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Samochody ratowniczo-gaśnicze
dla wolsztyńskich strażaków i OSP
Wroniawy

W ten mikołajkowy dzień,6
grudnia 2021 r. w Wolsztynie
miałam zaszczyt uczestniczyć
w uroczystym poświęceniu
i przekazaniu nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla wolsztyńskich
strażaków. Całkowity koszt
zakupu wyniósł ponad 816
tys. brutto, z czego 40 tysięcy zł. dofinansował powiat.
Nowy nabytek to świetnie
wyposażony pojazd marki
Renault z napędem 4x4. Posiada sześcioosobową kabinę,
zbiornik na wodę pojemności
2500 litrów, zbiornik środka
pianotwórczego o pojemności
250 litrów, a także systemem
piany sprężonej. Samochód
ten, zastąpi użytkowany od
2008 roku średni samochód
ratowniczo-gaśniczy, który
został przekazany jednostce
OSP Wroniawy.
Bardzo się cieszę, że dzięki
dobrej współpracy lokalnych
samorządów możliwe było
zakupienie tak potrzebnego
samochodu ratowniczo-ga-

śniczego, który wspomoże
wolsztyńskich strażaków w realizowaniu ważnej i trudnej
misji społecznej, jaką jest
ratowanie życia i mienia ludzkiego.
Po zakończeniu uroczystości odwiedziłam jednostkę
OSP we Wroniawach. Mogłam
osobiście pogratulować otrzy-

mania średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego, użytkowanego dotychczas przez
wolsztyńskich strażaków.
W swojej pracy poselskiej
poznałam wielu wspaniałych
strażaków, pewnie dlatego cieszy mnie każde wsparcie, jakie
otrzymuje ta grupa zawodowa.
Poseł RP – Marta Kubiak

Tarcza Antyinflacyjna złagodzi
Polakom skutki inflacji
Jak poinformowała Marta
Kubiak Poseł na Sejm RP
inflacja jest problemem globalnym i mierzą się z nią także
wielkie gospodarki Niemiec,
Hiszpanii czy Stanów Zjednoczonych.Do wzrostu cen przyczynił się przede wszystkim
kryzys gospodarczy spowodowany COVID-19.NaszRząd
w trakcie trwania pandemii
postawił na ochronę miejsc
pracy i wsparcie przedsiębiorców. Nie możemy pozwolić na
powrót wysokiego bezrobocia,
które trawiło polskie społeczeństwo od początku lat 90.
Dlatego błyskawicznie uruchomiliśmy pomoc w ramach
Tarcz Antykryzysowych i Tarczy Finansowej. Do polskich
przedsiębiorców popłynęło
już w sumie ponad 200 mld
zł. W ten sposób uratowaliśmy tysiące firm przed bankructwem, a kilka milionów
Polaków przed bezrobociem.
Chcemy, aby Polacy możliwie jak najmniej odczuli skutki inflacji. Dlatego wprowadzamy pakiet rozwiązań, które
będą wspierały gospodarstwa
domowe o niskich i średnich
dochodach. Z części założeń
tzw. tarczy antyinflacyjnej
skorzystają wszyscy Polacy!
Najważniejszymi założeniami rządowej Tarczy antyinflacyjnej są:
a Obniżka cen paliw
O d 2 0 .1 2 . 2 0 21 r. d o
20.05.2022 r. wysokość akcyzy
zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego
w Unii Europejskiej. Dodatkowo od 1.01 do 31.05.2022
r. paliwa zostaną zwolnione
z podatku od sprzedaży detalicznej.
a Obniżenie stawki VAT na
gaz ziemny z 23 % do 8 %.To
duże uszczuplenie dochodów

budżetowych państwa, ale
bardzo ważna korzyść dla
obywateli, którzy ogrzewają
gazem swoje mieszkania,
domy czy miejsca pracy.
a Zwolnienie z akcyzy
z obecnych 5 zł/MWh do 0
zł / MWh dla gospodarstw
domowychi obniżenie akcyzy
na energię elektryczną dla
pozostałych odbiorców do
minimum UE.
a Obniżony VAT na energię
elektrycznądo poziomu 5 %
(z obecnego 23 %) na 3 miesiące (styczeń-marzec)
a Wdrożenie dodatku osło-

nowego, czyli rekompensaty
kosztów VAT energii elektrycznej i podstawowych produktów spożywczych w formie
dodatku ze względu na unijny
zakaz redukcji stawki VAT do
0 %.Dodatek będzie wypłacany w dwóch ratach w 2022 r.
- Dopłata 400 zł w skali roku
skierowana do gospodarstw
domowych jednoosobowych
o dochodach do 2100 zł miesięcznie.
- Dopłata 600 zł dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych o dochodach do 1500 zł
na osobę miesięcznie.
- Dopłata 850 zł dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych o dochodach do 1500 zł
na osobę miesięcznie.
- Dopłata 1150 zł dla gospodarstw domowych 6. osobowych i więcej o dochodach do
1500 zł na osobę miesięcznie.
a Oszczędna administracja
– zwiększenie efektywności
wydatków publicznych – przyniesie to od 3 do 5 mld zł
oszczędności
Jestem przekonana, że realizacja założeń Tarczy antyinflacyjnej ochroni polskie
rodziny i w znacznym stopniu
zmniejszy obciążenia związane ze wzrostem cen.
Poseł RP – Marta Kubiak
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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

tel. 509 174 596 lub 534 611 454

PROFESJONALNY PARTNER

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

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

Nowy Tomyśl
ul. Ogrodowa 28

Opalenica
ul. Wierzejewskiego 40

Wolsztyn
ul. Słowackiego 11A

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

NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI
Profesjonalna naprawa telefonów GSM

Sp. z o.o. Sp. komandytowa

www.lombardd.pl
tel.

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

509 408 163

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

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

w Rakoniewicach

AUTO PASZKOWSKI
kierunek Poznań k/stacji BP

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

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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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
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Poseł Dziedziczak o sytuacji
na polsko-białoruskiej granicy
Na arenie międzynarodowej
toczy się wielka batalia narracyjno-hybrydowa, kto przebije
się z prawdą o tej sytuacji (na
granicy polsko-białoruskiej –
red.) – czy Polska, czy będzie
to zakłamana narracja bardzo
precyzyjnie skonstruowana
przez oficerów służb specjalnych reżimu Łukaszenki czy
Kremla o niewinnych, biednych migrantach, którzy płaczą
i potrzebują pomocy, a straszny
rząd polski się na to nie zgadza.
Jesteśmy świadkami wielkiej
medialnej i politycznej, dyplomatycznej batalii – podkreślił
Jan Dziedziczak, pełnomocnik
rządu ds. Polonii i Polaków za
granicą, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
w „Aktualnościach dnia” na
antenie Radia Maryja.
W dalszym ciągu na granicy
polsko-białoruskiej jest niespokojnie. Minionej doby doszło
do „dwóch większych prób siłowego przekroczenia granicy”.
W kierunku polskich służb
rzucano kamieniami i użyto
gazu łzawiącego.
– Trwa wojna hybrydowa.
Jesteśmy świadkami brutalnego ataku ze strony reżimu
Aleksandra Łukaszenki. Polska
broni swoich granic i jest zdeterminowana, by te ataki nie
przyniosły rezultatu. Co ważne,
mamy wsparcie instytucji międzynarodowych. Mamy kolejne
deklaracje przywódców państw
o wsparciu Polski – podkreślił
min. Jan Dziedziczak.
Jednak – jak zaznaczył pełnomocnik rządu ds. Polonii
i Polaków za granicą – porozumiewanie się głów państw
zachodnich z Putinem i Łukaszenką jest „absolutnie niestosowne”.
– Polska jest krajem demokratycznym i sojusznikami w NATO i UE. Niestety
zachowanie choćby kanclerz
Angeli Merkel, która próbowała bez konsultacji z Polską,

bez konsultacji z polskimi
demokratycznie wybranymi
władzami rozmawiać o sytuacji
na granicy polsko-białoruskiej
(…) było niestosowne, bo nie
konsultowano tego z Polską.
Był to również ogromny błąd
dyplomatyczny, dlatego że była
to realizacja celu Aleksandra
Łukaszenki. Od lata zeszłego
roku nie jest on uznawany przez
społeczność międzynarodową
jako legalnie wybrany prezydent, wybory zostały sfałszowane, […] a tymczasem w wyniku
jego ataków na granice polską
do Aleksandra Łukaszenki
zadzwoniła kanclerz Niemiec
– zauważył gość Radia Maryja.
Donalda Tuska także oświadczył, że rozmawiał z Angelą
Merkel – ocenił Jan Dziedziczak.
– Jest to fatalna gra opozycji w całym tym konflikcie,
jednym z najpoważniejszych
konfliktów ostatniego trzydziestolecia, jakie dotyka Polskę.
W przeciwieństwie do Litwy,
Łotwy, które również były
przedmiotem ataku hybrydowego ze strony reżimu Łukaszenki, tam opozycja jednogłośnie
wspiera swoje rządy w obronie
kraju. Działa się tam wspólnie.
W Polsce opozycja wykorzystuje trudną sytuację państwa
polskiego do atakowania rządu
– dodał.
Unia Europejska deklaruje
pomoc dla migrantów na Białorusi, natomiast nie było takiej
chęci jeżeli chodzi o wsparcie
finansowe budowy zapory na
granicy polsko-białoruskiej
– Jest to temat całkowicie
przemilczany. Polska wielokrotnie proponowała konwoje
humanitarnej dla tych ludzi,
ale żeby do nich dotrzeć, trzeba
przejechać na stronę białoruską.
Prosiliśmy stronę białoruską,
aby wpuściła nasze ciężarówki
z pomocą (…) i na to się nie zgodzili, a następnie pokazywali
kolejne przemarznięte osoby,

wciągano w to mediach. Reżim
Łukaszenki nie jest zainteresowany losem tych migrantów,
a jedynie wykorzystuje ich jako
narzędzie. W mojej ocenie biorąc pod uwagę nadchodzącą pogodę, z punktu widzenia reżimu
białoruskiego, im gorzej będzie
się działo z tymi migrantami,
tym będzie to lepiej dla ich narracji medialnej. Jest to haniebne
wykorzystywanie tych ludzi
do swojej polityki – zauważył
sekretarz stanu w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.
– Na arenie międzynarodowej toczy się wielka batalia
narracyjno-hybrydowa, kto
przebije się z prawdą o tej sytuacji (na granicy polsko-białoruskiej – red.) – czy Polska, czy
będzie to zakłamana narracja
bardzo precyzyjnie skonstruowana przez oficerów służb
specjalnych reżimu Łukaszenki
czy Kremla o niewinnych, biednych migrantach, którzy płaczą
i potrzebują pomocy, a straszny
rząd polski się na to nie zgadza.
Jesteśmy świadkami wielkiej
medialnej i politycznej, dyplomatycznej batalii – zwrócił
uwagę Jan Dziedziczak.
W środę do Polski przedostało się 79 opozycjonistów
z Białorusi Złożyli oni wnioski
o ochronę międzynarodową
lub zadeklarowali złożenia ich
w najbliższym czasie.
– Polska, jeś li ktoś jest
uchodźcą, ale takim prawdziwym, udziela pomocy. Osobiście odbierałem w Białymstoku
kilka miesięcy temu punkt pomocy Polakom z Białorusi. Jest
to takie miejsce, gdzie uchodźca z tego kraju ma możliwość
uzyskania pomocy, znalezienia
pracy, mieszkania oraz pomocy
zdrowotnej. Tak samo państwo
polskie szerzej pomaga więźniom politycznym walczącym
o wolność i demokrację na
Białorusi – wskazał pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków
za granicą.

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

ul. Zachodnia 10

Nowy Tomyśl

biuro@scrapssw.pl

tel. 536-859-982 SKUP ZŁOMU
Zapamiętaj ceny konkurencji - DAMY CI WIĘCEJ!
a wsad/niewsad 1150 zł /tona
a blacha 900 zł/tona

a puszka 3 zł/kg

62-065 Grodzisk Wielkopolski
ul. Powtańców Chocieszyńskich 26
tel. 602 495 869
tel. 61 863 69 29 w 13
www.ubezpieczeniatomex.com.pl
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Łukaszenka atakuje polską granicę
Rozmowa z Krzysztofem Czarneckim – Posłem na Sejm RP, Prezesem Okręgu PiS.
Jak zdefiniuje Pan to, co
dzieje się od miesięcy na
granicy z Białorusią?
Nie jest to kryzys migracyjny.
To kryzys polityczny, wywołany w celu destabilizacji Unii
Europejskiej. Białoruski dyktator Łukaszenka atakuje polską granicę w sposób zorganizowany od wielu miesięcy.
Odbywa się to pod kontrolą i
nadzorem białoruskich służb.
Musimy mieć świadomość
sytuacji geopolitycznej i rozumieć słowa Prezydenta Prof.
Lecha Kaczyńskiego, wypowiedziane w Tbilisi w czasie
rosyjskiej agresji na Gruzję:
„My też świetnie wiemy, że
dziś Gruzja, jutro Ukraina,
pojutrze państwa bałtyckie a
później może i czas na mój
kraj, na Polskę” - przewidywał wówczas Lech Kaczyński. Jego słowa wielokrotnie
przytaczano po ataku Rosji na
wschodnią Ukrainę oraz po
zajęciu Krymu w 2014 roku.
Na terenie Białorusi stacjonuje
wojsko rosyjskie. Rosja obstawiła swoim wojskiem granicę
z Ukrainą.
Łukaszen ka ja ko agresor
mający wsparcie Putina nie
spodziewał się jednak tak
stanowczej obrony ze strony
Polski. Stanowczość rządu
Prawa i Sprawiedliwości pozwala Polakom spać spokojnie.
Nie chciałbym sobie nawet
wyobrażać białoruskiej agresji tego typu za czasów rządów PO-PSL. Gdy migranci
szturmowali Europę przez
Bałkany, najważniejsi politycy
rządzącej wtedy PO mówili, że
możemy przyjąć każdą liczbę

migrantów. Dzięki Bogu i
mądrości Polaków to Prawo
i Sprawiedliwość wygrało
wybory, i przeciwstawiło się
polityki państwa z kartonu.
Sytuacja geopolityczna jest
bardzo poważna, jakich
działań wymaga od polskiej
dyplomacji?
Przede wszystkim naszej aktywności. Polska dyplomacja
jest bardzo zaangażowana
zarówno w relacjach bilateralnych z państwami regionu,
jesteśmy bardzo aktywni w
formacie V4, w kontaktach z
naszym największym sojusznikiem USA, z NATO i Unią
Europejską. Ofensywa zagraniczna Premiera Mateusza
Morawieckiego spowodowała,
że państwa zachodnie zjednoczyły się w interesie Polski,
znacząco odcięto dopływ migrantów, tysiące zostały już
zawrócone.

Ze względu na kończący się
okres obowiązywania Stanu
Wyjątkowego w pasie przygranicznym została znowelizowana Ustawa o ochronie
granicy państwowej.
Wszystko odbywa się zgodnie
i w granicach prawa oraz
zgodnie z procedurami legislacyjnymi.
Histerycznych reakcji opozycji
i współpracujących z nimi
redakcji nie ma potrzeby komentować. Zapisy ustawy są
jasne i precyzyjne. Opozycja
posługuje się Fake newsami i
półprawdami. To działanie na
rękę agresorowi Łukaszence
i Putinowi. Dla zapewnienia
skutecznej ochrony granicy
UE, niezbędne jest dodanie
do istniejących przepisów
możliwości wprowadzenia,
na czas określony, zakazu
przebywania na obszarach
przy granicy. Zakaz będzie
mógł zostać wprowadzony
na określonym obszarze, na
podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych.
W projekcie przewidziano
szereg wyjątków – przede
wszystkim dla mieszkańców,
wykonujących pracę zarobkową na tym obszarze, uczniów,
osób korzystających z przejść
granicznych. Właściwy miejscowo komendant placówki
Straży Granicznej będzie mógł
zezwolić na przebywanie na
obszarze objętym zakazem
innych osób – w szczególności
dziennikarzy. Nowelizacja
zakłada także rozszerzenie
katalogu środkówprzymusu
bezpośredniego, których mogą
używać funkcjonariusze Stra-

ży Granicznej, o plecakowe
miotacze substancji obezwładniających.
Dodam, że trzeba wybudować
barierę na granicy jak najszybciej, której nie poparła opozycja. Nie pozwolimy na to, żeby
przez Polskę wiódł jakikolwiek
nielegalny szlak migracyjny do
Europy. Nie ma i nie będzie na
to naszej zgody. Naszym celem
jest powstanie zapory do końca
I półrocza 2022 roku.
Czy można określić kiedy i
jak zakończy się kryzys na
granicy?
Kryzys graniczny to zbyt delikatnie powiedziane. To agresja
nowego typu. Istnieją liczne
przesłanki, że przez wiele miesięcy, ten kryzys geopolityczny
będzie kontynuowany. To,
że niektóre działaniazostały
częściowo wstrzymane, nie
oznacza, że ataki się zakończyły. Jesteśmy przygotowani
na różne scenariusze. Musimy
wyciągać wnioski z działań
Rosji w
Gruzji, na Krymie czy na
wschodniej Ukrainie. Informacje, które spływają do
naszego kraju i do naszych
sojuszników są analizowane.
Dziękuję wszystkim polskim
służbom. Stoimy #MuremZaPolskimMundurem.Nie ma
dziś ważniejszego tematu
niż bezpieczeństwo Rzeczypospolitej i całej Europy!
Broniąc wschodniej granicy
Polski bronimy Unii Europejskiej. Pracujemy nad
bezpieczeństwem Polski i
całej Europy.
F. Gwar.

