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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

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

DWUTYGODNIK UKAZUJE SIĘ :  POZNAŃ/ M.IN. MARKETY - PIOTR I PAWEŁ, INTERMARCHE, BIEDRONKA, NETTO, TESCO, GIEŁDA - FRANOWO/ - BUK - WIELICHOWO - KAMIENIEC - KOŚCIAN  - GRODZISK WLKP. -  LUBOŃ  - NOWY TOMYŚL 
-  OPALENICA  - ŚMIGIEL -  STĘSZEW - SULECHÓW -  WOLSZTYN  - ZBĄSZYŃ - MOSINA - RAKONIEWICE - PRZEMĘT - SIEDLEC - LWÓWEK - DUSZNIKI - KOMORNIKI - GRANOWO - KARGOWA -  PNIEWY - MIEDZICHOWO - TRZCIEL - LESZNO - KOPANICA

Sprzedam pianino 
 Stan bardzo dobry ! Tel. 606 327 863

SKUP ZŁOMU
MAKULATURY

METALI KOLOROWYCH

TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

PŁACIMY GOTÓWKĄ

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

BIURO@ZLOM.POZNAN.PL 
WWW.ZLOM.POZNAN.PL

tel. 509 174 596 lub 534 611 454

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.

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

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

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 620 zł /tona 
a blacha 460 zł/tona
a puszka 3,00 zł/kg 

SKUP ZŁOMU

Ocieplanie, szpachlowanie, malowanie nida KG, układanie płytek, montaż 
i demontaż okien oraz drzwi, rozbiórki budynków, remonty ogólnobudowlane

 PRACA     –      Wykonujemy:

 Tel. 665 244 716   UWAGA – PRZYSTĘPNE CENY!
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Opracowanie: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU

W niedzielę 19 stycznia 
2020 Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Nowym Tomyślu 
przeprowadził Mistrzostwa 
Gminy Nowy Tomyśl w Pił-
ce Nożnej Rodzin. Zawody 
odbyły się w hali sporto-
wej SP3.

Oficjalnego otwarcia dokonał 
dyrektor OSiR pan Artur Ło-
ziński, który bardzo serdecz-
nie powitał wszystkich licznie 
przybyłych zawodników, ich 
rodziny oraz kibiców.

Udział w rozgrywkach wzię-
ło 8 rodzin, które poprzez loso-
wanie zostały przydzielone do 
dwóch grup rozgrywkowych.

Z każdej grupy do meczów 
półfinałowych awansowały po 
dwie najlepsze rodziny.

Rywalizacja w grupach była 
bardzo zacięta, a do dalszej 

rywalizacji awansowały ro-
dziny: Pylińscy, John, Szober 
i Koleccy.

Zarówno w meczach gru-
powych, półfinałach oraz me-
czach o 3 i 1 miejsce rywa-

lizacja była bardzo zacięta i 
wielokrotnie końcowy wynik 
był ustalony dopiero w ostat-
nich minutach pojedynków.

W meczu o 3 m iejsce 
spotkały się rodziny Kolec-

cy oraz Szober. Końcowy 
wynik 3:2 dla rodziny Szober.

Natomiast w finale spo-
tka ły się rodziny Pyl iń-
scy oraz John.

Ponownie wynik końcowy 

3:2 udowodnił, że rywalizacja 
o „złoto” trwała do ostatniej 
sekundy meczy.

Mistrzowską drużyną oka-
zała się rodzina Pylińskich, 
której serdecznie gratulujemy, 

natomiast rodzinie John rów-
nież należą się ogromne bra-
wa za świetne mecze w ich 
wykonaniu.

Bezpośrednio po rozegra-
niu finału przystąpiono do 
dekoracji.

Uroczystego wręczenia me-
dali oraz pucharów dokonali: 
zastępca przewodniczącego 
Rady Miejskiej pan Wojciech 
Andryszczyk, który w krót-
kich słowach podziękował 
uczestnikom turnieju, oraz 
pan Krzysztof Szeffner – prze-
wodniczące Gminnej Rady 
Sportu.

Po wręczeniu medali i pu-
charów wykonano pamiątkowe 
zdjęcie, po czym mistrzostwa 
zakończono.

Całość prowadził menedżer OSiR 
Tomasz Radwan

Rodzinna piłka nożna

Dobiegła końca kolejna 4 już 
edycja NOWOTOMYSKIEJ 
LIGI HALOWEJ – JAKO 
CUP.

Na początku podsumujemy 
ostatnią, 4 kolejkę.

Przed jej rozegraniem było 
wiadomo kilka rzeczy, mia-
nowicie to, że o 19:00 zostanie 
rozegrany najważniejszy mecz 
turnieju GOLTOM – AUTO 
HANDEL TELICHOWSKI, 
oraz że 5 ekip ma szansę na 
3 miejsce.

Mecz 1. SEDAN – PRZYJA-
CIELE 3:5
SEDAN  w obecnych rozgryw-
kach gra poniżej oczekiwań. 
Mocna solidna drużyna, ale 
za często im się zdarza grać w 
okrojonym składzie. Naprze-
ciwko PRZYJACIELE – czyli 
jedna z bardziej solidnych ekip 
JAKO CUP, grająca bardzo 
równo.

Tym razem PRZYJACIELE 
po dość przeciętnym meczu 
pokonali SEDAN 5:3 i powoli 
zbliżyli się do podium.

Mecz 2. SEDAN – GRUPA 
WSTYDU 1:4
Aby zachować 3 miejsce GRU-
PA WSTYDU musiała ten 
mecz po prostu wygrać i też 
tak się stało. Mecz był pro-
wadzony pod dyktando jednej 
drużyny i ponownie SEDAN 
musiał zejść pokonany. Mamy 
nadzieję że w następnej edycji 
naszych rozgrywek SEDAN 
sprawi niespodziankę.

Mecz 3. GRUPA WSTYDU – 
PRZYJACIELE 0:4
Mecz teoretycznie o 3 miej-
sce w całym turnieju. I tu 
PRZYJACIELE udowodnili 
swoje doświadczenie. Bardzo 
mądrze się ustawili i punk-
towali młodych zawodników 

GRUPY WSTYDU. Końcowy 
wynik 4:0 dla PRZYJACIÓŁ 
pozwolił im wskoczyć na 3 
miejsce i czekać na potknię-
cie MAKLERÓW, którzy 
przy komplecie punktów 
wyprzedzili by ich w tabeli 
kocowej.

Mecz 4. MAKLERZY – JAKO 
TAKO 1:1
Wydawać by się mogło, że 
mecz powinien należeć do tych 
łatwych, spokojnych i przy-
jemnych dla MAKLERÓW.

Nic bardziej mylnego. De-
biutant w rozrywkach JAKO 
TAKO z kolejki na kolejkę pre-
zentują się coraz lepiej. Mocno 
się „postawił” MAKLEROM 
i tym samym urwał im tak 
ważne dla nich punkty.

Mecz 5. SAM JASTRZĘB-
SKO STARE – MAKLERZY 
3:1
Pogodzeniu już z brakiem 
możliwości zajęcia miejsca 
na podium MAKLERZY nie 
prezentowali już takiego ani-
muszu jak wcześniej. Ekipa 
SAMU natomiast rozegrała 
bardzo dobry i widowiskowy 

pojedynek wygrywając 3:1.

Mecz 6. SAM JASTRZĘB-
SKO STARE – JAKO TAKO 
1:0
Bardzo ciekawy mecz, który 
mimo strzelenia tylko jednej 
bramki, obfitował w wiele 
akcji podbramkowych i świet-
nych interwencji bramkar-
skich. Tym meczem obydwie 
drużyny zakończyły udział w 
rozgrywkach.

Mecz 7. AUTO HANDEL 
TELICHOWSKI – FC SAN-
TROPE 5:2
Tak się losy potoczyły, że dwie 
najlepsze drużyny w ostatniej 
kolejce rozegrają pomiędzy 
sobą decydujący pojedynek 
oraz zagrają z ostatnia dru-
żyną. Jedyna niespodzianką, 
jaka była w tym meczu to 
początkowe prowadzenie FC 
SANTROPE.

Niestety dla niech kilka minut 
później AUTO HANDEL 
TELICHOWSKI wskoczył na 
odpowiednie „obroty” i mecz 
zakończył się pewnym zwycię-
stwem 5:2

Mecz nr 8. GOLTOM – FC 
SANTROPE 7:0
Po 2 minutach gry GOLTOM 
odskoczył na 4 bramki i mecz 
od tej chwili wyglądał jakby 
zawodnicy GOLTOMU już 
tylko czekali na ostatni mecz 
turnieju.

Natomiast drużyna FC SAN-
TROPE tym spotkaniem za-
kończyła swoja grę w JAKO 
CUP.

Mecz 9. GOLTOM – AUTO 
HANDEL TELICHOWSKI 
3:0
Wielki FINAŁ dwóch najlep-
szych drużyn. Bardzo cieka-
we widowisko, ale również 
i bardzo nerwowe, gdzie nie 
wszyscy sobie dawali radę z 
opanowaniem nerwów. 

Niestety dla AUTO HANDEL 
TELICHOWSKI późniejszy 
król strzelców Michał Gucia 
otworzył piękną bramką wy-
nik meczu i w tym momencie 
to już GOLTOM kontrolował 
przebieg meczu dokładając 
jeszcze dwie bramki, które 
strzelili Jakub Kościukiewicz 

oraz Tomasz Puncewicz.

Zwycięstwem 3:0 GOTLOM 
przypieczętował zwycięstwo 
w JAKO CUP IV.

Ze względu na to, że dwóch 
zawodników Jakub Kościu-
kiewicz oraz Michał Gucia 
uzyskali po 13 bramek, o tytuł 
króla strzelców zadecydowały 
rzuty karne. Do bramki wszedł 
bramkarz AUTO HANDEL 
TELICHOWSKI Konrad Fie-
dorowicz. Lepszym egzekuto-
rem okazał się Michał Gucia 
i to on zdobył tytuł Króla 
Strzelców.

Bezpośrednio po rozegraniu 
rzutów karnych przeszliśmy 
do dekoracji.

Dekoracji dokonali dyrektor 
OSiR Artur Łoziński, zastępca 
przewodniczącego Rady Miej-
skiej Wojciech Andryszczyk, 
oraz przewodniczący Gmin-
nej Rady Sportu Krzysztof 
Szeffner.   

Królem strzelców JAKO CUP 
IV został Michał Gucia – 

GOLTOM.

Tytuły MVP turnieju oraz naj-
lepszego bramkarza przyznali 
kapitanowie zespołów, którzy 
wskazali organizatorom swo-
ich faworytów.

Najlepszym bramkarzem zo-
stał – Łukasz Kurzawski – 
GOLTOM

MVP – Mariusz Połomka – 
GOLTOM.

Zawodnicy otrzymali pamiąt-
kowe statuetki oraz nagrody 
rzeczowe.

Następnie przeszliśmy do de-
koracji drużynowej.
miejsce  drużyna  punkty
1 GOLTOM  24
2 AUTO HANDEL
 TELICHOWSKI  21
3 PRZYJACIELE 13
4 GRUPA WSTYDU  13
5 SAM JASTRZĘBSKO 
STARE  12
6 MAKLERZY  9
7 JAKO TAKO  7
8 SEDAN  4
9 FC SANTROPE  1

Goltom Mistrzem Jako Cup IV
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Po raz pierwszy Rakonie-
wicki Ośrodek Kultury 
zagrał z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy i od 
razu ma na koncie niezły 
wynik – 21.900,00 zł – a to 
nie ostatnie słowo! Ponie-
waż jeszcze trwają licytacje 
na portalu allegro.pl

W niedzielę 12 stycznia 2020 
w całej Polsce grała Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy, również na ulice naszego 
miasta wyszli wolontariu-
sze zaopatrzeni w puszki i 
serduszka. Z uśmiechem na 
ustach dziękowali za każ-
dy datek i słali pozytywną 
energię, która zmieniła się w 
konkretną sumę pieniędzy. 
Nasi wolontariusze zebra-
li 5.685,23 zł. Dziękujemy 
im za zaangażowanie i po-
święcony czas. Szczególnie 
jednak chcemy podziękować 
Kajetanowi, który nie dość, 
że w pierwszym finale organi-
zowanym przez ROK, okazał 
się najmłodszym wolontariu-
szem, to w dodatku ustanowił 
pierwszy rekord i uzbierał 
najwięcej spośród wszyst-
kich kwestujących na ulicach, 
1.366,03 zł. Od godziny 15.00 
w rakoniewickiej Hali zrobiło 
się miłe zamieszanie. Jako 
pierwsi na scenie pojawili się 
członkowie Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej z Rostarzewa 
wraz z Grupą Taneczną i roz-
ruszali widownię. Następnie 
swoje talenty zaprezentowali 
uczestnicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej z Rakoniewic oraz 
przedszkolaki z Rakoniewic. 
Później odbyła się gorąca licy-
tacja, podczas której udało się 
uzbierać 6.300,00 złotych!!! 
Dziękujemy!!! Dzięki naszym 
licznym sponsorom udało 
się zebrać pulę ciekawych i 
wartościowych nagród! Była 
również wspaniała atrakcja 
dla dzieci, pokaz magii w 
wykonaniu Michelle Chri-
stian, uczestniczki Mam Ta-
lent. Dalsza część wieczoru 
należała do zespołu AutoLive 
i Julii Lewandowskiej, któ-
rzy umilali swoim śpiewem 
loterię fantową. Dodatkową 
atrakcją loterii fantowej były 
nasze hostessy z Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej, które 
wystąpiły we wspaniałych 
fryzurach, ułożonych przez 
panie z Pracowni Fryzjer-
skiej Ilona i umalowane przez 
Agnieszkę Napiuerałę i Gra-
żynę Janowską. Punktualnie 
o godz. 20.00 tak jak w całej 
Polsce odpaliliśmy Światełko 
do nieba! Było to wyjątkowe 
światełko ponieważ zamiast 
fajerwerków odpalono lasery! 
Laser show poprowadził rów-
nież uczestnik Mam Talent, 
Krystian Minda. 

W trakcie trwania 28 Fina-
łu WOŚP w rakoniewickiej 
hali były również dodatkowe 
atrakcje obstawione przez 
naszych wolontariuszy i spon-
sorów. Dzieci i dorośli mo-
gli skorzystać z kawiarenki 
prowadzonej przez Panie z 
Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Rakoniewicach wraz 
z filiami, kupić wspaniałe 
rękodzieła, pomalować twarz, 
zapleść kolorowe warkoczyki, 
zrobić sobie brokatowy tatuaż 
czy przejść kurs pierwszej 
pomocy i zobaczyć jak po-
winna przebiegać ewakuacja 
zadymionego pomieszczenia. 
To był niesamowity dzień! 
Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do tego 
wielkiego sukcesu. 

