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BEZPŁATNY

22 lata

ISNN 1733-4713

REKLAMY I OGŁOSZENIA 62-065 GRODZISK WLKP., UL. GARBARY 23 TEL. 608 321 611 / e-mail: powiaty@wp.pl / www.powiatygminy.pl
Stęszew

ul. Kosickiego 9

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

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

Opalenica

ul. Wierzejewskiego 40

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

Nowy Tomyśl
ul. Ogrodowa 28

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

Wolsztyn

ul. Słowackiego 11A
tel./fax: 68 346 93 65
tel. kom: 608 311 016

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

www.szklanebombki.pl

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

Sprzedam pianino
Stan bardzo dobry ! Tel. 606 327 863

FARBY, TAPETY, FOTOTAPETY
KARNISZE, KINKIETY, PŁYTY G–K

KLEJE, LAKIERY, OKLEINY
LISTWY DEKORACYJNE
AKCESORIA MALARSKIE

Niałek Wielki 60
64-200 Wolsztyn

(kierunek przystań żeglarska)

tel: 68 384 0773 / hurtownia@izomet.pl

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
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AUTO PASZKOWSKI

AUTO - HANDEL
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OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

W³adys³aw Cisak 64-300

w Rakoniewicach

Nowy Tomyśl, Paproć 79,

kierunek Poznań k/stacji BP

tel (61) 44 22 832, 664 997 031

www.autocisak.gratka.pl
SKUP – SPRZEDAŻ – ZAMIANA RATY – POŚREDNICTWO
czynne: pon – pt 10.00 – 18.00 sob – niedz 10.00 – 15.00

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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ZBĄSZYŃ

Plac Wolności 2
Tel.

68-3860-966

Na terenie Zbąszynia dowóz GRATIS

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)
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI
TOMASZ BRYCHCY

ul. Poznańska 34 ,Grodzisk Wlkp.
tel. 601 668 680

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

nagrobki granitowe

GMINA NOWY TOMYŚL
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Defibrylator dla mieszkańców
Nowego Tomyśla
Gmina Nowy Tomyśl otrzymała od firmy ,,PHOENIX
CONTACT WIELKOPOLSKA’’ defibrylator. Urządzenie przekazane zostało na ręce
Zastępcy Burmistrza Nowego
Tomyśla Grażyny Pogonowskiej, która podziękowała za
przekazany sprzęt.
Defibrylator jest urządzeniem ratowniczym, którego
użycie w sytuacji zatrzymania
akcji serca jest jednym z najbardziej skutecznych działań
ratujących życie. Sprzęt jest
w pełni automatyczny. Postępując zgodnie z wydawanymi
przez urządzenie komunikatami głosowymi może zostać
obsłużony przez każdego.
Jak podkreśliła dyrektor personalny i członek zarządu
firmy ,,PHOENIX CONTACT
WIELKOPOLSKA’’ Monika
Solińska przekazanie defibrylatora dla mieszkańców
miasta jest nieprzypadkowe,
ponieważ jako największy

pracodawca firma utożsamia
się z lokalną społecznością i
podejmuje działania na rzecz
jej bezpieczeństwa. Defibrylator wraz z kluczem pediatrycznym będzie zamontowany w
specjalnej zielonej skrzynce,
tuż przy wejściu do Gmin-

nego Ośrodka Informacji na
pl. Niepodległości. Sprzęt
będzie mógł być użyty w
każdej chwili przez dowolną
osobę. Skrzynka nie będzie
zamknięta, zostanie jednak
wyposażona w system sygnalizacji jej otwarcia.
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„Skrzypcowa rozmowa syna z ojcem”
Sobotni wieczór, 16 listopada
br., był dla wielbicieli muzyki
klasycznej prawdziwą ucztą.
Na scenie Nowotomyskiego
Ośrodka Kultury wystąpił
wyjątkowy duet: Krzysztof
Jakowicz i Jakub Jakowicz w
„Skrzypcowej rozmowie syna
z ojcem”. Krzysztof Jakowicz
- wybitny polski skrzypek,
szczególnie ceniony przez
Witolda Lutosławskiego, emerytowany profesor zwyczajny
UMFC w Warszawie oraz visiting professor w Soai University w Osace. Gra na skrzypcach włoskich, podarowanych
mu przez jego Mistrza, prof.
Tadeusza Wrońskiego. Jakub
Jakowicz - solista, kameralista i pedagog. Studiował w
Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie
w klasie ojca, Krzysztofa Jakowicza. Był również ostatnim
uczniem jednego z twórców
polskiej szkoły skrzypcowej,
prof. Tadeusza Wrońskiego.
Koncertuje od 11 roku życia.
Grał ze wszystkimi czołowymi
polskimi orkiestrami.

Artyści w Nowym Tomyślu
wystąpili w ramach cyklu „Z
klasyką przez Polskę”. Zgromadzona publiczność mogła
usłyszeć następujące utwory:
Antonio Vivaldi Sonata na
dwoje skrzypiec F - dur RV
70, Georg Philipp Telemann
Sonata kanoniczna G - dur,
na dwoje skrzypiec, Antonio
Vivaldi Sonata na dwoje skrzy-

piec G - dur RV 73, Wolfgang
Amadeus Mozart 4 fragmenty
z opery Czarodziejski Flet
oraz Henryk Wieniawski 3
kaprysy na dwoje skrzypiec
op.18.
Nie zabrakło również bisów, które były odpowiedzią
na niekończące się oklaski
ze strony oczarowanej publiczności.

Z wizytą u dostojnej jubilatki
14 listopada z-ca Burmistrza
p. Grażyna Pogonowska odwiedziła mieszkającą w Nowym Tomyślu panią Joannę
Weber. Okazja ku temu była

wyjątkowa, ponieważ p. Joanna ukończyła 92 lata. Z
tej okazji z-ca Burmistrza
wręczyła dostojnej jubilatce
kwiaty oraz złożyła życzenia.

Wizyta plecionkarzy z Niemiec
W dniu 19 listopada br. Włodzimierz Hibner - burmistrz
Nowego Tomyśla wraz z Adamem Polańskim - przewodniczącym Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu, Zdrowia i
Spraw Społecznych gościli
w Urzędzie Miejskim delegację z bawarskiej miejscowości Lichtenfels. Nieformalna współpraca pomiędzy

przedstawicielami obu miast
(w szczególności plecionkarzy) trwa już od wielu lat.
W Lichtenfels znajduje się
szkoła kształcąca przyszłych
plecionkarzy.
We wrześniu odbywa się
święto miasta: Flecht Kultur
Festival odpowiednik nowotomyskiego Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego.

Opracowanie: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU

METROPOLIA POZNAŃSKA
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MFFD OFF CINEMA: Zamki rozdane!

„Wolna Trybuna”
w Polskim Radiu
Z prezesem Zarządu Radia Poznań- Piotrem
Bernatowiczem rozmawia Franciszek Gwardzik
Czego mogą spodziewać
się w okresie zimowym
słuchacze?
W środy będzie można
usłyszeć nowy program o
formule radiowego Hyde
parku pt.: „Wolna Trybuna”,
czyli słuchacze dzwonić i
proponować tematy. Chcemy
również dać więcej głosu
słuchaczom - wsłuchiwać się
w ich głos. Mamy wiele programów publicystycznych, w
których dyskutują politycy,
eksperci i dziennikarze
na różne ważne tematy.
Polecam program „Gorąca
czołówka” prowadzony przez
Łukasza Kaźmierczak we
wtorek o 18.30. Wprowadzamy też nowy program tego
typu pt.: „Tygodnik Polityczny” nadawany w niedzielę
o godz. 21-szej. Prowadzi
go Cezary Kościelniak
z U.A.M. Poznań. To
będzie takie zdystansowane
podsumowanie tygodnia w
polityce krajowej i światowej
przez poznańskich i wielkopolskich ekspertów.
Jaki jest zasięg emisji radia
Poznań?
Skupiamy się przede wszystkim na Wielkopolsce, chociaż zasięg jest dużo większy.
Słychać nas za Wałczem, pod
Wrocławiem i w centrum
Łodzi. Dlatego podejmujemy tematy, które dotyczą
sąsiednich regionów np. zanieczyszczenia smogiem oraz
ostatnio informowaliśmy o
nieczystościach z oczyszczalni ścieków „Czajka” w
Warszawie, które ciężarów-

kami wywożone na pole w
okolicach Gniezna.
Jak wygląda współpraca z
małymi miastami powiatowymi i gminnymi?
Mamy korespondentów
regionalnych. Wyjeżdżamy
naszym wozem transmisyjnym na różne imprezy o
zasięgu gminnym. Oprócz
tego nasi dziennikarze
docierają do ważnych spraw i
ciekawych osób na wywiady.
Ostatnim takim przykładem
jest nasz dziennikarz Marcin
Mazurek, który realizuje
rozmowy z ważnymi ludźmi,
którzy pochodzą z Wielkopolski, m.in. z arcybiskupem
Markiem Jędraszewskim. Jest
także Andrzej Ciborski, autor
znakomitych słuchowisk, które można usłyszeć na naszej
antenie, a który jest pomysłodawcą serialu kryminalnego
„Archiwista”emitowanego
przez TVP 1 od stycznia
2020. Przygotowujemy się
już do świątecznego wydania
specjalnej płyty z kolędami
Jacka Kowalskiego z jego
zespołem. Jacek Kowalski to
wybitny poznański bard i poeta, ale też profesor historii
sztuki stale współpracujący
z Radiem Poznań. Aktualnie
odbywają się nagrywa 23
muzyków i chórzystów. Na
początek adwentu ta płyta
będzie już gotowa. Będzie
to dla nas wszystkich bardzo
ważne wydarzenie i już
teraz reklamuję ją wśród
naszych słuchaczy jako znakomity pomysł na prezent
gwiazdkowy.

Polecamy:

a gwiazdy betlejemskie a cyklameny
a choinki cięte i doniczkowe a golterie
i ciemierniki a dekoracje świąteczne
a sprzedaż hurtowa i detaliczna
a fachowa obsługa i doradztwo
Godziny otwarcia: pon-pt 7:00-18:00
sb 7:00-15:00 / nd i święta nieczynne

Małgorzata i Zdzisław Brudło

Jaromierz 38, 64-225 Kopanica
tel 68 384 06 45 – tel. kom. 604 222 116, 694 560 009

www.brudlo.com.pl

23. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów
Dokumentalnych OFF
CINEMA już za nami. Kino
dokumentalne otacza nas ze
wszystkich stron. Dziś nie
jesteśmy już „tylko” biernymi widzami, ale też tworzymy przekazy dokumentalne
prawie nie zdając sobie z
tego sprawy. Robimy relacje
na Facebooku i Instagramie,
nagrywamy filmy na YouTube, eksperymentujemy z Tik
Tokiem.
To wszystko sprawia, że inaczej też oglądamy filmy. Kino
dokumentalne, choć z nazwy
przypisane do sali kinowej,
jest dziś obecne w telewizji,
na ek ranach smar tfonów i
komputerów. Wkracza do naszych rzeczywistości z innymi
światami, nieznanymi ludźmi,
zagadnieniami, które nas pasjonują, lub o których nic nie
wiemy. Dokumenty zapraszają
do rozmowy, do wymiany
doświadczeń, do filmowych
odpowiedzi, do komentarzy w
mediach społecznościowych i
do dyskusji. Podczas festiwalu
OFF CINEMA był czas na
wszystkie te interakcje.
W tym roku po raz pierwszy
przyznano nagrody: Złoty,
Srebrny i Brązowy Zamek w
kategoriach K RÓTK IEGO
(do 30 minut) i DŁUGIEGO
metrażu (powyżej 30 minut).
Selekcjonerzy mieli co oglądać! Na 23. edycję OFF CINEMA zgłoszono rekordową
liczbę 2512 filmów dokumentalnych, w tym 1700 krótkich
i 812 długich metraży, ze 112
krajów całego świata (w tym
96 tytułów z Polski). Spośród
zgłoszeń komisja selekcyjna
wybrała 30 filmów konkursowych. W programie festiwalu
znalazło się też miejsce dla 9.
sekcji pozakonkursowych.

Przewodniczącym Jury krótkiego metrażu (do 30 minut)
23. MFFD OFF CINEMA był
Marian Marzyński. W „Return to Poland” i „Shtetl” czy
„Nigdy nie zapomnij kłamać”
opowiada o swoim losie - człowieka ocalonego z Holocaustu, filmowca dokumentalisty,
polskiego emigranta. W 2004
roku, po 30 latach realizacji
zdjęć, ukończył film „Anya.
In and Out of Fokus”, filmowy
portret swojej córki. W 2019
roku nakręcił „Po turnieju”, o
uczestnikach programu „Turniej miast”, który realizował w
Telewizji Polskiej w latach 60.
Oprócz niego w jury filmów
krótkometrażowych znaleźli
się: Marta Prus i Emilia Mazik.
W drugim składzie jurorskim, przyznającym nagrody
w kategorii długiego metrażu
(powyżej 30 minut) zasiedli:
Wojciech Staroń (przewodniczący) Francesco Clerici i
Katarzyna Mąka-Malatyńska.
Oba składy jurorskie oceniały 30 filmów konkursowych (14
długich i 16 krótkich metraży)
m.in. z Nikaragui, Chile, Izraela, Australii, Szwecji, w tym
12 filmów z Polski.
ZAMKI zostały wręczone
na gali zamknięcia festiwalu.
W związku z tym znamy już
wszystkich nagrodzonych podczas 23. Międzynarodowego

Festiwalu Filmów Dokumentalnych OFF CINEMA.
Jak zostało wspomniane
wcześniej, w tym roku filmy
konkurowały w dwóch kategoriach: krótkiego i długiego
metrażu.
Jury filmów krótkometrażowych w składzie: Marian Marzyński, Emilia Mazik i Marta
Prus, po obejrzeniu szesnastu
filmów konkursowych postanowiło przyznać:
Złoty Zamek i nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 zł,
ufundowaną przez Prezydenta
Miasta Poznania Pana Jacka
Jaśkowiaka, filmowi A HAPPY
MARRIAGE, reż. Antonio
Zagal, „za szczerość”
Srebrny Zamek i nagrodę
pieniężną w wysokości 10 000
zł, ufundowaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka,
filmowi K R ZYŻOK I, reż.
Anna Gawlita, „za wrażliwość
obserwacji”
Brązowy Zamek i nagrodę
pieniężną w wysokości 5 000
zł, ufundowaną przez Centrum
Kultury ZAMEK w Poznaniu,
filmowi BLUE BOY, reż. Manuel Abramovich, za pokazanie
nieznanego nam świata
NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI otrzymał GRZEGORZ
PAPRZYCKI za film MÓJ
KRAJ TAKI PIĘKNY.
Jury konkursu filmów długometrażowych w składzie:
Wojciech Staroń, Katarzyna
Mąka-Malatyńska oraz Francesco Clerici, po obejrzeniu
czternastu filmów konkursowych postanowiło przyznać:
Złoty Zamek i nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 zł,
ufundowaną przez Prezydenta
Miasta Poznania Pana Jacka
Jaśkowiaka, filmowi MIŁOŚĆ
BEZWARUNKOWA, reż. Rafał Łysak, „za empatyczne,
subtelne i szczere ukazanie

trudnej relacji pomiędzy dwojgiem kochających się bohaterów w przełomowym dla nich
momencie.”
Srebrny Zamek i nagrodę
pieniężną w wysokości 10
000 zł, ufundowaną przez
Centrum Kultury ZAMEK w
Poznaniu, filmowi MIDNIGHT TRAVELER, reż. Hassan
Fazili, „za wiarygodne i przejmujące świadectwo walki o
spójne i dobre życie dla swojej
rodziny oraz ukazanie historii,
której siła wykracza poza ramy
dokumentalnej opowieści.”
Brązowy Zamek i nagrodę
pieniężną w wysokości 5 000
zł, ufundowaną przez Centrum
Kultury ZAMEK w Poznaniu,
filmowi IN TOUCH, reż Paweł
Ziemilski, „za przedstawienie prawdziwych emocji w
niezwykle wyrazistej formie
filmowej.”
WYRÓŻNIENIE otrzymała
EWA KOCHAŃSKA za film
JAZDA OBOWIĄZKOWA.
Zaś NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI otrzymał RAFAŁ ŁYSAK
za film MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA.
Tegoroczny PLATYNOWY
ZAMEK za całokształt osiągnięć artystycznych otrzymał
MARIAN MARZYŃSKI, jedyny w historii kina dokumentalnego filmowiec, który opisał
w swych autobiograficznych
esejach filmach losy polskiego
i żydowskiego imigranta.
NAGRODĘ DYREKTORA
FESTIWALU otrzymał Michael Dominic za film CLEAN
HANDS.
Festiwalowi towarzyszyły
ponadto spotkania z jurorami i
twórcami poszczególnych filmów, warsztaty fotograficzne
czy z krytyki filmowej, a także
zajęcia z jogi.
Michał Szott
Źródło/zdjęcia: Biuro Prasowe CK
Zamek/M. Kaczyński

EBI nie sfinansuje projektów związanych
z paliwami kopalnymi
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) ogłosił, że
zakończy finansowanie
projektów związanych z paliwami kopalnymi począwszy od 2021 r.
Jedynie trzy państwa były
przeciwne wycofania się przez
EBI z finansowania projektów związanych z paliwami
kopalnymi, w tym m.in gazu.
Jednak sprzeciw Polski, Węgier i Rumunii nie wystarczył.
Decyzja EBI oznacza utratę
przez Polskę ważnego źródła
finansowania dla projektów
energetycznych – przekonuje
Monika Sadkowska z Fundacji ClientEarth Prawnicy dla
Ziemi.
Najważniejsze wyzwanie
„Klimat jest najważniejszym
zagadnieniem politycznym
naszych czasów”, podsumował
prezes EBI Werner Hoyer po
podjęciu decyzji przez udziałowców banku. „Naukowcy
szacują, że przy obecnej dynamice do końca stulecia temperatura wzrośnie o 3–4°C. Jeśli
to nastąpi, duże obszary naszej
planety staną się niezdatne do
zamieszkania, co będzie miało
katastrofalne skutki dla ludzi
na całym świecie (…). Bank
przestanie finansować paliwa
kopalne i uruchomi najambitniejszą strategię inwestycyjną
w dziedzinie klimatu, jaka
była kiedykolwiek realizowana przez publiczną instytucję
finansową” – dodał Hoyer.
Udziałowcy Europejskiego
Banku Inwestycyjnego podjęli

w ub. czwartek (14 listopada)
decyzję o zaprzestaniu finansowania projektów związanych
z paliwami kopalnymi. Zmiany wejdą w życie począwszy
od 2021 r. Do końca 2020 r.
EBI dostosuje działalność finansową do celów paryskiego
porozumienia klimatycznego.
Do 2030 r. bank zainwestuje
1 bln euro w działania na
rzecz klimatu i ekologicznych
inwestycji.
Nowe zasady
Nowa polityka k redytowa
banku obejmie pięć zasad. To
m.in. działania mające na celu
osiągnięcie przez UE celu
dotyczącego efektywności
energetycznej; umożliwienie
dekarbonizacji energetyki
dzięki wsparciu dla technologii
niskoemisyjnych lub bezemisyjnych; zwiększenie finansowania na rzecz dywersyfikacji
wytwarzania źródeł energii
oraz elektromobilności; wzrost
inwestycji w OZE oraz połączeń transgranicznych między
państwami; w końcu a także
zwiększenie wsparcia dla inwestycji służących wspieraniu
transformacji energetycznej
poza UE.
EBI jest bankiem inwestycyjnym Unii, chociaż jest
niezależny od unijnego budżetu. Instytucja zajmuje
się udzielaniem kredytów
(bądź ich gwarantowaniem)
dla podmiotów publicznych
i prywatnych, których działalności wspiera harmonijny
rozwój UE. Zmiana polityki
kredytowej jest związana z

priorytetami nowej Komisji Europejskiej, dla której
kwestie ochrony środowiska
znajdują się w centrum zainteresowania.
Nieliczne wyjątki
Co w praktyce oznacza decyzja
EBI? To przede wszystkim
utrata znacznego źródła finansowania inwestycji. Od 2013
r. EBI dofinansował projekty
związane z paliwami kopalnymi na kwotę ponad 13,4 mld
euro. Tylko w ubiegłym roku
było to 2 mld euro. Nowa strategia przewiduje wprawdzie
kilka wyjątków, jak dopuszczenie finansowania małych
zbiorników gazowych emitujących mniej niż 250 gramów
CO2 na kWh czy inwestycji w
niskoemisyjne gazy, jak wodór
i biogaz.
„Nie jestem do końca z tego
zadowolony dlatego, że w UE
mamy nadal olbrzymie potrzeby związane z infrastrukturą,
zwłaszcza transportową. To w
mniejszym stopniu dotyczy
centrum Europy, ale w większym peryferyjnych. To widać
szczególnie w Środkowej i
Południowo-Wschodniej Europie. Potrzebujemy inwestycji w
tym obszarze. Również w energetyce. Aby ją transformować
także potrzebujemy pieniędzy
na infrastrukturę przesyłową.
Wyłączenie możliwości finansowania projektów gazowych
nie jest dobrym rozwiązaniem
– stwierdził w ubiegłym tygodniu Jerzy Kwieciński minister
inwestycji, rozwoju i finansów
cytowany przez PAP.