Narodowe Święto odzyskania Niepodległości w Opalenicy

W dniu 11 Listopada z okazji Narodowego Święta odzyskania Niepodległości zostały złożone wiązanki kwiatów przy pomniku
Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy przez mieszkańców i działaczy Prawo i Sprawiedliwość. Wiązankę składali: Józef Biegański, Wojciech Stankowski, Krzysztof Kolski.

Dwa miliardy zł
dla Wielkopolski!
Na ostatnią sesję Sejmiku
Wielkopolskiego przygotowałem Stanowisko Sejmiku
w sprawie realizacji Strategii rozwoju województwa
wielkopolskiego do 2030
rokudzięki rządowemu
Funduszowi Polski Ład –
Program Inwestycji Strategicznych, które pod obrady
wprowadził klub radnych
Prawa i Sprawiedliwości.
W p r ojekc ie st a now isk a
wskazałem, że Sejmik Województwa Wielkopolskiego
doceniając proinwestycyjną
politykę RząduRzeczypospolitej Polskiej wyraża swoją
aprobatę w związku z rozstrzygnięciem I pilotażowejedycji
Rządowego Funduszu Polski
Ład – Program Inwestycji
Strategicznych. Ogłoszone
wyniki naboru wniosków są
bardzo satysfakcjonujące dla
Wielkopolski, którejsamorządy wszystkich szczebli
otrzymały 1 980 055 704,53
zł na realizację 369 wniosków
określających najważniejsze i najpilniejsze potrzeby.
Rządowy Program Inwestycji
Strategicznych jest istotnym
narzędziem realizacji uchwalonejprzez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Strategii
rozwoju województwawielkopolskiego do 2030 roku,
w której określono kluczowe
wyzwania stojące przedWielkopolską w perspektywie
trwającej dekady.
S e j m i k Wo j e wó d z t wa
Wielkopolskiego z satysfakcją przyjął informację, że
największedofinansowanie
w wysokości 115 200 000
zł otrzyma Samorząd WojewództwaWielkopolskiego na
zakup zeroemisyjnego taboru
kolejowego. Realizacja tego
wnioskuwpisuje się w cel operacyjny Strategii Wielkopolskiej 2030 „Poprawa dostępności ispójności komunikacyjnej
województwa”. Narzędziem
do osiągnięcia tego celu jest
takżeuwzględnienie kolejnych 159 wniosków na łączną
wielkość dofinansowania 890
654 921 zł.Przejawiając troskę
o środowisko naturalne Sejmik
Województwa Wielkopolskiego wyrażaradość z dofinansowania kwotą 461 753 742 zł 95
wniosków dotyczących inwestycji wodno-kanalizacyjnych.
Stanowi to realizację celu

„Poprawa stanu oraz ochrona
środowiskaprzyrodniczego
Wielkopolski”.Kolejne cele
„Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeni” oraz
„Zwiększeniebezpieczeństwa
i efektywności energetycznej”
będą realizowane poprzez
dofinansowaniekwotą 176 852
962 zł 38 wniosków dotyczących wyrównywania szans
edukacyjnych,
poprawy dostępu i standardów oferty edukacyjnej oraz
społecznej, a także zwiększeniewykorzystywania OZE.
„Rozwój Wielkopolski świadomy demograficznie” będzie osiągany poprzez szereg
zadańzwiązanych ze wzrostem atrakcyjności terenów,
wzmacnianiem potencjału
Wielkopolski, atakże rozwojem infrastruktury zdrowotnej
i sportowej. Dofinansowanie
otrzymało 76wniosków na
kwotę 335 594 078 zł.
Rządowy Program Inwestycji Strategicznych wprost
wpisuje się w terytorialny
wymiarStrategii Wielkopolskiej 2030. Odwołuje się do
potrzeby zrównoważonego
rozwojuwojewództwa i silniej
wspiera obszary peryferyjne Wielkopolski. Inwestycje
samorządowe wtak dużej,
niespotykanej dotychczas
skali ukierunkowane są na
zniwelowanie różnicrozwojowych, które pogłębiła poprzednia strategia rozwoju województwa. Poprzezinwestycje
publiczne wzrośnie rozwój
gospodarczy i zamożność
wspólnoty wielkopolskiej.
Adam Bogrycewicz, radny Sejmiku
Wielkopolskiego, PiS

Wszystkim mieszkańcom powiatu
nowotomyskiego życzymy Zdrowych,
Spokojnych i Radosnych Świąt
Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego
Nowego 2022Roku.
Radni Powiatu Nowotomyskiego
Sylwester Kamyczek i Adam Frąckowiak
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NA WYMARZONE PREZENTY
POLECAMY
ATRAKCYJNY
KREDYT ŚWIĄTECZNY

MIASTO KOŚCIAN
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Ponad 650 tysięcy dofinansowania
z programu „Laboratoria Przyszłości”
Kościańskie szkoły podstawowe, dla których organem
prowadzącym jest Gm ina
Miejska Kościan, otrzymają
dofinansowanie w kwocie
651.900 złotych z programu
„Laboratoria Przyszłości”.
Laboratoria Przyszłości to
Program skierowany do szkół
podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych
i technicznych wśród uczniów.
W ramach Programu szkoły
otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności
praktycznych wśród dzieci i
młodzieży.

Zatwierdzono dofinansowanie dla poniższych szkół:
a Szkoła Podstawowa nr 1
im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie - 155.100 zł,
a Szkoła Podstawowa nr 2

im. Władysława Broniewskiego w Kościanie – 75 300 zł,
a Szkoła Podstawowa nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Feliksa Stamma w Kościanie - 216 900 zł,
a Szkoła Podstawowa nr 4

SOB-BRUK Adam Sobiech
z Kościana opiewającą na kwotę 875 269,29 zł. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie
m.in.: prac rozbiórkowych
z utylizacją, budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie
podbudowy, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
drogi, miejsc postojowych,
chodnika, wykonanie zjazdów
z płyt ażurowych, odtworzenie

15 grudnia 2021

Julia Stolpe u Burmistrza

im. Mariana Koszewskiego w
Kościanie - 204.600zł.
W ramach Laboratoriów
Przyszłości szkoły otrzymają
wsparcie finansowe na zakup
wyposażenia technicznego
potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności
manualnych i technicznych,
umiejętności samodzielnego i
krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego
oraz umiejętności w zakresie
nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania
technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również
pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na
stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Przebudowa ulicy Towarowej
Trwa przebudowa ul. Towarowej w Kościanie. Zakres prac
obejmuje budowę kanalizacji
deszczowej oraz nawierzchni
dróg, chodników, miejsc postojowych w ramach realizacji zadania „Przebudowa ul.
Towarowej – etap II”.
W ramach postepowania
o udzielenie zamówienia publicznego wybrano ofertę
Firmy Usługowo-Handlowej
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nawierzchni z asfaltobetonu
oraz wykonanie oznakowania
pionowego i poziomego.
Jest to kolejna ważna i długo wyczekiwania inwestycja
w infrastrukturę drogową
na terenie miasta, w ramach
której w sąsiedztwie dworca kolejowego w Kościanie
powstanie 90 nowych miejsc
parkingowych – podkreśla
burmistrz Piotr Ruszkiewicz.

W dniu 3grudnia Burmistrz
Piotr Ruszkiewicz spotkał się
z pochodzącą z KościanaJulią
Stolpe, półfinalistką „The
Voice of Poland”. Włodarz
pogratulował udanych występów w popularnym talent show

oraz życzył dalszych sukcesów
nie tylko na scenie krajowej,
ale także międzynarodowej.
Dzięki swemu zaangażowaniu i oddaniu się wielkiej
życiowej pasji, przyczynia
się Pani do rozwoju pięknej

dziedziny kultury i sztuki, jaką
jest śpiew. Droga do kariery
wokalnej nie jest łatwa – wymaga niezwykłych zdolności,
ciężkiej pracy, wytrwałości
i determinacji- stwierdził Burmistrz Piotr Ruszkiewicz.

Czwórka z dotacją na rozwój
czytelnictwa
Sz koła Podst awowa n r 4
im. Mariana Koszewskiego
w Kościanie otrzymała dotację celową z budżetu państwa
w kwocie 12.000 zł w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
Dofinansowanie dotyczy
zadania polegającego na rozwijaniu zainteresowań dzieci
i młodzieży przez promowanie
i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, realizowanego w ramach
Priorytetu 3 „Zakup nowości
wydawniczych do placówek
wychowania przedszkolnego,
bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (Kierunek interwencji: 3.1. „Zakup nowości
wydawniczych do placówek

wychowania przedszkolnego”
oraz Kierunek interwencji:
3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wy-

posażenia bibliotek szkolnych
i pedagogicznych”) Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

Leszno

POWIATY-GMINY
15 grudnia 2021

Str. 9

Kartki na Białoruś
- W tym przedświątecznym
czasie okażmy solidarność
z naszymi rodakami na Białorusi - zaapelował dziś minister
Jan Dziedziczak. Zachęca
on do udziału w akcji podpisywania kartek bożonarodzeniowych dla polskich
więźniów politycznych na
Białorusi - Andżeliki Borys
oraz Andrzeja Poczobuta.
Konferencja prasowa zwołana została w 40. rocznicę
wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Minister Jan
Dziedziczak wyraził słowa
uznania i podziękowania dla
wszystkich tych, którzy byli
zaangażowani w walkę o wolność Polski.
- Dziś możemy cieszyć się
wolną i niepodległą Polską,
ale pamiętajmy, że 5 godzin
jazdy samochodem z Leszna,
zaczyna się kraj, w którym
jest terror, w którym ludzie są
bici, prześladowani, zdarzają
się też wypadki śmiertelne
i w którym jest ponad tysiąc
więźniów politycznych, a nieoficjalnie jest ich znacznie

więcej. Pamiętajmy zasiadając
do stołu wigilijnego o naszych
rodakach ze Związku Polaków
na Białorusi, o pani Andżelice Borys i panu redaktorze
Andrzeju Poczobucie. My
będziemy łamać się opłatkiem,
a oni będą siedzieć w wieloosobowych celach z więźniami
kryminalnymi tylko za
to, że są wierni sprawom
polskim - powiedział Jan
Dziedziczak.
Minister
apeluje o solidaryzowanie
się z naszymi
rodakami na
Białorusi, a także całym narodem białoruskim, który przeżywa to, co nasi obywatele 40
lat temu. Wyrazem wsparcia
ma być akcja podpisywania
bożonarodzeniowych kartek
dla Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta.
- Życzenia i zapewnienia
o naszej pamięci są napisane

cyrylicą. Jest to wymóg władz
białoruskich. Gdybyśmy napisali je po polsku, to na pewno
nie trafiłyby one do adresatów.
To istotne, abyśmy wzięli
udział w tej akcji i zapraszamy do niej osoby o różnych
poglądach. Ważne jest to,
abyśmy utożsamiali się z umiłowaniem
polskości
i umiłowaniem
wolności.
Niek ie dy
zapominamy jakim
skarbem
jest wolna
i niepodległa Polska,
ale też, że tak naprawdę w porównaniu do naszych rodaków
na Białorusi, my problemów
nie mamy - dodał minister.
Kartki świąteczne można
podpisywać w biurze poselskim Jana Dziedziczaka
w Lesznie oraz w Rawiczu.
Radio Elka

Wiceprezydent Leszna
Piotr Jóźwiak o kulturze
Z Piotrem Jóźwiakiem- wiceprezydentem Leszna na temat oświaty
i kultury rozmawia- Franciszek Gwardzik
Czy planowane jest organizowanie imprez kulturalnych, sportowych lub
koncertów?
Mieliśmy ostatnio kilka wydarzeń, które z uwagi na
chorobę artystów zmieniła
się sytuacja w jakiej się znajdujemy. Przy kwarantannie
na którą zostaliśmy wysłani
musieliśmy kilka fajnych
imprez odwołać. Chcieliśmy
zorganizować duży koncert
poświęcony 400-leciu bitwy
pod Chocimiem. Niestety
z uwagi na pandemię został
odwołany. Był pomysł taki, że
miał tutaj być Jacek Kowalskiwybitny bard z Kórnika ale
musieliśmy odwołać. Zastanawiamy się czy nie zrobić
tego w przededniu rocznicy
Powstania Wielkopolskiego.
Grudzień jest bardzo niepewnym miesiącem. Zawsze 17
stycznia świętujemy powrót
Leszna do Macierzy. Organizowanie takiej imprezy onli-ne
nie bardzo by się sprawdziło.
Te obchody zawsze były uroczyste. Mieliśmy w zeszłym
roku 100-lecie powrotu Leszna do Macierzy. W tym czasie
zawsze były przyznawane
tytuły Honorowy Obywatel
Leszna. W tym roku jesteśmy
trochę przyhamowani bo nie
wiemy jaka będzie sytuacja
pandemiczna.

„

Czego można się spodziewać w przyszłym roku?
Z pewnością będzie dużo

Chcieliśmy zorganizować duży koncert
poświęcony 400-leciu
bitwy pod Chocimiem

imprez jak co roku pokaz
samolotowy, który jest zaplanowany na 18 i 19 czerwca.
Organizatorem będzie Lotnisko Leszno- spółka miejska.
W tym roku uczestniczyło
kilkadziesiąt tysięcy widzów.
Był świetny sprzęt z całego
świata m.in. siły zbrojne ze
Szwajcarii, oraz USA.
Jak wygląda sytuacja
w szkołach?
Mamy bardzo dużo uczniów
na kwarantannie – są takie szkoły gdzie kilkanaście

oddziałów jest na zdalnej
nauce. Jest jedna taka szkoła
w której wszyscy uczniowie
są na zdalnym nauczaniu. Pod
swoją opieką mamy przeszło
30 szkół. O sytuacji z nauką
hybrydową decyzję podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z Sanepidem. Brakuje
nam miejsc w przedszkolach,
ale jest w budowie przy szkole
nr.4 w dzielnicy Zaborowo.
Jest to dzielnica, która bardzo się rozrasta. Będzie więc
duże nowoczesne przedszkole
z sześcioma oddziałami.

powiat grodziski
„Mundurówka w Warszawie”
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W dniach 8-10 listopada 2021r.
uczniowie klas mundurowych
grodziskiego Zespołu Szkół
Technicznych im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego przebywali
w Warszawie. Celem podróży
do stolicy Polski była wizyta
w muzeach: Fryderyka Chopina, Historii Żydów Polskich,
Powstania Warszawskiego,
Więzienia Pawiak i Żołnierzy
Wyklętych, Więźniów Politycznych PRL oraz w Centrum

Nauki Kopernik. Uczniowie
zwiedzili również obiekty
znajdujące się na Krakowskim
Przedmieściu, Plac Piłsudskiego jak też spacerowali ulicami
Starego Miasta.
Wycieczka otrzymała dofinansowanie z programu
"Poznaj Polskę" Ministerstwa
Edukacji i Nauki. Opiekunami
młodzieży byli nauczyciele
Anna Ledzianowska, Rafał
Maluśki i Sebastian Tuliński.

III Mistrzostwa ZST w Wyciskaniu
Sztangi Leżąc
W środę 8 grudnia 2021r.
odbyły się III Mistrzostwa
Zespołu Szkół Technicznych
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc pod honorowym patronatem Starosty Grodziskiego. Mistrzostwa odbyły się
w siłowni Behapowiec GYM
w Grodzisku Wielkopolskim,
a zostały zorganizowane przez
nauczycieli wychowania fizycznego: Marcina Łodygę
i Rafała Maluśkiego, którzy
byli też sędziami zawodów.
Po wcześniejszym zważeniu
zawodników przystąpiono do
boju od 45 kg wyciskanego
ciężaru i stopniowo go zwięk-

szając w 14 kolejkach według
formuły Wilks'a.
Wszystkim zawodnikom
serdecznie gratulujemy udziału, doskonałych wyników i życzymy kolejnych sukcesów!
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Konkurs Wiedzy o Powiecie Grodziskim

Dnia 2 grudnia 2021r. obył się
VI Konkurs Wiedzy o Powiecie Grodziskim. Tym razem ze
względu na panującą pandemię
konkurs został przeprowadzony online. W konkursie
uczestniczyło 20 uczniów ze
szkół podstawowych Powiatu
Grodziskiego. Uczniowie ci
rozwiązywali test z wiedzy
o powiecie grodziskim po
czym Komisja Konkursowa
wyłoniła najlepszych. O wygranej decydowała liczba zdobytych punktów oraz czas
rozwiązania testu.
W Konkursie Wiedzy o Powiecie Grodziskim Finalistami konkursu zostali uczniowie
ze szkół:
I miejsce – SP Kąkolewo
II miejsce – SP Kąkolewo
III miejsce – SP 4 Grodzisk
Wlkp.
Z kolei tytuł Laureata uzyskali
uczniowie ze szkół:
IV miejsce – SP Kąkolewo
V miejsce – SP 4 Grodzisk
Wlkp.
VI miejsce – SP Ptaszkowo
VII miejsce – SP 1 Grodzisk
Wlkp.
VIII miejsce – SP 1 Grodzisk
Wlkp
W dniu 6.12.2021r. w Liceum Ogólnokształcącym im.
Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim Finaliści i Laureaci odebrali nagrody
z rąk Starosty Grodziskiego
Mariusza Zgaińskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego Sebastiana
Skrzypczaka i Dyrektor Liceum Jadwigi Łachety. Gratulacje nagrodzonym uczniom
i ich opiekunom złożyła również członek Komisji Konkursowej i Organizator Konkursu
Dorota Adam.

GMINA rakoniewice
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Pałac laureatem konkursu!

