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PRODUKCJA
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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

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

HURTOWNIA
STYROPIANU
LECH DOMINIAK

OPALENICA

ul. M. Konopnickiej 47

2021

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

PIWNICA do wynajęcia

Rakoniewice ul.cmentarna 3
Tel. 880 367 303

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

Tysiąclecia 3, Nowy Tomyśl

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

informuje, że posiada w swojej ofercie

WOLNE MIESZKANIA

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

www.szklanebombki.pl

2–pokojowe, 3–pokojowe i 4–pokojowe
o powierzchni użytkowej 45,1 m2 – 71,1 m2
w nowym budynku przy ul. Winnej 33B w Grodzisku Wlkp.

Cena: 4150 zł/m2 p.u.
Termin ralizacji: październik 2021 r.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu (61) 44 46 033
lub na stronie internetowej www.smgrodzisk.wlkp.pl/oferta-lokali

Przyjmujemy zamówienia na ozdoby choinkowe w każdym
asortymencie i każdej ilości dla zakładów pracy i osób prywatnych
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„Podnieś rękę, Boże Dziecię
Błogosław Ojczyznę miłą”

POWIATY-GMINY
9 grudnia 2020

Na zbliżające się Święta pragnę złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu,
radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Nowy 2021 rok niech będzie czasem
spokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.
Łukasz Grabowski
Dyrektor OR KRUS w Poznaniu
wraz z pracownikami.

Wszystkim mieszkańcom powiatu
nowotomyskiego życzymy Zdrowych,
Spokojnych i Radosnych Świąt
Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego
Nowego 2021Roku.
Radni Powiatu Nowotomyskiego
Sylwester Kamyczek i Adam Frąckowiak
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SPRZEDAŻ WĘGLA I PELLETU
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20
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

biuro@zlom.poznan.pl

tel. 509 174 596 lub 534 611 454

NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI
Profesjonalna naprawa telefonów GSM

www.lombardd.pl
tel.

Rakoniewice ul. Dworcowa 5

509 408 163

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

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

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

Sprzedam pianino
Stan bardzo dobry ! Tel. 606 327 863

KLEJE, LAKIERY, OKLEINY
LISTWY DEKORACYJNE
AKCESORIA MALARSKIE

Niałek Wielki 60
64-200 Wolsztyn

(kierunek przystań żeglarska)

tel: 68 384 0773 / hurtownia@izomet.pl

AUTO
PASZKOWSKI
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
w Rakoniewicach

PROFESJONALNY PARTNER

kierunek Poznań k/stacji BP
LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
PRZEGLĄDY OKRESOWE

AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE

www.gmyrpol.pl

UWAGA!

gmyrpol@post.pl

Dnia 12.12.2020 zapraszamy naszych
klientów na bezpłatną akcję sprawdzenia
i ewentualnego ustawienia świateł .

734 120 226
604 441 405

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

A OKNA A DRZWI A BRAMY
A PARAPETY A ROLETY
A ROLETKI MATERIAŁOWE
A MARKIZY A MOSKITIERY
A NAPĘDY DO BRAM
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Stęszew
ul. Kosickiego 9

Nowy Tomyśl
ul. Ogrodowa 28

Opalenica
ul. Wierzejewskiego 40

Wolsztyn
ul. Słowackiego 11A

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

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

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

tel./fax: 68 346 93 65
tel. kom: 608 311 016
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Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
życzą
Właściciele i Pracownicy firmy

Str. 6

WALDI ZAKŁADY MIĘSNE
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa

ul. Powstańców Chocieszyńskich 97, Grodzisk Wlkp.

waldigrodzisk.com

SPRZEDAŻ FAJERWERKÓW

POWIATY-GMINY

HURT

9 grudnia 2020

DETAL

PRZEDSIĘBIORSTWO H.U. Grzegorz Ciorga

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

Leśna 8A
FILIA w Grodzisku Wlkp., ul.

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

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

CHOINKI ŻYWE

Salon Meblowy

Zapraszamy do naszych sklepów
a Sklep firmowy nr 1 – ul. Powstańców Chocieszyńskich 97, Grodzisk Wlkp.
a Sklep firmowy nr 2 – ul. Powstańców Chocieszyńskich 11, Grodzisk Wlkp.
a Sklep firmowy nr 3 – os. Wojska Polskiego (butiki), Grodzisk Wlkp.
a Sklep firmowy nr 4 – plac Powstańców Wielkopolskich 30, Rakoniewice
a Sklep firmowy nr 5 – ul. Poznańska 5, Nowy Tomyśl
a Sklep firmowy nr 6 – ul. Ogrodowa 1, Grodzisk Wlkp.
a Sklep firmowy nr 7 – ul. Dworcowa 2, Kargowa
a Sklep firmowy nr 8 – ul. Swoboda 21, Poznań
a Sklep firmowy nr 9 – ul. Głogowska 13, Świebodzin
a Sklep firmowy nr 10 – Targowisko, Świebodzin
a Sklep firmowy nr 11 – ul. Mostowa 4b, Zbąszyń
a Sklep firmowy nr 12 – ul. Poznańska 13, Trzciel
a Sklep firmowy nr 13 – ul. Sienkiewicza 26, Opalenica
a Sklep firmowy nr 14 – ul. Słowackiego 9C/2, Wolsztyn
a Sklep firmowy nr 15 – ul. Szkolna 117 A, Bolewice

I. J. Matuszewscy Sp. Jawna

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

meble-grodzisk.pl

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

P. H. ANDRZEJ CIORGA

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

Zdrowych i wesołych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego
Nowego 2021 Roku

WULKANIZACJA I SERWIS OPON

UL. WIŚNIOWA 2
tel. 61 444 71 06

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.

UL. SŁOWIAŃSKA 12
tel. 61 673 11 48

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
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WESOŁYCH ŚWIĄT
I SZCZĘŚLIWEGO
NOWEGO ROKU
ŻYCZY

Rada Nadzorcza i Zarząd
Banku Spółdzielczego
w Siedlcu

PIEKARNIA - CUKIERNIA
EUGENIUSZA KOCIKA

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

GMINA OPALENICA
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Andrzejki Somosierrskie w Niegolewie
Mija 212 lat od dnia 30
listopada 1808 r. kiedy to
szarża polskiego 3. szwadronu 1. Pułku Szwoleżerów Gwardii Cesarskiej
na przełęcz Somosierra w
Hiszpanii otworzyła Napoleonowi drogę na Madryt
i pozwoliła, bez większych
strat, kontynuować hiszpańską kampanię.
P rzy pom n ijmy, że epoka
napoleońska była jedynym
okresem w dziejach Europy
w latach 1795 - 1918 rokiem,
kiedy to sprawa polska miała
kluczowe znaczenie dla układu
sił na kontynencie. Co prawda
Polska traktowana była przez
Napoleona w kontekście jego
własnych interesów politycznych, to jednak jedynie walcząca z zaborcami Francja
mogła zapewnić Polakom
odzyskanie własnej państwowości.
Gdy jedną z aren ówczesnego europejskiego konfliktu
stała się Hiszpania znaleźli
się tam również Polacy, aby

realizować swój interes polityczny, co było rzadkim w
naszych dziejach przejawem
politycznego realizmu.
Jedną z najbardziej znanych
w historii bitew, w których
odznaczyli się Polacy, była

zwycięska szarża na przełęcz
Somosierra. Zwycięstwo na
oczach Cesarza okryło chwałą
pułk, zaś uczestnicy brawurowego ataku przeszli na trwałe
do historii wojskowości i panteonu polskiej chwały.

Andrzej Niegolewski, jeden
z bohaterskich uczestników
szarży, usprawiedliwiał wojnę
w dalekiej Hiszpanii koniecznością pokonania „starego”
świata, który obojętnie patrzył
na zbrodnie rozbiorów. Tak

postrzegana Somosierra stała
się tytułem do szczególnej
chwały i symbolem walki o
niepodległość. W spisanym
14 lutego 1857 r. testamencie
polecił wystawienie pomnika
ku czci poległych pod Somo-

sierrą współtowarzyszy broni.
Pomnik w Niegolewie został
uroczyście odsłonięty 30 listopada 1874 r., a zniszczony
w styczniu 1940 r. przez niemieckich okupantów.
Dnia 30 listopada 2008 r.
200. w rocznicę somosierrskiej
szarży odsłonięto w miejscu,
gdzie stał pomnik - tablicę
pamiątkową.
W tym roku, w związku
z pandemią koronawirusa,
zrezygnowano z większych
obchodów uroczystości. Pamiętano jednak o tych, którzy
w szarży polegli. W poniedziałek 30 listopada burmistrz
Tomasz Szulc, zastępca burmistrza Paweł Jakubowski
wraz z dyrektorami szkół
im. A.W. Niegolewskich w
Opalenicy – Grażyną Szulc i
Rudnikach – Lilianna Mortka
oraz sołtysem i Radą Sołecką
Niegolewa złożyli wiązanki
kwiatów oraz zapalili znicze
pod pamiątkowa tablicą. Odśpiewano także hymn, a także
pieśń somosierrską.
Bogumił Wojcieszak, JC

Str. 9

POWIATY-GMINY
9 grudniaa 2020

Sprzedam lub wynajmę
lokal pod działalność gospodarczą
w centrum Rakoniewic

Kontakt: 601 700 138
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SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

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

HURT-DETAL

- mieszalnik farb emulsyjnych i olejnych
- komputerowe dorabianie
lakierów samochodowych

Życzymy
zdrowych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia

ul. Zachodnia 10

Nowy Tomyśl

biuro@scrapssw.pl

tel. 536-859-982 SKUP ZŁOMU
ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!
a wsad/niewsad 540 zł /tona
a blacha 340 zł/tona

a puszka 2,10 zł/kg

Zdrowych i spokojnych,
pełnych ciepła i nadziei

Świąt Bożego Narodzenia.
Wszelkiej pomyślności,
osiągnięcia sukcesów, cierpliwości
i wytrwałości w realizowaniu
wyznaczonych celów
oraz dalszej owocnej
współpracy w nadchodzącym

Nowym 2021 roku
życzy
Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego
KLUB PRZEDSIĘBIORCÓW
POWIATU GRODZISKIEGO

POWIATY-GMINY
9 grudniaa 2020
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Stanowisko Prezydium Zarządu Okręgowego
Prawa i Sprawiedliwości okręgu 38 - Piła
w sprawie obecności krzyża w miejscach publicznych
Krzyż nierozerwalnie wpisany jest
w tożsamość naszej Ojczyny, której
państwowość została zapoczątkowana i uznana Chrztem Polski w 966
roku. Od tego momentu rozpoczęła się historia Polski jako państwa,
które wzrastało w cywilizacji łacińskiej. Tej cywilizacji, której najważniejszym czynnikiem tworzącym
jest Kościół Katolicki.
Na przestrzeni dziejów krzyż
był obecny w życiu społecznym
i politycznym. Należy go traktować
jako symbol religijny, tak ważny
dla milionów Polaków, ale również
jako symbol polskiej państwowości. Krzyż był obecny na polskich
insygniach koronacyjnych. Korony
królów polskich zwieńczone były
krzyżami. Symbol ten jednoczył
i jednoczy rodaków. Był obecny
w chwilach chwały polskiego oręża ale także dawał nadzieję w czasach
beznadziei.
Kościół Katolicki na począt-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ku polskiej państwowości był centrum kształcącym w wielu dyscyplinach. Organizował i organizuje
dzieła pomocy potrzebującym wspierając zadania władz centralnych
oraz samorządowych. W okresach
zaborów, wojen, okupacji, prześladowań narodu polskiego Kościół
był oazą schronienia i wolności.
Gwarantował trwanie narodowej
świadomości, tradycji, historii.
Krzyż był źródłem narodowej siły.
Dzięki krzyżowi Polska potrafiła podnieść się z najtragiczniejszych
wydarzeń historii.
Kościół był siłą przemian
ustrojowych XXw w Polsce.
Kościół Katolicki, osobą Świętego Jana Pawła II przekonywał, aby
Polska wstąpiła do Unii Europejskiej,
której korzenie odwołują się do wartości chrześcijańskich.
Obowiązująca Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w Preambule
odwołuje się do wartości chrześci-

8.

