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Rząd przeznaczy 4 mld zł dla 1714 gmin
na inwestycje wodno-kanalizacyjne
Tokolejne wsparcie dla samorządów z budżetu państwa w ramach Programu
Polski Ład. Rząd zdecydował, by wesprzeć dodatkowymi środkami regiony, które
najbardziej tego potrzebują.
Pieniądze mają trafić do samorządów jeszcze w tym roku.
Ten program w ciągu 2-3 lat
przyspieszy uzyskanie dostępu do czystej wody i pozwoli
skanalizować nowe tereny. 1
mld zł zostanie przeznaczony
na przedsięwzięcia w zakresie
wodociągów i zaopatrzenia
w wodę, a 3 mld zł na projekty
związane z kanalizacją. Gminy nie musiały składać żadnych wniosków, gdyż podział
środków nastąpił automatycznie na postawie algorytmów
(opartych na obiektywnych
danych wskazanych w ustawie,
w tym dotyczących zamożności) oraz danych GUS na 31
października br. Środki gminy
mogą przeznaczyć na
inwestycje w latach
2021-2024.
N ie z m ie r n ie
się cieszę, że tak
wiele gmin z mojego okręgu skorzysta z rządowego wsparcia.

W powiecie pilskim
• Gmina Białośliwie otrzyma 900 000 zł na inwestycje
w zakresie kanalizacji
• Gmina Łobżenica otrzyma
900 000 zł na inwestycje w zakresie kanalizacji
• Gmina Wysoka otrzyma
900 000 zł na inwestycje w zakresie kanalizacji
• Gmina Szydłowo otrzyma
300 000 zł na inwestycje w zakresie wodociągów oraz 900
000 zł na inwestycje w zakresie kanalizacji
W powiecie czarnkowsko
-trzcianeckim
• Gmina Czarnków otrzyma 300 000 zł na inwestycje
w zakresie wodociągów oraz
2 861 601 zł na inwestycje
w zakresie kanalizacji
• Gmina Drawsko otrzyma
900 000 zł na inwestycje w zakresie kanalizacji
• Gmina Lubasz otrzyma
300 000 zł na inwestycje
w zakresie wodociągów oraz
900 000 zł na inwestycje
w zakresie kanalizacji
• Gmina Połajewo otrzyma
1 123 410 zł na inwestycje
w zakresie kanalizacji
• Gmina Wieleń otrzyma
849 787 zł na inwestycje
w zakresie wodociągów oraz
2 184 096 zł na inwestycje w zakresie
kanalizacji
W powiecie złotowskim
• Gmina Jastrowieotrzyma 900
000 zł na inwestycje w zakresie kanalizacji
• Gmina Krajenkaotrzyma
304 474 zł na
inwestycje w za-

kresie wodociągów
• Gmina Lipka otrzyma 1
109 840 zł na inwestycje w zakresie kanalizacji
• Gmina Okonek otrzyma
1 049 830 zł na inwestycje
w zakresie wodociągów
• Gmina Tarnówka otrzyma
300 000 zł na inwestycje w zakresie wodociągów
• Gmina Złotów otrzyma
900 000 zł na inwestycje w zakresie kanalizacji
W powiecie szamotulskim
• Gmina Duszniki otrzyma
900 000 zł na inwestycje w zakresie kanalizacji
• Gmina Kaźmierz otrzyma
900 000 zł na inwestycje w zakresie kanalizacji
• Gmina Ostroróg otrzyma
900 000 zł na inwestycje w zakresie kanalizacji
W powiecie wągrowieckim
• Gmina Gołańcz otrzyma
1 371 436 zł na inwestycje
w zakresie kanalizacji
• Gmina Mieścisko otrzyma
900 000 zł na inwestycje w zakresie kanalizacji
• Gmina Wągrowiec otrzyma 3 388 342 zł na inwestycje
w zakresie kanalizacji
W powiecie wolsztyńskim
• Gmina Przemęt otrzyma
1 072 922 zł na inwestycje
w zakresie wodociągów oraz
900 000 zł na inwestycje w zakresie kanalizacji
• Gmina Siedlec otrzyma
1 068 415 zł na inwestycje
w zakresie kanalizacji
W powiecie obornickim
• Gmina Ryczywół otrzyma
900 000 zł na inwestycje w zakresie kanalizacji
W powiecie międzychodzkim
• Gmina Chrzypsko Wielkie
otrzyma 996 777 zł na inwesty-

cje w zakresie kanalizacji
• Gmina Kwilcz otrzyma
300 000 zł na inwestycje
w zakresie wodociągów oraz
900 000 zł na inwestycje w zakresie kanalizacji
W powiecie nowotomyskim
• Gmina Kuślin otrzyma
2 036 649 zł na inwestycje
w zakresie kanalizacji
• Gmina Lwówek otrzyma
900 000 zł na inwestycje w zakresie kanalizacji
• G m i na M ie d z ichowo
otrzyma 300 000 zł na inwestycje w zakresie wodociągów
oraz 900 000 zł na inwestycje
w zakresie kanalizacji
• Gmina Opalenica otrzyma
900 000 zł na inwestycje w zakresie kanalizacji
• Gmina Zbąszyń otrzyma
1 015 752 zł na inwestycje
w zakresie wodociągów oraz
900 000 zł na inwestycje w zakresie kanalizacji
W powiecie grodziskim
• Gmina Kamieniec otrzyma
1 337 007 zł na inwestycje
w zakresie kanalizacji
• Gmina Rakoniewice otrzyma 2 063 556 zł na inwestycje
w zakresie kanalizacji
• Gmina Wielichowo otrzyma 300 710 zł na inwestycje
w zakresie wodociągów oraz
2 045 482 zł na inwestycje
w zakresie kanalizacji
Niewątpliwie wszyscy Polacy, niezależnie od miejsca zamieszkania, powinni mieć taki
sam dostęp do podstawowych
usług, gwarantujących komfort
życia. Stąd właśnie rządowe
inwestycje, które gwarantują
zrównoważony rozwój całej
Polski.
Poseł RP – Marta Kubiak

13 i 14 pensja poprawi
sytuację
Z posłem Barłomiejem
Wróblewskim – przewodniczącym sejmowej komisji
ds. regulacji rozmawia
Franciszek Gwardzik
Niesamowita podwyżka cen
paliwa, prądu, gazu i żywności najbardziej uderza
w rodziny najsłabsze. Co
zrobi rząd aby tym rodzinom pomóc?
Co roku mamy wzrost najniższej pensji minimalnej (obecnie do trzech tysięcy złotych),
także 13 i 14 emerytura. Od
przyszłego roku emerytury
nie będą już opodatkowane.
Tak, że wzrost dochodów i
emerytur będzie znacznie
większy niż koszt związany
z inflacją. Inflacja występuje
nie tylko u nas, ale w całej
Europie i jest to fenomen
pocovidowy też powiązany z
problemami energetycznymi.
W związku z tym polskie gospodarstwa domowe nie będą
ponosiły straty, ala nieznacznie zyskają.
Zdaniem pana posła jaka
sytuacja może być na początku przyszłego roku?

W tym roku wzrost gospodarczy będzie wynosił w granicach 5%. Można powiedzieć,
że sytuacja ekonomiczna
Polski jest dobra. Są czynniki
niezależne od nas związane z
cenami energii i to jest konsekwencją podwyżki surowców
energetycznych - gazu i ropy.
Jak się okazuje słuszna była
polityka Prawa i Sprawiedliwości, a fatalna polityka
Platformy Obywatelskiej
dotycząca budowy NORD
STRIM-2. Uzależnienie się
od Rosji jest jedynym z tych
czynników który spowodował, że tak bardzo wzrosły
ceny energii w Polsce. Ta
inwestycja to Koń Trojański w Unii Europejskiej.
Platforma i jej sojusznicy z
zachodu popełnili wielki błąd
bagatelizując ten problem nie
sprzeciwiając sięstanowczo
tej inwestycji. Z Rosją trzeba
rozmawiać, ale nie można
prowadzić do tego, że Rosja
obchodzi Ukrainę i Polskę,
a rozmawia z Niemcami. Ta
inwestycja uderza w bezpieczeństwo energetyczne w
dziesiątki milionów polaków
i europejczyków.

Niech zbliżające się
Święta Bożego Narodzenia
spędzone w gronie najbliższych
przyniosą Państwu wiele radości,
ciepła i optymizmu.
Region Wielkopolska
62-065 Grodzisk Wielkopolski
ul. Powtańców Chocieszyńskich 26
tel. 602 495 869
tel. 61 863 69 29 w 13
www.ubezpieczeniatomex.com.pl

Wszystkim mieszkańcom
Powiatu Wolsztyńskiego
Błogosławieństwa Narodzonego Nam Dzieciątka.
Radosnych, Spokojnych, Pełnych Rodzinnego
i Ludzkiego Ciepła w Święta Bożego Narodzenia,
oraz Pełnego Dobrych Zmian
w Nowym 2022 Roku
Życzą
Członkowie Prawa i Sprawiedliwości
z Powiatu Wolsztyńskiego
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PRODUKCJA OKIEN
I DRZWI Z PCV
ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

RATY!
CENY KONKURENCYJNE
Przyjmę uczni

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

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

Sp. z o.o.
Sp. komandytowa

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

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

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

WYKŁADZINY
DYWANY

Wolsztyn ul. Dworcowa 19
Usługi związane z montażem wykładzin

gmyrpol@post.pl
Stęszew
ul. Kosickiego 9

Nowy Tomyśl
ul. Ogrodowa 28

Opalenica
ul. Wierzejewskiego 40

Wolsztyn
ul. Słowackiego 11A

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

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

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

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

SPRZEDAŻ WĘGLA I PELLETU

tel. 68 347 61 00 | 504 244 997
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

w Rakoniewicach

AUTO PASZKOWSKI
kierunek Poznań k/stacji BP

TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

Konieczna Danuta, Konieczny Bartosz

www.restauracjasandra.pl
Dostępna bogata oferta
oraz w formie cateringowej
Uprzejmie zapraszamy
tel. 61 44 23 442 / 504 035 303
Nowy Tomyśl, Plac Chopina 8

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

rbj.sp@wp.pl

tel. 512 306 483 lub 534 611 454

SKUP ZŁOMU

MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH

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

WSAD: 1,3 zł/1kg BLACHA: 1,1 zł./1kg PUSZKA: 5,00 zł/1kg

biuro@zlom.poznan.pl

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

734 120 226
604 441 405

czynne:
Pn – Pt: 8.00 - 19.00
Sobota: 8.00 - 14.00
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SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 509 174 596 lub 534 611 454

NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI
Profesjonalna naprawa telefonów GSM

www.lombardd.pl
tel.

ul. Zachodnia 10

Nowy Tomyśl

509 408 163

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

biuro@scrapssw.pl

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

a puszka 3 zł/kg

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
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GMINA ZBĄSZYŃ

Komunikat z Jesiennego Turnieju
dla Gminnej Ligi Piłki Nożnej Orliki
W piątkowe popołudnie, 19
listopada, w hali „Zbąszynianka” rozegrany został
Halowy, Jesienny Turniej dla
Gminnej Ligi Piłki Nożnej
Orliki. Tym razem w zawodach wystartowało siedem
drużyn, rywalizując o zwycięstwo, grając mecze systemem
każdy z każdym. Z zaproszenia Zbąszyńskiego Centrum
Sportu, Turystyki i Rekreacji
do wzięcia udziału w turnieju skorzystały zespoły:
Huraganu Łomnica, Błędna
Nądnia, Wichra Strzyżewo,
Płomienia Przyprostynia,
Sokoła Chrośnicy oraz dwa
zespoły Obry Zbąszyń. Zgromadzonych przywitał Tomasz
Szczechowicz, Dyrektor Zbąszyńśkiego Centrum Sportu,
Turystyki i Rekreacji, a otwarcia dokonał Łukasz Woźny, Przewodniczący Komisji
Oświaty, Zdrowia, Sportu,
Kultury i Pomocy Społecznej
Rady Miejskiej, który życzył
wszystkim jak najlepszych
wyników i jak zwykle dobrej
zabawy.