Zespół Pałacowo – Parkowy
w Rakoniewicach został laureatem konkursu „Zabytek
Zadbany 2021”. W tegorocznej
edycji konkursu, który organizowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków,
wzięło udział prawie 140 zabytków z 15 województw.
Zespół Pałacowo - Parkowy
znalazł się w elitarnym gronie
7 nagrodzonych obiektów
w kraju. Laur zdobył w kategorii „Rewaloryzacja przestrzeni
kulturowej i krajobrazu”!
„To wielki sukces, zaszczyt,
duma i prestiż – mówi Burmistrz Rakoniewic, Gerard
Tom ia k. Po raz pier wszy
w rozmowach na temat zespołu pałacowo – parkowego
w Rakoniewicach uczestniczyłem w 1998 roku. Karuzela
różnego rodzaju „niemożliwości” trwała wiele lat…

„

„To wielki sukces,
zaszczyt, duma i prestiż – mówi Burmistrz
Rakoniewic,
Gerard Tomiak
Musiałbym się bardzo mocno
uszczypnąć, gdyby wtedy ktoś
mi powiedział, że spotka mnie
aż tak wielka sprawa, której
świadkami dziś jesteśmy. Po
dziesięciu latach od momentu,
w którym gmina Rakoniewice
stała się właścicielem tego
miejsca, znaleźliśmy się na
samym szczycie. Na końcu
„opowieści” o zespole pałacowo – parkowym w Rakoniewi-

Na foto od lewej: Bartosz Skaldawski - dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa,
prof. Magdalena Gawin - Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator
Zabytków, Jolanta Goszczyńska - Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu,
dr Gerard Tomiak - Burmistrz Rakoniewic
cach postawiona została złota
kropka.”
Podczas uroczystej gali,22
listopada br., która odbyła
się w Domu Dziennikarza
- Centrum Prasowe Foksal
w Warszawie, z rąk Generalnego Konserwatora Zabytków, prof. Magdaleny Gawin
oraz dyrektora Narodowego
Instytutu Dziedzictwa, Bar-

tosza Skaldawskiego, nagrody
odebrał Burmistrz Rakoniewic – Gerard Tomiak.
Oprócz Dyplomu Laureata,
gmina otrzymała tabliczkę
z brązu z logo obiektu zabytkowego i napisem: „Zabytek
Zadbany A.D. 2021 Laureat
w konkursie Generalnego
Konserwatora Zabytków”,
która już wkrótce zawiśnie

przy wejściu do budynku.
W laudacji czytamy: „Przeprowadzone prace pozwoliły
na zachowanie integralności
i utrwalenie autentyzmu substancji zabytkowej zespołu
pałacowo – parkowego w Rakoniewicach, obecnie siedziby
Urzędu Miejskiego Gminy
Rakoniewice. Przeprowadzone
prace uratowały pałac i park

przed postępującą degradacją
oraz przywróciły historyczne
walory krajobrazu kulturowego.”
Warto przypomnieć, że we
wrześniu tego roku Gmina Rakoniewice otrzymała nagrodę
Wojewody Wielkopolskiego
i Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
za wieloletnie działania, za-

angażowanie i trud włożony
w uratowanie zniszczonych
zabytków - ratusza w Rostarzewie i Zespołu pałacowo parkowego w Rakoniewicach.
Wykonawcą wszystk ich
prac była firma Architektoniczno – Budowlana Restauracji Zabytków ACHITEKTON
- Leszek Peljan, Leszek Link
Spółka Jawna z Głogowa.

GMINA GRODZISK WIELKOPOLSKI
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Grodziski Jarmark Świąteczny za nami

Na trzy dni grodziski Stary Rynek zamienił się w świąteczny jarmark. Oprócz licznych stoisk, w trakcie wydarzenia zaplanowane były występy artystyczne, odpalenie oświetlenia świątecznego na
Starym Rynku, szopka z żywymi zwierzętami oraz pokaz pirotechniczny z żywym ogniem oraz sztucznymi ogniami. Najmłodsi mogli liczyć na słodkie niespodzianki, którymi obdarowywały ich elfy.
Organizaację wydarzenia wsparła Enea Oświetlenie.

ul. Wiśniowa 2
tel. 61 444 71 06

ul. Słowiańska 12
tel. 61 673 11 48

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
Przychodnia Specjalistyczna
„POLIKLINIKA” NZOZ

Usługi w ramach MEDYCYNY PRACY
tel.

502 033 012 tel. 61 444 89 86

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

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

Wszystkim Klientom,
Partnerom
oraz Przyjaciołom
firmy Piekarnia - Cukiernia
Mat -Piek s.c. składamy życzenia
spokojnych i radosnych Świąt
Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym Nowym Roku
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AUTO KOMIS

PRODUKCJA OKIEN
I DRZWI Z PCV
ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

RATY!
CENY KONKURENCYJNE

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

WALDI ZAKŁADY MIĘSNE
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa

ul. Powstańców Chocieszyńskich 97, Grodzisk Wlkp.

Orwat Rafa³

P. H. ANDRZEJ CIORGA

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

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

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

Zdrowych i wesołych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego
Nowego 2022 Roku
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13. 14

Krzyżówka gwiazdkowa
1. Warzywo domowe 2. Szkolna sala 3. Nie mężatka
4. Żołnierz – inaczej 5. Przeważnie jest kościelna
6. Do przewożenia dzieci 7. Otwiera drzwi
8. Polska rzeka 9. Tajemnicza grupa ludzi
10. Zwierze futerkowe 11. Duża mrówka
12. Stara kopia 13. Do pisania na tablicy
14. W niej obrazek

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

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.
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Spotkanie z podróżnikiem Piotrem Kowalczykiem
Sri Lanka
- monsunowe opowieści
W jesienne popołudnie odwiedził naszą bibliotekę podróżnik i publicysta Piotr Kowalczyk. Na spotkanie przybyli czytelnicy i członkowie
Stowarzyszenia „Trzcielscy
seniorzy”. Tematem spotkania
była Sri Lanka jest to kraj położony na wyspie na Oceanie
Indyjskim.
Wyspa jest rozciągnięta na
długości 600 km i szerokości
350 km. Symbolem wyspy
są słonie, które przebywają
w rezerwacie Pinnawela, jest to
sierociniec dla słoni. Niestety,
pomimo że żyją w rezerwacie
są wiązane łańcuchami i są
całkowicie podporządkowane
człowiekowi. Religią wiodącą
w tym kraju jest buddyzm,
w mieście Kandy jest świątynia, w której jest ząb Buddy.
Popularnym środkiem lokomocji mieszkańców są motorki
zwane tuk – tuk. Oprócz tego
mieszkańcy korzystają ze zwy-

kłych autobusów, w których są
kadzidełka z podobizną Buddy
lub luksusowe autobusy i pociągi z klimatyzacją. Można
również wynająć prywatny
transport, za cały dzień jazdy
płacimy od 80 zł do 100 zł.
Temperatura powietrza wynosi
30 stopni C, występują tam
deszcze monsunowe, które nie
są mocno uciążliwe. Sri Lanka

jest znana również z produkcji
cynamonu, 80% produkcji na
świecie pochodzi z tego kraju.
Teren górsk i Adam’sPeak
obsadzony jest herbatą cejlońską. Wysoka jakość tego
trunku zależy od pielęgnacji
i przycinania drzewek herbacianych. Podstawą wyżywienia
w Sri Lance jest ryż z różnymi
dodatkami takimi jak: ryby,

Worek medali w Trzcielu!
Ogólnopolskie Zawody
Zapaśnicze Młodzików
odbyły się 5.12.2021 w hali
sportowej im. Moniki Michalik w Trzcielu. Zawody
otworzył członek zarządu
powiatu międzyrzeckiego
Dariusz Orzeszko.
Dla wielu zawodników był
to pierwszy start w zawodach
tzn. Pierwszy Krok Zapaśniczy
i spisali się SUPER.
Zawodnicy otrzymali medale, dyplomy i słodycze,
a w punktacji drużynowej
puchary.
W zawodach uczestniczyli
zawodnicy z 5 klubów, które
zdobyły kolejno: I miejsceOrlęta Trzciel (34 punkty), II
miejsce- Tygrysy Kąty Wrocławskie (21 punktów), III
miejsce Sobieski Poznań (18

punktów), IV miejsce Akademia Zapasów Nowy Tomyśl
(18 punktów), 5 miejsce Start
Długołęka (9 punktów).
Wyniki zawodników Orląt
w swoich kategoriach wagowych:
I miejsce: Laura Minge, Karolina Fietz, Magdalena Śpiewak, Marcel Terlecki, Adam
Bauzabia, SviatoslavByrheu,
Kacper Fietz (łącznie 7 pierwszych miejsc).
II miejsce: Oskar Szrama,
Damian Kuryś, Jakub Minge,
Amin Bauzabia,
III miejsce: Antoni Rakoniewski, Mikołaj Jezierski,
Adam Szymkowski.
Wszystkim zawodnikom
i zawodniczkom gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów!
Podczas zawodów młodzi
zapaśnicy mieli okazję oglądać

pokaz zapaśniczy, w którym
wystąpili utytułowani wychowankowie Orląt (Jan Chojnacki, Grzegorz Hildebrand
i Adam Fietz) oraz zawodnik
Akademii Zapasów Nowy
Tomyśl - Oliwier Skrzypczak.
Serdeczne podziękowania
składamy instytucjom samorządowym za wsparcie
w organizacji Ogólnopolskich
Zawodów Zapaśniczych Młodzików: Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa
Lubuskiego, Powiatowi Międzyrzeckiemu, Gminie Trzciel
oraz Lubuskiemu Bankowi
Spółdzielczemu.
Brawa należą się również
Rodzicom, którzy upiekli ciasta do kawy i herbaty, licznie
przybyli na zawody i mocno
kibicowali swoim dzieciom.
BRAWO RODZICE!

mięso, kokos, ananas i in. warzywa. W 2004 roku w rejon
ten uderzyło ogromne tsunami,
które pochłonęło wiele istnień
ludzkich i dokonało wiele
zniszczeń, w chwili obecnej
odbudowano nawiedzone tym
kataklizmem rejony i usprawniono system ostrzegawczy
przed tsunami. Bezpośredni lot
w ten zakątek trwa 7 – 8 godzin
a koszt lotu w dwie strony
to około 2500,00 zł. Jeśli
chcemy dostać się tam, trzeba
mieć obowiązkowe szczepienia a w dobie pandemii oprócz
szczepionki na covid, trzeba
zrobić testy i odbyć po przylocie kwarantannę.
Afryka - czy nadal dzika?
Musimy sobie zadać pytanie
jaką mamy Afrykę Zachodnią
w 21 wieku? Odpowiedzią
na to pytanie było spotkanie
z podróżnikiem, publicystą
Piotrem Kowalczykiem, który
nam przedstawił: Maroko, Senegal i Gwineę. Na spotkanie

przybyli uczniowie Szkoły
Podstawowej w Trzcielu. Jeżeli
chodzi o turystykę to wszystko
zależy, czy jesteśmy w centrum miast takich jak Casablanca czy Marrakesz, gdzie są
hotele klimatyzowane i turysta
może skorzystać z wszelkich
dogodności w zależności od
swoich możliwości finansowych. Transport dla bogatych
mieszkańców jest z klimatyzacją, ale dużym powodzeniem wśród turystów i tubylców cieszy się Bush – taxi.
Jest to bardzo tani transport,
do samochodu wsiada około
11 osób. Często samochód
nie ma już szyb, dobrze jest,
kiedy posiada chociaż przednią szybę. W Afryce nie ma
fabryk samochodowych, jest
jedna filia w RPA. Pomimo,
że szkoły są bezpłatne, połowa
społeczeństwa nie umie czytać, w tej grupie są kobiety
i dzieci, które nie chodzą do
szkoły, bo muszą pracować.
Jeżeli chodzi o ulubione ku-

linaria to ulubioną potrawą
jest gulasz. Gulasz składa się
z: ryżu, kaszy, batatów, ryby
oraz limonki. Jeżeli chodzi
o przyrodę, Afryka posiada
trzy pasy roślinne: pustynie,
sawannę i dżunglę. Żyją tam
zwierzęta, takie jak: warany,
małpy, krokodyle, żyrafy,
antylopy i in. Z dala od miast
ludzie żyją w innych warunkach, ma się wrażenie, że
czas w, niektórych miejscach
stanął w miejscu, nie ma tam
ani komputerów, ani laptopów,
ale ludzie pomimo biedy są
bardzo gościnni i uprzejmi.
Tak jak wszędzie ulubioną
zabawą dla chłopców jest gra
w piłkę nożną. Możemy sobie
odpowiedzieć na pytanie, że
w niektórych regionach Afryki
widać już 21 wiek, ale turyści
szukają tej Afryki dzikiej
jeszcze nieokiełznanej przez
postęp, czyli pięknej i naturalnej, nie skażonej cywilizacją.
BPMiG Trzciel
Wioletta Fabian
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GMINA MIEDZICHOWO

„Z wikliną w tle – ZIELONY
plac zabaw w Bolewicach”

Dzień Pracownika
Socjalnego
Wójt Gminy Miedzichowo
Stanisław Piechota wraz z
Sekretarzem Gminy Karoliną
Łotecką i ze Skarbnikiem
Gminy Mirosławą Kuryś złożył wszystkim pracownikom
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Miedzichowo
serdeczne podziękowania i
wyrazy uznania za wysiłek

W ramach programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla
Wielkopolski” realizowanego
przez Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolsk iego” gm ina Miedzichowo otrzymała wsparcie
finansowe w wysokości
50.000,00 zł.
C elem p r og r a mu było
wzmocnienie i zachowanie
różnorodności biologicznej.
Powstał ZIELONY plac

zabaw na boisku sportowym
w Bolewicach, wyposażony w gotowe elementy tj.:
huśtawka, bujak , ruchoma
drabinka oraz zestaw zabawowy z elementami zjeżdżalni.
W ramach projektu powstała
również żywa altanka wykonana z wikliny, tunel oraz
ogrodzenie oddzielające plac
zabaw od strefy urządzeń do
ćwiczeń na świeżym powietrzu oraz boisk.

„ Zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
w ramach Programu pn. „ Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski”
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i zaangażowanie oraz trud
włożony w niesienie pomocy
drugiemu człowiekowi. Życzył
również wytrwałości, energii
do realizacji ciekawych projektów socjalnych, jak najwięcej satysfakcji, ciągłego rozwoju, sukcesów zawodowych
oraz wszelkiej pomyślności w
życiu osobistym.
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GMINA OPALENICA

Jarmark Świąteczny 2021
za nami
W weekend od 3 do 5 grudnia opalenicki Rynek
ponownie stał się kulturalno – rozrywkowym sercem miasta. Wszystko za sprawą szóstej już edycji
Jarmarku Świątecznego.
Przez trzy dni mieszkańcy gminy oraz goście
mogli wspaniale spędzać u nas czas. Na specjalnej
scenie od godzin popołudniowych do wieczora
odbywały się wstępy, ponadto odwiedzający
naszą imprezę mogli skorzystać z oferty wielu
tematycznych stoisk – były i pyszne świąteczne
wypieki, własnoręcznie tworzone ozdoby, a nawet
rozgrzewający strażacki grzaniec.
Niewątpliwą atrakcją był piątkowy przyjazd
Mikołaja, który pod jarmarczną scenę podjechał…
klasycznym Volkswagenem Garbusem. Kilka
chwil po tym wydarzeniu Burmistrz Opalenicy
Tomasz Szulc wraz ze swoim zastępcą Pawłem
Jakubowskim oraz właśnie Świętym Mikołajem
(radnym Krzysztofem Kasperczakiem) – oficjalnie przywitali zebranych i otworzyli tegoroczną
imprezę. Następnie – po odliczaniu od 10 do
0 – rozbłysło świąteczne oświetlenie na naszej
miejskiej choince.
Przez trzy dni atrakcje kulturalno – rozrywkowe
zapewniali lokalni artyści, ale nie tylko. Gwiazdą
soboty był Kasjan Cieśla – uczestnik tegorocznego
Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu,
w niedzielę w wir zabawy „Na góralską nutę, hej”
porwała nas wszystkich kapela „Góralska Hora”.
Impreza była udana i już nie możemy doczekać się kolejnej edycji Jarmarku Świątecznego
w Opalenicy!
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ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W GRODZISKU WLKP.

„Liga Młodych Logistyków”

z naszej szkoły w następujących składach:
Klasę 3A reprezentowały:
Brudło Kornelia, Smorawska
Kinga oraz Szumna Klaudia
Klasę 4A reprezentowały:
Majcherek Majka, Skrzypek
Wiktoria oraz Tomaszewska
Weronika
Z niecierpliwością czekamy
na ogłoszenie oficjalnych wyników i trzymamy kciuki za
nasze drużyny, aby znalazły
się w gronie najlepszych.