9.

10.

11.

12.

jańskich, których symbolem jest
krzyż: „my, Naród Polski – wszyscy
obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości,
dobra i piękna, jak i nie podzielający
tej wiary (…) wdzięczni naszym
przodkom za ich pracę, za walkę
o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną
w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach
(…) w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym
sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej (…)”
Wagę znaczenia krzyża dla tożsamości europejskiej potwierdził Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu,
który w 2011 roku uznał, że krzyż
jest symbolem nie tylko religijnym,
ale i kulturowym, przynależnym
dziedzictwu obecnemu na całym
kontynencie europejskim.
Obecność krzyża w przestrze-

ni publicznej nie narusza ani niczyjej
wolności myśli, sumienia i religii,
ani prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Jest naturalna a także
oczywista wobec wielowiekowej
historii Polski.
Postulaty nawołujące do usunięcia krzyża z przestrzeni publicznej,
szkół, urzędów, instytucji państwowych oceniamy jako niedojrzałe.
Oparte na ignorancji, braku wiedzy
historycznej, świadomości narodowej oraz służące wywołaniu niepotrzebnych podziałów społecznych.
Apelujemy, i prosimy o nieusuwanie krzyża z przestrzeni publicznej,
ale o jego wyeksponowanie jako widocznego znaku naszej wspólnotowej historii i tradycji.
Prezes Zarządu Okręgowego PiS
Poseł na Sejm RP
Krzysztof Czarnecki

13. 14

KRZYŻÓWKA GWIAZDKOWA
1. Człowiek sprzątający pokoje 2. Jest długa lub krótka
3. Nakrywa się nim dziecko 4. Noszą babcie na głowie
5. Ładnie wygląda na Wembley 6. Firma
ochroniarska 7. Imie męskie 8. Drogi samochód
9. Walka dwóch armii 10. Inaczej ziemia
11. Bogata impreza 12. Choroba w Afryce
13. Smarujemy bułeczke 14. Zwierze
o czterech nogach

POWIATY-GMINY

Rozwiązać pionowo znaczenie wyrazów i wpisać w kratki. Środkowe okienko utworzy hasło. Krzyżówkę należy wyciąć,
nakleić z hasłem na kartkę pocztową i wysłać na adres redakcji: Powiaty-Gminy, ul. Garbary 23, 62-065 Grodzisk Wlkp.

P.H.U.

”MARKPOL”

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

61 442 3638

BAZA GS Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 20

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
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GMINA NOWY TOMYŚL

Doświetlenie przejść
dla pieszych

Na terenie miasta Nowy Tomyśl doświetlone zostanie 20
przejść dla pieszych. Usługa
oświetleniowa wykonywana
jest na podstawie zawartej
umowy z firmą ENEA Oświe-

tlenie sp. z o.o. Usługą objęte
zostaną przejścia usytuowane
przy infrastrukturze należącej
do ENEA Oświetlenie. Termin
realizacji zadania przewidziany jest do końca roku.

Nowy Tomyśl
w świątecznym blasku

Dnia 6 grudnia br. Nowotomyski Ośrodek Kultury oraz
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu
zaprosił wszystkich mieszkańców do obejrzenia świetlnych
iluminacji w centrum miasta.
Świąteczne ozdoby po raz

pierwszy w tym roku rozbłysnęły w mikołajkowy wieczór.
Świetlną oprawę miasta mogliśmy podziwiać online na
Facebooku Nowotomyskiego
Ośrodka Kultury oraz podczas
wieczornych spacerów po Nowym Tomyślu.
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Wirtualny spacer po mieście
Od 1 grudnia br. mamy możliwość odwiedzić najciekawsze
miejsca znajdujące się w Nowym Tomyślu, bez wychodzenia z domu. Wirtualny spacer
jest doskonałą formą turystyczno-informacyjną z której
mogą korzystać mieszkańcy
oraz osoby chcące odwiedzić
nasze miasto. Za pomocą
multimedialnego spaceru możemy ujrzeć panoramę miasta,
sprawdzić lokalizację wybranych miejsc, ulic oraz budynków, a także w przybliżeniu
zwiedzić charakterystyczne
obiekty i ciekawe miejsca w
Nowym Tomyślu. Korzystając
ze strony internetowej www.
nowytomysl.pl z łatwością
odtworzymy spacer online
klikając w zakładki „turysta”
i kolejno „spacer wirtualny”.
Zapraszamy! Klikajcie i zwiedzajcie.

Andrzejki online z NOK-iem
Rok 2020 to rok absolutnie wyjątkowy. Epidemia
koronawirusa wywróciła
wszystko do góry nogami. Niestety chwilowo
nie możemy spotkać się z
Wami osobiście w naszej
sali widowiskowej, ale nie
zwalniamy tempa i póki co
działamy online. W takiej
właśnie formule odbyły się
tegoroczne Andrzejki, na
które zaprosiliśmy w sobotę
28 listopada.
Nawiązaliśmy do naszego
stałego cyklu „Podróże przez
melodie, smaki i tradycje”,
odrobinę go rozbudowując.
Aby tradycji stało się zadość
nie zabrakło bardzo wyraźnego akcentu kulinarnego.
Wraz z restauracją „Chmiel i
Wiklina” przygotowaliśmy filmik instruktażowy, jak samodzielnie w domu przygotować
pyszne smakołyki na wieczór
andrzejkowy. Oj działo się ,
działo. Powstał niesamowity
filet z łososia, waszyngton oraz
bruschetta. Mamy nadzieję,
że w Waszych domach było
równie smacznie i pachnąco.
Wieczorem na naszej stronie i profilu FB pojawił się
koncert „Ojej, Andrzejki tuż,
tuż…” w wykonaniu zespołu
Ojej z Bukowca. Było trochę

nostalgicznie, trochę energetycznie, ale przede wszystkim
była świetna zabawa jak na
Andrzejki przystało. Koncert
poprzedził występ Renaty
Śmiertelnej, która opowiedzia-

ła o tradycji Andrzejek i popularnych wróżbach. Realizując
ten projekt poczuliśmy się
prawie jak za starych dobrych
czasów. Jesteśmy przekonani,
że Wy, po drugiej stronie

ekranów czuliście podobnie.
Zapraszamy na nasze kolejne
wydarzenia online. Jak tylko
będzie to możliwe wrócimy
do Was „na żywo”. Do zobaczenia!

Rok 2020 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
Mijający rok przyniósł wiele zmian m. in. w zewnętrznym wizerunku placówki.
Do użytku czytelników
oddano windę osobową
umożliwiającą nieskrępowany dostęp na wszystkie
kondygnacje biblioteki.
Od kwietnia północną ścianę
budynku zdobi, zwracający
uwagę przechodniów, mural
dedykowany Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu – muzykowi jazzowemu, od lat związanemu z naszym miastem.
W październiku natomiast
przed głównym wejściem do
biblioteki stanęła wrzutnia
- urządzenie umożliwiające
czytelnikom swobodny zwrot
wypożyczonych książek, także wtedy gdy biblioteka jest
zamknięta.
W tym wyjątkowym roku,
już od marca, działalność kulturalno-edukacyjna biblioteki
przeniosła się w większości, a
okresowo wyłącznie, do Internetu. Wielomiesięczny projekt
„Biblioteka on-line”, oparty o
możliwości, jakie dają nowo-

czesne technologie, pozwolił
na podtrzymywanie stałego
kontaktu z uczestnikami bibliotecznych wydarzeń kulturalnych i zaproponowanie im
wielu wirtualnych spotkań.
Do sieci przeniosły się więc
obchody Tygodnia Bibliotek,
X Jubileuszowy Przystanek:
Biblioteka!,
N o c Bi b l i o t e k ,
a ta k że realizacja
dwóch projek tów,
na które biblioteka
pozyskała dofinansowanie ze środków
Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego – „Wydarzyło się naprawdę” i „
Bibliolook, czyli co między
kulturami świszczy”.
Już po raz drugi sukcesem
zakończył się udział nowotomyskich bibliotekarek w
dorocznym, ogólnopolskim,
bibliotekarskim Konkursie
im. Olgi Rok. Izabela Putz –
specjalista ds. animacji kultury
w nowotomyskiej bibliotece
została jego tegoroczną stypendystką.
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Podsumowanie konkursu
„Uzależnia mnie tylko sport”.

W środę, 2 grudnia 2020
r. w Urzędzie Miejskim w
Grodzisku Wielkopolskim
odbyło się podsumowanie
tegorocznej edycji konkursu pt. „Uzależnia mnie
tylko sport”.

Łapiemy krople deszczu
Gmina Grodzisk Wielkopolski uzyskała dofinansowanie w ramach programu
„Deszczówka” Samorządu
Województwa Wielkopolskiego.
Celem programu jest promowanie działań zapobiegających
negatywnym skutkom suszy
poprzez retencjonowanie i odpowiednie wykorzystywanie
wody opadowej w celu nawadniania terenów zielonych na

terenie województwa wielkopolskiego, oraz wykonywania
systemów podziemnego lub
naziemnego magazynowania wody opadowej wraz z
instalacją umożliwiającą jej
zagospodarowanie.
W ramach zadania Gmina
zrealizowała trzy zadania:
a „Zakup i montaż zbiorników naziemnych do gromadzenia deszczówki przy Szkole
Podstawowej Nr 1”
a „Zakup i montaż zbior-

ników naziemnych do gromadzenia deszczówki przy Szkole
Podstawowej Nr 2”
a „Zakup i montaż zbiorników naziemnych do gromadzenia deszczówki, montaż
zbiornika podziemnego oraz
wykonanie drenażu rozsączającego przy Szkole Podstawowej Nr 4”
Całkowity koszt zadań
wyniósł 72 042,80zł brutto.
Wysokość dofinansowania:
49 756,00zł.