Utrata ważnego
źródła finansowania
„EBI był, jak dotąd, największym kredytodawcą dla sektora energetycznego w Polsce.
Utrata finansowania z tego
źródła zmusi rząd do szukania
środków pochodzących od
innych instytucji, jednak to
nie takie proste zadanie. EBI
to pierwszy międzynarodowy
bank rozwoju, dysponujący
publicznymi środkami, który
dołączył do ponad 120 banków z całego świata ograniczających zaangażowanie
w inwestycje związane z
paliwami kopalnymi. Wprawdzie wciąż istnieje szansa
na zdobycie finansowania
z banków amerykańskich
lub azjatyckich, lecz także
te ostatnie są mniej skłonne
na kredytowanie tego typu
inwestycji” – przekonuje Monika Sadkowska z ClientEarth
Prawnicy dla Ziemi.
„Warto zwrócić uwagę na
prawie całkowite zaprzestanie
wspierania przez EBI inwestycji gazowych. To jasny sygnał
kierunku, w jakim podąża
unijna polityka klimatyczna.
Gaz był do tej pory postrzegany jako surowiec przejściowy w procesie transformacji
energetycznej. Decyzja EBI
oznacza, że rząd ma coraz
mniejsze pole manewru, a
przecież Warszawa wciąż
blokuje ogłoszenie przez UE
neutralności klimatycznej
do 2050 r.” – konkluduje
ekspertka.
Autor: EURACTIV.pl
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Podróże za smakiem
m Trzciel
Młodzież ze Szkoły Podstawowej i podopieczni Środowiskowego Domu Opieki w Trzcielu na spotkaniu w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy w
Trzcielu mieli okazję poznać
historię odkryć najlepszych
i jednocześnie najdroższych
przypraw świata.
Całą legendę o tym opowiedział nam pisarz i podróżnik
Jędrzej Majka, który dzięki
podróżom po globie ziemskim
poznał ciekawe historie i opisał w swojej książce „Podróże
za smakiem czyli jak przyprawy zmieniają świat”. Mamy
okazję poznać historię takich
przypraw jak: pieprz, kumin,
imbir, szafran, kurkuma, cy-

namon, gałka muszkatołowa,
goździk, wanilia, anyż, kardamon, ziele angielskie. Poznajemy historię kuminu, która
sięga starożytnego Egiptu.
Pozostałe przyprawy Europa poznaje dzięki podróżnikom takim jak: Marco Polo,
Krzysztof Kolumb, Vasco da
Gama, Ferdynand Magellan
i in., którzy odkrywają nowe
kontynenty na przestrzeni
wieków.Przyprawy okazują się bardzo dochodowym
interesem, osiągają bardzo
wysokie ceny ze względu na
trudną dostępność do nich.
Ciekawostką jest to, że w
XVII wieku w Europie za 1kg
goździków można było kupić
kamienicę na przykład w Krakowie. W tej dziedzinie życia
jest ogromna konkurencja,

wiele krajów na przestrzeni
wieków o podobnym klimacie
przejęło produkcję przypraw,
przykładem może być Madagaskar, który produkuje 80%
wanilii na świecie, pomimo
tego, że przyprawa ta pochodzi
z Meksyku.Poznając historię
przypraw okazuje się, że wiele
się dzisiaj nie zmieniło, dalej
przyprawy są bardzo drogie,
jest bardzo duża rywalizacja w
produkcji, z których korzysta
cały świat.
Całą historię wędrówek
wymienionych przypraw, z
których korzystamy na co
dzień, poznamy w/w książce.
Dzięki tej lekturze poznajemy
historię, przyrodę i atrakcje
różnych krajów.
B.P.M.i G w Trzcielu
W. Fabian

Adam Fietz medalistą Mistrzostw
Polski w Zapasach
W dniach 8-10 listopada 2019
r. w Raciborzu odbyły się
VII Mistrzostwa Polski młodzików w zapasach w stylu
klasycznym. Świetnie walczył
młodziutki zawodnik „Orląt”
Trzciel Adam Fietz, który w
kategorii wagowej 75 kg zdobył brązowy medal. W decydującej walce o brązowy medal
Adam pokonał zawodnika z
Podlasia Białystok na punkty
8:0. „Jest to największy sukces
Adama Fietza. Otwiera on mu
drogę do rywalizacji o wyjazd
na Mistrzostwa Europy, które
odbędą się w przyszłym roku
w Bułgarii” – skomentował
trener Mieczysław Kuryś.
Brawo Adam!

„Punkt widzenia” Małgorzaty Rogali
W jesienny wieczór listopadowy spotkał się Dyskusyjny
Klub Książki dla dorosłych
w Trzcielu, tematem dyskusji
była książka Małgorzaty Rogali „Punkt widzenia”. Tym
razem mieliśmy do czynienia
z gatunkiem kryminalnym. W
powieści spotkaliśmy stałych
bohaterów książek autorki

Składamy Serdeczne Podziękowanie rodzinie,krewnym, znajomym,
sąsiadom, delegacjom i wszystkim tym którzy wzięli udział
w uroczystości pogrzebowej-za przyjęte komunie św, intencje
mszalne, złożone wieńce i kwiaty.
Naszego ukochanego syna, brata, ojca i wuja

ŚP SŁAWOMIRA FRĄCKOWIAKA
Serdeczne Bóg Zapłać składają Rodzice.
Nowy Tomyśl listopad 2019r.

Łukasz Mikołajczyk nowym wojewodą
wielkopolskim
m Poznań
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wręczył dziś
Łukaszowi Mikołajczykowi
akt powołania na stanowisko
wojewody wielkopolskiego. Podejmując się tej ważnej roli
wojewody spełniacie państwo
ogromnie ważną funkcję w
terenie - mówił podczas uroczystości premier. Akty powołania otrzymało też trzech
nowych wojewodów. Premier
Morawiecki podziękował wojewodom za dotychczasową
pracę i działania, zwłaszcza w kontekście dystrybucji
środków dla samorządów w
ramach rządowego programu
Funduszu Dróg Samorządowych.
Łukasz Mikołajczyk jest
absolwentem Pol itech n i-

m Trzciel

m Trzciel

„NIE UMIERA TEN KTO TRWA
W PAMIĘCI ŻYWYCH”

prowadzących śledztwo Agatę
Górską i Sławomira Tomczyka. Początek powieści ujawnia
przerażającą zbrodnię, która
bezpośrednio dotyka sędziego
orzekającego w sprawach kryminalnych. Fabuła jest pełna
zwrotów akcji i zaskakujących
zdarzeń. Wątek kryminalny
jest uzupełniony treściami
obyczajowymi, które mają
wpływ na głównych bohaterów

tej historii. Opowiadając tą
historię pisarka dowodzi nam,
że zło wyrządzone zawsze do
nas wraca. Polecamy naszym
czytelnikom tą pozycję.
Kolejne spotkanie DKK z
Trzciela odbędzie się 30 stycznia 2020r. o godz.16.30, tematem dyskusji będzie książka
Agnieszki Jordan – Gondorek.
B.P.M. i G. w Trzcielu
W. Fabian

REKLAMY I OGŁOSZENIA:
powiaty@wp.pl / tel. 608 321 611

k i Opolsk iej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Częstochowie. Ukończył
także wiele form doskonalenia zawodowego i studiów
podyplomowych. W latach

2015-2019 pełnił funkcję
senatora Prawa i Sprawiedliwości. Dwukrotnie uzyskiwał
mandat radnego powiatu
ostrowskiego. Jest rodowitym
ostrowianinem.

Wielkopolska chroniona przed ASF
Wicewojewoda wielkopolski
Aneta Niestrawska, zwołała
posiedzenie Wojewódzkiego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem narady
było omówienie przygotowań
oraz działań służb po   opublikowaniu przez Komisję
Europejską decyzji wykonawczej wprowadzającej na części
województwa wielkopolskiego
strefy ochronnej przed wirusem afrykańskiego pomoru
świń (ASF).
Po informacji o odnalezieniu martwego dzika zakażonego wirusem ASF w
powiecie wschowskim (woj.
lubuskie),  wielkopolskie służby weterynaryjne rozpoczęły
intensywne działania eliminujące ryzyko przedostania się
ogniska wirusa na teren Wiel-

kopolski. Szereg działań prowadzonych było już wcześniej
i dotyczyły one monitoringu
zagrożeń i  szeroko rozumianej
profilaktyki – szkoleń dla rolników, kontroli bioasekuracji.
Wyznaczona przez KE strefa ochronna (żółta) objęła cały
powiat wolsztyński (gmina
Siedlec, Wolsztyn i Przemęt)
oraz Wijewo w pow. leszczyńskim. Wyznaczenie stref
nakłada szereg obowiązków,
dotyczących m.in. poddania
badaniom wszystkich odstrzelonych dzików oraz stosowania
przez hodowców trzód mat
dezynfekcyjnych we wjazdach
na teren gospodarstwa i wyjazdach z nich.
W całej strefie ochronnej,
prowadzone będą wzmożone

poszukiwania padłych dzików. Postulowany jest także
odstrzał dzików w całej strefie.
Działania będą prowadzone
przez służby weterynaryjne
we współpracy z Polskim
Związkiem Łowiecki oraz Dyrekcją Lasów Państwowych.
Wojewoda sk ier uje ta k że
wniosek do Ministra Obrony
Narodowej o pomoc wojska w
działaniach poszukiwawczych.
Od najbliższego poniedziałku,
badania padłych dzików   w
kierunku ASF będzie wykonywało laboratorium Zakład
Higieny Weterynarii w Poznaniu (dotychczas były one
wysyłane do Państwowego
Instytutu Weterynaryjnego w
Puławach), co skróci znacząco
czas na przebadanie pobranych
próbek.
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GMINA KARGOWA

Oficjalne zakończenie projektu euroregionalnego
biorący udział w koncertach
czy na dożynkach. Nawiązuje
on do wspólnych spotkań w
ciągu najbardziej energicznych ostatnich 4 lat. Niezbędne było także umieszczenie
elementów symbolizujących
miasta, czyli loga i herbu
Kargowej oraz malwy – elementu herbu Schulzendorf
w nowoczesnej odsłon ie
znaczka pocztowego (znaczki
pocztowe zapoczątkowały
naszą współpracę) oraz
oryginalnej pieczęci gminy
niemieckiej. Podsumowaniem
10 - letniej współpracy gmin
są ręcznie napisane życzenia
i pozdrowienia od burmistrza Schulzendorfu, które
będą przypominały o naszej
przyjaźni.
Głos zabrał również wykonawca murala Jarosław Fabiś,
który zdradził jak przebiegały
prace nad stworzeniem dzieła
oraz odpowiadał na pytania
gości.
Na zakończenie Burmistrz
Markus Mücke opowiedział
o wrażeniach jakie wywarł na
nim i gościach z Schulzendorfu mural. Nie spodziewał się,
że można było oddać w tak
prosty sposób wszystko co
najważniejsze, co łączy nasze
gminy: znaczek, malwa, słowa
skierowane do mieszkańców
Kargowej na kartce oraz najbardziej entuzjastyczny zespół
muzyczny. Pogratulował także
Panu Jarosławowi za artystyczny przekaz.
Dzięki dofinansowywaniu
projektów możemy realizować
zadania, które wzbogacają
nasze miasto.

17 listopada br. pod
blokiem przy ul. Kpt.
Więckowskiego w Kargowej nastąpiło uroczyste
odsłonięcie murala, który
został wykonany dzięki
dofinansowaniu ze środków
programu Współpracy
INTEREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020
w ramach celu „Europejska
Współpraca Terytorialna”
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
(EFRR). Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony.
W uroczystości brali udział
m.in. Burmistrz Kargowej
Jerzy Fabiś, zastępca Marta
Paron, Przewodniczący Rady
Miejskiej Łukasz Pokorski,
Bur m ist rz Schulzendor fu
Markus Mücke wraz z przedstawicielami swojej gminy,
wykonawca i autor murala
Jarosław Fabiś oraz goście z
Sankt Petersburga i ich opiekunowie Pani Jadwiga Onoszko
i Janusz Skopowski, a także
mieszkańcy.
Pan Burmistrz opowiedział
o zamyśle projektu, potrzebie
uświadomienia mieszkańcom
korzyści płynących ze współpracy polsko – niemieckiej, by
„redukować bariery i wykorzystywać silne strony”.
Ze względu na częste kontakty wielu grup społecznych
z Kargowej i Schulzendorfu,
postanowiono, by na muralu
umieszczono ciekawe miejsca
historyczne, krajobrazowe,
a także szeroko rozumianą
kulturę, którą symbolizuje
zespół muzyczny, często

Marzena Zewar

Sprzedam

pianino

marki „Fazer”
Stan bardzo dobry

Tel. 605 203 302

AUTO KOMIS

Orwat Rafa³

Serdecznie zaprasza

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

9 lat już redaguje strony
pod winietą PTAAAK /
MUZYCZNE BRZMIENIA
na łamach dwutygodnika
POWIATY- GMINY, także
odgrywał swoją niemałą rolę
przy stronach SENIORZY
NA FALI oraz METROPOLIA POZNAŃ lecz po raz
pierwszy proszę redaktora
graficznego o zamieszczenie
zdjęć. Dlaczego ? To zdjęcia
publiczności, która wypełniła prawie w stu procentach
widownię na parterze i
balkonie podczas koncertu
POZNAŃSKA MUZYKA
WOLNOŚCI.
Pamiętam, że w trakcie
pierwszych rozmów o tym
koncercie z panem prezydentem Jędrzejem Solarskim miał on obawy czy
znajdzie się tylu potomków
powstańców wielkopolskich
i chętnych melomanów, aby
widownia nie świeciła pustkami. Okazało sie, że projekt
tego koncertu spotkał się z
aprobatą wielu i bardzo wielu
skorzystało z naszego zaproszenie i przybyli w komplecie
na koncert.
Stało się jak się stało i
wspólnie z pozostałymi or-

ganizatorami, którzy czynnie
przyczynili się do realizacji
koncertu - Samorządem
Urzędu Miasta Poznania, 2
Skrzydłem Lotnictwa Taktycznego, Zespołem Szkól
Muzycznych, sponsorami Merazet i Forcom oraz tercetem
artystyczno
-produkcyjnego
Marianna Ćwiąkała, Włodzimierz Sładkowski, Krzysztof
Wodniczak jako
przedstawiciele
Polskiego Towarzystwa Arystów,
Autorów, Animatorów
PTAAAK możemy wspólnie
się cieszyć naszym sukcesem
frekwencyjnym - i oczywiście artystycznym. Czy ci,
którzy byli na koncercie pamiętają jeszcze jak zabrzmiał
refren
songu Grzegorza Tomczaka z
tysiąca gardeł odśpiewany: Ja
to mam szczęście/ że w tym
momencie/żyć mi przyszło/w
kraju nad Wisłą/ Ja to mam
szczęście/mój kraj szczęśliwy/ wielki, prawdziwy/ludzie
uczynni/ serca niewinni/ mój
kraj szczęśliwy.

Wielu uczestników w tym
dzieci i wnukowie powstańców podczas nieformalnego
spotkania nawiązało nowe
znajomości. Mówili, że jest
to imperatyw wewnętrzny i
emocjonalny, że są właśnie
tutaj i teraz !

Krzysztof Wodniczak

P.S. Ten koncert
miał także nieoczekiwane, pozytywne pokłosie w
mediach. Pojawiło
się blisko 30 recenzji w gazetach papierowych i portalach
internetowych. Jedna z
lokalnych telewizji emitując
„ w pigułce” 20 minutowy
program miał całkiem dobrą
oglądalność, ilość wyświetleń przekroczyła osiemset, a
TVK ma substrykcję na poziomie 1,31 tys. telewidzów.
Niewielu recenzentów dostrzegło Andrzeja Błaszczaka
prowadzącego ten koncert w
aspekcie werbalno informacyjnym. Należy to
chociaż jednym zdaniem odnotować jego zaangażowanie
i kompetencję
merytorycznej narracji.

Nie żyje Jerzy Janiszewski
Nie żyje Jerzy Janiszewski kultowy prezenter radiowy,
znakomity dziennikarz i
producent muzyczny, od
dekad związany z Polskim
Radiem Lublin i tutejszą
sceną muzyczną. Odkrywca
Budki Suflera, największy
we wschodniej Polsce kolekcjoner płyt winylowych,
chodząca legenda.
- To wielka strata - mówią
jego przyjaciele: - Był moim
mistrzem - mówi dyrektor
muzyczny Polskiego Radia
Lublin, Wiktor Jachacz: Nie mogę uwierzyć, że Jurek
odszedł. Dzisiaj miał się ze
mną spotkać na giełdzie płyt.
Rozmawiałem z jego synem,
Pawłem. Miał się pojawić,
ale dostaliśmy informację,
że jest w szpitalu. To wielka
osobowość i wielka strata. To
on nauczył mnie muzyki. To
wielki znawca jeśli chodzi o
muzykę lat 60. To on stworzył
Budkę Suflera i utorował im
drogę do sławy. Naprawdę
wielka szkoda, że odszedł.
Z redaktor Anną Kaczkowską słynny „Janisz” prowadził
przez wiele lat jedną z najpopularniejszych audycji w
Radiu Lublin - „Barachołkę”:
- Jerzy poświęcił życie muzyce
rockowej, ale myślał jak człowiek renesansu, był otwarty na
wiele gatunków muzycznych i
na głosy słuchaczy. Wspaniały
dziennikarz, właściwie jedna z

najlepszych, żywa encyklopedia muzyki rockowej w kraju.
W pewnym momencie, w
latach 90., on - taka gwiazda
muzyki rockowej - postanowił
zaryzykować i zrobić prezentację muzyki disco polo, co
wszystkich zaskoczyło, ale on
uważał, że radio powinno to
zjawisko zauważyć.
- Nieoceniona jest jego
rola w promowaniu artystów.
Muzyce poświęcił swe życie - mówi znany gitarzysta
basowy, Mietek Jurecki: - Był
pasjonatem radia, pasjonatem muzyki. Miał powalającą
wiedzę. Tego typu ludzie nie
są normalni. Ja też nie jestem
normalny jako muzyk. Każdy,
kto ma jakąś pasję, poświęca
się jej całkowicie. Jurek taki
był. Wielka szkoda i wielka
strata.
- Za swą pasję Jerzy wiele
razy płacił wysoką cenę -

mówi wirtuoz gitary, Marek
Raduli: - Był wybitny, mimo
że przepełniony czasami niezrozumiałymi ideami, ale z
takich idei powstawały takie
miejsca jak Studio Hendrix.
Niezapomniane płyty i produkcje. Miałem okazję spędzić
z Jerzym wiele czasu już poza
pracą w zespole Budka Suflera, gdzie produkował różnego
rodzaju zjawiskowe sytuacje.
Idee pozostały. Zawsze uważałem, że studio w rozgłośni
radia powinno nazywać się
jego nazwiskiem i imieniem.
Zawsze będę dumny z tego, że
go znałem.
Jerzy Andrzej Janiszewski
pracował w lubelskiej rozgłośni do 2012 roku. Dziennikarz
pochodził z Przemyśla, z wykształcenia był geografem.
Karierę radiową zaczynał w
Akademickim Radiu Centrum
w Lublinie. W Polskim Radiu
Lublin pracował od 1967 roku,
można go też było usłyszeć
na antenach II i III Programu
Polskiego Radia. Był dyrektorem lubelskiego studia nagrań System, potem Hendrix.
Nagrywał i produkował wielu
znanych artystów. Zbiór dokonanych przez niego nagrań
wypełnia znaczną część naszego radiowego archiwum
muzycznego.
Jerzy Andrzej Janiszewski
zmarł w wieku 75 lat.
LeW (opr. DySzcz)
Fot. archiwum
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Koncert miał drataturgie