15 grudnia 2021

Mistrzostwa Rejonu
w Drużynowym Tenisie Stołowym
W dniu 3 gr udnia 2021r.
uczniowie Zespołu Szkół
Technicznych wzięli udział
w ¼ fina łu województwa
Wlkp. w Drużynowym Tenisie Stołowym w Ostrorogu.
W składzie: Marta Karyś kl.
2fb, Izabela Woźna
z kl. 3 dz oraz chłopcy:
Nikodem Wojda kl. 3eb, Dominik Wielgosz kl. 2 DT

7 grudnia 2021r. punktualnie
o godzinie 11:00 w Zespole
Szkół Technicznych im. E.
Kwiatkowskiego odbyły się
eliminacje do konkursu „Liga
Młodych Logistyków”. To
konkurs dla logistyków ze
szkół średnich organizowany
przez Naukowe Koło Logistyki „Dialog” w Katowicach.
Eliminacje miały formę testu
jednokrotnego wyboru i zadań obliczeniowych. Wzięły
w nich udział dwie drużyny

POWIATY-GMINY

i Marcin Nowak kl. 4 LT.
Wśró d je dena st u d r u ż y n
Zespół Szkół Technicznych
w kategorii dziewcząt zdobył
siódme miejsce . Natomiast
drużyna męska zajęła wysoką
czwartą lokatę . Wszystkim
reprezentantom gratulujemy.
Nad uczniami opiekę sprawował Marcin Łodyga.
Marcin Łodyga

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

PIEKARNIA - CUKIERNIA
EUGENIUSZA KOCIKA

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

Adres redakcji: 62-065 Grodzisk Wlkp.
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ul. Garbary 23 / e-mail:powiaty@wp.pl, www.powiatygminy.pl
Redakcja: Hieronim Dymalski, tel: 660-777-601, e-mail: h-dymalski@wp.pl
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odpowiedzialności. Redakcja ma prawo skrótów nadsyłanych listów
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życzymy
Wesołych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
Zapraszamy do sklepu:
64-333 Bukowiec, ul. Kościelna 37
tel.

61 44 11 552

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
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POWIAT NOWOTOMYSKI

Eliminator Fight Night

W sobotę, 13 listopada w Powiatowym Centrum Sportu
w Nowym Tomyślu odbył się
EFN - Eliminator Fight Night.
Imprezę zorganizował Powiat
Nowotomysk i, Powiatowe
Centrum Sportu w Nowym
Tomyślu oraz Klub Sportów
Walki "De La Riva". Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem – bilety na ten
wieczór sprzedano w dwa dni!
Co najważniejsze, zadowolenia
z udanej sportowej imprezy nie
kryją tylko kibice, ale wysoki
poziom organizacyjny podkreślają sami zawodnicy. Warto
w tym miejscu wspomnieć,
że dzień wcześniej zorganizowano konferencję prasową
wraz z oficjalnym ważeniem
zawodników. Oba wydarzenia
można było oglądać online,
dzięki transmisji, którą zapewniła Telewizja Kablowa
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Nowym Tomyślu.
– Bardzo doceniamy ogromne zaangażowanie i wkład
członków K lubu Spor tów
Walki „De La Riva”. Taka aktywność, pełne odpowiedzialności podejście do organizacji
imprezy pozwala wierzyć, że
misja jakiej podjął się Klub

„De La Riva” zaczyna procentować, dając z kolei nam dodatkową motywację do wsparcia,
a wszystkim zawodnikom
i ich opiekunom pewność, że
mogą liczyć na profesjonalne,
bezpieczne, uczciwe i zapewniające najwyższy standard
zawody – podkreślał w piątek
wicestarosta nowotomyski
Marcin Brambor.
Prezes i trener Klubu Sportów Walki „De La Riva”
K rzysztof Adamcza k nie
kryje z kolei planów, jakie
wiąże z organizacją gali. –
Bardzo się cieszę, że kibice
wyszli z imprezy zadowoleni i usatysfakcjonowani
poziomem walk. Liczę, że
w przyszłych galach – eliminacjach – uda się wprowadzić
walki o pas Federacji EFN.
Mamy spore doświadczenie,
wiele sukcesów sportowych
na koncie, zarówno naszych
zawodników, jak i trenerów.
Wiedzę i umiejętności chcemy
spożytkować promując i dając
możliwość zaprezentowania
się m łodym zawodnikom
MMA, zwłaszcza z naszego
regionu. Podczas przygotowań
do imprezy udało nam się
połączyć nie tylko zaintere-

sowane kluby sportowe, ale
również doskonale układała
nam się współpraca z lokalnymi firmami, które wsparły
naszą aktywność. Dziękuję
Powiatowi Nowotomyskiemu
za szansę i możliwość współpracy, a partnerom i sponsorom za zaufanie i ogromne
wsparcie – powiedział K.
Adamczak.
Oprócz emocji związanych
z poszczególnymi walkami,
organizatorzy włączyli się też
w akcję zbiórki pieniędzy na
leczenie chorej Mai Tomczak
ze Zbąszynia. W trakcie
licytacji ogromnym zainteresowaniem cieszyła się bluza
przekazana przez Szymona
Kołeckiego, czy też rękawice
z autografem gościa imprezy
– Andrzeja Grzybka.
Dziękując wszystkim partnerom sportowej soboty wicestarosta nowotomyski Marcin
Brambor wyrazy uznania
i wdzięczności przekazał też
wszystkim, którzy choćby
najmniejszą cegiełkę włożyli
w przygotowanie imprezy.
- Cenię sobie Państwa aktywność i dziękuję za każdy
gest życzliwości i wsparcia
– mówił M. Brambor.
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Jubileusz Opalenickiej Izby Gospodarczej
W sobotę, 27 listopada odbyła się uroczystość z okazji
10-lecia Opalenickiej Izby Gospodarczej. Rys historyczny,
pierwsze spotkania, wspólne
inicjatywy i przedsięwzięcia
przypomniał prezes OIG Jan
Adamczewski. Była to też
doskonała okazja do złożenia
gratulacji, życzeń i podziękowań za lata owocnej współpracy z lokalnymi samorządami.
W imieniu powiatu nowotomyskiego życzenia wraz
z wyrazami uznania za aktywną działalność złożył starosta nowotomyski Andrzej
Wilkoński. Władze gminy
Opalenica reprezentował burmistrz Tomasz Szulc, zastępca
burmistrza Paweł Jakubowski
oraz sekretarz gminy Tomasz
Matusiak. Wszystkim człon-

kom zarządu OIG wręczono
okolicznościowe statuetki
wraz z gratulacjami. Słowa
uznania skierował także obecny na spotkaniu Ireneusz Witkowski, dyrektor biura KOLD,

Michał Łęszczak, prezes OSP
Opalenica oraz Łukasz Parniewicz, komendant Komisariatu
Policji w Opalenicy.

Fot. Karolina Kaczmarek,
Nasz Dzień Po Dniu

Mikołaj w szpitalu
W poniedziałek, 6 grudnia do
Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu zawitał Święty
Mikołaj. Znany już personelowi medycznemu wyjątkowy
gość pojawił się jak zwykle
w otoczeniu elfów z nowotomyskiego Studia42. Z ogrom-

nymi workami, pełnymi łakoci
Mikołaj pojawił się w pierwszej kolejności na oddziale
dziecięcym, by chorym milusińskim umilić ten wyjątkowy
dzień. Mikołaj nie ominął
również Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego, przed którego

wejściem w placówce powitał
go wicestarosta nowotomyski
Marcin Brambor oraz dyrektor
SP ZOZ Tomasz Przybylski.
Dziękujemy Mikołajowi za
umilenie tego dnia wszystkim
pacjentom i życzymy mu duuuuużo zdrowia i wytrwałości.
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Kanalizacja sanitarna za ponad
2,5 mln zł
Budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sątopy
rozpoczęto w sierpniu 2020 r.
Wykonany dotychczas zakres inwestycji zrealizowano
w trzech etapach.
Obecnie 79 istniejących
posesji może podłączyć się do
nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku
od ul. Sątopskiej w Glinnie
do skrzyżowania ulic Szkolnej i Wrzosowej w Sątopach.
Pierwszym odbiorcą podłączonym do kanalizacji jest Szkoła
Podstawowa w Sątopach.
W ramach zadania powstał
rurociąg tłoczny o długości
ponad 3,5 km, ponad kilometr
instalacji z rury kamionkowej
DN 200mm, pół kilometra
z rury PCV o tej samej średnicy, wraz z odnogami PCV
do wszystkich posesji, a także
służąca całej miejscowości
przepompownia ścieków–nowoczesnyobiekt owydajności
6,22 dm3 na sekundę i głębokości ponad 5 metrów, wyposażony również w agregat
prądotwórczy. Nowo powstałą
instalację uzupełniają cztery
komor y z odwodnieniem,
sześć komór odpowietrzających oraz 48 studni betonowych. Na całej szerokości pasa
drogowego w ulicy Dworcowej
i ulicy Szkolnej w Sątopach
w miejscu prowadzenia robót
została odtworzona nawierzchnia.
Inwestycja została wykonana ze środków gminnych przekazanych na realizację zadania
Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym
Tomyślu. Łączny koszt inwestycji na dzień 31.10.2021r.
(wykonane roboty i zawarte

umowy) wyniósł 2.589.377,00
zł netto.
Do ska na l izowa n ia całej miejscowości konieczne
jest wybudowanie jeszcze
ok. 3.546,85 m sieci oraz 93
odnogi (o łącznej długości
357,55 m).
Na terenie gminy Nowy
Tomyśl wsie zwarte jak Bukowiec, Boruja Kościelna, Jastrzębsko Stare i Sękowo są
skanalizowane.
Na swoją kolej czekają jeszcze tylko Wytomyśl (jest już
sporządzony projekt budowlany) oraz Róża.
Źródło : PWiK w Nowym Tomyślu
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Wszyscy z medalami
Mistrzostw Polski!
21 l istopad a St a rga rd zie
Szczecińskim aż 28 zawodników z Klubu Sportów Walki „De La Riva” z siedzibą
w Głuponiach zmagało się
na Mistrzostwach Polski dla
dzieci i młodzieży Gi oraz No
Gi. Wszyscy byli głodni walki,
ponieważ w związku z pandemią startów w zawodach było
ostatnio mniej. Determinacja
sprawiła, że przywieźli worek
medali!
Klub reprezentowały dzieci
i młodzież z filii w Nowym
Tomyślu (trenowani przez
Krzysztofa Adamczaka) oraz
z filii w Głuponiach (podopieczni Joanny Maizenhilder). Dla wielu dzieci był to
pierwszy start w turnieju brazylijskiego jiu jitsu. Wróciły
zbudowane wynikami i z aż
trzema pasami mistrzowskimi
wywalczonymi przez Kingę
Dyszczyk (jeden pas w Gi,
drugi w No Gi) oraz Kacpra
Borowiaka, który pierwszy
raz startował w zawodach.
Pozytywnym i dużym zaskoczeniem może być też to,
że każdy ze startujących stanął
na podium! A byli to:
Jerzy Szulc, Bartek Beyga,
Wojtek Puchalski, Orest Robert, Kilian Przybyła, Oliwier
Łuczak, Bartek Pucek, Olek
Błachowiak, Mikołaj Adam-

czak, Zosia Szulc, Szymon
Kaczamarek, Kacper Borowiak, Kornel Skrzypczak,
Filip Nawrocki, Wojtek Kaczmarek, Jakub Kroma, Mikołaj
Lehmann, Kinga Dyszczyk,
Agata Kobielska, Nikodem
Loliga, Olivier Loliga, Mateusz Kowalczyk, Szymon
Świtała, Antoni Florkowski,
Franciszek Piękniewski, Kacper Gałach, Florian Gałach,
Emil Łęszczak.

G m i n a N ow y To m y ś l
wspiera w roku 2021 KSW
„De La Riva” kwotą 14 tysięcy
złotych, z przeznaczeniem na
treningi dzieci, młodzieży
i dorosłych, a także na popularyzację sportów walki na
naszym terenie.
Tren i ng i o dby wają się
w klubie „De La Riva” w Przyłęku, prowadzone są przez
pana Krzysztofa Adamczaka.

Źródło: KSW „De La Riva”

Termomodernizacja biblioteki w Wytomyślu
i dachu budynku, wymiana
okien i grzejników, wykonanie nowej elewacji), a także
remont pomieszczeń (prace
budowlane, elektryczne i malarskie zrealizowane w oparciu o opracowany uprzednio
projekt aranżacyjny).Zadanie
zrealizował za cenę 122.300
złotych wyłonionyw drodze
przetargu wykonawca - Zakład
Ogólnobudowlany Tomasza
Ewiaka z Nowego Tomyśla.

Dobiegł końca remont filii
bibliotecznej w Wytomyślu,
która jest placówką Miejskiej i
Powiatowej Biblioteki Publicznej. Od sierpnia do listopada
prowadzono tam prace, których celem było zmniejszenie
zapotrzebowania na energię
potrzebną do ogrzania budynku, poprawienie jego estetyki
i funkcjonalności.
W zakresie remontu mieściła się kompleksowa termomodernizacja (docieplenie ścian

Źródło: MiPB w Nowym Tomyślu

Cicha Góra w dziesiątce najlepszych KGW
Koło Gospodyń z Cichej Góry
zostało laureatem w finale
konkursu zorganizowanego
przez Urząd Marszałkowski
w Poznaniu. W finale, który
odbył się 27 listopada, rywalizowało 30 kół gospodyń
z całego województwa.
Panie z Cichej Góry zgłosiły się do konkursu „Koła
Gospodyń Wiejskich w Wielkopolsce”, przedstawiając
swoją dotychczasową, bardzo
szeroką działalność, w tym
także współpracę z innymi
instytucjami, stowarzyszeniami, samorządem, udział
w warsztatach i szkoleniach.
Koła, które spotkały się w Kołaczkowie (gm. Września),
musiały zaprezentować na

swoich stoiskach regionalne
wyroby kulinarne, a także
dowolny wypiek lub wyrób cukierniczy, na którym musiało
być jak najlepiej odwzorowane
logo sieci „Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska”.- Zaprezentowałyśmy tort z bardzo
precyzyjnie wykonaną dekoracją. Warto było się trudzić,
bo ostatecznie znalazłyśmy
się wśród 10 najlepszych kół
zdobywając laur konkursowy
– relacjonuje przewodnicząca
KGW w Cichej Górze, Krystyna Bruździńska. Uczestnicząc
w takich konkursach, gospodynie z Cichej Góry są zazwyczaj wysoko oceniane przez organizatorów. Pozyskują w ten
sposób dodatkowe środki na

działalność swojego koła, zdobywają nowe doświadczenia
i nawiązują przyjaźnie z koleżankami z innych podobnych organizacji. Sukcesy, jak
podkreśla przewodnicząca, są
wspólną zasługą wszystkich
pań zrzeszonych w cichogórskim KGW. Nagroda z Kołaczkowa, otrzymana z rąk
wicemarszałka województwa
wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, cieszy je
szczególnie: - To bardzo duże
wyróżnienie być wśród najlepszych kół w Wielkopolsce.
Jesteśmy małą, rozproszoną
wioską, ale nasze koło działa
bardzo prężnie – stwierdza
przewodnicząca.
Źródło: Nowotomyski Ośrodek Kultury
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Koncert na SZÓSTKĘ
POZNAŃSKA AKADMEIA
SE N IOR A L NA dokona ła
rocznego podsumowania swej
oferty programowej na ścieżkach muzycznej, turystycznej,
komputerowej, plastycznej,
czytelnikowskiej. Była możliwość dokonania reasume
i uwzględnienia najwartościowszych składników, które
doprowadziły do zrealizowania - mimo niekorzystnego
czasu Covidowego wszystkich
zakładanych celów.
Otwarcie koncertu nastąpiło
zagraniem sygnału w wykonaniu Jerzego Konopy-trąbka i Eugeniusza Effenberga
– klarnet. Potem oficjalne
otwarcie – przemówienia i
oczekiwane występy artystyczne: Rosmarys Baby -   wokaliza Agata Niedzielska   przy
a kompa n ia mencie G r upy
„Szóstka”. Utwór Krzysztofa
Komedy   Crazy Girl wykonała Grupa „Szóstka”. Dalej
Ale to będzie zabawa utwór
Wojtka Skowrońskiego zaśpiewał Piotr Kuhn. Potem
wysłuchaliśmy utworów dixielandowych : When the sains …
oraz Mack the knife  wykonał
zespół złożony z muzyków.
Pogoda Ducha z rep. Hanny
Banaszak wykonała Agata
Niedzielska, Ten o Tobie Film
Tadeusza Nalepy wykonał
Piotr Kuhn, The Wentures oraz
Walk dont run   z repertuaru
The Shadows zagrała grupa
Black Night…a po gitarowych
riffach ponownie estradę opanowała Agata Niedzielska
intonując Moje serce to jest
muzyk z rep. Ewy Bem, Honky
Tonk Woman wykonał Piotr
Kuhn, Dance on oraz Tak mi
źle  wykonała grupa gitarowa
Black Night, Dont you worry
bout a thing wykonała Agata
Niedzielska.