Poza walką o punkty i miejsca w klasyfikacji końcowej
tradycyjnie wybierani byli
najskuteczniejszy strzelec,
najlepszy bramkarz i najlepszy
zawodnik całego turnieju. Dlatego zgromadzeni nie musieli
dodatkowo zachęcać zawodników do wysiłku, każdy
walczył z całych sił starając się
jak najlepiej zaprezentować się
na boisku. Po rozegraniu dwudziestu jeden spotkań, często
zaciętych i wyrównanych,
wyłoniona została klasyfikacja
końcowa. Ostatnim akcentem
turnieju była dekoracja pucharami oraz wyróżnieniami
indywidualnymi, której dokonali: Andrzej Wachowski, sędzia zawodów, Łukasz Woźny
prowadzący wydarzenie i Paweł Kitta, opiekun medyczny.
Dziękujemy wszystkim za
wspólnie spędzone popołudnie, przede wszystkim opiekunkom zespołów, którzy jak
zwykle towarzyszyli swoim
podopiecznym. To nie ostatnie
spotkanie z orlikami w tym
roku. Spotykamy się jeszcze

w przerwie świątecznej na
kolejnym turnieju dla tej grupy piłkarzy – do zobaczenia
wkrótce.
Klasyfikacja i wyróżnienia
indywidualne.
Wyróżnienia dla dziewcząt
przypadły: Julii Tomińskiej,
Wicher Strzyżewo, Mai Miśkiewicz, Błędno Nądnia oraz
Magdzie Chmiel, Huragan
Łomnica.
Najlepszy strzelec – Ronny
Kwaśnik, Obra Zbąszyń 1.
Najlepszy bramkarz – Wiktor Łukaszewsk i, Wicher
Strzyżewo.
Najlepszy zawodnik – Igor
Szkudlarek, Płomień Przyprostynia.
Klasyfikacja końcowa
1/ Obra Zbąszyń 1
2/ Płomień Przyprostynia
3/ Obra Zbąszyń 2
4/ Błędno Nądnia
5/ Wicher Strzyżewo
6/ Huragan Łomnica
7/ Sokół Chrośnica.
(Informacja: Zbąszyńskie Centrum
Sportu Turystyki i Rekreacji)
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Obchody Narodowego Święta
Niepodległości

11 listopada to wyjątkowy
dzień, nie tylko dla Polski.
W 1918 roku, po podpisaniu
rozejmu w Compiegne, zakończyła się I wojna światowa. Dla
Polski był to dzień, w którym
odzyskała niepodległość. Rada
Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu,
władzę wojskową i naczelne
dowództwo podległych jej
wojsk polskich. Po 123 latach
byliśmy znów wolni choć
o wolność przyszło nam walczyć jeszcze podczas wojny
polsko – bolszewickiej lub
w Powstaniach Śląskich.
O b c h o d y Na r o d owego
Święta Niepodległości w Zbąszyniu tradycyjnie rozpoczęły
się Mszą Świętą w kościele pw.
NMP Wniebowziętej. Następnie poczty sztandarowe, delegacje oraz mieszkańcy, przemaszerowali ulicą Senatorską
na Plac Wolności, by wspólnie
uczestniczyć w Akademii
Patriotycznej oraz by złożyć
kwiaty przed Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich.
Uroczystość wzbogacił występ
Zespołu „Pauza”. Patriotyczny
wiersz zaprezentowała uczennica Szkoły Podstawowej im.
Arkadego Fidlera ze Zbąszynia, Antonina Mania.
Po wydarzeniu na wszystkich czekał ciepły poczęstunek

w postaci tradycyjnej wojskowej grochówki. W ramach
obchodów 11 listopada odbył
się także Rejs Niepodległościowy zorganizowany przez
Zbąszyński Klub Żeglarski
oraz seans filmu „Legiony”
w Kinie za Rogiem „Obra”.
W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości,

prowadzona była również
sprzedaż rogali. Cały dochód
ze sprzedaży trafił na rzecz
Mai Tomczak. Stoiska przygotowały instytucje publiczne
i osoby prywatne.

Informacja:
Zbąszyńskie Centrum Kultury
Zdjęcia: Dariusz Mikołajczak
Treść: Urszula Seifert

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

64-200 Wolsztyn, ul. Dworcowa 15F

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

www.diagrolmet.pl

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

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA

Polecamy:

a gwiazdy betlejemskie a cyklameny
a cyprysy, ciemierniki i golterie a choinki cięte
i doniczkowe a duży wybór donic i doniczek
a fachową obsługę i doradztwo
a sprzedaż hurtową i detaliczną

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

POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

Zatrudnię

mechanika samochodowego
tel. 683 842 223

Jaromierz 38, 64-225 Kopanica

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

www.brudlo.com.pl

Zapraszamy na naszego Facebooka
oraz Instagram

GMINA KOMORNIKI
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Święto Niepodległości w Komornikach
Gmina Komorniki uczciła Narodowe święto Niepodległości.
Po mszy świętej za Ojczyznę,
odprawionej w kościele pw.
św. Andrzeja Apostoła, poczty
sztandarowe, przedstawiciele
władz gminy z wójtem Janem
Brodą na czele, organizacji
samorządowych, kombatanckich, harcerze, delegacje szkół
dotarły w marszu do Ogrodu
Pamięci.
Odśpiewano hymn Polski,
a następnie pod tablicami
złożono wiązanki kwiatów.
Członkowie bractwa kurkowego oddali honorową salwę
armatnią. Marian Adamski,
przewodniczący Rady Gminy
przypom niał najważniejsze daty i fakty związane
ze świętem 11 listopada.
Wspomniał o udziale Polaków w I wojnie światowej,
budzących się nadziejach
na odzyskanie niepodległości, powstaniu Legionów
Piłsudskiego, tworzeniu się
Błękitnej Armii Hallera,
upadku Cesarstwa Niemiec,
powstaniu państwa polskiego
po przyjeździe Piłsudskiego
do Warszawy. Sytuacja była
trudna, o granice trzeba
było walczyć, organizować
Powstanie Wielkopolskie,
potem wypierać bolszewików
z ziem polskich.

– Patrząc w przeszłość
i przyszłość, niełatwo jest odzyskać Niepodległość, ale jak

ciężko o zgodę i współpracę,
gdy kończy się wspólny wróg,
pokazują to następne lata na-

Splendor Wielkopolski
Zapraszamy do zwiedzenia
wystawy, której głównym
tematem jest zaprezentowanie tradycji krawieckich
i tkackich krajowego przemysłu manufakturowego na
przykładzie polskiego stroju
na rodowego. W dawnych
wiekach słynne na terenach
Rzeczypospolitej były manufaktury, np. pasów słuckich
w Słucku, makat buczackich
w Buczaczu, czy polskich
kobierców wełnia nych w
Brodach. To wszystko składało się na splendor Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Splendor budowany również
w wymiarze lokalnym, jak
w warsztatach tkackich na
zamku w Kórniku założonych
przez Teofilę z Działyńskich
Szołdrską-Potulicką.

Na ekspozycji znajdują się
zabytkowe obiekty z kolekcji
prywatnej, współczesne tkaniny wykonane w Persjarni
Zambrzyckich, a także repliki
osiemnastowiecznych strojów
z pracowni Mme Chantberry
- Kostiumologia i Krawiectwo
Artystyczne. Obok polskich
strojów narodowych prezentujemy pasy kontuszowe, świadczące o pozycji i zamożności
sarmaty oraz słynne makaty
buczackie. Na wystawie można
obejrzeć eksponaty z XVII w.
(np. arras „Aleksander w bitwie pod Granicus”), XVIII w.
(polska szabla zwana karabelą)
i XIX w. (dywany perskie,
kaukaskie).
Informujemy, że pasy kontuszowe, makaty buczackie
i inne pamiątki (zakładki,

notesy itp.) wykonywane przez
manufakturę Persjarnia Zambrzyckich można zakupić w
naszym sklepiku muzealnym.
Produkty można zobaczyć na
stronie Persjarni: Persjarnia
Zambrzyckich – Pasy Kontuszowe, Makaty Buczackie
Organizatorem projektu
jest Fundacja Kultury i Sztuki
„Ars Longa” im. Mieczysława
Święcickiego, przy wsparciu
Fundacji Zakłady Kórnickie,
we współpracy ze Związkiem
Szlachty Rzeczypospolitej
oraz Muzeum Narodowym
Rolnictwa i Przemysłu Rolno
-Spożywczego w Szreniawie
i Muzeum Ziemiaństwa w
Dobrzycy.
Wystawa będzie dostępna w
pałacu w Szreniawie do dnia
14 grudnia 2021 roku.

szej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, aż po dzień dzisiejszy.
Boże chroń Polskę, naszą

Ojczyznę – zakończył Marian
Adamski.
Wcześniej lokalna uroczy-

stość czcząca dzień odzyskania niepodległości odbyła się
w Wirach, też z udziałem przewodniczącego Rady Gminy,
mieszkańca tej miejscowości.
O rocznicy nie zapomniano
także w innych miejscowościach, m.in. w Chomęcicach
i Plewiskach.
Tradycyjnie już na 11 listopada odbył się w gminie
uroczysty koncert. Dźwięki
XIII Nokturnu Komornickiego
można było posłuchać w Centrum Tradycji i Kultury gminy
Komorniki. Na fortepianie
zagrał profesor Akademii
Muzycznej Maciej Pabich,
w rolę konferansjera, a także
śpiewaka wcielił się Jaromir
Trafankowski, mieszkaniec
gminy Komorniki.
Słuchacze, wśród których
byli wójt Jan Broda, radni
z przewodniczącym Marianem
Adamskim, szefowie gminnych instytucji i inne osoby
związane z samorządem, cieszyli się muzyką Fryderyka
Chopina, Stanisława Moniuszki, Ignacego Jana Paderewskiego. Nie obyło się bez bisów.
W ramach jednego z nich pianista wykonał m.in. żartobliwy
utwór skomponowany przez
4-letniego Mozarta.
Cała relacja jest autorstwa Pana
Józefa Djaczenko.