Zebraliśmy
a Losy na loterię fantową  
 3.000,00 zł
a Licytacja  
 6.300,00 zł
a Wolontariusze z puszką        
 5.685,23 zł
a Sprzedaż rękodzieła   
  953,00 zł
a Kawiarenka    
             1.186,20 zł
a Warkoczyki i brokatowe ta-

tuaże - Studio Metamorfozy        
 455,29 zł
a Malowanie twarzy 
- Urodzinkowo       438,96 zł
a Wielkopolskie Muzeum 
Pożarnictwa       269,37 zł
a Strażacka grochówka  
   1.288,33 zł
a Puszka sztabowa 
  2.323,62 zł

Razem 21.900,00 zł 

15 stycznia w Urzędzie Miej-
skim Gminy Rakoniewice 
odbyło się kolejne, uroczyste 
wręczenie tablic Powstańców 
Wielkopolskich, które zostaną 
umieszczone przy grobach Po-
wstańców znajdujących się na 
terenie gminy, w celu ich ozna-
kowania W spotkaniu udział 
brali Burmistrz Rakoniewic 
dr Gerard Tomiak oraz Za-

stępca Burmistrza Arkadiusz 
Pawłowski oraz zaproszeni 
goście, którzy reprezentowali 
rodziny Powstańców Wielko-
polskich. W sumie do Urzędu 
Miejskiego, w ramach drugiej 
tury naboru, złożono wnioski 
o przygotowanie ośmiu tablic. 
Wszystkie zostały przekazane, 
a w następnej kolejności będą 
zamontowane na poszczegól-

nych grobach. Bardzo serdecz-
nie dziękujemy wszystkim 
osobom biorącym udział w 
wydarzeniu.

Jednocześnie serdecznie 
zachęcamy do dalszego wnio-
skowania o wykonanie tablic 
Powstańców Wielkopolskich 
w celu oznakowania następ-
nych grobów.  

Magdalena Buchowska

28 Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy

Drugie, uroczyste wręczenie pamiątkowych tablic 
Powstańców Wielkopolskich

17 stycznia Rakoniewice od-
wiedził Pan Leszek Miller, 
polityk, Prezes Rady Mini-
strów w latach 2001-2004, a 
obecnie  Poseł do Parlamentu 
Europejskiego IX kadencji. W 
spotkaniu, z Panem Leszkiem 
Millerem, udział wzięli Bur-
mistrz Rakoniewic dr Gerard 
Tomiak, Zastępca Burmistrza 
Arkadiusz Pawłowski oraz 
Sekretarz Gminy Jarosław 
Marciniak, Prezes Zakładu 
Usług Komunalnych Leonard 
Szmatuła oraz asystenci i 
doradcy Pana Posła: Dariusz 
Staniszewski, Lucjan Dutkie-
wicz i Sandra Żywicka-Sztul. 
Wydarzenie było okazją do 
rozmowy oraz zwiedzenia no-
wej siedziby Urzędu Miejskie-

go w Rakoniewicach, a także 
zmodernizowanej oczyszczal-
ni. Goście byli pod wrażeniem 
efektów przedsięwzięć pro-

wadzonych w obu miejscach, 
a całe spotkanie upłynęło w 
doskonałej atmosferze.

Magdalena Buchowska

16 stycznia, Rakoniewicki 
Ośrodek Kultury wraz z Bur-
mistrzem Rakoniewic zorgani-
zował Spotkanie Noworoczne, 
na które zaprosił Radnych 
Powiatowych i Gminnych, 
Sołtysów, Przewodniczące 
Kół Gospodyń Wiejskich, 
Prezesów Ochotniczych Straży 
Pożarnych, Dyrektorów pla-
cówek oświatowych, Kierow-
ników instytucji działających 
na terenie gminy i  Prezesów 
Organizacji Pozarządowych.

  Z okazji Nowego Roku 
Dyrektor Rakoniewickie-
go Ośrodka Kultury Gizela 
Ziółkowska oraz Burmistrz 
Rakoniewic dr Gerard To-

miak, wszystkim obecnym, 
podziękowali za dotychczaso-
wą współpracę i życzyli wspa-
niałego roku, obfitującego w 
same sukcesy. Głos zabrał 

również Starosta Grodziski 
Mariusz Zgaiński. Spotkanie 
swoim występem uświetniła 
Julia Lewandowska.

Magdalena Buchowska

Spotkanie z Leszkiem Millerem

Spotkanie Noworoczne
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Po raz piąty, na sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej 
w Bolewicach odbył się  Indy-
widualny Turniej Tenisa Sto-
łowego o Puchar Wójta Gminy 
Miedzichowo. 18 stycznia 
2020 r. do zawodów przystąpili 
zawodnicy i zawodniczki w 
trzech kategoriach wiekowych: 
mężczyźni OPEN, kobiety 
OPEN oraz chłopcy do lat 16. 
Turniej sędziował, wzorem 
lat poprzednich  Pan Wie-
sław Żołędziowski – Zastępca 

Dyrektora SP w Bolewicach. 
Po blisko czterech godzinach 
zaciętej rywalizacji wyłoniono 
zwycięzców.

Kategoria Open Kobiet:
a 1 m  Miler Dagmara
a 2 m  Kostera Agata
a 3 m Minge Natalia
 
Kategoria U - 16 Chłopców:
a 1 m Ortyl Oliwier
a 2 m Wesoły Mateusz
a 3 m Wesoły Paweł

Kategoria Open Mężczyzn:
a 1 m Kosicki Szymon
a 2 m Halasz Maurycy
a 3 m Poturnicki Szymon

  
Po zakończonej rywalizacji 

Wójt Gminy Miedzichowo 
dr Stanisław Piechota wraz                       
z Zastępcą Dyrektora Zespołu 
Szkól i Placówek Oświatowych 
mgr Wiesławem Żołędziow-
skim wręczyli najlepszym 
pamiątkowe puchary i dyplo-
my. Wszyscy zgodnie uznali 

imprezę za bardzo udaną i 
stojącą na wysokim poziomie 
sportowym.Nasz gminny tur-
niej cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem, nie tylko 
wśród mieszkańców. Zwycięz-
ca w kategorii chłopcy do lat 
16, Oliwier Ortyl przyjechał 
do nas z Walerianowa koło 
Poznania.

Wszystkim uczestnikom 
serdecznie gratulujemy i za-
praszamy do udziału w kolej-
nych turniejach.

V Turniej Tenisa Stołowego

Z okazji zakończenia 
zadania pn. „Przebudowa 
drogi gminnej 349049P” 
z miejscowości Bolewice w 
kierunku Nowego Tomy-
śla, w czwartek 16 stycz-
nia 2020 r. odbyło się jej 
oficjalne otwarcie. Łączny 
koszt ponad 3 kilometrowej 
inwestycji wyniósł 1 393 
467,00 zł i jest to najwięk-
szy wspólny projekt Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Szczecinie i 
Gminy Miedzichowo. 

W obecności zaproszonych 
gości oraz proboszcza parafii 
Bolewice Janusza Pośpiecha, 
który poświęcił nowy od-
cinek drogi, dokonano uro-
czystego przecięcia wstęgi. 
Honory te poczynili: Starosta 
Powiatu Nowotomyskiego 
Andrzej Wilkoński, Dyrektor 
Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Szczecinie 
Andrzej Szelążek oraz gospo-
darze uroczystości Nadleśni-
czy Nadleśnictwa Bolewice 

Grzegorz Gaczyński i Wójt 
Gminy Miedzichowo Stani-
sław Piechota.

W uroczystości otwarcia 
drogi oprócz wymienionych 
osób, uczestniczyli również: 
sekretarz UG Miedzichowo 
Karolina Łotecka, Skarbnik 
Gminy Mirosława Kuryś, Kie-
rownik Referatu Infrastruk-
tury i Ochrony Środowiska 
Bogusława Wajman, Sołtys wsi 
Bolewice Stanisław Łodyga, 
Przewodniczący RG Miedzi-

chowo Tadeusz Kolecki oraz 
pracownicy Nadleśnictwa Bo-
lewice. Starosta nowotomyski 
podziękował władzom lasów 
państwowych oraz gminy za 
zaangażowanie i trud włożony 
w działania mające na celu 
utworzenie tego odcinka drogi. 

Budowa drogi została sfi-
nansowana ze środków fun-
duszu leśnego oraz ze środków 
budżetu Gminy Miedzichowo. 
Wspólne inwestycje są jak wi-
dać bardzo ważnym i korzyst-

nym elementem współpracy.
Modernizacja drogi, zwy-

czajowo nazywanej królewską, 
poprawiła warunki przemiesz-
czania się zarówno kierowców, 
rowerzystów, jak i pieszych, a 
przez to zwiększyła bezpie-
czeństwo okolicznych miesz-
kańców Gminy Miedzicho-
wo. Realizacja tego zadania 
ułatwi również prowadzenie 
prac związanych z gospo-
darką leśną w Nadleśnictwie 
Bolewice, a przede wszyst-
kim bezpośrednio wpłynie na 
wzmocnienie zabezpieczenia 
przeciwpożarowego lasów, 
podniesienia sprawności akcji 
gaśniczych poprzez umożli-
wienie szybkiego i sprawnego 
dojazdu wozów ratownictwa 
pożarowego w trudnodostępne 
obszary leśne.

Gmina Miedzichowo, z któ-
rą administracyjnie związane 
jest Nadleśnictwo Bolewice 
jest jedną z najbardziej zalesio-
nych gmin w Wielkopolsce, a 
71% jej powierzchni to właśnie 
lasy i jeziora.

„Droga Królewska” już otwarta!
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W auli Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej odbyła 
się uroczysta sesja Rady 
Miejskiej, poświęcona 
100-leciu powrotu Leszna 
do Macierzy. Podczas posie-
dzenia wręczono tytuły Ho-
norowego Obywatela oraz 
Zasłużonych dla Miasta 
Leszna oraz samorządowe 
nagrody i wyróżnienia za 
zasługi dla miasta. 

W uroczystej sesji Rady Miej-
skiej wzięło udział kilkuset 
gości, którzy wypełnili aulę 
PWSZ. Obrady rozpoczęło 
odczytanie przyjętej już wcze-
śniej uchwały ustanawiającej 
rok 2020 Rokiem Jubileuszo-
wym i oddającej hołd osobom 
i organizacją, które wyróżniły 
się w działalności na rzecz 
polskiego Leszna. Szczególną 
refleksję nad fenomenami za-
równo wolności, jak i Leszna, 
przedstawił zgromadzonym 
prof. Aleksander Mikołajczak, 
prorektor PWSZ. Następnie 
Andrzej Dera, minister w 
Kancelarii Prezydenta RP 
odczytał przesłanie Andrzeja 
Dudy z okazji jubileuszu, wrę-
czył też prezydentowi Leszna 
Łukaszowi Borowiakowi flagę 
państwową z prezydencką 
dedykacją. Życzenia z okazji 
100-lecia przekazali rów-
nież parlamentarzyści: Jan 
Dziedziczak i Jan Mosiński z 
PiS, Grzegorz Rusiecki z KO 
oraz Wiesław Szczepański z 
Lewicy. 

Kolejnym ważnym punktem 
uroczystych obchodów było 
wręczenie tytułów honoro-
wych nadanych przez Radę 
Miejską. Tytuł Honorowe-
go Obywatela Miasta Lesz-
na otrzymał gen. Jarosław 
Mika, Dowódca Generalny 
Rodzajów Sił Zbrojnych. Od-
znaczenia „Zasłużonych dla 
Miasta Leszna” otrzymali 
pośmiertnie działacze niepod-
ległościowi z 1920 roku - Józef 
Górecki, Adam Ruszczyński i 
Bronisław Świderski. Odebrali 
je członkowie ich rodzin, zaś w 
przypadku Adama Ruszczyń-
skiego mec. Maciej Loga. 

Pośmiertnie tytuł zasłużo-
nego otrzymał też leszczyński 
rzemieślnik Stanisław Baksa-
lary, który zmarł kilka miesię-
cy temu. Pozostałe odznacze-
nia otrzymali Andrzej Stróżyk 
- właściciel firmy Astromal, 
Marian Lagner - działacz spo-
łeczny i regionalista oraz dwie 
firmy: Agromix i Leszczyńska 
Fabryka Pomp. 

Tradycyjnie już podczas 
święta miasta wręczono sa-
morządowe nagrody za zasługi 
dla miasta. 

Nagrody prezydenta za 
osiągnięcia w sporcie otrzy-
mali: 
a Nicoletta Dudziak - kręglar-
ska Mistrzyni Świata U-18 w 
parach, 
a Iwo Beszterda - zawodnik 
Automobilklubu Leszczyń-
skiego, Mistrz Polski Mło-
dzików w kategorii MICRO 
MAX, 
a Jarosław Borowski - prezes, 
założyciel i były trener zespołu 
seniorskiego UKS 9 Leszno 
a Damian Nowak - wieloletni 
członek zarządu Miejskiego 
Klubu Pływackiego Astromal 
- Leszno, 
a Romuald Ratajczak - pre-
zes ekstraklasowego klubu 
petanque „LESZCZYNKO” 

Wyróżnienia w tej dziedzinie 
otrzymali: 
a Paweł Pęcak - prezes Auto-
mobilklubu Leszczyńskiego, 
a Piotr Rusiecki - prezes Unia 
Leszno SSA, 
a Jarosław Zielonka - prezes 
zarządu Wojskowego Stowa-
rzyszenia Sportowego GROT 
w Lesznie. 

Nagrody Prezydenta w dzie-
dzinie kultury otrzymali: 
a Bartosz Domagała - prezes 
Stowarzyszenia Sympatyków 
Klubu Unia Leszno, lider gru-
py nieformalnej Leszczyńscy 
Patrioci, 
a Lech Woźny -prezes lesz-
czyńskiego oddziału Polskiego 
Związku Filatelistów. 
Wyróżnienia: 
a Sławomir Durka , który 

wraz z żoną Anną założył 15 
Specjalną Drużynę Harcerską 
im. 62 Kompanii Specjalnej 
COMMANDO, 
a Adam Jagodziński i Jerzy 
Reich, który przekazali Miej-
skiej Bibliotece Publicznej 
kolekcje związane przede 
wszystkim z muzyką jazzową, 
bluesową i rockową, 
a Bogdan Winkiel - artysta 
plastyk, 
a Zofia i Mariusz Zakrzewscy 
- organizatorzy Finałów Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Lesznie. 

Nagrody za działalność spo-
łeczną: 
a Bożena Górczak - dzia-
łaczka związkowa NSZZ So-
lidarność, 
a Anna Paulina Matczuk 
- Skarbnik Stowarzyszenia 
PISOP, 
a Barbara Smereka-Gacek 
- prezes Fundacji Terapia i 
Wsparcie, 
Mieczysława von Ossowska 
-a przewodnicząca Leszczyń-
skiego Stowarzyszenia Reha-
bilitacyjnego „Amazonka”, 
a Wojciech Otto - prezes Sto-
warzyszenia Nasz Dom - Nasz 
Świat, 
a Robert Roszczak - prezes 
Fundacji Zdrowa Natura, 
a Sebastian Werner - Prezes 
Stowarzyszenia „Kolory” . 