O zespole Michała SZÓSTKA napisano już wiele recenzji. Nie będę ich przytaczał,
bo sam wielokrotnie uczestniczyłem w próbach muzyków,
aby bliżej się zapoznać z ich
formą muzyki i przekazu jaki
udostępniają słuchaczom.
Wybrałem wybiórczo dostrzegając wiele niuansów
różnobarwnych dźwięków, bo
to nie są przecież proste formy.
Nie można je uschematyzować i nadać rożne określenia
z kręgu takich czy innych
nurtów i konwencji stylistycznych. Stylistyka nie jedno ma
imię i dlatego ma tak wielu
melomanów. A parafrazując
określenie muzykologiczne
do nikogo i niczego nie można
porównać. Te rozbudowane
aranżacje wykraczają poza
zapis faktury kompozytorskiej i są wyłączna własnością pianisty i lidera grupy
Michała Szóstka. To on przez
dziesięciolecia, uczestnicząc
w różnych środowiskowych,
nabierał doświadczenia, aby
ujednolicić i „po swojemu”
zachować odpowiedni i wyważony dystans, co do formy
i treści. I ma na tym polu
znaczne osiągnięcia, co teraz
procentują w tym stworzonym
przez niego ansamblu.
Obserwuję poznańską scenę
muzyczna (jazzowa, rockową,
rozrywkową, wokalną) od
ponad pół wieku i z cala odpowiedzialnością piszę, że kiedy
pojawił się w Poznaniu zespół
String Connection Krzesimira Dębskiego w 1981 r. od
tamtego czasu nie spotkałem
tak zjawiskowej grupy jak
SZÓSTKA, która nie tylko gra
i śpiewa na szóstkę, ale przekazuje dobre emocje ułożone
w tonacje dur i moll.
Tekst: /KACZINDOW/
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Uroczystość koncertowa
Tym razem zostaliśmy
zaproszeni przez animatorów Jeżyckiego Centrum
Kultury do sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, Uroczystość koncertowa zespołów wybranych
przez red. Krzysztofa
Wodniczaka,, który tworzy
zgrany tandem a realizatorem dźwięku Wojciechem
Szopką.
Koncert poprzedziło podsumowanie rocznej działalności
pięciu warsztatów ilustrowanej zdjęciami przy tej okazji gromadzonymi brawami
nagradzanymi kierowników
poszczególnych sekcji.
Koncert zgromadził przeszło 50 osób żywo reagujących
na wszystkie punkty programu. Grupa SZÓSTKA zagrała
sygnał PAS, którym jest Mały
kwiatek (Pettit fler), by później przejść do ulubionego
repertuaru stałych bywalców.
Grupa, której liderem jest
Michał Szóstek wystą piła
w składzie Agata Niedzielska
- wokal, Jerzy Konopa - sax
tenor, trąbka, Piotr Kuhn - gitara, harmonijka ustna, wokal,
Remigiusz Kosmalski - git. basowa, Paweł Banach - perkusja
i Eugeniusz Effenberg klarnet.
Zespól brzmiał profesjonalnie, a evergriny po liftingu zadziwiały słuchaczy .Widownia
domagała się bisów o wykonaniu Rossemary baby i piosenek
z rep. Ewy Bem jakie wybornie zinterpretowała Agata
Niedzielska zabarwionych na
jazzowo. Jeszcze jeden solista zaskoczył, był nim, Piotr
Kuhn do złudzenia wokalem
przypomniał nieodżałowanego
Wojtka Skowrońskiego. Przy
gromkich brawach zainstalo-

„

Zespól brzmiał profesjonalnie, a evergriny
po liftingu zadziwiały słuchaczy .
wał się na estradzie kwartet
gitarowy Black Night i zagrał
pięć kompozycji z rep. The
Shadows z lat 60 tych. I w tym
momencie nastąpiła atmosfera
zapożyczona z filmu Chcemy
się bawić z Cliffem Richardem
i The Shadows. Tak grano 60
lat temu i nadal uprawia się
szlachetny gatunek muzyki
gitarowej. Gitarzyści kwartetu to: Jarek Kowala, Mariusz
Pawlaczyk, Zenon Strzłkowski oraz perkusista Andrzej
Forysiak.
Pani Iga Chojnacka z klubu
literackiego po tym występie

dała upust swojej wenie twórczej - i tak podsumowała ich
koncert - A shadow szybciej
mknie /niż półcień/ rytmy
z zachodu przywiał /dym muzyczny aż daleko/ ze środka
Europy/warto mieć wyczucie/
na ten blue nutek/ i odgłosów
perkusji...
W tym momencie nastąpiła atrakcja zapowiedziana
przez red. Andrzeja Błaszczaka z radia Emaus czyli Aukcja wyrobów i przedmiotów
z warsztatów plastycznych
i darowizn przeznaczona dla
poznańskiego Schroniska dla
Zwierząt. Prowadzenie tej
licytacji powierzono mi, jako
przewodniczącemu Ogólnopolskiej Rady Zespołów Folklorystycznych Scena Ludowa.
Pod młotek poszło 21 prac bo
uczestniczący żywo reagowali
i mimo kwoty wyjściowej 10

zł przebicia osiągały nawet 12
krotnie..
Przy kolejnej zmianie zespołów nastąpił poczęstunek
przygotowany przez szefostwo Prochowni. Obydwa
zespoły Grupa SZÓSTKA
z solistami i Black Night wystąpiły po raz kolejny dając
dowód wysokiego poziomu
artystycznego udowadniając,
że mogą wystąpić na niejednej
ważnej imprezie ogólnopolskiej, zwłaszcza wykonują
fragmenty improwizacyjnego
swingowania w stylu dixielandowym.. Tę Galę długo
będziemy pamiętali i z radością wspominali, bo wiemy, że
Muzyczna Prochownia zawsze
nas przytuli i COKOLWIEK
ROBIMY NIE ZAPOMINAMY O MUZYCE.
Tekst: Kazimierz Miler
Foto: Karol Wyrębski
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ZBĄSZYŃ / KOMORNIKI

15. Zbąszyńskie RozgrywkiPiłki Nożnej
Halowej" KUVERT LIGA " -2021/2022
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Choinka znów rozbłysła
m Komorniki
W sobotnie popołudnie
zaprosiliśmy mieszkańców
na Mikołajki, które po
raz pierwszy odbywały się
przy Centrum Tradycji
i Kultury w Komornikach.
Panował świąteczny nastrój, na straganach można
było zaopatrzyć się w bożonarodzeniowe słodycze
lub rękodzieło, a na scenie
dominowała tematyka
świąteczna.

m Zbąszyń
W weekend 4-5 grudnia 2021
rozpoczęła się już 15edycja
Zbąszyńsk ich Rozgrywek
Piłki Nożnej Halowej.Kolejny
raz noszą onenazwę" Kuvert
liga". To dziękiwsparciui zaangażowaniu firmy "Kuvert
Polska".
Do tegorocznej edycjirozgrywek zgłosiło się aż 18drużyn.Utworzyły one jedną ligę,
w której rozgrywki będą prowadzone systemem każdy
z każdym. Dzięki temu każda

drużyna rozegra aż 17 meczy.
Łącznie ponad 200 zawodnikówi zawodniczekzmierzy się
w 153 dwudziestominutowych
pojedynkach.
Obecny rok prowadzeniem
w tabeli kończy zespół RJ.
Zapraszamy dnia 8 stycznia
na kolejne mecze.
Zakończenie zaplanowane
jest na 29 stycznia 2022 roku.
Mecze odbywają się w hali
sportowej „Zbąszynianka”,
a organizatorem rozgrywek
jest Zbąszyńskie Centrum
Sportu, Turystykii Rekreacji.

Uczestnikom czas umilały
wystepy uczniów z gminnych
szkół i przedszkoli, zespół
„Nudzimisię”, szkoła tańca
Pure Dance Studio, chóry,
„zespół Aspirynki”, a na zakończenie gość specjalny –
zespół regionalny „Gorce”
z Kamienicy.
Podczas spotkania można było skosztować potraw
z grilla, grochówkę serwowaną
przez panie z komornickiej
biblioteki, gofry czy hot-dogi.
Panie z kół gospodyń wiejskich sprzedawały własnoręcznie wypiekane słodkości,
z których dochód całkowicie zostaniew przeznaczony
na leczenie małej Wiktorii,
mieszkanki Komornik. Tuż
obok można było zakupić przepiękne maskotki i tym samym
wesprzeć akcję charytatywną.
Dla najmłodszych przygotowanych było wiele atrakcji.
Dzieci mogły razem z elfami
bawić się w różne zabawy
a także uczestniczyć w warsz-

tatach plastycznych. Niespodzianką była wizyta Świętego
Mikołaja, który przyjechał do
nich na motocyklu, a nie w tradycyjnych saniach ciągniętych
przez renifery. Mikołaj chętnie
rozmawiał z dziećmi i pozował
z nimi do pamiątkowych zdjęć.
Kulminacja uroczystości
nastąpiła o godzinie 18, kiedy
do zebranych gości przemówił
Marian Adamski, przewodniczący Rady Gminy. Cieszył
się, że CTK tak bardzo przyciąga mieszkańców gminy,
jest idealnym miejscem na
takie uroczystości. Przywitał
gości z Kamienicy. Zwracał
uwagę na tradycję obchodzenia Bożego Narodzenia,
na religijny wymiar świąt.
Nastąpiło odliczanie, a potem zapalenie iluminacji na
choince, a komornickie niebo rozświetliły fajerwerki.
W ceremonii uczestniczyli też

zastępca przewodniczącego
Piotr Wiśniewski i inni radni,
Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury Damian Konieczek
Nastepnie rozstrzygnięty
został konkurs na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową.
Najciekawsze prace zostały
wystawione w specjalnej gablocie, laureatom przyznano
nagrody. Koniec wieczoru
um ilił wszystk im występ
zespołu ludowego "Gorce"
z zaprzyjaźnionej gminy Kamienica.
W zorganizowanie tego
wydarzenia, w stworzenie
świątecznego nastroju dużo
wysiłku włożyli pracownicy GOK-u, wspierani przez
inne samorządowe instytucje.
Mieszkańcy doceniali efekty
ich pracy, wszystkim udzielił
się świąteczny nastrój, nikt
nie żałował czasu spędzonego
przed CTK.
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Poezja Dominika Górnego

Skwer Wolności w Warszawie?

Wychodząc ze Sejmu w Warszawie vis a vis znajduje się
Pomnik Armii Krajowej. Po
drugiej stronie mieszczą się
zbudowane namioty, rozstawione plansze ze zdjęciami.
Po zapoznaniu się ze zdjęciami napisami dowiaduję się,
że to są zdjęcia z czołowymi
polskimi politykami. Wśród
nich: Prezydent, premier, różni
ministrowie, różni działacze,
ich karykatury. Napisy głoszą
że: bunt jest formą demokracji,
stop łamaniu prawa, a pod
nimi rząd taczek ze zdjęciami
polityków jak wyżej. Znowu
napisy: przestańcie kraść,
kształt mapy Polski ze zdjęcia-

mi: Jarosława Kaczyńskiego,
ojca Rydzyka, Mateusza Morawieckiego, Daniel Obajtek
za pajęczyną.
Taczki ze zdjęciami przypomniały mnie opowieści ojca
jak w Poznaniu po Czerwcu
1956 roku wywożono z poznańskich firm rządzących
dyrektorów przez robotników.
W namiocie obok mieści się
stoisko, gdzie można kupić:
flagi państwowe, koszulki
z napisem konstytucja, demokracja, różne gadżety z napisami itp.
Będąc w Warszawie warto
zwiedzić ten skwer Wolności.
Tekst i zdj.: Zygmunt Tomkowiak

„Kwadrans dłuższy od piętnastu minut” – to tytuł najnowszej książki poetyckiej Dominika Górnego, która ukazała
się nakładem Wydawnictwa
Miejskiego Posnania. Publikację wzbogaca 8 reprodukcji
dzieł jednego z najbardziej
znanych w świecie polskich
artystów-malarzy – Wojciecha
Siudmaka, który je osobiście
udostępnił. Limitowany, jednorazowy nakład 300 egzemplarzy sprawia, że książka już
w chwili wydania jest rarytasem kolekcjonerskim.
Dominik Górny to „znany
i uznany poeta. Ponadto jego
warsztat poetycki jest co najmniej tak ustabilizowany, jak
jego postać w polskim (i nie
tylko polskim) krajobrazie
kulturowym” – czytamy we
wstępnie napisanym przez
prof. Tadeusza Zgółkę, wybitnego językoznawcę, wieloletniego wiceprzewodniczącego
Rady Języka Polskiego.Dla D.
Górnego poezja nie jest wyłącznie sztuką słowa „pięknie
brzmiącego – zrytmizowa-

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

wydarzeń jak Festiwale Filmowe w Cannes, Montrealu
i Paryżu.Pojawiają się od lat
na okładkach płyt oraz książek, największych kolekcji
Science-Fiction we Francji,
Niemczech i Ameryce. Tym
bardziej cieszy fakt, że są one
również obecne w książce
poety związanego na co dzień
z Poznaniem.
Książka jest do nabycia
w Centrum Informacji Kulturalnej w Poznaniu oraz za pomocą sklepów internetowych.

nego, zrymowanego. Słowa
mają się układać według ich
znaczeń, sensów, podobieństw.
Wszyscy to przeczuwamy.
Trzeba jednak poety, abyśmy
dłużej się zatrzymali na słowie
znaczącym, codziennie spotykanym, ale niepodejrzewanym
o to, co może się za nim albo
pod nim kryć. I temu służy (ta)
poezja”.
Twórczość D. Górnego prze-

tłumaczono już na 17języków
i jest obecna w ponad 100
międzynarodowych antologiach. Na jego nową autorską
książkę musieliśmy czekać aż
10 lat.Reprodukcje dziełSiudmakanadająjej szczególnego
wymiaru. WojciechSiudmak
jest uważany za głównego
przedstawiciela realizmu fantastycznego.Jego obrazy stały
się symbolami prestiżowych
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Bezprawne podłączenie
ogrzewania
W połowie listopada bieżącego roku odbyło się zebranie
sprawozdawczo- wyborcze
mieszkańców osiedla przy
ulicy Cmentarnej w Rakoniewicach. Na wyżej wymienione zebranie przyszło przeszło
20 osób. Wobec tego nie było
można podejmować żadnych
uchwał, ponieważ brakowało
kilkanaście osób co stanowiłoby kworum.
Początek zebrania był w
miarę spokojny lecz gdy
podjęto temat zadłużenia
Zarządu Spółdzielni a szczególnie nieprawnych odłączeń
kilku rodzin od ogrzewania
osiedlowego w sali zawrzało.
Zrobił się podział na dwie
strony wzajemnych oskarżeń.
Z jednej strony były rodziny,
które zamontowały własne
ogrzewanie bez pozwolenia powiatowego Nadzoru
Budowlanego w Grodzisku
Wlkp. Z drugiej strony rodziny korzystające z ogrzewania
osiedlowego miały pretensje
do pierwszej za wprowadzenie bałaganu. Jedna osoba z
rodzin korzystających z własnego ogrzewania powiedziała publicznie, że otrzymała
zezwolenie od sekretarza
powiatu i starosty na własne
zamontowanie ogrzewania.
Prezes tej Spółdzielni został
zakrzyczany przez osoby ,
które dokonały tego odłączenia.

Widząc różnicę zdań
sprawdziłem wiarygodność
osoby, która twierdziła że
ma zezwolenie. Okazało się,
że takiego zezwolenia nikt z
tych osób nie dał ani ustnie
ani na piśmie tej pani. Więc
sprawa pachnie prokuratorem. Jednak od prezesa Spółdzielni zależy jak potraktuje
tą samowolkę. W pewnym
momencie zbulwersowany
prezes tą sprawą stwierdził,
że zgromadzenie członków,
niech wybierze nowy Zarząd
Spółdzielni. Na sali zapanowała cisza i był to wymowny
moment aby zapytać tych
łamiących prawo, ale i tych
pozostałych członków dlaczego nie odwołali prezesa i
zarządu skoro mają do niego
od 20 lat pretensje i zastrzeżenia.

Franciszek Gwardzik

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji
9 grudnia obchodzony był
Międzynarodowy Dzień
Przeciwdziałania Korupcji,
który został ustanowiony
na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów
Zjednoczonych nr 58/4
z dnia 31 października
2003 r. i upamiętnia ratyfikację, w grudniu tegoż
roku, przez Państwa Strony Konwencji Narodów
Zjednoczonych przeciwko
korupcji.
Powołanie Centralnego Biura
Antykorupcyjnego w dniu 9
czerwca 2006 r. stanowiło
realizację postanowień art.
6 Konwencji, mówiącego,
iż: „Każde Państwo Strona,
zgodnie z podstawowymi
zasadami swojego systemu
prawnego, zapewni istnienie,
odpowiednio, organu lub organów, które będą zapobiegać
korupcji poprzez:
(a) wdrażanie założeń polityki określonej w artykule
5 Konwencji i, odpowiednio, nadzór oraz koordynację
wdrażania tych założeń;
(b) podnoszenie i rozpowszechnianie wiedzy na temat
zapobiegania korupcji.”
CBA, realizując misję prewencji korupcji, prowadzi
na co dzień szereg działań
o charakterze profilaktycznym
i edukacyjnym, m.in. redaguje informacyjno-edukacyjny
portal antykorupcja.gov.pl
oraz wydaje publikacje (do
tej pory ponad 60) na temat
korupcji i sposobów jej zwal-

czania, które udostępnione
są, w formie e-booków, na
stronach internetowych Biura.
Funkcjonariusze CBA prowadzą szkolenia antykorupcyjne,
m.in. dla pracowników administracji publicznej, w których
od 2010 r. wzięło udział,
w formie stacjonarnej, ponad
62 tys. osób. W ostatnich
latach CBA zorganizowało
także dwie edycje konkursu
plastycznego skierowanego do
uczniów szkół podstawowych
z wybranych gmin w kraju, pn. ,,Co to znaczy być
uczciwym?”. Celem konkursu
było wprowadzenie uczniów
w świat wartości, a także
wywołanie u dzieci refleksji
na temat różnorodnych przejawów uczciwości, co sprzyjać
ma kształtowaniu należytych
postaw moralno-etycznych
oraz przygotowywać do świadomego podejmowania właściwych wyborów.
W roku 2014 Biuro uruchomiło ogólnodostępną, bezpłatną platformę e-learningową ze
szkoleniami antykorupcyjnymi
online, na której do tej pory
użytkownicy ukończyli ponad
340 tys. kursów. Zmodernizowana platforma jest kontynuacją realizowanego w latach
2013–2015 projektu finansowanego z dotacji Komisji
Europejskiej. Na platformie
(szkolenia-antykorupcyjne.
edu.pl) udostępniono trzy moduły szkoleniowe: Korupcja
w administracji publicznej,
Korupcja w biznesie, Przeciwdziałanie korupcji, w dwóch