Każdy nowy pomysł, każda
inicjatywa i propozycja w
sferze artystycznej nabiera
właściwych barw po ostatnim akordzie.
Przekonujemy się o walorach
pozytywnych i wartościowym
przesłaniu i przekazie jaki
oceniają słuchacze obecni
na koncercie. Czy podczas
dwugodzinnego koncertu POZNAŃSKA MUZYKA WOLNOŚCI podczas którego na
estradzie przewinęło się dziewiętnaście tzw. podmiotów
wykonawczych (wokalistki,
wokaliści, zespoły) opisujący
recenzent znajdzie taką perełkę, że nad nią będzie się
muzykologicznie rozkładał
na części pierwsze, a może
ostateczne. Nie chcę zabrnąć
w „ślepą uliczkę’” i wracam
na właściwy dukt muzyczny.
Ten koncert miał swoją
dramaturgię,i szczęśliwe zakończenie, które przygotował
Grzegorz Tomczak zapraszając do finałowego utworu
jakim było Tango na głos,
orkiestrę i jeszcze jeden głos
wszystkich wykonawców, a
pojawiło się ich w kluczowym
momencie około stu (soliści
wokalistki, zespoły, chóry,
orkiestra). Zaśpiewali refren,
który okazał się nieskazitelnym, ponadczasowym i wartościowym songiem pokolenia
lat dziewięćdziesiątych. Utwór
bowiem powstał w 1989 roku.
Wyróżniłbym jeszcze - z
26 zaśpiewanych utworów
- komplementując troje wykonawców Mariannę Ćwiąkałę,
Dominikę Narożną i zespół
Sun Flower Orchestra; Marianna Ćwiąkala w tym gronie
była najmłodszą, a szczególnie
interesuje się polską muzyką
rozrywkową lat 50 tych i 60.
prezentując w różnych miejscowościach takie programy
jak Lata 60. Akustycznie Maria Koterbska na jazzowo, W
poznańskim koncercie dała
próbkę swego nieprzecietnego talentu śpiewając na
jazzowo utwór z filmu Prawo
i pięść, kompozycję Krzysztofa Komedy Trzcińskiego do
słów Agnieszki Osieckiej Nim

wstanie dzień. oraz kompozycję własną Szukam. To, z
jakim kunsztem i warsztatem
podeszła do wykonania pozwala z nadzieją przyglądać
się na jej drogę na estradowy
parnas. Jest absolwentką wokalistyki jazzowej w Akademii
Muzycznej im.Ignacego Jana
Paderewskiego w Poznaniu.
Mając taki oręż w edukacji i
dobrze postawiony głos niejednokrotnie głosić będę pochwały pod jej adresem.
Dominika Narożna to nie
tylko wokalistka, ale też pracownnik naukowy UAM, chociaż ja ją cenię bardziej jaka
śpiewającą kompozycje Piotra
Wizy. Jest osobą utalentowaną
na wielu płaszczyznach, ale życie obraca się również w artystycznym świecie. Jej frazowanie tylko można porównać do
Niny Simone, a z krajowych
Ludmiły Jakubczak. Pisząc
laurke o Dominice Narożnej
kierowałem się cechami jakie
posiada - naturalnością i unikaniem szablonów i jakichkolwiek zapożyczeń.
Zalążkiem kompozycji Piotr
Wizy jakie przygotowuje do
recitalu Dominiki na podłożu
której nadbudowane elementy
jej przeciwstawienia harmonicznego.Już teraz stanowi ona
totalną osobowość muzyczną,
czekajmy aż rozwinie skrzydła
- WOKAL i zastąpi niejedną
krajową divę ze światka wokalnego.
Grupa o jakiej chcę wspomnieć i ją delikatnie „rozpieścić” to powstała w 2003 Sun
Flower Orchestra przygotowując program z repertuarem
Electric Light Orchestra. Do
tego „zmusił” muzyków Piotr
Wiza zafascynowany smyczkowo - rockowym stylem i
brzmieniem E.L.O. Łączenie
elementów muzyki symfonicznej z muzyka rozrywkową,
przebogate aramże, znakomite partie instrumentalne
i wokalne stały sie już jego
rozpoznawalną wizytówką.
W opisywanym koncercie Sun
Flower Orchestra czyil
Słonecznikowa wystąpiła w
podwójnej roli akompaniującej
wielu solistkom i solistom (

Marianna Ćwiąkała, Dominika Narożna,
Justyna Szafran, duet Halina
Benedykt i Filip Popów, Dariusz Rennert), ale zaprezentowała z wysokiego C utwór
skomponowany przez Piotra
Wizę i dedykowany świętemu
Janowi Pawłowi II Nie lękajmy się Tak monumentalno
patetycznego songu dawno w
poznańskiej filharmonii nie
słyszeliśmy.
Koncer t POZ NA ŃSK A
MUZYKA WOLNOŚCI może
zainaugurował nowy cykl, na
który z utęsknieniem, a nawet
z łezką w oku oczekują nie
tylko poznańscy melomani...
Krzysztof Wodniczak

POWIEDZIELI, CO WIEDZIELI

a Utwory były zarówno związane z

tematami patriotycznymi,
dojściem do niepodległości jak i utwory
będące efektem wolności, którą polscy artyści mogą się cieszyć od 100 lat (wiadomo,
z wyjątkami).
Ale ostatecznie, możemy szczycić się
pięknymi utworami, wychodzącymi prosto
z serc artystów, utworami o różnych
gatunkach/ stylistykach muzycznych, o
różnej tematyce.
Nie była to zatem tylko akademia ku czci,
ale też zbiór poznańskich wykonawców,
głos Poznania i ich utwory, które powstały
przez ten czas.

Andrzej Filipski

a Gratuluję zaangażowania osobistego i
zdobytego dla idei koncertu u wykonawców tego wydarzenia.
W Twojej wypowiedzi wybrzmiały bliskie
mi myśli, które wiążą pojmowanie wolności z walką o nią. Scalają pojmowanie
wartości godności osobistej z wartościami
godności narodu. Ołtarz ludzkiej duszy z
ołtarzem słowa i muzyki.
Swobody obywatelskie zaś to zdobycz,
której trzeba jeszcze wielkości ducha,
głębokiej świadomości. Pośród wykonawców - tak wielu znajomych, tych dalszych i
bliższych. Cieszy, że trwają w swoich przesłaniach artystycznych. Wielu pośród nich
jest bliskich mi żarem ducha i serca. Tym
żarem zdolnym do rozpalenia wiary w moc
sprawczą ludzkich talentów stwórczych
dla dobra kondycji duchowej, intelektualnej i egzystencjalnej w Polsce. Koncert
muzyki wolności - tej będącej skarbcem, do
którego każdy ma klucz i wie, jak cenić jej
skarby - jest nadal pragnieniem wielu...

Stefania Pruszyńska

„Take On Me” w Polsce
Podczas koncertu zespołu
a-ha nie zabrakło na nim
takich hitów jak „Take On
Me”, „The Sun Always Shines on T.V.” czy „Hunting
High and Low”.
Wszystkie wspomniane hity
pochodzą z debiutanckiego
albumu zespołu „Hunting
High And Low”, który od
czasu premiery w 1985 roku
rozszedł się w nakładzie ponad
10 milionów egzemplarzy.
Na r ynku dostępna jest
nowa, 4 płytowa wersja wydawnictwa z tytułem „Hunting
High And Low Expanded
Edition”.
Pierwszy dysk zawiera
zremasterowaną wersję oryginalnej płyty. Drugi krążek
wypełniło kilkanaście nagrań
demo, w tym wczesna wersja
„Take On Me” nagrana w 1982
roku pod tytułem „Lesson
One”. Ponadto fani znajdą tu
wersje demo wszystkich singli
z płyty: „The Sun Always Shines On T.V.”, „Train Of Thought”, „Love Is Reason” oraz
oczywiście „Take On Me”.
Remiksy i singlowe wersje
piosenek z „Hunting High
And Low” wypełniły trzecią
płytę. Znalazła się tam m.in.
unikatowa edycja przeboju
„The Sun Always Shines On

T.V.” z 7-calowego singla oraz
remix „Hunting High And
Low”. Na dysk trafiły ponadto
wydłużone wersje „Train Of
Thought” (Dub Mix) i „Take
On Me” (1985 12” Mix), razem z B-side’em „Driftwood”
oraz „Stop! And Make Your
Mind Up”.
Czwarty krążek to alternatywna wersja oryginalnego
albumu z wczesnymi, alternatywnymi miksami wszystkich
piosenek z płyty, w tym „Take
On Me” w miksie znanym z
teledysku. Teledysku, który

ma już prawie miliard osłon.
Panowie z a-ha mieli po
naście lat, gdy stworzyli „Take
On Me”. Jego wersji powstało
tak wiele, że zespół wątpił, aby
kiedykolwiek ujrzał światło
dzienne. Historia tego jednego
z najbardziej rozpoznawalnych hitów na świecie, została
opowiedziana w 3 dokumentalnych video. Pierwszy poświęcony jest historii piosenki,
drugi historii clipu a trzeci
temu, jak utwór inspirował i
nadal inspiruje.
Krzysztof Wodniczak
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DAGADANA i LESZEK MOŻDŻER

Muzycy wystąpili w składzie:
a gościnnie:

Pod koniec września tego
roku Gmina Rakoniewice
ogłosiła przetarg dotyczący
przebudowy pasa drogi
powiatowej nr 3580P Gnin
-Ruchocice-Zielęcin. Zgodnie z założeniami głównym
celem inwestycji miało być
wybudowanie nowej ścieżki.

Leszek Możdżer - fortepian
DAGADANA:
- Daga Gregorowicz – śpiew,
elektronika, Dana Vynnytska
– wokal, instrumenty klawiszowe, Mikołaj Pospieszalski
– kontrabas, bas, skrzypce
- Bartosz Mikołaj Nazarukperkusja wraz z sekcją dętą:
Tomasz Dworakowski – puzon, puzon basowy, Cyprian
Baszyński – trąbka, flugelhorn, Dawid Główczewski –
sakofon altowy i sopranowy,
Przemysław Florczak – klar-

net basowy, f let, saksofon
tenorowy

a

Fragmenty koncertu DAGADANA podczas Festiwalu
Enter Enea 2019, będą regularnie prezentowane na kanale YouTube zespołu. Czeka
nas wędrówka po różnych
regionach Polski, Ukrainy a
nawet dalekich Chin, gdzie
po części powstawał album
„Meridian 68”. Kolejna jego
odsłona już w najbliższą środę
19 listopada.

Steve Harris - założyciel
Iron Maiden - wydaje nową
płytę z British Lion!

„The Burning” to następca
debiutanckiego krążka British Lion z 2012 roku, który
był pierwszym muzycznym
przedsięwzięciem Steve’a poza
Iron Maiden. Dziennikarze
pisali, że choć niepodrabialny
styl Harrisa wyraźnie da się
słyszeć, cała płyta różni się od
muzyki Iron Maiden.
Od tamtego czasu, zespół
można było oglądać na żywo
zarówno w klubach, jak i na festiwalach, w tym na 5-dniowej
imprezie na Karaibach - Monsters Of Rock Cruise. W sumie
zespół zagrał w 24 krajach, a w
przyszłości planuje odwiedzić

kolejne.
Steve Harris uzasadnia powołanie do życia pobocznego
projektu wyłącznie chęcią
współpracy z utalentowanymi
muzykami.
- Zajęło nam to lata - mówi
artysta. - Początkowo wokalista Richard Taylor i gitarzysta
Grahame Leslie po prostu
przysłali mi kasetę - co poniekąd pokazuje, jak daleko
sięgają nasze początki. Byłem
pod wrażeniem i postanowiłem im pomóc. Uznałem, że
ich piosenki są zbyt dobre, by
nie ujrzały światła dziennego.
Krzysztof Wodniczak

Powiedziedzieli, co wiedzieli
Utwory były zarówno związane z
tematami patriotycznymi,
dojściem do niepodległości jak i utwory
będące efektem wolności, którą polscy
artyści mogą się cieszyć od 100 lat
(wiadomo, z wyjątkami).
Ale ostatecznie, możemy szczycić
się pięknymi utworami, wychodzącymi
prosto z serc artystów, utworami o
różnych gatunkach/ stylistykach muzycznych, o różnej tematyce.
Nie była to zatem tylko akademia
ku czci, ale też zbiór poznańskich wykonawców, głos Poznania i ich utwory,
które powstały przez ten czas.

a

Andrzej Filipski

Doceniam ideę główną tego wydarzenia, niewątpliwie głęboko podszytą
patriotyzmem,a z uwagi na plejadę
wykonawców już na pierwszy rzut
oka - kojarzącą się z wielością stylistyk.
Koncert napiął też ożywczo moje struny
poetyckie i ogrzał duszę tym wszystkim, co przynieśli dzielni, bohaterscy
powstańcy wielkopolscy. Myśli o wolności i swobodach obywatelskich, które
teraz są naszym udziałem - najpierw
podtrzymywały gorące serca dumnych
Wielkopolan i pozyskały swojego

a

wielkiego rzecznika w Ignacym Janie
Paderewskim, aż przynosić zaczęły
plony dla całej Rzeczypospolitej.
Moje myślenie jest wzniosłe, wyrosłam w domu bardzo dumnych, godnych
a skromnych Dziadków, którym historia
podała mnóstwo czerstwego chleba,
lata zaborów, potem II wojnę światową,
a po niej - eksperymenty polityczne
i ustrojowe... To myślenie o wolności
jest wspominaniem trudnych dróg pokonywanych mocą niezłomnego ducha
i niegasnącego płomienia pragnień,
wiary... To łączy nas Wielkopolan, wielu
Polaków. Patetyczne tonacje jednak
są już rzadkie, jakby się część ludzi
wstydziła tego godnego dziedzictwa.
Stefania Golenia

a Piszę nuty, nie artykuły. Jednak
pozwolę sobie tobie napisać kilka
smutnych słów rzeczywistości.
Są w Poznaniu wykonawcy, i to
bardzo dobrzy. Starsi i młodsi, ale ilu
z nich ma w sobie głębszą więź z tym
miastem?
Po prostu tu mieszkają, działają i dla
części z nich przysłowiowa „poznańskość „ jest obojętna. W repertuarze
wykonawców koncertu próżno szukać

W ramach przeprowadzonego
postępowania, na wykonawcę
tego zadania, wybrana została firma Usługowy Zakład
Budowlany Antoni Tomiak
z Kuźnicy Zbąskiej. Oferta
przedsiębiorstwa opiewała na
300 461,80 złotych i była jedną
z dwóch złożonych w ramach
tego przetargu. Druga należała
do firmy SOB-BRUK A. Sobiech z Kościana i dotyczyła
kwoty 430 422,84 złotych za
wykonanie wspomnianego
zadania. Po zakończeniu po-

choćby jednej piosenki o Poznaniu czy
Wielkopolsce, a przecież istnieją takie
utwory. W tytule koncertu jest Poznańska muzyka wolności.. i co?
Mój profesor Andrzej Koszewski na
zajęciach z kompozycji nieraz mówił
do mnie, „ panie Bernardzie proszę
pamiętać całe życie, tytuł utworu
zobowiązuje.” No właśnie!
Na słowo Poznańskość i Wielkopolska jestem bardzo wrażliwy. Moi
przodkowie od pokoleń wywodzą się z
Wielkopolski - a to mnie zobowiązuje do
wielkiego szacunku do ziemi na której
żyję. Miejsce, w którym ja się urodziłem
początkowo po II wojnie światowej
należało do ( wówczas ) Województwa
Poznańskiego. Wielokrotnie bywałem
za granicą, również w trudnych czasach,
ale zawsze wracałem do domu, mimo
nazwiska jakie posiadam.
Myślę, że w przyszłości należy obowiązkowo uwzględnić w programie
koncertu chociaż jedną piosenkę o treści
poznańskiej czy Powstania Wielkopolskiego. Jednak brak w programie tej
tematyki nie obniżyło rangi koncertu
jako koncertu i prawdopodobnie niewiele osób zwróciło na to uwagę.
Bernard Stieler

stępowania została podpisana
umowa z wykonawcą. Pierwsze prace rozpoczęły się kilka
tygodni temu. Prowadzone
roboty polegały między innymi na wykonaniu ścieżki
z krawężnikami, opornikami
i obrzeżami, odwodnienie z

chłonnymi studniami. Ponadto
działania objęły również budowę zjazdów na poszczególne
posesje oraz utworzenie pasa
zieleni. Wszystkie zaplanowane prace przebiegały zgodnie
z planem. Odbiór inwestycji
odbył się 21 listopada.

Szkolenia cyfrowe

Krzysztof Wodniczak

Nowa płyta Steve Harrisa
British Lion wydaje drugi
album! Płyta „The Burning”,
na którą składa się 11 utworów, ukaże się już 17 stycznia
2020 roku.
W skład British Lion wchodzą: wokalista Richard Taylor,
gitarzyści David Hawkins i
Grahame Leslie, Steve Harris
na basie i klawiszach oraz perkusista Simon Dawson.
Materiał powstawał w studiu
Barnyard, pod okiem Tony’ego
Newtona i Steve’a Harrisa.
„The Burning” to ciężkie,
hardrockowe dźwięki, czego
przykładem są już teraz dostępne w serwisach streamingowych utwory- „Lightening”
i „Spit Fire”.
- Pracowaliśmy nad „The
Burning” przez ostatnie kilka
lat. Wszyscy jesteśmy bardzo
zadowoleni z efektu - mówi
Richard Taylor. - Testowaliśmy niektóre utwory podczas
ostatnich tras i zostały one
świetnie przyjęte przez publikę. Nie możemy się doczekać,
aby podzielić się albumem ze
światem.

Nowa ścieżka do Gnina
m Rakoniewice

Na zaproszenie LESZKA
MOŻDŻERA DAGADANA
zagrała koncert z gośćmi
nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu.
Kurpiowska pieśń „Grajo gracyki” to weselna pieśń ze wsi
Bandysie, do dziś śpiewana
jest przed wyjazdem do kościoła. Panna młoda, mimo ponagleń, musi odmówić wyjścia
z rodzinnego domu, okazując
tym samym szacunek i przywiązanie do swoich bliskich.
Następnie zobowiązana jest
do przeproszenia wszystkich
członków rodziny za wszelkie
zaistniałe kłótnie i nieporozumienia. Ostatni etap żegnania
się z domem rodzinnym to błogosławieństwo od rodziców,
po którym dziewczyna może
wreszcie ruszyć na spotkanie
z przyszłym mężem. Obowiązkowym elementem tej ceremonii jest płacz, będący swoistym
rytuałem oczyszczenia.
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m Rakoniewice
W naszej gminie trwają szkolenia zorganizowanie w ramach programu „Podniesienie
kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomor-

skiego”. Do tej pory szkolenia
odbyły się w Rakoniewicach,
Jabłon nej i Rost a rzewie.
Szkolenia były prowadzone
w ramach jednego z następujących modułów szkoleniowych: „Rodzic w Internecie”,
„Mój biznes w sieci”, „Moje

finanse i transakcje w sieci”,
„Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną
stronę internetową (blog)”,
„Rolnik w sieci”, „Kultura w
sieci”. Po zakończeniu szkoleń
wszyscy uczestnicy otrzymali
certyfikaty.

Nowy sprzęt dla strażaków
m Rakoniewice
Gmina Rakoniewice podpisała
umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu w ramach której,
dofinansowany zostanie zakup
urządzeń hydraulicznych do
ratownictwa technicznego
tj. agregatu, nożyc, rozpieracza ramieniowego oraz węży
przedłużających. Przedsię-

wzięcie pn.: „Zakup zestawu
narzędzi hydraulicznych do
ratownictwa technicznego na
terenie Gminy Rakoniewice”
dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Na
początku listopada ogłoszony
został przetarg dotyczący zakupu zestawu wspomianych
narzędzi.
W ramach przetargu zo-

stały złożone dwie ofery. Realizacją zadnia powierzono
firmie FIRE-MAX Sp. z o.o.
z Warszawy za kwotę 54 tysięcy złotych. Ponadto każda
z jednostek OSP Jabłonna,
Rakoniewice, Rostarzewo dostanie sześć trzyczęściowych
kompletów odzieży specjalistycznej (mundury na akcje). O
środki na ich zakup jednostki
indywidualnie wnioskowały
do WFOŚiGW w Poznaniu.

90. urodziny Pani Walerii

m Grodzisk Wlkp.

W poniedziałek 15 listopada 90. urodziny obchodziła
Pani Waleria Michalak z
Grodziska Wielkopolskiego. W tym wyjątkowym
dniu, Jubilatkę z życzeniami odwiedzili Burmistrz
Grodziska Wielkopolskiego
Piotr Hojan oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszka Maik.
Goście złożyli Pani Walerii
najserdeczniejsze życzenia
dobrego zdrowia i pomyślności, które pozwolą
doczekać szczęśliwie kolejnych jubileuszy, ciesząc się
licznym gronem wnuków i
prawnuków.