Wyróżenienia: 
a Anna Kuczkowska-Pod-
grodzka, 
a Jolanta Mikołajczak, 

a Wyróżnienia za dzia-
łalność w sferze przedsię-
biorczości na rzecz rozwoju 
rzemiosła: 
a Danuta Balcerzak, 
a Małgorzata Gawlicka, 
a Zdzisław Baryga, 
a Kazimierz Kucharzak , 
a Sebastian Nowak, 
a Michał Prałat, 
a Ryszard Rauhut, 
a Zbyszko Rzepka, 
a Zdzisław Smolibowski, 
a Dariusz Śliwiński, 
a Andrzej Więckowiak. 

Radio Elka

Hołd dla bohaterów

Przywrócenie połączeń kolejo-
wych z Leszna do Gostynia i 
z Czempinia do Śremu zostało 
wpisane do Strategii Rozwoju 
Województwa Wielkopol-
skiego – poinformował poseł 
Wiesław Szczepański. Jednak 
ponowne uruchomienie linii 
wymagać ma udziału finan-
sowego samorządów. 

Poseł Wiesław Szczepański 
podczas konferencji prasowej 
poinformował, że jeszcze w 
styczniu przyjęta ma być Stra-
tegia Rozwoju Województwa 
Wielkopolskiego - duży ramo-
wy dokument zakładający kie-
runki rozwoju Wielkopolski w 
najbliższych dziesięciu latach.

Dokument opracował sa-
morząd województwa, Sejmik 
ma go ostatecznie przyjąć na 
najbliższej sesji. 

-W strategii zapisano kilka 
spraw ważnych dla naszej 
części regionu, między innymi 
kategoryczny sprzeciw wobec 
planów wydobycia węgla bru-
natnego w powiatach gostyń-
skim i rawickim - powiedział 
poseł - a także wpisano rozwój 
leszczyńskiego lotniska, które 
ma służyć lotnictwu turystycz-
nemu i biznesowemu. Istotne 
z punktu widzenia regionu są 
też zapisy mówiące o odtwa-
rzaniu nieczynnych od lat linii 
kolejowych Leszno - Gostyń i 

Czempiń - Śrem. -Połączenia 
te są też wpisane do progra-
mu rządowego - powiedział 
Szczepański - jednak rozma-
wiałem ostatnio na ich temat z 
Ministrem Infrastruktury An-
drzejem Adamczykiem, który 
powiedział mi, że warunkiem 
ich reaktywacji miałoby być 
wsparcie finansowe samorzą-
dów w wysokości 15 procent 
kosztów. 

Parlamentarzysta zastrzegł, 
że to na razie informacja ustna, 
jednak ma otrzymać dokładne 
dane na temat możliwości 
finansowych resortu i warun-
ków stawianych samorządom. 

Radio Elka

Szczepański o połączeniach kolejowych 

Wieczorna manifesta-
cja patriotyczna z asystą 
wojskową była kolejnym 
elementem obchodów 
100-lecia powrotu Leszna 
do Macierzy. Pod pomni-
kiem Żołnierzy Garnizonu 
Leszno odczytano Apel 
Pamięci zakończono salwą z 
armat przeciwlotniczych. 

Gospodarzami wieczornej 
uroczystości pod pomnikiem 
przy ul. 17 Stycznia byli żołnie-
rze leszczyńskiego garnizonu. 
Na początku przy dźwiękach 
orkiestry przemaszerowali 
oni wzdłuż ulicy aż na Rondo 
Sybiraków i z powrotem pod 
pomnik Żołnierzy Garnizonu 
Leszno, w zapadających ciem-
nościach przyświecając sobie 
pochodniami. Potem przy 
pomniku odbyła się zbiórka 
pododdziałów. Wzięli w niej 
udział między innymi Marlena 
Maląg, Minister

Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, wiceminister Jan 
Dziedziczak, pełnomocnik 
premiera do spraw Polonii 
oraz wojewoda wielkopolski 
Łukasz Mikołajczyk. 

-17 stycznia 1920 roku to 
jeden z najważniejszych dni w 
historii Leszna, jednak przez 
wiele dziesięciolecia ta data 
była pomijana, dopiero od 
czterech lat ma rangę święta 
naszego miasta - powiedział 
podczas swojego przemówie-
nia prezydent Leszna Łukasz 
Borowiak, oddając hołd bo-
haterom, których działania 

doprowadziły do odzyska-
nia miasta przez Polskę. -Ci 
bohaterowie zostawili nam 
testament napisany krwią i 
miłością do ojczyzny, jesteśmy 
zobowiązani do wykonania 
tego testamentu poprzez wy-
chowanie naszych dzieci w pa-
triotyzmie - mówiła min. Mar-
lena Maląg. Jan Dziedziczak 
odczytał list do mieszkańców, 
napisany z okazji jubileuszu 
przez premiera Mateusza Mo-
rawieckiego. 

Podczas uroczystości głos 
zabrał też gen. Jarosław Mika, 
kilka godzin wcześniej wyróż-
niony tytułem Honorowego 
Obywatela Miasta Leszna. 
-Tytuł ten jest powodem do 
zadowolenia, nie mówię dumy, 
bo ta jeszcze przede mną - mó-
wił, przypominając że w Lesz-

nie się urodził i wychowywał. 
Z okazji zbiórki pododdzia-

łów ogłoszono też rozkaz, że 
nowym dowódcą 3 dywizjonu 
w 4 Pułku Przeciwlotniczym 
stacjonującym w Lesznie zo-
stał major Maciej Binkiewicz, 
wcześniej służący w 69 Lesz-
czyńskim Pułku, a obecnie 
w 34 Brygadzie Kawalerii 
Pancernej. Wraz z nomina-
cją nowy dowódca otrzymał 
awans na podpułkownika. 

Z okazji jubileuszu 100-le-
cia powrotu Leszna do Ma-
cierzy odczytano dedykowany 
temu wydarzeniu Apel Pamię-
ci zakończony salwą honorową 
z armat przeciwlotniczych, 
następnie pod pomnikiem 
złożono wiązanki kwiatów i 
zapalono znicze. 

Radio Elka

Pod pomnikiem Żołnierzy 
Garnizonu Leszno

W Urzędzie Miasta Leszna 
rozstrzygnięto konkursy 
na dofinansowanie sportu 
w mieście w tym roku. Są 
one mniejsze niż w roku 
ubiegłym – przyznaje wi-
ceprezydent Piotr Jóźwiak. 
Najbardziej odczuje to 
organizacja imprez spor-
towych – dotacje otrzyma 
tylko co piąty złożony 
wniosek. 

Urząd Miasta rozstrzygnął 
trzy konkursy dotyczące do-
finansowania sportu w tym 
roku: na szkolenie sportowe 
dzieci i młodzieży, rozwój 
sportu w mieście w pierw-
szym półroczu oraz orga-
nizację znaczących imprez 
i zawodów. Wiceprezydent 
Piotr Jóźwiak przyznał, że 
pula na te cele w tym roku 

jest niższa niż w ubiegłym, 
dlatego wiele dotacji zostało 
mocno przyciętych. Na przy-
kład w konkursie na szkolenie 
sportowe wartość złożonych 
wniosków przekraczała 2,2 
miliona złotych, zaś rozdzie-
lono 760 tysięcy, w konkursie 
na rozwój sportu w pierwszej 
turze wnioski opiewały na 
1,2 miliona, zaś rozdzielono 
niespełna 700 tysięcy złotych. 
Wiceprezydent Jóźwiak dodał, 
że być może jakieś środki na 
sport uda się wygospodaro-
wać jeszcze w ciągu roku, na 
przykład z wolnych środków. 

Najbardziej ograniczona 
jest pula na organizację im-
prez sportowo-rekreacyjnych 
i zawodów. Przeznaczono 
na nią ogółem 142,5 tysiąca 
złotych, w konkursie złożono 
zaś 48 wniosków. -Komisja 

stanęła przed dylematem, jak 
podzielić pieniądze - mówi 
Piotr Jóźwiak - ostatecznie 
zdecydowano, żeby wybrać 
kilka „sztandarowych” im-
prez, które otrzymają więk-
sze dofinansowanie; będą to 
głównie zawody rangi mię-
dzynarodowej. Z prawie 50 
zgłoszonych dotacje otrzyma 
10 imprez. Największe to Ba-
lonowy Puchar Leszna połą-
czony z Mistrzostwami Polski 
Juniorów i Puchar Świata we 
florecie, Mistrzostwa Świata 
w Akrobacji Szybowcowej - 
tu dofinansowanie wynosi 30 
tysięcy złotych, na Memoriał 
Smoczyka przeznaczone zo-
stanie 20 tysięcy złotych, zaś 
na hippiczny Memoriał gen. 
Michała Gutowskiego dotacja 
wyniesie 15 tysięcy złotych. 

Radio Elka

Pieniądze na sport podzielone

m Śmigiel
W samo południe 11 stycznia, 
dokładnie w 101. rocznicę 
wymarszu kompanii śmi-
gielskiej do Powstania Wiel-
kopolskiego, przy obelisku 
poświęconym wymarszowi 
śmigielskiej kompanii pod 
Osieczną władze samorządo-
we, przedstawiciele jednostek 
organizacyjnych gminy, dy-
rektorzy i uczniowie szkół, 
harcerze oraz mieszkańcy 
złożyli okolicznościowe wią-
zanki oraz zapalili znicze na 
znak pamięci o śmigielskich 
bohaterach. Następnie władze 
samorządowe udały się na 
cmentarz by zapalić znicze ku 
pamięci Powstańców.

Pamięć o bohaterach Powstania Wlkp.
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17 stycznia, odbyło się w 
wolsztyńskim Biurze Pro-
mocji i Turystyki niezwykłe, 
z uwagi na przeuroczą opra-
wę i fantastyczną atmosferę, 
spotkanie trzech rodzimych 
poetów: Pani Bogumiły Kon-
stancji Załęskiej oraz Panów: 
Adama Żuczkowskiego i Le-
cha Tuchockiego. Pozostawiw-
szy za drzwiami ponury ziąb 
mrocznego, styczniowego 
dnia można było przenieść 
się w magiczny wymiar peł-
nego ciepła i uroku miejsca, 
które za sprawą gospodarzy 
spotkania ustrojone w orygi-
nalne, kreujące nastrój detale, 
pachnące kawą i domowym 
ciastem, zapraszało do roz-
smakowania się poetycką 
retoryką głównych bohaterów 
i zatrzymania myśli, gdzieś 
poza horyzontem przyziemnej 
rzeczywistości.

Bogumiła Konstancja Za-
łęska – urodziła się w Wiel-
kopolsce, z wykształcenia 
adwokat, pracuje jako nauczy-
ciel akademicki. Od młodości 
związana jest z Dolnym Ślą-
skiem, szczególnie z Wrocła-
wiem. Na swoją przestrzeń 
życiową wybrała także Wolsz-
tyn. Artystka od 2001 roku 
opublikowała ok. 330 tomików 
poezji.

Lech Tuchocki – urodził się 
w Kępnie, dzieciństwo spędził 
w Kargowej, od lat 50-tych 
XX w. związany z Wolszty-
nem, prokurator Prokuratury 
Okręgowej w Poznaniu, w sta-
nie spoczynku. Poezję zaczął 
publikować od 1989 r., wyda-
jąc 7 tomów poezji, członek 
Związku Literatów Polskich.

Adam Żuczkowski – na-
uczyciel i poeta, animator 
twórczości poetyckiej w re-
gionie wolsztyńskim, redaktor 
pierwszej antologii wierszy 
poetów wolsztyńskich „Prze-
budzenie” (1997). Twórca 
Uniwersytetu Poezji nad Doj-
cą, z siedzibą w Bibliotece 
Publicznej Miasta i Gminy 
Wolsztyn, reżyser i instruktor 
Teatru Fokus.

Gospodarz spotkania, Pani 
Katarzyna Jęczmionka, pro-
wadziła narrację, niezwykle 
profesjonalnie, ciepło i twór-
czo włączając widzów do „za-
bawy słowem”. W ten sposób 
stworzyła wspaniałą atmos-
ferę sprzyjającą swobodnej 
wymianie myśli i budowaniu 
twórczej refleksji. Żegnając 
się, wszyscy mieli zapewne 
poczucie sytości ducha i cichą 
nadzieję na podobne spotkania 
w przyszłości.

Bogusława Tuchocka

Spotkanie poetów

W czwartek (16.01.) w sali 
sesyjnej odbyła się miła uro-
czystość.  Zawodnik WMLKS 
Nadodrze Powodowo Łukasz 
Żok oraz zawodnicy UMKS 
Zryw Wolsztyn:  Magdalena 
Radna, Zofia Burdajewicz, 
Amelia Getner, Nikola Sita, 
Urszula Słowińska, Julia Pie-
chocka, Katarzyna  Skorupiń-
ska,  Zuzanna Żok, Krzysztof 
Burdajewicz,  Krzysztof 
Jokiel oraz trenerzy Marek 
Szymankiewicz  i Piotr 

Kubaczyk odebrali nagrody 
za osiągnięcie wybitnych 
wyników sportowych. Wyróż-
nienia wręczył starosta Jacek 
Skrobisz.

P rzypom inamy, że we 
współzawodnictwie sporto-
wym dzieci  i młodzieży za 
rok 2019,  WMLKS Nadodrze 
Powodowo zajął pierwsze 
miejsce w powiecie zdoby-
wając 132 punkty, a   UMKS 
Zryw Wolsztyn piąte - 76,63. 
Gratulujemy.

W MSS Świtezianka roze-
grany został półfinał B Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 
w Piłce Ręcznej Dziewcząt 
w ramach XXI Wielkopol-
skich  Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej Licealiada. 

W czwartkowych (16.01.) 
zawodach wzięły udział dru-
żyny z: Liceum Ogólno-
kształcącego w Wolsztynie, 
Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 1 w Jarocinie, V 
Liceum Ogólnokształcącego 

w Poznaniu i Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych nr 1 w 
Kępnie.

W o t wa rc iu  zawodów 
uczestniczył starosta Jacek 
Skrobisz, a wśród gości tur-
nieju był prezes Szkolnego 
Związku Sportowego „Wielko-
polska” Zdzisław Urbańczyk. 
Zwycięzcą turnieju okazał się 
zespół z  Kępna, drugie miej-
sce zajęła ekipa z Wolsztyna i 
obie te drużyny zagrają w fi-
nale, który rozegrany zostanie 
13 lutego. Gratulujemy. 