W skład komisji konkursowej
weszli: asp. Anna Jóskowiak
oraz mł. asp. Dawid Sałapatek z Komendy Powiatowej
Policji w Grodzisku Wielkopolskim oraz Ilona Nowak
– Białek z Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Grodzisku
Wielkopolskim, Marta Gajdzińska naczelnik Wydziału
Promocjii Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego.
Pomimo trwającej pandemii i zdalnej edukacji, dzieci
i młodzież bardzo aktywnie
uczestniczyła w kampanii, o
czym świadczy nie tylko ilość
dostarczonych prac, ale również ich wysoki poziom.
Prace ocenione zostały pod
kątem zgodności regulaminem, czytelności przekazu,
pomysłowości i kreatywności
oraz poprawności merytorycznej.
Cztery prace zajęły równorzędnie pierwsze miejsce.
Ich autorami są:
a Sylwia Skubel - Szkoła
Podstawowa Nr 1 w Grodzisku
Wielkopolskim,
a Aleksandra Kosińska
– Szkoła Podstawowa w Kąkolewie,
a Natan Kryszak – uczeń
Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie,
a Eryk Kalemba – uczeń
Szkoły Podstawowej Nr 1 w

Grodzisku Wielkopolskim.
Wyróżnionych zostało pięć
prac wykonanych przez:
a Martę Cieślakowską uczennicę Szkoły podstawowej w Kąkolewie,
a Filipa Zawiszę – ucznia
Szkoły Podstawowej Nr 1 w
Grodzisku Wielkopolskim,
a Kornelię Jaśkowiak uczennicę Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grodzisku Wielkopolskim,
a Oliwię Roszak i Marcela
Kaminiarza – uczniów Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim,
a Oliwiera Kaźmierczaka –

Ucznia Szkoły Podstawowej w
Grąblewie.
Ponadto, ocenie poddano
pracę w formie spotu dotyczącego konkursu „UZALEŻNIA
MNIE TYLKO SPORT”, wykonaną przez uczennice klasy
II Liceum Ogólnokształcącego
im. Juliusza Słowackiego w
Grodzisku Wlkp. Laurę Kaminiarz, Marię Brychcy, Jagodę Nowak. Wszyscy uczestnicy
konkursu nagrodzeni zostali
upominkami.
Gratulacje nagrodzonym,
wyróżnionym oraz wszystkim
uczestnikom złożył Burmistrz
Grodziska Wielkopolskiego
Piotr Hojan.
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GMINA rakoniewice

Nowy radiowóz dla funkcjonariuszy
R a kon iewiccy p ol icja nci
otrzymali nowy nieoznakowany radiowóz z przeznaczeniem
dla służby kryminalnej. Auto
zostało zakupione dzięki dofinansowaniu z Urzędu Gminy
w Wielichowie oraz Urzędu
Gminy w Rakoniewicach przy
wspólnym udziale środków
Komendy Głównej Policji.
3 grudnia br. na dziedziniec Komisariatu Policji w
Rakoniewicach zawitał nowy
policyjny samochód. Zakup
nieoznakowanego radiowozu
był możliwy dzięki dofinansowaniu z Urzędów Gminy
Wielichowa oraz Rakoniewic
przy wspólnym udziale Komendy Głównej Policji.
Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska oraz Burmistrz Rakoniewic Gerard
Tomiak wspólnie przekazali
kluczyki na ręce aspiranta Karola Wachnika - Komendanta

Komisariatu Policji w Rakoniewicach. Uroczyste przekazanie odbyło się w obecności
Komendanta Powiatowego
Policji w Grodzisku Wielkopolskim młodszego inspektora
Romy Figaszewskiej.
Nowy radiowóz marki Kia
Ceed został przekazany na
potrzeby służby kryminal-

nej. Auto wyposażone we
wszystkie niezbędne do służby
urządzenia mające za zadanie
zwiększyć poziom bezpieczeństwa na terenie gminy
Wielichowo i Rakoniewice.
Po oficjalnym przekazaniu
pojazdu policjanci wyjechali
w teren, aby realizować swoje
zadania służbowe.
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Fantazja Polska, czyli
Paderewski All inclusive
Niecodzienne wydarzenie
miało miejsce w piątek 6 listopada. W Sali Koncertowej
Rakoniewickiego Ośrodka
Kultury odbyło się widowisko
koncertowe pt.: „Fantazja
Polska, czyli  PADEREWSKI
ALL INCLUSIVE”.
Rewelacyjne przedstawienie, przypominające historię
Polski w połączeniu z piękną
muzyką i śpiewem operowym
na żywo.
Ideą progra mu było
p r z e d s t aw i e n i e n aj wa ż niejszych momentów z życia wybitnego męża stanu
i artysty – Ignacego Jana Paderewskiego. Historia została ukazana dwutorowo: za
pomocą rekonstrukcji oraz
współczesny komentarz rapera, który w improwizowany
sposób komentował dzisiejsze
znaczenie wielkich dokonań
Paderewskiego. W repertuarze
koncertu znalazły się wybrane
utwory Fryderyka Chopina
oraz Ignacego Jana Paderewskiego.
Ze względu na wprowadzone restrykcje, koncert nie mógł
się odbyć z publicznością, dlatego też został wyemitowany
na żywo na profilu Fb ROK.

Zielona Gęś na herbatce
u Starszych Panów
W piątek, 13 listopada,
mieliśmy okazję po raz
kolejny podziwiać spektakl
w wykonaniu aktorów z
Fundacji Fabryka Sztuki z
Poznania.
Punktualnie o godzinie 17:00,
na deskach sceny w Sali Koncertowej ROK rozpoczął się
spektakl pt. „Zielona Gęś na
herbatce u Starszych Panów”,
a wraz z nim transmisja na
żywo. Było to niesamowite
widowisko, same szlagiery
ubiegłego wieku, nadzwyczaj
popularne i aktualne, które
znane są wszystkim pokoleniom. Usłyszeliśmy takie
znane piosenki jak „Tanie dranie” czy „Szuja” lub wierszyk
dobrze znany dzieciom „Strasna zaba”. Artystom idealnie
wyszło powrócenie do tamtego
wyjątkowego klimatu starych
kawiarni i klubów, w których
toczyły się słowne potyczki.
Dziękujemy wszystkim, że
tak licznie zasiedliście przed
ekranami i ten wyjątkowy
wieczór mogliśmy spędzić
razem. Dziękujemy za każde
miłe słowo i choć czasy są
ciężkie to mamy nadzieję, że
zostaniecie z nami i będziecie
korzystać z naszych nowych
propozycji!
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„Tarcza Gowina” - kolejne pakiety
pomocowe dla polskiej gospodarki
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opracowało
Tarczę 6.0 zwaną popularnie „Tarczą Gowina”.
Zakłada ona wsparcie dla
najbardziej zagrożonych
branż. Najistotniejszym
postulatem jest pożyczka
długoterminowa z gwarancją, pomoc de minimis dla
małych i średnich przedsiębiorstw.
W rozwiązaniach „Tarczy
Gowina” znalazło się również
świadczenie postojowe dla
przedstawicieli branż objętych
restrykcjami, zwolnienie składek ZUS liczone od listopada,
przewidziano również małe
dotacje dla mikro i małych
przedsiębiorstw. Nowatorskim
punktem jest dofinansowanie
do kosztów pensji pracownika - miesięcznie 2080 zł dla
branż objętych restrykcjami.
Zniesiono także opłatę targową.
Tarczą antykryzysową objętych zostanie 35 branż, m.
in.: gastronomiczna, estradowa, fotograficzna, filmowa,
muzealna, targowa, fitness,
sprzedaży detalicznej (targowiska i bazary), hotelarska,
przewodników górskich, rezerwacji biletów i edukacyjna.
Główne rozwiązania Tarczy:
Dofinansowanie kosztów
stałych – jeśli przychody
firmy z branży objętej restrykcjami nie są wystarczające
do pokrycia kosztów stałych,
przedsiębiorca może otrzymać
dofinansowanie do 70% ich
wysokości przy spadku przychodów o 30% w porównaniu
z poprzednim rokiem.
Umorzenie subwencji z
Tarczy Finansowej PFR dla
Małych i Średnich Przedsiębiorstw – rozwiązanie dla
przedsiębiorców, którzy korzystali już z tarczy Finansowej
PFR dla Małych i Średnich
Przedsiębiorstw, ale ich sektor
nadal objęty jest restrykcjami sanitarnymi – subwencja,
którą otrzymali, może zostać
umorzona przy spadku dochodów o 30% (rok do roku).
Tarcza Finansowa PFR
dla Dużych Firm – przedłużamy ją do marca 2021
r. program dla dużych firm

i zmieniamy zasady liczenia
szkody z powodu COVID-19
z pożyczek preferencyjnych.
Pożyczki długoterminowe
z gwarancją – przedsiębiorca
będzie mógł wziąć pożyczkę
na 6 lat z gwarancją de minimis dla Małych I Średnich
Przedsiębiorstw i gwarancją
płynnościową dla dużych firm.
Te cztery rozwiązania wymagają zgody KE.
Świadczenie postojowe –
przedłużamy wypłaty świadczenia postojowego. Świadczenie postojowe ma przysługiwać
osobom, które „prowadziły
na dzień 30 września 2020 r.”
jeden z określonych rodzajów
działalności. Świadczenie
przysługuje w wysokości 80
proc. minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w
2020 r., czyli w wysokości
około 2080 zł dla branż dotkniętych restrykcjami.
Zwolnienie ze składek
ZUS – przedłużamy zwolnienie ze składek ZUS - zwolnienie z obowiązku opłacania
należnych składek za okres od
dnia 1 listopada 2020 r. do
dnia 30 listopada 2020 r., z
możliwością przedłużenia na
kolejne miesiące. Zwolnienie
z obowiązku opłacania tych
świadczeń wymaga spełnienia
określonych warunków. Są
to: „prowadzenie na dzień
30 września 2020 r. jednego z określonych rodzajów
działalności, zgłoszenie do
30 czerwca podmiotu jako
płatnika składek, wykazanie,
że przychód uzyskany w
listopadzie 2020 r. był niższy
o co najmniej o 40 proc.
w stosunku do przychodu
uzyskanego w listopadzie
2019 r.”. Dotyczy ono każdego pracownika w firmie i
wynosi przeciętnie 1000 zł
oszczędności na osobę (przy
założeniu wynagrodzenia na
poziomie płacy minimalnej).
Jest to rozwiązanie dla branż
dotkniętych restrykcjami.
Mała dotacja – dotacja
dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia
wyniesie do 5 tys. zł pod warunkiem, że przychód z działalności uzyskany w miesiącu
kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku
był niższy co najmniej o 40%

w stosunku do przychodu
uzyskanego w tym samym
miesiącu kalendarzowym w
2019 r.
Dofinansowanie do pensji
pracownika – państwo dopłaci do pensji pracownika
około 2000 zł z Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych. Tutaj nie tylko
umowa o pracę, ale również
umowa zlecenie.
Zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. – przedsiębiorcy
dokonujący sprzedaży na targowiskach zostają zwolnieni
z opłaty targowej w 2021 r.
(przedsiębiorcy na tym rozwiązaniu mają zaoszczędzić
łącznie 137 mln zł), natomiast
gminy osiągające z tytułu
opłaty targowej przychody powyżej 10 tys. zł otrzymają
rekompensatę ze środków
Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19. Będzie ona przyznana z góry za cały rok, do
31 marca 2021 r.
Polityka Nowej Szansy –
przedsiębiorcy, których firmy
wymagają restrukturyzacji,
mogą otrzymać wsparcie finansowe na opracowanie planu
ratunkowego. PNS przewiduje
wsparcie z budżetu państwa
w wysokości do 120 mln zł,
przez okres 10 lat. Dodatkowo do końca 2021 r. program
będzie dysponował pieniędzmi
z funduszu covidowego w minimalnej wysokości 600 mln
zł rocznie.
Do kiedy można składać
wnioski o dofinansowanie?
Przedsiębiorstwa które wiosną nie spełniły warunków, a
dopiero teraz po raz pierwszy
odczuły pogorszenie sytuacji
gospodarczej mogą teraz skorzystać z dofinansowania do
wynagrodzeń. Termin składania tych wniosków jest do 10
czerwca 2021 roku. Odnośnie
mikropożyczek i świadczenia
postojowego mają na to czas do
30 czerwca 2021 roku.
Wnioski będzie można składać w formie elektronicznej.
Urzędy pracy są przygotowane do realizacji wniosków.
Szablony będą bardzo proste.
Chcemy maksymalnie skrócić
okres od momentu złożenia
wniosku do momentu wypłaty
pieniędzy.