Str. 10

Powiat kościański

Dlaczego zamykane są
oddziały szpitalne?
Ze Starostą Kościańskim Henrykiem Bartoszewskim rozmawia
Franciszek Gwardzik
Powiatowy szpital w Kościanie przez ostatnie lata
wyróżniał się na tle innych
powiatowych szpitali pod
względem ekonomicznym.
Jak wygląda sytuacja szpitala obecnie?
Sytuacja szpitala jest bardzo
trudna. Panuje przekonanie,
że może wynikać to ze złego
zarządzania. Powody są jednak zupełnie inne i jest ich
kilka. Wzrosły oczekiwania
płacowe, co jest po części
wynikiem braku kadry medycznej, szczególnie lekarzy i
średniego personelu medycznego, a po części ustalaniem
wysokości wynagrodzeń na
poziomie ministerialnym.
Szpital, chcąc utrzymać kadrę, musi temu sprostać, nie
dysponując jednocześnie dodatkowymi środkami na ten
cel. Jeśli nie będzie kadry,
istnieje ryzyko, jak w wielu
miejscach w Polsce, zamknięcia oddziałów.
Co sprawiało, że sytuacja
kościańskiego szpitala była
do tej pory tak dobra?
Przez 20 lat dla samorządu
Powiatu Kościańskiego działanie szpitala było priorytetem. Dobre zarządzanie przez
kolejnych dyrektorów, a także
zrozumienie i wsparcie, które
otrzymywaliśmy od samorządów gminnych pozwoliły na
niesamowity rozwój szpitala
i na jego bezpieczeństwo finansowe.
Od niedawna szpital funkcjonuje w sieci szpitali, czyli
pracuje na ryczałcie. Takie
funkcjonowanie, wprowadzone przez rządzących, stwarza
zupełnie nowe warunki finansowe. Do tego dochodzą
droższe media, leki. Wszystkie
te czynniki powodują, że wyliczany wcześniej ryczałt jest
nieaktualny.

Czy rozwiązaniem byłoby
zamknięcie jakichś oddziałów?
Wobec trudnych sytuacji szpitali powiatowych, toczy się
dyskusja na temat tego, czy
wszystkie szpitale powiatowe muszą mieć wszystkie
oddziały. Być może sytuacja
doprowadzi do tego, że powiatowe szpitale będą musiały podzielić się zakresem
usług, specjalizować. Musimy
przyzwyczaić się do myśli,
że – mimo naszych wysiłków
– może nie udać się utrzymać
wszystkich oddziałów. Robimy wszystko, by nasz szpital
się rozwijał i funkcjonował
jak najlepiej. Niedawno kościański szpital, jako jeden z
pierwszych w Polsce, otrzymał
certyfikat potwierdzający, że
w szpitalu stosuje się zamknięty system linii naczyniowej
poprawiającej bezpieczeństwo.
System ten sprawia, że podawane dożylnie leki nie mają
kontaktu ze środowiskiem
zewnętrznym. Niewiele szpitali w Polsce może się tym
certyfikatem pochwalić. Cały
czas inwestujemy też w szpitalną infrastrukturę. Robimy
wszystko, by kościański szpital
spełniał najwyższe standardy.
Jaki są pomysły na poprawienie sytuacji szpitala?
Szansą na zwiększenie do-

chodów szpitala wydaje się
rozszerzenie poradnictwa specjalistycznego. Wprowadzenie
szerszego wachlarza takich
usług medycznych może być
szansą na polepszenie sytuacji
finansowej placówki. Oczywiście zarówno Zarząd, jak i
Rada Powiatu Kościańskiego
będą wspierali szpital w swej
działalności w kwestiach modernizacyjnych, technicznych
i sprzętowych, tak jak było do
tej pory.
Powiat Kościański inwestuje też w innych dziedzinach.
Jaka inwestycja Powiatu
uważana jest za priorytetową?
Największe inwestycje, które planujemy w najbliższym
czasie, to inwestycje drogowe.
Powiat przebuduje drogę w
Szczodrowie. Wartość tej inwestycji to blisko 2 miliony
złotych, jednak połowę udało
się pozyskać z Funduszu Dróg
Samorządowych. Część dołoży
także Gmina Kościan. Kolejną
inwestycją będzie przebudowa drogi powiatowej Srocko
Wielkie - Bieczyny. Część
środków na ten cel otrzymamy
z samorządu Województwa
Wielkopolskiego oraz od Gminy Czempiń. Przed nami dokończenie modernizacji drogi
Racot – Wyskoć. Koszt drugiego etapu prac na tym odcinku
to około 3 miliony złotych.
Chcemy na ten cel pozyskać
wsparcie z budżetu państwa.
Złożyliśmy już odpowiedni
wniosek. Chcielibyśmy także
zmodernizować drogę Nowy
Dwór – Łuszkowo na terenie
gminy Krzywiń. Tę inwestycję
planujemy podzielić na trzy
lata. Jej wartość wyniesie kilka
milionów złotych. Liczymy, że
także i tę inwestycję uda się
zrealizować w porozumieniu
z samorządem gminnym.

Termomodernizacja starostwa
Zakończyły się prace przy
termomodernizacji budynku starostwa powiatowego
w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38.
Pierwszy etap prac, który polegał na dociepleniu stropodachu
nas głównym budynkiem, został zrealizowany w 2015 roku.
W ramach termomodernizacji ściany fundamentowe i
nadziemne zostały ocieplone
styropianem o grubości 12
cm. Styropian został położony
na powierzchni 670 metrów
kwadratowych. W płytach
styropianowych montowanych
na ścianach zostały schowane
wszystkie rurki i przewody
znajdujące się na elewacji.
Wymieniono opierzenia
murków ogniowych i parapetów zewnętrznych. Przy
gruncie wyłożono ściany płytkami klinkierowymi. Elewacja
została wykończona tynkiem
mineralnym pomalowanym
farbą w kolorze białym, szarym i brązowym. Dzięki temu
nawiązuje do elewacji otwartego w ubiegłym roku nowego
budynku Wydziału Komunikacji i Dróg.
Łączny koszt remontu wyniósł ponad 240 tysięcy złotych. 70 procent tej kwoty zostało sfinansowane z budżetu
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Stypendia dla studentów
W ramach programu
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
z powiatu kościańskiego
Starosta Kościański, Henryk Bartoszewski przyznał
5 osobom stypendium
Starosty Kościańskiego dla
studentów za osiągnięcia
naukowe.
Spotkanie podczas którego
starosta wręczył stypendia
odbyło się w poniedziałek, 18
listopada 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Kościanie. Wyróżnienia i stypendia
starosty otrzymali:
a Dominika Siakowska, studentka VI roku farmacji na
Uniwersytecie medycznym w
Poznaniu,
a Aleksandra Banasik, studentka V roku medycyny weterynaryjnej na Uniwersytecie
Przyrodniczym we Wrocławiu,
a Monika Wesołowska, studentka pierwszego roku studiów magisterskich na kierunku informatyka i ekonometria
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,
a Arkadiusz Buchowski, student III roku wydziału le-

karskiego na Uniwersytecie
Medycznym w Poznaniu,
a Dariusz Piotrowski, student
IV roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Gratulując nagrodzonym
starosta przypomniał największe osiągnięcia i sukcesy
każdego wyróżnionego. Wyraził nadzieję, że przyznane
stypendia, których celem jest
uhonorowanie wyjątkowych
osiągnięć studentów z na-

szego powiatu, będą małym
krokiem pomagającym im w
dalszym rozwoju ich wiedzy,
umiejętności, pasji. Życzył
nagrodzonym, by kontynuowali swoje ścieżki naukowe,
które w przyszłości zaowocują
naukowymi tytułami. Starosta
podkreślił, że młodzi stypendyści są, bez względu na to,
gdzie będą żyć i pracować,
dumą powiatu. Przyznane,
jednorazowe stypendia wyniosły 1500 złotych.

W Starym Bojanowie upamiętniono
Powstańców Wielkopolskich
W Starym Bojanowie 11 listopada Święto Niepodległości
połączono z upamiętnieniem
Powstańców Wielkopolskich
spoczywających na miejscowym cmentarzu. Uroczystość
rozpoczęła się Mszą Św. w
kościele pw. św. Teresy, po
której w ramach ogólnopolskiej akcji “Niepodległa do
hymnu!” odbyło się wspólne
odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Uroczystość zakończyła się upamiętnieniem
powstańców spoczywających
na parafialnym cmentarzu. Jej
uczestnicy przemaszerowali
na cmentarz parafialny, by
na grobach czterech z sześciu
spoczywających tam powstańców: Wawrzyna Leciejewskiego, Macieja Owsiannego,
Wincentego Tryjanowskiego i
Walentego Przybyszewskiego
złożyć pamiątkowe tabliczki.
O oznakowanie mogił Władysława Linke i Antoniego
Wojciechowskiego zadbały już
wcześniej rodziny powstańców. Na wszystkich mogiłach
powstańców obecne delegacje
oraz uczniowie złożyli kwiaty
oraz znicze. Uroczystość w
Starym Bojanowie odbyła się
przy współudziale Urzędu
Miejskiego Śmigla, Rady Sołeckiej wsi Stare Bojanowo,

Parafii pw. św. Bartłomieja
Apostoła w Starym Bojanowie
oraz Zespołu Szkół w Starym
Bojanowie.
Śmigielski samorząd w 2019
roku zakupił pamiątkowe tabliczki dla powstańców spoczywających na cmentarzu w
Starym Bojanowie oraz w Bronikowie i Wonieściu. W dwóch
ostatnich miejscowościach
uroczystości złożenia pamiątkowych tabliczek odbędą się
w grudniu. W kolejnym roku
samorząd planuje, kontynuację rozpoczętej przez szkołę
w Czaczu, akcji znakowania

grobów na cmentarzu w Czaczu oraz oznakowanie mogił
powstańców spoczywających
na śmigielskiej cmentarzu.
W obchody Święta Niepodległości włączyła się również
śmigielska grupa motocyklowa Wind Wolves organizując
11 listopada II Rajd Motocyklowy 101 km na 101-lecie
Niepodległości. Motocykliści
wyruszyli ze Śmigla, by złożyć
hołd walczącym o niepodległość Polski odwiedzając
miejsca pamięci w Powiecie
Kościańskim.
Fot. A. Kasperska

Umowa z Bractwem Kurkowym

Powiatu Kościańskiego, a 30
procent pokrył Wielkopolski
Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Poznaniu. Przy okazji remontu
wymieniono schody przy wej-

ściu do budynku oraz podjazd
dla osób niepełnosprawnych.
Teren wokół budynku został
uprzątnięty. Posadzono drzewka i ozdobne krzewy.

Z inicjatywy burmistrz Małgorzaty Adamczak dyrektorzy
wszystkich szkół podstawowych z gminy Śmigiel podpisali w poniedziałek umowy z Kurkowym Bractwem
Strzeleckim na prowadzenie
zajęć strzeleckich dla klas
ósmych. Zgodnie z zawartym
porozumieniem młodzież raz
w miesiącu w ramach zajęć
wychowania fizycznego weźmie udział w zajęciach na
strzelnicy, gdzie zapozna się
z podstawowymi technikami
strzelania. – To pomysł, który
w mojej głowie pojawił się już
jakiś czas temu. Jestem bardzo
wdzięczna braciom kurkowym
oraz dyrektorom szkół za ich
otwartość i pozytywny odbiór.
Szczególnie dziękuję braciom,

którzy zajęcia będą prowadzili
nieodpłatnie. Mam nadzieję,
że taka forma nauki przypadnie uczniom do gustu, a lekcje
strzelania pozytywnie wpłynie

na kształtowanie koordynacji
wzrokowo-ruchowej. – powiedziała burmistrz Małgorzata
Adamczak.

Anna Jurga
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Obchody Narodowego Święta Niepodległości
Dnia 11 listopada br. w Ujeździe z inicjatywy Sołtysa Zygmunta Olszaka uroczyście
złożono kwiaty i zapalono
znicze przed Kopcami Wolności, które symbolizują zmagania powstańcze i walkę
społeczeństwa w procesie
odzyskiwania niepodległości. Obecność Wójta Gminy
Kamieniec Piotra Halasza,
Przewodniczącego Rady Gminy Kamieniec Stefana Strażyńskiego, Członka Zarządu
Krajowego Towarzystwa Wielkopolskiego Ryszarda Wosińskiego dodała dostojności
wydarzeniu. Mieszkańcy wsi
swoim współuczestnictwem
oddali hołd tym, którzy polegli
w obronie Ojczyzny i pokazali
lokalny patriotyzm.

28 czerwca 2019 r. minęła 100 rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego, ostatecznie potwierdzającego wywalczony przez Powstańców
powrót Wielkopolski do Macierzy.
Ta szczególna rocznica była okazją do
odsłonięcia trzech Kopców Wolności, które
wykonano według projektu p. Marka Zielonki.
Pierwszemu z nich - poświęconemu Traktatowi
Wersalskiemu - patronuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
Drugi przywołuje pamięć bohaterów z terenu
powiatu grodziskiego, uczestniczących w walkach Powstania Wielkopolskiego. Patronat nad
tym kopcem objął Starosta Grodziski.
Trzeci „ Kopiec Wolności” upamiętnia Stanisława Jakubowicza. Patronat nad tym kopcem
objął Wójt Gminy Kamieniec.
W środkowym nasypie został umieszczony
„akt erekcyjny” podpisany przez
a Marszałka Województwa Wielkopolskiego p.
Marka Woźniaka,
a Starostę Powiatu Grodziskiego p. Mariusza
Zgaińskiego,
a Wójta Gminy Kamieniec p. Piotra Halasza,
a Członka Zarządu Krajowego Towarzystwa
Pamięci Powstania Wielkopolskiego p. Ryszarda Wosińskiego,
a Sołtysa Wsi Ujazd p. Zygmunta Olszaka.
W uroczystości poza ww. uczestniczyło wielu
innych zaszczytnych gości oraz mieszkańcy
Gminy i Powiatu Grodziskiego. Współudział
Kompani Honorowej 5 Lubuskiego Pułku
Artylerii z Sulechowa, Grupy Rekonstrukcji
Historycznych „GRATZ”,
Harcerzy, Instruktorow ZHP i Pocztów Sztandarowych wzbogacił dostojność ceremoniału.

Powstało kolejne boisko
W naszej gminie powstało
kolejne boisko o nawierzchni
ze sztucznej trawy. Obiekt w
Wąbiewie o wymiarach 32
x 20 m (pole gry 28 x 18 m)
posiada nawierzchnię z trawy
syntetycznej o wys. 20 mm zasypanej piaskiem kwarcowym
na podbudowie tłuczniowej.

Boisko wyposażone jest w
bramki do piłki ręcznej.
Projekt „Budowa boiska
rekreacyjnego w m. Wabiewo” dofinansowany został
w ramach ogłoszonej przez
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego IX
edycji Konkursu „Pięknieje

Stanisław Jakubowicz, urodził się 5 maja 1897 r. we wsi
Ujazd jako dziecko Feliksa i Łucji z d. Ignaszak. Po śmierci
matki wraz ze starszym bratem wyjechał do miejscowości
Hamborn w Zagłębiu Ruhry, gdzie ukończył szkołę elementarną, a następnie pracował jako górnik. W 1916 r. został
powołany do wojska pruskiego i wysłany na front zachodni.
Za walkę i odniesione rany na froncie nad Somme pod
Verdun, Ypres i Arras został odznaczony krzyżem żelaznym
II klasy i medalem waleczności. Po powrocie do Poznania
brał udział jako Powstaniec Wielkopolski w walkach o
koszary na Jeżycach i Dworzec Główny. Następnie lekko
ranny uczestniczył w Kościanie w rozbrajaniu batalionu
zapasowego 37 p.p. Brał udział w walkach o Wolsztyn i
Zbąszyń w 2 kampanii grodziskiej. Od 12 lutego 1919 r. w
2 pułku strzelców wielkopolskich awansowany do stopnia
sierżanta. Od września 1919 r. z pułkiem na froncie litewsko białoruskim, gdzie został odznaczony Virtuti Militari 5 klasy.
Powołany został do pierwszej kapituły Orderu Wojennego
Virtuti Militari, odznaczony ponownie Virtuti Militari 4 klasy.
Wykazał się niezwykłą odwagą min. 03.07.1920r., brał
udział jako ochotnik w wypadzie 8. Kp. 56 PP gdzie „bezprzykładnym męstwem rzuca się na samochód pancerny i zdobywa
go”. W 1921 r. uczestniczy w iii powstaniu śląskim. Do 1934 r.
w stopniu sierżanta służy jako z-ca dowódcy plutonu w kp 56
PP. W 1934 r. przeniesiony w stan spoczynku. Ochotnik we
wrześniu 1939 r. W 1945 r. uczesniczył w walkach o Cytadele
w Poznaniu. W walkach 1914 - 1945 sześciokrotnie ranny.
Odznaczony także Krzyżem Niepodłegłości, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Górnośląskim. Zmarł w Poznaniu 09.05.1972 r.
Traktat Wersalski - podpisany został 28 czerwca 1919 roku.
Stanowił on zakończenie I Wojny Światowej oraz podsumowanie obrad mocarstw sojuszniczych prowadzonych przez
27 państw zwycięskiej koalicji. Polskę reprezentowali Roman
Dmowski i Ignacy Jan Paderewski. W traktacie określono i
zagwarantowano granice Wielkopolski, tym samym kończąc
walki o ich kształt i umożliwiając włączenie Wielkopolan w
walkę o całość ziem polskich.

Sołectwo Wąbiewo wyróżnione

Wielkopolska Wieś” w ramach
programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020.
Całkowity koszt robót budowlanych to 134 207,76 zł.
Dofinansowanie z UMWW
- 30 000,00 zł
Wkład własny mieszkańców
sołectwa Wąbiewo - 750,00 zł.

Podczas uroczystej gali w
K rzywiniu w dniu 5 października 2019 r. nagrodzone
zostały sołectwa z regionu
zachodniej i południowo – zachodniej Wielkopolski.
Impreza zorganizowana
przez Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego związana była z III

edycją konkursu pn. „Aktywna
Wieś Wielkopolska”. Celem
konkursu jest nagrodzenie
najbardziej aktywnych sołectw
uczestniczących w Programie
Wielkopolska Odnowa Wsi
2013-2020. Poza uznaniem
dotychczasowego wkładu w
proces odnowy, konkurs ma
służyć również promocji idei

wspólnego działania społeczności wiejskich oraz identyfikacji i rozpowszechnieniu najlepszych wzorców współpracy
na rzecz wspólnego dobra, jaką
jest przyjazna, zadbana wieś,
zamieszkała przez zintegrowaną grupę mieszkańców aktywnych w działaniu na rzecz
wspólnoty.Gratulujemy!
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Wspaniały
wypoczynek
w
hotelu
„Na
Skarpie”
Góry latem dostarczają wspaniałego wypoczynku

REKLAMA
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a kto
wierzy
– przyjedzie
niech przyjedzie
do Szklarskiej
Poręby!
––
a kto
nienie
wierzy
– niech
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.

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

GMINA OPALENICA
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STATUETKA PADEREWSKIEGO

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Godne uczczenie
tamtych dni
W poniedziałek, 11 listopada miały miejsce gminne
obchody 101. rocznicy
odzyskania przez Polskę
Niepodległości.

Uhonorowanie Burmistrza Opalenicy
W czwartek, 21 listopada w
Sali Lubrańskiego Uniwersytetu Adam Mickiewicza
w Poznaniu odbyła się
XXXII Gala Konsumenckiego Konkursu Jakości
Produktów i Usług „Najlepsze w Polsce”.
Jednym z punktów programu było wręczenie Statuetki
Ignacego Jana Paderewskiego
Burmistrzowi Opalenicy. Jak
uzasadniano w laudacji Tomasz Szulc w pełni hołduje
zasadom pracy organicznej,
przyczyniając się do rozwoju
lokalnego społeczeństwa i
infrastruktury. Doceniono
szereg inwestycji, które zrealizowano na terenie gminy
w ciągu ostatnich pięciu lat.
Po odebraniu statuetki głos
zabrał wyróżniony. Podzięko-

wał kapitule za uhonorowanie.
Burmistrz w swej mowie po
odebraniu nagrody podkreślił,
że traktuje tę nagrodę, jako docenienie wysiłków wszystkich
mieszkańców Gminy. Zaakcentował również istotną rolę
jednostek współpracujących z

Samorządem Opalenicy, oraz
pracowników Urzędu Miejskiego w Opalenicy.
Burmistrz wskazał, że dostrzeżono dynamiczny rozwój
gminy i to, iż staje się ona nowoczesna. Co ważne jednak,
zachowana i doceniana jest hi-

storia pokoleń, którzy walczyli
o wolną Opalenicę i dbali o jej
rozwój. Członkowie kapituły
z kolei wyrazili nadzieję, iż
wyróżnienie wzmocni Burmistrza Opalenicy w przekonaniu o słuszności obranej
drogi, uświadomi o wadze i
znaczeniu dotychczasowych
przedsięwzięć a także przyczyni się do dalszego rozwoju
społeczeństwa, któremu służy.
W dniu następującym po konkursie, podczas spotkania ze
wszystkimi pracownikami
Urzędu Miejskiego w Opalenicy,
Burmistrz prezentując zdobytą nagrodę podziękował
swoim pracownikom za pracę
i osobiste zaangażowanie w
przedsięwzięcia realizowane
na rzecz Gminy.

Rozpoczęły się one od mszy
św. odprawionej w kościele
p.w. św. Mateusza w Opalenicy. Następnie na Skwerze
Obrońców Wiary i Ojczyzny
odbyła się uroczystość patriotyczna. Przybyłych gości
powitał Krzysztof Sadowski
– dyrektor CKiB. Po podziękowaniach za wystawienie
pocztów sztandarowych, głos
zabrał Burmistrz Opalenicy. Tomasz Szulc przybliżył
przebieg wydarzeń, które rozegrały się ponad wiek temu.