Święto Niepodległości "na sportowo"
Na zaproszenie do udziału w
Rowerowym Rajdzie Niepodległości, który odbył się 7 listopada odpowiedziało ponad
70 uczestników. Rowerzyści
mogli wybrać 18- lub 32-kilometrową trasę wiodącą szklakiem niepodległości, który
utworzony został w 2018 roku
z okazji 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Szlaki rowerowe na terenie
Gminy Komorniki są bardzo
zróżnicowane krajobrazowo,
część tras biegnie przez Wielkopolski Park Narodowy, ale
są też nawierzchnie szosowe,
czy biegnące polami.
Mimo kapryśnej pogody
w wydarzeniu udział wzięły
całe rodziny. Tradycyjnie już
rajd rozpoczął się wspólnym
odśpiewanie hymnu Polski.

Oprawa rajdu była bardzo
odświętna; uczestnicy i ich
rowery przyozdobione były
elementami patriotycznymi:
flagami, rozetkami i barwami
biało-czerwonymi. Na mecie
rajdu na stadionie GOSiR
rowerzyści mogli posilić się
ciepłą zupą, kawą, słodkim
rogalikiem i podzielić wra-

żeniami z szlaków. Na trasie
rodzinnej dużym wsparciem
byli rowerzyści z grupy Zakręcone Plewiska, natomiast
Komorniki MTB Team poprowadziło uczestników trasy
32- kilometrowej. Szczególne
podziękowania należą się też
Straży Gminnej, która zabezpieczała rajd przy starcie.

Przychodnia Specjalistyczna
„POLIKLINIKA” NZOZ

Usługi w ramach MEDYCYNY PRACY
tel.

Zapraszamy

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

Zapraszamy do naszego sklepu
w Rostarzewie
i życzymy udanych zakupów

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
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Otwarte Mistrzostwa Miasta Nowy
Tomyśl w Szachach Szybkich

W dniu 13 listopada w Nowym
Tomyślu, rozegrany został
bardzo interesujący turniej
szachowy. W Otwartych Mistrzostwach Miasta wzięło
udział 41 zawodników m.in.
z: Żar, Leszna, Sulechowa,
Wolsztyna, Obrzycka, Swarzędza, Babimostu, Wrześni ,
Zbąszynia, Zakrzewa i innych.

Turniej został rozegrany na
dystansie 8 rund po 15 minut
na partię dla zawodnika. Cały
turniej sponsorowany był przez
Gminę Nowy Tomyśl i OSiR,
a organizatorami byli: Nowotomyska Akademia Szachowa
oraz NOK. Po zaciętej i wyrównanej walce nagrody przyznawane były w 4 kategoriach.

Źródło: Nowotomyska Akademia Szachowa

w Nowym Tomyślu w sposób
modelowy i innowacyjny,
czyniąc ją ważnym, wybiegającym daleko poza schematy
tradycyjnego bibliotekarstwa,
miejscem na mapie kulturalnej Wielkopolski. Prowadzona przez nią biblioteka jest
dziś miejscem atrakcyjnym
i przyjaznym różnym grupom użytkowników, placówką
sprzyjającą rozwijaniu wiedzy, zainteresowań i talentów
mieszkańców naszego regionu. Działająca pod jej kierunkiem biblioteka utrzymuje
niezmiennie wysoką pozycję
wśród bibliotek publicznych
w Wielkopolsce i kraju.
Warto w tym miejscu podkreślić, że Nagroda im. Andrzeja Wojtkowskiego przyznawana jest bibliotekarzom

1 grudnia 2021

Jesień na fotografiach
We wtorek, 16 listopada,
w Galerii Na Piętrze Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Nowym Tomyślu miało miejsce otwarcie
wystawy bardzo nostalgicznych, jesiennych fotografii autorstwa Wojciecha
Teleszyńskiego i Izabeli
Teleszyńskiej, którą można
oglądać do końca listopada.
To już druga wystawa, prezentująca prace Wojciecha
Teleszyńskiego, która została
wyeksponowana w nowotomyskiej bibliotece w 2021 roku.
Przypomnijmy, że poprzednią, zatytułowaną „Miasto
w obiektywie”, artysta współtworzył wraz z Marcinem
Izydorkiem, który udostępnił
wówczas dawne nowotomyskie
pocztówki ze swoich zbiorów.
Przybyli na wernisaż bliscy
artysty oraz admiratorzy przyrodniczej sztuki fotograficznej podziwiali tę stonowaną,
ubraną w piękne barwy polską
przyrodę, składali gratulacje
oraz wpisywali się do księgi
pamiątkowej pana Wojciecha.
Tradycyjnie, wśród uczestników wydarzenia rozlosowano
jako pamiątki-niespodzianki dwie fotografie autora.
Wojciech Teleszyński od młodzieńczych lat pasjonuje się
fotografią. Ukończył kurs
kinooperatora i fotograficznej
dokumentacji. Prowadził sekcję fotograficzną dla młodzieży w Klubie Osiedlowym SM
w Nowym Tomyślu. Był także
organizatorem nowotomyskich
konkursów fotograficznych
o tematyce przyrodniczej i regionalnej. Interesuje się bronią
i strzelectwem sportowym.
Aktywnie udziela się społecznie w Środowiskowym
Klubie Strzeleckim przy Zarządzie Rejonowym LOK
w Nowym Tomyślu, za co
został nagrodzony wieloma
odznaczeniami w tym złotymi medalami ”Za Zasługi

Nagroda im. Andrzeja Wojtkowskiego
dla Dyrektor nowotomyskiej biblioteki
W środę, 24 listopada, w Sali
Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyło się
uroczyste wręczenie tegorocznych Nagród im. Andrzeja
Wojtkowskiego, przyznawanych przez Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich. Z radością informujemy, że w tym
roku tę prestiżową, branżową
nagrodę z rąk Małgorzaty Furgał, przewodniczącej Zarządu Okręgu Wielkopolskiego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich, odebrała dyrektor
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym
Tomyślu - Lucyna KończalGnap.
To już po raz trzeci nagroda
trafiła w ręce nowotomyskich
bibliotekarzy. Pierwszym w
historii konkursu laureatem
Nagrody Głównej, przyznawanej od 1994 roku, był Czesław
Krolek, ówczesny dyrektor
nowotomyskiej biblioteki. W
2017 roku Nagrodę Młodych
otrzymała Martyna Nowosadzka z Oddziału dla Dzieci
i Młodzieży. W tym roku
szczęśliwą laureatką okazała
się obecna dyrektor tej innowacyjnej i bardzo aktywnie
działającej biblioteki. Lucyna
Kończal-Gnap jest animatorką
wielu wydarzeń kulturalnych, działań edukacyjnych i
przedsięwzięć promocyjnych
i wydawniczych. Od ponad
19 lat kieruje Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną
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województwa wielkopolskiego
za wybitne osiągnięcia w pracy
zawodowej oraz za dorobek
naukowy w dziedzinie bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa. Patronem przyznawanej
od 1999 roku nagrody jest
zasłużony Wielkopolanin,
Andrzej Wojtkowski - historyk, bibliotekarz i bibliograf,
wieloletni dyrektor Biblioteki
Raczyńskich w Poznaniu.
Przypomnijmy także, że Dyrektor nowotomyskiej biblioteki otrzymała także tytuł
Wielkopolskiego Bibliotekarza
Roku za rok 2020 i jest tegoroczną laureatką Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Źródło:
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Nowym Tomyślu

Dla Obronności Kraju” oraz
„Za Zasługi dla Ligi Obrony
Kraju”. Fotografie jego autorstwa były prezentowane
w bibliotekach w Nowym To-

myślu, Świebodzinie, Lwówku, Miedzichowie, Bolewicach oraz w domach kultury:
w Poznaniu, Nowym Tomyślu,
Wolsztynie, Opalenicy i Buku.

Jego prace zyskiwały nagrody
w konkursach fotograficznych.
Fascynuje się przyrodą i lubi
pracę w ogrodzie, często fotografuje kwiaty, krajobrazy
i stare budynki. Należy do
koła Regionalistów przy NTK.
W 2019 r. otrzymał tytuł:
Osobowość Roku w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego.
Izabela Teleszyńska – urodzona w Nowym Tomyślu, od
wielu lat mieszka w Holandii.
Odkąd sięga pamięcią, fotografia zawsze była obecna
w jej życiu. Pierwszy aparat,
Zenit dostała od taty. Pamięta
dni w ciemni i wspólne plenery fotograficzne z kółkiem
fotograficznym, organizowane
przez tatę. Jej serce należy
do fotografii analogowej, ale
czasami sięga także po aparat
cyfrowy. Fotografia jest dla
niej sposobem wyrażania. Jej
zdjęcia są odzwierciedleniem
tego co czuje i przeżywa. Są
jak myśli przelane na papier,
momenty; chwilowe migawki
uczuć. Ważną rolę odgrywają
w nich światła i linie. Poruszone, nieostre i rozmyte obrazy,
które tworzy, są uświadomieniem czasu, jednorazowości
i wyjątkowości chwili, w której
powstaje zdjęcie.
Źródło:
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Nowym Tomyślu

Straż miejska rozpoczęła kontrole
spalania
W związku z rozpoczęciem
sezonu grzewczego, Straż
Miejska w Nowym Tomyślu
przy wykorzystaniu drona
rozpoczęła kontrole substancji
wydobywających się z kominów. Mają one, za zadanie
wykryć niebezpieczne związki
chemiczne, które wydostają
się podczas nieprawidłowego
spalania. W razie stwierdzonych uchybień, Straż Miejska
zwróci się do wskazanych
mieszkańców w celu przeprowadzenia powtórnego badania, podczas którego brane pod
uwagę zostaną próbki popiołu
oraz wilgotność drewna.
Kontrole odbywać się będą
na terenie całej Gminy Nowy
Tomyśl.
Przypominamy że od 1
maja 2018 roku zakazuję się
spalania:
1. Węgla brunatnego
2. Mułów i flotokoncentratów węglowych
3. Paliw, w których udział
masowy węgla kamiennego
o uziarnieniu poniżej 3mm
wynosi więcej niż 15%
4. Węgla kamiennego oraz

„

Przy wykorzystaniu
drona rozpoczęto
kontrole substancji
wydobywających się
z kominów

paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego
surowca, nie spełniających
któregokolwiek z poniższych
parametrów jakościowych:
• wartość opałowa co najmniej 23MJ/KG
• zawartość popiołu nie
więcej niż 10%
• zawartość siarki nie więcej
niż 0,8%
5. Biomasy stałej, której
wilgotność w stanie roboczym
przekracza 20%.
DOKUMENTY, KTORE
NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W
CZASIE KONTROLI:
Dla Kotłów:
• dokumentację z badań
urządzenia grzewczego, wykonaną przez producenta,
• dokumentację techniczną
urządzenia.

