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PRODUKCJA OKIEN 
I DRZWI Z PCV

ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY 
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

RATY!
CENY KONKURENCYJNE
Przyjmę uczni

P.H.U. „KUBA”  Ewa Paschke
Wolsztyn, ul. Poznańska 6

tel. 68 384 27 75 
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informuje, że posiada w swojej ofercie

WOLNE MIESZKANIA
2–pokojowe, 3–pokojowe i 4–pokojowe

o powierzchni użytkowej 45,1 m2 – 71,1 m2

w nowym budynku przy ul. Winnej 33B w Grodzisku Wlkp.

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

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

PROFESJONALNY PARTNER

www.gmyrpol.pl    gmyrpol@post.pl

Stęszew
ul. Kosickiego 9 

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

Opalenica
ul. Wierzejewskiego 40
tel./fax: 61 447 56 08

tel. kom: 602 648 298

Nowy Tomyśl
ul. Ogrodowa 28

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

Wolsztyn
ul. Słowackiego 11A

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

Sprzedam pianino 
 Stan bardzo dobry ! Tel. 606 327 863

Szczegółowe informacje pod nr telefonu (61) 44 46 033
lub na stronie internetowej www.smgrodzisk.wlkp.pl/oferta-lokali
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W środę, 16 grudnia 2020 
r., Starosta Grodziski 
Mariusz Zgaiński oraz Wi-
cestarosta Sławomir Górny, 
oficjalnie przekazali doku-
menty dotyczące powołania 
Pani Magdaleny Szwebów 
na stanowisko Kierownika 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Wygodna 
Stacja” w Wielichowie.

Pani Magdalena Szwebów 
przeszła dwustopniowy etap 
rekrutacji na to stanowisko, 
obejmujący spełnienie warun-
ków formalnych i merytorycz-
nych oraz rozmowę kwalifika-
cyjną z powołaną w tym celu 
Komisją Rekrutacyjną.

Nowa jednostka pomocy 
społecznej na mapie powia-
tu grodziskiego rozpocznie 
działalność jeszcze w grudniu 
tego roku.

Środowiskowy Dom Samo-
pomocy „Wygodna stacja” z 
siedzibą w Wielichowie przy 
ulicy Kościelnej 2, jest ośrod-
kiem wsparcia tzn. placówką 
pobytu dziennego dla osób:

a przewlekle psychicznie 
chorych,

a osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną,

a osób wykazujących inne 
przewlekłe zaburzenia czyn-
ności psychicznych,

a osób ze spektrum autyzmu 
lub niepełnosprawnościami 

sprzężonymi.

Będzie prowadził działal-
ność od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 7:00-16:00, 
z czego co najmniej 6 godzin 
dziennie przeznaczone będzie 
na realizację zajęć wspierająco 
– aktywizujących. Na chwilę 
obecną Dom dysponuje 20 
miejscami pobytu dziennego.

„Wygodna Stacja” zapew-
nia:

a bogaty program reha-
bilitacyjny dostosowany do 
potrzeb uczestników,

a poradnictwo psycholo-
giczne i socjalne,

a  możliwość rozwijania 
zainteresowań,

a poznanie innych uczest-
ników, integracja i wspólne 
spędzanie czasu wolnego,

a możliwość spożycia cie-
płego posiłku oraz skorzysta-
nia z nauki czynności samoob-
sługowych.

Osoby zainteresowane ofer-
tą dla siebie lub swoich bli-
skich proszone są o kontakt z 
Panią Magdaleną Szwebów, 
pod nr tel. 61 44 52 510 lub 
Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania osoby 
ubiegającej się o skierowanie.

Pani Kierownik serdecznie 
gratulujemy i życzymy powo-
dzenia oraz realizacji planów 
i zamierzeń.

Powołanie Kierownika Domu Samopomocy 
w Wielichowie

W 102. rocznicę wybuchu 
Powstania Wielkopolskie-
go, 27 grudnia 2020 roku, 
Starosta Grodziski Mariusz 
Zgaiński wraz z Wicesta-
rostą Sławomirem Górnym 
oraz Przewodniczącym Rady 
Powiatu Grodziskiego Seba-
stianem Skrzypczakiem, zło-
żyli kwiaty i zapalili znicze na 
grodziskim cmentarzu, przy 
mogile i pomniku powstańców 
poległych w 1919 roku.

Przedstawiciele Samorządu 
Powiatowego złożyli również 
kwiaty w Ujeździe, przy ta-
blicy pamiątkowej na „Kop-
cach Wolności”, a także pod 
kapliczką na terenie leśnym.

Powiat Grodziski pozyskał 
dofinansowanie w wysokości 
3 milionów złotych z Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych, z 
przeznaczeniem na realizację 
inwestycji polegającej na prze-
prowadzeniu prac adaptacyjno
-budowlanych, pod utworzenie 
35 – łóżkowego Zakładu Pie-
lęgnacyjno - Opiekuńczego, 
zajmującego się opieką długo-
terminową pacjentów z terenu 
Powiatu Grodziskiego.

W ramach przedsięwzięcia 
ma powstać 12 sal łóżkowych 
z łazienkami, gabinet zabiego-

wy, sala terapii zajęciowej, sala 
rehabilitacji, pokój dziennego 
pobytu oraz pomieszczenia 
towarzyszące.

Zakład Opiekuńczo-Lecz-
niczy będzie funkcjonował 
w ramach całodobowego 
oddzia łu szpita lnego, na 
miejscu dawnego oddziału 
położniczo-ginekologicznego 
w Szpitalu Powiatowym w 
Grodzisku Wielkopolskim. 
Będą mogli z niego korzystać 
pacjenci, którzy nie wyma-
gają już hospitalizacji, ale 
ze względu na stan swojego 

zdrowia wymagają specja-
listycznej opieki i kontroli 
lekarskiej.

Celem Zakładu będzie prze-
wrócenie pacjentom możliwie 
jak największej sprawności 
fizycznej i psychicznej, aby 
umożliwić im powrót do domu 
i samodzielnego funkcjono-
wania. Oferowane w oddziale 
świadczenia zdrowotne obej-
mą pielęgnację, leczenie oraz 
rehabilitację.

Zakończenie inwestycji za-
planowane jest na drugą poło-
wę 2021 roku.

102. rocznica wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego

3 mln zł. na 35-łóżkowy 
Zakład Pielęgnacyjny

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości 

o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Grodziski działając jako statiofisci Skarbu Państwa – stosownie do art. 118a ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) w związku z art. 
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 
256 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 11 grudnia 2020r. została wydana w na  podstawie art. 125 i art. 
124 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, decyzja 
ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w 
obrębie Komorówko, gm. Rakoniewice, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 55/1 o pow. 1,9537ha.
Ograniczenie sposobu korzystania  z ww.  nieruchomości będzie miało na celu  udzielenie  Polskiemu 
Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A.  Oddział w Zielonej Górze zezwolenia na wydobycie i eksplo-
atacje kopalin objętych własnością górniczą, tj. gazu ziemnego ze zlokalizowanego na przedmiotowej 
nieruchomości odwiertu Jabłonna - 2.  na okres obowiązywania koncesji nr 10/2007,  wydanej przez 
Ministra Środowiska dnia 11 maja 2007r,  tj. do dnia 11 maja 2027r.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. przy 
ul. Żwirki i Wigury 1,  w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.,  budynek „A”, I piętro, pok. Nr 20

Każdego roku 1 grudnia ob-
chodzimy Światowy Dzień 
Walki z AIDS. Z tej okazji 
nauczyciele wychowania fi-
zycznego p. Anna Ledzia-
nowska, p. Beata Kleszcz, 
i p. Weronika Bereszyńska 
zorganizowały online szkolny 
konkurs wiedzy na temat HIV 
i AIDS. Udział w konkursie 
wzięło 36 uczniów ZST w Gro-
dzisku Wlkp. Wydarzenie 
rozpoczęło się krótką prelekcją 
w formie filmu, po którym 
uczestnicy musieli rozwiązać 
test zawierający 25 pytań.  
Przed podaniem wyników 
uczniom wyświetlono film 
opowiadający historię osoby 
zakażonej wirusem HIV. 

Wyłoniono trzech uczniów, 

którzy zdobyli ex aequo 96% 
poprawnych odpowiedzi. Byli 
to: Magdalena Łowigus z klasy 
III M, Jakub Żyhałko i Paweł 
Nowak z klasy II BT. 

4 grudnia 2020r. odbył się 

finał konkursu wiedzy o AIDS 
Klasyfikacja ostateczna 
1 miejsce Magdalena Łowigus z 
klasy 3M 
2 miejsce Pawel Nowak klasa 2 BT
3 miejsce Jakub Żyhałko klasa 2 BT 

Światowy Dzień AIDS
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fARBY,  TAPETY, fOTOTAPETY

AKCESORIA MALARSKIE

KLEJE, LAKIERY, OKLEINY
LISTWY DEKORACYJNE

KARNISZE, KINKIETY, PŁYTY g–K 

Niałek Wielki 60
64-200 Wolsztyn

(kierunek przystań żeglarska)

tel: 68 384 0773 / hurtownia@izomet.pl

Profesjonalna naprawa telefonów gSM
NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI

 www.lombardd.pl

WOLSZtYN UL. 5 StYCZNIA 22  
RAKONIEWICE UL. POCZtOWA 26

GRODZISK WLKP. UL. BUKOWSKA 11

tel.   509 408 163

SKUP ZŁOMU
MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

PON-Pt 8:00- 16:00
SOBOtA 8:00- 12:00  

biuro@zlom.poznan.pl
tel. 509 174 596 lub 534 611 454

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

OfERUJEMY: a blachodachówka, dachówka, ondura  a blachy 
trapezowe a papy tradycyjne i termozgrzewalne a gwoździe, śruby, 
wkręty, klamry a systemy rynnowe, stalowe i pcv aokna dachowe

tel. 61 44 41 131, 608 444 132 tel. 61 44 41 470, 606 339 402

Rakoniewice ul. Dworcowa 5

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWCÓW WtÓRNYCH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 540 zł /tona 
a blacha 340 zł/tona
a puszka 2,10 zł/kg 

SKUP ZłOMU

Usługi 
wodno–kanalizacyjne i c.o
 Firma „TOMBUD”

tel. 517377331 -502658238

AUTO PASZKOWSKI

734 120 226 
604 441 405

OKRĘgOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW  

w Rakoniewicach

LEgALIZACJA TACHOgRAfÓW CYfROWYCH
PRZEGLĄDY OKRESOWE

kierunek Poznań k/stacji BP

AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE

 czynne: 
Pn – Pt: 8.00 - 19.00   
Sobota: 8.00 - 14.00 DO KAŻDEgO PRZEgLĄDU TECHNICZNEgO 

   LEgALIZACJA gAŚNICY 

     g
RATIS

BAZA gS Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 20

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

61 442 3638

P.H.U. ”MARKPOL”

ELEKTROWNIE SŁONECZNE 
Sprzedaż i Montaż 

Możliwości zastosowania:
ogrzewanie wody, sprzedaż energii do energetyki 

MOŻLIWY KREDYT W WYSOKOŚCI 5%.

PROMIENNIKOWE OGRZEWANIE DOMÓW

tel. 606 172545



Str. 4 POWIATY-GMINY
1 stycznia 2021GMINA NOWY TOMYŚL

Przyszły rok będzie trudny, 
zarówno dla samorządów, 
mieszkańców, jak i przed-
siębiorców. W pełni bowiem 
ujawnią się skutki pandemii. 
Zakładamy dochody na po-
ziomie ponad 157 mln zł, a 
wydatki ponad 177 mln zł, z 
czego 29 mln zł na wydatki 
majątkowe. Deficyt zostanie 
pokryty przede wszystkim z 
kredytu na 15 mln zł. Liczę 
na to, że pomimo podpisania 
umowy na kredyt nie będzie 
jednak potrzeby jego urucha-
miania. Stan finansów gminy 
jest dobry – przez te wszystkie 
lata udało mi się zmniejszyć 
zadłużenie z prawie 30 mln zł 
(koniec 2014 roku) do 15,3 mln 
zł obecnie. Mamy więc duży 
bufor bezpieczeństwa i znacz-
ne pole manewru do zaciąga-
nia zobowiązań. Nie ukrywam, 
że wprowadzam mimo wszyst-
ko pewne oszczędności. W 
pierwszej kolejności dotyczą 
one kultury i sportu. Pandemia 
dotyka przede wszystkim te 
obszary, więc cięcia są natu-
ralną konsekwencją tego stanu. 
Nie odbywają się zaplanowane 
imprezy i przyszłość w tym za-
kresie nie jest pewna. Chciał-
bym część tych oszczędności 
przeznaczyć na pomoc dla 
szpitala powiatowego.

CO PLANUJEMY ZROBIĆ?
Pomimo zewnętrznych trud-
ności projekt budżetu na 2021 
rok zakłada wykonanie wielu 
dużych inwestycji. Dwie naj-
większe pochłoną wg założeń 
prawie 22 mln zł. Chodzi o 
budowę nowoczesnego przed-
szkola dla 325 dzieci (8 od-
działów) oraz obwodnicy w 
Przyłęku za firmą BEROTU.

Ponadto zamierzamy kupić 
autobus o ekologicznym na-

pędzie w celu przywrócenia 
komunikacji miejskiej. Koszt 
to około 2,5 mln zł. Budo-
wę obwodnicy, jak i nabycie 
autobusu uzależniam jednak 
od pozyskania środków ze-
wnętrznych i to przynajmniej 
na poziomie 50 %.

Ponadto chcielibyśmy wy-
budować nową świetlicę wiej-
ską oraz wykonać ścieżkę 
edukacyjną wraz z wybudo-
waniem wieży widokowej w 
Parku Feliksa. Mamy przy-
znane dofinansowanie, więc 
nasz wkład będzie mniejszy. 
W parku ma również powstać 
kawiarnia – jest to długo 
wyczekiwany obiekt, którego 
od lat brakuje w tym miejscu. 

Kontynuujemy budowę ka-
nalizacji sanitarnej w Sąto-
pach – jest to kilkumilionowa 
inwestycja, która rozpoczęła 
się w roku bieżącym. 

Poważnym wyzwaniem 

jest rozwój miejskiej sieci 
ciepłowniczej. Tylko w ten 
sposób poprawimy jakość 
powietrza oraz umożliwimy 
obniżkę cen za dostarczane 
ciepło – im więcej klientów, 
tym mniejsze koszty jednost-
kowe.

ROZWÓJ INfRASTRUKTURY 
REKREACYJNEJ I SPORTOWEJ
Oczywiście, pomimo cięć w 
działalności OSiR nie zapo-
minam o konieczności rozwoju 
infrastruktury rekreacyjno 
- sportowej. Nie wykluczam 
wprowadzenia nowego zada-
nia – budowy sali sportowej 
w Borui Kościelnej. Wszystko 
zależy od uzyskania dofinan-
sowania. Staramy się o pozy-
skanie 2,3 mln zł. Przewidy-
wany koszt budowy to 7 mln. 
Bez dofinansowania będziemy 
musieli przesunąć budowę na 
kolejne lata.

Zamierzam zmodernizować 
małe boisko przy szatni w 
Jastrzębsku Starym – ma po-
wstać nowoczesne boisko wie-
lofunkcyjne. Podobny obiekt 
powinien powstać w Starym 
Tomyślu oraz na boisku Szko-
ły Podstawowej nr 2 w No-
wym Tomyślu – dlatego w 
przyszłym roku chcielibyśmy 
opracować dokumentację pro-
jektowo – wykonawczą. Kon-
tynuujemy prace projektowe 
związane z wybudowaniem w 
przyszłości ścieżki rowerowej 
wzdłuż drogi wojewódzkiej w 
Przyłęku oraz szlaku rowero-
wego Sękowo – Jastrzębsko 
Stare.

Na zakończenie chciałbym 
podkreślić, że o ostatecznym 
przyjęciu budżetu zdecydują 
radni. Wierzę, że staną na 
wysokości zadania i nie będą 
zawężać się jedynie do party-
kularnych interesów. Moje pla-
ny wynikają z obiektywnych 
czynników – musi powstać 
nowoczesne, duże przedszkole, 
gdyż część istniejących budyn-
ków przedszkolnych będzie 
wymagać remontów, a niektóre 
dzieci chodzą do punktów 
przedszkolnych w szkołach. 
Inne duże inwestycje związane 
są z otrzymanymi lub spodzie-
wanymi dofinansowaniami 
zewnętrznymi – musimy je 
wykorzystać! Nie wiadomo 
przecież, czy dojdzie do ko-
lejnego, korzystnego dla Polski 
rozdania funduszy unijnych.

Najważniejsze dla naszej 
małej ojczyzny będzie utrzy-
manie dynamicznego rozwoju  
i stwarzanie korzystnych wa-
runków życia, w tym podno-
szenie jakości usług publicz-
nych oraz stawianie na eko-
logiczne rozwiązania, zieleń 
i nowoczesną infrastrukturę.

Plan budżetu na 2021 rok
Z burmistrzem Nowego Tomyśla Włodzimierzem Hibnerem 

rozmawia Franciszek Gwardzik

Podsumowanie imprez organizowanych przez OSiR 
Jedną z najbardziej atrakcyj-
nych imprez organizowanych 
przez OSiR w Nowym Tomy-
ślu jest Nowotomyska Liga 
Halowa JAKO CUP. 

Przez kilka tygodni co nie-
dzielę, na parkiecie spotyka się 
ponad 100 zawodników. 

W tym roku została ro-
zegrana już 4 edycja, która 
ponownie cieszyła się dużym 
zainteresowaniem zarówno 
zawodników, jaki i kibiców.

W sumie rozegrano 36 spo-
tkań. 

Po rozegraniu ostatniego 
spotkania dokonano uroczy-
stej dekoracji. A dokonali jej 
dyrektor OSiR Artur Łoziński, 
zastępca przewodniczącego 
Rady Miejskiej Wojciech An-
dryszczyk, oraz przewodni-
czący Gminnej Rady Sportu 
Krzysztof Szeffner.   

Zawodnicy otrzymali pa-
miątkowe statuetki oraz na-
grody rzeczowe.

Dla ek ip,  k tóre zajęły 
miejsca 4-9 OSiR przekazał 
pamiątkowe dyplomy, które 
odebrali kapitanowie drużyn.

Drużyny z miejsc 1-3 otrzy-
mały puchar, medale oraz 
nagrody rzeczowe ufundo-
wane przez OSiR oraz JAKO 
POLSKA.

Ponownie, ponieważ już po 
raz 4 pierwsze miejsce zdobył 
niekwestionowany MISTRZ, 
czyli GOLTOM.

Już po raz kolejny w czasie 
POLISCH CUP w Nowym 
Tomyślu gościliśmy najlep-
sze młodzieżowe zespoły 
unihokeja w Europie. Tym 

razem w naszym mieście 
gościliśmy kobiety U-19. W 
tym roku były to reprezen-
tacje z Norwegii, Szwajcarii, 
Czech, Słowacji, Niemiec 
oraz Polski.

Ta niesamowita 3-dniowa 
impreza (31.01 – 2.02.2020) 
corocznie przyciąga na naszą 
halę dużą ilość kibiców. Za 
swoimi zawodnikami jeżdżą 
kibice z Norwegii, Czech, 
Szwajcarii, Czech i Niemiec. 
Jednak najwięcej fanów jak 
zwykle przyjechało dopin-
gować reprezentację Polski. 
W tym roku aż dwa razy w 
Nowym Tomyślu gościliśmy 
Polki, a trybuny na ich me-
czach pękały w szwach.  

Mecze jak zwykle były bar-
dzo zacięte, a Nowy Tomyśl 
okazał się dla reprezentacji 
Polski bardzo szczęśliwy, 
ponieważ obydwa mecze nasze 
reprezentantki wygrały.

Oficjalne wręczenie medali 
dla drużyn Norwegii i Polski 
miało miejsce tuż po zakoń-
czeniu spotkania i odbyło się 
przez Prezesa Polskiego Uni-
hokeja Marka Chomnickiego, 
zastępcę Burmistrza Nowego 
Tomyśla Adriannę Zielińską, 
oraz dyrektora Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Nowym Tomyślu 
Artura Łozińskiego.

Prezes Polskiego Związku 
Unihokeja złożył na ręce 
Pani Burmistrz podzięko-
wanie za współorganizację 
turnieju a dyrektor OSiR-u 
obdarowany został brązowym 
medalem Polskiego Związku 
Unihokeja. 

W sierpniu w Nowym To-
myślu królowała siatkówka 
plażowa. 

Kolejno rywalizowali: 1 
sierpnia – mężczyźni, 9 – pa-
nie oraz 15 – MIXY

Udział w turniejach wzięło 
31 par, a zawody były roz-
grywane na trzech boiskach 
w Strefie Sportu w Parku 
Feliksa. 

W turnieju wzięli udział 
zawodnicy nie tylko z naszej 
gminy, ale również z gmin 
ościennych, jak i z Poznania, 
Leszna czy Zielonej Góry. 

Rywalizacja przebiegała w 
bardzo przyjemnej atmosferze, 
a organizatorzy czyli Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Nowym 
Tomyślu zadbali o uczestni-
ków i zapewnili im napoje, 
owoce oraz grilla.

Na zakończenie każdego z 
turniejów organizatorzy wrę-
czyli zwycięzcom atrakcyjne 
nagrody rzeczowe, puchary 
oraz medale. 

23 sierpnia na Stadionie 
Miejskim w Nowym Tomyślu 
odbył się turniej piłkarski 
Torneo Wielkopolskie Orli-
ków Nowy Tomyśl 2020 o 
puchar Burmistrza Nowego 
Tomyśla oraz nagrodę główną 
Dyrektora OSiR w Nowym 
Tomyślu.

Punktualnie o godzinie 
10:00 na dwóch boiskach 
swoją rywalizację rozpoczęli 
10-cio latkowie, którzy repre-
zentowali czołowe drużyny 
północno-zachodniej Polski, 
a do rozegrania mieli aż 45 
meczów.

Dekoracji drużyn w imieniu 
burmistrza Nowego Tomyśla 
dokonała jego zastępczyni  
Pani Grażyna Pogonowska, 
oraz dyrektor OSiR w Nowym 
Tomyślu pan Artur Łoziński.

Z informacji jaką przekazali 
trenerzy oraz kibice, poziom 
tegorocznego turnieju stał na 
wyjątkowo wysokim pozio-
mie, z czego jesteśmy bardzo 
zadowoleni. 

Organizatorzy zadbali o naj-
młodszych oraz kadrę trener-
ską, a każdy z nich otrzymał 
ciepły posiłek oraz napoje, a 
w imieniu OSiR w Nowym 
Tomyślu imprezę nadzoro-
wał menedżer OSiR Tomasz 
Radwan

Dnia 19.09 odbyły się Łucz-
nicze Mistrzostwa Wielko-
polski Młodzików i Dzieci w 
Bukowcu. Oficjalnego otwar-
cia dokonał Pan poseł Kuba 
Rutnicki  wraz z dyrektorem 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
panem Arturem Łozińskim 
i panią Renatą Parniewicz 
główną organizatorką tego wy-
darzenia. Zawody podzielone 
były na 4 kategorie, w której 
każda z nich dzieliła się na 
dziewczęta i chłopców. 

W dniach 15-18 paździer-
nika 2020 roku w Nowym 
Tomyślu na hali sportowej 
Powiatowego Centrum Sportu 
w Nowym Tomyślu i Młodzie-
żowego Centrum Podnoszenia 
Ciężarów odbyły się Mistrzo-
stwa Polski Młodzików do 
lat 15.

Organizatorami zawodów 
był klub podnoszenia cięża-

rów LKS „Budowlani-Całus” 
oraz Polski Związek Podno-
szenia Ciężarów, a jednym 
ze współorganizatorów było 
OSiR w Nowym Tomyślu.

W zawodach udział wzięło 
ponad 200 zawodników. Na 
pomoście wystartowali zarów-
no chłopcy, jak i dziewczęta.

Były wielkie emocje, była 
zażarta walka o miejsca, były 
bite rekordy Polski. Słowem, 
wszystko, czego można się 
spodziewać po tak wspaniałej 
imprezie sportowej.

Dnia 26.09.2020r. odbyła się 
druga edycja konkursu rzutów 
za trzy. Impreza odbyła się na 
hali namiotowej. Podobnie jak 
w przypadku grup młodszych, 
również tutaj, po dekoracji 
uczestników i wręczeniu na-
gród rozegrany został mecz 
towarzyski, a po nim poczę-
stunek w postaci grilla. 

25 września OSiR w No-
wym Tomyślu zorganizował 
turniej piłkarski amatorów.

Zawody odbyły się na Sta-
dionie Miejskim w piątek od 
godziny 20, a zakończyły się 
o godzinie 23:45.

Turniej otworzył dyrektor 
OSiR w Nowym Tomyślu pan 
Artur Łoziński.