wersjach językowych – polskiej i angielskiej. To jedna
z nielicznych tego rodzaju
aplikacji w Europie. Platforma
została zaprezentowana na
66. Posiedzeniu Plenarnym
Grupy Państw Przeciwko
Korupcji (GRECO), a także
na forum Komisji Europejskiej i na seminarium Biura
Narodów Zjednoczonych ds.
Narkotyków i Przestępczości
(UNODC). Polski system
stał się wzorem dla Słowacji
i jej platformy stworzonej
przez Narodową Jednostkę
Antykorupcyjną (NAKA) oraz
litewskiej Specjalnej Służby
Śledczej (STT). Dodatkowo
platforma szkoleniowa CBA
znalazła się na liście dobrych
praktyk godnych rozpropagowania w Unii Europejskiej
w ramach projektu badawczego Dyrekcji Generalnej ds.
Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej
pn. „Budowanie zdolności
w zakresie identyfikowania
nadużyć finansowych i korupcji oraz zapobiegania im
w europejskich funduszach
strukturalnych i inwestycyjnych (ESI)”.
W CBA wypracowane zostały założenia ostatniego,
zakończonego już Rządowego
Programu Przeciwdziałania
Korupcji na lata 2018–2020.
Szef CBA kierował, w roli
Przewodniczącego, pracami
Międzyresortowego Zespołu
do spraw Koordynowania
i Monitorowania Wdrażania
Programu, a Biuro realizowało

szereg działań wynikających
z RPPK. Dokładnie przed rokiem, 9 grudnia 2020 r., CBA
opublikowało opracowany
w ramach Programu raport pn.
„Wytyczne antykorupcyjne dla
administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań
instytucjonalnych oraz zasad
postępowania dla urzędników
i osób należących do grupy
PTEF”. Raport ten, stanowiąc
swoistą bazę dla stworzenia skutecznej, kompleksowej polityki antykorupcyjnej
w niemal każdej instytucji,
zwraca uwagę, iż odporność
organizacji na zagrożenia
korupcyjne zależy nie tylko
od odpowiednich przepisów
i rozwiązań organizacyjnych,
ale nade wszystko od właściwych postaw ludzkich, które
można i należy kształtować.
Dzisiaj prezentujemy także
nową publikację pt. ,,ABC
Kontroli” (dostępna https://
cba.gov.pl/ftp/dokumenty/
Publikacja_ABC_KONTROLI.pdf ). CBA jest jedyna
służbą specjalną posiadającą
instrumenty w postaci kontroli oświadczeń majątkowych
i decyzji gospodarczych. Biuro przeprowadza corocznie
około 160 kontroli. Publikacja
odpowiada między innymi na
następujące pytania: kogo oraz
co kontroluje CBA, na jakiej
podstawie prowadzona jest
kontrola, ile czasu mogą trwać
czynności kontrolne, czym
może zakończyć się kontrola.
Zachęcamy do lektury.
Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Firma B. ZYZNARSKI
zaprasza na
świąteczne zakupy
do sklepów spożywczych
w Ruchocicach
oraz we Wiosce
Wszystkim naszym Klientom życzymy spokojnych
i wesołych Świat Bożego Narodzenia

WYKŁADZINY
DYWANY

Wolsztyn ul. Dworcowa 19
Usługi związane z montażem wykładzin

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.

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

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA

POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

Zatrudnię

mechanika samochodowego
tel. 683 842 223
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Minister rolnictwa: "Założenia europejskiego Zielonego Ładu mogą
spowodować, że będziemy musieli importować żywność spoza Unii"
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk był gościem porannej rozmowy Radia Poznań
Minister podkreślał, że nie ma
jeszcze sprecyzowanych ram
europejskiego programu, dotyczących rolnictwa, nad którymi
cały czas trwają prace. Henryk
Kowalczyk mówił, że są określone polityczne cele, które są
trudne dla rolnictwa, bo mogą
ograniczyć produkcję.
Jeżeli my ograniczymy sobie
bardzo mocno emisję CO2, czy
środki ochrony roślin, to co z
tego, skoro poza granicami UE
będzie to stosowane, będzie
bardziej konkurencyjne cenowo,
będziemy importerem żywności
i nasi obywatele, gdzie jednym z
celów jest zdrowie ludzi, to ten
cel nie będzie zrealizowany, bo
będą spożywać produkty rolne,
pochodzące z importu, spoza
UE, wyprodukowane bez należnych zabezpieczeń - mówił
Henryk Kowalczyk.
Minister Kowalczyk przedstawił też pomysł polskiego
rządu na walkę ze zmowami
cenowymi w rolnictwie. Ma
powstać holding spożywczy,
którego właścieielami będą
rolnicy, dzięki czemu skróci
się droga "od pola do stołu", a
więcej zysków trafi do rolników.
Poniżej pełny zapis rozmowy:
Łukasz Kaźmierczak: Pomyślałem sobie, że jeżeli ważny
polityk w pierwszym miesiącu
urzędowania odwiedza jakieś
miejsce, to jest per analogiam
tak, jakby szef dyplomacji
odwiedził na przykład Niemcy. Jeżeli minister rolnictwa
odwiedza Wielkopolskę, to
rozumiem, że jest to ważny
region z punktu widzenia resortu i Pana, jako kierownika
ministerstwa rolnictwa.
Henryk Kowalczyk: Wielkopolska jest znana, jeżeli chodzi o
produkcję rolną,. Te odwiedziny
są związane bardziej z konferencją, organizowaną przez
Top Agrar, ale oczywiście jest
tu wielu rolników o dużym potencjale produkcyjnym. Myślę,
że Wielkopolska ma teraz też
swój ważny temat. To jest duże
zagłębie hodowli trzody chlewnej, a ta szczególnie przeżywa
przez ASF, tak jak cały zachód
niestety. Te tematy pewnie będą
się przewijać.
Powiedział Pan, że ASF jest
dla Pana głównym wyzwaniem, tak na dzień dobry w
ministerstwie, tak przynajmniej ja tę wypowiedź zrozumiałem, ale widziałbym jeszcze inne zagrożenie. Nie wiem,
czy Pan zna skład europosłów
z Wielkopolski. Mamy tam
między innymi Sylwię Spurek,
oprócz paru innych, wyrazistych postaci. W ten weekend
Sylwia Spurek powiedziała,
że mięso powinno zniknąć z
jadłospisów i powtórzyła ten
postulat, że do 2040 roku
powinna być zakazana jakakolwiek hodowla zwierząt. Jak
nie ASF, to Sylwia Spurek nas
załatwi w takim razie.
To są bardzo oryginalne pomysły. Pani europoseł Sylwia
Spirek na pewno istnieje medialnie i jeśli o to chodzi, to tak,
ale myślę, że to są oczekiwania
absolutnie nierealne. Poza tym,
odesłałbym Panią europoseł do
wiedzy medycznej i do potrzeb
żywnościowych człowieka i nie
opowiadała takich rzecz.
Sylwia Spurek ma swoje argumenty na korzyść zwierząt,
żeby zachować ich dobrostan
całkowity,, czyli absolkutnie
nie używać zwierząt w jadłospisie. Dlaczego o tym mówię?
Bo jeżeli można przeforsować
Fit For 55, to dlaczego zaraz
nie zrobić zielonej agendy na
wzór Sylwii Spurek? Skoro

Jeff Bezos i Bill Gates zainwestowali potężne miliardy
w fabrykę sztucznego mięsa,
to może nam w pewnym momemcie będzie grozić taki
scenariusz, że to wejdzie na
agendę europejską.
Wyobrażam sobie, że część mięsa można zastępować innymi
produktami, ale nie wyobrażam
sobie, żeby całkowicie mięso
wyrzucić z jadłospisu. To jest
chyba nierealne. Człowiek jest
stworzeniem wszystkożernym,
że tak brzydko powiem, więc je
i mięso i produkty pochodzenia
zwierzęcego typu nabiał, jajka,
ale też i produkty roślinne, w
tym warzywa i owoce. Żeby
jadłospis każdego z nas był
zdrowy, to powinny być wszystkie te elementy.
Nie boi się Pan, że to się może
urealnić?
Myślę, że to nie jest realne.
Zawsze takie skrajne pojęcia
ideologiczne, bo tak bym to
nazwał, będą występowały, ale
to nie znaczy, że większość społeczeństwa będzie takie skrajnie
ideologiczne podejeście akceptowało. Nigdy nie akceptowało,
więc jestem spokojny.
Sylwia Spurek powiedziała też, że będzie przeciwna
jeździectwu w jakiejkolwiek
formie urpawianemu oraz
wędkarstwu, ale to tak na
marginesie dodam. Zostawmy
tę kwestię, skoro Pan mówi,
że jest...
Myślę, że Pani Sylwia Spurek
powinna pójść do lasu, odłowić
wilki, bo zagryzają inne zwierzęta. Wiele innych przykładów
i zadań można by przed nią
wyznaczyć.
Przyroda to jest niestety
łańcuch połączony. Wróćmy
do tego nieszczęsnego ASF.
Wczoraj usłyszałem z pańskich ust taką deklaratywną
zapowiedź, że będzie podwyższenie rekompensat dla
rolników, którzy cierpią z
tego powodu. Przypomnijmy,
że bardzo wielu rolników zamierza zaprzestać hodowania
trzody chlewnej, bo niektórzy
nie mogą tego robić z racji
stref, albo grozi im to, że za
chwilę ta hodowla będzie nieopłacalna. To padło wczoraj.
Pan mówił o pięcio, sześciokrotnym.
Tak, mówiłem o pięcio, sześciokrotnym podwyższeniu rekompensat z tyrułu zakazu hodowli,
bo taki jest. Dziś, jeśli ktoś
zaprzestanie hodowli z powodów ekonomicznych, bo mu się
to przestanie opłacać, to trudno mówić o rekompensatach.
Natomiast, jeżeli zaprzestanie
hodowli jest wykonaniem decyzji lekarza weterynarii, czyli
przezjście okresu kwarantanny
w hodowli, to w tej chwili jest ta
rekompensata. Ona jest symboliczna, bo to jest trzydzieści parę
groszy za jedną sztukę na jeden
dzień, do 50 sztuk ograniczenie,
to tak naprawdę rolnik może
uzyskać maksymalnie kilkanaście złotych dziennie. To nie
jest rekompensata, bo jeżeli jest
to podstawowe źródło dochodu,
to za te pieniądze po prostu nie
wyżyje. Dlatego też chcemy to
podnieść wielokrotnie, żeby
to była stawka, która pozwoli
choćby w części funkcjonować
przez tych kilka miesięcy.
Jeżeli chodzi o inne programy
osłonowe, to ostatnio rozmawiałem z inną europosłanką
z Wielkopolsi, z Andżeliką
Możdżanowską, która mówiła, że interweniowała w
Komisji Europejskiej u komisarza Wojciechowskiego.
JESt taka odpowiedź z UE, że

że rolnicy będą mieli akcje w
spółkach, które są przetwórniami..
Które nie są 1000 kilometrów
dalej, tylko powiedzmy 10.
Chodzi o to, że kiedy przetwórca akurat zarabia, bo cena żywca jest niska, to żeby ten zarobek
szzedł również do rolnika.
Polski ład mówi też trochę o
tym przetwórstwie, a przede
wszystkim o skróceniu tej
drogi od reolnika do stołu,
Dużo można w tym upakować.
Tak, użwamy takeigo hasła „od
pola, do stołu”, które jet hasłem
pojemnym. Ono polega przede
wszsytkim na wypełnieniu tego
środka – przetwórstwa, skupu,
pośrednikó itd. Jeśli łańcuch
będie krótszym, tym wartość
dodana będzie bliżej rolnika i
będzie szansa na to, że rolnik
dostanie bardiej godziwą cenę.

właściwie na dziś, jeżeli chdzi
o hodowlę trzody chlewnej, to
nie przewidują specjalnych
rekompensat za ASF, dlatego
że średnioroczne ceny żywca
trzymają się tego, co było w
poprednich latach.
Rzeczywiście tak jest. Będąc
na radzie ministrów rolnictwa
UE w poprzedni poniedziałek,
to wszyscy ministrowie podkreślali, że należy coś zrobić z tymi
spadającymi cenami trzody
chlewnej i z opłacalnością produkcji. To był powszechny głos
ministrów. Niestety, Komisja
Europejska odpowiedziała swoim zwyczajem, bardzo dyplomatycznie, że będą się przyglądać i
monitorować, a jeśli zajdzie taka
konieczność, a na razie takiej
konieczności nie widzą...
Ale to nasz Janusz Wojciechowski z pańskiego środowiska politycznego...
Akurat w tamtym momencie,
w poprzedni poniedziałek, nie
było komisarza Janusza Wojciechowskiego, dlatego że miał
izolację z powodu covidu, więc
był inny przedstawiciel Komisji.
Myślę, że głos byłby podobny.
Oczywiście jest to problem
dla rolników. Pozostawiono to
trochę na takiej zasadzie, żeby
kraje jakoś sobie radziły, chociaż to też jest skomplikowane,
bo też jesteśmy też pod rygorem
pomocy publicznej i też nie
można tego przekraczać. Nawet
w pomocy de minimis są to niewielkie kwoty, które można wykorzystać. Chcemy przetrzymać
ten bardzo trudny okres, choćby
pomagając w utrzymaniu loch,
bo można za parę miesięcy się
odbić, a jednak ufam, że cena
za kilka miesięcy się też odbije.
Jeżeli w całej Europie rolnicy
zaprzestaną hodowli, to spadnie
podaż, wobec czego cena musi
drgnąć, wtedy utrzymanie tych
loch, jeżeli będziemy wspierać, a rolnicy to przetrzymają,
to będzie z czego tę hodowlę
odbudować. Wykorzystamy do
tego te dopłaty do dobrostanu
zwierząt, bo to jest ten element,
który możemy elastycznie wykrozystać.
Jeżeli chodzi o unijną politykę
rolną, ten zielny ład, który
ma być wprowadzany i sam
pomysł, jak ma wyglądać
europejskie rolnictwo przyszłości, to też są bardzo różne i
podzielone głosy. Był minister
rolnictwa, pański poprzednik,
minister Ardanowski obawia
się przede wszystkim tego, że
Europa stanie się importerem
żywności netto. Jego zdaniem

te rozwiązania z zielonego
ładu grożą temu, żeby to było
wydajne rolnictwo.
Na pewno założenia zielonego ładu są bardzo trudne dla
rolnictwa, a szczególnie tego
rolnictwa produkcyjnego. NA
razie określone polityczne cele,
bo one nie są tak na sztywno
zadaniami dla poszczególnych
państw, ale ograniczenie zużycia sztucznych nawozów, bardzo
znaczące ograniczenie środków
ochrony roślin, czy choćby
nawet wyłączenie pewnych
obszarów z produkcji rolnej, jest
na pewno trudne i zmniejszające
produkcję. Każdy kraj zakłada
sobie sam swoje cele do osiągnięcia i póki co, one nie muszą
być takie, jakie nakreśla cała
UE, ale wiadomo, że z biegiem
lat będą te cele bardziej...
Czyli macie trochę autonomii,
że możecie deklarować własne
cele.
Na ten moment mamy autonomię, ale obawiam się, że za
parę lat, jeśli te cele unijne nie
będą realizowane, to prawdopodobnie autonomia będzie się
zawężąć. Myślę, że ta dyskusja
o zielonym ładzie w Europie
powinna trwać i o tym, jakie
cele naprawdę chcemy osiągnąć,
żebyśmy nie wypadli w sposób
istotny z produkcji rolnej. Obawiam się jednego elementu.
Jeżeli my ograniczymy sobie
bardo mocno emisję CO2, czy
środki ochrony roślin, to co z
tego, skoro poza granicami UE
będzie to stosowane, będzie
bardziej konkurencyjne cenowo,
będziemy importerem żywności
i nasi obywatele, gdzie jednym z
celów jest zdrowie ludzi, to ten
cel nie będzie zrealizowany, bo
będą spożywać produkty rolne,
pochodzące z importu, spoza
UE, wyprodukowane bez należnych zabezpieczeń.
Jak rozumiem, dyskusja w tej
sprawie trwa, tu nic nie zostało jeszcze przesądzone, ten
zielony ład się dopiero klaruje.
Są cele polityczne, ale nie ma
jeszcze prezycyjnych ram. Przy
każdym podejmowaniu decyzji
o tych precyzyjnych ramach,
będzie się rozstrrzygać istota
tego zielonego ładu.
Trochę zacząłem Pana rozliczać z obietnic. Kiedy Pana
obejmował urząd, powiedział,
że będzie się spotykał z rolnikami. Muszę powiedzieć, że tę
jedną rzecz Pan zrealizował.
Tych spotkań już trochę jest.
Było między innymi spotkanie, na które długo czekał