Dla opału:
• dokumentację potwierdzającą zakup opału (faktura
zakupu),
• pełną informację produktów do opału tj. pochodzenie,
wartość opałowa, zawartość
popiołu oraz siarki,
• świadectwo jakości (certyfikat jakości)
• zawartość siarki nie więcej
niż 0,8%.
UWAGA!
OSOBA NARUSZAJĄCA
PRZEPISY UCHWAŁY MOŻE
BYĆ UKARANA MANDATEM
KARNYM W WYSOKOŚCI
DO 500 ZŁ LUB GRZYWNĄ
DO 5.000 ZŁ
Źródło: Straż Miejska
w Nowym Tomyślu

gośĆ Porannej Rozmowy Radia Poznań
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Trzeba uderzyć solidnie w interesy Łukaszenki
Publicysta DoRzeczy i Onetu
powiedział Radiu Poznań, że
kryzys migracyjny, wywołany
przez białoruski reżim, jest
dużym problemem dla całej
Unii Europejskiej.
Sankcje, które będą nałożone na Łukaszenkę, muszą być
bardzo precyzyjne i bardzo
dobrze przemyślane, ponieważ całkowite uzależnienie
Białorusi od finansów z Rosji
jest niekorzystne dla Europy mówi Warzecha.
Łukaszenka, Łukaszenką,
ale nikt nie ma wątpliwości, że
za tymi działaniami w jakimś
stopniu stoi Kreml, więc trzeba
by uważnie obserwować, jak
nasi europejscy partnerzy,
którzy mają swoje interesy
z Rosją, będą reagowali na
próby wzmocnienia sankcji
wobec Białorusi - mówi Łukasz Warzecha.
Publicysta skomentował też
wczorajszy Marsz Niepodległości. Powiedział, że media niesprzyjające marszowi
musiały na siłę wyszukiwać
elementów, do których mogłyby się przyczepić. Ocenił,
że spalenie portretu Donalda
Tuska i niemieckiej flagi, to
były jedyne kontrowersje.
Dla 99 proc. uczestników
marszu, to są kompletnie niewidoczne incydenty, które się
dzieją gdzieś na marginesie
- podsumował Łukasz Warzecha.
Całość rozmowy poniżej:
Łukasz Kaźmierczak: Siłą
rzeczy musimy najpierw
odnieść się do wczorajszego
Marszu Niepodległości, który tym razem miał charakter
państwowy. Wszyscy wiemy,
jak do tego doszło. Opozycja
mówiła przed marszem, że
właściwie każde wydarzenie,
jakie będzie miało miejsce,
każdy okrzyk, każda kontrowersyjna flaga, pójdzie na
konto rządu. Śledziłem to, co
się działo wczoraj na ulicach
Warszawy, również za pośrednictwem Pańskiego profilu na Twitterze. Przyznam
szczerze, że znalazłem tam
niewiele kontrowersji. Jak to
wygląda z pańskiej oceny? W
końcu warszawiaka, był Pan
pewnie bliżej tych wydarzeń
i więcej Pan widział.
Łukasz Warzecha: Muszę
sprostować, bo z urodzenia jestem łodzianinem, choć z wyboru warszawianinem od dość
dawna. Ja w Marszu Niepodległości nie uczestniczyłem, ale
też obserwowałem uważnie,
co tam się działo. Oczywiście
w każdym, a zwłaszcza wielkim, zgromadzeniu, a to było
wyjątkowo wielkie. Nie wiem,
czy rzeczywiście to był rekord
uczestnictwa w Marszu Niepodległości, ale myślę, że nikt
nie kwestionuje tej liczby stu
kilkudziesięciu tysięcy osób.
Organizatorzy podawali, że
było 150 tys.

Charakterystyczne jest też
zresztą, że warszawski ratusz
w takim dosyć dziecinnym
geście stwierdził, że nie będzie
podawał liczby uczestników.
Musiałby podać prawdopodobnie bardzo wysoką liczbę,
chyba że chciałby się narazić
na zupełną śmieszność.
Wa r szawsk i rat usz je st
szczególnie zasłużony w liczeniu różnych zgromadzeń.
To jest pewnego rodzaju kapitulacja. W każdym razie,
w tak dużym zgromadzeniu
zawsze znajdą się jakieś mniej
ciekawe miejsca i takie miejsca
były też tym razem. Natomiast
jeżeli się spojrzy na cały obraz,
biorąc pod uwagę tę rekordowo
wysoką liczbę uczestników, to
trzeba powiedzieć, że to był
wyjątkowo spokojny Marsz
Niepodległości. Stąd wyszukiwanie rzeczy, do których w
jakiś sposób daje się przyczepić. Największą karierę tutaj
zrobiła chyba kwestia zdjęcia
Donalda Tuska i flagi niemieckiej i izraelskiej. To jest to, co
się udało wyciągnąć, jako te
pożałowania godne incydenty.
Trzeba sobie uzmysłowić, że
to pokazały media, głównie
te nieprzychylne Marszowi
Niepodległości, natomiast
z perspektywy uczestnika
takiego wydarzenia, to jest
jakiś detal, który się gdzieś
tam w tym tłumie rozegrał i
jego w ogóle nie widać. Dla
99 proc. uczestników marszu,
to są kompletnie niewidoczne
incydenty, które się dzieją
gdzieś na marginesie.
Jeszcze tylko krótko zapytam, bo chciałbym przejść do
kwestii międzynarodowych,
w tym momencie, jak się zdaje, pilniejszych. Pan przed
samym marszem napisał
taką analizę, z której wynikało, że skutki polityczne
mogą być ciekawe. Nie chodzi
o sam marsz, tylko o to, że
PiS wcale nie musi stracić
na tym przyklejeniu się do
Marszu Niepodległości, a
wręcz przeciwnie. Jestem
ciekaw, czy po tym marszu
podtrzymuje Pan tę swoją
opinię? Jeżeli mnie pamięć
nie myli, to to się nazywało
„Marsz upaństwowiony”.
Myślę, że dla PiS to posunięcie
okazało się sukcesem. Głównie dlatego, że rzeczywiście
bardzo mało można wyciągnąć
spraw, które by obciążały
państwowego organizatora, a
korzyść jest taka, że rządzący
niejako przygarnęli dużą grupę
wyborców, uczestników Marszu Niepodległości, którzy kojarzyli marsz zawsze ze środowiskami Ruchu Narodowego i
nawet mogli kojarzyć, do czego
mieli pełne prawo, że PiS
darzy marsz pewną niechęcią.
Toleruje go jako wydarzenie,
które jest, musi być, owszem,
ale bez specjalnej miłości.
W tym roku to posunięcie

powoduje, że widać pewną
zmianę kursu. Nie wiem, czy
trwałą, ale wydaje mi się, że
na jakiś czas tak. Myślę, że to
jest element jakiegoś bardziej
strategicznego zwrotu partii
rządzącej.
Ale to są tacy „koncesjonowani narodowcy”, jak ktoś
powiedział z przekąsem o
Robercie Bąkiewiczu, organizatorze Marszu Niepodległości?
To się jeszcze okaże, jaka będzie rola Roberta Bąkiewicza.
Na pewno ta złośliwość nie jest
w pełni nieuzasadniona. Jednak Robert Bąkiewicz, mówię
tu o jego kwestiach finansowych, kwestiach jego słynnego
wystąpienia w kontrze do wiecu na Placu Zamkowym i teraz
o tej sytuacji... Gdyby przyjąć
taką teorię, ale to jest tylko
taka publicystyczna teoria na
razie, że PiS tworzy taki własny ośrodek narodowy, gdzieś
bliżej siebie, to to by było dla
PiSu dobre rozwiązanie polityczne i rzeczywiście mogłoby
to tak wyglądać.
Chociaż oczywiście mogliby
się wtedy wystawić też na
ciosy, bo już przeciwnicy
marszu mówili, że marsz z
twarzą Roberta Bąkiewicza,
to jest marsz nienawiści. Bardzo dużo było wczoraj tych
komentarzy na Twitterze u
wielu polityków.
Tak, tylko tak zawsze mówiono i ten marsz był zawsze
przyklejany PiSowi, więc tu
nie ma różnicy. Natomiast
niebezpieczeństwem dla rządzących jest, i zawsze były,
ośrodki powstające po prawej
stronie od nich. W tym sensie,
to by była próba neutralizacji
tego ośrodka politycznego po
prawej stronie od PiS.
Zostawmy już tę sytuacją.
Zapytam o sytuację na granicy z Białorusią. Pewnie
gdybym dziś rozmawiał z
prof. Andrzejem Zybertowiczem, bo tak różne jego wypowiedzi sobie układam, to
powiedziałby, że to jest taka
sytuacja stres-testu dla państwa polskiego, ale od razu

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

Edmund Bosy
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by dodał, że także dla polskiego społeczeństwa, także
na poziomie emocjonalnym.
Pewnie jesteśmy poddawani
takiemu testowi i pewnie
ktoś, gdzieś daleko, może na
Kremlu, a na pewno w Mińsku, patrzy jak reagujemy na
to wszystko, jako państwo i
jako społeczeństwo.
Z całą pewnością. Tu akurat mam przekonanie, że ten
test wykracza poza sytuację
wyłącznie w Polsce. To jest
poważny test dla całej Unii
Europejskiej i jak będą reagować mechanizmy wewnątrz
niej. Jeżeli w Polsce ktoś sobie wyobraża, tu mam na
myśli także rządzących, że
to się da załatwić wyłącznie
w ramach naszej polityki,
naszymi rękami, to się nie da.
Musimy oczywiście robić to,
co robimy. Mamy obowiązek
i prawo strzec swojej granicy
i uszczelnić ją jak najbardziej,
natomiast jeżeli mówimy o
perspektywie załatwienia tej
sprawy, czyli zażegnania tego
kryzysu, to na pewno tego nie
zrobimy sami. Chociażby nawet kwestia rozgrywająca się
pomiędzy Warszawą, a Ankarą
pokazuje, że trzeba tu było
sięgnąć dalej. Akurat tutaj polski rząd stanął na wysokości
zadania, bo przypominam, że
tureckie linie przestają wozić
obywateli tych państw, którzy
byli przez nie przewożeni na
Białoruś.
Tak, nie będą mogli kupić
biletu.
Tak jest, więc to jest rzeczywiście sukces polskiej dyplomacji. Bardzo dobrze, ale nie
wszystkie takie cele uda się
osiągnąć w pojedynkę. Tutaj
podstawową sprawą, moim
zdaniem, jest solidne uderzenie sankcyjne w interesy Aleksandra Łukaszenki i interesy
gospodarcze.
Dochodzimy do sedna w
takim razie, bo z tym jest
problem. Zapewne czytał
Pan również ten artykuł w
Rzeczpospolitej, który mówi,
że do tej pory, te sankcje,
były wymierzane w taki
sposób, żeby zrobić taki