Poseł Grzegorz Piechowiak
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powiat grodziski

Odbiór inwestycji zrealizowanej
na drodze powiatowej nr 2454P
W dniu 3 grudnia 2020r. dokonano odbioru inwestycji pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2454P od granicy miejscowości Maksymilianowo
do granicy Powiatu Grodziskiego” zrealizowanej przez
konsorcjum firm INFRAKOM
Chwalim Sp. z o.o., Sp.k. i INFRAKOM Kościan Sp. z o.o.,
Sp.k. W ramach zadania wykonano m.in. nową nawierzchnię na długości 3,290 km;
w terenie niezabudowanym
wzmocniono drogę poprzez
ułożenie specjalnej siatki;
przebudowano i wybudowano chodnik w miejscowości
Szczepowice; przebudowano
zjazdy; wykonano odwodnienie oraz pobocza gruntowe.
Wartość całości inwestycji to
3.883.277,77 zł (w tym 3.800,00
zł nadzór inwestorski pełniony
przez panią Barbarę Kosmacz
z firmy VIA 2008 Pracowania Projektów Drogowych).
Połowa środków pochodzi z
pomocy finansowej udzielonej
przez Gminę Kamieniec.
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VI edycja Konkursu Pięknego Czytania
m Grodzisk Wlkp.
W listopadzie 2020 r. odbyła się VI edycja Konkursu
Pięknego Czytania „Lesen
gehen…” dla szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
Swoją interpretację dwóch
utworów literackich w języku
niemieckim Rainer Brambach
– ”Leben” oraz Fritz Weigle
Bernstein – „Schaffenskrise”

przygotowała uczennica klasy IIIc Urszula Frąckowiak.
Wśród 38 nadesłanych prac
z całej Wielkopolski oraz powiatu wałeckiego dostrzeżono
pracę Urszuli, która otrzymała
wyróżnienie.
Organizatorami konkursu
byli Poznański Oddział Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
oraz Biblioteka Filologiczna
NOVUM UAM.

Trzecie miejsce „Słowaka”

m Grodzisk Wlkp.

W piątek, 27 listopada 2020 r.
odbyło się zdalne posiedzenie
międzynarodowej komisji ds.
oceny prac Konkursu Nagrody
Młodzieżowej 2020 współorganizowanego przez Urząd
Marszałkowski w Poznaniu
pt. „Las”.
W tegorocznej edycji międzynarodowego konkursu,
w którym udział każdego
roku biorą szkoły z czterech
regionów partnerskich Hesji
w Niemczech, Wielkopolski,
Akwitanii we Francji oraz
Emilii-Romanii we Włoszech.
III miejsce oraz nagrodę finansową za film pt. „Co gdyby...
Czerwony Kapturek z lasu bez
niego?” przygotowany przez 3
uczennice z Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wlkp.,
Urszulę Frąckowiak, Zuzannę
Sternal z klasy IIIc oraz Jagnę
Jaśkowiak z klasy IId3. Praca
była przygotowana dwujęzycznie, w wersji polskiej i niemieckiej. Opiekę nad pracami
projektowymi sprawowała p.
Grażyna Skrzypczak.

GMINA KOMORNIKI
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Komorniki wśród
najlepszych
Gmina Komorniki została
sklasyfikowana na 9. miejscu wśród najlepszych gmin
wiejskich o najwyższym poziomie rozwoju, w tegorocznej XVII edycji Rankingu
Zrównoważonego Rozwoju
Jednostek Samorządu
Terytorialnego.
Ranking przygotowywany
przez zespół pod kierunkiem
prof. Eugeniusza Sobczaka powstaje w oparciu o 15 zmiennych wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju:
gospodarczy, społeczny oraz
ochronę środowiska. Ranking
opracowany jest na podstawie
danych Głównego Urzędu
Statystycznego (Bank Danych
Lokalnych) i obejmuje swym
zakresem wszystkie jednostki
samorządowe w Polsce, w
podziale na gminy miejskie,
miejsko-wiejskie, wiejskie
oraz miasta na prawach powiatu.
Gmina Komorniki od kilku lat znajduje się w ścisłej
czołówce, udowadniając, że
należy do grona gmin generujących najlepsze praktyki
rozwojowe w Polsce. Tym
bardziej cieszy nas to wyróżnienie.
Z uwagi na ograniczenia
wywołane pandemią w tym
roku nie zorganizowano konferencji, podczas której w Sali
Kolumnowej Sejmu RP wręczano co roku polskim samorządom pamiątkowe dyplomy.
Dyplom wraz z gratulacjami
został przesłany na ręce wójta
Jana Brody pocztą.
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Defibrylatory dla OSP
w Plewiskach
Ze środków, które OSP w
Plewiskach otrzymała w
ramach II edycji programu
grantowego Polskich Sieci
Elektroenergetycznych
„WzMOCnij Swoje Otoczenie”, zakupiono defibrylatory AED z kluczem pediatrycznym oraz materiałami
ćwiczebnymi na potrzeby
edukacyjne.

Ranking przeprowadzany
jest w ramach projektu badawczego pt. „zrównoważony
rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego” realizowanego od
wielu lat w ramach Wydziału

Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Ze szczegółowymi
wynikami rankingów w latach
2003-2019 można zapoznać się
na stronach podanych w załączonych prezentacjach.

Doposażenie pojazdów pożarniczych w automatyczne
defibrylatory AED z kluczem
pediatrycznym pozwoli na
szybkie reagowanie w przypadkach zagrożenia zdrowia
i życia mieszkańców Gminy
Komorniki. Ponadto OSP Plewiska będzie wykorzystywać
zakupione defibrylatory wraz
z materiałami ćwiczebnymi
(elektrody, środki dezynfekcyjne itp.) w czasie zajęć edukacyjnych przeprowadzanych
cyklicznie w szkołach i przedszkolach zlokalizowanych na
terenie gminy Komorniki.
Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa
Polskich Sieci Elektroenergetycznych – krajowego operatora systemu przesyłowego.
Jej celem jest wyłonienie
najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej
infrastruktury, aktywizacją
życia społecznego i kulturalnego, zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców w
warunkach pandemii koronawirusa oraz pomoc w dostosowaniu sposobu działania i
narzędzi pracy do obowiązujących obostrzeń sanitarnych

i finansowe wsparcie w ich
wdrożeniu. Program jest skierowany do gmin, na terenie
których jest zlokalizowana
lub budowana infrastruktura
przesyłowa.
Na terenie gminy Komorniki PSE realizują projekt
inwestycyjny budowy linii 400
kV Baczyna-Plewiska. Dzięki
tej inwestycji Województwo
Lubuskie zyska bezpośredni

dostęp do sieci przesyłowej
400 kV. Nowe połączenie
zwiększy też moce przesyłowe
na transgranicznym połączeniu (Polska-Niemcy), a tym
samym wzmocni stabilizację
systemu przesyłowego.
Więcej informacji o działalności organizatora programu
dostępnych jest na stronie
https://raport.pse.pl/ i www.
wzmocnijotoczenie.pl

Dzieląc się dobrym słowem jak opłatkiem,
życzymy, by Święta Bożego Narodzenia
upłynęły w radosnej, rodzinnej atmosferze.
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie spokój i radość, a każdy dzień Nowego 2021 Roku
wypełniają szczęście, dobre zdrowie i ludzka życzliwość.
Marian Adamski
Przewodniczący Rady Gminy Komorniki

Jan Broda
Wójt Gminy Komorniki
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Poseł chciał wezwać policję
Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Posłem
Jakubem Rutnickim uzgodniliśmy spotkanie w dniu
30 listopada br. w biurze
poselskim w Szamotułach na
godzinę 11.00. Po przybyciu
do biura poselskiego wraz z
kolegą zostaliśmy poinformowani, że zostaniemy przyjęci
z dwódziesto minutowym
opuznieniem, ale jak się pózniej okazało to czekaliśmy
ponad godzinę, nadmienię
tylko, że z posłem wcześniej
rozmawiałem trzy razy ale
okoliczności nie pozwalały
na merytoryczną rozmowę.
Byliśmy pewni, że teraz
w biurze będziemy mogli
spokojnie porozmawiać.
Przygotowałem się do tej
rozmowy mając wiele dokumentów świadczących o tym
kim byli moi przodkowie i za
co zostali zamordowani przez
Niemców. Miałem również
kilka dokumentów o sobie.
Około godziny 12,30 spotkałem się z posłem który
zaznaczył,że ma 20minut na
rozmowę. Zadałem pierwsze
pytanie „ proszę mnie przekonać abym w następnych
wyborach głosował na PO” i
tu się zaczęło.
Po około dziesięciu minutach

dowiedziałem się tylko tego
jaki jest niedobry PiS, jaką
prowadzi przestępczą działalność i jak odebrał Polakom
prawa. Po wysłuchaniu tych
bzdur, zapytałem się wprost
jakich ja jako obywatel
zostałem pozbawiony praw,
ale na te zapytanie poseł nie
potrafił rzetelnie odpowiedzieć. Jednym z przykładów
było tylko to, że jak to Policja
zle traktuje manifestantów,
walczących kobiet o swoje
prawa z Panią Poseł Barbarą
Nowacką na czele.
Nie dało się tego dłużej
słuchać i odpowiedziałem, że
ja popieram działanie Policji
i stwierdzam, że działania powinny być bardziej
zdecydowane w stosunku
osób łamiących prawo, bez
względu kim są czy posłami
czy zwykłymi obywatelami!
Tej wypowiedzi Poseł już
nie mógł znieść i w ostrych
słowach powiedział - cytuję:
„Jak tak to nie mamy o czym
rozmawiać”
Na koniec naszego spotkania
powiedziałem - wyprowadzać
ludzi na ulicę to potraficie
jak wy żeście rządzili przez
8 lat to nie było dla dzieci
500+ na wyprawki szkolne,
oraz dla emerytów trzynastej

emerytury. Teraz dążycie do
wywołania wojny domowej,
ale powinniście sobie zdawać
sprawę, że jak będą płonąć
domy pisowców i kościoły
to wasze również, a błogosławieństwo otrzymane na
Wawelu nie przyniosło dobrego rezultatu. Na tą moją wypowiedz Poseł bardzo ostro
zareagował mówiąc ,,Pan mi
grozi wezwę Policję, proszę
natychmiast opuścić biuro”
odpowiadając powiedziałem,
że zrobię to z największą
przyjemnością, a na Policję
poczekam na zewnątrz.
Nie tak wyobrażałem sobie
to spotkanie. Niezgoda w
pewnych sprawach nie jest
naciskiem, spór nie jest
atakiem. Jeśli nawet słowa są
prowokacyjne czy odpychające - to jednak nie są przemocą. Odpowiedzią na słowa
które się nam nie podobają są
kolejne słowa i powinien być
prowadzony dialog. Czyżby historia Polaków a tym
bardziej posłów niczego nie
nauczyła ? Mimo wszystko
uważam, że należy rozmawiać
tylko kulturalnie a prawdy i
faktów nie da się zakrzyczeć.
Dodam tylko, że nie należymy
do żadnej partii.