Michał Kołodziejczak, lider
AgroUnii, która też jest u nas
widoczna, organizuje blokady.
Wiem, że chyba mięsiąc temu
się spotkaliście. Niedługo
kolejne spotkanie. Zdaje się,
że ma chyba nawet do Pana
nnumer telefonu, bo chyba
dzwonił w sprawie jakiejś
interwencji, co do sytuacji
przechowywania żywności
pod jedną z Biedronek. Jeżeli można zadzwonić w tej
sprawie do wicepremiera, to
rzeczywiści skróciła się droga
między urzędem, a obywatelem. Ale już tak zupelnie
poważnie, Pan powiedizał, że
Michał Kołodziejczak dobrze
diagnozuje niektóre problemy
rolnictwa. Ja bym je sprowadził do tego, żeby ta hodowla
i produkcja opłacała się rolnikom i z tym jest największy
problem. Chodzi o to, żeby oni
sprzedawali w takich cenach,
żeby do tego nie dokładali.
Oczywiście wolnego rynku
nie zburzymy, ale ważny jest
też element gdzie zostaje ta
wartość dodana. W tej chwili
ceny żywca są bardzo niskie, ale
wędliny w sklepach nie staniały.
To jest ten margines, którym
powinniśmy się bardzo mocno
interesować.
UE postuluje nawet, żeby pokazać dwie ceny. Jedną, która
pokazuje ile dostaje rolnik...
Oczywiście przy produkach
niepretworzonych jest to realne,
natomiast pry przetworzonych
jet to niemożliwe, bo nie da się
porównać ceny żywca z ceną
kilograma kiełbasy, bo trochę
się dzieje po drodze i z ilograma
żywca nie ma kilograma kiełbasy., więc tego nie da się zrobić
tak wprost. Zgodziliśmy się z
tym, że na produkty nieprzetworzone, to o taki pomysł warto
się pokusić, żeby konsumenci
zobaczyli gdzie jest ta wartość
dodana i kto tak naprawdę
zarabia. W wielu przypadakch,
i tutaj mamy już uruchomiony
UOKiK, jest wykorzystanie
przewagi kontraktowej i ttaj
są już uruchomione próby legislacyjnego rozwiazani tego
problemu. Trzeba też myśleć
o tym, żeby przetwórstwo,
które niestety odpłynęło z rąk
polskich, chociaż trochę w polskie ręce wracało. Najlepiej by
było, jak w mleczarstwie, żeby
przetwórstwo było własnośćią
rolników. To by było idealne
rozwiązanie.
Pan mówił o tym, żeby wrócić
do rodzajów spółdzielni.
Tak, to można sobie wyobrazić,

Jeżeli chodzi o ceny, bo Pan
też mówił o tym, że jesst problem w tym jaka jest cena w
sklepie, a ile dostaje rolnik, to
czy pomysłem na to może być
stworzenie polskiego holdingu
spożywczego? W jego skład
ma wejść, bo już umowa zostałą podpisana, Poznańska
Hodowla Roślin.
Tak, jego komponentem jest
wiele spółek, począwszy od
krajowej spółki cukrowej, która ma być kręgosłupem tego
przedsięwzięcia, a spółki które
są spółkami strategicznymi,
hodowlanymi mają służyć raczej
jako wehikuł kapitałowy, niż
jako spółki do wykorzystania na
rynku. To jet bardzo ważne, bo
chcemy łamać zmowy cenowe,
czego jest kilka bardzo pozywynych przykładów. Czasami
wystarczyt interwencja rynkowa
na kilka procent. Takim przykładem była ostatnio cena nawozów. One są bardzo wysokie, ale
w porozumieniu z premierem
Sasinem i Grupą Azoty udało
się uruchomić sprzedaż niemal
bezpośrednią, poprzez spółkę
AgroChem. Oni określili cenę
i pozostali pośrednicy natychmiast zmniejszyli tę cenę do
tego poziomu.
Taki miałby być rodzaj nacisku? Ta zmowa cenowa to jest
powszechne dzisiaj zjawisko?
To taki rodzaj nacisku. Niestety
w niektórych dziedzinach to jest
bardzo powszechne zjawisko.
Szczególnie owoce miękkie
są bardzo wrażliwe na zmowę
cenową, bo to jest taki produkt,
którego nie da się przetrzymać.
Albo się go po zerwaniu spredaje dziś, albo wcale i w tym momencie jest to wykorzystywane.
Występuje też zmowa cenowa,
albo brak należytej ceny dla
skupu trzody chlewnej ze stref
ASF. One mają ograniczone
mozlwości przemieszczania się,
wobec czego narzuca się rolniko
niegodziwe ceny, chociaz produkt jest dobry, zdrowy,.
Na to też jest jakiś sposób?
Liczę na to, że poprez ten holding będzie można oferować
ceny nie dużo gorsze, niż normalnie.
Trochę taki protokół rozbieżności zrobiliśmy między
tym, co jest, a tym, co byście
chcieli zrobić. To pewnie za
100 dni zrobimy, jakieś małe
rozliczenie?
Myślę, że będzie. Jestem na to
gotów. Myślę, że nie tylko ze
spotkań ze związkowcami, czy
rolnkami, bo to już mogę się
rozliczyć, natomiast również z
pewnych dokonań takich legislacyjnych.
Fot. Leon Bielewicz (Radio Poznań)
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Tarcza antyinflacyjna
2022–2023
Premier Mateusz Morawiecki
przedstawił propozycje rządu
związane z walką z nadmiernym wzrostem cen w Polsce.
Tzw. Tarcza antyinflacyjna
zakłada m.in. obniżkę cen
paliw, obniżkę podatku VAT
na gaz ziemny oraz energię
elektryczną. Ma ona stanowić
formę pomocy zarówno dla
przedsiębiorców, jak i zwykłych obywateli w przetrwaniu
ciężkiego okresu wzrostu cen
w kraju.
Premier Morawiecki ogłaszając Tarczę antyinflacyjną
powiedział, że ,, Polski rząd
działa z myślą o obywatelach,
aby złagodzić, zamortyzować
i zbuforować wzrost inflacji,
robimy, co w naszych rękach,
w naszej mocy, aby przejść
przez ten trudny okres najbliższych miesięcy i kwartałów.
Obszar ten obejmuje trzy zasadnicze miejsca, które bolą
Polaków i uderzają w portfele:
ceny paliw, ceny energii, ceny
żywności”. Dlatego też Tarcza
antyinflacyjna skupiona ma
być na kilku kluczowych obszarach – energia elektryczna,
paliwa i gaz. Jak poinformował premier Tarcza antyinflacyjna zakłada: Zniesienie
akcyzy na energię eklektyczną
(od 20 grudnia do 20 maja
2022 roku), Obniżkę cen paliw
(od 1 stycznia do 31 maja 2022
roku), Obniżenie podatku VAT
na gaz ziemny do poziomu 8%
(od stycznia do marca 2022 r.),
Obniżenie podatku VAT na

energię eklektyczną do poziomu 5% (od stycznia do marca
2022 r.). Założenia Tarczy inflacyjnej to niestety wyłącznie
tymczasowe rozwiązania.
Dodatkowo premier zapowiedział wprowadzenie dodatku osłonowego dla rodzin,
które wesprą gospodarstwa
domowe o niskich i średnich
dochodach. (rekompensata wysokich kosztów VAT
energii elektrycznej i podstawowych produktów spożywczych w formie dodatku).
Objęcie pomocą finansową
rodzin uzależnione będzie
od kryterium dochodowego:
dopłata 400 zł w skali roku
dla gospodarstw domowych
jednoosobowych o dochodach
do 2100 zł miesięcznie; dopłata 600 zł w skali roku dla
gospodarstw domowych 2-3
osobowych o dochodach do
1500 zł na osobę miesięcznie;
dopłata 850 zł w skali roku
dla gospodarstw domowych
4-5 osobowych o dochodach
do 1500 zł na osobę miesięcznie; dopłata 1150 zł w skali
roku dla gospodarstw domowych 6. osobowych i więcej
o dochodach do 1500 zł na
osobę miesięcznie. Z dodatku będzie mogło skorzystać
ok. 6,8 mln gospodarstw
domowych. Obowiązywać
będzie zasada „złotówka za
złotówkę”. Wypłata pieniędzy
będzie odbywała się w dwóch
ratach w 2022 r.
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 2022 roku
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Nowa siedziba Domu Pomocy Społecznej
Zakończono budowę nowej
siedzibę DPS nr 1 na Strzeszynie - nowoczesną, wygodną, bezpieczną i przyjazną
dla seniorów. Z tej okazji w
dniu 24 listopada odbył się
briefing prasowy, w którym
wzięli udział: Prezydent
Miasta Poznania Jacek
Jaśkowiak, Justyna Litka –
Prezes Poznańskich Inwestycji Miejskich oraz Marek
Grzegorzewski – Dyrektor
DPS nr 1.
Nowa siedziba DPS, o powierzchni użytkowej przekraczającej 6 tys. metrów kwadratowych, pozwoli na prowadzenie opieki nad seniorami na
najwyższym poziomie. W DPS
zamieszka stu pensjonariuszy, a
do ich dyspozycji przeznaczono
pokoje jedno i dwuosobowe. Seniorzy otrzymają do dyspozycji
dostosowane do swoich potrzeb
przestronne i umeblowane pokoje - każdy z dostępem do
łazienki. Jednoosobowe mają
powierzchnię niemal 20, a dwuosobowe - prawie 28 metrów
kwadratowych. Każdy z nich
został wyposażony w telewizor
i radiowęzeł oraz dostęp do
Internetu. Wszystkie pokoje na
parterze mają wyjście na taras,
a na pierwszym piętrze - na balkon. Wyposażone są w system
alarmowy, dzięki któremu pensjonariusze będą mogli łatwo
zawołać opiekunów. Budynek
będzie spełniał europejskie
standardy opieki nad seniorami.
Na Strzeszyn przeprowadzą się
pensjonariusze DPS nr 1, mieszczącego się obecnie w kamie-

HURTOWNIA
STYROPIANU
LECH DOMINIAK

Opalenica

ul. M. Konopnickiej 47

działał gabinet doraźnej pomocy medycznej oraz zaplecze
higieniczno-sanitarne. Do dyspozycji pensjonariuszy będzie
również bardzo duży, zielony i
ogrodzony teren wokół nowego
budynku, na którym są już m.in.
siłownia, miejsca do rekreacji i
ścieżka sensoryczna, a wiosną
zakwitnie łąka kwietna. Goście
przebywających w DPS osób
będą mogli skorzystać z miejsc
parkingowych. Inwestycja kosztowała 43 mln. złotych.
- Nowa siedziba DPS to budynek na miarę XXI wieku: wygodny, bezpieczny i przyjazny
dla seniorów oraz odwiedzających ich gości - podkreślił Jacek
Jaśkowiak, prezydent Poznania.
- Nowoczesne rozwiązania
zapewniają mieszkańcom nie
tylko wygodę, ale też poczucie
godności i intymności. Dlatego
pomieszczenia pogrupowane są
w siedem tzw. familii. Każda
z nich składa się zaledwie z
kilku jedno- i dwuosobowych

pokojów, w których może zamieszkać maksymalnie 15 osób.
Powstanie nowego Domu
Pomocy Społecznej na Strzeszynie nie zmieni liczby miejsc
dostępnych w poznańskich DPS.
Corocznie miasto zapewnia
około 1400 miejsc w Domach
Pomocy Społecznej. Kierowaniem do poznańskich domów
pomocy społecznej zajmuje się
MOPR. Do placówek całodobowych - a taką jest nowa siedziba
na Strzeszynie - trafiają osoby
niesamodzielne. Każde skierowanie poprzedza wywiad środowiskowy. Obecnie w Poznaniu
funkcjonuje 7 domów pomocy
społecznej z 716 miejscami. Dla
osób w podeszłym wieku jest w
nich 291 miejsc, dla przewlekle
somatycznie chorych - 345, dla
osób z niepełnosprawnością
fizyczną - 20, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
intelektualną - 60.
Roman Szymański
Foto: H. Dymalski

zestawy wypoczynkowe / systemy/ sypialnie
stoły i krzesła / meble kuchenne
meble młodzieżowe
meblościanki

tel/fax 44 76 793
lub 506 08 92 93

Jaromierz 38, 64-225 Kopanica
68 384 06 45 / 604 222 116

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

www.brudlo.com.pl

zapraszamy: od 7.00 do 20.00
sobota od 7.00 do 16.00

Gospodarstwo rolno-ogrodnicze
Małgorzata i Zdzisław Brudło

nicy przy ul. Bukowskiej. DPS
funkcjonuje tam od 1967 roku.
Mimo stworzenia tam warunków maksymalnie zbliżonych
do domowych, pensjonariuszom
doskwierała ciasnota w trzy- i
czteroosobowych pokojach.
Placówka na Jeżycach zlokalizowana była na drugim i trzecim
piętrze secesyjnej, XIX - wiecznej kamienicy. Do dyspozycji
mieszkańców była tylko jedna
winda. Liczne przewężenia i
zakręty utrudniały funkcjonowanie DPS. Zły stan obiektu
spowodował, że podjęto decyzję
o budowie nowych obiektów na
Strzeszynie.
Placówka będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, m. in. dzięki
dużym pokojom, windom oraz
szerokim korytarzom. Placówka
będzie dostosowana do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami,
m. in. dzięki dużym pokojom,
windom oraz szerokim korytarzom. W budynku będzie

P.W MELBEX M.W Łukaszewscy
Wolsztyn ul. Przemysłowa 7

www.melbex.pl biuro@melbex.pl tel. 68 347 13 58 czynne: Pn - Pt: 10 - 18 So: 10 - 14
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Mikołajkowy prezent
W tym roku Mikołajki
w firmie WITO Labelsspecjalizującej się w produkcji
etykiet samoprzylepnych
i bez klejowych w Bolechowie k/Murowanej Gośliny
przebiegły wyjątkowo.
Pracownicy dali coś od
siebie – KREW, która jest
niezbędna dla ratowania
życia ludzkiego.
Akcja poboru krwi na terenie
firmy została zorganizowana
dzięki Prezesowi Klubu HDK
PCK „GOŚLINIACY” – Stanisława Woźniaka i właściciela
firmy WITO –Tomasza Zglinickiego. Pan Tomasz Zglinickina pytanie co skłoniło go
aby w czasie pracy pracownicy oddali krew powiedział:
„W porozumieniu z p. Woźniakiem zaczęliśmy wspierać
akcje pobierania krwi, a nasza
firma w swoim charakterze
ma zapisanąpomoc społeczną głównie tę charytatywną.
Nasza firma zatrudnia ok. 50
osób. W działalności charytatywnej pomogliśmy między
innymi Kubie, który urodził
się z wieloma wadami wrodzonymi: rozszczepem kręgosłupa, przepukliną oponowo
- rdzeniową, wodogłowiem,
niewykształconym biodrem
i stopami końsko-szpotawymi.Firma WITO ufundowała
bieżnie do ćwiczeń, niezbędną
w rehabilitacji Jakuba. Natomiast Zuzi z wrodzoną cytomegalią, mózgowym porażeniem dziecięcym, lekooporną

padaczką, obustronnym głębokim niedosłuchem i zaburzoną
krzepliwością krwi (choroba
Von Willenbranda) – przekazaliśmy środki finansowe
na przeprowadzenie leczenia.
Pomogliśmy Stowarzyszeniu
GEPETTO - to wyjątkowa organizacja pozarządowa mająca
swój zasięg oddziaływania na
terenie Konina oraz subregionu konińskiego. Olbrzymie
znaczenie dla Stowarzyszenia
GEPETTO miała pomoc naszej firmy, dzięki której odbył
się całościowy- szybki i profesjonalny remont korytarza,
zakup drzwi wejściowych,
sprzętów kuchennych, lodówki, książek i wielu innych
rzeczy.
Od 2000 roku uczestniczymy w Szlachetnej paczce
– ogólnopolskiej akcji pomocy rodzinie, a od 2005

r. bierzemy czynny udział
w każdej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Co roku wystawiamy na licytację serduszko, z którego
cały dochód przeznaczany
jest na rzecz inicjatyw WOŚP.
W ramach wsparcia fundacji

"Ja nie mogę czekać" nasza
firma sfinansowała rehabilitację dwójki małych chłopców
trzy letniego Julka chorego na
autyzm oraz pięcio letniego
Jędrzeja z poważnymi lękami
społecznymi, zostali oni już
zdiagnozowani i otrzymają

potrzebną im terapię, która da
im szanse na lepsze życie teraz
i w przyszłości. Robimy wiele
podobnych akcji”.
Jak na pierwsza akcję poboru krwi Firma WITO Labelsmoże pochwalić się dobrą
frekwencją, gdyż na 50 pra-

cowników zgłosiło się do oddania krwi 29 osób tj. 42,6%,
a oddało krew 21 osób gdzie
pozyskano 9,450 ml. pełnej
krwi, w tym trzy osoby oddały
pierwszy raz, a pięć osób zarejestrowało się do banku szpiku
kostnego. Akcję koordynowała
Wirginia Zglinickaz Firmy
WITO LABLES z prezesem
Stanisławem Woźniakiem
klub HDK PCK Gośliniacy.
Każdy oddający krew otrzymał słodki upominek i mógł
skosztować pysznego tortu,
przygotowanego przez Cukiernia Paweł Piętka. Dziękujemy
również Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, który
przeprowadził całą akcję.
Postanowiliśmy, że oddawanie
krwi to będzie nasza nowa, coroczna Mikołajkowa tradycja.