Opr. TM, Foto GM

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 1918/1919

Będzie kolejna tablica
W piątek, 27 grudnia
obchodzić będziemy 101.
rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego
1918/1919. Jak co roku,
doniosłych uroczystości nie
zabraknie na terenie naszej
gminy.
W ten dzień w Opalenicy wieczorem spotkamy się na mszy
świętej w intencji bohaterów
tamtych czasów. Nabożeństwo rozpocznie się o 18:30
w kościele pw. św. Mateusza
w Opalenicy. Następnie na
Skwerze Obrońców Wiary i
Ojczyzny odbędzie się uroczystość patriotyczna. Jej główną
częścią będzie odsłonięcie kolejnej tablicy na Opalenickiej
Ścianie Pamięci.
Uhonorowanych zostanie
42 Powstańców Wielkopolskich kompanii opalenickiej.
Lista nazwisk powstała dzięki
niemal rocznej skrupulatnej

pracy doktora Bogumiła Wojcieszaka, przy współpracy
doktora Zdzisława Kościańskiego. Tablica zawiśnie obok
wcześniejszych, gdzie wyryte
już są imiona i nazwiska bohaterów tamtych czasów. 27
grudnia uhonorowani zostaną:
Baraniecki Władysław, Dolata
Michał, Durczak Ludwik,
Dziurla Walenty, Gruszczyński Franciszek, Goździejewicz

Władysław, Jarmużek Stefan,
Jujka Ignacy, Kaczmarek Wojciech II, Kałek Jan, Kałek
Wawrzyn, Kapelski Stanisław, Kaźmierczak Józef, Kitta
Antoni, Kwaśny Franciszek,
Kwaśny Wincenty, Małecki
Andrzej, Machulak Ignacy,
Manicki Jan, Mania Wojciech,
Mazurek Władysław, Palicki
Stanisław, Pasze Piotr, Przybyła Bronisław, Rożek Franci-

szek, Rybarczyk Jan, Skotarek
Antoni, Skrzypczak Józef,
Śliwiński Stefan, Szumiński
Antoni, Szulczyk Antoni,
Szymkowiak Szczepan, Tobys
Franciszek, Trzybiński Ignacy,
Tuliszka Józef, Wawer Franciszek, Wolny Walenty, Woźniak
Jan, Wita Marcin, Wróblewski
Leon, Wróblewski Franciszek
i Zwierzyński Henryk.
TM

Informacja: Biuro Promocji i Rozwoju oraz Zarządzania Funduszami

Podkreślił, że 11 listopada
1918 roku Wielkopolska nie
była niepodległa. Polskość
naszemu regionowi przyniosło
dopiero Powstanie Wielkopolskie 1918/1919. Jednym z
głównych punktów uroczystości było złożenie wiązanek
przez licznie przybyłe delegacje. Nie zabrakło także członków FC Opalenica, którzy zaprezentowali efektowną flag i
ku pamięci bohaterów odpalili
racę. Dźwięki patriotycznych
melodii wydobywały się z
instrumentów Opalenickiej
Orkiestry Dętej. Moc swoich
umiejętności zaprezentowały
również opalenickie mażoretki.
Tekst: TM, Foto: GM

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

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

UL. KOLEJOWA 10 , NOWY TOMYŚL , TEL. 61 44 27 007

SPRZEDAŻ FAJERWERKÓW
DETAL

PRZEDSIĘBIORSTWO H.U. Grzegorz Ciorga

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

Leśna 8A
FILIA w Grodzisku Wlkp., ul.

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

CHOINKI ŻYWE
LECH DOMINIAK

OPALENICA

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

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

”MARKPOL”

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

61 442 3638

BAZA GS Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 20

WIELICHOWO, ul. Ogrodowa 11, tel. 61/44 40 145
RAKONIEWICE, ul. Garbary, tel. 61/44 41 062
RAKONIEWICE, ul. Kościelna, tel. 61/44 41 007
NOWY TOMYŚL ul. Długa, tel. 61/44 21 068, 61/44 41 210
KAMIENIEC, ul. Główna 23, tel. 61/44 24 841

CZYNNE OD 7.00 DO 18.00 SOBOTY 7.00 - 15.00

HURTOWNIA
STYROPIANU

P.H.U.

OSPRZĘT ELEKTRYCZNY, ARMATURA SANITARNA
PŁYTKI, KLEJE, FARBY, SILIKONY, GWOŹDZIE, ŚRUBY

Wyjazd na Jarmark Bożonarodzeniowy
do Wrocławia
Termin: 21.12.2019

Cena:
75 zł - dzieci do 14 roku i
grupy powyżej 8 osób
90 zł - normany

Szczegóły i zapisy:
www.tu-travel.pl
530 889 576

Wyjazd z Gostynia,
Kościana,
Grodziska i
Nowego Tomyśla

HURT

P. H. ANDRZEJ CIORGA
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POTRZEBNA POMOC DLA GRZEŚIA
„Grześ ma 10 lat i walczy ze złośliwym nowotworem mózgu
-rakiem splotu naczyniówkowego. Jako rodzice prosimy o
pomoc finansową na rehabilitację i dalsze leczenie Grzesia.
Pomóż Grzesiowi i wpłać chociaż grosz na konto
18 1160 2002 0000 0003 0483 5202
z dopiskiem „dla Grzesia”.
Dziękuję za każdą okazaną pomoc. Tata, Marcin Schulz.

Jak uniknąć śmiertelnych
wypadków dzieci?
Jan Dziedziczak minister
spraw wewnętrznych i
administacji w sprawie
bezpieczeństwa dzieci
przewożonych w fotelikach
samochodowych
Szanowny Panie Ministrze.
Do mojego biura zwrócił się
ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci przewożonych w
fotelikach samochodowych,
który zwraca uwagę na fakt,
że homologacja ECE R44/04
„przepuszcza” foteliki i inne
urządzenia (np. tzw. podpupniki), które w rzeczywistych
wypadkach nie spełniają swojej funkcji. Ponadto jest też,
druga homologacja izw. i-Size
(R129), która jest na tyle wymagająca, że foteliki, które
ją przejdą są OK. Niestety ta
pierwsza wciąż obowiązuje i
prawdopodobnie będzie obowiązywać.
Niestety bardzo często dochodzi do sytuacji, że zarówno
rodzice jak i służby mundurowe nie biorą pod uwagę tych
szczegółów, bowiem obecny

na fotelikach jest napis homologacja, a więc formalnie
wymaganie są spełnione. Jednakże fizyka podczas wypadku działa nie biorąc pod uwagę
uwarunkowań prawnych i stąd
dochodzić może do tragicznych skutków.
Przykładem może być sytuacja z wiosny tego roku, kiedy
to w wypadku samochodowym
zginęło dziecko siedzące w aucie właśnie na tzw. podpupniku, w dodatku fatalnej jakości.
W opinii ekspertów, którzy
pochylili się nad tym problem, okazało się, że - listę
informacji, które Policja musi
zebrać na miejscu wypadku
- reguluje zarządzenie nr 31
Komendanta Głównego Policji
z dnia 22 października 2015
r. w sprawie metod i form
prowadzenia przez Policję
statystyki zdarzeń drogowych,
zmieniane zarządzeniem nr
37 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 października
2015 r. oraz zarządzeniem nr
40 z dnia 18 grudnia 2017 r.
W tym przypadku Policja nie

jest zobowiązana do gromadzenia danych o urządzeniu
ochronnym jeśli wypadek jest
z udziałem dzieci (minimum
jakie jest potrzebne to: marka,
model i numer homologacji).
Zapoznając się z przekazanymi mi informacjami dotyczącymi uzasadnionych obaw
ekspertów ds. bezpieczeństwa
dzieci przewożonych w fotelikach samochodowych,
zdaję sobie sprawę, że nie
jest możliwe wprowadzenie
zaostrzeń ograniczeń w sprzedaży, dlatego też zwracam się
do Pana Ministra, z prośbą
o odpowiedź na następujące
pytania:
Czy możliwym jest zobowiązać Policję do gromadzenia
informacji o urządzeniach
chroniących dzieci podczas
wypadku, lub braku i zastosowania?
Czy możliwe jest opublikowanie listy urządzeń (z
numerem homologacji), które
były zastosowane do ochrony
dzieci podczas wypadków
śmiertelnych?

Żebracy z ... kasą fiskalną
Dawniej przynosił je bocian,
a kiedy dorastali, dowiadywali się, że z tym bocianem
to ściema, podobnie jak ze
Świętym Mikołajem. Obecnie, w ramach deprawacji, informacje o seksie wciska się
już przedszkolakom, a Święty
Mikołaj rzekomo towarzyszy
nam przez całe życie.
Minister nauki i szkolnictwa
wyższego solennie obiecał
wspierać prace „naukowe”
nad gender. Dotychczas
odkryto bowiem zaledwie
pięćdziesiąt kilka płci. Wiele
jest jeszcze do odkrycia, a
unijne granty nie powinny się
przecież zmarnować.
Jeśli chodzi o Świętego
Mikołaja, to bardzo dużo jest
do zrobienia, i nie chodzi tu

o zmianę nazwy na Dziadka
Mroza, bo nie w nazewnictwie problem. Najpierw
trzeba sobie odpowiedzieć
na pytanie: skąd się biorą
pieniądze? Dla tych co na
samej górze - biorą się z dopisywania zer na rachunkach
bankowych. Dla większości
z nas - z mozolnego trudu
wypracowywania jakichś
dóbr. Przebierańcy za Świętego Mikołaja czerpią zasoby
z grabieży w imię dobra
ludzkości.
Nowy minister skarbu już
zapowiedział kierunek
zmian. Najpierw zlikwiduje
się gotówkę na rzecz kart
płatniczych. Ach, jak to ułatwi życie! Można będzie nie
dawać napiwków w restauracjach, prezydent Trzaskowski

mógłby zaoszczędzić nawet
te dwadzieścia groszy, które
podarował biednej. Znikną
żebracy, no chyba że będą
mieli kasy fiskalne i terminale.
To tylko pierwszy etap.
Przejście z rozliczeń w
złotówkach na euro będzie
prawie niezauważalne, powiększy nam się tylko debet.
Mniej zaradni wyniosą się
pod mosty.
Najważniejszy będzie trzeci
etap, czyli spłacanie roszczeń
żydowskich. Zaharowani,
nawet nie zauważymy, że nie
jesteśmy już posiadaczami
czegokolwiek, a żyjemy tylko
dzięki łasce tych, co nam żyć
pozwalają.
Małgorzata Todd

Wspaniały kawałek historii
polskiego transportu
(cześć 43)

Jak zwykle pierwszy obudził się Władek, jest to bardzo pracowity i niezwykły
człowiek. Z nim to mógłbym
jechać na koniec świata. Jest
bardzo oddany i niezwykle
koleżeński. Takich ludzi jest
mało, a prawdziwych ludzi
poznaje się w szczególnych
sytuacjach. Pukając w kabinę
Władek mówi: „Adam jest
już godzina ósma i czas na
wstawanie. Przyjdź do mnie
na śniadanie”.
Po porannej toalecie poszedłem do Władka zabierając z
sobą resztki tureckiego chleba
oraz smalec. Po śniadaniu
idziemy na portiernię zakładową. Tutaj już wszystko wiedzieli i kazano nam wjechać
na teren zakładu. Pogoda jest
ładna i świeci słońce, temperatura 11 stopni w plusie.
Po wjechaniu na zakład i
podjechaniu pod wskazany
magazyn rozczepiłem przyczepę i zaczęto mnie ładować.
Ustawianie akumulatorów
szło dość sprawnie i szybko.
Ustawiano je piętrowo, czyli
jeden na drugim przekładając
kartonami. I tak ustawiali je
po 4 wzwyż czyli miałem 500
akumulatorów co równało
się z 6 tonami. Po złączeniu
samochodu z przyczepą rozpoczęto załadunek przyczepy.
Po załadowaniu przyczepy na
której miałem 868 akumulatorów równało się z ciężarem
10.400kg. Po moim załadunku
okazuje się że Władek dzisiaj
nie zostanie załadowany z
powodu braku towaru. Będzie
musiał czekać do poniedziałku. Widziałem po minie Władka że się bardzo zasmucił.
Wczoraj goniliśmy po to
aby dzisiaj zdążyć się załadować i odprawić a tu taki
klops i nic z tego. Na dodatek
Władek ma przebite koło w
przyczepie i będzie trzeba je
wymienić. Pompując powietrze w przebite koło to nie
starczyłoby na pół dnia. Tak
więc po załadunku powietrze
schodziło by jeszcze szybciej szkoda opony. Opony
te były bezdętkowe i miały
bardzo gruby bieżnik. Opony
te wytrzymywały ponad 700
tysięcy kilometrów, więc były
bardzo dobre i szkoda było
by ją tak zmarnować. Ale co
najważniejsze to Władek już
nie miał dobrej zapasówki
gdyż jadąc do Iranu i podjeżdżając pod jedną z gór w Turcji
została ona zniszczona przez
podłożenie klina. Powodując
jednocześnie złamanie zespołu
i oparcie się tyłu samochodu o
bok przyczepy. Musiałem więc
pożyczyć Władkowi swoją
zapasówkę. Widziałem też po
Władku że był bardzo zasmucony że ja już mogę jechać
do domu, a on zostanie tutaj
sam czekając na załadunek do
poniedziałku. Po otrzymaniu
dokumentów, a była już godzina 13.00 mogłem jechać

na Urząd Celny do Sztipu.
Na pewno bym się dzisiaj
odprawił, mogąc wracać już
do kraju. Postanowiłem sobie
że poczekam za Władkiem do
poniedziałku, a jutro czyli w
sobotę wymienimy przebite
koło. Ale jeszcze nic nie mówiłem o mojej podjętej decyzji
Władkowi. Szkoda mi było
tego Władka bo widziałem że
był bardzo smutny wiedząc
że teraz sam będzie musiał
czekać pod załadunek, a przecież razem przeżyliśmy wiele
trudnych chwil i było by to z
mojej strony trochę nie fair
zostawiając go tutaj samego
po tylu przeżyciach. Te dwa lub
trzy dni to już mnie nie zbawią
i nie mają aż tak wielkiego
znaczenia.
Po odebraniu dokumentów
wyjechaliśmy razem w dwa
samochody i stanęliśmy na

same już bardzo smakowały
nawet bez sosu, a ta kapusta
i te ogórki, to był naprawdę
cały przysmak tego obiadu.
Takiego obiadu już dawno
nie jadłem. Po tym dobrym
obiedzie musieliśmy trochę
odpocząć. Władek położył
się na dolnym łóżku a ja na
górnym i urządziliśmy sobie
godzinną drzemkę.
Po tej drzemce Władek
dostał taką werwę że zabrał
się sam do odkręcania przebitego koła, a mnie kazał pisać
zaległości do tego mojego
pamiętnika. Po poluzowaniu
śrub Władek zaczął robić
ósemki na parkingu ponieważ
koło było bardzo mocno osadzone na piaście i nie chciało
puścić. Po kilku takich ostrych
skrętach koło odskoczyło od
piasty i mógł je wymienić. Po
wymianie koła przyszedł do

fabrycznym parkingu. Władek
przyszedł do mnie taki smutny
i mówi że musimy odkręcić
zapasowe koło od mojej przyczepy, a on sam jutro je sobie
przełoży. No i wówczas powiedziałem że zostaję i poczekam
na niego do poniedziałku i
będziemy wracać razem do
kraju. Gębula Władka się
uśmiechnęła prawie od ucha
do ucha i mówi: Adam Ty naprawdę jesteś fajny kolega. Bo
było by mi trochę smutno. No
i co ja miałem zrobić? Po tylu
wspólnych przeżyciach zostawić takiego kompana który
dzielił się swoją uczynnością
w trudnych sytuacjach, oraz
użyczał swojej ogrzewanej
kabiny? No nie tego, to już nie
mogłem zrobić bo zbyt dużo
razem przeżyliśmy. Władek
tą moją decyzją był bardzo
zaskoczony i z tej uciechy
powiedział że dzisiaj ugotuje
dobry obiad. I tak też było.
Władek poszedł do fabrycznej
stołówki, załatwił ziemniaki,
sporą ilość kiszonej kapusty
oraz kiszone ogórki i trzy
bochenki chleba. Tak że prowiantu starczy nam na powrót
do kraju. Z głodu już nie pomrzemy. Ja znalazłem jeszcze
słoik z usmażonym mięsem, i
Władek zrobił pyszny ciemny
sos taki jak ja lubię i On też.
Obiad był wspaniały, pyry
były bardzo dobre i smaczne

mnie przynosząc dwa piwa
które kupił w sklepiku nie
daleko fabryki. Popijając te
piwo po tym dobrym obiedzie
bardzo się cieszył, że nie zostawiłem jego samo i od razu
było mu raźniej na duszy i
sercu. Znając Władka to na
pewno zrobił by tak samo jak
ja. Władek jest to człowiek
bardzo uczciwy i koleżeński,
bo po takim okresie czasu to
już można trochę poznać człowieka. Siedząc tak w kabinie
Władek zaczął wspominać o
swoim półtorarocznym synu
który urodził się po 14 latach,
gdyż córka ma już prawie 16
lat. Jemu też już jest bardzo
tęskno za dziećmi i żoną.
Chciałby już być w domu. No i
tak pogawędziliśmy i dochodzi
godzina 21.00. Czas więc na
spanie. Jutro możemy trochę
dłużej pospać i poleniuchować,
nie musimy tak wcześnie się
zrywać. Umówiliśmy się że
stajemy o godzinie 9.00. A ja
mam 3 dni na spisywanie moich zaległych wspomnień z tej
podróży. Władek jest bardzo
ciekawy czy doczeka się tych
wspomnień wraz ze zdjęciami
z naszej jazdy do Iranu.
.

Adam Frąckowiak
Seria tekstów o transporcie
do Iranu powstaje dzięki pomocy redakcji motoryzacyjnej
„40ton.net”, którego redaktorem jest Filip Bednarkiewicz.
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Przetargi na sprzęt medyczny
Funkcjonariusze gdańskiej
delegatury CBA we współpracy w Prokuraturą Regionalną w Gdańsku prowadzą śledztwo dotyczące
funkcjonowania w latach
2008-2016 grupy dokonującej między innymi oszustw
na szkodę Skarbu Państwa
i budżetu Unii Europejskiej
poprzez składanie wniosków
o dofinansowanie fikcyjnych
projektów. Ustalenia CBA
wskazują, że grupa wyłudzała lub usiłowała wyłudzić
nawet kilkadziesiąt milionów
złotych.

Do tej sprawy agenci CBA
zatrzymali kolejne trzy osoby. Tym razem agenci Biura
zgromadzili materiał dowodowy świadczący o szeregu
pozornych umów zawieranych
pomiędzy trójmiejskimi spółkami oraz osobami związanymi z tymi firmami. Umowy te
dotyczyły sprzedaży towarów
w postaci sprzętu oraz usług
informatycznych. Miało to na
celu zawyżenie cen sprzętu
przez spółkę działającą na
terenie Gdańskiego Parku
Naukowo Technologicznego
będącego częścią Pomorskiej

Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o., a także uzyskanie przez tą spółkę większego
dofinansowania ze środków
UE. Wszystko wskazuje na to,
że zatrzymani doprowadzili
do wyłudzenia około 14 mln
złotych. Dwaj zatrzymani
brali również udział praniu
pieniędzy pochodzących z
wyłudzenia, o wartości ponad
610 tys. złotych.
Zatrzymane osoby trafią do
Prokuratury Regionalnej w
Gdańsku.
Do tej pory zarzuty zostały
już przedstawione 12 osobom.

Kontrola w PKS Zielona Góra
Od października 2017 r. do
ma rca 2019 r. pozna ńsk i
Wydział Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura
Antykorupcyjnego prowadził
analizę „Ewentualnych nieprawidłowości związanych z
gospodarowaniem środkami
finansowymi PKS Zielona
Góra Sp. z o.o.”.
Kontrolerzy CBA analizie
poddali m.in. umowę zlecenia
z czerwca 2013 r. Dotyczyła ona naprawy autobusów
PKS. Uwagę kontrolujących
zwrócił sposób rozliczania
napraw - w formie ryczałtowej i uzależniony od długości
naprawianych autobusów. We
wcześniej zawieranych umowach na analogiczne usługi
wynagrodzenie obliczane było
zawsze w oparciu o ilość prze-

pracowanych godzin, zgodnie
z obowiązującym cennikiem,
przyjętym uchwałą zarządu
spółki oraz zawierało koszty
materiałów użytych do napraw
pojazdu. Analiza dokumentacji wewnętrznej wykazała,
że w wyniku zawarcia przez
prezesa PKS tej umowy spółka
PKS Zielona Góra poniosła
straty w kwocie ponad 400
tys. złotych.
CBA analizowało także
umowę zawartą pomiędzy
PKS Zielona Góra Sp. z o.o.”
a Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie. Umowa na
usługi komunikacji miejskiej
na terenie miasta Lublin doprowadziła do strat w zielonogórskim PKS na ponad
2,5 mln złotych. Na tę kwotę
złożyły się nieprawidłowe

ustalenie rzeczywistych kosztów dzierżawy autobusów
niezbędnych do realizacji
kontraktu oraz koszty ich dostosowania (modernizacji) do
wymogów stawianych przez
lubelską spółkę, a także brak
zaplecza technicznego i kadry
kierowców. Znaczną jej część
stanowiły kary umowne za
niepunktualne przyjazdy i
nieprawidłową obsługę realizowanych kursów.
Po zakończeniu analizy
w spółce poznańskie CBA
złożyło zawiadomienie do
Prokuratury Rejonowej w
Zielonej Górze, a ta wszczęła
śledztwo w sprawie nadużycia
udzielonych uprawnień lub
niedopełnienia obowiązków
przez zarząd spółki PKS Zielona Góra Sp. z o.o.