Udział  w Mistrzostwach 
wzięło 7 ekip o łącznej ilo-
ści 78 zawodników, którzy 
rozegrali turniej w systemie 
„każdy z każdym” rozgrywa-
jąc w sumie 21 pojedynków na 
dwóch boiskach jednocześnie.

Cała impreza przebiegała w 
bardzo przyjaznej atmosferze, 
a drużyny prezentowały bar-

dzo przyzwoity poziom.
OSiR dla wszystkich uczest-

ników przygotował ciepły 
posiłek oraz gorące napoje.

Tuż po rozegraniu ostat-
niego spotkania nastąpiło 
uroczyste wręczenie pucharów 
i medali. W imieniu OSiR 
dekoracji dokonali Andrzej 
Siry oraz menedżer ośrodka 
Tomasz Radwan.

Jak co roku OSiR organi-
zuje dla dzieci z gminy Nowy 
Tomyśl naukę pływania w 
programie rządowym „Umiem 
pływać”. 

Tym razem udział w nauce 
wzięło 343 dzieci z miasta 
oraz miejscowości wiejskich. 
Nauka pływania odbywała się 
na pływalni w Wolsztynie. 

Do tej pory w programie 
„Umiem pływać” w naszej 
gminie udział wzięło kilka 
tysięcy dzieci, które w ten 
sposób nauczyły się pływać 
lub podszkoliły technikę pod 
okiem wykwalifikowanych 
instruktorów. 

Po raz pierwszy Ośro -
dek zorganizował imprezę 
E-SPORTOWĄ. (Jesteśmy w 
trakcie jej przeprowadzania). 
Turniej pod nazwą: SC:GO 
OSIR W NOWYM TOMY-
ŚLU spotkał się z dużym 
zainteresowaniem i już teraz 
wiemy, że w najbliższym cza-
sie zorganizujemy kolejne 
turniej E-SPORTOWE.

OSiR w roku 2020 zorgani-
zował lub współorganizował 
ponad 50 imprez sportowo 
– rekreacyjnych, a powyżej 
wymieniliśmy tylko ich część.  

 Na zaproszenie Strefy Koloru 
nowotomyskiej biblioteki, 
pisarz dla dzieci i autor ta-
kich książek jak: „Skrzynia 
Władcy Piorunów”, „Stajni 
pod tęczą”,  serii o „Wombacie 
Maksymilianie” i „Pogody dla 
Puchaczy” - Marcin Kozioł za-
proponował dwa arcyciekawe 
spotkania online z dziećmi z 
klas od I – III.  Udział w nich 
wzięli uczniowie Szkół Pod-
stawowych w Borui Kościelnej 
i Wytomyślu oraz ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Nowym 
Tomyślu. 

Bohaterem pierwszego spo-
tkania był rozgadany i słodki 
bohater serii „Pogoda dla 
Puchaczy”  o imieniu Bubuś, 
który wprowadził małych 
widzów w świat ciekawostek 
i faktów, związanych z tymi 
fantastycznymi latającymi 
stworzeniami. Na ekranie 
pojawiał się także prezenter 
pogody  Bartek Jędrzejak, któ-
ry jest współautorem książek.  
Uczniowie z zapałem chłonęli 
każdą informację, bo – jak się 
okazało – na koniec  spotkanie 
nie było pozbawione zagadek.   

Kolejne spotkanie umożli-

wiło poznanie przesympatycz-
nego konia Niuniusia, który 
odkrywa, że jego grzywa ma 
kolor tęczy. Jednak to nie tylko 
książka o głównym bohaterze, 
ale również o jego rodzinie i 
przyjaciołach. Kim jest pies 
Pepe, jaka bywa ciotka Ro-
dezja i co czuje Niuniuś na 
widok arabskiej księżniczki 
o słodkim imieniu Lukrecja? 
Tego czarującego konia oraz 
wszystkie zabawne, związane 
z nimi historie  znajdziecie 
w książce pt. ” Stajnia pod 
tęczą”, której autorem jest 
właśnie pan Marcin Kozioł 
i prezenterka telewizyjna, a 
osobiście miłośniczka niepa-
rzystokopytnych - Katarzyna 
Dowbor. Dzięki temu spotka-
niu mali widzowie posiedli 
kilka ciekawych informacji  
ze świata koni. Jeżeli jesteście 
ciekawi:  Czy w zależności od 
pory dnia oczy sowy zmie-
niają kolor oraz czy koń nosi 
skarpetki to odpowiedzi znaj-
dziecie w księgozbiorze Miej-
skiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Nowym Tomyślu 
oraz w jej filiach.

I. Putz

O puchaczach i koniach online 
w nowotomyskiej bibliotece
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Na zaproszenie Strefy Koloru 
nowotomyskiej biblioteki pi-
sarz Marcin Kozioł - zapalony 
obieżyświat przez wiele lat dy-
rektor mediów elektronicznych 
National Geographic Polska 
- odbył wirtualne spotkania z  
młodzieżą i dorosłymi czytel-
nikami. Zaprosił widzów do 
swojego barwnego i ciekawego 
świata, w którym jednym z 
najważniejszych elementów 
są nie tylko podróże, ale i to, 
co się z nimi wiąże, czyli: po-
szukiwanie siebie, przełamy-
wanie strachu czy korzystanie 
z otrzymywanych od życia 
szans i o odważne sięganie po 
marzenia.   

„Przeżywanie jest lepsze niż 
posiadanie” – te słowa autora 
stały się  mottem spotkania i 
dowodem na to,  że to wypra-
wy ukształtowały go jako czło-
wieka, podróżnika i pisarza. 
Pierwszą pasją zaproszonego 
gościa były komputery. W 
wieku 14 lat napisał o nich 
książkę, którą wydano i dzięki 
której stał się najmłodszym 
pisarzem w Polsce. Dwa lata 
później dostał się do Gordon-
staun School, najsłynniejszej 
prestiżowej szkoły w Szkocji, 
do której uczęszczali m. in. 
książęta Filip i Karol. Właśnie 
to miejsce stało się inspiracją 
do stworzenia przez J.K. Row-
ling  Hogwartu oraz postaci 
Harry`ego Pottera.  Tam wła-
śnie  postanowił spróbować 
swoich sił na szkolnej scenie. 
Wystąpił nawet przed samą 
królową Elżbietą II!  Speł-
niając dalej swoje marzenia 

wystawił w Edynburgu farsę 
pt. „Upps”, która zebrała liczne 
pochwały. W Szkocji pokochał 
podróżowanie i od niej zaczy-
na się jego historia poznawania 
świata i siebie. 

Następnym przystankiem 
była Kambodża, a dokładniej 
kompleks świątynny - Angkor 
Wat. Ze względu na dużą ilość 
min i jadowitych węży jest to 
miejsce o tyle magiczne, co 
niebezpieczne. W Wietna-
mie  miał okazję doświadczyć 
niecodziennych przeżyć es-
tetycznych w centrum religii 
Cao Dai, które łączy w jed-
ność wszystkie religie świata 
i ważne postacie historyczne.  
Krajem, który wywarł na 
podróżniku ogromne wraże-
nie był niewątpliwie Butan. 
Królestwo Grzmiącego Smoka 
wyróżnia nauczanie dzieci już 
od najmłodszych lat strzelania 
z łuku oraz noszenie przez 
jego mieszkańców  wyłącznie 
narodowego stroju. Ciekawost-
ką jest i to, że Butan - jedyne 
państwo - ma Ministerstwo 
Szczęścia, co sprawia, że nada-
no mu miano bajkowej krainy 

nie tylko w Himalajach, ale i 
na świecie. Ostatnim wyzwa-
niem, którego podjął się pisarz 
była nauka jazdy konnej, po 
8 miesiącach nauki odważył 
się przejechać konno Mały 
Kaukaz. 

Wszystko, czego doświad-
czał gość zaproszony przez 
nowotomyską bibliotekę, za-
czynało się od małych wy-
zwań, które przeradzały się 
w wielkie duchowe i emo-
cjonalne przygody. Bohater 
spotkania starał się przekonać 
jego uczestników, że wystar-
czy znaleźć w sobie odwagę, 
przełamać  strach, zaryzyko-
wać i zacząć działać. Ważne, 
by gonić marzenia, mieć wokół 
siebie wspaniałych ludzi, któ-
rzy wspierają i zachęcają do 
zdobywania tego, co wydaje 
się być poza naszym zasię-
giem. Te historie wydarzyły się 
naprawdę,  a pisarz już snuje 
plany na kolejne podróże. 

Spotkania odbyły się w ra-
mach projektu ”Wydarzyło się 
naprawdę” dofinansowanego 
ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

W czwartek, 10 grudnia, Miej-
ska i Powiatowa Biblioteka Pu-
bliczna zaprosiła na spotkanie 
online z Magdaleną Jończyk, 
która od 10 lat wędruje po Hi-
malajach. Opowiedziała ona o 
wyjątkowych bohaterach Hi-
malajów – Szerpach, słynących 
z siły i odwagi  himalajskich 
przewodnikach.  Pokazała bar-
dzo trudną i ryzykowną pracę 
na ośmiotysięcznikach tych 
wspinaczy i porterów, miesz-
kających w Nepalu u podnóża 
Mt. Everestu. Pokazała jak żyją 
ludzie, których poświęcenie 
znane jest na całym świecie 
oraz jak wygląda wybrane 
przez nich miejsce do życia. 
Spotkanie, współorganizo-
wane przez Stowarzyszenie 
Twórcze Horyzonty, odbyło się 
w ramach Klubu Miłośników 
Podróży „Przez kontynenty”.

Bibliotekarka Miejskiej 
i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Nowym To-
myślu - Izabela Putz została 
laureatką i stypendystką 
IX edycji ogólnopolskiego 
Konkursu im. Olgi Rok! 

Celem konkursu, w którym 
zwyciężyła pani Izabela, jest 
wsparcie rozwoju osobistego 
bibliotekarek z całej Polski 
oraz zebranie i docenienie hi-
storii kobiet, które – podobnie 
jak kiedyś Olga Rok – potrafią 
mobilizować siebie i innych 
do poszukiwania nowych roz-
wiązań, do przełamywania 
stereotypów i które wspierają 
rozwój swoich społeczności. 
Dzieląc się swoimi historiami, 
pracujące w bibliotekach panie 
mogą  wygrać pieniądze na 
spełnienie marzeń związa-
nych z rozwojem osobistym. 
Stypendium przyznawane w 
konkursie jest finansowane ze 
środków funduszu wieczyste-
go, utworzonego w 2012 roku 
z inicjatywy wnuczki Olgi 
Rok – Ani, która w ten sposób 
chciała upamiętnić życie i 
pracę babci – bibliotekarki z 
Warszawy.

W tym roku, w kategorii 
bibliotek większych Kapituła 
Konkursu doceniła prowadzo-
ne w nowotomyskiej bibliotece 
Językowe Pogotowie, czyli 
spotkania z językiem polskim 
dla obcokrajowców. Ogło-
szenie wyników tegorocznej 
edycji konkursu miało miejsce 
podczas Kongresu Bibliotek, 
który tym razem, ze względu 
na sytuację epidemiczną odbył 
się w sieci. Tam też można było 
obejrzeć filmy o laureatkach 
i posłuchać rozmowy z nimi. 

- Zawsze warto pokazywać 
swoja pracę, zawsze warto się 
nią dzielić, bo nawet jeśli nam 
się wydaje, że to, co robimy 
może nie do końca jest ide-

alne, że może nie przyniesie 
to rezultatu o jakim myślimy, 
to my możemy się mylić - 
powiedziała Izabela Putz w 
rozmowie przeprowadzonej 
podczas wręczenia stypen-
dium. -  Językowe Pogotowie, 
te nasze spotkania z językiem 
polskim dla obcokrajowców, to 
nie są jedynie spotkania z pod-
ręcznikiem, kartką papieru czy 
ćwiczeniami gramatycznymi. 
To są przede wszystkim spo-
tkania z drugim człowiekiem, 
z przenikającą się kulturą 
naszych krajów. To spotkania 
przyjacielskie, przy wspól-
nym stole, dobrym ciastku i 
aromatycznej kawie. Nasze 
spotkania są niejako punktem 
zaczepienia się, zakotwiczenia 
w nowym mieście, w nowej 
rzeczywistości, co nie jest 
pewnie łatwe dla obcokrajow-
ców. Bardzo ważne jest dla 
mnie, żeby uczestnicy tych 
spotkań wiedzieli, że jeżeli 
mają jakiś problem, zapytania, 
czy wątpliwości, to zawsze 
mogą do nas przyjść. Chętnie 
ich wysłuchamy i w miarę 
możliwości pomożemy.  Idea 
językowego pogotowia oparta 
jest na tolerancji, zrozumieniu 
innych, uwrażliwieniu na dru-
giego człowieka, i te wartości 

oczywiście przekazywane są 
także podczas naszych spo-
tkań. 

Dzięki konkursowi i dzięki 
wygranej spełnię swoje ma-
rzenie, jakim będzie wyjazd 
do Hiszpanii wraz z moją 
koleżanką z pracy - Grażyną 
Matuszak, z którą te  językowe 
spotkania od trzech lat wspól-
nie  prowadzimy. Jest to dla 
mnie bardzo istotny wyjazd 
również z tego względu, że od 
dwóch lat studiuję filologię 
hiszpańską w Wyższej Szkole 
Języków Obcych w Poznaniu.

Samo wyróżnienie, nagro-
da, to że człowiek zostaje 
wyróżniony zawsze dodaje 
sił, zawsze dodaje nadziei, 
energii i budzi wiele nowych 
pomysłów…  Gratulujemy za-
tem serdecznie i możemy być  
dumni!  Oprócz otrzymania 
stypendium pozwalającego 
spełnić osobiste marzenie 
pani Izabela weźmie również 
udział w ufundowanych przez 
Akademię Rozwoju Filantropii 
konsultacjach dotyczących 
pracy wielokulturowej, które 
pozwolą na jeszcze lepszą 
realizację tej ciekawej ini-
cjatywy, jaką niewątpliwie 
jest  nowotomyskie Pogotowie 
Językowe. 

Języki obce są Twoją miło-
ścią? Masz ochotę umilić 
sobie wolny czas lekturą 
pasjonujących książek 
napisanych po francu-
sku, hiszpańsku, włosku, 
rosyjsku, niemiecku czy też 
angielsku? A może wolisz 
posłuchać wciągającego 
audiobooka ?

Bibliotekarki z Miejskiej i 
Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej w Nowym Tomyślu 
z przyjemnością zrealizują 
Twoje marzenie. W bibliotece 
bowiem, w ramach projektu: 
„Bibliolook, czyli co świszczy 
między kulturami”, dofinan-
sowanego ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, powstał Kącik 
Poligloty. To ważne dla osób 
pogłębiających języki obce, 
aby nie tylko doskonalić się 
gramatycznie, ale również 
poznawać je przez kontakt z 
literaturą. W naszym kąciku 
znajdą państwo m.in. rosyjską 
poezję, kryminały po angiel-
sku, czy też romantyczne 
powieści po francusku i hisz-
pańsku. Miłośnikom audiobo-
oków możemy zaproponować 
m.in. opowieść o Fridzie 
Kahlo po niemiecku, „Annę 
Kareninę” po angielsku, czy 
też „Wielkiego Gatsby’ego” 
po włosku. - mówi Izabela 
Putz, autorka i koordynatorka 
projektu. 

Jeśli chcesz wypożyczyć 
książkę lub audiobooka ob-
cojęzycznego zadzwoń do 
Czytelni biblioteki pod nr 61 
44 21 279 lub napisz na maila:  
czytelnia@bibliotekant.pl 

Miejska i Powiatowa Biblio-
teka Publiczna w Nowym To-
myślu po raz kolejny pozyskała 
dodatkowe fundusze na kre-
atywne, ciekawe i edukacyjne 
działania z lokalną młodzieżą  
z programu „Równać Szanse 
2020” .

Misją Programu „Równać 
Szanse” koordynowanego 
przez Polską Fundację Dzieci 
i Młodzieży, a finansowanego 
ze środków Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności 
jest wyrównywanie szans na 
dobry start w dorosłe życie 
młodzieży z terenów wiejskich 
i małych miast (do 20 000 
mieszkańców).

Spośród 333 przystępują-
cych do konkursu projektów z 
całej Polski, decyzją Komisji 
Ekspertów dofinansowano 100 
projektów, w tym projekt no-

wotomyskiej biblioteki  „Misja 
Apollo”.

Biblioteka otrzyma grant 
w wysokości 8 500 złotych 
na działania młodzieży, które 
będą realizowane hybrydowo, 
od lutego do lipca 2021r.

Nowotomyska młodzież w 
ramach „Misji Apollo” nakręci 

cztery kampanie społeczne de-
dykowane różnym odbiorcom, 
które udostępnione zostaną w 
mediach społecznościowych 
i na kanale YouTube. Każda 
kampania będzie miała swoją 
premierę.  Ponadto młodzież 
w dniu premiery każdej z 
kampanii zorganizuje w ple-
nerze happeningi tematyczne 
wspólnie z partnerami pro-
jektowymi. 

Rekrutację  do projektu 
ogłosimy w styczniu  2021r.
Projekt będzie koordynowała 
Małgorzata Kaczmarek-pra-
cownik czytelni.

Przypominamy, iż nowoto-
myska biblioteka  z programu 
pozyskała już fundusze na dwa 
projekty ”Poezję i rap z ulicy 
Witosa 8” oraz na „Przysta-
nek: Biblioteka ! Trzy dekady 
wolności”. 

11 przeżyć w 11 miejscach w godzinę i 11 
minut… w nowotomyskiej bibliotece 

Bohaterowie HimalajówFantastyczna nowina!

Biblioteczny Kącik Poligloty

 8 500 na „Misję Apollo”

BIBLIOTEKA W NOWYM TOMYŚLU
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Znany jestem z tego, że 
słucham wszelkich rozgłośnii 
radiowych, raz na tydzień 
włączam daną stację, by 
mieć szersze rozeznanie w 
tym, co medioznawcy nazy-
wają obiektywizmem. Jednak 
moja poranna lektura przy 
smacznej kawie to czytam 
internetowe wydanie Radia 
Poznań, bo ... bliższa koszula 
cialu, a nie marynarka.

W tym radiu w 
dziale PILNE 
pojawił się 
komunikat Rady 
Mediów Naro-
doych w kwesti 
naboru człon-
ków do tej Rady. 
Mam przecież 
doświadczenie 
w sferze kultury i 
mediów, zatem zareago-
wałem in plus na taką propo-
zycję i iprzekonałem Zarząd 
Polskiego Towarzystwa 
Artystów, Autorów, Anima-
torów Kultury, PTAAAK 
by mnie zarekomendował 
na to stanowisko.  Jak moje 
CV zostanie zweryfikoane w 
Warzawie, wkrótce zobaczy-
my. Kryterium jest czytelne. 
5 osób kandyduje zgło-
szonych przez NGO czyli 
stowarzyszenia klulturalne 
i dziennikarskie, a 10 osób 
rekomendowaneych jest z 
tzw. klucza partyjnego (po 5 
z PIS, i z PO).

 Radio nie znosi gadulstwa,  
jest zatem szkołą .zwięzłości. 
Znosi za to dobrze nieogra-

niczoną ilość muzyki, stąd 
jej ogromna rola w tworzeniu 
programów. Reguły budo-
wania programu radiowego 
nastepująco: 1/  wlaściciel 
odbiornka radiowego może 
go włączyć w dowolnym 
momencie trwania programu 
, może w dowolnym momen-
cie trwania audycji przerwać 
jej słuchanie i wybrać inną 
spośród nadawanych przez 
osiągalne  radiostacje, 2/ 

słuchanaie programu ra-
diowego może odbywać 

się przy rówoczesnym 
wykonywaniu innych 
czynności, 3/ zmę-
czony słuchaniem 
właściciel odbiornika 
radiowego może go w 

dowolnym momencie 
po prostu wyłaczyć.

 Możliwwość tworzenia róż-
nych wariantów w sposobie 
korzystania z urządzenia ra-
diofonicznego sprawia, iż jest 
ono instrumentem pozwalają-
cym na najbardziej demokra-
tyczna formę przekazywania 
informcaji również mu-
zycznych.  Mówiąc o roli w 
tworzeniu programu radiowe-
go trudno nie wspomnieć o 
znaczeniu radia w dziedzinie 
uprzystępnienia i upowszech-
nienia tej dziedziny sztuki 
w środowisku słuchaczy. 
Różnorodność środków wy-
powiedzi ,nieograniczony za-
kres oddziaływania społecz-
ngo, wielorakich, również 
artystycznych celów. Duże 
znaczenie ma przy tym spe-
cyficznie radiowa zdolność 

natychmaistowego reago-
wania na tworzenie klimatu 
odpowiedniego dla przekazy-
wania treści propagandowych 
i społecznych, politycznych, 
ekonomicznych.

 Zasięg oddziaływania radia 
nakłada na tę instytucję 
obowiązek racjonalnego i 
celowego wykorzystania 
środków jakimi rozporzą-
dza. W Polsce polityka 
kulturalna radia opiera się na 
dwóch przesłankach - unie-
zależnienie od powinności 
komercyjnych (reklamowych 
itp), pozwala na nadawanie 
programow wartościowych 
artystycznie i dydaktycznie. 
Radio, jako środek najbar-
dziej masowego oddzialy-
waania liczyć sie musi z 
możliwościami percepcyjny-
mi najmniej zaawansowanych 
warstw społeczeństwa, a 
więc w dużym stopniu do-
stosować program muzyczny 
do poziomu tych słuchaczy. 
Proponowane przez muzycz-
nych redaktorów zestawy 
są odbiciem ich własnych 
zaintresowań, upodobań 
kontaktujmacych się z radiem 
słuchaczy, efektem realizo-
wanej przez redakcję polityki 
kulturalnej. Wszystkie au-
dycje, również muzyczne, są 
propozycjami adresowanymi 
do zrożnicowanych zawodo-
wo grup słuchaczy. Muzyka 
wypełnia około 60 proc. 
antenowego czasu, ale tylko 
twórcy programu wiedzą jaką 
cenę posiada...CISZA.

Krzysztof Wodniczak

Felieton Wodniczaka

Występ dedykowany był nie 
tylko członkom Poznańskiej 
Akademii Senioralnej re-
alizującej cykl poniedział-
kowych spotkań O muzyce 
przy muzyce., których od-
było się już piętnaście. Wy-
konawcami tego koncertu 
były dwa ansamble - SUN 
FLOWER ORCHESTRA i 
CZERWONE KORONY. 

Dzięki udanemu masterin-
gowi, nad którym Wojciech 
Szopka pracował podobno 
kilkanaście lat oraz zhar-
monizowane śpiewanie na 
głosy muzyków rozśpiewanie 
ponadczasowych przebojów 
brzmiały bardzo profesjonal-
nie; niektóre jak oryginały, 
inne zagrane i zaśpiewane 
„po swojemu” dadały swo-
iste klimaty. Tak trzymać, 
chciałoby się pochwalić ten 
kwartet wystepujący w skła-
dzie: Piotr Kuhn, Wojciech 
Miś - gitarzyści i wokaliści, 
Adam Smuga perkusja. i Woj-
ciecj Szopka - instrumenety 
klawiszowe, akordeon. Jeszcze 
jedno zjawisko miało miejsce 
podczas tego wzruszającego 
koncertu Trawestując częste 
powiedzenie Ignacego Jana 
Paderewskiego, że „ Jedno z 
uczuć jest najpiękniejsze , bo 
wszystkie prędzej czy pózniej 
przemijają, a wspomnienie po-
zostaje”. I dotyczy to muzyki 
wszelakiej.

Wspomnienia i wzruszenia 
miały miejsce prawie przy 
każdej kompozycji nieżyją-
cych już tworców Bogusława 
Klimczuka, Mateusza Swi-
ęcickiego, Józefa Krzeczka, 
Janusza Popławskiego, Zbi-
gniewa Podgajnego, Krzyszto-
fa Klenczona, Jerzego Kosseli 
bo retrospekcje piosenek z lat 
sześćdziesiątych miały dla 
każdego z nas spory ładunek 
emocjonalny, z dodatkiem 
harmonicznych brzmień za-
wartych w melodyce i rytmice, 
mimo częstej i niebanalnej 
harmonii, dynamice i agogice. 
Sześćdziesiąt lat temu pusz-
czalismy longplaye, a nawet 
płyty pocztówkowe na adapte-
rach Bambino i Hit, czytaliśmy 
dziewczynom wiersze znanych 
poetów jako własne. To będzie 
swoisty ukłon do kompozyto-
rów i teksciarzy, którzy jak 
z rogu obfitości tworzyli dla 
solistów C-C, N-C, Cz. G. Te 
utwory wywołują poczucie 
obecności zbiorowej, a okre-
ślenie Skaldów Szanujmy 
wspomnieia jest jakby klamrą 
tematyczną zawieszoną tylko 
na pewien czas. I tak wracamy, 
wracamy, wracamy...