Mieszkańcy Nowego Tomyśla.
Do wiadomości Redakcji „Powiatów”

Seniorzy wobec pandemii
Miejska Rada Seniorów w
Poznaniu i Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza zaprosiła na konferencję: „Seniorzy wobec pandemii”, która
odbyła się w trybie zdalnym
3 grudnia 2020 r., a wzięło
w niej udział kilkadziesiąt
osób.
Podczas trwania konferencji
poruszono wiele ciekawych
tematów związanych z problemami w czasie pandemii,
których prelegentami były nie
tylko osoby ze świata nauki,
ale również osoby związane zawodowo z opieką nad
seniorami. Między innymi
słuchacze mogli wysłuchać
następujących wyk ładów:
„Zdrowie seniorów w czasie
pandemii” – prof. dr hab. Katarzyna Wieczorkowska-Tobis,
Katedra Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego;
„Świat społeczny seniorów w
czasie pandemii” – prof. dr
hab. Anna Michalska, Zakład
Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej na Wydziale Socjologii UAM; „Senioralne wartości społeczne
wobec zarazy” – prof. dr hab.
Antoni Szczuciński, Zakład
Filozofii Nauki i Techniki na
Wydziale Filozoficznym UAM

; „Miejska Rada Seniorów o
pandemii” - Joanna Ciechanowska-Barnuś, wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu; „Miejskie
starania o epidemiczne bezpieczeństwo seniorów” - Magdalena Pietrusik-Adamska,
dyrektor Wydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych Urzędu
Miasta Poznania; - „Projekty
senioralne CIS a rygory stanu
pandemii” - Wojciech Bauer,
dyrektor Centrum Inicjatyw
Senioralnych w Poznaniu;
„Ucieczka przed pandemią
w świat natury” – przykład
Klubu Seniora Aster, Ireneusz
Lesicki, kierownik Klubu;
„Cyfrowe więzi przeciw sa-

motności” – przykład Dziennych Ośrodków Wspa rcia
„Zakątek Seniora” i „Fyrtel
Seniora”, Maria Jolanta Dąbrowska – kierownik ośrodków; „Wsparcie telefoniczne
seniorów – przykład Telefonu
Serdeczności”, Maria Paradowska – dyrektorka Zespołu
Dziennych Domów Pomocy
Społecznej.
Konferencja wykazała, że
problem seniorów w dobie
pandemii jest niezwykle ważny i wymaga od wszystkich
wyjątkowego zaangażowania.
Mimo że wiele przedsięwzięć
jest realizowanych, to jednak
nadal istnieje wiele kwestii,
które mimo starań różnych
środowisk, realizacji dużej ilości projektów i inicjatyw, nie
wszystkie są obecnie możliwe
do wykonania. Wpływ na to
ma niestety sytuacja związania
z pandemią, która w zasadniczy sposób uniemożliwia realizację szeregu podejmowanych
działań. Miejska Rada Seniorów pomimo tych trudności w
miarę możliwości stara się jednak nie tylko pomagać, ale co
ważne analizować i wyciągać
wnioski, które mam nadzieję,
przyniosą seniorom konkretne
rozwiązania, które w obecnej
sytuacji poprawią byt i samopoczucie osób starszych.
Roman Szymański
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Zimbabwe i Malawi są OK
Pasjonująca opowieść pełna smaków i ciekawostek,
zapierające dech w piersi
fotografie przyrody i ujmująca muzyka. To wszystko
można było podziwiać na
profilu facebookowym oraz
stronie internetowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym
Tomyślu.
27 listopada w przepiękną,
gorącą podróż po Zimbabwe
i Malawi zaprosił podróżnik,
miłośnik Afryki - Robert
Gondek. Spotkanie odbyło
się online w ramach Klubu
Miłośników Podróży “Przez
kontynenty”.
W październiku 2013 roku
Robert Gondek odwiedził
Malawi. Nie byłoby w tym
nic dziwnego, gdyby nie to, że
celem podróży były góry Mafinga i zdobycie najwyższej
góry Zambii. Jak się okazało,
nie lada wyzwaniem było
samo jej znalezienie. Sprawa
skomplikowała się jeszcze
bardziej, gdy na miesiąc przed
podróżą zmieniono przebieg

granicy pomiędzy Zambią i
Malawi i jeszcze przez wiele

miesięcy trudno było uzyskać
informacje o jej przebiegu

i umiejscowieniu góry. Kilkanaście dni pobytu w Malawi
to również czas spędzony nad
jeziorem Nyasa/Malawi w
niewielkich rybackich wioseczkach i Parku Narodowym
Lake Malawi oraz zdobycie
najwyższego szczytu Malawi.
Kilka lat po powrocie z Malawi Robert Gondek znów
wybrał się w ten rejon Afryki.
Tym razem odwiedził Zimbabwe. Zaczął od zdobycia
najwyższej gór y Mozambiku. Wszedł również na
najwyższy punkt w Zimbabwe, a później zobaczył
to, z czego słynie Zimbabwe: zwierzęta i wodospady.
W Parku Narodowym Mana
Pools tropił likaony i lwy, obserwował słonie przechadzające się kilka metrów dalej, a
nocami od lwów dzieliła go
zaledwie cienka namiotowa moskitiera. W pobliżu
wodospadów Wiktorii latał
helikopterem, uprawiał rafting
na rzece Zambezi na jednej z
najtrudniejszych tras świata
i latał na linie zawieszony
ponad 100 metrów nad rzeką.

39 rocznica zbrodni
Zenona Zająca
m Rostarzewo
13 grudnia 1981 roku Generał
Jaruzelski wprowadził stan
wojenny. 16 grudnia tego roku
doszło do pacyfikacji kopalni
„Wujek” w której jako górnik
pracował Zenon Zając z Cegielska koło Rostarzewa.
W tym tragicznym dniu
zginęło 9 górników, którzy
protestowali przeciwko wła-

dzom PRL. Zostali zastrzeleni
z zimną krwią przed kopalnią
„Wujek”. Pojechał za chlebem , młody i pełen życia a
przywieźli Zenka w trumnie. Mordercy tych górników
nie ponieśli odpowiedniej
kary. Mieszkańcy Rostarzewa
będą obchodzić 16 grudnia 38
rocznicę zbrodni jak mówią
„Naszego Zenka”
Franciszek Gwardzik

Symbole i tradycje
Okres poprzedzający
Święto Bożego Narodzenia,
to okres przypominający
oczekiwanie na powtórne
przyjście Jezusa Chrystusa. Jednocześnie to czas
poprzedzający pamiątkę
pierwszego przyjścia, zwanego narodzeniem.
Na adwent składają się cztery
niedziele adwentowe. W okresie adwentu kapłan zakłada
do Mszy świętej ornat, czyli
szatę w kolorze fioletowym,
symbolizującym czas pokuty
i przygotowania się do jednego z najważniejszych świąt,
czasu pojednania z Bogiem i
ludźmi. Tradycją w Kościele
katolickim są odprawiane w
tym okresie o świcie msze,
zwane roratami. Są to msze ku
czci Maryi Panny, na pamiątkę
tego, że przyjęła nowinę od
archanioła Gabriela, zwiastującego, iż zostanie Matką Syna
Bożego. Roraty są odprawiane
o wschodzie Słońca.
W większości domów w tym
okresie ustawia się wieniec adwentowy. Wykonany z gałązek
iglastych z czterema świecami,
które zapala się kolejno w każdą niedzielę, jest symbolem
wyczekującego w miłości i
radości Ludu Bożego. Stanowi także symbol zwycięstwa
i godności królewskiej. Jest
formą hołdu dla oczekiwanego
Chrystusa jako zwycięzcy,
króla i wybawiciela. Pierwsza
świeca - symbol przebaczenia
przez Boga nieposłuszeństwa
Adama i Ewy wobec Niego;
Druga świeca - symbol wiary
patriarchów Narodu Izraelskiego jako wdzięczność za
dar Ziemi Obiecanej; Trzecia

świeca – symbol radości króla
Dawida, który celebruje przymierze z Bogiem; Czwarta
świeca - symbol nauczania
proroków, głoszących przyjście Mesjasza. W Wigilię
Bożego Narodzenia wszystkie
palące się świece stanowią
symbol bliskości „przyjścia”
Jezusa. Światło świec w wieńcu oznacza nadzieję. Zieleń
stanowi symbol trwającego
życia. Natomiast kształt kręgu symbolizuje wieczność
Boga, który nie ma początku
ani końca, oraz wieczność
życia Chrystusa. Adwent jest
okresem oczekiwania w ciszy i przygotowania, dlatego
Kościół katolicki zachęca do
udziału w rekolekcjach oraz
przystąpienia do sakramentu
pokuty i pojednania. Okres
ten nie jest czasem pokuty w
takim wymiarze jak Wielki
Post, ale posiada swoisty charakter refleksyjny.

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)

Roman Szymański
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2064 firmy otrzymają pomoc
finansową od rządu
Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego
opublikowało w piątek (13
listopada) listę beneficjentów Funduszu Wsparcia
Kultury, który powstał, by
nieść pomoc branży kulturalnej w czasie pandemii
koronawirusa. Pieniądze
otrzymają 2064 podmioty,
w tym wielu znanych artystów i instytucji.
Jak informuje Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), o pomoc
finansową w ramach utworzonego we wrześniu 2020 r.
Funduszu Wsparcia Kultury
ubiegało się 2246 podmiotów.
Ostatecznie zdecydowano, że
zostaną wsparte działania 144
samorządowych instytucji
artystycznych, 306 organizacji
pozarządowych (NGO-sów),
448 przedsiębiorców i 1166
firm świadczących usługi
zaplecza scenotechnicznego.
Budżet na ten cel wynosi
400 mln zł.
Kto na liście?
4 49 t ys. z ł r z ą dowego
wsparcia otrzyma na przykład
wokalista Grzegorz Hyży. Na
pół miliona może za to liczyć

jego kolega po fachu Kamil
Bednarek. Śpiewająca aktorka
Julia Pietrucha dostanie, jak
czytamy, 110 537 zł. Aktorka
Małgorzata Foremniak nieco
ponad 77 tys. - dokładnie 77
270 zł.
Firma JS Music Justyny
Steczkowskiej zainkasuje ponad 179 tys., firma Piotra
Kupichy ponad 232 tys., a
Cere Katarzyny Cerekwickiej
ponad 130 tys. zł. Bayer Full
Sławomira Świerzyńskiego
równe 150 tys. zł.
Pieniądze trafią też m.in. do
Kretmedia Jarosława Kreta - to
ponad 24 tys. zł.
Na o wiele większe sumy
mogą liczyć niektóre teatry,

opery czy fundacje.
K rakowski Teatr Scena
STU i krakowski Teatr Variete otrzymają z Funduszu
Wsparcia Kultury odpowiednio 965 tys. zł i 911 387 zł.
Teatr Dramatyczny w Warszawie otrzyma 1,45 mln. Teatr
im. Juliusza Słowackiego w
Krakowie 2 mln, a po cztery
miliony zł otrzymają Teatr
Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni i Teatr
Muzyczny Roma.
Dla Międzynarodowego
Centrum Kultury Nowy Teatr przewidziano ponad 2,3
mln zł.
Jak czytamy, Filharmonia
im. Karola Szymanowskiego w
Krakowie otrzyma ponad 670
tys., a Filharmonia Śląska im.
Henryka Mikołaja Góreckiego
już ponad 1,4 mln. Opera i
Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki im.
Stanisława Moniuszki zostanie
wsparta przez MKiDN kwotą
2,8 mln.
Na wysoką dopłatę może
też liczyć Fundacja Krystyny
Jandy Na Rzecz Kultury mowa o kwocie w wysokości
1,8 mln. zł.
Krzysztof Wodniczak