Nagrody dla sportowców

Szczypiornistki z ogólniaka w wojewódzkim finale



Str. 7POWIATY-GMINY
27 stycznia 2020 METROPOLIA POZNAŃSKA

– Zachęcamy rolników, 
by inwestowali w swoje 
gospodarstwa i rozwijali je, 
ale by robili to rozważnie 
– mówił podczas otwarcia 
targów Polagra-Premiery 
Ryszard Kamiński, Podse-
kretarz Stanu w Minister-
stwie Rolnictwa. Skupiające 
prawie 300 wystawców 
targi odbywały się od piąt-
ku 17 stycznia do niedzieli 
19 stycznia br. w Poznaniu 
na MTP.

O trzech filarach targów Po-
lagra-Premiery mówił prezes 
zarządu Grupy MTP Przemy-
sław Trawa: – Pierwszy to pre-
miery – na targach mamy 150 
nowych produktów; drugim 
jest promocja polskich eks-
porterów, a trzecim – wiedza.

W pawilonach oglądać moż-
na było nowoczesne maszyny 
i urządzenia rolnicze, wyko-
rzystywane m.in. do uprawy 
gleby, nawożenia, sadzenia, 
ochrony i pielęgnacji roślin 
czy zbierania plonów. Wysta-
wiają się producenci nasion, 
nawozów, środków ochro-
ny roślin, a także sprzętu 
zootechnicznego. W trakcie 
tragów odbywa się też wie-
le szkoleń i prelekcji, np. w 
ramach Dnia Agronoma czy 
Dnia Zootechnika.

– Tylko w Poznaniu, stolicy 
regionu, w którym rolnictwo 
jest tak mocne, mogą odbywać 
się jedne z większych w Euro-
pie targów – mówiła podczas 
inauguracji targów Katarzyna 
Kierzek-Koperska, zastępca 
prezydenta Poznania.

Tradycją poznańskich tar-
gów jest przyznawanie Zło-
tego Medalu Grupy MTP 
nowoczesnym, innowacyjnym 
i wytworzonym w oparciu o 
najwyższej klasy technologie 
produktom. Po ogłoszeniu 
decyzji sądu konkursowe-

go, która następuje jeszcze 
przed targami,  rozpoczyna się 
otwarte głosowanie, w wyniku 
którego wyłania się produkt 
nagrodzony Złotym Medalem 
Wybór Konsumentów.

W tym roku pojawiły się 
dwie nowe kategorie – Grand 
Prix Grupy MTP, przyznawa-
ne najbardziej innowacyjnemu 
w skali światowej produktu, 
oraz Eco Prize dla produktu 
najbardziej ekologicznego. 
Sąd konkursowy przyznaje je 
produktom, które otrzymały 
Złoty Medal.

Sąd konkursowy stanowią 
zawsze eksperci w danej dzie-
dzinie. Przewodniczącym jury  
oceniającego produkty zgło-
szone na Polagrę-Premiery był 
prof. Grzegorz Skrzypczak z 
Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu.

Złotymi Medalami Grupy 
MTP wyróżniono 37 pro-
duktów w dwóch kategoriach 
– Maszyny, urządzenia, apli-
kacje i produkty dla rolnictwa 
oraz Rośliny uprawne. Za 
najbardziej innowacyjny sąd 
konkursowy uznał maszynę 
do zbierania kamieni Husarya 
SCS-100. Docenili ją także 
klienci, przyznając jej najwię-
cej głosów w konkursie Złoty 
Medal Wybór Konsumentów 
(kategoria Maszyny).

Husarya przeznaczona jest 

do mechanicznego zbierania 
kamieni z wierzchniej warstwy 
gleby (do 20 cm głębokości). 
Dzięki systemowi podwójnych 
rotorów, robi to z dużą dokład-
nością i może zbierać kamienie 
różnej wielkości. Wyposażona 
jest też w aktywny, bębnowy 
system separacji kamieni od 
zanieczyszczeń oraz zbiornik 
kamieni o pojemności 3 m3. 
Jej producentem jest firma 
USARYA POLSKA.

Konsumenci nagrodzil i 
też kukurydzę Kurant, pro-
dukowaną przez Hodowlę 
Roślin Smolice sp. z o.o. Gru-
pa IHAR. Roślina ta, dzięki 
unikalnej kompozycji gene-
tycznej, daje bardzo wysokie 
plony suchej masy i dobrze 
znosi zimno oraz niedobory 
wody. Można ją uprawiać na 
wszystkich glebach.

Eko Prize Grupy MTP, na-
grodę za najbardziej ekologicz-
ne rozwiązanie, odebrał produ-
cent urządzenia Matrix 430VF 
– firma TEEJET POLAND sp. 
z o.o. Nagrodzony produkt to 
nawigacja ułatwiająca przepro-
wadzanie oprysków w sadach 
czy winnicach. Urządzenie 
kontroluje tor jazdy i liczy 
rzędy. Jest łatwe w instalacji 
i obsłudze.

mtp
Fot. Maciej Kasprzak / 

Wielkopolskamagazyn.pl 

Tak wygląda nowoczesne 
rolnictwo Prawie trzy miliony dla 

samorządu wojewódzkiego 
Wielkopolski samorząd 
wojewódzki znalazł się w 
gronie beneficjentów Wiel-
kopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego. 

Dofinansowanie w wysoko-
ści ponad 2 900 000 złotych 
otrzymał projekt „Gospodarna 
2050 – H2 Wielkopolska, któ-
ry z założenia ma być głów-
nym „kołem zamachowym” 
wielkopolskiej gospodarki 
wodorowej.

Celem projektu jest promo-
cja gospodarcza oraz budowa 
marki H2 Wielkopolska dla 
wzmocnienia konkurencyj-
ności wielkopolskich małych 
i średnich przedsiębiorstw 
na arenie międzynarodowej, 
poprzez wspieranie tworze-

nia regionalnego ekosystemu 
gospodarki nisko i zeroemi-
syjnej. Projekt jest nowatorski 
ze względu na podejście do 
promocji gospodarczej regio-
nu poprzez niszową, wysoce 
technologiczną specjalizację, 
która z powodzeniem staje 
się wyróżnikiem podobnych 
Wielkopolsce regionów i całe-
go świata. Obejmuje wstępny 
etap pracy z przedsiębiorca-
mi dostrzegającymi szanse 
biznesowe na dynamicznie 
rozwijającym się rynku branży 
wodorowej w całym łańcuchu 
dostaw dla niej, nowego mo-
delu biznesowego, towarzyszą-
cym tym zmianom inwestycji i 
ich sfinansowania. Projekt bę-
dzie promował Wielkopolskę 
poprzez wskazywanie jedno-
stek samorządu terytorialnego 
i innych interesariuszy,  którzy 

już teraz zaangażowani są w 
rozwój gospodarki Wielkopol-
ski opartej na rozwiązaniach 
nisko- i zeroemisyjnych, lub 
planują na swoim obszarze 
realizację przedsięwzięć opar-
tych na tych technologiach. 
Chodzi również o technologie 
oparte na wykorzystaniu wo-
doru i w perspektywie dążące 
do kształtowania polityki na 
swoim obszarze w taki sposób, 
aby wspomagać w przyszłości 
podmioty będące częścią całe-
go łańcucha dostaw gospodar-
ki niskoemisyjnej. 

Przedsięwzięcie będzie 
realizowane na przestrzeni 
czterech lat, rozpoczęło się w 
październiku ubiegłego roku, 
zakończy 30 czerwca 2022 r., 
a jego całkowita wartość to 3,5 
mln złotych.

Jacek Bogusławski

W 2020 roku na terenie 
Wielkopolski zostały od-
notowane ogniska ptasiej 
grypy (HPAI), które są na 
bieżąco likwidowane przez 
służby weterynaryjne. Jed-
nak z uwagi na pojawiające 
się w przestrzeni publicznej 
informacje o zagrożeniu 
dla ludzi ze strony wirusa 
ptasiej grypy występującym 
u ptaków, wojewoda wielko-
polski Łukasz Mikołajczyk 
wystosował apel do miesz-
kańców województwa. 

Szanowni Hodowcy, 
wirus ptasiej grypy nie jest 
niebezpieczny dla ludzi. Do 
tej pory nie notowano przenie-
sienia infekcji na człowieka. 
Człowiek , nie zachowując 
odpowiednich środków bezpie-
czeństwa, może jedynie prze-
nosić wirusa grypy ptaków 
na butach, odzieży czy nawet 
rękach. W celu zminimalizo-
wania ryzyka przeniesienia 
wirusa należy przestrzegać 
podstawowych zasad higieny 
oraz bioasekuracji przy obsłu-
giwaniu drobiu, tj.:

a unikać kontaktu z ptaka-
mi - pamiętajmy, że zarazić 
się można nawet poprzez do-
tknięcie piór chorego ptaka, 

zachowujmy czujność pod-
czas spacerów w parkach;

a w kontakcie z ptakami 
(np. w gospodarstwach, gdzie 
hodowany jest drób) należy 
używać jednorazowych ręka-
wiczek;

a myć ręce po każdorazo-
wym zetknięciu z ptactwem, 
zarówno dzikim, jak i hodow-
lanym;

a ptasie jaja i mięso drobio-
we należy trzymać w szczel-
nie zamkniętym opakowaniu, 
aby nie miały styczności z inną 
żywnością;

a unikać spożywania suro-
wego jajka;

a myć dokładnie z użyciem 
detergentu wszystkie przed-
mioty, które miały kontakt z 
surowym drobiem (deski, noże, 
talerze);

a pamiętać, że zamrożenie 
mięsa nie niszczy wirusa pta-
siej grypy;

a spożywać mięso drobio-
we, przetwory drobiarskie i 
jaja poddane odpowiedniej 
obróbce cieplnej w tempera-
turze minimum 70 st. C (wirus 
ptasiej grypy w tej temperatu-
rze ginie);

a zadbać o to, aby dzieci 
unikały miejsc bytowania 
dzikiego ptactwa, ferm drobiu 

oraz innych miejsc jego prze-
trzymywania lub karmienia;

nie dotykać padłych lub 
sprawiających wrażenie cho-
rych ptaków;

a nie karmić dzikich pta-
ków prosto z ręki, a także nie 
dopuszczać, by siadały one na 
rękach lub ramionach.

Wielkopolski Państwowy 
Wojewódzki Inspektor Sani-
tarny informuje, że przedsta-
wiciele Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej w województwie 
wielkopolskim prowadzą w 
dalszym ciągu wzmożony 
nadzór nad sprzedażą mięsa 
drobiowego i produktów z nich 
wytworzonych w sklepach, na 
targowiskach oraz miejscach 
żywienia ludzi. Podczas kon-
troli sanitarnych zwracają oni 
również szczególną uwagę na 
pochodzenie, identyfikowal-
ność i legalność ww. produk-
tów mięsnych.

Warto pamiętać także o wy-
konaniu szczepienia ochronne-
go przeciwko grypie sezonowej 
przed sezonem grypowym 
lub w jego trakcie, co zmi-
nimalizuje ryzyko zakażenia 
się wirusami grypy i uchroni 
przed wystąpieniem powikłań 
choroby. 

O bezpieczeństwie dzieci 
i młodzieży podczas ferii 
zimowych mówił wojewo-
da wielkopolski Łukasz 
Mikołajczyk wspólnie z 
wielkopolskim komen-
dantem wojewódzkim 
policji insp. Piotrem Mąką, 
wiceprezydentem Poznania 
Jędrzejem Solarskim oraz  
Elżbietą Smagałą, dyrek-
torem wydziału do spraw 
nauczycieli i sieci szkół 
Kuratorium Oświaty.

446 tys. uczniów z Wielko-
polski rozpoczęło 27 stycznia 
ferie zimowe. W tym okresie, 
pracownicy służb i inspekcji, 
w ramach akcji „Bezpieczne 
Ferie 2020”, w szczególny spo-
sób pomagać będą rodzicom i 
dzieciom wyjeżdżającym na 
zimowiska czy kolonie. 

- Jesteśmy gotowi do tego, 
aby zapewnić bezpieczeń-
stwo dzieciom i młodzieży. 
Bezpieczeństwo jest dla nas 
priorytetowe – mówił woje-
woda Łukasz Mikołajczyk. 
Jak przekonywał wojewoda, 
warto sprawdzić w „bazie 
wypoczynku” prowadzonej 
przez kuratorium oświaty oraz 
w rejestrach  ministerstwa 
sportu, czy organizator zgłosił 
placówkę i kadrę opiekującą 
się dziećmi. 

Do Kuratorium Oświaty 
w Poznaniu organizatorzy 
zgłosili ponad 900 form wy-
poczynku dla 30 tys. uczestni-

ków. Na terenie województwa 
zatwierdzono 518 wypoczyn-
ków dla ponad 17 tys. dzieci. 
– Z zatwierdzonych dotąd 
zgłoszeń wynika, że w regio-
nie wypoczywać będą oprócz 
naszych uczniów również 
uczniowie z województwa 
pomorskiego, śląskiego, lubel-
skiego, łódzkiego, kujawsko
-pomorskiego, a organizatorzy 
mający siedzibę w Wielkopol-
sce zorganizowali wyjazdy 
głównie do Czech, ale też do 
Włoch i Austrii – informowała 
dyrektor Elżbieta Smagała 
z Kuratorium Oświaty. Jak 
dodała, z wszelkimi wątpliwo-
ściami i pytaniami związany-
mi z kontrolą bezpieczeństwa 
miejsc wypoczynku można 
zwracać się do Wielkopol-

skiego Kuratora Oświaty. Na 
stronach Kuratorium znajduje 
się aktualizowany na bieżąco 
rejestr placówek wypoczynku 
zimowego dla dzieci i mło-
dzieży. Zaświadczenie wydane 
przez Kuratorium gwarantuje, 
że sprawdzono kartę kwalifi-
kacyjną obiektu przez Stacje 
Sanitarno – Epidemiologiczną, 
Straż Pożarną oraz wójta/
burmistrza. Posiadanie karty 
gwarantuje również, że spraw-
dzone zostały kwalifikacje 
pracowników i kierownika 
placówki, a także zatwier-
dzono plan pracy z dziećmi i 
młodzieżą.  

Jak mówił wielkopolski 
komendant wojewódzki po-
licji insp. Piotr Mąka, warto  
można zwrócić się z prośbą o 
sprawdzenie stanu technicz-
nego autokaru, którym dzieci 
wyjeżdżają na ferie. Policja 
prowadzić będzie akcje kon-
trolne, w celu wyeliminowania 
niesprawnych pojazdów oraz 
ukarania i odsunięcia od pracy 
nietrzeźwych kierowców.

Podczas konferencji zorga-
nizowanej na lodowisku PO-
SiR w Poznaniu, wielkopolscy 
policjanci prezentowali zasady 
udzielani pierwszej pomocy. 
Swoje działania przedstawił 
także komisariat wodnejpo-
licji. Policyjni „krewniacy” 
wspólnie z Regionalnym Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa zachęcali młodzież 
do zbiórki krwi.

Sukces samorządu wojewódzkiego

Apel wojewody w/s ptasiej grypy

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 
podczas ferii zimowych

Pierwsze śmigielskie forum 
przedsiębiorczości odby-
ło się 23 stycznia 2020 r. 
w Centrum Kultury w 
Śmiglu.