Utwory kompozytorów 
związanych z kolorowymi 
zespołami (Czerwono Czarni, 
Niebiesko Czarni, Czerwone 
Gitary) - m.in. Maly książę, 
Dwadzieścia lat, a może mniej, 
Pod papugami, Niedziela bę-

dzie dla nas ,Puste koperty, 
Wspomnienie, Czarny Aliba-
ba, Wschód slońca w stadninie 
koni, Trzecia miłość żagle, 
Niebo z naszych stron,Nie 
spoczniemy, - nadal cieszą 
się uznaniem i przy każdej 
nadarzającej się familijnej i 
biesiadnej okazji są chętnie 
gremialnie śpiewane. Przykład 
dał Piotr Kuhn „uzbrojony” 
w gitarę i swój głos motywo-
wany , a przy tym skromny. 
Ma dar radości, przekazuje 
ulubioną melodykę w róznych 
konwencjach stylistycznych. 
Długo szukał i odnalazł dobre 
rozwiązania i  tak poszukał 
obiektywny, a może subiek-
tywny repertuar z poprzedniej 
PRLowsiej kultury muzycznej. 
Łatwiej wobec tego zrozumieć 
popularność takich rozgłośni 
radiowych jak Radio Złote 
Przeboje, Radio Pogoda, Ra-
dio Muzo itp.

Całkiem zgoła inny charak-
ter muzyczno - brzmieniowy 
ma grupa SUN FLOWER 
ORCHESTRA, którą powołał 
do życia przed dziesięcioma 
laty znany kompozytor i aran-
żer, specjalista od muzyki 
filmowej (udziela się jako 
traper)- Piotr Wiza obchodzą-
cy jubileusz 40lecia pracy w 
studio i na estradzie. Jego do-
robek jest powszechnie znany, 
a on sam jest laureatem wielu 
krajowch festiwali i przeglą-
dów. Zespół ukierunkował w 
estetyce muzyki przestrzennej 
wyróżniającej się soczystym 
brzmieniem instrumentów 
klawiszowych z dodatkową, 
nietuzinkową sekcją rytmiczną 
stosującą rockowo - jazzującą 
kwintesencję grania w dur 
i moll. Jest przewodnikiem 
po strukturach rocka sym-
fonicznego. Piotr Wiza tak 
dokladnie „ rozebral „ muzykę 

na czynniki, że wzbogacone 
instrumentarium doprowadza 
do iluzorycznych, acz mają-
cych zalew brzmień całkiem 
wyważonymi formami. Naj-
ciekawsze są akordy końco-
we, wielokronie powtarzane 
dające wymair przestrzenny 
i sam w sobie dominujący.Ten 
występ był z pewnością inny 
niż grają i śpiewają CZER-
WONE KORONY czyli taka 
zmienna metamorfoza albo 
nawet dialektyczna zasada 
przeciwieństw. Okazuje sie, że 
w przypadku dwóch różnych ( 
nawet skrajnych) uwarunko-
wań stylistycznych melomani 
mogą wyrobić sobie własne 
zdanie - czy gustują w mu-
zyce ambitniejszej czy zada-
walają ich niegdyś słuchane 
przeboje. Czy odtwarzane na 
gramofonie marki Bambino 
czarne grające krążki lub 
płyty poczkówkowe, o których 
młode pokolenie nie wie, że 
ich dziadkowie i rodzice mieli 
w swoich kolekcjach. Pytanie 
z rzędu Być albo nie być. Dzi-
siejszy czas szczególnie nastra-
ja nam instrumenty i twórczą 
wrażliwość. Często i na prze-
kór swoim ograniczeniom, a 
najczęściej w sieci Piotr Wiza 
dociera ze swoim artystycz-
nym przekazem będącym 
pokłosiem głębszych przemy-
śleń. Z okazji tego koncertu 
naszą odpowiedzią jest kilka 
sloganów PASJA WZBOGA-
CA, KIERUNEK - ROZWÓJ, 
UWIERZ W SWOJE UIE-
JĘTNOŚCI, CELE OSIĄGA-
MY W KAŻDYM WIEKU, 
a le MY PREFERUJEMY 
nasz własny COKOLWIEK 
ROBISZ NIE ZAPOMNIJ O 
MUZYCE...

Kazimierz Mlier
Zbigniew Roth

Zdjęcia Hieronim Dymaalski

Cokolwiek robisz nie 
zapomnij o muzyce

5 grudnia, w sobotę 
włączyliśmy komputery 
i laptopy, by po drugiej 
stronie monitora obejrzeć 
i wysłuchać koncertu 
dwóch poznańskich zespo-
łów Czerwone Korony i 
Sun Flower Orchestra.  

Pierwszy nawiązał do  okre-
su big-beatu, (ang. mocne 
uderzenie) – określenie rock 
and rolla i pokrewnych ga-
tunków muzycznych. Ten 
koncert miał odbyć się jako 
podsumowanie Poznańskiej 
Akademii Senioralnej na 
terenie MTP, w sali koncer-
towej Word Trade Center; 
wiadomo, że stan epidemii 
nie pozwala na takie spo-
tkania, trzeba je robić  w 
formie bardziej kameralnej 
czyli online.

Prowadziłem ten koncert i 
jako pierwszy zapowiedziałem 
grupę Sun Flower Orchestra 
założoną dziesięć lat temu 
przez aranżera , pedagoga, 
kompozytora Piotra Wiza. Jest 
on popularyzatorem muzyki 
filmowej, sam jest taperem 
towarzyszącym projekcjom 
niemych filmów. Jest zwolen-
niiem muzyki przestrzennej 
i rocka symfonicznego. Taki 
też charakter nadał swej grupie 
i konsekwentnie realizuje te 
walory zaczerpnięte z grupy 
Electric Light Orchestra. Ten 
zespół  stara sie objąć wszelkie 
pozostałe formy  i formaty 
muzycznych uwarunkowań. 
Jednakże nie pretenduje do 
tego, aby wcielać sie i zbliżać 
do jakichkolwiek  znanych 
porownań i przewidywań. 
Wynika to przede wszystkim 
ze specyficznej konstrukcji 
instrumenlnej, trudno jest 
kompozycje Piotra zamknąc 
w ramach lapidarnych stresz-
czeń. Koncert  S.F.O. nie sta-

nowił pełnego recitalu, był 
raczej oderwaanym od libretta 
zestawem songów zwiazanych 
dość luzną linią a tematyczne 
kryterium poznawania nabiera 
w tekstach wartości istnienia. 
Wynika z tego przecież nie 
filozoficzny lecz poetycki 
traktat, również w  obecnym 
kształcie, nie tyle wiara w 
poznanie ile w poznawanie . 
To taką luzną konstrkcje za-
stosował  Piotr Wiza. W tym 
koncercie oprócz utworów 
instrumentalnych usłyszeliśmy 
także śpiewane songi przez 
Dominikę Narożną  oraz Da-
riusza Rennerta.

Słuchając koncertu  mo-
gliśmy zacytować inżyniera 
Mamonia z filmu Rejs „nuda, 
nuda, nuda, tylko te piosenki 
są dobre, które już znamy”. 
Dlatego wystąpili muzycy z 
zespołu Czerwone Korony 
nawiązujący do okresu pol-
skiego big beatu, gwarantując 
świetną zabawę. Muzycy z 
ogromną werwą zagrali i 
zaśpiewali znane z tamtych 
lat przeboje .Nawet po sze-
ścdziesięciu latach, kiedy by-
łem młodzieńcem pamiętam 
aspekt jego znaczenia dla 
umuzykalnienia młodzieży, 
że świetnie sobie radzi z 
tak dynamicznym rock and 
rollem  jak i nastrojowymi 
balladami. Ta muzyka jest 
jak zródło, do którego po-
wracamy, aby odetchnąć jak 
powrót do dawnych wzru-
szeń i uniesień - jak dobra 
książka - na której kartkach 
ciągle znajdujemy ważne nuty 
i dzwięki.

 Koncert Czerwonych Ko-
ron podzielony był na trzy 
okresy, Pierwszy to dzia-
łalność zespołu Czerwono 
Czarni (wysłuchamy reper-
tuar ich solistów m.in. Mały 
książe, Dwadzieścia lat, a 

może mniej, Pod papugami 
,Georgia - te dwa ostatnie 
utwory zaśpiewłl „po swoje-
mu” były wokalaista zespołu 
Bardowie Włodek Janowski), 
druga część dotyczyła bardzo 
aktywnego okres zespołu 
Niebiesko Czarni z solistami 
Heleną Majdaniec, Adrianą 
Rusowicz, Wojciechem Kor-
dą, Czesławem Wydrzyckim, 
Krzysztofem Klenczonem ( 
Puste koperty, Czarny Ali-
baba, Niedziela będzie dla 
nas, Wspomnienie ), Najbar-
dziej przekonywujące w  ich 
wykonaniu  były kompozycje  
Jerzego Kosseli, Krzyszto-
fa Klenczona i Seweryna 
Krajewskiego czyli zespołu 
Czerwone Gitary, wysłucha-
my nie kopiowane, ale własne 
opracowania takich utworów 
jak  Trzecia miłość żagle, 
Wschód słońca w stadninie 
koni, Niebo z naszych stron).

  Znając zespół  Czerwo-
nych Koron wiemy, że muzy-
cy czują doskonale ten rodzaj 
frazy, wiedzą z jakim sma-
kiem i rozmachem grają, a 
przede wszystkim propagują 
dobrą tradycję w odświeżonej 
formie przetworzonej  przez 
ich doświadczenie muzyczne 
zapał i wspólne rozumienie 
muzyki lat sześciesiątych to 
ich cechy, które wiodą ich na 
muzyczny parnas, bo czują 
każdy moduł, każdą zmianę 
tonacji, każdy polifoniczny 
zabieg  Zagwarantowano 
nam  zabawę na sto dwa ! 
Obyśmy częściej mogli ob-
cować z tak różnorodynym 
repertuarem i niebanalnymi 
formami brzmieniowymi jak 
w przypadku Gali Finalowej 
z Jeżyckiego Centrum Kul-
tury w ramach Poznańskiej 
Akademii Senioralnej.

Krzysztof Wodniczak
fot. Hieronim Dymalski

Sun Flower Orchestra i Czerwone 
Korony
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W ostatnich tygodniach ob-
serwujemy nasilającą się kam-
panię agresywnych i pełnych 
kłamstw ataków na Instytut 
Ordo Iuris.  Nie mam wąt-
pliwości, że to efekt naszych 
skutecznych działań. Zbu-
dowana wokół Ordo Iuris 
koalicja ekspertów, Darczyń-
ców, działaczy społecznych, 
organizacji prorodzinnych 
i pro-life wywiera ogrom-
ny wpływ na polską rzeczy-
wistość. Zrobimy wszystko, 
żeby w naszej Ojczyźnie nie 
powtórzył się irlandzki czy 
hiszpański scenariusz podwa-
żenia narodowej tożsamości 
oraz podstawowych wartości.

Po wyroku Trybunału Kon-
stytucyjnego, który orzekł o 
niekonstytucyjności aborcji 
eugenicznej, pod naszą siedzi-
bą odbywały się demonstracje 
skrajnej lewicy. W ich trakcie 
doszło między innymi do 
zdewastowania fasady histo-
rycznego gmachu PAST-y, w 
którym mieści się nasze biuro. 
Dziś pełne gróźb uliczne pro-
testy radykałów straciły na 
sile, ale skoordynowana fala 
ataków na Instytut Ordo Iuris 
dalej trwa i sięgnęła nawet 
Parlamentu Europejskiego.

38 lewicowych europosłów 
podpisało żądanie wykre-
ślenia Instytutu z „rejestru 
przejrzystości” Unii Europej-
skiej. Widniejemy w nim od 
pięciu lat jako jedna z niewielu 
organizacji broniących życia 
i rodziny, które uczestniczą 
w pracach unijnych gremiów. 
Skarga oficjalnie powstała z 
inicjatywy polskiej europo-
słanki Róży Gräfin von Thun 
und Hohenstein. Podpisali 
się pod nią także inni polscy 
parlamentarzyści: Magdalena 
Adamowicz, Robert Biedroń 
i Łukasz Kohut. Jednak do 
sporządzenia dokumentu i 
przedstawienia go europo-
słom przyznaje się, f inan-
sowana m․in. przez „Gazetę 
Wyborczą” i oskarżana o czer-
panie środków od wschodnich 
oligarchów, Fundacja Otwarty 
Dialog. Szefowa tej organi-
zacji Lyudmyla Kozlovska 
otrzymała zakaz wjazdu do 
Polski, a w jej sprawie ABW 
przesłuchało już około 100 
osób. Jej mąż i członek rady 

fundacji Bartosz Kramek jest 
znany między innymi ze stwo-
rzenia 16-punktowego planu 
przeprowadzenia „polskiego 
majdanu”.

Nie mogę poz wol ić n a 
oszczercze ataki na Insty-
tut i jego ekspertów. Dlatego 
przygotowaliśmy odpowiedź 
na pismo szkalujących nas 
europosłów i skrajnie lewi-
cowej fundacji. Wykazaliśmy 
w nim, że nie istnieją żadne 
podstawy dla uznania, że In-
stytut naruszył bądź narusza 
jakiekolwiek klauzule Kodek-
su Postępowania Rejestru 
Przejrzystości UE, a wszelkie 
tego rodzaju pomówienia sta-
nowią rażące naruszenie dóbr 
osobistych Ordo Iuris. Jestem 
jednak świadomy tego, że 
samo odkłamanie fałszywych 
informacji nie w ystarczy. 
Dlatego polscy europosłowie, 
którzy w swojej „skardze” za-
warli kłamstwa na nasz temat, 
już wkrótce otrzymają pozwy 
sądowe. Wystąpimy o ochro-
nę dobrego imienia i renomy 
akademickiej Instytutu.

Do ataków medialnych pod 
naszym adresem dołączył tak-
że portal tvn24․pl, na łamach 
którego stwierdzono, że „for-
sujemy zakaz antykoncepcji, 
rozwodów, edukacji seksual-
nej i kontaktów homoseksu-
alnych”. Po naszym pozwie 
Sąd Okręgowy w Warszawie 
wydał wyrok nakładający na 
redaktora naczelnego portalu 
obowiązek opublikowania 
sprostowania na stronie inter-
netowej oraz zapłaty kosztów 
procesowych. Najważniejszy 
jest jednak wydźwięk symbo-
liczny tego orzeczenia, które 
potwierdziło, że nawet taki 
gigant medialny jak TVN nie 
może uchylać się od sprosto-
wania oczywiście niepraw-
dziwych informacji.

Podobne zarzuty pod na-
szym adresem formułowała 
żona jednego z posłów Plat-
formy Obywatelskiej – praw-
niczka Dorota Brejza, która we 
wpisie na Facebooku zarzuci-
ła Ordo Iuris dążenie do zmia-
ny prawa w celu „ograniczenia 
swobód obywatelskich” oraz 
„próbę zmiany ustawy o prze-
ciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie, która miała jeszcze 

bardziej utrudnić ofiarom do-
chodzenie swoich praw”. Tak-
że w tym przypadku złożyli-
śmy pozew przeciwko autorce 
nieprawdziwych twierdzeń.

Sprostowania na temat na-
szej fundacji opublikowały w 
ostatnich miesiącach liczne 
media krajowe i zagraniczne, 
między innymi portale in-
ternetowe: wp․pl, polityka․pl 
czy polski serwis Francuskiej 
Agencji Prasowej – spraw-
dzam․afp․com. Reagujemy 
też na przejawy agresji w In-
ternecie – przed kilkoma ty-
godniami warszawski Sąd 
Rejonowy skazał na 60 godzin 
prac społecznych i nawiązkę 
na rzecz Caritas wulgarnego 
internautę, który zaatakował 
wiceprezesa Instytutu, dr. 
Tymoteusza Zycha. Wiele 
kolejnych spraw czeka na 
rozstrzygnięcie sądu. Należą 
do nich chociażby teksty To-
masza Piątka w Gazecie Wy-
borczej – nasze żądania w tej 
sprawie uzyskały już sądowe 
zabezpieczenie, a niebawem 
sąd wyda wyrok.

Trwający proces w sprawie 
artykułów Tomasza Piątka 
nie przeszkadza w powiela-
niu zmyślonych przez niego 
oszczerstw proaborcyjnej 
działaczce Klementynie Su-
chanow, która z ataków na 
Instytut Ordo Iuris uczyniła 
jeden z głównych tematów 
publicznej działalności. W 
książce To jest wojna. Kobiety, 
fundamentaliści i nowe śre-
dniowiecze oraz w licznych 
swoich wypowiedziach pu-
blicznych powtarza ona oczy-
wiście nieprawdziwe treści 
zawarte w zabezpieczonych 
już przez sąd artykułach. Dla-
tego nasi prawnicy skończyli 
właśnie intensywne prace 
nad wyjątkowo obszernym 
pozwem przeciwko tej pro-
aborcyjnej aktywistce.

Przez długi czas ignorowa-
liśmy większość z tych gróźb i 
pomówień, aby nie tracić cza-
su tak potrzebnego, by bronić 
wartości. Jednak wobec zor-
ganizowanej kampanii niena-
wistnych ataków  nie mogli-
śmy dłużej milczeć. Część po-
lityków i lewicowych mediów 
postawiła sobie bowiem za cel 
podważenie dobrego imienia 

Instytutu poprzez świadome 
powtarzanie oszczerstw i 
gróźb. Doszło nawet do tego, 
że grupka marksistowskich 
aktywistów zorganizowała 
manifestację przed siedzibą 
prywatnej firmy wynajmują-
cej nam przestrzeń biurową 
w Brukseli. Zastraszony przez 
lewicowych działaczy wła-
ściciel lokalu wypowiedział 
nam umowę. W tytule mani-
pulacyjnego tekstu „Wirtu-
alnej Polski” przedstawiono 
to jednak nie jako decyzję 
przedsiębiorcy, a „Brukseli” (w 
domyśle: Unii Europejskiej).

Na wszystkie groźby i po-
mówienia patrzymy też z 
innej perspekty w y. Nigdy 
dotąd nie atakowano tak bez-
względnie i z zaangażowa-
niem takich środków żadnej 
polskiej organizacji społecz-
nej. Najwyraźniej nie udało 
się nas ani przemilczeć, ani 
zwyciężyć w uczciwej dyskusji 
na argumenty. Dlatego każdy 
pełen nienawiści fałszywy 
atak na Ordo Iuris odbieram 
jako świadectwo skuteczno-
ści naszych inicjatyw, które 
tak bardzo dają się we znaki 
radykałom przyzwyczajonym 
do łatwych sukcesów.

Jerzy Kwaśniewski

W odpowiedzi na skargę 
złożoną do Sekretariatu Re-
jestru przejrzystości UE przy-
gotowaliśmy pismo, w którym 
przypominamy, że dopełnili-
śmy należytej staranności w 
procedurze rejestracyjnej, a 
w szczególności zachowali-
śmy pełną transparentność 
w opisie naszej działalności: 
„Ordo Iuris w żaden sposób 
nie ukrywa obszarów swojej 
działalności zarówno na te-
rytorium Polski, jak i na forum 
Unii Europejskiej.

Nawet TVN nie może kłamać
Kłamstwa na temat Instytu-

tu Ordo Iuris rozpowszechniał 
także serwis tvn24․pl, który 
będzie musiał opublikować 
na swojej stronie internetowej 
sprostowanie nieprawdzi-
wych informacji na temat 
naszej działalności. W jednym 
z artykułów zamieszczonych 
na tym portalu zarzucono 
fundacji „forsowanie zakazu 

antykoncepcji, rozwodów, 
edukacji seksualnej i kon-
taktów homoseksualnych”. 
Sąd Okręgowy w Warszawie 
podzielił argumentację In-
stytutu, że te nieprawdzi-
we informacje muszą zostać 
sprostowane.

Przed wszczęciem postę-
powania sądowego skierowa-
liśmy wniosek o publikację 
sprostowania do redaktora 
naczelnego tvn24․pl. Po od-
powiedzi odmownej sprawa 
trafiła do sądu.

Część postawionych przez 
TVN tez trudno wręcz sko-
mentować – jak w przypadku 
rzekomej propozycji „zakazu 
kontaktów homoseksual-
nych”, którą zdaniem dzien-
nikarzy lewicowej telewizji 
mieli forsować nasi eksperci.

Dowiedliśmy także, że Ordo 
Iuris nie postulowało „dele-
galizacji” rozwodów cywil-
nych. W rzeczywistości nasze 
analizy zawierały konkretne 
propozycje wzmocnienia mał-
żeństwa przez sprawdzone w 
wielu krajach procedury, w 
tym obowiązkowe mediacje, 
które realnie przyczyniają się 
do ocalenia wielu małżeństw i 
rodzin przed rozwodem.

Wskazywaliśmy też przed 
sądem, że Instytut nie doma-
gał się „zakazu korzystania ze 
środków antykoncepcyjnych”. 
W rzeczywistości wskazywa-
liśmy na prawo do sprzeciwu 
sumienia osób wykonujących 
zawody medyczne i sprzeci-
wialiśmy się finansowaniu 
farmakologicznych środków 
antykoncepcyjnych z fundu-
szy publicznych. Nie mniej 
absurdalny był zarzut kwe-
stionowania przez ekspertów 
Instytutu zasady równości 
wobec prawa. Co więcej, nasz 
sprzeciw wobec wprowadze-
nia szczególnych przywilejów 
dla aktywistów LGBT wynika 
między innymi z obrony ta-
kich konstytucyjnych zasad 
jak właśnie równość wobec 
prawa.

Kompletnie nieprawdziwa 
jest też teza, że Ordo Iuris 
chce „zakazać edukacji sek-
sualnej”. Sprzeciwiamy się 
jedynie permisywnej edukacji 
seksualnej postulowanej m․in. 
w „standardach WHO”. Przy-

pominamy też o potrzebie re-
spektowania konstytucyjnego 
prawa rodziców do decyzji, ja-
kie treści będą przekazywane 
ich dzieciom.

Sąd nie przychylił się do 
argumentacji drugiej strony 
wskazującej, że kwestionowa-
ny fragment artykułu miałby 
być tylko opinią jego autora. 
Informacja ta bowiem zo-
stała przedstawiona w taki 
sposób, aby przez czytelnika 
była uznana za fakt. Redaktor 
naczelny musi teraz zamieścić 
pod tekstem sprostowanie 
według treści zapropono-
wanej przez Instytut i został 
zobowiązany do zapłaty kosz-
tów procesowych. Wyrok na 
razie nie jest prawomocny i 
podlega apelacji, ale do dnia 
dzisiejszego odwołanie stro-
ny pozwanej nie wpłynęło 
do sądu.

Kolejne sprostowania i są-
dowe zwycięstwa

Wyrok Sądu Okręgowe-
go, który nakazał portalo-
wi tvn24․pl opublikowanie 
sprostowania dotyczącego 
kłamstw na temat Instytu-
tu Ordo Iuris, to nie jedyny 
sukces w obronie naszego 
dobrego imienia w ostatnich 
tygodniach.

Swój finał w sądzie zna-
lazła także sprawa zniesła-
wienia wiceprezesa Ordo 
Iuris dr. Tymoteusza Zycha, 
któr y został znieważony 
przez użytkownika jednego 
z portali społecznościowych. 
Wulgarny internauta został 
skazany przez warszawski 
Sąd Rejonowy na 60 godzin 
prac społecznych. Mężczyzna 
będzie także musiał zapłacić 
1 000 zł nawiązki na Caritas 
i koszty sądowe prowadzonej 
sprawy.

Sprostowania artykułów 
o naszym Instytucie opu-
blikowały też liczne media, 
które powielały nieprawdziwe 
informacje na temat naszej 
działalności. Pojawiły się one 
między innymi pod artykułem 
francuskiej agencji prasowej 
AFP czy na portalu wp․pl, a 
także w takich mediach, jak 
dziennikzachodni․pl, portal 
polityka․pl, portal money․pl 
czy oko․press. 

Po wyroku T.K. pod siedzibą „Ordo Iuris” - skrajna lewica
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„Iustitia” , walczącą z rządem 
PiS od pięciu lat, wstrzeliła 
się idealnie wprost z dostar-
czeniem Komisji Europejskiej 
i prezydencji niemieckiej po-
cisków przeciwko Polsce, któ-
rymi Unia Europejska będzie 
ze zwiększoną siłą domagać 
się powiązania wypłaty fun-
duszy europejskich ze stanem 
nasze praworządności.