Access City Award
Access City Award to nagroda przyznawana przez
Komisję Europejską. Trafia
do miast, które są dostępne,
przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami. Mogą
ją dostać miasta, które
cały czas podnoszą jakość
życia swoich mieszkańców
i dbają o to, by każdy miał
taki sam dostęp do usług
publicznych.
W tym roku na konkurs wpłynęło 50 zgłoszeń. Spośród
nich wybrano 6 miast, które
trafiły do ścisłego finału. To
Bremerhaven (Niemcy), Florencja (Włochy), Jönköping
(Szwecja), Komotini (Grecja),
oraz Poznań i Gdynia. W
tegorocznej edycji konkursu
Poznań otrzymał Nagrodę
specjalną za dostępność usług
publicznych w czasie pandemii. Jurorzy konkursu docenili
poznańską pomoc dla seniorów, osób samotnych i z niepełnosprawnościami. Dzięki
niej poznanianki i poznaniacy
będący w grupie wysokiego
ryzyka zarażenia COVID-19
mogli podczas epidemii korzystać z usług publicznych
dopasowanych do potrzeb życia codziennego. Zwrócili też
uwagę na to, że codzienne informacje o przebiegu pandemii
w Poznaniu, transmitowane za

pomocą miejskich kanałów w
serwisach społecznościowych
- były zawsze tłumaczone na
język migowy.
Przyznając nagrodę Poznaniowi, Kapituła konkursu
doceniła zwłaszcza usługi dla
osób z niepełnosprawnościami
i dla seniorów, takie jak: „Telefon Porad Cyfrowych” (usługa,
jaką Miasto Poznań uruchomiło, by pomóc seniorom w
korzystaniu z nowych technologii i elektronicznych narzędzi komunikacji. Podczas
pandemii to właśnie komputer
lub smartfon umożliwiały im
kontakty online z bliskimi
lub korzystanie z usług medycznych. Udzielane porady
dotyczyły najczęściej instalacji
oprogramowania, wysyłania
e-maili, zgrywania zdjęć i
pobrania aplikacji), „Masecz-

kę Seniorro” (to akcja szycia
maseczek ochronnych przez
starszych mieszkańców miasta
dla swoich rówieśników. W
akcję włączyli się poznańskie
seniorki i seniorzy, potrafiący
szyć na maszynie), „Zakupy dla Seniora” (obejmujące
pomoc w kupnie artykułów
spożywczych, higienicznych
i leków, realizowane przez
miejskich wolontariuszy z pomocą Caritas. Usługa została
stworzona, by maksymalnie
chronić seniorów i osoby z
niepełnosprawnościami przed
koniecznością wychodzenia
z domów), czy „Telefon Serdeczności” (umożliwiający zaspokojenie potrzeby kontaktu
społecznego, a także o monitorowanie stanu osób w najtrudniejszym położeniu). Uwagę
sędziów zwróciło również
tłumaczenie najważniejszych
informacji o przebiegu pandemii na język migowy. Wszystkie te usługi mają charakter
autorski i powstały po analizie
lokalnych potrzeb seniorów i
osób z niepełnosprawnościami. Poznań znalazł się również
w gronie 10 miast - finalistów
międzynarodowego konkursu
Innovation in politics 2020.
Jurorzy - 1000 sędziów z całej Europy - docenili projekt
„Senior maluszka tuli”.
Roman Szymański

Transport na obszarach podmiejskich
w związku z pandemią COVID-19
Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego, 2 grudnia
2020 roku, wziął udział w
33. Zgromadzeniu Ogólnym
Sieci PURPLE. Wielkopolska jest aktywnym członkiem Europejskiej Platformy Regionów Podmiejskich
PURPLE od 2012 roku.
W tym roku głównym tematem Zgromadzenia był wpływ
pandemii na rozwój obszarów podmiejskich. Regiony
partnerskie PURPLE, w tym
Wielkopolska reprezentowana
przez pracowników Wielkopolskiego Biura Planowania
Przestrzennego w Poznaniu
oraz Biura Wielkopolski w
Brukseli od czerwca br. pracują nad dokumentem pt. „Obszary podmiejskie w obliczu
wyzwań Covid 19”.
Podczas 33. Zgromadzenia Ogólnego Pan Marszałek

przedstawił sytuację wielkopolskiej kolei w czasach pandemii, wskazując jak ważną
rolę pełni transport zbiorowy
oraz jakie są zagrożenia dla
jego funkcjonowania. Ponadto
przedstawił szereg działań
prowadzonych przez Samorząd Województwa mających
na celu utrzymanie dotych-

czasowego poziomu funkcjonowania wielkopolskich kolei.
Rozpoczęta dziś przez Pana
Marszałka dyskusja nt. transportu zbiorowego aktywnie
wpisze się w inicjatywę Europejskiego Roku Kolei, który
będzie obchodzony 2021 roku.

Autor: Wielkopolskie Biuro
Planowania Przestrzennego

OKRĘGOWA
STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW

www.diagrolmet.pl

64-200 Wolsztyn, ul. Dworcowa 15F

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

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA

POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

Lipno ul. Powstańców Wlkp. 5

65 534 09 90

Str. 22

POWIATY-GMINY
9 grudnia 2020

Rok wojewody Łukasza Mikołajczyka
Równo 25 listopada 2020
roku minął rok od momentu powołania przez premiera Mateusza Morawieckiego Łukasza Mikołajczyka
na funkcję wojewody wielkopolskiego. W tym czasie,
prócz realizacji programów
rządowych, wojewoda
od lutego br. na szczeblu
województwa prowadzi
działania związane z walką
z wirusem SARS-Cov-2
i wywołaną nim chorobą
COVID-19.
Czas pandemii COVID-19
mocno ograniczył działania
związane z wizytami wojewody w wielkopolskich powiatach. W ciągu ostatnich 365 dni
Łukasz Mikołajczyk odwiedził
wszystkie wielkopolskie powiaty. - Aktywność w terenie
ze względów epidemicznych
została mocno ograniczona,
choć od listopada 2019 do
marca 2020 roku udało mi się
choć raz odwiedzić większość
powiatów. Nie ukrywam, że
brakuje mi tego, bo spotkania z
samorządowcami i mieszkańcami, spoglądanie z bliska na
zmiany w regionach pomagają
w codziennej pracy. Wierzę,
że w 2021 roku uda nam się
nadrobić ten czas, który zabrał nam COVID-19 – mówi
Łukasz Mikołajczyk.
Mimo sytuacji spowodowa nej koronawi r usem,
wojewoda nadzoruje prace
związane z realizacją rządowych programów na terenie
Wielkopolski. Wraz z końcem
lutego 2020 r. dominujący
stał się obszar związany ze
służbą zdrowia.
Zdrowie
Wojewoda Łukasz Mikołajczyk 28 lutego 2020 r.
wydał decyzje administracyjne dla dziewięciu szpitali,

które zostały przeznaczone
dla osób znajdujących się
w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego spowodowanego
COVID-19. Kolejna kluczowa
decyzja wojewody dotyczyła przekształcenia szpitala
miejskiego w Poznaniu przy
ul. Szwajcarskiej w placówkę
jednoimienną, gwarantując
chorym na COVID-19 406
łóżek. Równocześnie w marcu
i kwietniu stworzony został
system mobilnych zespołów
wymazowych oraz uruchomiono izolatorium w poznańskim hotelu Ikar, a następnie
dedykowany dla medyków
hotel Moxy w Poznaniu. Od
kwietnia do czerwca kolejnym
szpitalem jednoimiennym była
placówka w Wolicy koło Kalisza. Z początkiem września
wojewoda wydał decyzje dla
szpitali, dzieląc łóżka na trzy
poziomy zabezpieczenia. Pod
koniec listopada dla zakażonych koronawirusem dostępny
będzie również szpital tymczasowy na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
Wojewoda koordynuje prace
związane z powstaniem szpitala, współpracując w tym
zakresie z władzami Poznania
i prezesem MTP. Obecnie
w Wielkopolsce jest ponad
3 tys. łóżek dla pacjentów
zmagających się z COVID-19.
Dodatkowe kilkaset miejsc zapewni szpital tymczasowy. Do
tej pory wojewoda wydał 272
decyzje zwiększające liczbę
miejsc w szpitalach.
Bezpieczeństwo
Dz ia ł a n ia p r owa d z one
przez urząd wojewódzki w
ostatnich miesiącach dotyczyły również wydawania
szpitalom niezbędnego sprzętu
i środków ochrony osobistej.
Służby wojewody przekazały
m.in. 178 tys. kombinezonów

Poseł Kubiak ponownie
pomaga Armenii

Poseł na Sejm RP Marta Kubiak (Prawo i Sprawiedliwość)
przygotowała paczki pomocowe, które dotrą do najbardziej
potrzebujących w Armenii,
głównie do środowisk polonijnych. To nie pierwsza
pomoc Poseł Marty Kubiak
skierowana do najbardziej
potrzebujących na terytoriach,
które cierpią w wyniku wojny.
P rzypom nijmy: Na początku października Poseł
Marta Kubiak poinformowała opinie publiczną, że całe
swoje poselskie uposażenie
za wrzesień oddała na rzecz
osób potrzebujących w rejonie
walk w Górskim Karabachu.
Polityk zaznaczyła wówczas,
że „jako członek Komisji
ds. Łączności z Polakami za
Granicą czuję się zobowiązana

przekazać całe uposażenie
posła na Sejm RP za miesiąc
wrzesień na zakup najpilniejszych produktów, które to
trafią do potrzebujących w
rejonie walk”.
W związku ze zbliżającymi
się świętami Bożego Narodzenia, Poseł Marta Kubiak,
również nie pozostała obojętna. Do Armenii wyruszyły
paczki, które osobiście przygotowała.
- Paczki trafią do potrzebujących tuż przed świętami.
Są to m.in. produkty żywnościowe i środki higieniczne.
Wierzę, że produkty będą
wsparciem dla niejednej rodziny, która z powodu wojny,
znalazła się w krytycznej
sytuacji żywicowej – mówi
Poseł Marta Kubiak.