Organizatorem wydarzenia 
byli Urząd Miejski Śmigla oraz 
Ośrodek Wspierania Przed-
siębiorczości w Kościanie. 
Zgromadzeni na wydarzeniu 
przedsiębiorcy wysłuchali 
siedmiu prelekcji dotyczących: 
programu Mały ZUS plus, 
zatrudniania cudzoziemców, 
procedur związanych z zamó-
wieniami publicznymi, porę-
czeń kredytowych, skutecz-
nego marketingu w mediach 
społecznościowych, skutecz-
nej sukcesji oraz pozyskiwania 
środków na rozwój firm.

Podczas forum burmistrz 
Śmigla złożyła także podzię-
kowania przedsiębiorcom, 
którzy aktywnie wspierają 
działania Urzędu, jednostek 
organizacyjnych oraz sołectw

Wsparcie organizacyjne 
wydarzenia zapewnili: od-
dział ZUS w Kościanie, 
Powiatowy Urząd Pracy w 
Kościanie, Samorządowy 
Fundusz Poręczeń Kredy-
towych w Gostyniu, PZU 
oddział Leszno oraz Centrum 
Kultury w Śmiglu.

Śmigielskie forum przedsiębiorczości
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Konferencja dla osób poszko-
dowanych przez sądy i instytu-
cje państwa w III RP.

Sejm RP, Sala kolumnowa 
wtorek 18 lutego 2020 r.

Drodzy Przyjaciele!

Uczestnicząc na zaproszenie 
wice marszałka Sejmu Pana 
Piotra Zgorzelskiego z PSL, 
w „Okrągłym stole”

nt. wymiaru sprawiedliwo-
ści złożyliśmy, wspólnie z kol. 
Jerzym Jachnikiem propozycję 
powołania zespołu reprezentu-
jącego osoby poszkodowane 
przez wymiar sprawiedliwo-
ści, a także przedstawicieli 
organizacji społecznych zaj-
mujących się tematyką sądow-
nictwa.

Propozycja została przyjęta 
i w dniu 18 lutego br. (wtorek) 
w sali kolumnowej Sejmu od-
będzie się konferencja

dla poszkodowanych przez 
wymiar sprawiedliwości i inne 
urzędy.

Zapraszamy wszystkich 
poszkodowanych, wszystkich 
zainteresowanych prawdziwą 
naprawą sądownictwa, pro-
kuratury – przywróceniem 
sprawiedliwości w naszym 
państwie.

Zgłoszenia proszę przysyłać 
na mój mail:

januszsanocki@nowinynyskie.com.pl

Proszę o podanie nazwisk 
zgłoszonych uczestników oraz 
adresów pocztowych bowiem 
otrzymacie Państwo oficjal-
ne zaproszenie od patrona 
Konferencji Prezesa PSL p. 
Kosiniaka Kamysza.

Ponieważ konferencja odbę-
dzie się na terenie Sejmu za-
proszenie będzie jednocześnie 
wejściówką -upoważniająca do 
uczestnictwa.

Jeżeli chcecie Państwo za-
brać głos i przedstawić swój 
problem, proszę uprzejmie o 
zasygnalizowanie tego w ma-
ilu przysłanym do mnie.

Czekam na Państwa wstępne 
zgłoszenia.

Janusz Sanocki - poseł VIII kadencji
Społeczny Ruch na rzecz Naprawy 

Wymiaru Sprawiedliwości
Tel. 602-397-455

Konferencja - „Jakich sądów 
potrzebują obywatele?

Konferencja osób poszkodowanych 
przez sądy i instytucje państwa 
w III RP.”

Sejm RP, Sala kolumnowa wtorek 
18 lutego 2020 r.

Zapraszają: 
a Władysław Kosiniak Kamysz - 
Prezes PSL –Koalicja Polska
a Piotr Zgorzelski – wicemar-
szałek Sejmu

a Jerzy Jachnik i Janusz Sanocki 
- Społeczny Ruch na rzecz Naprawy 
Wymiaru Sprawiedliwości;

Cel konferencji:
1) Sporządzenie raportu nt. przy-
padków krzywd sądowych oby-
wateli;

2) Przeprowadzenie ankiety nt. 
założeń reformy sądownictwa;
18 lutego 2020 r. gmach Sejmu RP, 
Sala Kolumnowa

Porządek Obrad:
a 10.00 – 11.00 Rejestracja 
uczestników
a 11.00 -- Rozpoczęcie obrad,
a 11.00 – 12.30 - Mówią poszko-
dowani, przedstawienie przypad-
ków krzywd sądowych
a 12.30 – 13.00 Przerwa na kawę
a 13.00 –13.30 Niesprawiedli-
wość dotyka całe grupy społeczne 
prezentacja przypadków
– pracodawcy, pracownicy sieci, 
i in.
a 13.30 – 14.00 Jakie mają być 
sądy?
Pytania do obywateli – prezenta-
cja założeń prawdziwej naprawy 
wymiaru sprawiedliwości.
a 14.00-14.30 Podsumowanie 
konferencji
a 14.30 Konferencja prasowa 

Konferencja: „Jakich sądów 
potrzebują obywatele?”

Od walki o przetrwanie po 
głaskanie kota – szykujcie 
się na kolejny emocjonal-
ny rollercoaster na OFF 
Festivalu. Do programu 
dołączają Mac DeMarco, 
Piernikowski, Shura, Inju-
ry Reserve, Alyona Alyona, 
Folamour i Lazarus.

 
Mac DeMarco
Sam twierdzi, że jego mu-
zyka to jizz-jazz i cokolwiek 
to znaczy, jest w tym pełno 
niewymuszonego luzu, słońca 
i humoru. Przede wszystkim: 
mnóstwo znakomitych, bez-
pretensjonalnych piosenek, 
znanych z sześciu dotychcza-
sowych albumów Kanadyj-
czyka. Recenzent „Rolling 
Stone’a” porównał słuchanie 
najnowszej płyty Maca, czyli 
„Here Comes the Cowboy”, 
do „głaskania kota przez 45 
minut” i trudno o lepsze po-
równanie.

Mac DeMarco wystąpi na 
OFF Festivalu w potrójnej roli. 
Po pierwsze – oczywiście za-
gra dla nas koncert. Po drugie 
zgodził się wziąć pod opiekę 
Scenę Eksperymentalną w 
niedzielę, 9 sierpnia. Po trzecie 
wreszcie… zaprojektował dla 
nas bilet. Pula wejściówek 
na festiwal ozdobiona jego 
grafiką jest ograniczona, więc 
radzimy nie odkładać ich kup-
na na ostatnią chwilę!

 
Piernikowski
„This is primeshit!” – o czym 
wiedzą wszyscy, którzy śledzą 
zawiłą, ale artystycznie zawsze 
fascynującą karierę Roberta 
Piernikowskiego. Od Napszy-
kłat przez Syny po twórczość 
solową, również prezentowaną 
w teatrze, na zamówienie 
Jana Klaty. W 2019 pojawił 
się kolejny autorski album 
Piernikowskiego, zatytułowa-
ny „The best of moje getto”, 
obecny chyba we wszystkich 
podsumowaniach najlepszych 
polskich płyt minionego roku. 
To halucynogenna podróż 
w głąb osobnego, ponurego 
świata, w której na koncercie 
towarzyszyć będą Piernikow-
skiemu znakomici goście: 
Kacha Kowalczyk (Coals), 

Adam Repucha, Hades i Mi-
chał Fetler (Polmuz, Jazz Band 
Młynarski-Masecki).

 
Shura
Brytyjska mistrzyni melan-
cholijnego synthpopu, stu-
procentowo współczesnego, 
ale czerpiącego garściami z 
lat 80., z wczesnych nagrań 
Madonny czy Kim Wilde. 
Jej wydany latem 2019 roku 
drugi album – „Forevher” – to 
historia miłosna, zmysłowa i 
ekstatyczna. Zdaniem recen-
zenta serwisu Pitchfork mamy 
do czynienia z opowieścią „o 
każdym, kto doświadczył tego 
rodzaju miłości: oślepiającej 
jak religia, kiczowatej jak 
kartka z życzeniami Hallmark 
i swojskiej jak piosenka pop”.

 
Injury Reserve
Hiphopowe trio z Arizony, na 
których debiutanckim albumie 
– zatytułowanym po prostu 
„Injury Reserve” – dograli się 
m.in. JPEGMAFIA, A-Trak 
i Freddie Gibbs, więc sprawa 
jest poważna. W ich muzy-
ce, czasem hałaśliwej i dzi-
wacznej, znajdą coś dla siebie 
wyznawcy Death Grips czy 
Ho99o9 (to zresztą koledzy z 
trasy koncertowej), ale swoje 
dostaną i ci, co lubią przej-
rzyste produkcje i chwytliwe 
refreny mainstreamowego 
rapu z USA.

 
Alyona Alyona
Jeszcze niedawno była urodzo-
ną na ukraińskiej wsi przed-
szkolanką, pełną kompleksów i 
złych myśli. Dziś jest gwiazdą 
hip-hopu o międzynarodowym 
zasięgu, wzorem dla wielu 
(nie tylko) dziewczyn. „Moje 
utwory są o ludziach, którzy 
w siebie nie wierzą, o ty, że 
muszą to zrobić” – przyznaje 
raperka. Zaczęło się od klipu 
domowej roboty do utworu 
„Ribki”, który pojawił się na 
YouTube jesienią 2018 roku i 
z miejsca zyskał wirusową po-
pularność. Już pół roku później 
Alyona Savranenko mogła się 
poszczycić albumem „Push-
ka”, przez wielu uznawanym 
za jeden z najważniejszych 
debiutów 2019 r.

Folamour
Jego debiutancka płyta nosi 
tytuł „Umami”, a jego muzyka 
tak właśnie smakuje – inten-
sywnie i wyraziście. Francuski 
producent Bruno Boumendil 
obecnie mieszka i tworzy w 
Londynie, a specjalizuje się 
w brzmieniach French house i 
disco. Oprócz produkcji wła-
snych słynie ze znakomitych 
remiksów, m.in. Tony’ego 
Allena i Nightmares on Wax.

 
Lazarus
Życie nas nie rozpieszcza – i 
z tego często bierze się sztu-
ka. Niby banał, ale nabiera 
znaczenia, jeśli przyłożyć go 
do biografii Lazarusa. Jest 
albinosem, co w Malawi, z 
którego pochodzi, naraża go na 
śmiertelne niebezpieczeństwo. 
Ale Lazarus nie ucieka – swoją 
muzyką, bluesem pełnym bólu 
i nadziei, podjął walkę o lepszy 
los dla siebie i sobie podob-
nych. Debiutancką płytę afry-
kańskiego artysty – „Stomp 
on the Devil” – wyprodukował 
Johan Hugo (m.in. Mumford & 
Sons), powstał też dokument o 
muzyku (sfinansowany przez 
Madonnę), a on sam zyskał 
przyjaciół i współpracowni-
ków (m.in. Mumford & Sons, 
Bon Iver, The National). Jego 
misja zyskała też wsparcie 
w ONZ czy Amnesty Inter-
national. Niech no tylko ktoś 
powie, że muzyka nie zmienia 
świata…

 
Mac DeMarco wystąpi w 

niedzielę, 9 sierpnia, na Scenie 
Perlage. Na OFF Festival Ka-
towice 2020 zagrają również 
wcześniej ogłoszeni: Iggy Pop 
(8 sierpnia, Scena Perlage), 
Bikini Kill i Tropical Fuck 
Storm.

OFF Festival Katowice 
2020 odbędzie się w dniach 
7-9 sierpnia, tradycyjnie w 
Dolinie Trzech Stawów. Trzy-
dniowe karnety w cenie 319 
zł oraz trzydniowe karnety z 
polem namiotowym w cenie 
409 zł z wyjątkową grafiką 
przygotowaną przez Maca 
DeMarco możecie już kupić 
na: www.off-festival.pl

Krzysztof Wodniczak

Emocjonalny rollercoaster!
Polityka senioralna w 
Poznaniu jest nie tylko 
zauważalna, ale problemy 
życia tej grupy społecznej 
należą do priorytetowych 
zadań realizowanych 
przez miasto. Czy jednak 
wszystko jest idealne i 
wszelkie działania załatwia-
ją problemy seniorów? O 
tym przekonaliśmy się na 
debacie oksfordzkiej, której 
tematem wiodącym były 
„Nieodpłatne usługi dla 
Seniorów dobrą i skuteczną 
realizacją polityki senioral-
nej Miasta”. 

Celem Debaty było stwo-
rzenie przestrzeni wymiany 
myśli i doświadczeń mię-
dzy drużyną formułującą 
argumenty, wspierające tezę 
wszelkich działań, a drużyną, 
która starała się nie tyle oba-
lić, co przedstawić odmienne 
stanowisko. Ten rodzaj deba-
ty posiada swoją specyficzną 
strukturę, co sprawia, że 
dyskusja przebiega inaczej 
i ma inny charakter. Jest to 
niezwykle ciekawe doświad-
czenie, nie tylko dla osób 
bezpośrednio zaangażowa-
nych w dyskusję, ale i dla 
publiczności, dla której udział  
jest wyjątkowym przeżyciem 
i pozostawia niezatarte wra-
żenia. 

Debata odbyła się 23 stycz-
nia br. Baraku Kultury w 
Poznaniu, a udział w niej 
wzięli:  w Zespole Propo-
zycji - Zdzisław Szkutnik, 
Andrzej Wasilewski, Roman 
Szymański i Urszula Fili-
mon-Kucharska, natomiast w 
Zespole Oponentów – Bogdan 
Nowak, Ewa  Śmiglewska, Jo-
lanta Ofierzyńska i Stanisław 
Gorzelańczyk. Marszałkiem 
debaty była Małgorzata Woź-
niak – radna miasta Poznania, 
a przewodniczącym jury prof. 
Jerzy Babiak. Debacie przy-
słuchiwało się wielu słuchaczy, 

wśród których było wielu star-
szych wiekiem mieszkańców 
miasta, działacze z klubów i 
kół seniora, przedstawiciele 
mediów itp.   

Przedstawione przez strony 
argumenty w jasny i rzeczowy 
sposób podkreśliły ważność 
zagadnień oraz potrzebę jesz-
cze większego zaangażowania 
i operatywności w zakresie 
usług skierowanych w stronę 
seniorów. Mimo wielu reali-
zowanych programów jest 
jeszcze duża luka, którą można 
wypełnić dalszymi rozwiąza-
niami. Szczególnie w zakresie 
informacyjnej, pomocowej i 
rozszerzeniem dalszych usług 
wspomagających osoby star-

sze. I nie jest istotne kto wygrał 
debatę. Moim zdaniem wygra-
nymi powinni być seniorzy, 
którzy nie powinny czekać na 
pełne zrozumienie problemów 
ich dotykających, lecz inten-
sywne wprowadzanie dalszych 
istotnych rozwiązań, które 
w krótkim czasie powinny 
zaowocować dalszą poprawą 
polityki senioralnej, a tym 
samym poprawy życia osób 
w pełni na to zasługujących, 
tym bardziej że ilość seniorów 
w Poznaniu zbliża się do 150 
tysięcy. I takim zamierzeniem 
kierowali się organizatorzy 
debaty. 