Stowarzyszenie zacietrze-
wionych sędziów, kierując się 
wyłącznie własnym partyku-
larnym interesem, świadomie 
skorzystała z nadarzającej się, 
jak zapewne zinterpretowano, 
sprzyjającej okazji, by wbić 
cios w plecy własnemu pań-
stwu. Sędziowie tego stowa-
rzyszenia, w większości ludzie 
nie bici w ciemię, zdają sobie 
sprawę z realnych zagrożeń, 
jakie niesie ze sobą przyjęcie 
warunku dyktowanego przez 
unijne oligarchiczne państwa. 
Fanatycznie nienawidzący 
PiS sędziowie, dostrzega-
ją główny motyw tkwiący 
w klauzuli wiążącej fundusze 
z praworządnością, prowadzą-
cy do podporządkowania pań-
stwom bogatszym słabszych 
członków UE. A są nimi , 
co jest konsekwencją powo-
jennego podziału jałtańskiego, 
państwa Europy Wschodniej. 

Uzależnienie ekonomiczne, 
a ściśle finansowe, pozwo-
li bogatszym w przyszłości, 
w oparciu o dzisiejszą klau-
zulę, narzucać Polsce i Wę-
grom ideologię, panująca już 
dziś w Europie Zachodniej, 
sprzeczną z tradycyjną cy-
wilizacją chrześcijańską, bę-
dącą fundamentem naszego 
państwowego bytu. O tym 
wszystkim kasta sędziowska 
wie dość dobrze.

Tylko własne interesy
Jednak nie licząc się z po-

litycznym wyborem, jakiego 
dokonało dwukrotnie polskie 
społeczeństwo – w 2015 roku 
i 2019 – dba wyłącznie o wła-
sne partykularne przywileje, 
jakie zostały utrwalone przez 
ponad ćwierćwiecze w okresie 
budowy III RP. Jej twórcy, ów-
czesne elity polityczne prze-
niosły do nowej rzeczywistości 
nienaruszony, najczęściej zde-
prawowany stan sędziowski 
z czasów PRL.

Dziś zbieramy owoce tego 
procesu wieloletniego wyra-
stania środowiska sędziow-
skiego, będącego mieszani-
ną mechanizmów przejętych 
z czasów komunistycznych 
i posunięć, noszących oznaki 
rzekomej demokracji, jaką 
była III RP. Apogeum tej 

kombinacji w środowisku sę-
dziowskim nastąpiło w cza-
sach ośmioletnich rządów Ko-
alicji PO-PSL. Nic dziwnego, 
że dziś tak trudno od spawać 
sędziów, od ich zdobyczy, 
które wydawały im się ofia-
rowane przez historię i wła-
dzę na wieczność.

Do tych zdobyczy oprócz 
prawa nieomylności sędziow-
skiej -i w związku z tym wręcz 
zakazu kwestionowania przez 
media wydawanych wyroków 
- należało poczucie bezkarno-
ści. Było łatwo je realizować , 
ponieważ sędziowie zbudowali 
sobie autonomiczny świat, 
w którym o podstawowych 
kwestiach dla środowiska – 
w tym np. postępowania dys-
cyplinarne – były wewnętrzną 
sprawą ich samych.

Nie ma już w Polsce nieza-
leżnego sądownictwa

— - oskarża dzisiejszy 
donos, jaki Stowarzyszenie 
„Iustitia” przesłało KE. Po-
dobnie dramatyczna sytuacja 
jest w prokuraturze. Sędziów 
i prokuratorów „którzy walczą 
o praworządność w Unii Eu-
ropejskiej spotykają represje” 
– piszą w apelu, domagającego 
się realnych działań KE.

Zadziwiający zasięg
Myślałem , że sędziowie „Iu-

stitii” walczą o praworządność 
w Polsce. Ale, że aż w Unii 
Europejskiej? Takiego zasięgu 
się nie spodziewałem.

Chyba, że przyjmują punkt 
widzenia posła Krzyszto-
fa Mieszkowskiego który 
mówi o sobie:

Jestem Europejczykiem, 
polskiego pochodzenia.

Tym szyldem identyfika-
cyjnym poseł Nowoczesnej 
mi zaimponował. Sędziowie 
„Iustitii” są już tylko naśla-
dowcami.

Jerzy Jachowicz
Dziennikarz śledczy i publicysta. W 

latach 1989 - 2005 pracował w gazecie 
Wyborczej, później  w Newsweeku  

i Dzienniku. Do 28 listopada 2012 
współpracował z tygodnikiem 

„Uważam Rze”. Obecnie publikuje w 
tygodniku „Sieci”.

„Justitia” walczy z rządem PiS 

Lech Kaczyński do izraelskiej 
minister Juli Tamir: „Wie Pani 
dlaczego przed wojną było tak 
wielu Żydów w Polsce? Bo 
Polacy zaakceptowali Żydów 
i przyznali im prawa, których 
nie mieli w innych krajach. W 
Polsce były miasta i miastecz-
ka, w których Żydzi stanowili 
większość...Tysiąc lat wspólnej 
historii żydowsko - polskiej, co 
pani wie o tym? (...) Rozumiem 
ogromną potrzebę wyparcia 
ze zbiorowej świadomości pa-
mięci o tym co się wydarzyło, 
ale w końcu wybaczyliście 
Niemcom. Wybaczyliście im 
ponieważ mieli pieniądze by 
zrekompensować wasz ból. 

My byliśmy biedni. Żyjąc pod 
sowieckim butem nie mogli-
śmy nic wam zaoferować, a wy 
cynicznie skierowaliście ogień 
oskarżeń na Polskę. Wysyłacie 
swoich uczniów do Polski, 
chodzą po naszych ulicach, 
machają izraelskimi flagami, 
zioną nienawiścią i strachem. 
Patrzą na nas jak gdyby zoba-
czyli diabła, a potem udają się 
do Berlina, aby tam się bawić . 
I oni są szczęśliwi w Berlinie, 
siedzą w kawiarniach nieda-
leko siedziby Gestapo i czują 
się komfortowo. W Niemczech 
widzą kulturę i sztukę, u nas 
widzą tylko martwe ciała. To 
wy piszecie historię na nowo.”

Prezes Kaczyński do minister 
Juli Tamir o Żydach w Polsce
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Pani prokurator Barbaro Sto-
lińska – Filipczak – przyczy-
ny nadesłania moich pism 
do wszystkich kołobrzeskich 
prokuratorów stanowią prze-
słanki art. 304 kpk – te same 
pisma z załączoną dyskietką 
DVD otrzymało już ponad 900 
prokuratorów i sędziów w całej 
Polsce a otrzymają następni – 
może znajdzie się w śród nich 
jeden uczciwy, który będzie 
umiał się zachować..

10 września 2020 Rafał 
Krzyształowski Prokuratura, 
Strona Główna 5

Prokuratura Rejonowa w 
KołobrzeguProkuratura Rejo-
nowa w Kołobrzegu

Komunikat specjalny – Re-
dakcja NCI „Barwy Bezpra-
wia” żąda od lokalnego układu 
zamkniętego oraz Komendan-
ta Straży Miejskiej w Szcze-
cinku Grzegorza Grondysa, 
zweryfikowania faktów opi-
sywanych łamach czasopisma 
przez Rafała Krzyształowskie-
go, ocenę upublicznionego ma-
teriału dowodowego, podjęcia 
stosownych działań w trybie 
art. 304 Kpk…

Szczecinek 9.09.2020r

Prokurator Rejonowy w 
Kołobrzegu

Barbara Stolińska – Filip-
czak

Odpowiadając na Pani pi-
smo z dnia 28.08.2020r wy-
jaśniam ;

Przyczyną skierowania mo-
ich imiennych wniosków do 
kołobrzeskich prokuratorów, 
a także do wielu innych z 
całego kraju, w tym sędziów 
wszystkich instancji z różnych 
okręgów, jest moja bezsilność 
wobec wieloletniego bestial-
stwa togowych przestępców o 
których mowa w załączonym 
filmie oraz arsenale dowodo-
wym upublicznionym w NCI 
„Barwy Bezprawia”. Bez-
karnie krzywdzących mnie 
i mojego syna od 1996r do 
chwili obecnej. Dwukrotnie 
pozbawiając całego dorob-
ku życia. Doprowadzając 
do ogromnego zadłużenia, 
bezdomności, utraty zdro-
wia i zaszczucia jak dzikie 
zwierzęta przez bandytów w 
policyjnych mundurach z KPP 
w Szczecinku. Natomiast za 
opisywanie prawdy o dozna-
nych krzywdach, wskazani 
imiennie „funkcjonariusze” 
w porozumieniu ze sobą 
wielokrotnie preparowali nam 
procesy „sądowe” i po stali-
nowsku bez winy skazywali 
wyrokami karnymi. A dzieje 
się tak za wiedzą i przyzwo-
leniem najwyższych władz 
państwowych, ponieważ nasze 
rozliczne środki skargowe 
oraz zawiadomienia o po-
pełnionych przestępstwach, 
zamiast podlegać rozpoznaniu 
przez warszawskich adresa-
tów, za każdym razem drogą 
instancyjną kierowane są do 
rozpoznania w źródle prze-
stępstwa. Zawsze z takim 
samym rezultatem, ponieważ 
„badacze” z lokalnego „ukła-
du zamkniętego” gołosłow-
nie zaprzeczają udokumen-
towanym faktom. Szydząc 
sobie z prawdy materialnej 
i obciążających dowodów 
zbiorowego łamania prawa. 
Sędzia chroni prokuratora, 
prokurator sędziego a dyspo-
zycyjni policjanci wykonują 
ich przestępcze zlecenia ter-
roryzując nas w nieludzki 
sposób. Między innymi, wie-
lokrotnie dotkliwie katowali 
nas w naszym domu i na ulicy. 
Niszczyli nasze mienie. Fabry-
kowali i fabrykują przeciwko 

nam oskarżenia o nie mające 
miejsca wykroczenia w celu 
zastraszenia i wymuszenia za-
niechania publikowania twar-
dych dowodów rozlicznych 
przestępstw zleceniodawców 
szykan. Dokonywanych z ich 
współudziałem. A kiedy to 
nie przynosiło pożądanych 
rezultatów, za sprawą dyspo-
zycyjnych psychiatrów wielo-
krotnie próbowali przerobić 
nas z fałszywie oskarżonych 
na niepoczytalnych w celu 
pozbawienia wiarygodności. 
Chociaż za pomocą Internetu 
od wielu lat dowody są sze-
roko rozpowszechniane, po-
mimo powielanych wniosków 
i próśb żaden opisany sędzia, 
prokurator, policjant czy też 
biegły sądowy psychiatra, bio-
rący udział w tym wieloletnim 
nieludzkim procederze prze-
stępczym, nie chciał i nadal 
nie zamierza ustosunkować się 
do publicznie postawionych 
zarzutów. Zatem ktoś musi ich 
wyręczyć w tym obowiązku 
dokonując rzetelnej analizy 
materiału dowodowego a na-
stępnie zainicjować stosowne 
postępowania dyscyplinarne 
i karne. W przeciwnym razie 
załatwię to po swojemu.

Moja odpowiedź zostaje 
opublikowana w NCI Barwy 
Bezprawia.

Od Pani również oczekuję 
osobistej weryfikacji całego 
mater iału dowodowego w 
formie pisemnej, którą rów-
nież zamierzam opublikować. 
Proszę sprawę potraktować 
jako pilną.

Rafał Krzyształowski

P u b l i k a c j a  z  d n i a 
19.08.2008r ; „Szczecin Szcze-
cinek cała Polska – zniszczyć 
firmę, człowieka czy rodzinę 
to takie proste dla skorumpo-
wanych organów władzy. Ska-
zany bez winy Rafał Krzysz-
tałowski”

P u b l i k a c j a  z  d n i a 
13.12.2008r ; „Prześladowany 
przez władze Rafał Krzyszta-
łowski – wniosek o wyłączenie 
sędziów Sądu Rejonowego 
w Szczecinku i Koszalinie 
zakończony skierowaniem do 
psychiatryka… – z listów i z 
życia wzięte…”.

P u b l i k a c j a  z  d n i a 
31,01.2009r ; „Rafał Krzysz-
tałowski „gra w pomidora” 
przez sędziów i prokuratorów 
ze Szczecinka i okolic”.

P u b l i k a c j a  z  d n i a 
13.03.2009r ; „Prezes Sądu 
Rejonowego w Szczecinku Le-
szek Miazek nie jest w stanie 
logicznie zrozumieć nie tylko 
tekstu?”.

P u b l i k a c j a  z  d n i a 
25.04.2009r ; „List otwarty 
Rafała Krzyształowskiego do 
wszystkich władz R.P. oraz 
całego społeczeństwa w spra-
wie naruszenia przez lokalną 
władzę jego konstytucyjnych 
praw i całkowitego pozbawie-
nia ochrony prawnej”.

Publikacja z dnia 2.05.2009r 
; „Typowy sądowy dzień w 
typowym polskim skorum-
powanym sądzie przy udziale 
niekompetentnych urzędników 
sądowych… dzień z życia po-
szkodowanego Rafała”…

P u b l i k a c j a  z  d n i a 
28.06.2009r ; „Rafał Krzysz-
tałowski na pewno nie podda 
się w walce o swoje prawa”.

Publikacja z dnia 7.09.2010r 
; „Drugi list otwarty do Proku-

ratora Generalnego Andrzeja 
Czumy – Rafała Krzyształow-
skiego – ofiary wieloletniego 
sądowego, prokuratorskiego i 
policyjnego bandytyzmu”.

P u b l i k a c j a  z  d n i a 
20.02.2010r ; „Znowu wybija 
szambo w Sądzie Okręgowym 
w Koszalinie i Sądzie Rejono-
wym w Wałczu”.

Publikacja z dnia 8.08.2010r 
; „ SZCZECINEK – W TY-
GLU SĄDOWEGO BEZPRA-
WIA – SPRAWA RAFAŁA 
KRZYSZTAŁOWSKIEGO”.

Publikacja z dnia 10.10.2010r 
;  „PRAWO CZY SĄDO -
WE BESTIALSTWO?……. 
GRYPSUJĄCY PARAGRA-
FAMI SKAZALI RAFAŁA 
KRZYSZTAŁOWSKIEGO 
NA ZŁY DOTYK BIEGŁE-
GO LEKARZA SĄDOWEGO 
PSYCHIATRY WŁADYSŁA-
WA STERNY Z PSYCHUSZ-
KI W GORZOWIE WLKP”.

P u b l i k a c j a  z  d n i a 
13.10.2010r ; „W koszalińskim 
„togostanie” ciągle obowiązuje 
stalinowski porządek prawny – 
prawo na telefon” .

Publikacja z dnia 6. 11. 
2010r ; „TOGOWA DIN-
TOJRA – ZA NAPISANIE 
PRAWDY O BARBARZYŃ-
SKIM ROZSTRZYGNIĘCIU 
PROCESOWYM SĘDZIE-
GO JOANNY CHMARY 
Z SĄDU REJONOWEGO 
W SZCZECINKU, CELE-
BROWANA PO ZBÓJECKU 
PRZEZ PROKURATORA 
BEATĘ SZEFLER Z PRO-
KURATURY REJONOWEJ 
W KOSZALINIE.”.

Publikacja z dnia 9.12.2010r 
; „Szczecinek – Perfidne prze-
kręty sędziego Joanny Chmary 
i prokuratora Janusza Bugaja”.

Publikacja z dnia 13.12.201or 
; „Boże, chroń nas przed pseu-
do usługami szczecineckich 
adwokatów z urzędu, Grzego-
rza Misiakowskiego, Mirosła-
wa Wacławskiego, Tomasza 
Musiała i innych nieetycznych 
„prawników” z koszalińskiego 
układu”.

P u b l i k a c j a  z  d n i a 
16.12.2010r ; „SZWINDLAR-
SKI UKŁAD WICEPREZE-
SA SĄDU REJONOWEGO 
W WAŁCZU, SĘDZIEGO 
KRZYSZTOFA KOCZENA-
SZA Z PROKURATOREM 
POWIATOWYM W SŁAW-
NIE JAROSŁAWEM PŁACH-
TĄ, ADWOKATEM CEZA-
RYM SKRZYPCZAKIEM 
Z WAŁCZA I PSYCHIA-
TRAMI Z PSYCHUSZKI W 
GORZOWIE WLKP.”

Publikacja z dnia 11.01.2011r 
; „ POLICYJNY TERROR I 
NIEKOMPETENTNY KO-
MENDA NT POLICJ I W 
SZCZECINKU JÓZEF HA-
TAŁA”.

Publikacja z dnia 13.01.2011r 
; „WAŁCZ – ŁAJDACTWA 
PROCESOWE SĘDZIEGO 
KRZYSZTOFA KOCZENA-
SZA I JEGO WSPÓLNIKA 
ADWOKATA CEZAREGO 
SKRZYPCZAKA – PSY-
CHUSZKA DLA UROJO-
NEGO OSKARŻONEGO 
ZAMIAST UCZCIWEGO 
PROCESU KARNEGO”..

Publikacja z dnia 15.03.2011r 
; „WAŁCZ – LIST OTWARTY 
OSKARŻONEGO RAFAŁA 
KRZYSZTAŁOWSKIEGO 
DO ADWOKATA Z URZĘ-
DU BOGUSŁAWA RADZIC-
KIEGO”.

Publikacja z dnia 4.05.2011r 
; „ODPOWIEDŹ OSKAR-
Ż O N E G O  R A F A Ł A 
KRZYSZTAŁOWSKIEGO 
NA BEZPODSTAWNY AKT 
OSKARŻENIA AUTOR-
STWA ADWOKATA CEZA-
REGO SKRZYPCZAKA Z 
WAŁCZA”.

Publikacja z dnia 20.10.2011r 
; „Wniosek Rafała Krzyszta-
łowskiego do Rzecznika Praw 
Obywatelskich o zbadanie 
zarzutów wobec sędziów i 
prokuratorów”.

Publikacja z dnia 24.10.2011r 
; „ List otwarty Rafała Krzysz-
ta łowskiego do siódmego 
obrońcy z urzędu – adwokata 
Mateusza Nowaczyka”.

Publikacja z dnia 30.11.2011r 
; „KOSZALIN-NA SĄDO-
WYM FOLWARKU SSO MA-
RIANA WAWRZYNKOW-
SKIEGO, SSR MARCINA 
WAWRZYNKOWSKIEGO, 
SSR AGATY MARSZAŁEK 
I RESZTY TOGOWYCH 
SZWINDLERÓW, SZALE-
JE CHORA PSYCHICZNIE 
TEMIDA W KOMINIARCE”.

    P ubl ikacja  z  dn ia 
01.12.2011r ; „ Wałcz – Wnio-
sek do Prezesa Sądu Rejonowe-
go Małgorzaty Dering-Suskiej 
o nadzór nad postępowaniem 
o sygnaturze akt IIK 174/08, 
ustalenia i udzielenie wiążącej 
odpowiedzi”.

Publikacja z dnia 2.01.2012r 
; „Przyzwolenie Rzecznika 
Praw Obywatelskich i Prezesa 
Sądu Rejonowego w Wałczu 
Małgorzaty Dering – Suskiej 
na gwałcenie prawa i konsty-
tucji przez togowo – policyjno 
– psychiatryczną mafię – ko-
szalińską Cosa Nostrę” .

P u b l i k a c j a  z  d n i a 
18.04.2012r ; „Sąd Najwyższy 
w roli Poncjusza Piłata”

P u b l i k a c j a  z  d n i a 
20.06.2012r ; „ Skazany usta-
wami na pastwę togowych 
przestępców z okręgu Ko-
szalina”.

P u b l i k a c j a  z  d n i a 
04.02.2013r ; „Wałcz – nieza-
wisły sędzia Marcin Myszka 
wygnany na banicji a SR Piotr 
Boguszewski los cuchnącej 
sprawy karnej przekazuje do 
decyzji SN”.

P u b l i k a c j a  z  d n i a 
14.02.2013r ; „Szczecinek – 
dewiacje prawnicze sędziego 
Katarzyny Brambor-Kwiat-
kowskiej i adwokata Tadeusza 
Tyki” .

Publikacja z dnia 19.08.2013r 
; „Czy Sędzia Piotr Boguszew-
ski ze skorumpowanego Sądu 
Rejonowego w Wałczu będzie 
miał odwagę spojrzeć praw-
dzie w oczy i odwzorować 
niezwykłą postawę Sędziego 
Marcina Myszki?. Uniewinnić 
ofiarę wieloletniego togowo
-policyjno-psychiatrycznego 
bandytyzmu”.

P u b l i k a c j a  z  d n i a 
21.08.2013r ; „Skorumpowany 
adwokat Cezary Skrzypczak 
z Wałcza pozwany do sądu 
za bezpodstawne oskarżenie 
i naruszenie dóbr osobistych 
swojego klienta”.

Publikacja z dnia 14.11.2113r 
; „Prześladowanie przez funk-
cjonariuszy Redaktora Na-
czelnego „Barwy Bezprawia”. 
Rafała Krzyształowskiego”.

    Publikacja z dnia 11.12. 
2013r ; „Zawiadomienie Pro-

kuratora Generalnego An-
drzeja Seremeta o możliwości 
popełnienia przez sędziego z 
Sądu Rejonowego w Koszali-
nie. Tomasza Szantyra”.

Publikacja z dnia 17.12.2013r 
; „ Zawiadomienie Rafała i 
Mariusza Krzyształowskich 
o możliwości popełnienia 
kolejnych przestępstw przez 
herszta skorumpowanej KPP 
w Szczecinku Józefa Hatała i 
jego podwładnych”.

P u b l i k a c j a  z  d n i a 
28.12.2013r ; „Twarde dowody 
matactw procesowych, obec-
ność obserwatorów i włączona 
kamera powodem ucieczki z 
sali rozpraw składu orzekają-
cego – togowych szubrawców”.

P u b l i k a c j a  z  d n i a 
08.03.2014r ; „Koszaliński 
„UKŁAD ZAMKNIĘTY” 
przeprowadza szarżę na sena-
torski stołek – kandydatem na 
senatora herszt Prokuratury 
Okręgowej w Koszalinie Jerzy 
Ożóg”.

Publikacja z dnia 23.03.2014r 
; „Wałcz 28.03.2014r – Lincz 
sądowy na niepokornym Re-
daktorze Naczelnym NCI Bar-
wy Bezprawia w wykonaniu 
SSR Piotra Boguszewskiego, 
prokuratora Michała Radzika 
z współudziałem „obrony”.

P u b l i k a c j a  z  d n i a 
05.11.2014r ; „Zawiadomie-
nie Ministra Sprawiedliwo-
ści o kolejnym fałszywym 
oskarżeniu Rafała i Mariusza 
Krzyształowskich przez szaj-
kę policyjną podinspektora 
Jacka Procia, bezpodstawnym 
skazaniu zaocznym wyrokiem 
nakazowym przez SSR Kata-
rzynę Sikorską, zastosowaniu 
represji psychiatrycznej przez 
SSR Emilię Błażewicz, oraz 
karygodnych zachowaniach 
adwokata z urzędu Marka 
Klocka”.

Publikacja z dnia 09.12.2014r 
; „Idiotyczna odpowiedź adwo-
kata oszusta Marka Klocka 
na udokumentowane zarzuty 
zmowy przestępczej, budzi po-
ważne wątpliwości dotyczące 
jego poczytalności”.

P u b l i k a c j a  z  d n i a 
19.12.2014r ; „Chwila prawdy 
dla Sądu Najwyższego… Ka-
sacja przestępczego wyroku 
karnego uprawomocnionego 
przez sędziów szwindlerów z 
Sądu Okręgowego w Kosza-
linie podlegających wyłącze-
niu. Sławomira Przykuckiego, 
Marka Mazura i Renatę Rze-
pecką – Gawrysiak”.

P u b l i k a c j a  z  d n i a 
19.12.2014r ; „Dwa i pół mie-
siąca kryminału dla Redak-
tora NCI Barwy Bezprawia 
zapowiedział kurator sądowy 
Łukasz Storch, za odmowę 
zrealizowania przestępczego 
wyroku o sygn. akt II K 
174/08, wyprodukowanego 
w skorumpowanym Sądzie 
Rejonowym w Wałczu”.

Publikacja z dnia 18.01.2015r 
; „Petycja w sprawie wielo-
letniego bandytyzmu mafii 
sądowej okręgu Koszalina do 
RPO Ireny Lipowicz, Proku-
ratora Generalnego Andrzeja 
Seremeta, Ministra sprawiedli-
wości Cezarego Grabarczyka, 
Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego oraz Prezesa 
Rady Ministrów Ewy Kopacz: 
o zbadanie publicznych zarzu-
tów Rafała Krzyształowskiego 
i poparcie kasacji przestępcze-
go wyroku Sądu Rejonowego 
w Wałczu o sygn. akt II K 
174/08”.