ochronnych, 8,6 mln maseczek medycznych i ponad 500
tys. półmasek FFP, 5,2 mln
rękawic czy sprzęt medyczny,
taki jak aparaty EKG, respiratory, kardiomonitory, pompy
infuzyjne, pulsoksymetry
czy kabiny do dezynfekcji i
kontaminacji osób. Wojewoda
Łukasz Mikołajczyk aktywnie
współpracuje również z samorządowcami – wielokrotnie zapraszał do wspólnych
wideokonferencji w ramach
sztabów zarządzania kryzysowego wójtów, burmistrzów,
prezydentów i starostów czy
przedstawicieli szpitali. –
Uważam, że kluczem do dobrej współpracy jest rozmowa.
Nawet jeśli mamy sprzeczne
poglądy w danych obszarach,
to nie może to rzutować na
dobro mieszkańców. Szukamy
złotego środka i pracujemy
nad rozwiązaniami, które
będą akceptowalne dla każdej
ze stron. W Wielkopolsce
udowadniamy, że tak się
da – ocenia wojewoda Łukasz
Mikołajczyk. Bieżące wsparcie zapewniały także Wojska
Obrony Terytorialnej, które
uczestniczyły m.in. w organizacji punktów drive-thru.
Infrastruktura
Wojewoda odpowiada również za takie programy drogowe jak rządowy Fundusz
Dróg Samorządowych. To
miliony złotych, które trafiają
do gmin i powiatów w Wielkopolsce. Łukasz Mikołajczyk
podpisuje obecnie umowy w
ramach dofinansowań na 2020
rok. W ramach tegorocznego
premier Mateusz Morawiecki
przyznał dofinansowanie na
kwotę 231,7 mln zł dla 102
zadań gminnych i 42 powiatowych, co da w rezultacie
201 km wybudowanych bądź
przebudowanych dróg w Wiel-

kopolsce. – Fundusz Dróg
Samorządowych to ogromne
wsparcie dla gmin i powiatów. W jednej z mniejszych
miejscowości w Wielkopolsce
podczas otwarcia drogi mieszkańcy powiedzieli mi, że
czekają na nią już 50 lat. Taki
właśnie jest cel funduszu i
możemy jego rezultaty obserwować właśnie na podstawie
kilometrów wybudowanych
lub przebudowanych dróg.
To wielka infrastrukturalna
zmiana – mówi Łukasz Mikołajczyk. Wojewoda podpisał
również umowy ramowe, dofinansowując powiat poznański
i koniński oraz województwo
wielkopolskie łączną kwotą
4 mln zł na przygotowanie
dokumentacji pod budowę
mostów na Warcie i Noteci.
Samorządy otrzymują rządowe środki również w ramach
Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. W ciągu
ostatniego roku na wsparcie
przewozów autobusowych w
Wielkopolsce przeznaczono
5,2 mln zł.
Polityka społeczna
Kluczowym elementem polityki społecznej rządu Zjednoczonej Prawicy jest program
„Rodzina 500+”. Co miesiąc
na konta gmin wpływa średnio
335 mln złotych, co oznacza,
że w okresie kadencji wojewody Łukasza Mikołajczyka program objął ponad 650
tys. dzieci i stanowił wsparcie
na kwotę 4 mld zł. Dobry Start
w 2020 roku objął 446 tys.
świadczeniobiorców na kwotę
138,4 mln zł, a realizowany w
224 z 226 wielkopolskich gmin
Posiłek w szkole i w domu do
tej pory został skierowany do
67,7 tys. osób i przeznaczono
na niego 31,5 mln zł.
Wśród innych programów
można wyróżnić Maluch+,

który w 2020 roku wyniósł
najwięcej w historii – 40,2
mln zł. Łącznie w 2020 roku ta
kwota pozwoli na utworzenie
1687 nowych miejsc opieki,
a dofinansowanych zostanie
8253 już funkcjonujących.
Z kolei program „Senior+”
umożliwił stworzenie 25 nowych placówek, zapewniając
685 nowych miejsc dla seniorów oraz pozwolił na funkcjonowanie 52 istniejących
podmiotów dla 1279 seniorów.
Łącznie na ten cel wojewoda przekazał ponad 6 mln
zł. Wśród programów dla osób
starszych można wyróżnić także „Opiekę 75+”, która obejmuje 45 wielkopolskich gmin,
a przekazana samorządom
kwota to 2,6 mln zł. W ciągu
pierwszego roku kadencji Łukasza Mikołajczyka od grudnia 2019 do listopada 2020 r.
wielkopolskim samorządom
prowadzącym domy pomocy
społecznej przekazano dofinansowanie w łącznej kwocie
ponad 57 mln. zł. W 2020
r. przeznaczono na wydatki
bieżące związane z epidemią
COVID-19 ponad 9 mln złotych. Sukcesywnie powstają
również kolejne środowiskowe
domy samopomocy. W tym
okresie zakończono inwestycje
w Pile, Rozalinie i Sypniewie.
Obecnie realizowane są kolejne dwie w Wielichowie i
Dobieszczyźnie.
Paszporty i cudzoziemcy
W czasie pierwszego roku
kadencji Łukasza Mikołajczyka w Wielkopolsce zostało
wydanych 61,5 tys. paszportów
oraz 49,6 tys. zezwoleń na
pracę dla cudzoziemców. Do
10 poszerzyła się również baza
punktów obsługi paszportowej.
W maju br. na wielkopolskiej
mapie kolejny punkt pojawił
się w Środzie Wielkopolskiej.

Podsumowanie
Jak pierwszy rok swojej kadencji ocenia wojewoda Łukasz Mikołajczyk? – Ten rok
jest całkowicie zdominowany
przez COVID-19. Mimo tych
okoliczności nieprzerwanie
realizujemy programy rządowe, których beneficjentami
są Wielkopolanie. Z powodu
covidowych ograniczeń nie
udało mi się zrealizować
wszystkich celów, choćby
powołania tematycznych rad,
poza radą ds. bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży, która
działa od lutego. Zmalała
również częstotliwość moich
wizyt w regionach. W ciągu
ostatniego roku bardzo szybko zmieniały się priorytety,
cele i plany. Dziś najważniejsze jest zapewnienie odpowiedniej bazy łóżkowej oraz
kadry medycznej. Do tej pory
dla nikogo nie zabrakło miejsca w szpitalu, staramy się
mieć dużą rezerwę łóżkową
i każdego dnia weryfikujemy
te parametry, korygując je
odpowiednimi decyzjami.
Ułożyliśmy rzeczywistość na
nowo z dużą pomocą świata
cyfrowego. Jestem przekonany, że za kilka miesięcy uda
nam się wszystkim wrócić
do tego życia, które dobrze
znamy, pamiętamy i kochamy – mówi wojewoda Łukasz
Mikołajczyk. – Cały czas
otwarty jestem na spotkania
i rozmowy z wielkopolskimi
samorządowcami, z którymi
współpraca w ostatnim roku
układała się bardzo dobrze.
Moja praca to 24 godziny
na dobę, 7 dni w tygodniu.
Dziękuję za zaufanie premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i współpracę ze
wszystkimi, z którymi dane
jest mi każdego dnia działać
na rzecz Wielkopolski – dodaje wojewoda.

Substytut leczenia
Obecna sytuacja w podstawowej opiece zdrowotnej
jest wyjątkowa. Jednostki
ochrony zdrowia zbudowały bariery dla chorych.
Pacjenci z różnymi objawami chorobowymi mają
duże problemy i nie są w
stanie zarejestrować się do
lekarza rodzinnego, tak jak
to było przed pandemią.
Wielokrotne próby dodzwonienia się do przychodni na
ogół kończą się niepowodzeniem, a jeżeli już się to uda, to
i tak wizyta celem uzyskania
porady bezpośrednio u lekarza jest trudna. Na ogół osoba
odbierająca telefon informuje,
że lekarz oddzwoni, przeprowadzi teleporadę i ewentualnie
umówi na wizytę. Trwa to na
ogół kilka dni. A co w przypadkach pilnych wymagających interwencji, pomocy lub
badania w realu? Praktycznie
jest to niemożliwe. Lekarze
robią wszystko, aby pacjenta
w gabinecie nie widzieć, każdy niemal chory traktowany
jest jak trędowaty i pozostaje
jedynie rozmowa telefoniczna, która może jest dobra do
statystyk udzielonej pomocy,
jednak w rzeczywistości nie
przynosi zgłaszającemu żadnego rozwiązania. Przykładowo
szacuje się, że ok. 30 % seniorów zrezygnowało całkowicie
z leczenia, a to może być przyczyną wielu tragedii.
Oczywiście wg. komunikatów otrzymywanych ze stron
rządowych, MZ czy NFZ sytuacja jest poprawna i nie

stwarza żadnych zagrożeń dla
pacjentów z innymi chorobami
niż Covid-19. A rzeczywistość
jest zgoła inna. Wszelkie informacje przychodzące „z
góry” jedynie zaciemniają
obecną sytuację i odnoszę
wrażenie tworzenia haseł z
okresu „propagandy sukcesu”.
Czy na tym ma polegać obecna
„służba zdrowia”? Statystyki
są jednak nieubłagane. Liczba zgonów w porównaniu
z analogicznymi okresami
ciągle wzrasta i nie należy
tego trendu wiązać tylko z
pandemią, ale na to ma wpływ
wiele innych czynników, w
tym brak dostępności do POZ
i niemożliwości uzyskania
właściwej pomocy. Podstawowymi przyczynami zgonów
są choroby układu krążenia i
choroby nowotworowe – obie
grupy powodują ok. 70 proc.
wszystkich zgonów i nie dotyczy to tylko osób w podeszłym
wieku, ale niejednokrotnie
ludzi młodych.
Nic n ie usprawiedliwia
obecnej sytuacji i tłumaczenia, że najważniejsza jest walka
z pandemią. Chorzy na inne
choroby stanowią wyjątkowo
dużą grupę wymagającą opieki
i jedynym rozwiązaniem wydaje się otwarcie przychodni
POZ dla wszystkich, i to w
jak najkrótszym czasie. Nie
może być sytuacji, że ktokolwiek potrzebujący pomocy
medycznej, ma ograniczony
dostęp do lekarza. Jak długo
ten nienormalny stan rzeczy
będzie jeszcze funkcjonował?
Roman Szymański

Polecamy:

a Gwiazdy betlejemskie a Choinki cięte
i w donicach a Cyklameny a Cyprysy
a Golterie i ciemierniki
a Świąteczne dekoracje i doniczki

Godziny otwarcia: pon-pt 7:00-18:00
sb 7:00-15:00 / niedziele i święta nieczynne
Wszystkim klientom, przyjaciołom i znajomym
składamy serdeczne życzenia zdrowych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w nowym 2021 roku

Gospodarstwo rolno-ogrodnicze
Małgorzata i Zdzisław Brudło
Jaromierz 38, 64-225 Kopanica
68 384 06 45 / 604 222 116

www.brudlo.com.pl
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Wiza zaprosił na popołudnie z muzyką filmową