Korupcja na ponad 30 mln zł
Nieprawidłowości przy przetargach dla Poczty Polskiej.
Kolejne dwie osoby zatrzymane. Delegatura CBA w
Warszawie pod nadzorem
stołecznej Prokuratury Okręgowej prowadzi postępowanie
dotyczące realizacji zamówień
publicznych na rzecz Poczty
Polskiej o wartości ponad 30
mln zł, w zamian za korzyści
majątkowe przyjmowane przez
przedstawicieli Poczty w wysokości co najmniej 300 tys. zł.
W związku z tym śledz-

twem funkcjonariusze CBA
zatrzymali w Gdańsku kolejne
dwie osoby – prezesa gdańskiej spółki zajmującej się
dostawą usług i rozwiązań IT
oraz osobę związaną z działaniem warszawskiej spółki
informatycznej.
Obecnie trwają przeszukania w miejscach zamieszkania
osób zatrzymanych.
Do tej pory w śledztwie zatrzymano już 11 osób, w tym 5
pracowników Poczty Polskiej,
m.in. Dyrektora w Centrum

Obsługi Finansowej/Zastępcę
Dyrektora Biura Zarządu,
Zastępcę Dyrektora Zarządzającego w Pionie Informatyki i
Telekomunikacji ds. Rozwoju
IT, głównego architekta oraz
osoby powiązane biznesowo
i rodzinnie z zatrzymanymi
przedstawicielami Poczty, a
także przedstawicieli warszawskiej spółki informatycznej.
Sprawa ma charakter wielowątkowy i rozwojowy. Planowane są kolejne zatrzymania.

Milionowe straty kilku gmin
Materiał zgromadzony przez
funkcjonariuszy CBA pozwolił na zatrzymanie kolejnych
osób zamieszanych w zmowy
przetargowe, w wyniku których doprowadzano do tego,
że kilka gmin w Polsce niekorzystnie rozporządzało swoimi
finansami.
Agenci katowickiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali we
Wrocławiu i Oławie kolejne

dwie osoby działające w zorganizowanej grupie przestępczej
i uwikłane w korupcyjny proceder. Były one zatrudnione w
podmiotach skupionych wokół
zatrzymanego wcześniej do
sprawy przedsiębiorcy.
Ustalenia śledczych wskazują, że zatrzymani oferowali włodarzom gmin: Panki,
Herby i Opatów pomoc przy
zdobywaniu środków z Unii
Europejskiej, w zamian za wy-

grywanie przetargów na szkolenia dla szkół i przedszkoli.
Działania grupy doprowadziły do strat samorządowców
sięgających blisko 3 mln zł.
Zatrzymani usłyszą zarzuty
w Prokuraturze Regionalnej w
Katowicach.
Pierwsze zatrzymani do
tej sprawy miały miejsce 1
października br. Wówczas
funkcjonariusze Biura zatrzymali 9 osób.

Sędzia sfałszował wyrok
SSO w Poznaniu Piotr
Michalski sfałszował mój
wyrok Sądu Apelacyjnego
przesyłając do Krajowego Rejestru Karnego oraz
rozsyłając taką informacje
do Prokuratur Rejonowych,
że byłem karany SSR w
Grodzisku Wlkp. (aktualnie
SSO w Poznaniu) Joanna Rucińska sfałszowała protokół
z rozprawy karnej II K 22/06
dopisując pod moją nieobecność 12 linijek treści.
Sędziowie i refendarze
Sądu Rejonowego Poznań

Nowe Miasto Wilda KSH w
Poznaniu nie respektowali
obowiązujące prawo KSH
przez 13 lat powodowali strat
materialne w wysokości 6
mil zł dla Spółki.
Sędzia Sądu Rejonowego
Poznań Stare Miasto Anna
Burquilla - Kruczyńska jako
podwładna w/w sędziów
rozpatrując moje zażalenie na umorzenie sprawy
PR. IDs. 2109 Prokuratury
Stare Miasto w Poznaniu
zawiadomienie o popełnionych przestępstwach w/w

sędziów w dniu 27 09 2019
wydając postanowienie w
sprawie III Kp. 104 /19
używając retoryki adwokackiej potrafił wszystkie moje
zarzuty pięknie wytłumaczyć
nie dopatrując się żadnych
przestępstw. zgodnie z zasadą
„ przecież nic się nie stało ”
Dlatego Panie Ministrze
Sprawiedliwości reforma i
jeszcze raz reforma wymiaru
sprawiedliwości !!!!!!!
St. Mączkowski

Ponad 1.6 mld zł szkody banku
Prokuratura skierowała do
sądu akt oskarżenia kończący
wielowątkowe śledztwo w
sprawie niegospodarności
w SK Banku. Czynności w
sprawie prowadzili funkcjonariusze katowickiej delegatury
CBA.
Prokuratura Regionalna
w Warszawie skierowała do
stołecznego Sądu Okręgowego
akt oskarżenia w śledztwie
dotyczącym niegospodarności w Spółdzielczym Banku
Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (nazwa handlowa SK
Bank). To już szósty i zarazem
ostatni akt oskarżenia w tej
sprawie. Objęto nim 93 podejrzanych, którym przedstawiono 1256 zarzutów dotyczących
m.in. wyrządzenia w majątku
banku szkody o wartości ponad 1 626 000 000 zł.
Śledztwo zostało wszczęte
28 kwietnia 2015 r. w skutek
zawiadomienia złożonego
przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.
Powodem złożenia zawiadomienia były wyniki kontroli
prowadzonej przez Urząd
Komisji Nadzoru Finansowe-

go, które uprawdopodobniały
możliwość popełnienia przez
Zarząd Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w
Wołominie. W kwietniu 2016
r. Prokuratura Regionalna
w Warszawie powierzyła to
śledztwo do prowadzenia w
całości Delegaturze CBA w
Katowicach. Do akt toczącego
się postępowania dołączono
także zawiadomienie od zarządu komisarycznego Spółdzielczego Banku Rzemiosła
i Rolnictwa w Wołominie o
możliwości popełnienia przestępstwa przez były zarząd
Banku, a także materiały z
postępowania prowadzonego
przez katowicką delegaturę
CBA w sprawie nieprawidłowości w Banku Spółdzielczym
w Nadarzynie.
W toku prowadzonego postępowania przedstawiono
zarzuty łącznie ponad 120
podejrzanym, z czego 110
zostało zatrzymanych przez
funkcjonariuszy katowickiej
Delegatury CBA. Sądy zastosowały wobec 40 podejrzanych
tymczasowe aresztowanie. Do
teraz w areszcie przebywają

były prezes zarządu SK Banku
Jan B., były dyrektor jednego
z oddziałów Wiesław W. oraz
przedsiębiorca z branży deweloperskiej Sławomir D.
Na poczet przyszłych kar
i środków karnych w postaci
obowiązku naprawienia szkody zabezpieczono majątek
podejrzanych o wartości około
50 mln zł.
W toku całego śledztwa
przedstawione zarzuty dotyczyły m.in. udzielenia kredytów o wartości ponad 2 mld
zł. w sposób niegospodarny,
w efekcie czego wyrządzono
szkodę w majątku banku o
wartości przekraczającej 1 750
000 000 zł.
Ponadto przedstawione zarzuty są związane z działaniem na szkodę 60 obligatariuszy, którzy stracili 75 mln
zł, za które objęli obligacje
SK Banku, jak również 364
osób, które straciły oszczędności zdeponowane w SK
Banku w wysokości powyżej
kwoty objętej zabezpieczeniem Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego w wysokości
ponad 385 mln zł.

Kontrola oczyszczalni "Czajka"

Funkcjonariusze katowickiej
delegatury Centralnego Biura
Antykorupcyjnego w oparciu
o postanowienie wydane przez
Prokuraturę Regionalną w
Warszawie wykonują dzisiaj przeszukania w siedzibie
Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w
Warszawie, Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy
oraz Biurze Bezpieczeństwa

i Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawy.
Czynności mają na celu zabezpieczanie dokumentacji (w
tym zapisów elektronicznych)
dotyczącej inwestycji budowy
i eksploatacji tzw. spalarni, a
także związanej z wystąpieniem awarii w oczyszczalni
„Czajka”.
Prowadzone przez CBA

śledztwo dotyczy między innymi niegospodarności przy
zajmowaniu się sprawami majątkowymi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji polegającej na niewłaściwym nadzorze podczas
przeprowadzania inwestycji w
zakresie modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków
,,Czajka”.

CBA w Muzeum Narodowym w Poznaniu
Wydział Postępowań Kontrolnych Delegatury Centralnego
Biura Antykorupcyjnego w
Poznaniu od 19.11.2018 r. do
19.09.2019 r. prowadził analizę przedkontrolną w zakresie
przygotowania oraz przeprowadzenia zamówienia publicznego pn. „Dostawa gablot i
mebli wystawienniczych dla
Muzeum Sztuk Użytkowych –
Oddział Muzeum Narodowego
w Poznaniu” oraz uzupełniającego zamówienia publicznego pn. „Wykonanie oraz
zainstalowanie w Muzeum
Sztuk Użytkowych gablot
ekspozycyjnych oraz innych
mebli wystawienniczych –
wśród nich gablot zawierają-

cych multimedia wraz z tymi
multimediami”.
W jej trakcie stwierdzono,
iż doszło do naruszenie zasad
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
Ustalono ponadto, że w protokole odbioru zamówienia
publicznego poświadczono
nieprawdę, tj. potwierdzono
odbiór całego przedmiotu
zamówienia mimo jego niewykonania w całości. Tym
samym skrócony został okres
gwarancji na przedmiot zamówienia, a Muzeum Narodowe
straciło ponad 2 mln złotych
z powodu nienaliczenia kary
umownej, przysługującej mu
za nieterminowe wykonanie

zamówienia.
W oparciu o wyniki zakończonej analizy przedkontrolnej
CBA 7.11.2019 r skierowało
do Prokuratury Okręgowej w
Poznaniu, zawiadomienie o
uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez
Zastępcę Dyrektora Muzeum
Narodowego w Poznaniu,
który nadużywszy swoich
uprawnień przyczynił się do
wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów oraz
przez pracownika Muzeum
Sztuk Użytkowych, Oddziału Muzeum Narodowego w
Poznaniu, który poświadczył
nieprawdę w dokumentach
przetargowych.

Uderzenie w mafię paliwową
Ponad 100 funkcjonariuszy
CBA uczestniczyło w rozbiciu
zorganizowanej grupy przestępczej działającej w Polsce.
Zatrzymano 9 osób. Grupa
naraziła Skarb Państwa na
uszczuplenie w podatku VAT
na kwotę ponad 700 mln zł.
Funkcjonariusze z Delegatur Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Białegostoku,
Bydgoszczy, Katowic, Łodzi,
Poznania i Wrocławia, w
ramach skoordynowanych
działań na terenie całego kraju
zatrzymali 9 osób działających
w ramach zorganizowanej
grupy przestępczej. Grupa ta
w latach 2013-2016 naraziła
Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku VAT na kwotę
ponad 700 mln zł. Wszystko
wskazuje na to, że wprowadzano do obrotu, a następnie
fikcyjne fakturowano towary
w postaci oleju napędowego,
oleju smarowego, benzyny
oraz oleju rzepakowego, a tak-

że wystawiano poświadczające
nieprawdę faktury VAT, deklaracje VAT i dokumentację
księgową.
Ustalenia poczynione w
ramach prowadzonego śledztwa wskazują, iż działalność
przestępcza prowadzona była
z wykorzystaniem tzw. ,,znikających podatników” oraz
,,buforów”. Grupa utworzyła
sieć firm, które wprowadzały
do obrotu prawnego faktury VAT nie odpowiadające
rzeczywistym transakcjom,
gdyż ich celem było jedynie
sztuczne generowanie kwot
podatku VAT. Taki ,,znikający podatnik” po wystawieniu faktury sprzedażowej nie
uiszczał należnego podatku a
potem znikał. Natomiast tzw.
,,bufory” preparowały dokumentację świadczącą o dalszej
odsprzedaży towaru.
Zatrzymane osoby zostaną
doprowadzone do Prokuratury
Regionalnej w Białymstoku,

która nadzoruje toczące się
postępowanie, gdzie zostaną im przedstawione m.in.
zarzuty kierowania i działania w zorganizowanej grupie
przestępczej, a także zarzuty
o dokonanie przestępstw skarbowych.
Funkcjonariusze CBA przeszukali także miejsca zamieszkania zatrzymanych osób,
siedziby powiązanych z nimi
podmiotów gospodarczych,
a także inne wytypowane
uprzednio miejsca na terenie
całego kraju.
Wskazane postępowanie
to efekt wielomiesięcznej intensywnej pracy zarówno
prokuratorów jak i funkcjonariuszy CBA, którzy działając
w specjalnie powołanym przez
Prokuraturę Krajową zespole,
zgromadzili i przeanalizowali
obszerny materiał dowodowy, który dał podstawy do
przeprowadzonych czynności
procesowych.
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KONTROWERSJE I ARTYKUŁY POLEMICZNE

Wsparcie dla dziennikarza
Niespodziewane wsparcie
zza oceanu dla Gadowskiego
w procesie z Ringier Axel
Springer. „Żądamy, by RAS
przeprosił”
Znamienny proces Witold
Gadowski kontra Ringier Axel
Springer - na czas wypracowywanego porozumienia - nieco
ulotnił się z mediów. Batalia
o wolność słowa trwa jednak
nieustannie. Publicysta podkreśla, że nie cofnie się o krok;
niemiecki koncern również nie
daje za wygraną. Niespodziewanie pojawiło się wsparcie
dla polskiego dziennikarza zza
oceanu. Czy to wystarczy, by
przechylić szalę zwycięstwa?
„Coalition of Polish Americans wysłała ostre w treści
stanowisko w sprawie procesu:
Gadowski kontra Ringer Axel
Springer. Niespodziewane
poparcie dla mnie zza oceanu.
Sprawa przybiera nieoczekiwany obrót. Dziękuję Rodacy. Nie
odpuszczę ani milimetra prawdy!” – czytamy w twitterowym
wpisie Witolda Gadowskiego.
Coalition of Polish Americans wysłała ostre w treści
stanowisko w sprawie procesu:
Gadowski kontra Ringer Axel
Springer. Niespodziewane
poparcie dla mnie zza oceanu.
Sprawa przybiera nieoczekiwany obrót. Dziękuję Rodacy.
Nie odpuszczę ani milimetra
prawdy!
Coalition of Polish Americans (w wersji polskiej Koalicja Amerykanów Polskiego
Pochodzenia, w skrócie KAPP
- przyp. red.) to powstała w
2017 roku organizacja polonijna, zrzeszająca polskie elity
za oceanem. W Deklaracji
Programowej zapisano, że
koalicja „identyfikuje się z
polskim dziedzictwem narodowym w duchu chrześcijańskim oraz z polską tradycją
niepodległościową”. Prezesem
Koalicji Amerykanów Polskiego Pochodzenia jest dr Stanisław Śliwowski(New Jersey),
zastępuje go Maria Szonert
Binienda (Ohio).
KAPP zabrał głos ws. procesu Gadowski kontra Ringer
Axel Springer. „Sprzeciwiamy

się pozwu, jaki Ringier Axel
Springer wystosował wobec
polskiego dziennikarza Witolda Gadowskiego, za stwierdzenie oczywistości: Niemcy dopuściły się haniebnych
zbrodni w Polsce podczas II
wojny światowej, a po wojnie,
naziści i członkowie SS pracowali dla niemieckiego giganta
medialnego” – czytamy. Organizacja wyraża nadzieje, że
„oświadczenie wywrze skutek
w postępowaniu”. „Jesteśmy
zaniepokojeni powtarzającymi
się próbami wykorzystania
przez niemieckie siły prawa polskich dziennikarzy do
wolności słowa, zwłaszcza w
odniesieniu do niemieckich
nazistowskich zbrodni wojennych i związanych z tym
kwestii” – czytamy dalej.
„Stoimy za Panem Witoldem Gadowskim i żądamy,
aby Axel Springer zakończył
postępowanie sądowe przeciwko niemu, i przeprosił Pana
Gadowskiego i wszystkich
Polaków za zbrodnie wojenne
i próby rewizji tej historii”

- jestem człowiekiem ugodowym - poczucie przyzwoitości
wobec historii nie pozwala
mi na ustąpienie – deklaruje
publicysta. Rozważa również „pozwanie Ringier Axel
Springer za naruszenie dóbr
osobistych”.
Gadowski wspomniał również o spotkaniach z amerykańską Polonią i wsparciem,
jakim cieszy się w Stanach
Zjednoczonych. – Odbyłem
serię spotkań, na których były
tysiące ludzi. Spotkałem się z
wielką życzliwością i entuzjazmem. Dziennikarz wskazał
też, że KAPP nie jest jedyną organizacją wspierającą
„polską stronę” w procesie
z niemiecko-szwajcarskim
koncernem. – Wsparcie nadchodzi z wielu środowisk.
Stowarzyszenie Weteranów
Armii Polskiej, wielka organizacja polonijna, jest żywo
zainteresowana postępami w
procesie, ale również sytuacją
ogólną w Polsce – dodał.
– Mimowolnie stałem się
symbolem polskich spraw.

„

„Stoimy za Panem Witoldem Gadowskim i żądamy, aby Axel Springer zakończył postępowanie
sądowe przeciwko niemu, i przeprosił Pana
Gadowskiego i wszystkich Polaków za zbrodnie
wojenne i próby rewizji tej historii”
– podsumowuje w piśmie dr
Stanisław Śliwkowski, prezes
Koalicji Amerykanów Polskiego Pochodzenia.
„Poczucie przyzwoitości
wobec historii nie pozwala mi
na ustąpienie”
Sprawę skomentował w rozmowie z naszym portalem sam
zainteresowany. – W tej chwili
trwa mediacja z koncernem
Ringier Axel Springer. Mają
swoje żądania, na które ja nie
przystanę – deklaruje już na
początku rozmowy. – Usiłują
wymusić na mnie najmniejsze
nawet przeprosiny, których
nie wymuszą dlatego, że nie
pozwala mi na to poczucie
przyzwoitości. Nie jest to
moja wewnętrzna zapiekłość

Ludzie nie przychodzili na
spotkanie z Gadowskim…
przychodzili na spotkanie z
Polską – tłumaczy.
Przypomnijmy, że przed
warszawskim sądem odbyła się
odroczona rozprawa Ringier
Axel Springer kontra Witold
Gadowski. Polski publicysta został pozwany m.in. za
stwierdzenia, że założyciel
Axel Springer współpracował z niemieckimi nazistami.
Pierwszą rozprawę odwołano,
ponieważ sala okazała się za
mała. Zainteresowanie było
na tyle duże, że w Sądzie
Okręgowym w Warszawie
pojawiło się wówczas kilkaset
osób. Sędzia da stronom czas
do namysłu i mediacji.