Publikacja z dnia 28.01.2015r 
:„Zażalenie adwokata Artura 
Kotyni na nielegalne, bez-
zasadne oraz nieprawidłowe 
zatrzymanie Rafała i Mariusza 
Krzyształowskich przez szcze-
cineckich policjantów, zlecone 
przez sędzię przestępcę Emilię 
Błażewicz z Sądu Rejonowego 
w Wałczu”.

P u b l i k a c j a  z  d n i a 
16.03.2015r :„Kompromitacja 
Prokuratury Generalnej…. 
przekazała petycję dotyczącą 
rozlicznych przestępstw ko-
szalińskiej mafii sądowej do 
rozpoznania skorumpowanej 
Prokuraturze Okręgowej w 
Koszalinie – poplecznika.”.

P u b l i k a c j a  z  d n i a 
20.05.2015r : „Mafia sądowa 
okręgu Koszalina nie będzie 
sędzią we własnej sprawie. 
Zarzuty Pokrzywdzonych zo-
staną zweryfikowany przez 
Prokuraturę Rejonową w 
Gorzowie Wielkopolskim – 
Relacja ze spotkania Rafała 
Krzyształowskiego z Jerzym 
Ożóg, Szefem skorumpowanej 
Prokuratury Okręgowej w 
Koszalinie”.

Publikacja z dnia 1.09.2015r 
: Niezależny adwokat Artur 
Kotynia obnażył przestępstwa 
SSR Klaudii Juraszczyk – 
Dudy, SSR Krzysztofa Kocze-
nasza, SSR Emilii Błażewicz 
oraz szczecineckiej policji, 
popełnionych z premedytacją 
na szkodę Rafała i Mariusza 
Krzyształowskich.

Publikacja z dnia 1.09.2015r 
: „W dniu 25.11.2015r sędzia 
Emilia Błażewicz z preme-
dytacją ukręciła łeb cuchną-
cej sprawie o sygn. akt IIW 
448/14, umarzając proble-
matyczne postępowanie w 
oparciu o kodeks towarzyski 
togowo policyjnej sitwy – 
spreparowany proces Rafała i 
Mariusza Krzyształowskich o 
wykroczenie” .

P u b l i k a c j a  z  d n i a 
16.02.2016r : Zażalenie na 
przestępcze postanowienie 
prokuratora Marioli Sienkie-
wicz z Prokuratury Rejonowej 
w Gorzowie Wlkp. wydane 
w dniu 21.10.2015r pod sygn. 
akt 3 Ds.84/15/ś, o odmowie 
wszczęcia śledztwa przeciwko 
mafii sądowej okręgu Kosza-
lina” .

Publikacja z dnia 15.01.2017r 
: Burzliwy przebieg tajnego 
posiedzenia togowego tyrana 
Grzegorza Polewiaka, sędzie-
go skorumpowanego Sądu 
Okręgowego w Koszalinie 
w sprawie zamiany kary Ra-
fałowi Krzyształowskiemu, 
skazanemu bez winy przez 
lokalną mafię sądową.

Publikacja z dnia 16.10.2018r 
:„Skarga kasacyjna” sporzą-
dzona przez adwokata Artu-
ra Kotynię odpowiedzią na 
roszczenie adwokata szkod-
nika Cezarego Skrzypczaka, 
domagającego się od Rafała 
Krzyształowskiego realizacji 
przestępczego wyroku w spra-
wie o sygn. akt I ACa 446/17.

Publikacja z dnia 5.02.2019r 
: Publiczne wezwanie RPO 
Adama Bodnara do osobi-
stego udzielenia odpowiedzi 
na pismo urzędowe Rafała 
Krzyształowskiego z dnia 
9.10.2018r, zweryfikowanie 
materiału dowodowego oraz 
odniesienie do dokumentacji 
rozlicznych zbrodni sądowo – 
prokuratorsko – policyjnych, 
skatalogowanych w czasopi-
smach internetowych BB, AP 
i na You Tube, z uwzględnie-

Takie pisma otrzymało 900 prokuratorów i sędziów
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w całej Polsce

Agencja Kath.net opublikowa-
ła ciekawy wywiad z byłym 
prefektem Kongregacji Nauki 
Wiary, kardynałem Gerhar-
dem Ludwigiem Müllerem, 
który skomentował ostatnie 
wydarzenia w Polsce.

Jak mówi niemiecki pur-
purat:

Polska od dawna znajduje 
się na celowniku finansowych 
i politycznych potęg prowa-
dzących dechrystianizacyjną 
kampanię w Europie i Ame-
ryce.

Te potęgi – jego zdaniem – 
wykorzystują instrumentalnie 
w swej walce z Kościołem 
prawdziwe przewinienia ka-
płanów, których źródłem jest 
praktykowany przez owych 
duchownych homoseksualizm. 
Z drugiej strony same jednak 
promują homoseksualizm, 
domagając się prawnego zrów-
nania par jednopłciowych z 
małżeństwami i umożliwienia 
im adopcji dzieci. O fałszy-
wości tej kampanii świadczy, 
według niego, fakt atakowania 
niewinnych i gorliwych księży 
i zakonników oraz niszczenia 
kościołów i profanowania 
symboli religijnych. 

Kardynał Müller zwraca 
uwagę na podwójne standardy 
panujące w Niemczech. Za-
uważa, że każdy, kto demon-
struje pokojowo w Berlinie 
przeciw nadmiernym środkom 
sanitarnym w czasie pandemii, 
jest surowo potępiany. Ale ten, 
kto organizuje w tym samym 
czasie masowe demonstracje w 
Warszawie, lekceważąc wszel-
kie środki bezpieczeństwa, 
jest ogłaszany „bohaterem 
wolności”, tylko dlatego, że 
domaga się prawa do aborcji 
i protestuje przeciw demokra-
tycznie wybranemu rządowi, 
nazywanemu „narodowo-kon-
serwatywnym reżimem” przez 
„mistrzów z Niemiec”.

Kardynał Müller nieprzy-
padkowo nawiązał do słynnej 
frazy ocalałego z Holokaustu 
poety Paula Celana „Śmierć 
jest mistrzem z Niemiec”:

W Polsce nie wyblakła jesz-
cze pamięć o sześciu milio-
nach obywateli zamordowa-
nych przez Niemców i o trak-
towaniu wszystkich Polaków 
jak podludzi. Czy my, Niemcy, 
kiedykolwiek nauczymy się 
traktować naszych sąsiadów 
z szacunkiem, bez wiecznego 
besserwisserstwa? 

(…) Upór niemieckich poli-
tyków i pracowników mediów 
ze skonstruowanym przez 
nich obrazem «Polski na nie-
demokratycznej ścieżce« rani 
każdego, kto zna ten kraj i 
jego mieszkańców, a przede 
wszystkim tych, którzy nie 
spali na lekcjach historii. O 
cierpieniach i zmaganiach Po-
laków o wolność i demokrację 
z całkowicie niedemokratycz-
nymi Niemcami, od Fryderyka 
II poprzez Bismarcka do Hitle-
ra, oraz o ich pionierskiej roli 
w upadku żelaznej kurtyny w 
Europie przed rokiem 1989 
nikt nie chce nic wiedzieć, 
ale chcą ich za to uszczęśli-
wiać zachodnimi wartościami 
(aborcją jako prawem kobiet, 
eutanazją osób chorych i star-
szych, wczesną seksualizacją 

i zrównywaniem jakiegokol-
wiek związku seksualnego z 
małżeństwem).

Obecny atak na Jana Pawła 
II kardynał Müller postrzega 
przez pryzmat wspomnianej 
już kampanii dechrystianiza-
cyjnej. Jego zdaniem znisz-
czenie pamięci o Janie Pawle 
II ma tak naprawdę służyć 
uderzeniu w Kościół katolicki.

Na tle innych wypowiedzi, 
jakie rozlegają się w Niem-
czech na temat Polski, głos 
kardynała różni się od więk-
szości pozostałych. Jest on 
postacią bardzo wpływową 
w kręgach chrześcijańskich 
konserwatystów w Europie 
Zachodniej i jego opinie po-
wodują wyrwy w szczelnym 
monopolu informacyjnym. 
Co szczególnie istotne, nie-
miecki purpurat swoje oceny 
formułuje na podstawie wła-
snych doświadczeń, ponieważ 
często przyjeżdża do naszego 
kraju, a nawet nauczył się 
języka polskiego. To odróż-
nia go od wielu zachodnich 
krytyków, którzy nigdy nie 
byli w dorzeczu Wisły i 
nie potrafią wymienić na-
wet pięciu miast polskich, 
natomiast wypowiadają się 
autorytatywnie jako znawcy 
tutejszej polityki.

grzegorz górny

Organizatorzy strajków 
są „Bohaterami wolności”

Nasze serca nie zawsze są 
czyste, a prawość nie zawsze 
jest ich najmocniejszym kolo-
rem. Czasami nasze serca nas 
zwodzą. Nie są takie piękne, 
jakbyśmy chcieli, by były. 
To one pchają nas do kryty-
kowania innych, złoszczenia 
się na kogoś, znajdowania 
przyjemności w negatywnych 
myślach itp.

Jezus tego nigdy nie do-
świadczył. On jest doskonały, 
a Jego serce zawsze było czy-
ste. A jednak, On rozumie, co 
czujesz, kiedy jesteś rozczaro-
wany sobą.

Jedynym, który może uczy-
nić twoje serce pięknym, czy-
stym i szczerym, jest Bóg. On 
powiedział: „Dam wam serce 

nowe, nowego ducha włożę w 
wasze wnętrza” (Księga Eze-
chiela 36,26). 

Nie czekaj więc dłużej, 
poproś Boga, by stworzył w 
tobie czyste serce. Jak pisze 
Dawid w wierszu 12 Psalmu 
51: „Czyste serce stwórz we 
mnie, o, Boże, Prawość ducha 
odnów w moim wnętrzu”. 

To wołanie płynące z serca 
Dawida może być również 
twoim.

Skieruj swoje wołanie do 
Jezusa i pozwól Mu, by cię 
przemienił.

Eric Celerin

P.S. Zachęcam do przeczy-
tania książki Tima LaHaye i 
Boba Phillipsa „Złość jest wy-
borem”. Ta znakomita książka 
pokaże ci, jak uwolnić się od 
gniewu.

Przyjmij całkiem nowe serce

Słyszałeś już kiedyś, że 
obecność Chrystusa zapewnia 
powodzenie? Wiele lat temu 
uczniowie Jezusa doświad-
czyli prawdy tych słów. Po 
tym, jak całą noc spędzili 
na bezskutecznym połowie 
ryb, Jezus poprosił, by po-
nownie zarzucili sieci na 
głębokie wody. Tym razem 
jednak aż rwały się one od 
ogromnej ilości złowionych 
ryb (zobacz: Ewangelia Łu-
kasza 5,6).

Wierzę, że sprawiła to obec-
ność Jezusa. Rzeczywiście, 
zanim przybył, uczniowie 

„(...) przez całą noc ciężko 
pracowali” (Ewangelia Łuka-
sza 5,5). Uruchomili też całą 
swoją wiedzę, doświadczenie 
i sprzęt. 

Nie tylko byli ekspertami 
w swojej dziedzinie, ale mieli 
również do dyspozycji wszyst-
ko, czego potrzebowali. Więc 
w czym tkwił problem?

Brakowało im podstawo-
wego czynnika: obecności 
Jezusa w tym, co robili. Jego 
twórczego słowa: „Wypłyń na 
głęboką wodę. Zarzućcie tam 
sieci na połów” (Ewangelia 
Łukasza 5,4).

Nie podejmuj działania 
bez Niego. Ryzykujesz, że 
twoje wysiłki pójdą na mar-
ne, że twoja ciężka praca 
będzie bezużyteczna, bo to, 
co mówi Biblia w Ewangelii 
Jana 15,5 jest prawdą: bez 
Jezusa nic nie jesteś w sta-
nie uczynić.

Ale z Jezusem możesz uczy-
nić wszystko! Wypłyń na 
głębię razem z Nim, a wró-
cisz z największym połowem 
swojego życia! To jest moją 
modlitwą i o to dzisiaj proszę 
Pana dla ciebie.   

 ERIC CELERIRN

Bądź ekspertem w swojej dziedzinie

niem wszystkich zawartych w 
nim pytań.

Publikacja z dnia 28.11.2019r 
: Międzynarodowy list gończy, 
areszt tymczasowy i badania 
psychiatryczne to prognoza dla 
Redaktora Naczelnego Barwy 
Bezprawia, za niestawienie 
się na bezpodstawne wezwa-
nie do policyjnej katowni w 
Szczecinku – tego należy się 
spodziewać od Sylwii De-
nis, dyspozycyjnej asesorki 
skorumpowanej Prokuratury 
Rejonowej w Wałczu, która na 
zlecenie nadzwyczajnej kasty, 
z urzędu ściga niepokornego 
Rafała Krzyształowskiego 
za rzekomy czyn z art. 212 
§ 1 kk, ścigany z oskarżenia 
prywatnego.

P u b l i k a c j a  z  d n i a 
4.12.2019r : Kulisy kolejnej 
zuchwałej zbrodni sądowej 
popełnionej z premedytacją 
na Rafale Krzyształowskim 
przez SSR Katarzynę Bram-
bor Kwiatkowską – po cięż-
kiej batalii z sabotażystką 
SSR Anną Pisarczyk oczyścił 
się z zarzutu i złożył za-
wiadomienie o popełnionym 
przestępstwie przez sierż. szt. 
Grażynę Stanlewicz z KPP w 
Szczecinku.

Publikacja z dnia 8.12.2019r 
: Świeżo „upieczona” proku-
rator Anna Żabska, gwałcąc z 
premedytacją prawo, usiłowała 
pozbawić Mariusza Krzysz-
tałowskiego konstytucyjnej 
ochrony prawnej – pomimo 
twardych dowodów odmó-
wiła wszczęcia dochodzenia 
przeciwko dłużniczce, któ-
ra dopuściła się zuchwałego 
oszustwa na jego szkodę – 
według niej czyn z art. 286 
§ 1 kk nie zawiera znamion 
czynu zabronionego, chociaż 
w istocie zagrożony jest karą 
pozbawienia wolności od 6 
miesięcy do 8 lat.

P u b l i k a c j a  z  d n i a 
19.02.2019r : Prokurator Iwo-
na Zacharzewska z Prokura-
tury Rejonowej w Drawsku 
Pomorskim odmówiła ściga-
nia policjantów za fałszywe 
oskarżenie Rafała Krzyszta-
łowskiego i doprowadzenie 
do bezpodstawnego skazania 
przez SSR Katarzynę Brambor 
– Kwiatkowską.

P u b l i k a c j a  z  d n i a 
24.02.2019r : Asesor wałeckiej 
skorumpowanej prokuratury 
Sylwia Denis z premedytacją 
gwałci prawo, łamie konsty-
tucję, hańbi sprawowany urząd 
stwarzając realne zagrożenie 
dla zdrowia i życia niepokor-
nego Rafała Krzyształow-
skiego – ofiary wieloletniego 
sądowego, prokuratorskiego, 
policyjnego i psychiatrycznego 
bestialstwa

P u b l i k a c j a  z  d n i a 
15.07.2019r : Va Banque – 
Wieloetapowy list otwarty 
Rafała Krzyształowskiego do 
piątego adwokata z urzędu 
Pauliny Och Węglowskiej, z 
prośbą o niezwłoczne podjęcia 
koniecznych działań praw-
nych w sprawie dotyczącej 
fałszywego oskarżenia przez 
SRR Katarzynę Brambor 
Kwiatkowską – sygn. akt Ds. 
1189.2019 / PR Wałcz / dowody 
zbrodni sądowych…

P u b l i k a c j a  z  d n i a 
21.07.2020r Komunikat spe-
cjalny – Redakcja NCI „Barwy 
Bezprawia” żąda od lokalnego 
układu zamkniętego oraz Ko-
mendanta Straży Miejskiej w 
Szczecinku Grzegorza Gron-
dysa, zweryfikowania faktów 
opisywanych łamach czasopi-

sma przez Rafała Krzyszta-
łowskiego, ocenę upublicznio-
nego materiału dowodowego, 
podjęcia stosownych działań 
w trybie art. 304 Kpk…

P u b l i k a c j a  z  d n i a 
30.07.2020r Stal inowskie 
metody diagnostyczne w wa-
łeckiej psychuszce – dyspo-
zycyjny psychiatra Marze-
na Żak odmówiła Rafałowi 
Krzyształowskiemu przyjęcia 
pism dziennikarskich z twar-
dymi dowodami wieloletniego 
terroryzowania przez mafię 
sądową okręgu Koszalina, nie 
oddała wezwania na badanie i 
groziła policyjnym doprowa-
dzeniem…

P ubl i k a c ja  z  d n ia  11 
08.2020r  „Sędzia Emilia Bła-
żewicz z wałeckiego skorum-
powanego Sądu Rejonowego 
to „fenomen” orzeczniczy 
światowego formatu – Jest 
w stanie wyprodukować pod 
tezę swoich kastowych po-
bratymców dowolne rozstrzy-
gnięcie procesowe – wbrew 
dowodom a nawet bez do-
wodów – dowiodła swojego 
geniuszu w sprawie Rafała I 
Mariusza Krzyształowskich o 
wykroczenie – Szarżowała jak 
szalona…”

BARBARA FILIPCZAK
PROKURATURA
STOLIŃSKA

PREVIOUS

Sędzia Emilia Błażewicz z 
wałeckiego skorumpowanego 
Sądu Rejonowego to „feno-
men” orzeczniczy światowego 
formatu – Jest w stanie wypro-
dukować pod tezę swoich ka-
stowych pobratymców dowol-
ne rozstrzygnięcie procesowe 
– wbrew dowodom a nawet bez 
dowodów – dowiodła swojego 
geniuszu w sprawie Rafała i 
Mariusza Krzyształowskich o 
wykroczenie – Szarżowała jak 
szalona…

NEXT

Uporczywe działania prze-
stępcze szczecineckiego pro-
kuratora Anny Żabskiej na 
szkodę Rafała i Mariusza 
Krzyształowskich zostały 
napiętnowane dwukrotnym 
uchyleniem jej haniebnych 
postanowień przez „sąd” oraz 
„skargą Pokrzywdzonych na 
naruszenie prawa strony do 
rozpoznania sprawy w postę-
powaniu przygotowawczym 
bez nieuzasadnionej zwłoki”…

KOMENTARZE

Tedy
10 LISTOPADA 2020 O 

GODZ. 18:56

Nie liczyłbym na to, że funk-
cjonariusze III RP rozliczą 
togowych przestępców.

A wiecie dlaczego?
Kto ochroni ich polityków 

barbarzyństwo. Ustawa o przy-
musowym wyszczepieniu Na-
rodu to zalążek zbliżającej się 
zbrodni i ludobójstwa.

ODPOWIEDZ
Tadeusz
15 WRZEŚNIA 2020 O 

GODZ. 13:49

Panie Rafale, imieniu zdro-
wego społeczeństwa bardzo 
Panu dziękuję, za walkę było 
nie było i w naszej sprawie 
ludzi maluczkich. Jest Pan 
światełkiem w tunelu nadziei 
na lepsze jutro. Prawdą jest, że 
ryba psuje się od głowy.

Życzę wytrwałości. Z wy-
razami szacunku Tadeusz 
Kasprzak

ODPOWIEDZ
Janina

10 WRZEŚNIA 2020 O 
GODZ. 14:39

Panie Redaktorze nie 
Pan jeden został tak po-
traktowany przez te mendy 
niesprawiedliwości układu 
zamkniętego okręgu Koszali-
na.Trzeba dobrać się do dupy 
rekinom ” Ryba psuje się od 
głowy”. Winę za ten bałagan 
ponoszą prezesi , dyrektorzy 
sądów i prokuratur.Rzecznik 
Prokuratury Okręgowej który 
wszystko zamiata pod dywan 
powinien jako pierwszy sie-
dzieć.Reszta tych gęsi idzie 
ich przykładem ,mają na to 
przyzwolenie skoro szefowi 
wolno to nam też w końcu 
wszyscy w tym samym gów-
nie mieszają a zabezpieczyli 
się immunitetami.Musimy 
domagać się by przestęp-
com w togach odebrano 
ich ochronę i postawić ich 
przed sądem.Wszyscy jeste-
śmy równi wobec prawa ich 
też obowiązuje prawo.Okręg 
Koszaliński to najgorsze ba-
gno niesprawiedliwości. Sądy 
,prokuratury i komunistyczna 
policja która stosuje wobec 
ludzi metody tortur Adol-
fa… Lekarzom psychiatrii 
za rzetelną współpracę z 
sądami na szkodę pacjentów 
odebrać prawo do wyko-
nywania zawodu , to nie 
lekarze tylko skorumpowani 
zdrajcy z układów,którzy 
diagnozy wystawiają wedle 
woli zleceniodawcy.Gratuluję 
odwagi i wytrwałości .Jest 
Pan naszym bohaterem Panie 
Rafale i może Pan liczyć na 
nasze wsparcie .

ODPOWIEDZ
Krystyna
10 WRZEŚNIA 2020 O 

GODZ. 13:44

Najwyższy czas skorum-
powanych sędziów i pro-
kuratorów postawić przed 
prawdziwą sprawiedliwością.
Jak do tej pory to nikt się 
tym nie zajął ale dobrze 
Pan zrobił przesyłając w 
całą Polskę nagrania z ter-
roru jaki na Panu i pana 
rodzinie stosowali.Może w 
końcu znajdzie się uczciwy 
nieskorumpowany sędzia czy 
prokurator i się zainteresuje 
układami i układzikami kole-
si ,którzy mają strzec prawa 
a nie je łamać dla własnych 
korzyści.Brawo Panie Rafale 
za mordę ich i do pierdla.
Ci co Pana skrzywdzili to 
przestępcy ukrywający się za 
togą i immunitetami.Sądy i 
prokuratury okręgu Kosza-
lina są strzeżone ochroną 
wytresowanych piesków na 
usługach sądów.Przestępcy w 
Togach boją się aby prawda 
nie wyszła poza sale sądowe.
Na żadnej portierni nie ma 
tylu piesków wytresowanych 
do ochrony tych, co rzekomo 
mają reprezentować prawo ilu 
ma Szczecinek i okręg Ko-
szalina.Panie Rafale popie-
ram Pana akcję .Najwyższy 
czas to zmienić.Przestępcy 
muszą trafić za kraty.

ODPOWIEDZ
Rafał
10 WRZEŚNIA 2020 O 

GODZ. 09:51

Zwracam się do wszystkich 
o jak najszersze rozpowszech-
nianie tej publikacji. W na-
szym czasopiśmie opisywane 
są dramaty wielu osób i w ten 
sposób chcemy zmobilizować 
„polskie władze” do podjęcia 
działań naprawczych. Rozbicia 
mafii sądowych rozpasanych 
w całym kraju i rozliczenia 
togowych przestępców. Ich 
miejsce jest za kratami.
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- Grabili w bezwzględny spo-
sób, nie licząc się z nikim – 
mówi o działaniach komornika 
z Brzegu jedna z poszkodowa-
nych. Adam P. z grupą pod-
stawionych osób, pod okiem 
sędziów, miał skupować na 
licytacjach nieruchomości po 
bardzo atrakcyjnych cenach. 
Jako pierwsi dotarliśmy do 
kluczowych bohaterów afery.

Anna Krówczyńska od oko-
ło 17 lat prowadziła w Brzegu 
(Opolskie) własną działalność 
gospodarczą.

- Mniej więcej dwa lata 
sprzedawałam samochody, 
potem zaczęły się problemy 
i wszystko się posypało. Ko-
mornik, właściwie w jednym 
czasie, zajął wszystkie nieru-
chomości – opowiada.

- Licytację prowadził Ry-
szard P., ale kiedy na licytacji 
były ciekawe nieruchomości, 
pojawiał się również Adam P. 
i Grzegorz P., który pilnował 
w sądzie porządku, żeby nikt 
się nie wyłamał. Żeby wszedł 
na licytację ten, kto ma wejść, 
albo nie wszedł – mówi pani 
Anna.

Krówczyńska zajmowała się 
sprzedażą małych fiatów.

- Byliśmy dość dobrym 
dilerem, bo sprzedawaliśmy 
miesięcznie około 15 aut. 
Salon był wart ponad 1 mln 
zł w tamtym czasie, bo takie 
były ceny na rynku, ale został 
wyceniony na 230 tys. zł i za 
taką cenę został sprzedany – 
ubolewa. I wyjaśnia:

- Salonem zainteresowany 
był jeden z dilerów z innego 
miasta. Na wejściu oferował 
800 tys. zł. (…) Pani sędzia 
ogłosiła godzinną przerwę. 
Nagle przyszła i ogłosiła, że 
nie sprzedaje salonu, bo zro-
zumieli, że nie sprzedadzą go 
za 230 tys. zł. Kiedy jeden z 
licytantów zapytał, dlaczego, 

pani sędzia powiedziała: „Pro-
szę mnie nie pouczać, bo pana 
ukarzę”. Po dziewięciu miesią-
cach ponownie przystąpiono 
do licytacji i kupiła to osoba, 
która chyba miała kupić, za 
cenę wywoławczą, czyli 230 
tys. zł. A dwie osoby, które 
chciały wejść na tę licytację, 
pan Grzegorz… podszedł do 
jednej kobiety i powiedział, 
żeby nie startowała, bo po-
żałuje.