prztyczek, ale nie uderzały
w najważniejsze gałęzie białoruskiej gospodarki, choćby
eksport drewna do Polski, a
to jest na Białorusi przedsiębiorstwo państwowe, więc to
wszystko, co idzie stamtąd
do nas, idzie przez ręce Aleksandra Łukaszenki. W ogóle
Europa raczej kiepsko sobie
z tym radzi, co wynika z tego
artykułu. Białoruś ma w tej
chwili w zasadzie doskonały
bilans handlowy, który wzrasta cały czas, mimo sankcji.
Tak, ale miejmy nadzieję,
że już w najbliższych, nawet
nie tygodniach, bo nie ma
czasu, tylko dniach zapadną
ustalenia, dotyczące dużo
solidniejszego uderzenia w
interesy gospodarcze Aleksandra Łukaszenki z Europą.
Pozostaje też pytanie o aktorów z drugiego planu, którzy
się tak bardzo nie ujawniają,
ale którzy grają w tym rolę.
Łukaszenka, Łukaszenką, ale
nikt nie ma wątpliwości, że
za tymi działaniami w jakimś
stopniu stoi Kreml, więc trzeba
by uważnie obserwować jak
nasi europejscy partnerzy,
którzy mają swoje interesy z
Rosją, będą reagowali na próby
wzmocnienia sankcji wobec
Białorusi.
Tak, czy owak, z tego artykułu wynika, że eksport białoruski do UE w porównaniu z
danymi z 2020 roku, pandemia wiadomo, ale zwiększył
się dwukrotnie i wraca do
poziomu sprzed pandemii.
Łukaszenka może sobie na
razie na to chyba bimbać do
tej pory.
No tak. Uderzenie powinno
pójść przede wszystkim w
sprawy gospodarcze, w pieniądze. Tutaj jest jeszcze jeden
paradoks i o tym niestety też
trzeba pamiętać. Polega on na
tym, że jeżeli Białoruś jest w
tej chwili na krawędzi kompletnego uzależnienia od Rosji,
to można również przedstawić
takie rozumowanie, że jeżeli
uderzymy bardzo dotkliwie w
finanse reżimu Łukaszenki,
to on będzie jeszcze bardziej
uzależniony od Moskwy. To
jeszcze bardziej narazi Białoruś na jeszcze większe wejście
w orbitę rosyjskiego wpływu,
chociaż i tak już w niej jest. To
będzie już takie zupełnie uzależnienie, bo będzie to większe
uzależnienie finansowe.
Tak źle i tak niedobrze.
I właśnie dlatego, to nie jest
taka prosta zero-jedynkowa
gra. Te ciosy muszą być bardzo przemyślane i bardzo
precyzyjnie wymierzane i
jednocześnie nie wolno spowodować sytuacji, w której
wyłącznym źródłem pieniędzy
dla Łukaszenki pozostają tylko
pożyczki z Moskwy. To będzie
również wbrew naszemu interesowi. To jest fatalna sytuacja
rzeczywiście. Również nie

można, tu jestem przekonany,
pójść na ten wariant, który
kiedyś wymogła na UE Turcja
w czasie pierwszego kryzysu
migracyjnego, czyli po prostu
opłacić Łukaszenki, również
legitymizacją jego rządów,
za wstrzymanie tej akcji na
granicach UE.
Turcji się to udało. Dostrzegam taki real-politic w wielu
niemieckich mediach, o dziwo. Czytałem taki artykuł na
łamach Die Welt, w którym
publicysta Thomas Schmid,
pisze, że problem UE polega
na tym, że mało kto ma odwagę powiedzieć głośno, że
problem migracji przerasta
Unię Europejską i dlatego
też, między innymi to, co
Pan powiedział, co się wydarzyło z Erdoganem z tym
płaceniem mu. Prawda jest
taka, że ta retoryka piękna
o przyjmowaniu i otwartości
to jedno, a z drugiej strony
każdy po cichu liczy na to,
że Polska ten mur zbuduje.
Polska, Węgry, ktokolwiek,
kto może zwolnić Unię z
tego przykrego obowiązku
zamykania bram do raju. To
piszą Niemcy.
To jest w ogóle ciekawe, bo w
niemieckiej prasie pojawia się
dużo trzeźwych analiz.
Właśnie śledzę to i widzę
dokładnie.
Tak i nawet nie tylko, jeśli
chodzi o kryzys migracyjny,
ale również, jeżeli chodzi o
spory Polski z TSUE, dotyczące sądownictwa. Jest sporo
zniuansowanych komentarzy.
Mamy również problem z czasem. To znaczy, że zbudowanie
ogrodzenia, by pewnie sporo
rozwiązało, ale to jest dopiero
połowa przyszłego roku. Do
tego czasu są jeszcze spore
miesiące, kiedy można tę grę
prowadzić. Mimo wysiłków
polskich żołnierzy i funkcjonariuszy, wiemy, że ta granica
nie jest stuprocentowo szczelna. Nie wiem na ile ona jest
szczelna, bo nikt tego nie liczy
w procentach, ale miejmy też
świadomość, że spore liczby
się jednak przedzierają przez
granicę i potem przejeżdżają
przez nasz kraj, kierując się
do Niemiec.
„German, German” - cały
czas to słyszymy.
Każda obecność jakiejś takiej
grupy już w centrum Polski
tworzy zagrożenie dla polskich
obywateli.
To już temat na inną rozmowę. Nasz czas niestety
dobiegł końca. Będziemy śledzili to, co się dzieje, również
za pomocą pańskich komentarzy. Polecam szczególnie
profil twitterowy Łukasz
Warzechy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Łukasz Kaźmierczak
Fot. Artur Reszko (PAP)
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Jubileusz Par Małżeńskich
– Złote Gody
3 listopada 2021 r. w Restauracji Montana w Karpicku odbyła się uroczystość wręczenia mendali
z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Burmistrz
Wolsztyna Wojciech Lis odznaczył 39. par, które
spędziły z sobą pół wieku. Gratulacje jubilatom złożyli także Zastępca Burmistrza Tomasz
Spiralski, Sekretarz Gminy Katarzyna Merda,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolsztynie
Jarosław Adamczak. Uroczystość prowadziła
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Wolsztynie
Bernadeta Zamelczyk. Spotkanie jubilatom umilił
muzyczny występ podopiecznych Wolsztyńskiego
Domu Kultury.
Odznaczone pary to:
a Barbara i Mirosław Bajon z Obry,
a Genowefa i Józef Cichy z Wolsztyna,
a Maria i Kazimierz Czaińscy ze Stradynia,
a Gabriela i Józef Dalecy z Kębłowa,
a Teresa i Bogdan Duch z Karpicka,
a Anna i Andrzej Gortat z Wroniaw,
a Felicja i Zbigniew Gray z Wolsztyna,
a Jadwiga i Stanisław Hamrol z Wolsztyna,
a Grażyna i Tadeusz Inda z Wolsztyna,
a Maria i Zdzisław Janowicz z Wolsztyna,
a Alicja i Witold Jasztal z Wolsztyna,
a Stefania i Tadeusz Jopek z Wolsztyna,
a Wiesława i Ireneusz Kościańscy z Gościeszyna,
a Janina i Maciej Kutzner z Karpicka,
a Genowefa i Andrzej Lichy z Wolsztyna,
a Anna i Leszek Lis z Wolsztyna,
a Zofia i Henryk Lorenc z Wolsztyna,
a Janina i Stanisław Łukaszewscy z Wolsztyna,
a Grażyna i Stanisław Michalak z Wolsztyna,
a Teresa i Jan Mikołajczak z Karpicka,
a Małgorzata i Ryszard Milczyńscy z Wolsztyna,
a Marta i Zenon Młynkowiak z Wolsztyna,
a Danuta i Romuald Nowak z Wolsztyna,
a Irena i Kazimierz Pacyna z Nowej Dąbrowy,
a Halina i Stanisław Paluch z Wolsztyna,
a Bogumiła i Tadeusz Piosik z Wolsztyna,
a Halina i Władysław Przybyła z Wolsztyna,
a Kazimiera i Kazimierz Radna
ze Starej Dąbrowy,
a Barbara i Stanisław Sadza z Wolsztyna,
a Wiesława i Andrzej Sierszuła z Wolsztyna,
a Barbara i Józef Szlehuber z Kębłowa,
a Maria i Zygmunt Szulc z Karpicka,
a Łucja i Stanisław Wajs z Powodowa,
a Teresa i Jan Wajs z Wolsztyna,
a Barbara i Mieczysław Waligórscy z Wolsztyna,
a Teresa i Sylwester Walkowiak
z Nowego Widzimia,
a Natalia i Roman Wieczorek z Karpicka,
a Janina i Edward Zarwańscy z Wolsztyna,
a Krystyna i Zbigniew Żok z Wolsztyna.
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1 miejsce w konkursie Najbardziej
Odporna Gmina!
10 listopada 2021 r. na stronie internetowej www.gov.
pl/szczepienia-gmin opublikowane zostały wyniki rządowych konkursów z listami
gmin, którym przysługuje
nagroda: „Najbardziej Odporna Gmina” oraz „Rosnąca
Odporność”.Gmina Miejska
Kościan w konkursie: Najbardziej Odporna Gmina, w kategorii: małe gminy uplasowała
się na 1. miejscu w regionie
leszczyńskim, z wynikiem
64,48 % osób w pełni zaszczepionych za co przysługuje

nagroda w wysokości 1 mln
złotych. W drugim konkursie
„Rosnąca Odporność” Gmina
Miejska Kościan zajęła 3 miejsce w powiecie kościańskim
za co przysługuje nagroda
w wysokości 250.000 złotych.
Burmistrz Miasta Kościana
Piotr Ruszkiewicz serdecznie dziękuje mieszkańcom,
którzy się zaszczepili. Zachęca także wszystkich niezdecydowanych, by skorzystali
z możliwości zaszczepienia
się w punktach szczepień działających na terenie Kościana.

Koncert z okazji Narodowego
Święta Niepodległości
15 listopada w sali widowiskowej Kościańskiego Ośrodka
Kultury odbył się Koncert
z okazji Narodowego Święta
Niepodległości. Wystąpiła
Orkiestra Wojskowa z Żagania

wraz z solistami.Wydarzenie
rozpoczął Burmistrz Miasta
Kościana Piotr Ruszkiewicz
zapraszając wszystkich przybyłych gości do wysłuchania
występu.

Koncert cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców i zaproszonych gości, którzy
aplauzem przyjmowali występy artystów

Narodowe Święto Niepodległości
pod pomnikiem Obrońców
Ojczyzny. Tegoroczne uroczystości patriotyczne z okazji
Narodowego Święta Niepodległości odbyły się z udziałem
przedstawicieli 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego z Czerwieńska oraz rekonstruktorów ze Stowarzyszenia
Strzeleckiego i Historycznego
im. Kościańskiej Rezerwy
Skautowej, oprawę muzyczną
zapewniła Orkiestra Dęta
“Ton” oraz wokalistka Daria
Kaczór-Boś. Uroczystości na
cmentarzu poprzedziła msza
święta w intencji Ojczyzny i Jej
Obrońców w Kościele farnym
w Kościanie.

W czwartek 11 listopada br. na
starym cmentarzu parafialnym
w Kościanie odbyła się uroczystość patriotyczna z okazji 103.
rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Burmistrz Miasta Kościana Piotr
Ruszkiewicz w swoim przemówieniu przypomniał, że „Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada – stanowi okazję
do refleksji nad wartością,
jaką dla nas stanowi Wolność.
Święto to ustanowiono, aby
upamiętnić zerwanie zaborczych kajdan i wybicie się Polski na Niepodległość po 123
latach zniewolenia”. Podczas
uroczystości przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów

Promesy na inwestycje
15 listopada w Kościańskim
Ośrodku Kultury Burmistrz
Piot r Ruszk iewicz ot rzymał z rąk Minister Rodziny
i Polityki Społecznej Marleny
Maląg oraz Ministra Jana
Dziedziczaka promesę na
środki finansowe dla Gminy
Miejskiej Kościan z Rządowego Funduszu Polski Ład
w wysokości 10 277 500 zł.
Przypominamy, że Gmina Miejska Kościan złożyła
3 wnioski, które zostały rozpatrzone pozytywnie.
- Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną

Ptasi bufet
na bulwarze

w Kościanie – na kwotę 7 077
500,00 zł,
- Przebudowa dachu Szkoły
Podstawowej nr 1 w Kościanie

- 1 395 000,00 zł,
- Przebudowa ul. Marcelego
Żółtowskiego w Kościanie
- 1 805 000,00 zł.