Sędziowie nadal są państwem
w państwie
„W ostatnim roku, gdy prokuratorem generalnym był przedstawiciel PO, zabezpieczono
majątek przestępców na kwotę
160 mln zł. Do sierpnia tego
roku prokuratura zabezpieczyła
majątek przestępców w wysokości 3,3 mld zł. To 20 razy
więcej”- mówił dla Polskiego
Radia 24 minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
Ziobro odniósł się do roli,
jaką pełnił minister sprawiedliwości przed 2015 rokiem.
- Przez wiele lat minister sprawiedliwości był pozbawiony jakichkolwiek realnych narzędzi
wpływu na strukturę sądownictwa - twierdzi minister. Dodał

również, że zmiany wprowadzone przez PiS są demokratyczne, które dają możliwość
oddziaływania na to, co się w
sądownictwie dzieje.
„Przez lata sądownictwo
stanowiło państwo w państwie.
Sędziowie byli poza jakimkolwiek mechanizmem kontroli
demokratycznej. Wybierali się
sami, sami decydowali o tym,
kto będzie awansowany, a kto
usunięty z zawodu” - uważa
Zbigniew Ziobro. Twierdzi, że
dokończenie reformy sądownictwa jest kluczową sprawą
dla Polski.
„Opozycja musi przełamać
przeszkody, które czyni nam
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wspólnie z Komisją Europejską” - podkreślił.
Zdaniem ministra sprawiedliwości w polskim sądownictwie nadal istnieje wiele
patologii. Według Ziobry przez
ostatnie 30 lat te problemy
jedynie narastały, a sędziowie
byli „poza jakimkolwiek mechanizmem kontroli demokratycznej”. „W Sądzie Najwyższym sędziowie byli uwikłani
w korupcję. Dochodziło też
do kierowania przez sędziów
samochodem pod wpływem
alkoholu, powodowali wypadki. Działał ich immunitet i stali
ponad prawem. Trzeba to zmienić” - uważa Zbigniew Ziobro.
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Podczepić się pod Zachód
czy porozumieć się z Rosją?
Rosyjski orzeł ma dwa łby i
dwie łapy uzbrojone w szpony. Jedna para szponów to
kultura łacińska - zachód,
spadkobiercy duchowi
imperium rzymskiego.
Druga noga to dziedzictwo
cesarstwa wschodniego Bizancjum, z jego mistyką,
bogactwem i surowością.
Zdziwieni? Rosja od zawsze
uważa się za filar światowego porządku. A między
nogami orła - my, Polacy.
Między wschodem, a zachodem. Ot i ugrzęźliśmy na
równinach pomiędzy Bałtykiem i Karpatami, i nijak
sobie tu ułożyć życia. Od
czterystu lat nie było tu ani
jednego pokolenia, któremu
ktoś nie zabrałby dorobku
całego życia, a dzieci nie
próbował zamordować.
Jak żyć? Podczepiać się pod
zachód? Szukać porozumienia
z Rosją? Liczyć na kawalerię Stanów Zjednoczonych,
która wyłoni się zza wzgórz
i przyjdzie z odsieczą obrońcom Fortu Poland? To nie
western, a naszego hymnu
nie pisał Ennio Morricone.
Na marginesie: wolałbym
„Rotę”, albo „Bogurodzicę”
- tylko, że tę drugą trudniej
zaśpiewać dobrze. „Rotę”
uznano za zbyt nacjo. „Nie
będzie Niemiec pluł nam w
twarz”, „krzyżacka zawierucha” itp. O „Bogurodzicy”
też niewyraźnie wspominać
w Złajdaczonej Europie, bo
według Długosza, wąsate
chłopy pod Grunwaldem mruczały właśnie tę pieśń, idąc na
ustawkę z wojskami Zakonu
Szpitala Najświętszej Marii
Panny Domu Niemieckiego w
Jerozolimie (niem. Orden der
Brüder vom Deutschen Haus
Sankt Mariens in Jerusalem,
Deutscher Orden). A zatem:
„Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy”.
Oj dał. Zwłaszcza kampania
moskiewska była inspirująca.

„Rosja to taki dziwny kraj.
Pełen zdegenerowanych ludzi, wiodących półzwierzęcy
żywot albo w ohydnych miastach, pełnych bloków z wielkiej płyty, albo w obskurnych
wioskach, będących spadkiem
po epoce kolektywizacji, która
u nich objawiła się w wersji
hard. Tam w ogóle żyje się
hard.”
Tak sobie właśnie postrzegałem Rosję przez całe lata.
Obraz ten wykiełkował w
mojej głowie za sprawą indoktrynacji i zabiegów propagandowych. Od dziecka
wiedzieliśmy, że trzeba myśleć
i czuć antypaństwowo, bo u
władzy zawsze znajduje się
banda cynicznych cwaniaczków i szumowin. „Nasz naród
jak lawa”
Cholerna komuna na każdym kroku, usiłowała przekonać mnie, że Rosjanie to nasi
bracia Słowianie, którzy przez
przypadek wpadli w szpony carskiego imperializmu
i burżujskiego kapitalizmu,
z których to otrząsnęli się
za sprawą wielkiego dzieła
rewolucji październikowej,
która naprawdę miała miejsce
w listopadzie, a zorganizował
ją typek co się nazywał Lenin,
a naprawdę to Władimir Iljicz
Uljanow. Władzę po nim przejął koleżka o ksywie Stalin, a
naprawdę to nazywał się Josif
Wisarionowicz Dżugaszwili, ale coś popsuł i potem
trzeba było naprawiać. Same
kłamstwa. Jedno na drugim.
Kraina powszechnej szczęśliwości, ów mityczny kraj
rządów chłopa i robotnika, to
syfiarnia, zamieszkała przez
tabuny zapitych obdartusów,
których kobiety oddawały
się za szminkę i/lub okulary
przeciwsłoneczne, podczas
gdy pijany mąż spał w pokoju
z dziećmi. Żadnej moralności,
żadnej przyzwoitości, brak
religii, aborcja i rozwód na
żądanie. W imię Ojca, Syna,
Ducha... Tfu!

Socjalizm - widzieliśmy to
na własne oczy - był systemem wyzysku doskonałego.
Nasi rodzice byli niewolnikami kasty zarządczej, owych
legendarnych towarzyszy z
PZRP, którzy mieli samochody, jeździli na wczasy do Bułgarii albo Jugosławii. Byliśmy
kolonią.
Dzieci opowiadały sobie
kawał dźwiękonaśladowczy:
- Jaki odgłos wydaje pociąg,
jadący z Polski do ZSRR?
- Mąka, kasza, cukier, mąka,
kasza, cukier...
- A jak wraca?
- Nie ma nic. Nie ma nic.
Nie ma nic.
To działo się w Polsce. Co
musiało się dziać w Związku
Radzieckim?
W pobliżu czaił się dysonans z nieodzowną garścią
kłopotliwych pytań. „Zbójce,
niestety, zbójce nas wojują,
Którzy ani miast, ani wsi
budują;” Doświadczenie pokoleniowe Polaków od trzystu
lat to niewola u ruskich. Bo
jednak to oni nas, a nie my
ich. Skoro jesteśmy tak zajebistym wielkim narodem z
tak zajebistą i wielką historią,
to dlaczego jebią nas tacy
podludzie? Przecież to oni
mieli armię, która przetoczyła się od Uralu po Berlin,
a ich przywódcy rozdawali
karty przy stoliku wielkiej
polityki? Jak sobie z tym
poradzić? No dobra. Mieliśmy swoje mity kompensacyjne. Jako jedyna armia
świata zrobiliśmy im lekkie
przemeblowanie na Kremlu i
mieliśmy ochotę na granicę
z Chinami. Szujski bił łbem
w park iet przed naszym
królem. Ale to było kiedyś i
do tego zemściło się na nas
okrutnie. Wrzesień, Katyń,
Smoleńsk, Ostaszków, łagry,
„wyzwolenie”, PKWN, PRL,
SLD, poseł Senyszyn...
Tak to wszystko widziałem
oczami wściekłego dziecka.
Paweł Fusch

Awangarda anty-kultury
Kiedyś jakiś film Vegi
oglądałam, ale nie mogę
sobie przypomnieć ani jednej
sceny, nie mówiąc już o
tytule czy fabule. Z reporterskiego obowiązku chciałam
sobie wyrobić zdanie na
temat jego twórczości z
powodu „Polityki”, na którą
nie miałam jednak zamiaru
wydać złamanej złotówki,
dlatego skorzystałam z okazji
i obejrzałam „Kobiety mafii”
w telewizji.
Wrażenie przeszło moje
najśmielsze oczekiwania.
W pierwszej scenie policjant super-wulgarnie ruga
podwładną, nie poprzestając
na wyświechtanym słowie
na literę „ka”. Język godny

ministrów PO, nagranych w
restauracji „Sowa & Przyjaciele”. Dzielna policjantka,
zwana kur…, uważa to
oczywiście za rzecz naturalną i postanawia samotnie
aresztować dwudziestu
trzech gangsterów. O dziwo,
nie udaje jej się to takie proste zadanie! Później fabuła
ogranicza się do kolejnych
scen kopulacji w dowolnej
konfiguracji. Nie mogło
oczywiście zabraknąć tego
między mężczyznami, bo
ideologii LGBT trzeba przestrzegać. Dialogi składają się
wyłącznie z wulgaryzmów,
a jeśli zdarzają się i inne
słowa, to wypowiadane są
mamrotliwie, jak na polską
szkołę filmową przystało.

PIEKARNIA - CUKIERNIA
EUGENIUSZA KOCIKA

w Rakoniewicach
ul. Powstańców Wlkp.
Przyjmujemy zlecenia
na uroczystości rodzinne,
święta i karnawał

Aktorzy i reżyser zdają
sobie zapewne sprawę z
tego, że dialog i tak niczego
nie wnosi. W prawdziwie
gangsterskim filmie nie
mogło oczywiście zabraknąć
kraks i płonących samochodów, chociaż nijak nie mają
się one do drastycznych, acz
monotonnych scen porno, w
kółko powtarzanych.
Jest to niewątpliwie awangardowy styl filmowy, polegający na nieskładnym łączeniu
różnych scen, najczęściej
wulgarno-erotycznych,
pozbawiony dramaturgii i
sensu, „artyzmem” dorównujący porno paradom.
Małgorzata Todd

PGrozemsioówżi

Grześ ma 10 lat i walczy ze złośliwym
nowotworem mózgu.
Zebrane pieniądze umożliwią dalsze
leczenie, rehabilitację i zakup leków.

KRS 0000249753
Fundacja „NASZE DZIECI”
Tytułem: Grzegorz Schulz
Nr konta: 76 1240 1109 1111
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Wyprawa po sukces
Szkoła Podstawowa w
Grąblewie po raz trzeci otrzymała grant na
kreatywne uczenie matematyki.

Uczniowie z L.O. w Dillenburgu
W dniach 13.10.201918.10.2019 grupa uczniów
z LO w Grodzisku Wlkp.
wraz z opiekunkami p.
Grażyną Skrzypczak oraz
p. Alicją Brembor-Kubacką
udała się do Dillenburga
położonego w Hesji w
ramach 3. wymiany ze
szkołą WvO w Dillenburgu.
Program wizyty był bardzo
bogaty.
W poniedziałek-pierwszym
dniu wymiany-uczniowie mieli możliwość zwiedzenia dillenburskiej szkoły.. Szczególnie podobała się sala muzyczna
z mnóstwem instrumentów
oraz przytulna biblioteka z
wygodnymi fotelami zachęcającymi do czytania książek. Po długim oprowadzaniu
uczestnicy wymiany udali
się pociągiem do Frankfurtu
nad Menem. Zwiedzili pełne
kontrastów miasto z wieloma
zabytkowymi kościołami i kamienicami ukrytymi w cieniu
najnowocześniejszych wieżowców. Zmęczeni, ale bogatsi
o nowe wrażenia, mieliśmy
okazję zjeść obiad na szczycie

jednego z nich-Skyline Plaza i
podziwiać stamtąd panoramę
Frankfurtu.
We wtorek uczniowie mieli
okazję zwiedzić Isabellenhutte
w Dillenburgu, czyli zakład,
który jest jednym z czołowych
producentów precyzyjnych
rezystorów. Miejsce to ma
bogatą historię i istnieje od
1482r. Wieczorem odbył się
kurs gotowania. Młodzież pod
okiem profesjonalistów mogła
doskonalić swoje kulinarne
umiejętności. Kurs zakończył
się pyszną kolacją.
W środę młodzież z naszego liceum miała możliwość
uczestniczenia w zajęciach
lekcyjnych dillenbursk iej
szkoły. Po obiedzie w pracowni komputerowej zostały
przeprowadzone warsztaty
filmowe. Zgłębiono na nich
sztukę kinematografii, a także
powstał wstępny scenariusz
filmu, który nagrywano w
czwartek. Wieczór uczniowie
spędzili w rodzinach, które
gościły ich podczas pobytu na
wymianie. Była to możliwość
do rozmowy z gospodarzami,
a także do poznania obyczajów

naszych sąsiadów.
Czwartek rozpoczął się od
nakręcenia filmu mającego
ukazać najważniejsze momenty wymiany uczniowskiej
tj. poznanie się uczniów obu
szkół, oprowadzanie po szkole, wspólne spędzanie czasu,
przełamywanie barier językowych. Po obiedzie kontynuowaliśmy jeszcze nakręcanie
filmu, a następnie wybraliśmy
się na spacer po Dillenburgu w
celu lepszego poznania miasta.
Na koniec uczniowie zjedli kolację pożegnalną i wybrali się
do lokalu miło spędzić ostatni
wieczór.
W piątek nastąpił niestety
czas pożegnania i uczniowie
grodziskiego LO wyruszyli
w drogę powrotną do Polski.
Pobyt w Niemczech okazał się
dla każdego wspaniałą możliwością do lepszego poznania
języka oraz do nawiązania znajomości (być może na dłużej
niż tylko na okres wymiany). :)
Wymianę wsparły PolskoNiemiecka Współpraca Młodzieży oraz Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp.
Bardzo dziękujemy!

W czerwcu mFundacja rozstrzygnęła szóstą edycję swojego f lagowego programu
grantowego - mPotęga. W
tym roku projekt pt. „Wyprawa po sukces”, napisany
przez Danutę Bartkowiak,
jako jeden z najwyżej ocenionych przez kapitułę konkursu
otrzymał dofinansowanie w
wysokości 5 tys. złotych oraz
brał udział w głosowaniu internetowym. Projekt zakłada
przeprowadzenie konkursów
zespołowych dla rodziców i
dzieci, cykl warsztatów prowadzonych przez rodziców oraz
wycieczki do miejsc pracy
rodziców.
Pierwszym etapem realizacji było spotkanie z rodzicami
uczniów, podczas którego
przedstawiono zasady konkursu zespołowego, w ramach którego rodzice wraz z
uczniami przygotowują prace
przedstawiające wykorzystanie matematyki w życiu
codziennym. Na spotkaniu
wyłoniono także rodziców
chętnych do zaprezentowania
konieczności wykorzystywania matematyki w ich pracy
zawodowej.
17 października w godzinach popołudniowych odbyły
się pierwsze warsztaty poprowadzone przez krawcową
p. Emilię Flis, mamę jednej
z uczennic. Podczas zajęć
uczestnicy wykonywali wiele zadań matematycznych
takich jak rysowanie i wycinanie wielokątów, obliczanie
oraz porównywanie pól figur.
Utrwalali cechy przystawania
figur i pojęcia metra bieżącego. Ostatecznym efektem
ich pracy były wytworzone
torebki i piórniki.
W organizację warsztatów

włączyło się także Stowarzyszenie Bezpieczna Wieś
Grąblewo, a jego przedstawicielka p. Genowefa Śron aktywnie wspierała uczestników
w ich wysiłku.
Doceniając wielką wagę
matematyki w życiu człowieka
swoją obecnością zaszczycił
uczestników i organizatorów
p. Piotr Hojan - Burmistrz

Grodziska Wielkopolskiego.
Wsparł on dobrym słowem
uczniów zmagających się z
matematycznymi zawiłościami w pracach krawieckich
oraz zapoznał się z galerią
prac konkursowych wykonanych przez uczniów wraz z
rodzicami.
Projekt dofinansowała Fundacja mBanku

„Od Iranu do Azerbejdżanu”
W poniedziałek, 21 października br. odbył się pierwszy
z dziewięciu zaplanowanych
na ten rok szkolny koncertów
Pro Sinfoniki w Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza
Słowackiego w grodzisku
Wlkp.. Tematem pierwszego
spotkania z artystami była
muzyka pochodząca z terenów
od Iranu do Azerbejdżanu, tak
tez brzmiał tytuł koncertu..
Zaproszeni artyści
Agnieszka Majewska i Mateusz Walczak zaprezentowali
młodzieży kilka utworów z
czasów imperium osmańskiego. W swoim występnie wykorzystali najpopularniejszy
na terenach Iranu i Azerbejdżanu instrument – darbuka.
Następnie tancerka - pani
Blanka zaprezentowała zebranym klasyczny strój perski i wykonała najbardziej

popularny w Persji taniec.
Potem opowiedziała uczniom
o perskich sagatach i pokazała jak wykorzystywano je w
tańcu. Następnie pani Blanka
zatańczyła azerski taniec
lezginka. Na koniec do próby

wykonania tańca zaprosiła
licealistów. Występ zakończył
się wspólnym wykonaniem
przez artystów utworu pochodzącego z Afganistanu
pt. „Zin, zin, zin”. Całość
poprowadził Piotr Należyty.

Finał Wojewódzki w biegach
Dnia 17 października 2019
roku w Poznaniu odbył się
Finał Wojewódzki w Sztafetowych Biegach Przełajowych.
Powiat grodziski reprezentował zespół dziewcząt z Liceum Ogólnokształcącego
im. Juliusza Słowackiego w
Grodzisku Wlkp., który wystąpił w składzie:
Martyna Kandulska, Anna
Żychlińska, Laura Kaminiarz,
Helena Marciniak, Weronika
Franek, Karolina Kowalska,
Julia Szelejewska, Martyna

Dominiak, Natalia Słodzinka
i Wiktoria Piotrowiak.
W finale wzięło udział 30 ze-

społów. Dziewczęta z Liceum
uplasowały się na 18 pozycji,
co jest dużym sukcesem.

Wyróżnienie dla WTZ
Wyróżnienie dla WTZ w Grodzisku Wlkp.na Gali XVII
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka
Osób Niepełnosprawnych”w
Warszawie
„Wśród wyróżnionych znalazła się praca uczestników
grodziskich Warsztatów Terapii Zajęciowej. W kategorii
fotografia wyróżnienie za
pracę zatytułowaną “Gdziekolwiek” otrzymali Katarzyna Bartkowiak i Maciej
Przydryga.”

POWIATY-GMINY
29 listopada 2019

GRODZISKIE SZKOŁY

Muzyka na językach w ZSZ

Str. 19

Licealiści na Sky Tower

14 listopada 2019r. Zespół
Szkół Technicznych im.
Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz Starostwo
Powiatowe w Grodzisku
Wielkopolskim zorganizowały VII edycję Powiatowego Konkursu Piosenki
Międzynarodowej „Muzyka
na językach”, który jak co
roku odbył się w CK Rondo.

Dnia 7 listopada 2019 roku
30-osobowa grupa młodzieży wraz z panią Danutą
Szymkowiak i panem Marcinem Lutomskim udała się
do Wrocławia, by obejrzeć
mecz extra klasy koszykarzy. Było to spotkanie
drużyny gospodarzy, czyli
zespołu Śląsk Wrocław
i Trefla Sopot.

Głównymi celami konkursu
były:
a prezent acja uzdol n ień
muzycznych i językowych
uczniów,
a promocja młodzieżowej
kultury muzycznej,
a zachęcanie uczniów do
aktywnego uczestnictwa w
życiu kulturalnym szkoły i
środowiska,
a kształtowanie umiejętności
współzawodnictwa i zdrowej
rywalizacji.

Przed meczem uczniowie
mogli poobserwować wszyst-

Uczniowie naszej szkoły
oraz okolicznych szkół podstawowych wystąpili w 2 kategoriach: solista lub zespół. Na
scenie wystąpiło 18 solistów
oraz 8 zespołów – w sumie
około 40 osób. Przygotowali
oni utwory o różnej tematyce,
niektórzy występowali przy
akompaniamencie ukulele.
Jury w składzie: wicestarosta
Sławomir Górny, dyrektor CK
Rondo – Waldemar Łyczykowski, kapelmistrz Grodziskiej Orkiestry Dętej – Renata

Kubale, pasjonatka muzyki
- Anna Piaskowska-Szeszuła i
specjalista językowy - Klaudia
Budzińska-Schulz wysłuchało
wszystkich wystąpień i po intensywnych naradach postanowiło nagrodzić następujących
uczestników:
Kategoria: SOLISTA
a I miejsce: Paulina Kuleczka
– ZST Grodzisk
a II miejsce: Kamil Koska –
SP Kamieniec
a III miejsce: Natalia Pawicka
– SP 2 Grodzisk
Kategoria: ZESPÓŁ
a I miejsce: Alina Sino, Wanessa Potocka, Jagoda Hałas
– SP Stęszew
a II miejsce: Amelia Grygiel,
Anna Tomaszewska – SP 2
Grodzisk
a III miejsce: Zuzanna Brudło,
Kinga Kortus – SP 1 Grodzisk
WYRÓŻNIENIA:
SOLISTA:

1 Grodzisk
a Martyna Bącler – ZST
Grodzisk
a Kinga Cugier – SP Wielichowo
a Oliwia Drgas – SP 4 Grodzisk
ZESPÓŁ:
a Katarina Lach, Kinga Rejman, Sara Adamczak – SP 4
Grodzisk

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

nauczyciele Rafał Maluśki i
Marcin Łodyga. Trasa biegu
znajdowała się na terenie jednostki i była jednakowa dla
dziewcząt i chłopców. Reprezentacja szkoły zaprezentowała się z bardzo dobrej strony,
pierwsze miejsce w kategorii
chłopców zajął Nikodem Grys
a trzecie Mikołaj Drgas. Wsród
dziewcząt trzecie miejsce zdobyła Wiktoria Skrzypek.
Podsumowania zawodów
i wręczenia medali dokonał
nowy zastępca dowódcy pułku, ppłk Piotr Męczyński.