- Gdyby salon poszedł za 
milion złotych, nie miałabym 
długów i nie straciłabym domu 
– zaznacza Krówczyńska.

W zapewnienia pani Anny, 
że traci majątek przez, jej zda-
niem nieuczciwe komornicze 
licytacje, wiele lat nikt nie 
wierzył.

Spowiedź
Dziś na sprawę zupełnie 

nowe światło rzucają ustalenia 
organów ścigania. Ustalenia, 
których nie byłoby bez pu-
blicznej spowiedzi Elżbiety 
Widz-Grabiec.

- Adama P. poznałam w 
1994 lub 1995 roku. Był wtedy 
początkującym komornikiem, 
jeszcze nie miał takiego ma-
jątku, jak w tej chwili, był 
zupełnie normalnym czło-
wiekiem. Po paru latach pan 
Adam zaproponował, żeby-
śmy kupowali nieruchomo-
ści, ponieważ jako komornik 
sprzedaje dobre, okazyjne 
nieruchomości. Powiedział: 
„Słuchaj, sama dobrze wiesz, 
jak jestem tutaj poukładany i 
wiesz, kim jestem, więc jak 
chcesz rozwijać swoją firmę, to 
róbmy to razem” – przywołuje. 
I wyjaśnia szczegóły:

- Pan P., wiedząc, że jest ko-
rzystna nieruchomość, dzwo-
nił do mnie, że trzeba iść na 
licytację, bo jest fajna rzecz. 
Przed licytacją przynosił mi 

pieniądze, oczywiście swoją 
połowę, bo następną musiałam 
sobie zorganizować. Mówił, że 
kupujemy jakąś nieruchomość, 
bo zarobimy, i nie będzie tam 
żadnych innych osób, albo 
będą jakieś osoby, ale nas nie 
przebiją. Będą podstawione.

Pani Elżbieta miała w ten 
sposób przez kilka lat wraz 
z komornikiem i siedmio-
ma innymi osobami tworzyć 
mechanizm kontrolowania 
komorniczych licytacji i zdo-
bywania tanich lokali kosz-
tem dłużników. Zdobyte tak 
nieruchomości pani Elżbieta 
następnie sprzedawała.

- Musiałam połowę pienię-
dzy oddać panu P. Można było 
zarobić 100 proc., nigdy mniej, 
ale zdarzało się, że przebitka 
wynosiła 200, a nawet 300 
proc. – zdradza Widz-Grabiec.

Licytacje i skany
By chronić interes dłużnika, 

licytacje nieruchomości odby-
wają się w sądzie. Prowadzi je 
komornik, ale jej przebieg nad-
zoruje obecny na sali sędzia.

- Licytacja jest najlepszym 
środkiem, bo osoba A da 10 
tys., osoba B przebije na 20 
tys., a ktoś 30 tys. zł. Im ta 
kwota będzie większa, to dług 
dłużnika będzie mniejszy. Ale, 
żeby tak się stało, to musimy 
mieć do czynienia z uczciwą 
licytacją – zaznacza adwokat 
Jarosław Reck, pełnomocnik 
Elżbiety Widz-Grabiec.

- Te licytacje były usta-
wiane. Nawet jak ktoś obcy 
przyszedł na korytarz, paru 
panów z nimi porozmawiało i 
wychodzili. Czasami wchodzi-
li na salę rozpraw, ale nie robili 
żadnego przebicia. Wiele razy 
widziałam, jak pan P. szeptał 
z sędzią na korytarzu – opo-
wiada Widz-Grabiec. I dodaje:

- Adam rozmawiał ze mną o 
różnych sytuacjach, że pożycza 
pieniądze na lichwę. Że ma sejf 
i trzyma to wszystko w skrytce 
bankowej, oddaje skany.

Co Widz-Grabiec ma na 
myśli mówiąc o skanach?

- Jeżeli ludzie zwracali 
mu pieniądze pożyczone na 
lichwę, to nie oddawał orygi-
nału weksli, tylko skany. Mó-
wił, że miał fajne urządzenie i 
skanował weksle, a oryginały 
przechowywał. I, że za parę lat 
znowu może ich użyć – opo-
wiada. I zaznacza:

- Mówił, że pożyczał pie-
niądze brzeskim sędziom i 
adwokatom, przedsiębiorcom, 
a szczególnie deweloperom.

Nieruchomości
Anna Krówczyńska, po 

kilku latach od pamiętnej 
licytacji, prowadząc przed-
siębiorstwo ze swoją córką, 
próbowała wyjść na prostą. 
Niestety znów powinęła się 
jej noga w interesach, i znów 
trafiła w ręce komorników. 
Tym razem jej nieruchomo-
ści sprzedawał bezpośrednio 
Adam P.

- Kupiłyśmy budynek za 
390 tys. zł. Trzeba było pod-
bić fundamenty, wybudować 
stopę, żeby go też nadbudować. 
Wykonałyśmy projekt i zain-
westowałyśmy ponad 1 mln 
zł. Na dwóch kondygnacjach 
miały być biura, na trzeciej 
stumetrowe mieszkanie z zie-
lonym dachem. Ale budynek 
został sprzedany za 485 tys. 
zł - przywołuje.

Kobieta pokazała reporte-
rowi także kolejną nierucho-
mość.

- Kupiłyśmy z córką plombę 
między budynkami, gdzie 
miała być wybudowana czte-
ropiętrowa kamienica. Działka 
miała dużą wartość, bo rynek 

miejski znajduje się 100 me-
trów dalej. Rzeczoznawca w 
2011 roku wycenił nam ją na 
200 tys. zł, jako działkę pod in-
westycję. A przed licytacją ten 
sam rzeczoznawca wycenił to 
jako garaż za 23 tys. zł. Adam 
P. zlecał mu wycenę – mówi 
Krówczyńska.

- Przed licytacją złożyliśmy 
wniosek do sądu o wyłączenie 
komornika i sędziego, ale 
niestety sąd nie rozpatrzył 
tego, po 10 minutach przyszła 
inna sędzia i przeprowadziła 
licytację – dodaje pani Anna.

Weksel
Tymczasem, po zakupie, co 

najmniej kilkunastu lokali i 
domów, współpraca między 
panią Elżbietą i komornikiem 
zaczęła się psuć.

- Ciągle chciał ode mnie 
pieniądze, których zresztą 
nie zarobiliśmy. A jak już coś 
zostało dłużej, bo nie było 
kupca, wymagał ode mnie 
tych pieniędzy, że to jest moje 
ryzyko, bo poszłam na licy-
tację. Starałam się delikatnie 
wygasić tę współpracę, wtedy 
okazało się, że pan P. podrobił 
weksel na 1,3 mln zł, że jestem 
mu tyle dłużna – mówi Widz-
Grabiec.

- Weksel miał być przywo-
łaniem do porządku: „Zobacz, 
jak nie będziesz robiła, tak jak 
ja chcę, to stracisz wszystko” 
– dodaje mec. Jarosław Reck.

- Wnosiliśmy m.in. o to, 
żeby wyjaśnić, skąd taka kwo-
ta i z jakiego tytułu w ogóle 
ten weksel został wypełnio-
ny. Nigdy nie otrzymaliśmy 
odpowiedzi – mówi adwokat 
Adam Puchacz, który także 
jest pełnomocnikiem Elżbiety 
Widz-Grabiec.

A skąd Adam P. mógł mieć 
weksel z podpisem pani Elż-
biety?

- Przypuszczam, że wykradł 
z mojego biura, mógł to zrobić, 
miał wszędzie dostęp. Przy-
jaźniliśmy się prawie 30 lat. 
To mógł być weksel kupiecki, 
wykorzystywany do rozliczeń 
z kontrahentami na wypadek, 
gdybym nie wywiązała się z 
płatności, tak się kontrahenci 
zabezpieczali. Miał weksel z 
podpisem i adresem, pozostała 
część weksla była wypełniona 
przez niego lub osoby, którym 
to zlecił – uważa Widz-Grabiec.

Adam P. poszedł jednak da-
lej i wystąpił do sądu o nakaz 
zapłaty 1,3 mln złotych. Co 
jednak najważniejsze: zajął 
jako komornik we własnej 
sprawie konta pani Elżbiety.

- Byłem zdumiony, kiedy 
zobaczyłem dokumenty, z 
których wynikało, że komor-
nik prowadzi postępowanie 
we własnej sprawie – zwraca 
uwagę Adam Puchacz.

- Tyle lat, ile prowadzę kan-
celarię, nigdy w życiu nie mia-
łem do czynienia z taką sprawą 
– zaznaczaJarosław Reck.

Kiedy pani Elżbieta zrozu-
miała, że walczy o wszystko, 
powiadomiła prokuraturę o 
sfałszowanym weksla. Zdecy-
dowała się też ujawnić własną, 
przestępczą współpracę z ko-
mornikiem.

- Wiedziała, że jeżeli nie 
powie wszystkiego, to do niej, 
kiedyś to wróci. Będzie szan-
tażowana przez komornika. 
Wiedząc, jakie mogą grozić 
jej konsekwencje, stwierdziła, 
że powie wszystko, o każdej 
sprawie, w której brała udział 
z komornikiem – mówi Reck.

- Niezależnie od tego, jaka 
kara ma mnie spotkać, czy 
miała mnie spotkać, chciałam 
to ujawnić, bo bałam się o 
swoje życie. Wiedziałam, że 
on wszystko zniszczy – mówi 
Widz-Grabiec.

Miała współpracować z komornikiem: licytacje były ustawione

W dniu 10.12.2020 przy sie-
dzibie 3 spółek Rakpol w Ra-
koniewicach funkcjonariusze  
Powiatowej Komendy Policji 
w Grodzisku Wlkp. zostali po-
proszeni przez Akcjonariusza   
Stanisław Mączkowskiego tej  
spółki o interwencje.

Funkcjonariusze przybyli  
przed bramę Spółki Rakpol
-Jacquot Polska SA przy ulicy  
Rakoniewice Wieś 45 naci-
śnięciu dzwonka czekali ok 
20 min.po czym wyszedł ak-
tualny Prezes Zarządu Józef L.

Funkcjonariusz Policji po  
wylegitymowaniu Prezesa 
bardzo grzecznie   dwukrotnie 
poprosił o otwarcie bramy,  
niestety Pan Prezes odmówił 
odpowiadając, że nie otworzy. 
W związku z tym   funkcjo-
nariusz sporządził protokół i  
zakończył wizytę.

Kątem oka można było za-
uważyć jadący samochód dru-
giego akcjonariusza (spiritus 
movens) Józefa B, ale w mo-
mencie   zauważenia funkcjo-
nariuszy Policji nagle    skręcił 
w innym kierunku zniknął 
z pola  widzenia, zostawiając 
swego żołnierza   Józefa L. na 
„pastwę” Policji.

Akcjonariusz Stanisław  
Mączkowski i  równocześnie 
Członek Rady Nadzorczej   
Rakpol-Jacquot Polska SA, 
mimo obowiązującego prawa 
art. 328 § 1 i 4 w zw. z art. 
390  § 2 ksh od 14 lat nie jest  
dopuszczany przez Zarząd 
i pozostałych akcjonariuszy  
do wykonywania należnych 
mu czynności   nadzorczych 

i kontrolnych swojej Spółki,  
którą utworzył.

 Skierowane wnioski do 
Sądu Rejonowego Poznań 
Nowe Miasto w Poznaniu  
Wydział VIII Gospodarczy 
KRS o  ukaranie i zobowiąza-
nie Zarządu na podstawie  art. 
594 § 1 ksh do umożliwienie 
wykonywania tych czynności 
przez 14 lat są  bagatelizo-
wane, intepretowane zgodnie 
ze  wyszukaną z pogranicza 
genialnej filozofii, którą defi-
niuje sofizmu- czyli na przekór 
istniejącym przepisów prawa.  
(może być tak i może być tak,  
czyli prawda może być kłam-
stwem  a  kłamstwo  może  być 
prawdą)

Za każde wydanie takie 
postanowienie  Sąd Rejonowy 
żądał od wnioskodawcy    300 
zł. opłaty od wniosku. 

W efekcie Zarząd  wraz 
z dwoma pozostałym akcjona-

riuszami [wspólnikami] i przy-
zwoleniu Sądu mieli wolną  i  
nieskrępowaną drogę do po-
pełniania  wielomilionowych 
przestępstw na szkodę   moją, 
Spółki i Skarbu  Państwa. 

Aby uniknąć odpowiedzial-
ności karnej za dokonanie wie-
lomilionowych przestępstw 
na szkodę  Spółki i Skarbu 
Państwa poprzedni prezes za-
rządu Teofil L. wycofał się z tej 
funkcji a na polecenie  szefa 
(dobry Józiu)  tej przestępczej 
grupy   został wybrany Józef  
L, który jak się  przekonała 
Policja w dalszym ciągu nie   
zamierza dopuszczać członka 
Rady Nadzorczej do wykony-
wania swych  czynności. Zoba-
czymy co odpowie i wymyśli  
„ niezależny” Sąd  Rejonowy 
Poznań Nowe  Miasto Wilda 
w Poznaniu. -  po prostu  dal-
szy ciąg „Kabaretu” trwa.

akcjonariusz Stanisław  Mączkowski

Grupa przestępcza pod ochroną 
wymiaru sprawiedliwości

KONTROWERSJE I ARTYKUŁY POLEMICZNE

Kilka tygodni temu w Gro-
dzisku Wlkp. protestowała 
grupa kilkudziesięciu osób w 
większości kobiet i młodzie-
ży. Wybrali sobie miejsce na 
ulicy Mossego, gdzie mieści 
się biuro posła Krzysztofa 
Czarneckiego. 

Na schodach zewnętrznych, 
gdzie wchodzi się do biura 
posła ustawili zapalone zni-
cze i hasła na kartonach. Nie 
byłoby to nic szczególnego, 
gdyby pokrzyczeli sobie i 
poszli, ale pozostawili po 
sobie poprzewracane znicze 
i polane woskiem schody. 
Hasła na kartonach były 
bardzo wulgarne co widać na 
zdjęciach. 

Jeżeli to miał być protest o 
aborcję to bzdura- nie o to 
chodziło tej grupie. Hasła na 
kartonach mówią, że rząd 
ma wyp..lać. Dziwię się tym 
osobom, ponieważ niektó-
rzy z tej grupy otrzymują 
500+ i jak to się ma do tego 
protestu?
Swoją drogą, jak to się stało 
że nikt ze zgromadzonych 
nie zapłacił kary? Przecież 
weszło w życie zarządzenie 
o piecioosobowych grupach. 
Co na to policja, bo o tym 
proteście wiedział cały Gro-
dzisk. Jak czują się ci ludzie, 
którzy zarażali się wzajemnie 
a później zarażali jeszcze 
swoje rodziny? 

Na dzień dzisiejszy jest 
kilkanaście zgonów w 

Grodzisku na koronawirusa. 
Nie rozumiem jednej sprawy. 
Przypadkowo spotkałem 
osobę uczestniczkę tego 
protestu, która ma około 40 
lat i powiedziała,  że to nic 
takiego, bo w stanie wojen-
nym w roku 1981 roku też 
były protesty. Pytam się więc 
jak może ta osoba i więk-
szość tych zgromadzonych 
protestować skoro  w 1981 
roku robiły jeszcze w gacie. 

Jaką mają wiedzę i od kogo? 
Wtedy celem było obalenie 
komunizmu, a obecnie obale-
nie rządu , który dał im 500+ 
i demokratyczne zasady. 

Okazuje się że w Grodzisku 
hipokrytów nie brakuje a 
pisanie świńskich haseł przy-
niósł  tylko wstyd protestują-
cym  grodziskim kobietom. 

f. gwardzik

Wstydliwy protest 
grodziskich kobiet
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Wyrok Trybunału Konsty-
tucyjnego jest nie do prze-
cenienia. Sędziowie jasno 
stwierdzili niekonstytucyjność 
przepisu zezwalającego na za-
bicie nienarodzonego dziecka 
podejrzanego o chorobę lub 
niepełnosprawność. Wyrok 
Trybunału oznacza, że je-
śli ktokolwiek w przyszłości 
będzie chciał przywrócić w 
Polsce dyskryminację niena-
rodzonych dzieci podejrze-
wanych o chorobę lub niepeł-
nosprawność, będzie musiał 
zmienić najpierw Konstytucję 
RP. Do tego konieczne jest 
zgromadzenie aż 2/3 głosów 
w Sejmie.

Ten sukces zwolenników 
pełnej ochrony życia to efekt 
wieloletnich i intensywnych 
działań szeregu organizacji 
społecznych i przede wszyst-
kim milionów Polaków. Istotną 
rolę odegrał Kościół katolicki, 
który ustami księży, biskupów 
i samego papieża od lat stoi 
na stanowisku, że każdy czło-
wiek ma niezbywalne prawo 
do życia od poczęcia aż do 
naturalnej śmierci. Podzięko-
wania należą się także posłom 
z Prawa i Sprawiedliwości, 
Konfederacji i Koalicji Pol-
skiej, którzy podpisali się pod 
wnioskiem do Trybunału o 
zbadanie zgodności przesłanki 
eugenicznej z Konstytucją RP. 
To właśnie ten wniosek sprawił 
bezpośrednio, że sędziowie 
Trybunału Konstytucyjnego 
potwierdzili to, o czym nasi 
prawnicy pisali między innymi 
w przekazanej sędziom TK 
opinii prawnej.

W ramach instytucji amici 
curiae (tzw. „przyjaciela sądu”) 
wykazaliśmy jednoznacznie, 
że obowiązująca ustawa o 
planowaniu rodziny, ochronie 
płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania 
ciąży jest niezgodna z Konsty-
tucją RP. W dokumencie prze-
słanym sędziom Trybunału i 
przywołanym w toku rozprawy 
Trybunału Konstytucyjne-
go podkreśliliśmy, że obok 
naruszenia konstytucyjnej 
zasady ochrony życia przesłan-
ka eugeniczna narusza także 
wiążące Polskę umowy mię-
dzynarodowe. Nasza opinia 
została poparta przez ponad 
30 międzynarodowych organi-
zacji zajmujących się ochroną 
życia. Zaprezentowaną przez 
nas interpretację prawa mię-
dzynarodowego podzielał w 
medialnych wypowiedziach 
chociażby były Prezes Trybu-
nału Konstytucyjnego i były 
Rzecznik Praw Obywatelskich 
prof. Andrzej Zoll.

 – To nie jest takie widzimi-
się polskiego ustawodawcy w 
uznawaniu osoby czy dziecka 
w stanie prenatalnym. Takie 
stanowisko zawarł również 
TSUE [Trybunał Sprawie-
dliwości Unii Europejskiej]. 
Jest słynne orzeczenie z li-
stopada 2011 roku, gdzie to 
jest wyraźnie powiedziane, 
że zarodek ludzki traktuje się 
jako człowieka, rozwijającego 
się człowieka w organizmie 
matki – stwierdził prof. Zoll 
na antenie TVN24.

Zwolennicy i propagatorzy 
aborcji ignorują jednak prawo 
krajowe i międzynarodowe. 
Odrzucają także autorytet 
prawników, na których po-
parcie dotąd powoływała się 
parlamentarna opozycja rządu. 
Używając kłamstw na temat 
samego wyroku i jego skut-
ków, skutecznie przekonali 
już część społeczeństwa do 
wyjścia na ulice i gwałtownych 
protestów przeciwko prawu 
do życia. Skala manipulacji 
jest zatrważająca, dlatego 
nasi eksperci przygotowują 

dokumenty oraz zabierają głos, 
obalając pojawiające się w 
przestrzeni publicznej mity 
na temat obowiązującego po 
decyzji Trybunału stanu prawa 
aborcyjnego.

 
Odkłamujemy mit y dot yc zące 
wyroku TK
Nie możemy pozwolić na to, 
by kłamstwa lewicowych pro-
pagatorów aborcji pozostawały 
bez odpowiedzi.

Skrajne manipulacje i bu-
dzenie wokół nich radykalnej 
agresji i emocji to przemy-
ślana strategia. Wcześniej w 
ten sposób przeprowadzano 
kampanie wpływające na ra-
dykalną zmianę społeczeństwa 
w Irlandii. Po dziesięcioleciach 
pełnej ochrony życia, w wyni-
ku referendum wprowadzono 
tam aborcję na życzenie do 12 
tygodnia ciąży. Społeczeństwo 
było jednak wcześniej podda-
wane finansowanej również 
z zagranicy manipulacji, od-
wołującej się często do fał-
szywych przykładów śmierci 
ciężarnych kobiet, które miały 
być rzekomo efektem zakazu 
aborcji i ratowania życia dziec-
ka kosztem życia matki.

Tymczasem zarówno w Ir-
landii, jak i w Polsce i po-
nad stu krajach, w których 
obowiązuje szeroka ochrona 
życia, zdrowie i życie matki 
są pierwszorzędnie chronione, 
nawet wtedy, gdy ich ratowanie 
zagraża życiu dziecka. W pol-
skim prawie sprawa jest tym 
bardziej oczywista, że wciąż 
w mocy pozostaje przesłanka, 
która pozwala na uchylenie 
ochrony dziecka w przypad-
ku zagrożenia zdrowia lub 
życia matki. Dotyczy to także 
sytuacji, gdy zagrożenie dla 
matki stanowią niektóre cięż-
kie wady, jakimi dotknięte jest 
dziecko. Rozpowszechniana 
przez lewicowych działaczy 
fałszywa narracja, jakoby wy-
rok TK zmuszał matkę do po-
dejmowania ryzyka własnym 
zdrowiem lub życiem, a nawet 
że zakazuje on wszelkich pro-
cedur medycznych w obrębie 
układu rozrodczego matki, 
nie ma więc nic wspólnego z 
rzeczywistością.

Innym powszechnie obo-
wiązującym mitem jest prze-
konanie, że dostęp do abor-
cji wpływa pozytywnie na 
zdrowie kobiet. Lewicowi 
ideolodzy przekonują, że sama 
aborcja jest dla matki bar-
dziej bezpieczna niż poród. 
Tymczasem badania naukowe 
przeprowadzone w Danii na 
ponad 400 000 kobiet wy-
kazały, że aborcja zwiększa 
ryzyko śmierci matki podczas 
kolejnej ciąży aż o 45%. Mit o 
tym, że dostęp do aborcji może 

być środkiem do zmniejszenia 
śmiertelności okołoporodowej 
matek, obalił dr Filip Furman 
z Centrum Bioetyki Ordo Iuris 
w obszernym artykule nauko-
wym opartym na danych ONZ, 
który został opublikowany na 
początku tego roku i zapre-
zentowano go już na forum 
międzynarodowym.

Wyjątkowo kłamliwy jest 
zarzut dotyczący ogranicze-
nia dostępu do badań prena-
talnych. W rzeczywistości 
będą one bowiem nie tylko 
w równym stopniu dostępne, 
ale wręcz odzyskają swoją 
właściwą rolę diagnozowania 
chorób w celu ich leczenia, w 
miejsce eugenicznego poszu-
kiwania wad genetycznych, 
by wyeliminować dotknięte 
nimi dzieci.

Wszystkie te mity obalamy 
nie tylko w naszych wypowie-
dziach dla mediów i zwięzłych 
materiałach publikowanych 
na stronie internetowej Ordo 
Iuris, ale w publikacji na-
ukowej, która ukaże się w 
najbliższych dniach. W listo-
padzie wydamy zapowiadany 
już wcześniej najszerszy do 
tej pory w Polsce raport na 
temat ochrony życia, który 
nie tylko podważy zdrowotne 
i prawne mity na temat abor-
cji rozpowszechniane przez 
dziesięciolecia, ale też wskaże 
na długoterminowe społeczne 
konsekwencje aborcyjnego 
procederu.

Ponadto chcemy pokazać, 
na czym konkretnie polega 
medycyna paliatywna i jakie 
są dostępne dzisiaj możliwości 
opieki nad matką i nienarodzo-
nym dzieckiem. Temat ten jest 
niezwykle istotny, ponieważ 
zapewnienie niepełnospraw-
nym dzieciom prawa do życia 
to dopiero początek. Jako 
wspólnota narodowa musimy 
okazać solidarność wobec 
niepełnosprawnych i ich rodzin 
oraz objąć ich skutecznym 
wsparciem medycznym, fi-
nansowym, psychologicznym 
czy instytucjonalnym. Do tego 
niezbędny jest program pomo-
cowy odpowiadający realnym 
potrzebom rodzin. Dlatego 
opublikowaliśmy obszerną 
analizę rządowego programu 
„Za życiem” i zarekomendo-
waliśmy propozycje zmian 
programu, tak aby był jak naj-
lepiej dostosowany do potrzeb 
rodzin wychowujących chore 
lub niepełnosprawne dziecko.
 