Strefa jeża

Automat z karmą dla ptaków
zamontowany został w okolicy
mostków. Znajduje się na nim
instrukcja pobierania pokarmu oraz podstawowe zasady
dokarmiania. Wkrótce kolejny
„ptasi bufet” zamontowany
zostanie przy przystani w okolicy hali sportowej „Łazienki”.
Urządzenie zakupił Samorząd
Miasta Kościana, a jego obsługą zajmuje się Miejski Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej
i Dróg w Kościane.

W parku miejskim można
znaleźć sterty usypanych liści.
To zabieg celowy. Jest to strefa
zimowania jeży.
Chcemy pomóc w trudnym
okresie zimowym przetrwać
tym małym zwierzętom, które często można spotkać na

spacerze w parku. Przed nadejściem zimy, jeże zapadają
w hibernację. Hibernacja,
zwana też snem zimowym
jest sposobem, które pozwala jeżom przetrwać okres
niskich temperatur i braku
pożywienia.
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METROPOLIA POZNAŃSKA

Apel wojewody wielkopolskiego
W związku z nadchodzącymi obchodami Narodowego Dnia
Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, wojewoda wielkopolski Michał Zieliński zachęca wszystkich do wywieszenia flag
państwowych oraz chorągwi powstańczych.
- 27 grudnia udekorujmy flagami nasze domy, place i ulice.
Wywieśmy powstańcze chorągwie. Niech cała Wielkopolska
okryje się biało-czerwoną - mówi w apelu wojewoda wielopolski
Michał Zieliński.
1 października 2021 roku Sejm RP przyjął ustawę, zgłoszoną
przed Prezydenta RP Andrzeja Dudę, ustanawiającą Narodowy
Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego świętem państwowym. 24 listopada Prezydent RP podpisał uroczyście ustawę
w Poznaniu w historycznym miejscu - Hotelu Bazar, wieńcząc
tym samym cały proces legislacyjny.
link do strony - https://youtu.be/JjxpTkheBRQ

Minister Piotr Gliński w Poznaniu

Wizytę w Poznaniu odbył
minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor
Piotr Gliński, któremu towarzyszył wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.
Wicepremier w trakcie swojej
wizyty odwiedził Muzeum
Powstania Wielkopolskiego
1918 - 1919, oddział WMN.
Na budowę nowej siedziby
muzeum otrzymało wsparcie
MKiDN w ramach dwóch
projektów - „Infrastruktura kultury” oraz „Kultura
w sieci”.
Kolejny punktem wizyty
był klasztor Franciszkanów
w Poznaniu, który przeszedł
kompleksową renowację dzięki dotacjom MKiDN. Po-

nadto klasztor od 2010 roku
otrzymuje wsparcie finansowe
w ramach programu MKiDN
„Ochrona Zabytków”.
Następnie wicepremier udał
się do Muzeum Narodowe
w Poznaniu, The National
Museum in Poznań, gdzie
wziął udział w wernisażu wystawy „Vilhelm Hammershøi.
Światło i cisza”, współorganizowanej przez MKiDN.
Ponadto wicepremier odwiedził poznański Cyryl Club
oraz Teatr Muzyczny w Poznaniu.
Ostatnim punktem wizyty
wicepremiera był skwer Marii
i Lecha Kaczyńskich, gdzie
złożone zostały kwiaty.
Autor: Dawid Pius
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Narodowy Dzień Pamięci Zwycięskiego
Powstania Wielkopolskiego
Wizytę w Poznaniu odbył
Prezydent Andrzej Duda,
któremu towarzyszył
wojewoda wielkopolski
Michał Zieliński. Prezydent
RP swój pobyt w Poznaniu rozpoczął od złożenia
kwiatów na grobie gen.
Stanisława Taczaka- pierwszego dowódcy Powstania
Wielkopolskiego.
Podczas wizyty na Cmentarzu
Zasłużonych Wielkopolan
obok przedstawicieli władz
samorządowych Prezydentowi
RP towarzyszył wnuk generała pan Jerzy Gogołkiewicz.
Na grobach 13 pozostałych
Powstańców znicze w imieniu Prezydenta RP zapalili
harcerze.
W Hotelu Bazar w Poznaniu
Prezydent RP Andrzej Duda
podpisał ustawę o ustanowieniu Na rodowego Dnia
Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. W tym roku
obchody nabiorą wyjątkowego
wymiaru, ponieważ po raz
pierwszy dzień ten będzie
świętem państwowym.
- To tutaj jest kolebka naszej państwowości, to tutaj
narodziło się państwo Polan.

Dziękuję za tę inicjatywę
środowiskom, które pielęgnują
tradycję i historię o Powstaniu
Wielkopolskim – mówił podczas uroczystości Prezydent
RP.
- Pragnę w imieniu wszystkich Wielkopolan jeszcze
raz serdecznie podziękować
Panu Prezydentowi za zaangażowanie w tę inicjatywę,
dzięki której 27 grudnia cała
Polska będzie mogła celebrować pamięć o Powstańcach
Wielkopolskich – powiedział
wojewoda wielkopolski Michał Zieliński
Autor: Dawid Pius

Wizyta ministra Adama Niedzielskiego
Wizytę w Poznaniu odbył
minister zdrowia Adam Niedzielski, któremu towarzyszył wojewoda wielkopolski
Michał Zieliński. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich minister odwiedził
punkt szczepień, a także szpital tymczasowy, gdzie spotkał
się z jego pracownikami.
Podczas briefingu prasowego ministra, z udziałem
rektora Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu prof. dr hab. n.
med. Andrzeja Tykarskiego

oraz naczelnego lekarza Szpital Kliniczny Przemienienia
Pańskiego dr hab. med. Szcze-

pana Cofty, poruszono kwestie
obecnej sytuacji epidemicznej
w Wielkopolsce oraz w kraju,

City Park Fashion show – gala polskiej mody na bis
„Jeśli moda w Polsce może
inspirować Europę to na
pewno ze względu na pokazy mody, które organizuje
Polska Akademia Mody”
– mówili uczestnicy „City
Park Fashion Show 2 –
Gali Polskiej Mody”, która
odbyła się 21 listopada 2021
roku w Poznaniu. W wydarzeniu wzięło udział wielu
znamienitych gości m.in.:
Eliza Hirsch z City Parku;
b. kandydat na Prezydenta
RP, Waldemar Witkowski
oraz Paweł Janaszek, który
przybył na galę specjalnie
ze Stanów Zjednoczonych.
„Moda to deklaracja własnej
wolności” – potwierdziły to
pokazy nagrodzone najbardziej prestiżowymi wyróżnieniami w świecie polskiej
mody, które przyznaje Kapituła Polskiej Akademii Mody.
Kropką na „i” była okolicznościowa Statuetka Kapituły „Dobry Człowiek”, którą
w finale gali otrzymał Stefan
Kostecki, Prezes Polskiej Akademii Mody.
Partnerami biznesowymi
i medialnymi wydarzenia byli:
Moda w Polsce, Telewizja
STK, Firma Zawada, Press
Service, Hair Studio Magdaleny Kwiatkowskiej, Moda i Ja,
Poznański Prestiż, Magazyn
Ona, Nasz Głos Poznański.

Od początku gali wypłynęliśmy na szerokie wody.
Wszystko za sprawą modowego rekina – firmy z ponad
dwudziestoletnim doświadczeniem o sugestywnej nazwie SHARK. Jej szefowa,
Danuta Błaszczyk otrzymała
Statuetkę Top Moda 2021
– znak dobrej jakości i modnego wzornictwa. „Uwielbiam
modę i pracę z formą. Poszukuję nowych, kreatywnych
rozwiązań, które doprowadzą
mnie do ideału” – powiedziała
Żaneta Nieć-Drypczak. Taka
też była kolekcja ME, która
otrzymała wyróżnienie w 44.
Edycji Konkursu o Srebrną
Pętelkę – najbardziej prestiżową nagrodę dla projektantów
stojących u drzwi modowej
kariery lecz mających już
pewne sukcesy.
Drugą laureatką wyróżnienia w Konkursie o Srebrną
Pętelkę była „Dama z Wachlarzem" – kolekcja Magdaleny
Gruszczyńskiej, zainspirowana obrazem Gustava Klimta,
o tym samym tytule. Kimono
jako nowa forma pozwoliła
otulić się wielobarwną materią-obrazem i przemienić
w kolorowego, egzotycznego
ptaka. Ten pokaz udowodnił,
że „Najlepszy kolor na świecie
to taki, który dobrze na tobie
wygląda” – jak mawiała Coco
Chanel.

Wyróżnienie otrzymała
także Magdalena Wiśniewska-Kukuła, autorka kolekcji
FLOWERS AND WAVES.
Od strony scenicznej oznaczało to wielowariantowość
i kompatybilność wszystkich
elementów. Dawało możliwość
stworzenia kilkudziesięciu
ślubnych kreacji.
Główną Nagrodę w 44.
Edycji Konkursu o Srebrną
Pętelkę otrzymała Sherlock
Holmes w wersji kobiecej –
Elżbieta Mazurek. Jej kolekcja
SHERLOCKEDbyła ubrana

w długie płaszcze i peleryny,
koszule i sukienki z wysokimi
kołnierzami. Uzupełnieniem
była torebka inspirowana kaburą do pistoletu (to czy była
pusta czy też nie dla publiczności pozostało tajemnicą).
Kolekcja Bosca Fashion
autorstwa Kamili Jankowska,ukazała się nam jako
polska marka firmująca kolekcje sukien wizytowych,
koktajlowych i wieczorowych.
Elegancja łączyła się z ekstrawagancją. Tak też poznaliśmy
zdobywczynię Statuetki Złotej

Pętelki – największego i najbardziej pożądanego wyróżnienia modowe w Polsce dla
projektantów, producentów,
osób związanych ze światem
mody. W imieniu laureatki
odebrała ją Wiesława Maj.
Z doby wc ą C er t y f i k at u
„Kreator Wizażu 2021” okazał się Krystian Zawada, który
przekonał, że moda i malarstwo to tylko z pozoru dwa
odrębne światy. Ten miłośnik
egzotycznych roślin i ogrodów,
tym razem namalował na ciałach modelek obrazy z nurtu
kubizmu. Udowodnił, że moda
to nie tylko ubiór, ale to styl
życia oparty o indywidualizm
i obnażanie emocji.
W finale gali oklaskiwaliśmy Kamilę Froelkę, która następnego dnia wylatywała do
Dubaju. Dbałość o szczegóły,
zmysłowość, estetyka, fantazja… i finezja – te odczucia
i spostrzeżenia olśniewały
w prezentowanych kreacjach.
Nie mogło być inaczej – jak
mawiają – „cenniejsza niż
złoto” Statuetka Złotej Pętelki powędrowała do Kamili
Froelke.
Artystycznym akcentem
uroczystości były dwa utwory
w interpretacji Marty Grabowskiej: „La Paloma” i „Time To
SayGoodbay”.
Tekst: Dominik Górny
Zdj.: Hieronim Dymalski

a także dalszych planów walki
z pandemią.
- W związku z wzrastającą
liczbą zakażeń w Wielkopolsce, musimy liczyć się
z tym, że będzie również
wzrastać zapotrzebowanie na
łóżka dedykowane pacjentom
zakażonym COVID-19. Dlatego też w ostatnich dniach
podjąłem kolejne decyzje o
utworzeniu modułów, zapewniających więcej miejsc
dla pacjentów – mówił wojewoda wielkopolski Michał
Zieliński.