Kurs spawacza uczniów z „Różowej”
W okresie wakacyjnym
9 uczniów Zespołu Szkół
Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w
Grodzisku Wielkopolskim
uczestniczyło w Kursie spawacza metodą MAG. Jest
to już 3 edycja tego typu
kursu – łącznie dodatkowe
uprawnienia uzyskało 25
uczniów klas technikum
mechanicznego i mechatronicznego.
Zakres kursu obejmował zagadnienia teoretyczne oraz
praktyczne. Celem kursu było
przygotowanie uczestników
do wykonywa n ia zawodu
spawacza metodą MAG-135
blach i rur. Szkolenie zakończone było egzaminem Pań-

stwowym, po zdaniu którego
uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz Książeczki Spawacza wystawione przez Instytut
Spawalnictwa w Gliwicach.
Dzięki szkoleniu uczniowie
zdobyli dodatkowe uprawnienia, które będą mogli w
przyszłości wykorzystać w
pracy zawodowej.
Wszystkie edycje kursu
finansowane były ze środków
unijnych, w ramach projektu
,,Grodziska Kuźnia Profesjonalistów” realizowanego
w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe.
Wa r to dodać, że w ramach ,,Grodziskiej Kuźni

kunami odbyła spacer po
Ostrowie Tumskim. Zwiedzono także piękną katedrę
i wrocławski rynek. Udało się
nawet wjechać na najwyższy
punkt widokowy w Polsce,
słynne Sky Tower. 49 pięter
winda pokonała w 20 sekund. Warto było, bo widok
oświetlonego Wrocławia był
imponujący.
Choć bardzo późno, ale
zadowoleni wróciliśmy do
domu.

a Kacper Nowak – SP Stęszew
a Dominika Kostańska – SP

Sukcesy klas mundurowych
Z okazji święta 5 Pułku Artylerii z Sulechowa 6 listopada
odbyły się zawody w biegach
na orientację dla szkół prowadzących klasy mundurowe.
W zawodach uczestniczyła
reprezentacja Zespołu Szkół
Technicznych im E.Kwiatkowskiego w składzie: Skrzypek
Wiktoria z klasy 2A,Walkowiak Joanna z klasy 1A,Zarabska Karolina z klasy 1A,Wasielewski Tomasz z klasy
1A,Drgas Mikołaj z klasy IV
A, Grys Nikodem z klasy 2A.
Opiekunami drużyny byli

kich koszykarzy podczas
rozgrzewki. Bezpośrednio
przed meczem, z uwagi na
przypadający niebawem dzień
11 listopada wszyscy zebrani
w hali sportowej „Orbita”
odśpiewali hymn narodowy.
Mecz był bardzo pasjonujący, można było zobaczyć grę
na bardzo wysokim poziomie.
Z racji tego, że mecz
odbywał się wieczorem, to
po przyjeździe do Wrocławia młodzież wraz z opie-

Profesjonalistów” uczniowie szkoły korzystali
z wielu innych kursów podnoszących kwalifikacje i kompetencje zawodowe, m. in.
z kursu operatora wózków
widłowych, kursu upięć i koków, warsztatach informatycznych, a także w zajęciach
z doradztwa zawodowego oraz
płatnych stażach u lokalnych
pracodawców.
Nie jest to jedyny tego typu
projekt realizowany przez
ZST w Grodzisku Wlkp. – we
wrześniu szkoła rozpoczęła
realizację kolejnego projektu
pt. ,,Grodziscy fachowcy”, w
ramach którego na uczniów
czeka wiele kursów zawodowych, a także płatne staże u
pracodawców.

Zajęcia na Wydziale Chemii UAM
W piątek 8 listopada br. grupa
52 uczniów z klas pierwszych
o profilu biologiczno-chemicznym uczestniczyła w zajęciach
edukacyjnych zorganizowanych przez Wydział Chemii
UAM w Poznaniu. Uczniowie,
pod opieką pań: A. TorbyDembińskiej, G. Makles, G.
Skrzypczak i W. Falkowskiej,
wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych poświęconych metodom rozdzielania mieszanin,
w czasie których samodzielnie
rozdzielali różne mikstury na
składniki stosując m. in. metodę chromatografii bibułowej,
sączenie, ekstrakcję i krystalizację. Młodzież mogła również
zobaczyć na czym polega destylacja - metoda rozdzielania
mieszanin ciekłych.
Po zajęciach praktycznych
uczniowie wysłuchali wykładu

prof. Lechosława Łomozika,
w trakcie którego zostały
przypomniane pojęcia związane z procesami zachodzącymi w roztworach wodnych.
Ponadto wyjaśniona została
istota miareczkowania alkacymetrycznego. Pan profesor

Łomozik znany jest ze swoich
niekonwencjonalnych wykładów i niezwykłych umiejętności przekazywania wiedzy
przyrodniczej; wielokrotnie
był laureatem konkursów
uczelnianych na najlepszego
wykładowcę roku.

Najlepsi z klas akademickich
W piątek 25 października
2019 r. odbyła się VIII
Akademia Projektów
Chemicznych. Akademia
ma charakter konkursu na
najlepsze sprawozdania z
pracy badawczej.
Tegoroczne spotkanie klas
akademickich, pracujących
pod patronatem Wydziału
Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
miało podobny przebieg jak w
roku ubiegłym, tzn. oprócz typowych prelekcji w auli szkoły, uczestnicy mogli wziąć także udział w sesji posterowej,
ponieważ już 30 szkół średnich
współpracuje z Wydziałem
Chemii. Jednak wyzwanie
podjęło tylko 6 poznańskich
liceów ogólnokształcących:
I - im. K. Marcinkowskiego,
VII - im. Dąbrówki, VIII - im.
A. Mickiewicza, XVI - im.
Charlesa de Gaulle, Liceum
Sióstr Urszulanek, Liceum
Św. Marii Magdaleny, ponadto
udział wzięło Technikum nr
19 im. J. Piłsudzkiego z Poznania, I LO im. T. Kościuszki
w Jarocinie oraz nasze LO im.
J. Słowackiego z Grodziska
Wlkp.
Publiczność wysłuchała
jedenastu prelekcji i obejrzała sześć posterów, każde na
temat: „WACHLARZ WONNOŚCI”. Przebieg Akademii

obserwowali, oprócz uczniów,
nauczycieli i dyrekcji szkoły
znakomici goście: prof. dr hab.
Lechosław Łomozik, prof.
dr hab. Krystyna Nowińska,
dr Monika Bilska-Markowska oraz dr Justyna Walkowiak-Kulikowska. Wszystkie
przedstawione prace były niezwykle różnorodne, pomysłowe i bardzo interesujące, a ich
poziom, jak określił pan prof.
Łomozik, okazał się imponujący i bardzo wyrównany, stąd
wyłonienie zwycięzców konkursu było dla jury trudnym
zadaniem.
Jury, w tym roku przyznało jedno pierwsze miejsce i
dwa wyróżnienia. Zwycięzcami zostały: Julia Muszyńska

i Aleksandra Szymańska z kl.
II d z Liceum Ogólnokształcącego w Grodzisku Wielkopolskim, za pracę projektową
pt.: „Nastroje inspirowane
zapachem, czyli nasz pomysł
na potpourri” przygotowaną
pod kierunkiem pani Grażyna
Makles. Uczennice grodziskiego Słowaka wykorzystały
otrzymane samodzielnie olejki
i pomady do stworzenia potpourri na różne okazje: na biurko, by wspomóc koncentrację - z olejkiem miętowym i
cytrynowym, na stresujący
dzień - z wanilią, na chwile,
kiedy nic się człowiekowi
nie chce - z cynamonem, na
problemy ze snem - z olejkiem
lawendowym oraz przygotowały kompozycję o zapachu
różanym. Z gotowego olejku
eukaliptusowego uczennice
wykonały potpourri, dzięki
któremu można zdezynfekować pomieszczenie, zapobiegając rozwojowi drobnoustrojów. Za obsługę techniczną
odpowiedzialny był Norbert
Gryczyński - również uczeń kl.
II d. Wyróżnienia otrzymało I
LO za „Ekstrakcyjne pozyskiwanie zapachu z suszonych pąków kwiatowych goździkowca
korzennego” oraz VIII LO za
pracę - „Koci raj”. Za najlepszy
poster: „Pachnący ogród w samochodzie” nagrodę odebrała
uczennica również z VIII LO.
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VII Festiwal Zawodów
W środę 20 listopada w
Grodzisku Wlkp. odbył się
VII Festiwal Zawodów, który jest wspólnym projektem
Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Powiatowego
Urzędu Pracy, Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej, realizowanym pod
honorowym patronatem
Starostwa Powiatu Grodziskiego i medialnym patronatem wielkopolskiej prasy.
Festiwal to impreza otwarta
adresowana do wszystkich
firm i instytucji współpracujących ze szkołą, Powiatowym
Urzędem Pracy i Poradnią
Psychologiczno – Pedagogiczną oraz do uczniów klas
ósmych szkoły podstawowej.
Celem Festiwalu Zawodów
było przedstawienie bogatej
oferty kształcenia technicznego i zawodowego w Zespole
Szkół Technicznych w Grodzisku Wlkp. oraz możliwości
edukacyjnych przedsiębiorców
i zachęcenie młodzieży do
poszukiwania interesujących
zawodów, a także przekonanie, że trafnie wybrany zawód
może być pasją na całe życie.
W tym roku odbyła się
już VII edycja tej imprezy,
świadczy to o tym, że znalazła
swoje miejsce w kalendarzu
i sercach lokalnej społeczności. Tegoroczny Festiwal
Zawodów gościł 60 firm z
różnych stron Wielkopolski
między innymi z: Poznania,

Kościana, Nowego Tomyśla, Swarzędza, Grodziska
Wlkp., reprezentujących różne
branże, 10 instytucji, 650
uczniów klas ósmych z 25
szkół podstawowych, około
200 uczniów ostatnich klas
technikum i liceum oraz 250
dzieci z pięciu przedszkoli.
Należy podkreślić ponadto,
że Festiwal Zawodów osiągnął sukces na arenie międzynarodowej, gdyż został
umieszczony na europejskiej
mapie umiejętności zawodowych na stronie Komisji
Europejskiej, jako działanie
promujące kształcenie zawodowe. VII Festiwal Zawodów
był szczególny ze względu na
wyjątkowych i niezawodnych
wystawców, przedstawicieli
firm – przyjaciół ZST, na
których zawsze można liczyć.
W tym roku po raz pierwszy
wraz z Festiwalem Zawodów

Logistycy na praktyce
Nie ma nic lepszego aniżeli
zobaczyć, jak faktycznie przeprowadza się inwentaryzację,
zwłaszcza gdy uczy się zawodu
technik logistyk. Tak było i
tym razem. Dzięki partnerowi
klas logistycznych, firmie Job

Impulse, uczniowie klas 3A
oraz 3L poznali praktyczne
aspekty przeprowadzania inwentaryzacji, uczestnicząc
w przeprowadzaniu spisu z
natury sklepu budowlanego.

Film o grodziskim
targowisku

odbywały się Drzwi Otwarte
oraz konkurs o Paszport do
Zespołu Szkół Technicznych.
Uroczystego powitania i
otwarcia VII Festiwalu Zawodów dokonali: Dyrektor Anna
Matysiak i Starosta Grodziski
Mariusz Zgaiński. Przemawiający podkreślali, jak
ważne jest w życiu dokonanie
wyboru właściwego zawodu,
zgodnego z indywidualnymi
zainteresowaniami i predyspozycjami, a jednocześnie
pokrywającego się z potrzebami rynku pracy. Starosta
Mariusz Zgaiński podziękował wystawcom oraz organizatorom, Zespołowi Szkół
Technicznych, Powiatowemu
Urzędowi Pracy i Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Grodzisku Wlkp. Pani
dyrektor Anna Matysiak, podziękowała również uczniom
ZST za udział i przygotowanie
tej, już kolejnej, edycji Festiwalu Zawodów.
Imprezą towa rzyszącą
tegorocznemu Festiwalowi Zawodów były Drzwi Otwarte,
odbywające się w nowym budynku szkoły przy ul. Nowy
Świat, uczniowie ósmych
klas szkół podstawowych
uczestniczyli w warsztatach,
prowadzonych przez nauczycieli ZST na temat wyboru
własnej ścieżki zawodowej
oraz mogli wziąć udział w
konkursie o Paszport, którego
laureaci otrzymają miejsce w
wybranym przez siebie typie
szkoły w ZST. Następnie gru-

Narodowe Święto
Niepodległości w liceum
W piątek, 9 października br.
na boisku szkolnym odbył
się uroczysty apel z okazji
Narodowego Święta Niepodległości, który przygotowała klasa II c. Uczniowie w
okolicznościowym montażu
słowno-muzycznym zapre-

W. Drozd

Dnia 23 października 2019 r.
rozpoczął się w grodziskim
„Słowaku” projekt BBC Live
Class. Uczniowie naszego
liceum będą mieli okazję
uczestniczyć w lekcjach online przygotowanych i prowadzonych przez rodowitych
Amerykanów i Anglików.
Dzisiaj, w 60 minutowej, lekcji uczestniczyła klasa IIIb
wraz z nauczycielką Anetą
Ochmańską. Lekcję o temacie:

„Local Food and Markets”
prowadził Amerykanin John
Wolf. Uczniowie mieli okazję
rozwijać swoje umiejętności
mówienia i słuchania. W lekcji
online uczestniczyli również
uczniowie z Czech. W ramach
zadania domowego uczniowie
klasy III b przygotują 3 minutowy film w języku angielskim
o naszym grodziskim targowisku i umieszczą go na stronie
BBC Live Class.

py przeszły na Grodziską Halę
Sportową, aby wziąć udział w
uroczystym otwarciu Festiwalu Zawodów i zapoznać się z
szeroką ofertą, przygotowaną
przez pracodawców. Młodzież
szkół średnich ZST oraz
Liceum Ogólnokształcącego
w Grodzisku Wlkp. mogła
ponadto zapoznać się z możliwościami kontynuowania
nauki w Centrum Kształcenia
Dla Dorosłych, a na stanowisku Powiatowego Urzędu
Pracy dowiedzieć się więcej
na temat staży pracowniczych
i ofert pracy na rynku wielkopolskim.
Podsumowując, tegoroczny
Festiwal Zawodów odwiedziło
ponad 650 uczniów z 25 szkół,
obecnych było ponad 60 firm,
10 instytucji z terenu całej
Wielkopolski i nie tylko. Można było zapoznać się z bogatą
ofertą zawodową i edukacyjną. Jest to szczególne przedsięwzięcie, które daje młodym
ludziom możliwość poznania
oferty rynku pracy i specyfiki
zawodów, które w przyszłości
chcieliby wykonywać. Festiwal Zawodów zapisał się już
w kalendarzu imprez szkoły
i środowiska. Od lat cieszy
się niesłabnącą popularnością
firm, przedsiębiorców i instytucji, ale przede wszystkim
młodzieży. Dziękując wszystkim za udział w tegorocznej
edycji Festiwalu Zawodów, i
Drzwiach Otwartych, serdecznie zapraszamy w przyszłym
roku.

zentowali historię Polski od
upadku niepodległości do jej
odzyskania. Równo o godzinie 11.11 społeczność szkolna
przystąpiła do ogólnopolskiej
akcji ,,Szkoła do hymnu’’,
w czasie której odśpiewano
cztery zwrotki hymnu.

GMINA GRODZISK WIELKOPOLSKI
Projekt Budżetu Gminy
na 2020 rok
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W czwartkowe przedpołudnie Burmistrz Grodzisk
Wielkopolskiego Piotr
Hojan przekazał na ręce
Przewodniczącego Rady
Miejskiej Józefa Gawrona
Projekt Budżetu Gminy
Grodzisk Wielkopolski na
2020 rok.
Budżet Jednostki Samorządu
Terytorialnego, jest rocznym
planem dochodów i wydatków
oraz przychodów i rozchodów
tej jednostki i jest uchwalany
w formie uchwały budżetowej.
Uchwała ta stanowi podstawę
gospodarki finansowej w roku

budżetowym. Uchwała zawiera także plany przychodów i
wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych
i funduszy celowych oraz
dochodów własnych jednostek
budżetowych. Niebagatelną
sprawą przy planowaniu budżetu jest właściwe zaplanowanie inwestycji.
Zanim Projekt zostanie
przyjęty przez Radę Miejską
poprzez podjęcie stosownej
Uchwały, pochylą się nad
nim radni Rady Miejskiej,
analizując go podczas prac
komisji.
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Współpraca między organizacjami senioralnymi
w trosce o ich godną przyszłość
W poniedziałek 25 listopada, Burmistrz Grodziska
Wielkopolskiego Piotr Hojan gościł w murach ratusza
seniorów.
Wśród gości byli zarówno
grodziscy seniorzy jak i zaproszeni przez nich przedstawiciele Gminnej Rady Seniorów
oraz środowisk senioralnych
z gminy Krobia. W ramach
studyjnej wizyty w Urzędzie
Miejskim, goście przedstawili informacje w jaki sposób
została powołana i jak działa
Gminna Rada Seniorów w
Krobi, co udało im się osiągnąć i jakie mają plany na kolejne lata, aby poprawić jakość
życia krobskich seniorów.
W ramach wizyty w naszym
mieście, grupa z Krobii odwiedziła również Muzealną
Izbę Tradycji Ziemi Grodziskiej, poznali historię naszego
miasta, odwiedzili Gminne
Centrum Pomocy Środowiskowej Promessa, gdzie poznali możliwości i realizację
współpracy z organizacjami

pozarządowymi a samorządem
lokalnym, obejrzeli zasoby lokalowe grodziskich seniorów,
poznali ich bogatą działalność oraz formy współpracy
międzypokoleniowej oraz z
lokalną społecznością.

Wizyta studyjna oraz wcześniejsze spotkania seniorów z
Grodziska Wielkopolskiego,
Buku i Krobi, które odbyły się
w Ośrodku Integracji Europejskiej UMWW w Rokosowie
odbyły się w ramach projektu

Informacja: Wydział Promocji Urząd Miejski Grodzisk Wielkopolski

„Wsparcie Wielkopolskich
Rad Seniorów sposobem na
wzrost partycypacji osób starszych” w ramach Rządowego
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
na lata 2014–2020.
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Zapraszamy do naszego sklepu
w ROSTARZEWIE
i życzymy udanych zakupów

Lipno ul. Powstańców Wlkp. 5

65 534 09 90

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Firma B. ZYZNARSKI

IMPORT-EXPORT Wiesław Wiśniewski

zaprasza na
świąteczne zakupy

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

do sklepów spożywczych
w Ruchocicach
oraz we Wiosce

Zapraszamy

do przedświątecznych zakupów
Wszystkim Klientom życzę
zdrowych i radosnych świąt
Bożego Narodzenia oraz
szczęśliwego Nowego Roku

Wszystkim naszym Klientom życzymy spokojnych
i wesołych Świat Bożego Narodzenia

Życzę dużo radości pod choinką
oraz bogatego stołu wigilĳnego
ZAPRASZAM DO PRZEDŚWIĄTECZNYCH ZAKUPÓW

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
Dębsko, ul. Rakoniewica 14, 64-050 Wielichowo

EDMUND BOSY

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

A

Sklep Auto-części

tel. 61 444 22 17 tel. 61 444 23 15 tel. kom. 604 815 752
Prowadzimy działalność w zakresie skupu złomu stalowego metali nieżelaznych (miedź, mosiądz, brąz,
aluminium, ołów, cynk, stal kwasoodporna, akumulatory) i makulatury.
Wprowadzamy nowe standardy ważenia, klasyfikacji i wyceny asortymentu
Zapewniamy:

a

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

PRZY ULICY KĄKOLEWSKIEJ 27 W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
Grodzisk Wielkopolski: Arkadiusz Kubiak
731 70 30 03 lub 795-031-041

www. skrecykling.pl

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

e-mail:biuro@skrecykling.pl
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OKRĘGOWA
STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW

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

www.diagrolmet.pl
64-200 Wolsztyn, ul. Dworcowa 15F

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

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

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

ul. Zachodnia 10

Nowy Tomyśl

biuro@scrapssw.pl

tel. 536-859-982 SKUP ZŁOMU
ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!
a wsad/niewsad 480 zł /tona

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA

a blacha 330 zł/tona

POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

a puszka 3,10 zł/kg

Przychodnia Specjalistyczna
„POLIKLINIKA” NZOZ

Usługi w ramach MEDYCYNY PRACY
tel.

502 033 012 tel. 61 444 89 86

rejestracja czynna /wejście B/
GRODZISK WLKP. UL. POLNA 4

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

NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI
Profesjonalna naprawa telefonów GSM

www.lombardd.pl
tel.

509 408 163

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

MS-170 JUŻ OD 699,00 PLN

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
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