Roman Szymański
Zdjęcia: Hieronim Dymalski

Seniorska Debata Oksfordzka

Członkowie oraz sympatycy 
Stowarzyszenia Architektów 
Polskich oddział w Poznaniu 
zebrali się wspólnie podczas 
spotkania świątecznego. Miało 
one miejsce w klubie Tequilar-
nia przy Starym Rynku.

Podczas spotkania, oprócz 
przełamania się opłatkiem i 
składania życzeń, nie zabrakło 
też innych atrakcji. Jak się bo-
wiem okazało, niektórzy archi-
tekci to całkiem nieźli poeci, 
na co dowodem była recytacja 
własnej poezji i wierszy przez 
niektórych członków SARP. 
W dodatku wieczór uświetnił 
koncert w wykonaniu mło-
dych, uzdolnionych muzyków.

Na co dzień SARP o/Poznań 
nie tylko zrzesza ludzi z bran-
ży, a więc architektów, którym 

pomaga w rozwoju kariery i 
realizacji projektów, lecz także 
organizuje szereg działań dla 
szerokiej publiczności, jak 
na przykład wystawy, konfe-
rencje, wykłady, warsztaty, 

projekcje filmowe i wyciecz-
ki. Prowadzi też działalność 
publicystyczną.

Tekst: Michał Szott
Współpraca: Mirosław Kałużny

Zdjęcia: D. Majewski/SARP

Spotkanie świąteczne architektów
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Wydział Postępowań Kon-
trolnych Delegatury CBA w 
Białymstoku od 26 marca do 
18 grudnia 2019 r. prowadził 
postępowanie kontrolne pn. 
Kontrola określonych przepi-
sami prawa procedur podej-
mowania i realizacji decyzji 
w przedmiocie realizacji przez 

POLKAR WARMIA Sp. z o.o. 
wybranych projektów unijnych 
w latach 2015-2018.

18 grudnia 2019 r. funkcjo-
nariusze Delegatury CBA w 
Białymstoku doręczyli kontro-
lowanemu protokół kontroli.

Trwają czynności pokon-
trolne. Kontrolowany może 

skorzystać z przysługującego 
mu uprawnienia, obowią-
zującego w myśl zapisów 
ustawy o CBA, tj. prawa 
do zgłoszenia przed podpi-
saniem protokołu kontroli, 
umotywowanych zastrzeżeń 
dotyczących ustaleń zawar-
tych w protokole.

Po kontroli spółki Polkar

W związku ze sprawą wyrzą-
dzenia co najmniej 50 mln zł 
szkody w mieniu komercyjne-
go banku oraz usiłowania uzy-
skania 23 mln zł nienależnego 
podatku VAT funkcjonariusze 
CBA zatrzymali czterech rze-
czoznawców majątkowych.

Funkcjonariusze stołecznej 
delegatury Centralnego biura 
Antykorupcyjnego prowa-
dzą wspólnie z Prokuraturą 
Okręgową Warszawa-Praga 
postępowanie dotyczące po-
dejrzenia wyrządzenia szkody 
majątkowej w wysokości co 
najmniej 50 mln zł w mieniu 
banku w związku z udziele-
niem kredytu inwestycyjnego 
na sfinansowanie zakupu cen-

trum wystawowego w Opo-
lu. Śledztwo dotyczy także 
działania na szkodę Skarbu 
Państwa poprzez usiłowanie 
uzyskania 23 mln zł nienależ-
nego podatku VAT.

Ustalenia śledczych wska-
zują, że kredytu udzielono 
bez ustanowienia szczególnej 
formy zabezpieczenia jego 
spłaty, pomimo braku zdol-
ności kredytowej, a następnie 
prolongowano terminy jego 
spłaty poprzez kolejne aneksy, 
ukrywając tym samym straty 
banku.

W związku z tą sprawą 
agenci CBA zatrzymali w 
Warszawie czterech rze -
czoznawców majątkowych. 

Wszystko wskazuje na to, 
że przygotowane przez nich 
operaty szacunkowe podnosi-
ły wartość nieruchomości, a 
tym samym służyły do uzy-
skania zwiększonych kwot 
kredytów.

Pierwsze zatrzymania w 
tej sprawie miały miejsce 
w lipcu ubiegłego roku. 
Wówczas to warszawscy 
funkcjonariusze CBA zatrzy-
mali 10 osób, w tym byłych 
prezesów zarządu banku, 
byłych członków zarządu, 
dyrektorów oraz pracowni-
ków banku, a także byłych 
i obecnych prezesów zarzą-
dów spółek z województwa 
mazowieckiego.

Byli i obecni żołnierze za-
trzymani przez CBA wspólnie 
z Żandarmerią Wojskową. 
Śledztwo dotyczy nieprawidło-
wości w związku z organizo-
waniem przetargów w wojsku.

Funkcjonariusze poznań-
skiej delegatury Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego pro-
wadzą wspólnie z Prokuraturą 
Okręgową w Gdańsku śledz-
two dotyczące podejrzenia po-
pełnienia przestępstwa przez 
żołnierzy Wojska Polskiego 
pełniących służbę w Inspek-
toracie Wsparcia Sił Zbroj-
nych w Bydgoszczy. Wszystko 

wskazuje na nieprawidłowości 
w związku z organizowaniem 
przetargów na zakup sprzętu 
i usług na potrzeby armii, 
które mogłyby narazić Skarb 
Państwa na straty znacznych 
rozmiarów. Materiał dowodo-
wy w sprawie został zebrany 
przez funkcjonariuszy Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego. 
Poczynione ustalenia wska-
zują, że w latach 2018-2019, 
w ramach prowadzonych prze-
targów, pomiędzy żołnierza-
mi odpowiedzialnymi za ich 
przeprowadzenie, a osobami 
prowadzącymi działalność 

gospodarczą dochodziło do 
zmów przetargowych oraz 
przestępstw korupcyjnych.

W związku z tym postępo-
waniem agenci CBA wspólnie 
z Żandarmerią Wojskową 
zatrzymali na terenie kraju 
pięć osób, w tym dwóch czyn-
nych i jednego byłego oficera 
Wojska Polskiego oraz dwie 
osoby prowadzące działalność 
gospodarczą. Wszyscy usły-
szeli zarzuty w Prokuraturze 
Okręgowej w Gdańsku.

To nowe, rozwojowe postę-
powanie prowadzone przez 
funkcjonariuszy CBA.

Trzy osoby zatrzymane przez 
funkcjonariuszy Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego w 
chwilę po przekazaniu 25 
tys. zł łapówki. Pieniądze 
stanowiły gratyfikację w 
zamian za odstąpienie od 
udziału w przetargu orga-
nizowanym przez AMW w 
Bydgoszczy.

Funkcjonariusze łódzkiej 
delegatury Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego wpadli na 
trop procederu utrudniania 
prowadzenia postępowań prze-
targowych przeprowadzanych 
przez Agencję Mienia Woj-
skowego.

W oparciu o zgromadzony 
materiał dowodowy agenci 
Biura zatrzymali trzy osoby 
,,na gorącym” uczynku prze-
kazania 25 tys. zł łapówki. 
Wśród zatrzymanych znaleźli 
się dwaj pośrednicy w handlu 
nieruchomościami oraz osoba 
uczestnicząca w przetargu or-
ganizowanym przez bydgoską 
Agencję Mienia Wojskowego.

Wszystko wskazuje na to, 
że zatrzymani pośrednicy, 
w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej, przystąpili do 
przetargów ogłoszonych przez 
Agencję Mienia Wojskowe-
go Oddział Regionalny w 

Bydgoszczy na zakup lokali 
stanowiących mienie wojsko-
we. Następnie, tuż przed roz-
poczęciem przetargu weszli 
w porozumienie z jednym z 
jego uczestników proponując, 
że w zamian za gratyfikację 
pieniężną odstąpią od udziału 
w nim, umożliwiając zakup 
mieszkań temu uczestnikowi 
za cenę wywoławczą. Zatrzy-
mani usłyszeli zarzuty utrud-
niania przetargu publicznego 
w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej.

Zgromadzone przez CBA 
materiały trafiły do Prokura-
tury Okręgowej w Bydgoszczy.

Kolejna osoba działająca w 
ramach zorganizowanej grupy 
przestępczej zatrzymana w 
związku ze śledztwem doty-
czącym nielegalnego handlu 
lekami.

Białostoccy agenci Central-
nego Biura Antykorupcyjne-
go zatrzymali w Warszawie 
kolejną osobę do śledztwa w 
sprawie tzw. „mafii lekowej”. 
Tym razem to obcokrajowiec – 
posiadający podwójne obywa-
telstwo izraelsko-brytyjskie, a 
jednocześnie osoba związana z 
zarejestrowaną w Polsce spół-
ką, która odgrywała kluczową 
rolę w ramach przestępczego 
procederu tzw. odwróconego 
łańcucha dystrybucji leków.

W toku prowadzonego 

ś ledztwa ustalono, iż za-
trzymany wspólnie z innymi 
osobami kierował, a także 
brał udział w zorganizowanej 
grupie przestępczej, której 
członkowie między innymi 
wystawiali i posługiwali się 
poświadczającymi niepraw-
dę dokumentami, a także 
zbywali z ogólnodostępnych 
aptek do hurtowni farmaceu-
tycznych produkty lecznicze, 
które następnie trafiały poza 
granice Polski. Procederu 
dokonywano za pośrednic-
twem prowadzącego fikcyjną 
działalność Niepublicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Rozbita przez Delegaturę 
CBA w Białymstoku grupa 
przestępcza od stycznia 2017 

r. do maja 2018 r. skupiła w ten 
sposób leki o wartości ponad 
50 milionów złotych.

Zatrzymany mężczyzna 
zostanie przewieziony do sie-
dziby Prokuratury Krajowej 
w Białymstoku, gdzie zostaną 
mu przedstawione zarzuty 
dotyczące m.in. udziału i kie-
rowania zorganizowaną grupą 
przestępczą.

To kolejna realizacja w tym 
śledztwie. W tej samej sprawie 
w marcu i kwietniu 2019 r. 
zostało zatrzymanych 10 osób 
związanych zarówno z hur-
towniami farmaceutycznymi, 
jak też właścicieli aptek współ-
pracujących z grupą. Zarzuty 
w sprawie przedstawiono 18 
osobom. 

Kolejna osoba zatrzymana 
przez funkcjonariuszy CBA 
w związku ze śledztwem doty-
czącym nieprawidłowości przy 
warszawskiej reprywatyzacji.

Funkcjonariusze warszaw-
skiej Delegatury Centralne-
go Biura Antykorupcyjnego 

zatrzymali byłego urzędnika 
Urzędu Miasta Stołecznego 
Warszawy w śledztwie doty-
czącym nieprawidłowości przy 
reprywatyzacji nieruchomości.  

Czynności mają związek z 
wczorajszymi zatrzymaniami 
innych osób w tej sprawie i do-

tyczą podejrzenia popełnienia 
przestępstwa przyjęcia korzy-
ści majątkowej w związku  z 
pełnieniem funkcji publicznej.

Zatrzymany zostanie prze-
wieziony do Prokuratury Re-
gionalnej we Wrocławiu, gdzie 
usłyszy zarzuty.

Kolejne dwie osoby zatrzyma-
ne w związku ze śledztwem 
dotyczącym nieprawidłowości 
przy warszawskiej reprywa-
tyzacji.Jeden ze stołecznych 
urzędników oraz osoba dzia-
łająca w branży nieruchomo-
ści zostali zatrzymani przez 
funkcjonariuszy warszawskiej 
delegatury Centralnego Biu-
ra Antykorupcyjnego. Są to 
kolejne osoby zatrzymane w 

związku z śledztwem doty-
czącym nieprawidłowości przy 
warszawskiej reprywatyzacji.

Po zakończeniu czynności 
procesowych zatrzymani trafią 
do Prokuratury Regionalnej  
we Wrocławiu, gdzie zostaną 
im przedstawione zarzuty 
korupcyjne.

Funkcjonariusze warszaw-
skiej delegatury CBA prowa-
dzą obecnie pod nadzorem 

prokuratury około 70 śledztw 
dotyczących przestępstw zwią-
zanych z reprywatyzacją w 
Warszawie, które dotyczą 
blisko 200 nieruchomości.

30 grudnia 2019 r. Prokura-
tura Regionalna we Wrocławiu 
skierowała do Sądu Rejonowe-
go dla Warszawy – Mokotowa 
kolejny – siódmy akt oskarża-
nia w związku z tym wielowąt-
kowym postępowaniem.

W nawiązaniu do artyku-
łu Gazety Wyborczej pt.: 
„Powinieneś być w kostnicy” 
autorstwa Piotra Żytnickiego, 
CBA oświadcza: 

Artykuł zawiera niepraw-
dziwe informacje, godzące 
w dobre imię Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego. Nie 
uwzględnienia również stano-
wiska Biura przesłanego w 
mailu do autora. Dodatkowo 
w artykule redaktor Żytnic-
ki manipuluje informacją 
dotyczącą śledztwa związa-
nego ze  sprzeniewierzeniem 
majątku wielkich rozmiarów, 
ze szkodą dla Z Ch. Police 
S. A.

Zakłady Chemiczne Police 
straciły tylko w tym wątku 
śledztwa ponad 87 mln zł 
przy zawarciu i wykonywa-
niu umowy sprzedaży akcji 
senegalskiej spółki African 
Investment Group S.A. W 
toku prowadzonych czynno-
ści zgromadzono obszerny 
materiał dowodowy wskazu-
jący na podejrzenie popełnie-
nia oszustwa przy transakcji 
związanej z zakupem akcji 
African Investment Group 
S.A. Wszystko wskazuje na 
to, że między innymi zawy-
żono wartość spółki na po-
trzeby dokonanej transakcji. 
Do tej sprawy agenci Biura 
zatrzymali 4 osoby związane 
z działalnością wrocławskiej 
firmy handlowo-inwesty-
cyjnej, która zbywała akcje 
African Investment Group. 
Podczas prowadzenia śledz-
twa ustalono, że rzekome 
kopalnie należące do AIG 
były „wydmuszką”. Jedna 
z nich nie istniała, a druga 
była kompletnie wyeks-

ploatowana. Wrocławska 
firma pośrednicząca między 
Policami a senegalską spółką 
funkcjonowała jedynie po to, 
by wyprowadzić z Polic 100 
milionów dolarów.