Tekst i zdj.: Hieronim Dymalski
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Coraz więcej pacjentów zgłasza się
do punków pobrań w Wielkopolsce
W związku z coraz większą
liczbą pacjentów kierowanych
na testy w kierunku koronawirusa, Wielkopolski Oddział
Wojewódzk i Narodowego
Funduszu Zdrowia przypomina, w jaki sposób można
uzyskać zlecenie na test,
gdzie się zgłosić na pobranie
wymazu i jak się do niego
przygotować.
W czasie IV fali pandemii
WOW NFZ uruchamia kolejne punkty pobrań, a w dotychczas działających wydłużane
są godziny pracy.
Trzy nowe punkty zostały
otwarte w ostatnim czasie w
Poznaniu, od 1 grudnia zaczyna przyjmować pacjentów
dodatkowy punkt w Lesznie
przy ul. Niepodległości 49.
Lista miejsc w Wielkopolsce, do których można zgłosić
się na pobranie wymazu do
testu w kierunku obecności
koronawirusa znajduje się na
stronie internetowej: http://
nfz-poznan.pl/page.php/1/0/
show/15939/
Na bezpłatne pobra nie
wymazu w punkcie pobrań
mogą zgłosić się osoby, które
posiadają zlecenie na test w
kierunku Sars-Cov-2. Zlecenie takie może wystawić
lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej, lekarz nocnej i
świątecznej opieki zdrowotnej
(tzw. wieczorynki), a także
lekarz, który nie posiada
umowy z NFZ. Zlecenie może
zostać wystawione w trakcie

teleporady. Pacjent otrzymuje
wtedy numer skierowania, z
którym może zgłosić się do
dowolnego punktu pobrań.
Osoby, które podejrzewają
u siebie lub u dziecka zakażenie koronawirusem, mogą
wypełnić formularz on-line
i jeśli ryzyko wystąpienia
COVID-19 zostanie określone
jako wysokie, automatycznie
takiej osobie zostanie wystawione zlecenie wykonania
testu. W takim przypadku
termin oraz adres najbliższego
punktu pobrań zostaną podane w SMS-ie. W wiadomości
znajdzie się także link do
strony internetowej, na której
można dokonać zmiany wskazanego pierwotnie terminu.
Przypominamy, że testy
w kierunku koronawirusa są
bezpłatne dla osób posiadających zlecenie. Koszty takiego
badania pokrywa Narodowy
Fundusz Zdrowia.
P r z y p om i na my, ż e p o
wystawieniu zlecenia testu
obowiązuje kwarantanna,
którą można opuścić na czas
dojazdu do punktu pobrań i
powrotu. Jeżeli wynik testu
jest negatywny, zwolnienie
z kwarantanny jest automatyczne. W przypadku wyniku
pozytywnego, kwarantanna
automatycznie zostaje zmieniona na izolację.
Na badanie należy zabrać
ze sobą dowód osobisty lub
inny dokument potwierdzający tożsamość. Aby dobrze

przygotować się do pobrania
wymazu, minimum 2 godziny
przed badaniem nie należy:
• spożywać posiłków i
napojów
• żuć gumy
• płukać jamy ustnej i nosa
• myć zębów
• przyjmować leków
• palić papierosów.
Po wykonaniu testu, jego
wynik można sprawdzić na
Internetowym Koncie Pacjenta. Niektóre laboratoria
udostępniają pacjentom własny system elektroniczny, w
którym można sprawdzić swój
wynik. Dane do logowania
otrzymamy wtedy w punkcie pobrań. Jeśli wykonanie
testu zlecił lekarz rodzinny,
powinien on poinformować
swoich pacjentów o wyniku.
Jeśli wynik testu okaże się
pozytywne, z taką osobą
skontaktuje się pracownik
sanepidu, który przeprowadzi
wywiad epidemiologiczny i
poinformuje o dokładnym
czasie izolacji.
Przypominamy, aby osoby,
które otrzymały pozytywny
wynik testu na obecność
koronawirusa, uważnie obserwowały swoje objawy, a
w momencie pogorszenia się
samopoczucia natychmiast
skontaktowały się ze swoim
lekarzem rodzinnym lub zadzwoniły na numer 112.
Zespół Komunikacji
Społecznej WOW NFZ
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Spotkania Pokoleń – Co dalej?
Z Fundacją Jeden Uniwersytet,
pod której opiekuńcze skrzydła chronimy się oraz przy
współpracy z uczelniami, stowarzyszeniami absolwentów,
władzami miasta, zamierzamy
kontynuować cykl SPOTKANIA POKOLEŃ.
- w najbliższym czasie wydany zostanie zeszyt Studencki Poznań 1945-1989, do
którego prosimy napiszcie
swoje refleksje, wspomnienia,
opracowania zarówno o czasie studiów jak i o naszym
spotkaniu 19 listopada 2021
roku. Publikacja ta powstanie przy współpracy z Wydziałami Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa oraz Historii
UAM. Pamiętajmy też, że do
powstającego muzeum UAM
przekazać można eksponaty
i pamiątki z historii naszych
Alma Mater – kontakt; muzeum@amu.edu.pl tel. 667 043
222 (więcej w załączniku)
- w 2022 roku druga edycja
SPOTKAŃ POKOLEŃ Studencki Poznań czasu Solidarności i stanu wojennego
- w 2023 roku zapewne
ostatnie spotkanie nas studentów z PRL-u w ramach
Jubileuszu 60-lecia powstania
i działalności Akademickiego
Klubu Seniora a potem już
tylko złote jubileusze i spotkania po 50 latach od ukończenia studiów, organizowane
w oparciu o nasze doświadczenia i wzorce przez kolejne
pokolenia absolwentów.
W ten sposób powstałby
ciąg zdarzeń upamiętniający
historię i dorobek akademic-

kiego Poznania, dokonania absolwentów wyższych uczelni
tak istotny dla działalności nie
tylko tego dzisiaj powstającego
muzeum UAM i podobnych
mu instytucji w uczelniach
ale także w znacznie szerszej
perspektywie bardzo ważny
dla upamiętniania historii
i znaczenia szkolnictwa wyższego dla Poznania, regionu
Wielkopolski i kraju.
17 stycznia 2022 roku w godzinach wieczornych w Centrum Kultury Zamek promocja
książki Życie niedokończone.
Z Lechem Raczakiem rozmawia Jacek Głomb. Do jej
powstania wielu z nas się przyczyniło i tą drogą wszystkim
darczyńcom serdecznie dziękujemy. Szczegóły podamy
wkrótce, zapowiedź książki
i okładka w załączniku.
W szeroko prowadzonych

rozmowach, dyskusjach i konsultacjach stworzony zostanie
program i na bieżąco opracowywane zestawy konkretnych
przedsięwzięć w poszczególnych miesiącach. ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO
PLANOWANIA HARMON O G R A M U N A S Z YC H
DZIAŁAŃ – WSZELK IE
PROPOZYCJE I SUGESTIE
MILE WIDZIANE!
Uwaga praktyczna na koniec; zachęcamy gorąco do korzystania w tych szczególnych
czasach covidowych z prostej
w obsłudze aplikacji Google
Meet i do odwiedzania na
Facebooku grupy Studencki
Poznań. To bezpieczne formy
kontaktu, przydatne do prowadzenia rozmów indywidualnych z pojedynczymi osobami
jak i z większą liczbą rozmówców. My również w kontaktach
z Wami Drogie Koleżanki
i Koledzy, będziemy łączyli
się w ten sposób – przewodnik
i instrukcja w załączeniu.
Także dla uproszczenia
sposobu komunikowania się,
kolejne maile z bieżącymi informacjami kierować będziemy do Was Drodzy i Szanowni Przyjaciele bezpośrednio
z Fundacji Jeden Uniwersytet
na adres e-mail: spotkaniapokolen@1uniwersytet.pl
Bądźmy RAZEM! w ZDROW I U! i w PR Z YJA Ź N I!
i w SZCZĘŚCIU! i w POKOJU z tą naszą przeszłością
i teraźniejszością aż do końca
naszych dni.
Zb.
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Poezja w artystycznej twórczości
Czesława Niemena
W polskim dorobku kultury,znamy wielu wybitnych piosenkarzy,którzy w swej artystycznej twórczości korzystali
z polskiej poezji-jak Ewa Demarczyk czy Marek Grechuta.
Ale mało kto zauważa, że to
Czesław Niemen-Wydrzycki,
nauczył pokolenia Polaków,
jak należy rozumieć,szanować
i kochać polską poezję.
Pierwszym jego poetyckim
utworem, który zafascynował
go kompozycyjnie był,,Bema
Pamięci Żałobny-Rapsod"
Cypriana Kamila Norwida.
Tą poetycką norwidowską
wizję stworzoną na kształt
pogrzebów dawnych wodzów
słowiańskich,Niemen połączył muzycznie z motywem
średniowiecza oraz współczesnego rocka. Dlatego ta
wizja słowna Cypriana Kamila
Norwida i muzyczna Czesława
Niemena stały się jedną wizją
,,Rapsodu".
Do wykonania tego utworu
przez Czesława Niemena,
doszło 21 grudnia 1968 roku
w Sali Kongresowej w Warszawie, podczas odbioru przez
niego pierwszej złotej płyty w
Polsce za longplay „Dziwny
jest ten świat".
W trakcie literackich poszukiwań Czesław Niemen,napotykał na te norwidowskie
wiersze,które na tyle go poruszały, aby po dodaniu warstwy
muzycznej, prezentować je
na estradach.Ponieważ poezję uważał za dziedzinę najbardziej pokrewną muzyce,
przekładając słowa poezji
na dźwięki,tworzy się nowa
wartość wierszy, odkrywając
„nowągłębie pisanego słowa".

„

Czesława Niemena uważa się za wybitnego
wokalistę, kompozytora, ale nigdy
nie wymienia się go w gronie poetów
Z tej grupy norwidowskich
utworów, któr ym Niemen
muzycznie nadał nowe znaczenia należą: „Moja Ojczyzna",
„Pieśń o ziemi naszej", „Pielgrzym", „Moja piosnka", „Marionetki", „Larwa", „Credo",
„Laur dojrzały", „Italiam,Italiam", „Sariusz", „Sieroctwo",
„Twarzą do słońca", „Chłodna
ironia przemijających pejzaży", „Idącej kupić talerz Pani
M", „Daj mi wstążkę błękitu".
Po te norwidowskie utwory

„król polskiego rocka",sięgał
latami i do końca pozostał im
wierny.W wywiadach Niemen
niejednokrotnie podkreślał
swój wyjątkowy stosunek nie
tylko do norwidowskiego przesłania, ale też do jego moralnej
i humanistycznej postawy
życiowej „człowieczeństwa
wyższej miary" z którą jako
„późny wnuk" się utożsamiał.
Ale nie tylko norwidowskie
utwory były inspiracją jego
artystycznej twórczości, wy-

starczy wymienić, „Jednego
serca" (Adam Asnyk), „Mów
do mnie jeszcze" (Kazimierz
-Przerwa-Tetmajer), „Kwiaty
ojczyste"(Tadeusz Kubiak),
„Nim przyjdzie wiosna" i „Piosenka dla zmarłej” (Jarosław
Iwaszkiewicza), „Wspomnienie" i „Jeżeli"(Julian Tuwim),
„Dobranoc" i „Psalmy przeszłości" (Adam Mickiewicz),
„Proroctwo Wernyhory" i
„Kolęda jasna" ( Juliusz Słowacki), „Ptaszek" i „Smutny
ktoś i biedny nikt"(Maria Pawlikowska-Jasnorzewska), „Fermata"(Kazimiera Iłłakowiczówna), „Com uczynił"(Bolesław Leśmian), „Cztery ściany
świata" i „Śpiew ocalenia"
(Jonasz Kofta), „Pokój" i „Elegia śnieżna"(Jan Brzechwa),
„Kamień" (Zbigniew Herbert), „Pożegnanie Harnasia",
„Lipowa łyżka", „Kołysanka",
„Ballada Łomżyńska", „Co
się stało matko z moim snem",
„Jakże człowiek jest piękny"
(Ernest Bryll).
Czesława Niemena uważa
się za wybitnego wokalistę,
kompozytora,ale nigdy nie
wymienia się go w gronie poetów, choć może zdarzyło mu
się „być poetą" czego dowodzą
jego wiersze znajdujące się w
albumach płytowych „Terra
Deflorata" i „Spodchmurykapelusza". Jego liryczne teksty
„Spojrzenie za siebie", „Zezowata bieda, „Jagody Szaleju", „Serdeczna muza", „Co
po nas", „Trąbodzwonnik",
„Dobroci moja", „Spodchmurykapelusza" są to słowa ze
świata poezji. Tej poezji, która
mówi prawdę o człowieku,tak
jak w wierszu „Terra Deflora-

ta" (Ziemia pogwałcona):
Dałeś nam Panie
Cud Wszechświata
Owoc Wszechbytu-Ziemię
Człowiek
brutalny technokrata
Gwałci jej przeznaczenie
Dałeś nam, Panie
zbóż rodzaje
i wielobarwne kwiaty
Człowiek
wytwarza nieurodzaje
Terra Deflorata
Ten fragment zacytował
w filmie biograficznym w
reż. Krzysztofa Magowskiego
„Sen o Warszawie” Krzysztof
Wodniczak omawiając okres
religijny Niemena.
Czesław Niemen i jego artystyczny dorobek jest naszym
dziedzictwem narodowym.
Jego twórczość stała się zaczynem dobrej i ambitnej
polskiej muzyki, która pozostała w nas i towarzyszy nam
co dzień w dobrych i złych
chwilach naszego życia.Jego
duch przepłynął już na drugą
stronę rzeki swojego życia, ale
na brzegu zostawił nam skarb
zawierający wszystkie jego
,myśli, uczucia, pragnienia...
przecież tworzył je dla ludzi, a
nie tylko, „sobie a muzom lub
do szuflady zapomnienia..."
Dowodzą tego jego słowa z
wiersza Amen.
Nie obawiajcie się
Zajrzeć mej pamięci w oczy
Zasypane piaskiem żalu
Nad błękitem źrenic.
Tekst: Jan Edward Czachor
Zdj.: Cz. Czapliński

103. rocznica
wybuchu
zwycięskiego
Powstania
Wielkopolskiego

27 grudnia świętujemy 103.
rocznicę wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Tegoroczne obchody
mają charakter ogólnopaństwowy - ustanowiony przez
Prezydenta RP Andrzej Duda
Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego jest dla nas powodem do
dumy.
Z tej oka zji zachęca m
wszystkich, aby ta powstańcza chorągiew z białym orłem
towarzyszyła nam wszystkim
podczas tegorocznych obchodów. 27 grudnia udekorujmy
flagami nasze domy, place i
ulice. Niech cała Wielkopolska okryje się biało-czerwoną!
Powst a ńcze chorągwie
będą mogli Państwo otrzymać
już w najbliższy piątek, 17
grudnia, podczas cyklicznej
akcji szczepień w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim
w Poznaniu. Każdy zaszczepiony otrzyma chorągiew przy
wyjściu z urzędu. Pokażmy po
raz kolejny jak wygląda wielkopolska solidarność - zadbajmy o zdrowie swoje i swoich
bliskich i świętujmy ten dzień
bez narażania innych.
Michał Zieliński
Wojewoda Wielkopolski
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Nowy Teatr Muzyczny
w Poznaniu-2023 roku
Wielka Gala Akademii
Senioralnej za nami
W czwartek 25 listopada w
Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbyło się
podsumowanie działalności
Poznańskiej Akademii Senioralnej.
War to przypomnieć, że
w ramach projektu dla seniorów, prowadzone są między
innymi zajęcia z dziedziny
malarstwa, garncarstwa, poezji, muzyki.
Można także brać udział
w grupie językowej, turystycznej, a nawet dziennikarskiej.
Zatem jak widać działanie
Akademii Senioralnej jest
wieloformatowe i pozwala
w zasadzie każdemu znaleźć
dla siebie grupę, w której
może realizować swoje pasje
i zainteresowania. Niebagatelną zaletą tych zajęć jest
ich ogólnodostępność i brak
konieczności wkładu finansowego. Zajęcia od poniedziałku
do piątku odbywają się na
terenie Jeżyckiego Centrum
Kultury przy ul. Jackowskiego
5-7 w Poznaniu.
Podczas wspomnianej gali,

podsumowano działalność
Akademii Senioralnej, wystąpiły też zespoły muzyczne
„Szóstka” i „Black Night”.
Z kolei niewątpliwie ważnym
i emocjonującym elementem
spotkania była licytacja prac
wykonanych przez uczestników warsztatów artystycznych. Obrazy, grafiki, rzeźby
i wiele innych przedmiotów
znalazło tego dnia swoich
nowych właścicieli, a cały dochód z aukcji został przekazany na Schronisko dla Zwierząt
w Poznaniu.

Na koniec podziękowano między innym Miejskiej
Radzie Seniorów w Poznaniu i Ministerstwu Rodziny
i Polityki Społecznej, które
wyasygnowało fundusze na
prowadzenie Akademii Senioralnej w Poznaniu, w ramach
projektu „Aktywni + Do Zobaczenia”.
Kolejny rok aktywnych zajęć dla seniorów przed nami.
Zatem do zobaczenie na kolejnej gali... za rok.
Tekst: Andrzej Błaszczak
Zdj.: Stanisław Wróblewski

Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu m. Poznania
wydał pozwolenie na budowę
nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu przy
skrzyżowaniu ulic Świętego
Marcina i Skośnej. Budowa ma
być ukończona w 2025r, w nowej siedzibie,będziemy mogli
zobaczyć pierwsze przedstawienia. Inwestycję po połowie finansuje miasto Poznań
oraz Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Nowy teatr ma mieć 1200
miejsc na głównej widowni
oraz 300 miejsc na widowni
kameralnej oraz dodatkową
przestrzeń na około 150-200
osób. Do finansowania Teatru
Muzycznego w Poznaniu dołączył Powiat Poznański, który
przekażedo roku 2023 2 mln
złotych. Prezydent Poznania
Jacek Jaśkowiak cieszy się, że
tak ważna inwestycja otrzyma
współfinansowanie na budowę
nowej siedziby z MKiDN.
Dyrektor Teatru Muzycznego

w Poznaniu Przemysław Kieliszewski dziękuje wszystkim,
którzy na dzień dzisiejszy
przyczyniają się do powstania
nowego Teatru Muzycznego.
Budowa rozpocznie się na
przełomie 2022 i 2023, a zakończyć się ma pod koniec
2025 roku.
Należy pogratulować że

powstanie pierwszy budynek
teatralny zbudowany od podstaw w powojennej historii
Poznania władzom miejskim
i dyrekcji Teatru Muzycznego.
Będziemy śledzić budowę
i informować czytelników
o postępach w realizacji inwestycji.
Tekst: Zygmunt Tomkowiak
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