Aborcyjni aktywiści atakują Ko-
ścioły i wiernych czyli Błyskawica 
contra Krzyż
Jednak to nie dyskusja o sku-
tecznej pomocy dla rodzin wy-
chowujących niepełnosprawne 
dzieci zdominowała polską 
debatę publiczną. Lewicowi 

propagatorzy aborcji i zmani-
pulowane ofiary ich ideologii 
rozpoczęli w całym kraju 
gwałtowne protesty, w trakcie 
których powszechnie dochodzi 
do aktów agresji, wandalizmu 
i rażącego łamania prawa. W 
ciągu zaledwie kilku dni Cen-
trum Interwencji Procesowej 
Ordo Iuris otrzymało kilka-
dziesiąt zgłoszeń o atakach 
na kościoły i wiernych w całej 
Polsce. W ramach protestu 
zwolennicy aborcji przerywają 
Msze Święte, profanują kościo-
ły, a nawet fizycznie atakują 
wiernych.

Do takiego zdarzenia doszło 
między innymi w Wołominie, 
gdzie członkowie wspólnoty 
Rycerze św. Jana Pawła II 
zostali napadnięci przez grupę 
osób uzbrojonych w pałki tele-
skopowe. Do jeszcze bardziej 
przerażających scen doszło 
pod Kościołem Najświętszego 
Zbawiciela w Poznaniu. Z 
relacji zaatakowanych katoli-
ków, którzy ochraniali swoją 
parafię, wynika, że agresorzy 
wykorzystali trzonki od siekier 
i nóż. Jedna osoba została ran-
na i trafiła na Szpitalny Odział 
Ratunkowy. Lewicowi aktywi-
ści zaatakowali także kościół 
pw. św. Aleksandra na placu 
Trzech Krzyży w Warszawie, 
którego bronili parafianie oraz 
grupa zorganizowana przez 
środowisko Marszu Niepodle-
głości. W kierunku stojących 
przed kościołem katolików 
rzucano butelkami i petarda-
mi, raniąc w głowę co najmniej 

jednego z obrońców świątyni.
Proaborcyjni prowokatorzy 

nie boją się wchodzić do sa-
mych kościołów i przerywać 
trwających Mszy Świętych. W 
poznańskiej katedrze stanęli 
przed ołtarzem w trakcie litur-
gii i, trzymając proaborcyjne 
transparenty, wykrzykiwali 
„mamy dość!”. Odprawiający 
Mszę ks. Ireneusz Szwarc, 
proboszcz parafii katedralnej, 
udzielił wiernym dyspensy i 
poprosił o opuszczenie świą-
tyni. Porządek w katedrze 
zaprowadziła dopiero inter-
wencja policji.

W akcji zakłócania litur-
gii wzięła także udział poseł 
Lewicy Joanna Scheuring
-Wielgus, która wraz z mężem 
pojawiła się w kościele pw. św. 
Jakuba w Toruniu, by stanąć 
przed ołtarzem z aborcyjnymi 
transparentami.

Tymczasem art. 195 ko-
deksu karnego stanowi, że 
„kto złośliwie przeszkadza 
publicznemu wykonywaniu 
aktu religijnego kościoła lub 
innego związku wyznanio-
wego o uregulowanej sytuacji 
prawnej, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności 
do lat 2”.

Prawnicy Instytutu Ordo 
Iuris skierowali już kilkana-
ście zawiadomień do prokura-
tury, żądając ścigania najbar-
dziej rażących przestępstw. 
Zawiadomienie o możliwo-
ści popełnienia przestępstwa 
składamy również w sprawie 

oburzającego zakłócenia Mszy 
Świętej przez Joannę Scheu-
ring-Wielgus, wnioskując o 
uchylenie immunitetu posel-
skiego.

Do Centrum Interwencji 
Procesowej Ordo Iuris wciąż 
t raf iają l iczne zgłoszenia 
dotyczące aktów wandali-
zmu i profanacji kościołów 
czy pomników. W Poznaniu 
zdewastowano pomnik św. 
Jana Pawła II. W licznych 
kościołach w całym kraju na 
drzwiach i ścianach pojawiły 
się proaborcyjne symbole i 
napisy. Na murach kościoła 
pw. św. Michała Archanioła we 
Wrocławiu pojawił się napis 
„Macie krew na rękach”, a na 
ogrodzeniu kościoła pw. św. 
Michała Archanioła i bł. ks. 
Bronisława Markiewicza w To-
runiu napis „Mordercy kobiet”.

Nikogo potrzebującego nie 
pozostawimy bez pomocy 
prawnej. W każdej sprawie 
pomagamy w składaniu za-
wiadomień, a w najbardziej 
skandalicznych przypadkach 
osobiście włączamy się do 
postępowania. Sprawcy tych 
aktów agresji i chrystianofobii 
muszą spotkać się z reakcją 
karną.

Oprócz kościołów i obiek-
tów publicznych obiektem 
nienawiści stał się także Insty-
tut Ordo Iuris. W trakcie nie-
dzielnego protestu zwolennicy 
aborcji, wśród których obecna 
była poseł Koalicji Obywatel-
skiej Klaudia Jachira, rzucali 
jajkami w funkcjonariuszy 
policji i skandowali obraźliwe 
hasła pod adresem biskupów, 
polityków i Prezydenta RP. 
Pojawili się także pod bu-
dynkiem PAST-y, w którym 
znajduje się nasza siedziba. 
Na murach tego historycznego 
budynku, który Polacy kojarzą 
z bohaterską obroną w 1944 r., 
pojawiły się wulgarne napisy 
atakujące Instytut i naszych 
współpracowników. Organi-
zatorzy protestu chwalą się w 
mediach społecznościowych, 
że podjęli „próbę szturmu” na 
naszą siedzibę. W środę PAST 
ponownie stało się miejscem 
protestu. W komentarzach 
zwolenników protestów poja-
wiło się wezwanie do spalenia 
budynku, ale dzięki ochronie 
skoczyło się na skandowaniu 
wulgarnych haseł i formu-
łowaniu gróźb pod adresem 
Ordo Iuris.

W tych przypadkach dzia-
łanie policji i prokuratury jest 
niezbędne. Z całym naszym 
zdobywanym przez lata do-
świadczeniem w ściganiu prze-
stępstw z nienawiści przeciwko 
chrześcijanom włączymy się w 
dochodzenia i zapewnimy, by 
winni profanacji, wandalizmu 
i rozlewu krwi zostali ukarani.

Bronimy ofiary wściekłych ataków 
aborcjonistów
Akty wandalizmu i groźby 
proaborcyjnych bojówkarzy 
wobec Instytutu Ordo Iuris to 
dowód na to, że nasza systema-
tyczna praca jest zagrożeniem 
dla kłamstw napędzających 
protesty. Dlatego nie damy się 
zastraszyć. Wręcz przeciwnie. 
Opisane działania analityczne 
i procesowe pokazują, że ostat-
nie dni są dla całego naszego 
zespołu okresem pracy na 
najwyższych obrotach.

Nie możemy zrezygnować, 
bo tylko nasza stanowcza re-
akcja może utrwalić epokowe 
osiągnięcie dla obrony życia, 
jakim jest wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego.

adw. Jerzy Kwaśniewsk
Prezes Instytutu na rzecz 

Kultury Prawnej Ordo Iuris

Aborcyjni aktywiści atakują kościoły i wiernych
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W związku z rosnącą liczbą 
zakażeń koronawirusem (CO-
VID-19) Ministerstwo Zdro-
wia wdraża program Domowej 
Opieki Medycznej mający na 
celu zdalne monitorowanie 
stanu zdrowia Pacjentów. Pro-
gram będzie wykorzystywał 
pulsoksymetr jako narzędzie 
diagnostyczne i aplikację Pul-
soCare do przekazywania i 
monitoringu danych. Pulsok-
symetr to urządzenie elektro-
niczne służące do nieinwazyj-
nego pomiaru saturacji krwi. 
Działa na zasadzie pomiaru 
pochłaniania przez czerwone 
krwinki w naczyniach wło-
sowatych promieniowania o 
dwóch różnych długościach 
fal. Składowa zmienna opisuje 
absorbancję pulsującej krwi 
tętniczej. Na podstawie pomia-
ru oblicza stopień nasycenia 

hemoglobiny tlenem (SpO2). 
Domową Opieką Medyczną 

objęci będą automatycznie 
pacjenci z Covid-19, którzy 
ukończyli 55 lat. Po stwier-
dzeniu pozytywnego wyniku 
pacjentowi Pulsoksymetr zo-
stanie dostarczony do domu. 
W przypadku pacjentów ma-
jących mniej niż 55 lat osoby 
będą kwalifikowane przez 
lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej, zarejestrowanego 
w systemie DOM, lub wy-
pełnią formularz Pulsocare, 
który znajduje się na stro-
nie Ministerstwa Zdrowia. 
Pacjenci objęci programem 
Domowej Opieki Medycz-
nej zostaną objęci zdalnym 
monitoringiem parametrów, 
w tym poziomu saturacji, 
czyli nasycenia krwi tętniczej 
tlenem, tętna, temperatury 

oraz objawów chorobowych. 
Pacjent będzie sam dokony-
wał pomiarów stanu zdrowia 
z użyciem pulsoksymetru i 
aplikacji PulsoCare. Wyniki 
pomiarów będą monitorowane 
przez konsultantów i lekarzy, 
którzy w razie konieczności 
wezwą Pogotowie Ratunkowe. 
W sytuacjach niepokojących 
pacjent zostanie skierowany na 
zdalną konsultację, która od-
będzie się w formie teleporady. 
Kluczowe w tym procesie jest 
odpowiednio wczesne uchwy-
cenie przez lekarzy grupy 
pacjentów, którzy ze względu 
na pogorszenie stanu zdrowia 
powinni trafić na leczenie 
szpitalne. Nadzór będzie spra-
wowany w sposób ciągły przez 
Centrum Kontaktu powołane 
przez Ministerstwo Zdrowia.

Roman Szymański

Domowa Opieka Medyczna

Wojewoda Łukasz Mikołaj-
czyk, mimo wstawiennictwa 
wszystkich wielkopolskich 
starostów, posłów i pozosta-
łych samorządowców, jednak 
został odwołany. Poinfor-
mowało o tym Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji.

OŚWIADCZENIE 
ŁUKASZA MIKOŁAJCZYKA
Ponad rok temu Premier Mate-
usz Morawiecki powierzył mi 
obowiązki Wojewody Wiel-
kopolskiego. Dziś moja służba 
dobiega końca. Był to czas 
pełen wyzwań. Nieprzewi-
dywalny, wyjątkowy, trudny. 
Czas walki z pandemią Co-
vid-19 oraz wielu inicjatyw i 
projektów na rzecz Wielkopol-
ski. To także czas budowania 
dialogu, pokonywania różnic 
i wypracowywania kompro-
misów. Co dzień starałem się 
czynić wszystko, by wzajemny 
szacunek, dobro publiczne i 
bezpieczeństwo były podstawą 
współpracy z każdym, z kim 
przez ostatni rok było dane 
mi się spotkać. Dziś kończę 

służbę Wielkopolsce z po-
czuciem dobrze spełnionego 
obowiązku. Za dotychczasową 
współpracę serdecznie dzię-
kuję Premierowi, Ministrom, 
Parlamentarzystom i Samorzą-
dowcom z Wielkopolski, pra-
cownikom Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, całej 
administracji zespolonej oraz 
wszystkim, z którymi miałem 
okazję współpracować. Do-
świadczenie tych relacji było 
dla mnie niezwykle wartościo-

we i jestem pewien, że pozwoli 
zbudować fundamenty pod 
moje dalsze działania w służ-
bie Rzeczypospolitej.

Premierowi Mateuszowi 
Morawieckiemu i rządowi 
Zjednoczonej Prawicy życzę 
wytrwałości i dalszej realizacji 
działań, których celem jest 
dobro naszej Ojczyzny.

Dziękuję
Łukasz Mikołajczyk

(fot. Roman Szymański)

Pierwsze zwierzyńce, czyli 
miejsca, gdzie przetrzymy-
wano i pokazywano dzikie 
zwierzęta, powstały już w 
starożytnoś i, jednak pierwsze 
ogrody zoologiczne z prawdzi-
wego zdarzenia, były zakła-
dane w XVIII stuleciu, choć 
tak naprawdę wielka kariera 
ogrodów zoologicznych rozpo-
częła się w XIX w. Stare Zoo 
w Poznaniu, którego początki 
sięgają XIX w. – jest jednym 
z dwóch najstarszych ogro-
dów zoologicznych w Polsce. 
Ogród jako przykład zabudo-
wy wiwaryjnej (w sztucznie 
stworzonych warunkach przy 
wykorzystaniu ukształtowania 
terenu, przebywały zwierzęta 
drapieżne, stworzono małpiar-
nię, ptaszarnię i terrarium), 
został wpisany do rejestru za-
bytków w 1978 rok. Skromny 
zwierzyniec założony już w 
1874 r. uzupełniany darami 
od mieszkańców Poznania, 
stał się zaczątkiem przyszłe-
go ogrodu zoologicznego. W 
Ogrodzie dla dobra zwierząt 
wspólnie pracowali Niemcy, 
Polacy i Żydzi, co było ewe-
nementem w owych czasach – 
wspólnie zasiadali w zarządzie 
Stowarzyszenia Ogród Zoolo-
giczny (Verein Zoologischer 
Garten). Stworzenie ogrodu 
zoologicznego o powierzchni 
5,24 ha, który oprócz swych 
oczywistych funkcji, czyli 
eksponowania zwierząt, peł-
nił także rolę parku i miejsca 
rozrywki. W połowie 1907 
w Starym Zoo prezentowano 
około 900 zwierząt z prze-
szło 400 gatunków, roczna 
frekwencja wynosiła 250 tys. 
odwiedzających (Poznań liczył 
wówczas niewiele ponad 100 
tys. mieszkańców). Większa 
część zwierząt nie przetrwała 
I Wojny Światowej. Zbyt mały 
przydział opału i żywności 
oraz brak fachowej opieki, 
a do tego choroby okazały 

się zabójcze dla zwierząt. W 
czerwcu 1919 r. Ogród został 
przejęty przez władze polskie. 
Okazało się, że pozostało tu 
zaledwie 243 zwierzęta w 75 
gatunkach. Podczas trwania 
PeWuKi w 1929 r. Ogród 
zwiedziło ok. 700 tys. gości.

Również Ogród Zoologicz-
ny mocno ucierpiał w wyniku 
alianckich nalotów na Poznań 
w 1944 r. Zginęła większość 
zwierząt i zniszczono wiele 
budynków. Wojnę przetrwało 
zaledwie 176 mieszkańców 
Zoo. Nie wszystkie zwierzęta 
zginęły podczas nalotów. Po 
wyzwoleniu miasta w 1945 
r. wojsko nakazało zastrzelić 
zwierzęta uznane za niebez-
pieczne, jak słonie i wszystkie 
drapieżniki. Niemniej podjęto 
wkrótce decyzję o reaktywo-
waniu Ogrodu Zoologicznego. 
Do Poznania trafiły zwierzęta 
ze zniszczonego Ogrodu Zoo-
logicznego we Wrocławiu i 
likwidowanego Zoo w Lesz-
nie. W latach pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych Zoo, dzięki 
współpracy z wieloma euro-
pejskimi Ogrodami, wzboga-
ciło się o wiele nowych, cieka-
wych lokatorów. W 1955 r. do 

ogrodu zoologicznego trafiła 
słynna słonica Kinga, będąca 
piątym w historii tutejszego 
Zoo słoniem indyjskim, stała 
się najbardziej popularnym 
zwierzęciem. Słonica prze-
bywała w jeżyckim Zoo do 
śmierci w 2003 r.

W 1974 na Białej Górze w 
pobliżu Malty powstało nowe 
Zoo o powierzchni 120,68 ha, 
stając się jednocześnie dru-
gim w Polsce pod względem 
powierzchni ogrodem zoolo-
gicznym. To tam przeniesiono 
niemal wszystkie zwierzęta 
ze starego Zoo. Obecnie w 
starym ogrodzie, który stał się 
ogólnodostępnym parkiem, nie 
ma już dużych zwierząt. Moż-
na jedynie oglądać zwierzęta 
udomowione, takie jak: kuce 
szetlandzkie, owce bretońskie, 
owce kameruńskie, osły, kozy 
i inne. Można również zoba-
czyć niewielkie rozmiarami 
zwierzęta egzotyczne. Stare 
Zoo stało się miejscem chętnie 
odwiedzanym przez miesz-
kańców w każdym wieku. 
Warto odwiedzić tak bardzo 
związane z Poznaniem miejsce 
wypoczynku.

Roman Szymański

Oświadczenie Łukasza Mikołajczyka 
– byłego wojewody

Stare Zoo w Poznaniu

10 grudnia zakończyła się 
trzydniowa sesja plenarna 
Europejskiego Komitetu 
Regionów (KR), w której 
udział wziął Marszałek Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 
Marek Woźniak. 

Podczas posiedzenia poruszo-
no wiele aktualnych kwestii 
agendy unijnej, które są ważne 
dla europejskich samorządów 
lokalnych i regionalnych. Do-
tyczyły one m. in. zwiększenia 
ambicji klimatycznych pod-
czas pandemii COVID-19; 
skutków terytorialnych brexitu 
i umowy między UE a Wielką 
Brytanią; odbudowy i zwięk-
szenia odporności na obsza-
rach wiejskich oraz programu 
prac Komisji Europejskiej na 
2021.

Zwiększenie ambicji kli-
matycznych podczas pande-
mii COVID-19 było tematem 
debaty z niemiecką minister 
federalną ds. środowiska, 
ochrony przyrody i bezpie-
czeństwa jądrowego - Svenją 
Schulze. Przedstawicielka 
obecnie trwającej prezydencji 
niemieckiej w Radzie Unii 
Europejskiej podkreśliła, iż 
pomimo trwającej pandemii 
ważne jest wzmocnienie 
współpracy europejskiej w 
obszarze ochrony środowi-
ska. Europejski Zielony Ład 
to punkt wyjścia umożli-
wiający stworzenie nowej 
Europy będącej bardziej 
ekologicznym i zrównoważo-
nym miejscem do życia. To 
również strategia ożywienia 
gospodarczego całej Europy, 
dlatego tak ważne jest wła-
śnie osiągnięte porozumienie 
państw członkowskich w 
sprawie wieloletnich ram 
finansowych oraz instru-
mentu na rzecz naprawy i 
odporności, obejmującego 
środki na ochronę klimatu 
i różnorodność biologiczną. 

Ponadto, podczas debaty 
odniesiono się do kwestii 
porozumienia w sprawie no-
wego celu redukcji emisji w 
UE na 2030 r. o co najmniej 
55% w stosunku do poziomu 
z 1990 r., co popierał Euro-
pejski Komitet Regionów. W 
międzyczasie Rada Europej-

ska osiągnęła porozumienie 
w tej sprawie.

Kolejnym ważnym tematem 
poruszonym podczas sesji 
plenarnej KR była kwestia 
porozumienia pomiędzy Unią 
Europejską, a Wielką Bryta-
nią oraz skutki terytorialne 
brexitu. Z końcem grudnia br. 
zakończy się okres przejścio-
wy. „Chciałbym zapewnić, że 
Londyn pozostanie kluczo-
wym partnerem dla Brukseli 
i każdego europejskiego mia-
sta, regionu i kraju. Jeżeli w 
ciągu najbliższych kilku dni 
nie uda się osiągnąć porozu-
mienia handlowego, wezwę 
Borisa Johnsona i UE do 
przedłużenia okresu przejścio-
wego. Brak porozumienia nie 
powinien być po prostu opcją” 
– powiedział burmistrz Lon-
dynu Sadiq Khan jednocze-
śnie podkreślając potencjalne 
koszty braku porozumienia 
dla obu stron. Podczas debaty 
członkowie KR zobowiązali 
się do ścisłej współpracy w 
celu zapewnienia regularnej 
oceny wpływu terytorialnego 
brexitu oraz do wspólnych 
działań w przyszłości.

Podczas sesji plenarnej od-
była się również debata na te-
mat odbudowy i zwiększania 
odporności na terenach wiej-
skich. Gościem specjalnym tej 
części posiedzenia był Janusz 
Wojciechowski – komisarz 
UE ds. Rolnictwa. Komi-
sarz przedstawił działania 
podejmowane przez UE od 
początku pandemii. Obejmują 
one przesunięcie środków pro-
gramów obszarów wiejskich 
na zapobieganie skutkom 
kryzysu, a także działania 
dotyczące kwestii bezpie-
czeństwa żywności i pomocy 
publicznej. Komisarz Woj-
ciechowski wskazał również 
instrumenty finansowe, które 
mają wesprzeć obszary wiej-
skie w najbliższych latach. 
Lista ta obejmuje zarówno 
fundusze strukturalne, finan-
sowanie ze Wspólnej Polityki 
Rolnej, jak i Fundusz Odbu-
dowy i Zwiększania Odporno-
ści, który jest instrumentem 
bezpośrednio skierowanym 
na podniesienie gospodarki 
całej UE z kryzysu. Komi-

sarz odniósł się również do 
Długoterminowej Wizji dla 
Obszarów wiejskich – unijne-
go dokumentu strategicznego, 
który ma zostać przestawiony 
w połowie 2021 r.

Grudniową sesję plenarną 
zakończyła debata na temat 
programu prac Komisji Eu-
ropejskiej na 2021 r. oraz 
pierwszego sprawozdania 
dot. prognozy strategicznej z 
udziałem Maroša Šefčoviča, 
wiceprzewodniczącego KE 
i komisarza ds. stosunków 
międzyinstytucjonalnych i 
prognozowania. „Rok 2020 
był pełny wyzwań – musieli-
śmy działać i przeciwdziałać 
skutkom pandemii” -  zwrócił 
się do europejskich samorzą-
dowców wiceprzewodniczą-
cy KE, dodając, że mimo 
trudnej sytuacji pojawiły się 
nowe szanse dzięki ścisłej 
współpracy i jedności państw 
członkowskich.  Podziękował 
Komitetowi Regionów za 
przygotowanie barometru 
lokalnego i regionalnego na 
2020, który zdaniem KE 
bardzo dobrze odzwierciedla 
konsekwencje kryzysu wywo-
łanego pandemią COVID-19. 
Zdaniem M. Šefčoviča UE 
wchodzi w nową erę, w któ-
rej dostępne będą fundusze 
umożliwiające ożywienie 
gospodarcze i stanowiące 
zabezpieczenie przed skutka-
mi ewentualnych pandemii. 
Komisarz przywołał również 
temat raportu prognostyczne-
go, którego głównym punk-
tem jest kwestia odporności 
w czterech wymiarach (tj. 
cyfrowym, ekologicznym, 
gospodarczo-społecznym i 
geopolitycznym) oraz zdol-
ność przewidywania zdarzeń 
mogących wywołać potencjal-
ny kryzys.

W ramach przygotowań 
do sesji Europejskiego Ko-
mitetu Regionów, M. Woź-
niak, Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego uczestniczył 
również w posiedzeniu Prezy-
dium KR, grupy politycznej 
Europejskiej Partii Ludowej 
(EPL). Przewodniczył także 
spotkaniu polskiej delegacji 
w KR.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Klimat, brexit oraz obszary wiejskie 
tematami grudniowej sesji plenarnej w KR
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W poniedziałek 7 grudnia 
odbyło się otwarcie nowo 
przebudowanych pomiesz-
czeń budynku Ośrodka 
Rehabilitacyjnego w Ko-
ścianie. 