CBA na podstawie art. 14 ust. 
1 pkt. 3 ma prawo zatrzy-
mywania osób w trybie i 
przypadkach określonych w 
przepisach Kodeksu postę-
powania karnego. Funkcjo-
nariusze Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego działając 
na podstawie  art. 15 ust. 1.  
ustawy o CBA z 9 czerwca 
2006 roku, mają prawo użyć 
środków przymusu bezpo-
średniego.

Podczas zatrzymania osoby 
wskazanej w artykule, funk-
cjonariusze użyli paraliza-
tora. Było to spowodowane 
agresywnym zachowaniem 
zatrzymywanego. Miał w 
rękach automatyczną broń 
myśliwską, która została 
przeładowana w chwi-
li wejścia do mieszkania 
funkcjonariuszy Biura. Jan 
B. nie reagował na polecenia 
funkcjonariuszy CBA i nie 
odłożył broni palnej. Jedno-
cześnie nadmieniam, że nie 
była to jedyna broń, funk-
cjonariusze podczas czynno-
ści służbowych zabezpieczy-
li cały arsenał,  w tym broń 
na którą zatrzymany nie 
posiadał pozwolenia (łącznie 
około 4000 sztuk amunicji i 
7 jednostek broni).

Na ubraniach służbowych 
funkcjonariuszy realizu-
jących zatrzymanie, były 
widoczne emblematy iden-
tyfikujące Służbę (CBA). 
Jednocześnie werbalnie 

informowali oni Jana B., iż 
są funkcjonariuszami CBA. 
W trakcie zatrzymania 
funkcjonariusze Biura stan-
dardowo okazują legitymacje 
służbowe. Nie było zatem 
potrzeby wzywania Policji 
w celu identyfikacji służby. 
Nadmieniam, że jednak taka 
sytuacja została zatrzymane-
mu umożliwiona. Podejrzany 
nie złożył zażalenia do pro-
kuratury na sposób prze-
prowadzenia zatrzymania 
oraz jego legalności. Nie jest 
prawdą, że był bity i kopany. 
Zatrzymany stwierdził, że 
„jest mu słabo” w związ-
ku z tym została wezwana 
karetka – po wykonaniu 
badań ratownicy medyczni 
nie wnieśli uwag do stanu 
zdrowia zatrzymanego. 
Dodatkowo Jan B. na własną 
prośbę trafił do szpitala, 
gdzie lekarz nie stwierdził 
jakichkolwiek oznak użycia 
siły fizycznej. Lekarz w 
dokumentacji medycznej nie 
wniósł przeciwskazań do 
konwojowania i osadzenia 
podejrzanego w policyjnej 
izbie zatrzymań. Nie jest 
także prawdą, aby funkcjo-
nariusze Biura w momencie 
zatrzymania i konwojowania 
Jana B. formułowali wobec 
niego jakiekolwiek bez-
prawne groźby. Czynności 
związane z zatrzymaniem 
zostały udokumentowane 
przez funkcjonariuszy CBA 
w prokuraturze.

Wszelkie insynuacje i poda-
nie nieprawdy będą skutko-
wać podjęciem przez Biuro 
zdecydowanych kroków 
prawnych.

T. Brodowski, CBA

Były senator RP, jego syn oraz 
dyrektor małopolskiego od-
działu Państwowego Fundusze 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych zatrzymani przez 
krakowskich funkcjonariuszy 
CBA.  W tle wielomilionowe 
łapówki.

Funkcjonariusze krakow-
skiej delegatury CBA prowa-
dza postępowanie w sprawie 
podejmowania się pośrednic-
twa w załatwieniu spraw w 
zamian za korzyści majątko-
we, a także powoływania się 

na wpływy w instytucjach 
państwowych oraz samorzą-
dowych województwa ma-
łopolskiego oraz udzielania 
korzyści majątkowych osobom 
pełniącym funkcje publiczne, 
w związku z pełnieniem tych 
funkcji. Do tej pory zarzuty 
usłyszało 24 podejrzanych.

Dzisiaj do tego śledztwo 
zatrzymano trzy osoby, w 
tym byłego senatora RP VIII 
kadencji, jego syna oraz dy-
rektor małopolskiego oddzia-
łu Państwowego Fundusze 

Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych. Wszyscy zostaną 
przewiezieni do Prokuratury 
Regionalnej w Katowicach, 
gdzie usłyszą zarzuty korup-
cyjne - były senator i jego syn 
usłyszą między innymi zarzu-
ty przyjęcia wielomilionowych 
łapówek, natomiast dyrektor 
PFRON usłyszy zarzut wrę-
czenia korzyści majątkowej w 
formie kontraktów zawartych 
z Fundacją Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym w Stró-
żach.

Eksperci od wyceny nieruchomości 
zatrzymani przez CBA

Korupcja w armii – pięć osób zatrzymanych

Zatrzymani ,,na gorąco”

Lider grupy mafii lekowej zatrzymany

Zatrzymany były stołeczny urzędnik

Dwie osoby zatrzymane do warszawskiej 
reprywatyzacji

OŚWIADCZENIE CBA

Zarzuty korupcyjne dla byłego senatora
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Dziennik „Rzeczpospolita” 
napisał, że prezes Najwyż-
szej Izby Kontroli Krzysz-
tof Kwiatkowski, który 
w następnym tygodniu 
podczas debaty w Sejmie, 
będzie przedstawiał spra-
wozdanie pokontrolne z wy-
konania budżetu państwa 
za rok 2014, skrytykuje 
przejęcie przez rząd Tuska 
około 150 mld zł z OFE i 
stwierdzi, że tylko w ten 
sposób udało się rządzącym 
uniknąć katastrofy finan-
sów publicznych.

NIK napisał w wspomnianym 
sprawozdaniu przekazanym 
już posłom, że dzięki przejęciu 
tak wielkich środków udało się 
zmniejszyć dług publiczny o 
ponad 130 mld zł czyli o blisko 
8% PKB.

Sumarycznie gdyby nie 
ta operacja, dług publiczny 
wzrósłby na koniec 2014 roku 
o blisko 75 mld zł (a więc o 
blisko 5% PKB) i w ten sposób 
relacja długu do PKB na ko-
niec poprzedniego roku prze-
kroczyłaby próg konstytucyjny 
wynoszący 60% a tym samym 
premierowi i ministrowi finan-
sów groziłby Trybunał Stanu.

Przypomnijmy tylko, że 
dzięki przechwyceniu wspo-
mnianych150 mld zł aktywów 
OFE, rządzący zmniejszyli 
wydatki budżetu państwa na 
2014 rok o 23 mld zł (o 8 mld 
zł mniejsze wydatki na obsługę 
części krajowej długu pu-
blicznego i o ponad 15 mld zł 
zmniejszone dotacje do FUS) 
i w związku z tym deficyt 
budżetu państwa na rok 2014 
wyniósł „tylko” 47,7 mld zł, a 
nie około 70 mld zł.

Drugim „osiągnięciem” wy-
nikającym z tzw. reformy OFE 
była wyraźna poprawa dra-
matycznej do tej pory sytuacji 
w całym systemie finansów 
publicznych.

Przypomnijmy, że rok 2013 
zakończył się deficytem sek-
tora finansów publicznych w 
wysokości 70, 6 mld zł czyli 
4,3% PKB i był wyższy od 
tego w 2012 roku, kiedy to 
wyniósł on 3,9% PKB (po 

zmianie metody liczenia PKB 
wprowadzonej przez Eurostat 
te wskaźniki po ponownym 
przeliczeniu są trochę lepsze).

Jednocześnie dług publiczny 
liczony metodą unijną (ESA 
95) wyniósł 932,5 mld zł czyli 
aż 57% PKB i był wyraźnie 
wyższy od tego na koniec 2012 
roku kiedy wyniósł 55,6%.

A więc na koniec 2013 roku, 
dług publiczny przekroczył 
wyraźnie II próg ostrożno-
ściowy zapisany w ustawie o 
finansach publicznych (55% 
PKB) i zaczął się zbliżać szyb-
kimi krokami do tego 60% 
zapisanego w Konstytucji RP.

P rzechwycen ie z  OF E 
wspomnianych 150 mld zł 
obligacji skarbowych, spowo-
dowało także zmniejszenie 
„na papierze” wielkości długu 
publicznego o tę właśnie sumę.

Umorzenie obligacji skar-
bowych będących w posiada-
niu OFE na taką sumę, spo-
wodowało, że jak już wspomi-
nałem dług publiczny zmalał 
o około 8% PKB, a to z kolei 
pozwoliło rządzącej koalicji 
uniknąć konieczności wykre-
ślenia z ustawy o finansach 
publicznych II progu ostroż-
nościowego (przekroczenia 
przed dług publiczny wartości 
55% PKB) i zbliżenia się do 
progu konstytucyjnego 60% 
PKB, a więc uniknąć także 
zarzutu zdemolowania finan-
sów publicznych w ciągu 7 lat 
rządzenia.

Wprawdzie dług w takiej 
wysokości zniknął z tego jaw-
nego, który pokazuje unijna 
metoda ESA95, zamienił się 
jednak w ten ukryty w ZUS, 
bowiem powiększył zobowią-
zania Skarbu Państwa wobec 
przyszłych emerytów.

Rządząca koalicja Platfor-
my i PSL-u proponując w 2013 
roku tzw. reformę systemu 
OFE, uzasadniała ją głównie 
pogarszającą się sytuację de-
mograficzną w naszym kraju 
i koniecznością zapewnienia 
w przyszłości wystarczającej 
ilości rąk do pracy.

Teraz w raporcie pokontro-
lnym NIK, kierowanym prze-
cież przez byłego wysokiego 

polityka Platformy Krzysztofa 
Kwiatkowskiego, dotyczącym 
wykonania budżetu za rok 
2014 i sytuacji finansów pu-
blicznych, prezentowane są 
dane pokazujące niezbicie, 
że gdyby nie ten „skok na 
kasę”, rząd Tuska musiałby 
się publicznie przyznać, iż do-
prowadził polskie finanse pu-
bliczne wręcz do bankructwa, 
co więcej on i jego minister 
finansów stanęliby za to przed 
Trybunałem Stanu.

Zbigniew Kuźmiuk

Urodzony 19 września 1956 
roku w Komorowie woj . 
mazowieckie. Doktor nauk 
ekonomicznych. Absolwent 
Politechniki Świętokrzyskiej 
w Kielcach Wydział Ekono-
miczny w Radomiu oraz Szkoły 
Głównej Planowania i Staty-
styki w Warszawie – obecnie 
Szkoły Głównej Handlowej 
– na Wydziale Finansów. Od 
roku 1979 do chwili obecnej 
jest wykładowcą akademickim 
Uniwersytetu Technologiczno 
Humanistycznego (wcześniej 
Politechniki Radomskiej oraz 
Wyższej Szkoły Inżynierskiej w 
Radomiu). Pełnił funkcję Wo-
jewody Radomskiego, Mini-
stra, członka Rady Ministrów, 
Prezesa Rządowego Centrum 
Studiów Strategicznych, Mar-
szałka Województwa Mazo-
wieckiego. W czerwcu 2004 
roku uzyskał mandat Depu-
towanego w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego. 
Zasiadał w Komisji Budże-
towej oraz Komisji Gospo-
darczej i Monetarnej. Poseł 
na Sejm IV kadencji (pełnił 
funkcję przewodniczącego 
Sejmowej Komisji Samorzą-
du Terytorialnego i Polityki 
Regionalnej Sejmu RP). Był 
Posłem VII kadencji Sejmu 
(pracował w Komisji Finan-
sów Publicznych oraz Komisji 
Samorządu Terytorialnego i 
Polityki Regionalnej). W maju 
2014 roku uzyskał mandat 
Deputowanego w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego. 
Pracuje w Komisji Budżetowej 
oraz komisji Rolnictwa i Roz-
woju Wsi

Ale numer!
 Królowa Bona uciekła. Takim stwier-
dzeniem drwiono sobie w dawnej 
Polsce z nieświeżych  „niusów”. 
Ciągłe powtarzanie tego samego, 
na obojętnie jaki temat, staje się po 
pewnym czasie nieznośne, nawet dla 
wytrawnych widzów. TVP najwyraź-
niej tego nie zauważa. O „Sylwestrze 
marzeń” słyszymy od pół roku i czeka 
nas następne półrocze pod tytułem: 
Ach cóż to był za sylwester! Taki stały 
numer repertuaru. Pozostają jeszcze 
gwarantowane lapsusy Totalnej 
Opozycji, które są nie do wyczerpania. 
Ale czy rzeczywiście nic ciekawszego 
w Polsce, Europie czy na Świecie się 
nie dzieje?

Może warto zatem uciec w fikcję 
literacką, jaką są seriale? Niestety, 
to raczej ucieczka z deszczu pod 
rynnę. Niezawisła kasta, tym razem  
„artystów”, nie dopuści żadnych 
autsajderów, którzy mogliby zagrozić 
jej monopolowi. Wewnętrzny casting 
też czuwa nas tym, żeby nie wychylił 
się ktoś utalentowany, kto mógłby 
popsuć interesy pozostałym.

TVP zdaje się przodować nowej fali 
polegającej na produkcji seriali po-
zbawionych scenariuszy. Po co komu 
przemyślna intryga, której nikt, a już 
na pewno sami twórcy, nie są w stanie 
intelektualnie ogarnąć? Jak sypnie 
się groszem, to krawcowa uszyje jakiś 

ładny kostium, albo można polecieć 
na koniec świata w poszukiwaniu 
odpowiedniego pleneru. To powinno 
zaspokoić gust widza.

A może nie doceniamy przebiegłości 
przewodniej roli niegdysiejszej partii? 
Może taki „Młody Piłsudski” spełnia 
właśnie powierzone mu zadanie 
polegające na wzbudzeniu niechęci 
do tej ważnej postaci historycznej? 
Postać filmowa żywcem wzięta z 
naszych czasów. Nadąsany młodzie-
niec, przeskakujący z łóżka do łóżka, 
plecie jakieś dyrdymały, albo milczy 
wymownie nie wiadomo na jaki 
temat. Nie ma najmniejszego pojęcia 
na przykład o etykiecie. Nie wie 
oczywiście, bo i skąd,  że przedstawia-
jąc sobie dwie osoby to kobiecie przed-
stawia się najpierw mężczyznę, nie 
odwrotnie. A zwracając się do nowo 
poznanego Romana Dmowskiego per 
„panie Romanie” byłoby w tamtych 
czasach obraźliwą poufałością. No cóż. 
przywilej to parweniusza.
     Wracając do naszych czasów, proszę 
uprzejmie zauważyć, że piszę do 
Państwa po raz czterysta czterdziesty 
czwarty, ot taki ładny numer na 
rozpoczęcie nowego roku.
  Małgorzata Todd
 
Tolerancja totalna
Komu potrzebna jest tolerancja? Na 
pewno głupocie, brzydocie, draństwu 
i kłamstwu. Mądrość, piękno, dobroć 

i prawda tolerancji nie potrzebują. 
Deprawacja dzieci bez tolerancji udać 
się nie może. Stąd ten nacisk od naj-
młodszych lat, żeby tolerancję wobec 
zboczeńców utożsamiać z podziwem 
dla nich. Absurd? Nie takie absurdy 
komuniści wprowadzali w życie.