HURTOWNIA
STYROPIANU
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
Adres redakcji:
62-065 Grodzisk Wlkp.
ul. Garbary 23 pok. 219 tel. 608 321 611
Redaktor naczelny: Franciszek Gwardzik, tel.
608 321 611
WYDAWCA:Wydawnictwo Reklamowo-Prasowe
„Powiaty-Gminy”, Grodzisk Wlkp.,
ul. Garbary 23 / e-mail:powiaty@wp.pl, www.
powiatygminy.pl
Redakcja: Hieronim Dymalski, tel: 660-777601, e-mail: h-dymalski@wp.pl
DRUK: AGORA s.a. - Pi³a ul. Krzywa 35 tel. 67/
211 12 01, fax 67/ 211 11 02
Za treść reklam, ogłoszeń i tekstów
autoryzowanych redakcja nie ponosi
odpowiedzialności. Redakcja ma
prawo skrótów nadsyłanych listów
i artykułów oraz zmian tytułów

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W GRODZISKU WLKP.
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Inwentura logistyków
z 3A i 3L

3.11 2021r. logistycy z 3A
i 3LZST im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku, uczestniczyli
w inwentaryzacji marketu
budowlanego. Jest to kolejna
okazja do poznania metod

przeprowadzania spisu z natury w dużych sklepach. Dzięki
współpracy z firmą Job Impulse nasi logistycy zdobywają
nowe doświadczenie i umiejętności. 
Wojciech Drozd

Olimpiady Języka Niemieckiego zostali:
I miejsce Agata Kosmacz
kl. IV G
II miejsce Kinga Lehmann
IV G
II miejsce ex aequo Martyna
Szymankiewicz kl. IV A
III miejsce Anna Sztój kl.
IV A
Uczniowie zmagali się z
bardzo trudnym testem gramatyczno-leksykalnym. Musieli
wykazać się umiejętnością
tłumaczenia zdań, reakcji języ-

W dniu 19 listopada 2021
r.w ramach działań szkoły
w Narodowym Programie
Rozwoju Czytelnictwa odbyło
się spotkanie autorskie i warsztaty literackie dla uczniów
k las: czwa r tej technikum
i drugiej szkoły branżowej
Państwo Eleonora i Ryszard
Biberstajnowie, poeci należący
do Leszczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury,
byli już kilkakrotnie gośćmi
w Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego.
Oboje od momentu ukończenia studiów na Uniwersytecie
Wrocławskim związani są
z naszym wielkopolskim regionem i szukając, odnajdują
język porozumienia ze swoimi
czytelnikami. Laureaci kilku
znaczących konkursów, warto
tu wspomnieć o wyróżnieniu
w Międzynarodowym Listopadzie Poetyckim w Poznaniu,

kowych w różnych sytuacjach.
Trudnym zadaniem był tekst literacki z lukami sprawdzający
znajomość zagadnień gramatyczno leksykalnych, czasów
przeszłych, rekcji czasownika
oraz związków frazeologicznych. Konkurs dał
nie tylko możliwość sprawdzenia swoich umiejętności
językowych, ale był także ciekawą przygodą lingwistyczną.
Komisja Konkursowa:
Aldona Starosta
Klaudia Budzyńska- Schulz

Indywidualne Mistrzostwa Szkoły
w tenisie stołowym
27.10.2021r. już po raz siódmy
w Zespole Szkół Technicznych
w Grodzisku Wlkp. odbyły się
Indywidualne Mistrzostwa
Szkoły w tenisie stołowym
w kategorii dziewcząt i chłopców .
Do zawodów zgłosiła się
rekordowa liczba 79 uczestników.
Mecze finałowe stały na
bardzo wysokim poziomie
i o zwycięstwie decydowały
pojedyncze akcje.
W kategorii chłopców mistrzem szkoły zostałNikodem
Wojda z klasy 3eb, drugie
miejsce zająłEryk Baranowski (3cb), na trzecim miejscu
uplasował sięMarcin Nowak
(4M). Wśród dziewcząt poziom zawodów był nie mniej
emocjonujący.
Mistrzynią szkoły została
Agnieszka Stachowiak (3L),
drugie miejsce zajęła Dominika Drozdowska (2LT), na
miejscu trzecim uplasowała sięIzabela Woźna (3gb).
Organizatorami zawodów
byli nauczyciele wychowania
fizycznego: Rafał Maluśki
i Marcin Łodyga przy dużym
wsparciu uczniów z klasy
2AT: Martyny Kubiak, Marty
Maciołek, Nikoli Napierała
i Jana Kęsego.
Rafał Maluśki

1 grudnia 2021

Spotkanie autorskie i warsztaty literackie

Olimpiada z Języka Niemieckiego

Dnia 5. 11. 2021 odbyła się
po raz kolejny w naszej szkole 45 Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego
organizowana przez Wyższą
Szkołę Języków Obcych w
Poznaniu.
Organizatorem szkolnego
etapu Olimpiady były germanistki pani Aldona Starosta,
orazpani Klaudia Budzyńska
– Schulz.
Do Olimpiady przystąpiło
7 uczniów.
Laureatami szkolnego etapu
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honory laureatki Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
„Słowo jak chleb” im. Łucji
Danielewskiej, a oboje otrzymali też prestiżową nagrodę
im. Witolda Hulewicza. Od
wielu już lat poeci odwiedzają

uczniów, rozmawiają o poezji,
przybliżają warsztat pracy
pisarza, poprzez metafory,
epitety, symbole, słowa klucze prowadzą wyrafinowany
dialog z młodym pokoleniem,
które stara się dotrzymać in-

telektualnego kroku poetom.
Warsztaty państwa Biberstajnów są znakomitym dowodem
na łamanie wielu stereotypów
o młodym pokoleniu, które potrafi czytać poezję, rozmawiać
o niej, a nawet samodzielnie,
korzystając z warsztatów napisać liryczne strofy.. Oboje
należą do grona ludzi kreujących życie artystyczno –
kulturalne Leszna. W kręgu
ich zainteresowań znajduje
się poezja liryczna, a w niej
uniwersalne tematy dotyczące
wartości tworzenia, miłości,
smutku, radość… Gra słów,
gra skojarzeń, rym i rytm…
sprzyjający kreatywnej postawie klimat i wiersz gotowy.
A zadziwienie młodych ludzi
swoim pisaniem… bezcenne.
Organizatorkami spotkania
były Mirella Jany, Grażyna
Wiśniewska i Halina Klimaszyk

Szkolne Eliminacje do VI Ogólnopolskiej
Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej
19.112021r. punktualnie o
godzinie 11:00 rozpoczęły
się szkolne eliminacje do VI
Ogólnopolskiej Olimpiady
Spedycyjno-Logistycznej.
Wśród 21 uczestników znaleźli się uczniowie kształcący
się w zawodzie technik logistyk oraz technik informatyk.
Trzymamy kciuki za naszych
logistyków i informatyków. Z
niecierpliwością oczekujemy
na wyniki.
Wojciech Drozd

Rajd „Śladami Mielżyńskich”
W październiku, grupa pasjonatów wypadów rowerowych, uczniów Zespołu Szkół
Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodziskuw składzie: Mateusz
Bąk 2AT, Marcin Nowak 4M,
Kacper Ruta 2AT, Filip Rybak
2AT, Łukasz Sieracki 4G, Maciej Sroczyński 4M, Wojciech
Strojny 4M i Dawid Zamorski
3bz, pod opieką nauczycieli wf
Anny Ledzianowskiej i Rafała
Maluśkiego wzięła udział
w projekcie pt.„Ród Mielżyńskich w Wielkopolsce”. Zadaniem uczestników było przejechanie jedną z opracowanych
tras rowerowych i odwiedzenie
obiektów związanych z rodem
Mielżyńskich. Patronem tej
inicjatywy jest Urząd Marszałkowsk i Województwa
Wielkopolskiego.
Trasa rowerowa, której
start był w Lesznie, a meta
w miejscowości Łęka Wielka,
liczyła ponad 50 km. w dwie
strony. Podczas rajdu grupa

odwiedziła kościół pw. NMP
Śnieżnej w Pawłowicach oraz
Pałac Mielżynskich, których
fundatorem był Maksymilian
Mielżynskich. W Łęce Wielkiej natomiast znajduje się Pałac Mielżynskich ufundowany
przez Leona Mielżyńskiego.
Kompleks obecnie jest własnością prywatną i nie jest
dostępny dla zwiedzających.
To był intensywnie spędzo-

ny dzień na dwóch kółkach.
Młodzież wraz z opiekunami
połączyła ruch na świeżym
powietrzu z poszerzaniem
wiedzy o bliskim regionie.
Wszyscy cali, zdrowi i zadowoleni wrócili do Grodziska
w godzinach popołudniowych.
Podziekowania dla Wojtka
Strojnego za udostępnienie
busa i przewiezienie rowerów.

Wycieczka w Góry Sowie z programu „ Poznaj Polskę” MEN
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GMINA GRODZISK WIELKOPOLSKI

Motywacyjne spotkanie
dla młodzieży
Kamila Ściborek absolwentka Państwowej absolwentka
Państwowej Wyższej Szkoły
Teatralnej w Krakowie i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z filią w
Piotrkowie Trybunalskim na
kierunku pedagogika resocjalizacyjna była gościem specjalnym spotkania zorganizowanego przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Grodzisku
Wielkopolskim z lokalną młodzieżą. Podczas spotkania,
które odbyło się w czwartek
18 listopada 2021 roku w
Centrum Kultury RONDO
aktorka teatralna i telewizyjna,
znana m.in. z serialu "Sprawiedliwi - Wydział kryminalny"
rozmawiała z młodzieżą o
zagrożeniach, asertywności,
budowaniu poczucia własnej
wartości, szukaniu dobrych
wzorców.
Był również czas na krótkie
rozmowy indywidualne i pamiątkowe zdjęcia.
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Mistrzowie wśród hodowców
gołębi pocztowych
Członkowie Grodziskiej Sekcji
Polskiego Związku Hodowców
Gołębi Pocztowych podsumowali sezon 2021. Jak co roku,
najlepsi hodowcy uhonorowani
zostali Pucharem Burmistrza
Grodziska Wielkopolskiego,
które wręczył osobiście Burmistrz Piotr Hojan.
W ramach współzawodnictwa gołębi dorosłych w
kategorii „LIGA” mistrzem
został Janusz Popiół. I Wice
Mistrzem została Ewa Jastrząb, II Wice Mistrzem
został Tomasz Gorzelanny. W
kategorii „OPEN” Mistrzem
został również Janusz Popiół,
I Wice Mistrzem Jerzy Dąbski, II Wice Mistrzem Tomasz
Gorzelanny.
W kategorii „MARATON”
ponownie tytuł Mistrza trafił
do Janusza Popiół, tytuł I
Wice Mistrza uzyskała Ewa
Jastrząb, II Wice Mistrza –
Grzegorz Kortus.
Tytuł SUPER LOTNIK
gołębi rocznych PL-0284-20-

101-[10 konk.] zdobył również
Janusz Popiół.
W ramach współzawodnictwa gołębi młodych w
kategorii „LIGA” Mistrzem
został Janusz Popiół, I Wice
Mistrzem Roman i Konrad
Jaskulski, II Wice Mistrzem
Mirosław Bendowski. W kategorii „OPEN” tytuł Mistrza
zdobyli Roman i Konrad

Jaskulski. I Wice Mistrzem
został Janusz Popiół, II Wice
Mistrzem – Eugeniusz Kowalka.
Tytuł SUPER LOTNIK
gołębi młodych PL-0217-214959-[5 konk.] zdobyli Roman
i Konrad Jaskulski.
Serdecznie gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów
w kolejnych sezonach.