Zadanie rozbudowy i prze-
budowy budynku – I etap, 
Ośrodek Rehabilitacyjny zre-
alizował ze środków dotacji 
przekazanych przez gminy i 
powiat, a także ze wsparcia 
Stowarzyszenia „Dać Pomoc” 
i Banku Spółdzielczego w 
Kościanie. Powiat Kościański 
przekazał na ten cel 65.000 
zł, Gmina Miejska Kościan 
35.000 zł, gminy: Kościan, 
Czempiń i Śmigiel – po 10.000 
zł, gmina Kamieniec 6.000 
zł, natomiast Stowarzyszenie 
„Dać Pomoc” 18.064,61 zł, a 
wsparcie Banku Spółdzielcze-
go w Kościanie wniosło 1.000 
zł. Cała inwestycja opiewała 
na kwotę 155.064,61 zł. Wy-
konano gruntowny remont 
5 pomieszczeń oraz koryta-

rza, przystosowując dawne 
wnętrza gospodarcze na sale 
terapeutyczne/rehabilitacyj-
ne, spełniające wymogi GIS, 
a także KIF, umożliwiające 
w pełni przyjmowanie pa-
cjentów. W ramach zadania 
przeprowadzono adaptację 
pomieszczeń starej kuchni 
mlecznej na gabinet rehabili-
tacyjny, adaptację pomiesz-
czenia starej kuchni na gabinet 
terapeutyczny/salę rehabilita-
cyjną, adaptację szatni oraz 

pomieszczeń magazynowych 
na gabinety terapeutyczne, 
wraz z doprowadzeniem drogi 
ewakuacyjnej do przystoso-
wywanych sal. Zakres prac 
obejmował: wymianę insta-
lacji wod.-kan. oraz montaż 
klimatyzacji, wymianę sieci 
elektrycznej, wymianę stolarki 
drzwiowej oraz roboty bu-
dowlane m.in. skucie starych 
płytek, przesunięcie ścian, 
likwidacja szybu windy, prace 
wykończeniowe, itp.

Kościańscy seniorzy atmosfe-
rę nadchodzących Świąt Bo-
żego Narodzenia poczuli już 
2 grudnia br. W tym dniu 
wolontariusze współpracujący 
z Lokalnym Centrum Wolon-
tariatu przy Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Kościanie 
oraz pracownicy Ośrodka 
dostarczyli, starszym, samot-
nym mieszkańcom naszego 
miasta atrakcyjne paczki    
świąteczne.

Paczki  sfinansowali i przy-
gotowali lokalni przedsiębior-
cy oraz osoby, które odpowie-
działy na apel liderki akcji cha-
rytatywnej, Pani Aleksandry 

Szwarc, pod hasłem „Świą-
teczna pomoc dla samotnych 
seniorów”  (pierwszą edycję 
akcji zorganizowano z okazji 
Świąt Wielkanocnych).

Działania prowadzono przy 
współpracy z Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej w Kościanie, 
który wykorzystując wiedzę 
o sytuacji życiowej seniorów 
wytypował grupę osób star-
szych, samotnych, dla których 
każda forma wsparcia jest 
bezcenna. Uwzględniono przy 
tym indywidualne potrzeby 
każdej z tych osób.

Rozmiar akcji przeszedł 
oczekiwania;  dzięki wielu 

ofiarodawcom udało się przy-
gotować  60 paczek, którymi 
obdarowano nie tylko miej-
skich, ale także gminnych 
seniorów. Obok podstawowych 
artykułów przekazano także 
55 paczuszek –niespodzianek, 
zawierających czekolady, owo-
ce, opłatki, kartki świąteczne 
oraz wiele innych świątecz-
nych drobiazgów.

Przekazane dary  przyspo-
rzyły kościańskim seniorom 
wiele radości,  bezinteresowne 
zainteresowanie  ich sytuacją 
wywołało wzruszenie, a świą-
teczna pomoc spotkała się  z 
wyrazami wdzięczności.

Od stycznia nowego roku 
każdy nowonarodzony miesz-
kaniec Kościana dostanie 
upominek, ufundowany przez 
Samorząd Miasta Kościana. 
Aby dopełnić radości rodzi-
ców z przyjścia na świat  nowe-
go kościaniaka, otrzymają oni 
pamiątkowe body dziecięce z 
nadrukiem „Nowy mieszka-
niec Kościana” wraz z listem 
gratulacyjnym. Podarunek 
będzie wręczany w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Kościanie 
przy odbiorze aktu urodzenia 
dziecka, a w przypadku re-
jestracji przez ePuap dzieci 
urodzonych i zameldowanych 

w Kościanie - wysyłany wraz 
z odpisem aktu. Natomiast w 
przypadku odbioru dokumen-
tu narodzin poza Kościanem, 
po upominek można się zgło-
sić osobiście do Urzędu Stanu 
Cywilnego w Kościanie, ul. 
Bernardyńska 2, po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym. 
Od nowego roku czekamy z 
upominkiem na narodziny 
młodych obywateli naszego 
miasta. Już dziś gratulujemy 
rodzicom, a wszystkim ży-
czymy zdrowia i szczęścia.  
Regulamin akcji „Upominek 
dla nowego mieszkańca Ko-
ściana” na stronie koscian.pl

Adaptacja pomieszczeń 
Ośrodka Rehabilitacyjnego

Świąteczna radość dla seniorów

Upominek dla nowego 
mieszkańca

Samorząd Miasta Kościana 
przekazał dwadzieścia tysięcy 
złotych z rezerwy kryzysowej 
szpitalowi imienia Teodora 
Dunina w Kościanie. 

Za przekazanie środki fi-
nansowe zakupione zostały 

kombinezony ochronne dla 
personelu medycznego. Pod-
czas pierwszej fali pande-
mii, miasto wsparło SP ZOZ 
kwotą w wysokości 30.000 
zł – podkreśla Burmistrz Piotr 
Ruszkiewicz.

Projekt „Szatnia na Medal” 
zakładał remont szatni w bu-
dynku przy Stadionie Miej-
skim w Kościanie. Kwota 
przyznanego dofinansowania 
wyniosła 48.000 zł, łączna 
kwota inwestycji to: 97.983,08 
zł. „Szatnia na medal” to 
działanie Samorządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego 
skierowane do samorządów 
lokalnych, czyli powiatów i 
gmin naszego regionu. Jego 
celem jest zbudowanie pozy-
tywnego wizerunku sportu 
kojarzonego ze zdrowiem oraz 
higieną i poprawa warunków 
ogólnodostępnych budynków 
szatniowo – sanitarnych przy 
obiektach sportowych.

Na terenie Kościana urucha-
miane są strefy pomiarowe, 
które umożliwią pracownikom 
Wodociągów Kościańskich 
wgląd w to, jak woda przepływa, 

w jakich godzinach, w jakich 
kierunkach i z jakim ciśnie-
niem. Informacje uzyskane z 
wdrażanego systemu pomogą 
w przyszłości szybciej zlokali-

zować ewentualną awarię oraz 
zoptymalizować niezakłóconą 
ciągłość dostaw wody do miesz-
kańców Kościana – podkreśla 
Burmistrz Piotr Ruszkiewicz.

Obiekt został wyposażony w 
nowe urządzenia zabawowe 
dla najmłodszych, w tym w 
zjazd linowy (tyrolka) oraz 
ławki i kosze na śmieci. 
Koszt inwestycji wyniósł 65 
tysięcy złotych. Prace zostały 
przeprowadzone na przełomie 
listopada i grudnia bieżącego 
roku. 

Kolejny miejski plac zabaw, 
który zostanie zmodernizo-
wany, znajduje się na os. Pia-
stowskim.

Kolejna pomoc dla szpitala

Zakończył się remont kolejnej 
„Szatni na medal” w Kościanie

Przepływ wody na terenie mia-
sta będzie monitorowany

Modernizacja placu zabaw

Pilotka helikoptera, Maria Muś, 
w szkole nie miała najlepszych 
stopni. Ale wiedziała, że – 
mimo niedowierzania nauczy-
cieli – maturę zda najlepiej jak 
się da. I zdała, dostała się na 
wszystkie kierunki studiów, 
w tym do Szkoły Lotniczej 
w Dęblinie. Dziś lata swoim 
ukochanym Bolkowem i szkoli 
się dalej – chce należeć do 
ścisłej elity pilotów, którzy wy-
konują ewolucje śmigłowcami. 

Ta elita to… sześć osób na 
świecie. 

O historii Marii można po-
słuchać w podcastach, przygo-
towywanych przez poznańską 
Fundację im. Julii Woykow-
skiej. To jedna z osiemnastu ko-
biet, które stały się bohaterkami 
serii „Kobiety jak Rakiety”.

Chciałyśmy przedstawić te 
kobiety, które łamią stereotyp 
kruchej kobietki, która nie ma 
predyspozycji do wykonywania 

pewnych zawodów czy pasjo-
nowania się bardziej „męski-
mi” światem – mówi Paulina 
Kirschke, prezeska Fundacji 
i prowadząca rozmowy –Wiem, 
że to może brzmieć nieprawdo-
podobnie, w końcu 
mamy XXI wiek, ale 
stereotypy, co może, 
a czego nie kobieta 
są w naszym spo-
łeczeństwie wciąż 
niezwykle silne. 

W zakończonym 
właśnie pierwszym 
sezonie cyklu wy-
stąpiły jeszcze m.in. 
Anna Streżyńska, 
była ministra Cy-
f r y z a c j i ,  A n n a 
Mierzwa, aktorka 
Teatru Nowego w Poznaniu 
czy dr Anna Łosiak, geolożka 
planetarna, przygotowująca 
analogowe misje na Marsa. 

Nie zdarzyło się jeszcze, żeby 

któraś z pań odmówiła udziału 
w naszym podcaście. Wszystkie 
w jakimś stopniu mierzyły się 
ze szklanymi sufitami, nierów-
nym traktowaniem, niższymi 
zarobkami – podkreśla Agata 

Żelazna, członkini zarządu Fun-
dacji – dlatego tak ważne dla 
nich jest teraz, aby opowiadać 

o swoich doświadczeniach 
i przekonywać inne kobiety, że 

można sięgać wysoko, warto 
wierzyć w siebie, czasem mimo 
wszystko. 

Nowy, drugi sezon „Rakiet” 
rozpocznie się mocnym ak-
centem – bohaterką pierw-

szego spotkania będzie 
Agnieszka Holland, która 
kilka dni temu została 
przewodnicząca Europej-
skiej Akademii Filmowej. 

Paulina Kirschke, która 
prowadzi rozmowy, jest 
doświadczoną dzienni-
karką: pracowała m.in. 

w Telewizji WTK, Ra-
diu RMI czy w Polsacie 
News. Wszystkich roz-
mów posłuchać można na 
stronie projektu – www.
kobietyjakrakiety.pl, ale 

także na innych platformach 
podcastowych takich jak iTunes, 
Spotify czy Google Podcast. 
Sponsorem technologicznym 
projektu jest INEA SA. 

Sześć osób na świecie wykonuje ewolucje śmigłowcem
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WULKANIZACJA I SERWIS OPON

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

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

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

H
U

R
t

O
W

N
IA

 
S

t
Y

R
O

P
IA

N
U

LE
CH

 D
OM

IN
IA

K 
OP

AL
EN

IC
A 

ul
. M

. K
on

op
ni

ck
ie

j 4
7

te
l/f

ax
 4

4 
76

 7
93

 
lu

b 
50

6 
08

 9
2 

93

za
pr

as
za

m
y:

 od
 7.

00
 d

o 2
0.

00
 

so
bo

ta
 od

 7.
00

 d
o 1

6.
00

 fa
rb

y, 
st

yr
op

ia
n z

 pa
pą

 , 
sia

tk
i p

od
ty

nk
ow

e ,
 ty

nk
i m

i -
ne

ra
ln

e, 
ak

ry
lo

we
, k

lej
e d

o 
st

yr
op

ia
nu

,  p
ły

te
k ,

 za
pr

aw
a 

ty
nk

ar
sk

a,
 m

ur
ar

sk
a,

 bl
ac

hy
 

da
ch

ów
ko

we
 bl

ac
ha

 al
um

i -
ni

ow
a,

 da
ch

y z
e s

ty
ro

pi
an

u 
- n

ow
oś

ć ,
 pa

py

P. H. ANDRZEJ CIORGA
OSPRZĘT ELEKTRYCZNY, ARMATURA SANITARNA

PŁYTKI, KLEJE, FARBY, SILIKONY, GWOŹDZIE, ŚRUBY

WIELICHOWO, ul. Ogrodowa 11, tel. 61/44 40 145
RAKONIEWICE, ul. Garbary, tel. 61/44 41 062
RAKONIEWICE, ul. Kościelna, tel. 61/44 41 007
NOWY TOMYŚL ul. Długa, tel. 61/44 21 068, 61/44 41 210
KAMIENIEC, ul. Główna 23, tel. 61/44 24 841
CZYNNE OD 7.00 DO 18.00   SOBOTY 7.00 - 15.00

TOMASZ BRYCHCY
ul. Poznańska 34 ,grodzisk Wlkp.
tel. 601 668 680

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 

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

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.

OKRĘGOWA 
STACJA 
KONTROLI 
POJAZDÓW

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

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

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA
POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

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

StIHL MS-170 
PILARKA ŁAŃCUChOWA

749,-749,-

EDMUND BOSY

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

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

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” 
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Niedzielny poranek, 6 
grudnia, był dla pracow-
ników opalenickiego CKiB 
niezwykle pracowity. W 
nieśmiałych promieniach 
zimowego słońca, wspólnie 
przystroili oni świąteczny-
mi dekoracjami budynek 
opalenickiego centrum. I 
tak, przy samym wejściu, 
stanęła piękna, żywa cho-
inka udekorowana bomb-
kami, które zostały wcze-
śniej pomalowane przez 
mieszkańców miasta. 

Przy choince nie mogło za-
braknąć samego Gwiazdora, 
który będzie teraz witał 
czytelników odwiedzających 
opalenicką książnicę. Nie 
lada atrakcją będzie także 
wesoły zaprzęg świętego 
Mikołaja i wielki, bo ponad 
5 metrowy, dmuchany reni-
fer, przy którym do późnego 
wieczora najmłodsi i ci nieco 
starsi robili sobie zdjęcia. A 
jeśli już o zdjęciach mowa, 
to symbolicznego otwarcia 
plenerowej wystawy fotogra-
ficznej znajdującej się przed 
budynkiem Centrum Kultury 
i Biblioteki, dokonał sam au-
tor zdjęć – Radosław Siekie-
rzyński, który nieoczekiwanie 
pojawił się w Opalenicy.

Kolejną atrakcja tegorocz-
nych mikołajek był pokaz 
plenerowego kina samo-
chodowego zorganizowany 
wspólnie z Opalenicką cu-
krownią Nordzucker Polska. 
Na projekcji „Królowej Śnie-
gu 3” pojawiła się rekordowa 
ilość, ponad 40 samochodów, 
a każdy uczestnik pokazu 
wrócił do domu ze słodkim 
upominkiem.

Nie bez znaczenia były 
tu – nie tylko atrakcyjna 
propozycja filmowa, ale i 
wspaniała pogoda,która tego 
dnia zachęcała do wyjścia 
z domu.

Szymon Kandulski

Atrakcje w opalenickim C.K.

W dniu 18 grudnia 2020 r. w 
Bolewicach, przed rozpoczę-
ciem sesji, za sprawą naszej 
Drużyny Harcerskiej „Czarne 
Stopy” z Bolewic do Gminy 
Miedzichowo dotarł ogień z 
Betlejem.

Harcerze, w ramach akcji 
Betlejemskie Światło Pokoju 
2020  pn. „Światło służby”, 
przekazali go na ręce Wójta 
Gminy dr Stanisława Piechoty, 
Sekretarza Gminy  Karoliny 
Łoteckiej, Przewodniczącego 
Rady Gminy Tadeusza Ko-
leckiego, Księdza Proboszcza 
z Parafii Bolewice Janusza 
Pośpiecha, Księdza Proboszcz 
z Parafii Miedzichowo Marka 
Krysmanna oraz Radnym 
Rady Gminy Miedzichowo.

Akcja przekazywania przed 
Świętami Bożego Narodzenia 
ognia zapalonego w Gro-
cie Narodzenia Chrystusa w 
Betlejem jest prowadzona w 
Polsce od 1991 r. Odpowiadają 
za nią  harcerze ze Związku 
Harcerstwa Polskiego, którzy 
odbierają światełko od skau-
tów słowackich, jest to znak 
pokoju, poświadczenie wza-
jemnego zrozumienia i symbol 
pojednania między narodami.

m Grodzisk Wlkp.
Szlachetna Paczka niesie po-
moc osobom, które z róż-
nych życiowych przyczyn 
znalazły się w potrzebie. 
Wsparcie w formie świątecz-
nych paczek dedykowane 
jest konkretnym rodzinom. 
To też pomoc emocjonalna  
i pomocna dłoń, by wyjść z 
kryzysu i zawalczyć o swoją 
przyszłość. Uczennice kla-
sy 4E z wychowawcą Seba-
stianem Tulińskim z grodzi-
skiego ZST im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego „wyciągnęli 
pomocną dłoń” dla rodziny 
ze Swarzędza wykazując się 
sporą ofiarnością i zaangażo-
waniem. Warto dodać, że akcję 
wsparli również Anna Szłapka, 
Grzegorz Trzeszewski oraz 
firma SIL-BUD. Prezenty 
dostarczono dzięki uprzejmo-
ści firmy Art-Room Reklama 
w niedzielę 13 grudnia do 
magazynu Szlachetnej Paczki  
w Swarzędzu.

Sebastian Tuliński

W ramach przedsięwzięcia 
pn.: „Dofinansowanie zaku-
pu wyposażenia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bolewi-
cach do przeciwdziałania 
zagrożeniom środowiska i 
l ikwidacji ich skutków”, 
Ochotnicza Straż Pożarna w 
Bolewicach otrzymała pięć 
specjalistycznych hełmów 
Heros Titan marki Rosen-
bauer, pięć ubrań specjalnych 

oraz pięć par butów specjal-
nych strażackich skórzanych. 
Zakup umundurowania spe-
cjalistycznego, był możliwy 
dzięki wsparciu Wojewódz-
kiego Funduszu ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu – w 
kwocie 25.000,00. Pozostałą 
kwotę, czyli 3250,00 złotych 
na powyższy cel, przeznaczy-
ła Gmina Miedzichowo.

Jest to nowoczesne i inno-
wacyjne umundurowanie, za-
pewniające bezpieczeństwo i 
maksymalny komfort podczas 
prowadzenia działań ratowni-
czych, nawet w ekstremalnych 
warunkach. Spełnia wszystkie 
najważniejsze obowiązujące 
normy i standardy. Z pew-
nością wpłynie na poprawę 
mobilności członków OSP 
Bolewice.

W tym roku ze względu na 
epidemię, nie było organizacji 
corocznego spotkania wigilij-
nego dla osób samotnych i 
potrzebujących, dlatego Wójt 
Gminy Miedzichowo wspól-
nie z Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej przygo-
towali paczki świąteczne, 
które trafiły do osób chorych 
samotnych i niepełnospraw-
nych.

Zależy nam, by pomimo tej 
trudnej sytuacji, mieszkańcy 

Gminy Miedzichowo poczuli 
magię świąt.

Święta Bożego Narodzenia, 
to dla większości piękny, ma-
giczny okres radości, miłości, 
atmosfery rodzinnej i prezen-
tów, ale jest to czas, w którym 
szczególnie pamiętamy o tych 
mieszkańcach, dla których 
święta są wyjątkowo trudne; 
o samotnych, starszych i nie-
pełnosprawnych.

Paczki trafiły do potrze-
bujących za pośrednictwem 

pracowników GOPS oraz soł-
tysa Jabłonki Starej Dariusza 
Zabawa.

Każda paczka ważyła ok. 10 
kg. (makaron, ryż, olej, kon-
serwy, mandarynki, cukierki, 
czekolada, herbata, pierniki, 
ciastka itp.)

Do paczek dołączone zo-
stały także artykuły zebrane 
podczas świątecznej zbiórki 
w placówkach oświatowych 
i sklepach z terenu Gminy w 
ilości 125 kg.

Betlejemskie Światło Pokoju w Miedzichowie

Pomocna dłoń „Szlachetnej Paczki”

WfOŚigW wspiera bezpieczeństwo 
strażaków z OSP Bolewice

Świąteczne paczki dla potrzebujących

m Grodzisk Wlkp.
W tym roku w akcję Szla-
chetna Paczka  w Grodzisku 
Wielkopolskim zaangażowało 
się 28 wolontariuszy (w tym 
osiem pierwszy raz w roli) i 12 
kierowców, a ludzie o wielkim 
sercu pomogli aż 35 rodzinom.

Wśród wolontariuszy są 
osoby sprawujące inne ważne 
funkcje. Koordynatorem rejo-
nu, sprawującym opiekę nad 
pięcioma liderami w Wielko-
polsce jest Olga Pierzyńska- 
Poprawa. Rolę Lidera Rejonu 
oraz  specjalisty ds. opisów, 
dbającym o ich przejrzystość 
– Marzena Maciak. Osobą, 
która wspólnie z liderem przy-
gotowuje plan działania, dba o 
kontakt z kierowcami i spra-
wuje pieczę nad magazynem 
jest Specjalista ds. logistyki 
- Konrad Adamczak. Nowych 
wolontariuszy przygotowuje 
do pracy Milena Bether – Spe-
cjalistka ds. wdrożeń, a oprawą 
graficzną strony internetowej 
zajmują się Filip Fórmaniak i 
Marcin Golczak. 

Rejon Grodzisk Wielko-
polski jest wyjątkowy. Tutaj 
naprawdę dzieją się cuda. 
Nasi Darczyńcy są nieocenie-
ni, a my jesteśmy im bardzo 
wdzięczni za to, że nas wspie-
rają- mówi Marzena Maciak

Jedna z rodzin, z przyczyn 
niezależnych od wolontariu-
szy, wróciła do bazy Szlachet-
nej Paczki, ale i ona bardzo 
szybko znalazła kogoś, kto 
postanowił spełnić jej marze-
nia –kontynuuje Liderka.

Najczęściej wymieniane po-
trzeby to: opał, sprzęt AGD, ro-
wery, odzież , obuwie,  meble, 
okulary korekcyjne, zabiegi 
rehabilitacyjne, środki czysto-
ści oraz artykuły spożywcze. 

Darczyńcy to osoby prywat-
ne, ale też większe instytucje 
państwowe, banki i firmy.

Akcję Szlachetna Paczka od 
lat wpierają grodziszczanie – 

patronat honorowy obejmują 
burmistrz Grodziska Wiel-
kopolskiego Piotr Hojan oraz 
starosta powiatowy Mariusz 
Zgliński.

Do akcji włączają się też 
miejscowe firmy i przedsię-
biorstwa: Hurtownia ALF, 
Centrum Ogrodnicze DanFlor, 
, Salon optyczny 4You, Sklep 
owocowo-warzywny Państwa 
Julity i Pawła Borowiaków, 
Browar Grodziski, Piekarnia 
Gwóźdź, Cukiernia 7 Niebo. 

Jak co roku mogliśmy rów-
nież liczyć na pomoc pod-
opiecznych Szkoły Życia, 
którzy wykonali przepiękne 
torebki dla Darczyców oraz  
Harcerzy z 13 Drużyny  Har-
cerskiej „Nowa 1” w Gro-
dzisku wielkopolskim, którzy 
przygotowali kartki świątecz-
ne zarówno dla Darczyńców 
jaki wszystkich rodzin z na-
szego rejonu.

Podsumowanie „Szlachetnej Paczki”
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Tegoroczna odsłona Świątecznej Kriany znów 
zachwyciła przybywających Gości. 

Ponad 3 miliony wielokolorowych światełek oraz liczne dekoracje 
świąteczne wprowadzą wszystkich w niepowtarzalny gwiazdkowy klimat 

Wydarzenie trwa od 27.11.2020 do 28.02.2021 
To właśnie u nas podczas spaceru o zmroku zobaczysz:

a park udekorowany kolorowymi lampkami i wężami świetlnymi
a szopkę bożonarodzeniową z żywymi zwierzętami

a magiczną ścieżkę w koronach drzew
a dekoracje świąteczne, kolorowe tunele, fontanna, bombki, wodospad, 

zaprzęg z reniferami i wiele wiele innych iluminacji
a poczta mikołajkowa,gdzie będzie można wrzucić list do Świętego Mikołaja

a zwiedzanie domu Świętego Mikołaja
a świąteczna bajka wyświetlana w technologii laserowej

Jednocześnie zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań by wszelkie 
normy sanitarne zostały spełnione, aby zapewnić wspólne bezpieczeństwo.

Godziny otwarcia DELI Park od 27.11.2020: Pon. - Ndz: 15:00 - 20:00
Bilety: a w kasie DELI Park a online: https://www.bilety24.pl/.../swiateczna-kraina-w-deli-park...

Zakup biletu na wstęp do Świątecznej Krainy jest jednoznaczny 
z akceptacją obowiązujących regulaminów.

Niższe temperatury również nie są nam straszne 
- na rozgrzanie oferujemy wszystkim aromatycznego grzańca lub gorącą herbatę 

Do zobaczenia! 

WYKŁADZINY DYWANOWE I PCV,  DYWANY,     
        CHODNIKI, LISTWY, KLEJE, 
KARNISZE,  ROLETY, WYCIERACZKI

Wolsztyn, ul. Dworcowa 19
tel. 68 347 14 45
(naprzeciwko parowozowni) 

oraz usługi związane 
z montażem wykładzin
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