Felieton Wodniczaka
Pojawił się nowy tzw.
podmiot wykonawczy w
postaci Poznańskiej Akademii Senioralnej, który jest
uzupelnieniem nieformalnym
Centrum Inicjatyw Seniralnych i Miejsiej Rady Seniorów. Dobrze, że pojawiają
się nowe inicjatywy, aby
zaspakajać potrzeby aktywnych starszaków. Bezpiecznie i bezpłatnie w salach i
niekonwencjonalnych
wwnetrzach Jeżyckiego Centrum
Kultury, a galerii Rozruch, w
klubie artystycznym, restaaruracji cafe Stara
Prochownia, w
salach wykładowych od czerwca
br. odbywają się
zajęcia dotyczące różnych ścieżek. Jest ich osiem
- muzyczna, fotograficzna,
językowa, miejska, garcarska, dziennikarska, fotograficzna, społeczna. Z racji
podsumowania poniedziałków muzycznych 5 grudnia
zostaliśmy zaproszeni na
koncert online, w którym
wystąpiły dwa zespoły Sun
Flower Orchesstra czyli Słonecznikowa Orkiestra oraz
Czerwone Korony.
Należy przypomnieć, że te
poniedzialkowe spotkania
odbywał -y się wg przygotowanego scenariusza i
obejmowały swym zasięgiem
szeroki wachlarz tematów z
dziedziny muzyki. W pierwszej części seniorzy informowani byli o danym wykonawcy czy stylu muzycznym, a
zatem przygotowani teoretycznie mogli- zaś po konsumpcji obiadu - wysłuchać
koncertu na żywo. Tematami
w panelach dyskusujnych
były następujące treści
Wielkopolskie Rytmy
Mlodych, Dawno temu w
Jarocinie, Mój pierwszy
koncert na żywo, Muzyka
filmowa, Ennio Moriconne,
Co się komu w duszy gra,
Memoriam Bernard Ładysz,
Moniuszko na wesoło, Blues

to zawsze blues jest, Wspomnienie śp. dziennikarza muzycznego Marka Zaradniaka,
Rande vous z Piotrem i
Pawlem, Krzysztofory Klenczona, Poznaniacy pamietają
Presleya, Żeński zespół wokalny Filipinki, Popołudnie
ze Stingiem Co łączy, a co
dzieli Doba Dylana i Karola
Wojtyłę.
Wroćmy do sobotniego
koncertu, Na poczatku jak przystalo na Galową
imrezę powitałem
zgromadzonych przed
monitorami i zaprosiłem gospodarzy panią Elzbietę i Karola
Wyrębskich. Mówili o
dzialaniach w ramach
Poznanskiej Akadmeii
Senioranej. Ponownie
zreferowałem poniedziałkowe spotkania z cyklu O
muzyce przy muzyce. Nawiązując do spotkania z muzyka
filmową i zaprosiłem Piotra
Wiza jako lidera Sun Flower
Orchestra na scenę. W szczególowy sposob określiłem
program tego zespolu.
Przedstawiłem muzyków i
wokalistów. S.F.O. zagrało, a
wokaliści Dominika Narożna
i Darek Rennert zaśpiewali program premierowy,
niedawno nagrany w studio
MM. Występ trwał ok.30
minut.
Nawązuje do poniedzialkowych spotkań, na których
bywaly muzykalia lat 60
tych omówiłem jak to było
w PRLu w latach 50tych
czyli na jakich zasadach
funkcjonowały zespoły
Marimba Jerzego Ławrusiewicza, Zygmunta Wicharego
i Rhytm and Blues. W tym
czasie powstał zespół Czerono Czarni, który wspólnie z redakcją tydgodnika
Dookoła świata wpowadził
festiwal Szukamy Młode
Tałenty. Jednak C-C mieli
już własnych solistów, dla
których specjaalnie komponowali znani twórcy Mateusz Swieckicki, Bogusław
Klimczuk, Józef Krzeczek.
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Wojciech Szopka to częsty
uczestnik naszych spotkań
O muzyce przy muzyce,
przedstawiłem jego zespół
Czerwone Korony, który wykonał standarty wylansowane
60 lat temu.
Konceert Cz.K.podzielny był
na trzy częśći - C C, N-C i
Cz.G. Przed każdą częścią
wspominałem rozwój, a możę
rozkwit poszczgólnych grup
i związanych z nimi solistow.
Po zaśpiewaniu a capella i
zagraniu na saksofonie przez
Włodka Janowskiego utworu
Mateusza Święcickiego do
slów Bogusława Choinskiego
i Jana Galkowskiego Pod
Papugami wytłumczyłem
dlaczego ten utwór znalazł
sie w częsći Czerwono
Czarnych.
Zapowiedż repertuaru solistów Niebiesko - Czarni była
tylko formalnością z punku
widzenia encyklopedycznego bowiem wykonawcy
zdecydowali się zaśpiewać
takie standardy zwane dzisiaj
coverami jak Puste koperty,
Niedziela będzie dla nas,
Czarny Alibaba, Wspomnienie.
Kolejna zapowiedż - hasło
Czerwone Gitary, osobiste
relacje z Jerzym Kosselą.
Po czwartym utworze z rep.
Cz.G. kończąc program
zaprosiłem do wysłuchania
utworu Kasablanka poznańskich twórców Andrzeja
Mikołajczaka i Andrzeja
Sobczaka. Ten duet kompozytorsko - autorski debiutowal juz w latach sześcdziesiatych,Sobczak pisal teksty
do zespolu Violiny Januarego
zaradnego, a Mikolajczak
tworzyl dla poznańskich
Tarpanów i grupy My. Czyli
zakończyliśmy utworem
stworzonym przez 60 cio
-latków
Jeszcze raz na finał poprosiłem państwa Wyrębskich,
muzyków S.F. O. i Cz.K. do
wspólnych ukłonów. I do
zobaczenia.

Krzysztof Wodniczak

Odbyła się kolejną edycje - w
ramach Poznańskiej Akademii
Senioralnej - O MUZYCE
PRZY MUZYCE. Tym razem
Piotr Wiza zabrał nas w nieznane rewiry filmu niemego . Jest
on mistrzem w taperowaniu. W
mistrzowski sposób - jako wyborny pianista - zaprezentował
fragmenty filmu w reżyserii
Leonarda Buczkowskiego Szaleńcy. Został ten film nakręcony
w całości w 1920 roku na poznańskich ulicach i na poligonie
w Biedrusku.
Piotr Wiza tak wspomina
swój pierwszy okres taperowania.” Taperuję od początku lat
90tych, blisko 30 lat i odczuwam ogromna przyjemność,
nawet niekiedy zabawę .Są
dwa rodzaje grania do niemych
filmów. Pierwszy do filmów,
które się zna,, już się kiedyś
oglądało, drugi do filmów,
który się nie zna - wtedy jestem
zmuszony do improwizacji, ale
trzeba się dowiedzieć jaki to
gatunek, bo to tez determinuje
charakter grania”.
Muzyka w syntezie z innymi
sztukami występuje w rozlicznych gatunkach , w filmie

749,749,-

Nowa formuła cyklu koncertowego OFF Club na nowe czasy
– dla ściśle ograniczonej liczby
widzów i online. Artur Rojek,
Coals, Trupa Trupa, Zamilska, Piernikowski oraz Piotr
„Pianohooligan” Orzechowski
i Kuba Więcek zagrają pod czterema szczególnymi katowickimi
adresami – w Domu Kilara,
Kościele Ewangelicko-Augsburskim, Liceum im. A. Mickiewicza i Walcowni Cynku.
Festiwale często odbywają
się w miastach, nasz również,
ale wymagają zwykle od fanów
znalezienia się w jednym określonym miejscu i czasie. Nowa
formuła OFF Clubu zakłada
odwrócenie tej zasady – muzyka
podróżuje przez miasto, pojawia
się w nowych kontekstach,
zagląda w kąty, w których
mieszka historia. Przestrzeń
Katowic i jej atrybuty dopowiadają do dźwięków swoją
własną opowieść. Czy będzie
to postindustrialna Walcownia
Cynku z 1903 roku, czy Dom
Kilara pod którego sklepieniami

zaprasza na
świąteczne zakupy
Plac Powstańców Wlkp.
w Rakoniewicach

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

Wszystkim naszym Klientom
życzymy spokojnych i wesołych
Świat Bożego Narodzenia
Bernadeta i Miron Wysoccy

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

- przeboje, które nie wszyscy
melomanii od razu kojarzą z
filmem. Osobistymi wspomnieniami podzielił się z nami Piotr
Wiza, dzięki jego staraniom doszedł do skutku w 2000 r. roku
koncert w Sali Kongresowej w
Warszawie.
Koncert Ennio Morricone
odbył się pierwszy raz w Polsce - wspominał Piotr Wiza
-.podczas Festiwalu Muzyki
Filmowej TPSA Music and Film
w Warszawie. w maju 2000 r.
Pierwsza edycja tego festiwalu
odbyła się w Poznaniu rok
wcześniej. Jak pamiętam Ennio
Morricone był bardzo wymagający wobec muzyków, w
szczególności wobec pianistki.
Próby były bardzo intensywne
bo Mistrz Był wyjątkowo perfekcyjny, każdy detal musiał być
przećwiczony przez orkiestrę,
jak i w interpretacji muzycznej,
jak i na poziomie wirtuozeri.
Ale efekt , przy tak ogromnym
składzie ( na estradzie było w
niektórych momentach było ok.
200 osób),, ale końcowy efekt
był na prawdę świetny. Bisów
było kilka.,..
Krzysztof Wodniczak

Wyjątkowi artyści w niezwykłych miejscach

SKLEP WARZYWNO
-SPOŻYWCZY
STIHL MS-170
PILARKA ŁAŃCUCHOWA

dzwiękowym - w syntezie z
wizualnością filmową. Muzyka
filmowa to jeden z gatunków
muzycznych. Komponowana
specjalnie na potrzeby dzieła
filmowego, dla jego ilustracji.
Muzyka filmowa może być ilustracja, albo też kontrapunktem
obrazu - czyli warstwę dopełniającą charakterystyczną postaci,
nastrój przeżycia psychiczne
bohaterów.
Niespodziewanie odszedł
Ennio Morricone najwybitniejszy współczesny kompozytor
muzyki filmowej. Pozwalał
nam marzyć, przeżywać myśleć.
Jego nuty sięgają do najwrażliwszych miejsc w naszych sercach.
Zwiewne tematy muzyczne eksploatowane często na tle skromnej, lecz doskonale wyważonej
orkiestracji - oto sekrety Jego
mistrzostwa. Kompozytorzy
filmowi piszą muzykę miarę,
.Ennio Morricone mimo konieczności pisania „na wyścigi”
i „pod obraz” dostarczał nam
dzieła nie tylko wyciskające
łzy lub wywołujące śmiech u
kinowego widza, ale też funkcjonujące pózniej przez długie
lata jako autonomiczne utwory

wciąż błądzą echa nut z partytur
Mistrza, czy ujmujący powagą
Kościół Ewangelicko-Augsburski czy wreszcie III Liceum
im. Adama Mickiewicza, szkoła
z duszą – wszystkie te miejsca
akompaniować będą zaproszonym przez nas artystom.
Nigdzie indziej ich muzyka nie
zabrzmi tak samo.
Teaser OFF Club 2020: https://youtu.be/FDZxrIUEbfA
Program OFF Club 2020
przedstawia się następująco:
Kościół Ewangelicko-Augsburski Zamilska Coals,Śląski
duet futurystyczno-duchologiczny, który przez labirynty
indie-popu chadza własnymi
ścieżkami i basowa królowa,
przy której bezlitosnej chłoście
tańczy się nie tylko nogami, ale
i mózgiem.
Walcownia Cynku - Muzeum Hutnictwa Cynku
Trupa Trupa,Piernikowski
Ponury, psychodeliczny rock z
Trójmiasta, ale zarazem z wielkiego świata oraz białas znany
z Synów, dźwigający na barkach

swoje getto rapu osobnego,
szorstkiego, abstrakcyjnego.
Dom Wojciecha Kilara Piotr
Orzechowski i Kuba Więcek
Jazzmani niepokorni – poszukujący wirtuoz fortepianu i saksofonista z charakterem – grają
razem swoją wariację na temat
muzyki z „Drakuli” Coppoli,
autorstwa Wojciecha Kilara.
III Liceum im. A. Mickiewicza
Artur Rojek Ostatnio kundel,
czasem beksa, niezmiennie jeden z najważniejszych głosów
polskiej alternatywy. Niegdyś
związany z zespołami Myslovitz i Lenny Valentino. Teraz
sam. Twórca i dyrektor artystyczny OFF Festivalu.
Mecenasami projektu są Cisowianka Perlage, Miasto Katowice, Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego,
Instytut Muzyki i Tańca. Trzy
pierwsze koncerty zrealizowane
w ramach OFF Club będziecie
mogli zobaczyć w grudniu na
kanale OFF Festival Katowice
na Facebooku.Krzysztof Wodniczak
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