P. H. ANDRZEJ CIORGA

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

CZYNNE OD 7.00 DO 18.00 SOBOTY 7.00 - 15.00

STIHL MS-170
pilarka łańcuchowa

749,799,-

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

Zakład Szewski „Jar- But”
świadczy usługi: a rozciąganie obuwia
a wszywanie zamków a zelowanie a wymiana fleków
ul. Sienkiewicza 15 ( przy targowisku) w Grodzisku Wlkp

tel. 535

840 919

GMINA GRANOWO
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Odpust św. Marcina w Granowie
złożone kwiaty przy tablicy
upamiętniającej Powstańców
Wielkopolskich.
Do tej pory miejsce to było
znane jako „Góra Zwycięstwa”. W bieżącym roku „Góra
Zwycięstwa” stała się częścią
większego kompleksu nazwanego „Skwerem Świętego Marcina”. 11 listopada stał się też
okazją do oficjalnego otwarcia
tego terenu, po przeprowadzonych zmianach polegających
na zagospodarowaniu terenu,
wydzieleniu alejek oraz przyozdobieniu go muralami.
Po obchodach religijno – patriotycznych została zorganizowana słodka akcja charytatywna dla małego mieszkańca
naszej gminy – Olka Nowaka,
jaką była sprzedaż rogali.

W dniu 11 listopada 2021
roku w kościele parafialnym
p.w. Św. Marcina w Granowie o godz. 1200, została
odprawiona uroczysta msza
święta z okazji odpustu św.
Marcina. Uroczystość ta została także połączona z obchodami Narodowego Święta
Niepodległości. Msze świętą
celebrował ks. Zbigniew Gutowski, obecni też byli senator
RP Jan Filip Libicki, Wójt
Gminy Granowo Zbigniew
Kaczmarek, Przewodniczący
Rady Gminy Stefan Bielawski. Po mszy świętej procesja
eucharystyczna udała się na
Skwer Świętego Marcina,
gdzie nastąpiło uroczyste
błogosławieństwo na cztery
strony świata oraz zostały

PIEKARNIA - CUKIERNIA
EUGENIUSZA KOCIKA

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

Salon Meblowy

I. J. Matuszewscy Sp. Jawna

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

meble-grodzisk.pl

SALON MEBLOWY
Wszystkim naszym
i przyszłym klientom życzymy
zdrowych i radosnych Świąt
Bożego Narodzenia
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GMINA NOWY TOMYŚL / GMINA MIEDZICHOWO

Poetycko-muzyczna
Cytrynówka

Na przepięk ny, poet ycko
-muzyczny wieczór z cyklu:
Czwartkowych wieczorów
literacko-muzycznych zaprosiła 18 listopada Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Nowym Tomyślu. W błogie
jesienne klimaty zabrali nowotomyskich admiratorów
poezji śpiewanej: Magdalena
Turowska - spiritus movens
wielu muzycznych uczt, Piotr
Woźniak z głosem o lirycznej
słodyczy z odrobiną goryczy oraz Wojciech Winiarski,
znany z solidnego, gitarowego
wzmocnienia.
Przy kawiarnianych stolikach, aromatycznej kawie
i słodkim co nieco, publiczność chętnie przyłączała się do
wspólnego śpiewania zarówno
bardziej, jak i mniej znanych
piosenek.
M a g d a l e n a Tu r o w s k a
o pseudonimie Cytryna jest
wokalistką, muzykiem, menadżerem kultury. Wspaniale
realizuje się w interpretacjach
poezji śpiewanej.
Piotr Woźniak natomiast
to artysta liryczny, wrażliwy
i skupiony, interpretator swo-

Turniej szachowy
w Jastrzębsku
Starym

ich, ale także „pożyczonych
na zawsze” słów i melodii.
W 2010 roku ukazał się jego
pierwszy i dawno oczekiwany
album „Dom na dachu”, na
którym znalazło się dwanaście nastrojowych, czasem onirycznych kompozycji.
I w końcu Wojciech Winiarski, gitarzysta, kompozytor,
aranżer, inicjator wielu wartościowych przedsięwzięć muzycznych, wieloletni przyjaciel
biblioteki. Przez lata grał
w zespole Hanny Banaszak.
Wraz ze swoją żoną Anią
i grupą przyjaciół stworzyli
zespół „Good Staff”, z którym
miał przyjemność występować
na scenie nowotomysk iej
biblioteki.
Taka właśnie nietuzinkowa
trójka artystycznych osobliwości totalnie zanurzyła w poezji nowotomyślan, którym
z pewnością długo jeszcze po
koncercie brzmiały w sercach
słowa jednej z zaprezentowanych piosenek: „Oprzyj się
o mnie, to nie przemokniesz
od paru kropli łez. Oprzyj się
o mnie, już dobrze. Nie zawsze
słodko jest”.

Dnia 11 listopada w Jastrzębsku Starym na sali wiejskiej
odbył się turniej szachowy
dla uczczenia 103 rocznicy
odzyskania niepodległości .
Turniej odbywał się pod patronatem Burmistrza Gminy
Pana Włodzimierza Hibnera
. Organizatorem tegorocznego już trzeciego z kolei
turnieju był sołtys Henryk
Krzeszowski wraz z Panem
Gożdziewiczem Robertem
oraz Winicjuszem Fengierem.
Turniej zgromadził wyjątkową ilość uczestników
gdyż 70 osób mogło zagrać
a wszyscy którzy zgłosili
się po czasie zgłoszenia
pozostawali jako kibice. Za
pomoc przy organizacji imprezy należą się szczególne
podziękowania Ośrodkowi
Sportu i Rekreacji na czele
z Panem Arturem Łozińskim oraz firmom z terenu
gminy. Sponsorami nagród
byli : OSIR Nowy Tomyśl
, TOP TOMYŚl ,NOK,Firma
BARTEX a piękne kosze
wiklinowe ufundowali Pani
Katarzyna Wachowiak i Rafał
Górczyński .
Wszyscy obecni na tej
imprezie mogli skorzystać
z poczęstunku kawa , herbata
oraz bardzo smaczny bigos
z wk ładką przygotowany
przez sołtysa . Podziękowania
także należą się strażakom
z miejscowego OSP którzy
to zabezpieczali imprezę ze
strony medycznej .
Zapraszam na następną
edycję turnieju szachowego
za rok dnia 11 listopada
2022 roku.
Henryk Krzeszowski
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Obchody 11 Listopada w Gminie
Miedzichowo
W hołdzie złożonym ojczyźnie i poległym – 11 listopada mieszkańcy Gminy
Miedzichowo w miejscowości Bolewice uczcili obchody
103. rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę.
Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się w kościele parafialnym w Bolewicach. Na
początku głos zabrał Wójt
Gminy Miedzichowo Stanisław Piechota, który w swoim
przemówieniu nawiązał jak
ważna i cenna powinna być
dla nas wolność i niepodległość oraz jedność i zgoda
w naszym kraju. Następnie
odbył się koncert patriotyczny w wykonaniu uczniów
z Zespołu Szkół i Placówek
Oświatowych w Bolewicach.
Po koncercie odbyła się msza
święta w intencji Ojczyzny.
Po uroczystej mszy świętej
zgromadzeni goście na czele
z pocztami sztandarowymi
oraz delegacjami udali się pod
obelisk Powstańców Wielkopolskich i pomnik upamiętniający poległych, którzy zginęli
poza granicami naszego kraju.
Po wspólnym odśpiewaniu
hymnu nastąpił czas złożenia
wiązanek przez poszczególne
delegacje z terenu Gminy
Miedzichowo.
Tego samego dnia uroczyście odsłonięto tablicę informacyjną opisującą tragiczne wydarzenia z 1941 roku
w Bolewicku. Na początku
głos zabrał histor yk Pan
Zdzisław Kościański, który
przybliżył nam historię z 1941
roku. Do odsłonięcia tablicy

zostali poproszeni Wójt Gminy Miedzichowo Stanisław
Piechota wraz z Nadleśniczym Nadleśnictwa Bolewice
Grzegorzem Gaczyńskim.
Po odsłonięciu Wójt Gminy
Miedzichowo wraz z Przewodniczącym Rady Gminy
Miedzichowo oraz delegacją

AUTORYZOWANY SALON SPRZEDAŻY I SERWIS

AUTA OD 14 ROKU ŻYCIA

BEZ PRAWA JAZDY KATEGORII „B”

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

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

z Nadleśnictwa Bolewice
złożyli wiązankę i znicz od
Mieszkańców Gminy Miedzichowo. Po zakończeniu Wójt
Gminy podziękował wszystkim przybyłym gościom za
wspólne obchody 103. rocznicy odzyskania niepodległości
przez Polskę.
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OGŁOSZENIE PREZESA
PTAAAK
Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,
Czas refleksji i zadumy nadciąga wraz
z końcem roku, a zatem to najwyższa
pora, aby spotkać się ponownie w naszym wspólnym gronie (lub gnieździe,
jak kto woli). Wobec tego serdecznie
zapraszam na wigilijne spotkanie naszego Stowarzyszenia Polskich Artystów,
Autorów, Animatorów Kultury PTAAAK,
które odbędzie się w dniu 8 grudnia (środa) 2021 r. o godz. 17:00 w Restauracji
"Zwierzyniec" przy ul. Zwierzynieckiej.
Podczas spotkania, jak co roku nie
zabraknie części artystycznej i wspólnego biesiadowania, jednak liczę również
na wspólną dyskusję na temat planów
naszego stowarzyszenia na przyszły rok.
Będę wdzięczny, za przesłanie wiadomości zwrotnej z potwierdzeniem obecności.
Proszę również, o przekazanie informacji
pozostałym członkom PTAAAKa.
Prezes
Włodzimierz Sładkowski
tel. 692 488 209
Polskie Towarzystwo Artystów,
Autorów i Animatorów Kultury

ZAKŁAD KAMIENIARSKI
Tomasz Brychcy
ul. Poznańska 34 ,Grodzisk Wlkp.
tel. 601 668 680

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

OKNA INWENTARSKIE PCV

- różne wymiary

SIATKI PRZECIW
PTAKOM
MONTAŻ - TRANSPORT
GRATIS!
TEL. 515

241 917

nagrobki granitowe

SKLEP WARZYWNO
-SPOŻYWCZY

zaprasza na
świąteczne zakupy
Plac Powstańców Wlkp.
w Rakoniewicach
Wszystkim naszym Klientom
życzymy spokojnych i wesołych
Świat Bożego Narodzenia
Bernadeta i Miron Wysoccy