Najpierw mamy się tylko zgadzać 
na „inność”.  Taka(i) Anulka Grodzka 
to przecież nic groźnego. Profesor 
Grodzki, chociaż nie jest mężem tej 
sławnej Anulki (może szkoda), poczuł 
się namiestnikiem wasalskiego kraju 
i żadne tam coraz to nowe zarzuty o 
wytykane mu łapówkarstwo nic mu 
nie zrobią. Konsultacje z Brukselą i Mo-
skwą dają mu immunitet bezkarności. 
MSZ nieudolnie reaguje na wyręczanie 
go w obowiązkach dyplomatycznych.

Tolerancji wymagają coraz to nowe 
kasty. Domiar niesprawiedliwości, 
rodem z PRL, domaga się przecież 
tylko przywilejów zagwarantowanych 
mu przy Okrągłym Stole. Resortowe 
dzieci i wnuki innych nadzwyczajnych 
kast też żądają tolerancji dla swoich 
wybryków, jakie by one nie były.  
„Artyści”  wszelkiej maści narzucają 
nam brzydotę, głupotę i chamstwo - 
nazywając to prawdziwą sztuką.

W imię tolerancji (chyba) zastąpi-
my rodzimą energetykę węglową 
niemiecką energetyką węglową pod 
pretekstem, że tamta jest zielona, 

mimo iż jest brunatna. Proszę tylko 
nie insynuować żadnych skojarzeń 
historycznych. Jest brunatna, bo 
pochodzi z węgla brunatnego, bardziej 
zanieczyszczającego powietrze od 
naszego węgla kamiennego.
     Totalna tolerancja draństwa i 
głupoty w końcu zaowocuje totalnym 
zamordyzmem. Taka jest kolej rzeczy.
 Małgorzata Todd

Dwugłos  
.. Myślę że D .P. rozmawia i przemawia 
do i - z Polakami.Przy założeniu że w 
Polsce są sami Polacy 

A tak przecież NIE JEST. W naszej 
Polsce oprócz nas zwykłych Polaków 
funkcjonuje „hazarska WSPÓLNOTA 
ROZBÓJNICZA WŁADZY nad nami 
Polakami „ którą Stalin ZAWŁÓCZYŁ 
nam Polakom do naszej Polski po 22 
lipca 1944 roku.- A ZAWŁÓCZYŁ nam 
Polakom do naszej Polski hazarską 
żydokomunę, litwaków, białorusów 
i OCZYWIŚCIE banderowców którzy, 
- oni wszyscy razem- nieNAWIDZILI 
nas Polaków jak WŚCIEKŁE psy i to 
oni najpierw WYMORDOWALI nasze 
Patriotyczne Polskie Elity a potem 
przy pomocy KARABINOW NKWD 
poobsadzali swoimi POciotkami, 
wszystkie urzędy od Prezydentów 
po Straże Miejskie i KAMiTiETU Partii 
PZPR, - wszędzie tam gdzie -” rabotać 
nie nóżna a DZIĘGI HAROSZYJE!” i tak 
było do 1989 roku A przy KANCIASTYM 

Okrągłym Stole hazarskiego Kiszczaka 
i Jaruzelskiego dopuścili JESZCZE do 
grabienia naszej Polski - FOLKSDOJCZY 
i teraz mamy komplet zaborczej 
ZARAZY trzymającej nas - jak to oni 
do dzisiaj mówią - „trzymają nas 
„polaczków” za RYJA”
Bo przecież chyba Pani nie wierzy 
w to co powiedziała Szczepkowska 
w 1989roku - że „dzisiaj KOMUNIZM 
UMARŁ”? On tylko wtedy ubrał się w 
niebieskie i czarne garnitury i krawaty 
Wolności i Sprawiedliwości

Proszę nie mylić hazarskiej „Wspól-
noty rozbójniczej” - jak nazywa ich 
p.Michalkiewicz - z Polakami przywie-
zionymi w ramach REPATRIACJI  ALE 
Repatriacja była TYLKO PRZYKRYWKĄ 
do tego chytrego STALINOWSKIEGO 
planu

Dlatego NIE MA KTO ustawić w UE 
spraw po Polsku bo hazarom na Polsce 
i Polakach nie zależy!!!...

JSPL

Zabawa się skończyła 
Tych, którzy opluwają naszą Ojczyznę, 
skazać na ostracyzm, droga wolna, a 
przede wszystkim nie podawać ręki. 
Wysyłać im tekst S.Żeromskiego „O 
zdrajcach” ku pamięci, żeby nie byli 
zdziwieni. Nie słuchać argumentów, że 
Łunia nie da należnych nam pieniędzy. 
Nie ma takiej opcji w traktatach. 
Jeżeli tak zrobią, to będzie niezgodne z 

traktatami Łunii, oddać do TSUE, przy-
najmniej będą mieli wreszcie zajęcie. 
A najlepiej (tu potrzeba odwagi rzą-
dzących) odliczyć od razu ze składki. 
Wiem, że to nie jest takie proste, ale w 
życiu nic łatwo nie przychodzi i będzie 
wrzask na cały świat, bo masoneria 
i główny macher G.Soros już sobie 
klocki poukładali, a Polacy - pokazali-
śmy gest Kozakiewicza (chociaż ten się 
później zbiesił). Przecież za darmo nic 
nie dostajemy. Najpierw my dajemy 
składkę, jak już zostaną naliczone 
procenty, które bierze Łunia, to wtedy 
resztę rozdzielają, łaski nie robią. 
Przepraszam, bo większość moich 
Czytelników o tym wie, ale zdarzają 
się się tacy, którzy myślą, że Łunia 
„daje”. Nic bardziej mylnego, w tym 
towarzystwie nie ma nic za darmo. A 
staremu zachodowi zależy, aby nas 
„ukarać”, bo większa działka będzie 
dla nich, totalna obłuda. A jeszcze 
„dowala” nam Rudy, bo cwaniak jest w 
Brukseli, ale - co nie daj Bóg - zjedzie 
do Sopotu, to wtedy winno mu być 
bardzo trudno.

Nam nie wolno teraz ustępować, bo 
wtedy będą na nas „ujeżdżać”, bo taka 
jest ich metoda. My się na pewno nie 
damy. Wszyscy, którzy są przeciwko 
nam - won, jak mawia Cejrowski i ma 
rację. Bądźmy dobrej myśli, 

    D.P.
http://blogpublika.com/2020/01/19/
stefan-zeromski-o-zdrajcach/.

NIK obnaża zamach na OFE! 
Gdyby nie ten „skok na kasę”, rząd Tuska musiałby 

przyznać się do bankructwa polskich finansów!

Opluwającym naszą Ojczyznę nie podaje się ręki

- Macie codziennie wolny 
czas od godziny 6:00 do 22:00. 
Możecie robić sobie zakupy, 
kiedy tylko zechcecie. Nie 
musicie w niedzielę! – Taki „ar-
gument” usłyszałem niedawno 
od zwolennika zakazu handlu w 
niedzielę.  
- Hym, kto ma tyle wolne-
go czasu? – pomyślałem... 
Bezrobotni? Podobno ich w 
Polsce już nie ma. Pracownicy 
budżetówki oraz ci na tzw. 
posadach? Nie, oni też już tylko 
teoretycznie pracują do godz. 
15:00. Kobiety? Również nie. 
Na szczęście panie teraz są 
aktywne zawodowo podobnie, 
jak mężczyźni. Kto więc?
Ludzie obecnie są aktywni od 
rana do wieczora, od rana do 
nocy i to nie tylko zawodowo. 
Także rodzinnie i społecznie. 
Udzielają się, są członkami wie-
lu organizacji pozarządowych, 
aktywizują się w instytucjach 
prywatnych i publicznych… 
Wśród nich są też rolnicy i 
przedsiębiorcy. To są milio-
ny! A oni nie mają godzin 
pracy. Zaiwaniają niemalże 24 
godziny na dobę, przez 7 dni 
w tygodniu. I co, wszyscy oni 
mają teraz tak „w międzycza-
sie”, bo pomiędzy obowiązkami 
zawodowymi, rodzinnymi i 
społecznymi, biegać z wywie-
szonymi językami po sklepach, 
bo w dni, kiedy wyjątkowo 
mogliby mieć więcej wolnego, 
to partia, kościół i związki 
zamknęły i im sklepy?! 
W obecnym społeczeństwie 
czas samej pracy zawodowej, to 
nie koniec obowiązków. Ludzie 
muszą zajmować się rodziną, 
podstarzałymi, często niedo-
łężnymi dziadkami, a przede 
wszystkim swoimi dziećmi. Do-
wożą je z i do przedszkola, lub 
szkoły, na zajęcia pozalekcyjne, 
do lekarza…. Z tego wszystkie-
go brakuje im w tygodniu już 
czasu na normalne, rodzinne, a 
cóż dopiero, towarzyskie życie. 
Wszystko robione jest w biegu, 
wszystko w pośpiechu. Nie ma 
czasu na chwilę relaksu, na 
kino, na teatr, na książkę, na 
odpoczynek, na odstresowanie 
się. A tu znalazła się władza, 
która nakazuje tym wszystkim 
zabieganym ludziom jeszcze 
kursować w tygodniu po skle-

pach! A za jaką to karę? 
I pewnie zaraz usłyszy się od-
powiedź pytaniem na pytanie: 
a za jaką karę ludzie pracują 
w handlu. Nie, nie pracują za 
karę. To ich wybór. Ludzie 
pracują w różnych sektorach, 
branżach czy dziedzinach. Nie 
ma przymusu pracy, ale jest za 
to konieczności utrzymywa-
nia ciągłej dostępności wielu 
dziedzin ważnych społecznie. 
Należą do tego katalogu na 
pewno handel i usługi. Dotyczy 
to też na przykład sfery zdrowia 
(szpitale, pogotowie ratunkowe, 
apteki), transportu (przewozy 
kolejowe, autobusowe czy 
lotnicze), bezpieczeństwa 
(wojsko, policja, straż pożarna), 
itp. Są również branże i sektory 
właściwe dla pracy nie tylko 
w niedzielę, ale i ciągłej, na 
przykład ochrona mienia, ener-
getyka, hutnictwo, rolnictwo, i 
wiele, wiele innych. Wszędzie 
tam pracują wolni ludzie, a nie 
więźniowie skazani na roboty 
przymusowe.
W całej tej sprawie interesujące 
jest również i to, że wszyscy 
zwolennicy zakazu handlu w 
niedzielę mówią w zasadzie 
wyłącznie o zakupach spożyw-
czych. Tak, jakby potrzeby na-
bycia innych produktów już nie 
istniały! A przecież to właśnie 
te „inne” zakupy są najtrud-
niejsze. To one są najbardziej 
praco- i czasochłonne. Niekiedy 
trzeba odwiedzić bardzo wiele 
sklepów, ba, często w różnych 
miastach, aby nabyć sobie 
potrzebną rzecz. Dotyczy to 
zwłaszcza mieszkańców wsi 
i małych miejscowi, którzy 
często w tym celu muszą wyjeż-
dżać, i to dziesiątki kilometrów, 
do innych miast. Czy wszyscy 
oni – a są to miliony ludzi – 
mają brać w tygodniu urlopy 
na zakupy, bo nie mogą ich 
spokojne, bez pospiechu, bez 
stresu, dokonać w niedzielę? 
Gdyby nawet przyjąć, że 
produkty spożywcze można 
nabywać w inne dni niż w 
weekendy, niż w niedziele (choć 
trzeba pamiętać, że generuje to 
nadmierne wydawanie pienię-
dzy oraz powoduje szerzące się 
marnotrawstwo żywności), to 
co innego jest już z zakupami 
produktów przemysłowych. 
Meble, lodówkę, telewizor, 
komputer albo buty, sukienkę 
lub garnitur nie da się kupić na 
zasadzie „pierwsze z brzegu”. 
Tego się nie kupuje w pospie-

chu, w biegu, pomiędzy powro-
tem z pracy, a odwiezieniem 
dzieciaka na zajęcia ze śpiewu.  
Takich zakupów nie robi się 
też w zasadzie „w pojedynkę”. 
Na ogół mąż z żoną, często z 
dziećmi, wybierają się razem. 
Bo trzeba się naradzić, bo 
trzeba uzgodnić, bo zakup musi 
odpowiadać wszystkim domow-
nikom, a nie tylko właścicielo-
wi karty kredytowej. I jak więc 
takie rodzinne zakupy robić 
poza niedzielą, w ciągu tygo-
dnia pracy, kiedy on pracuje 
gdzie indziej, ona gdzie indziej, 
a do tego dzieci chodzą do róż-
nych szkół i mają po południu 
zajęcia dodatkowe w różnych 
miejscach? To kpina. Także z 
życia rodzinnego, któremu niby 
ten zakaz miał służyć.   
Czy to tak mają teraz żyć 
ludzie?! Razem, ale osobno? 
W wiecznym nerwowym 
pośpiechu, w wiecznym stresie. 
I wszystko tylko po to, aby w 
niedzielę nie wiedzieć co ze 
sobą zrobić, bo wszystko poza 
kościołem jest zamknięte. Mają 
się ciągle zastanawiać, czy 
urlop wykorzystać na odpoczy-
nek, czy raczej może na zakupy 
czegoś, czego nie mogą razem 
dokonać w ciągu tygodnia? A 
może mają godzinami siedzieć 
w internecie i tam korzystać z 
wolnego handlu? Można. Tyle 
tylko, że to zabiera jeszcze 
więcej czasu – i przy wyszu-
kiwaniu towarów, i przy kupo-
waniu, i przy ich oddawaniu 
- niż zakupy „w realu. Co więc 
zyskuje na tym PiS? Czy chodzi 
wyłącznie o poparcie kościoła i 
Solidarności? Czy chodzi tylko 
o politykę? Czy chodzi jedynie 
o wygrywanie wyborów? A 
gdzie są w tym wszystkim 
ludzie, wyborcy, Polacy?! 
I gdzie w tym jest coś, co 
powinno być w najważniej-
sze - wolność jednostki? Jeśli 
bowiem ktoś chce zajmować się 
bieganiem po sklepach wyłącz-
nie w dni powszednie, to proszę 
bardzo. Niech to robi! Wszak w 
wolnym kraju wolnym ludziom 
nikt niczego nie powinien 
zakazywać. Ci jednak, którzy 
chcą żyć inaczej, którzy chcą 
inaczej funkcjonować, inaczej 
rozkładać swój kalendarz obo-
wiązków i przyjemności, niech 
żyją tak, jak im wygodniej, jak 
chcą! Pamiętać bowiem należy 
o tym, że pomiędzy sklepem a 
kościołem jest człowiek. Wolny 
człowiek! 

Między sklepem a kościołem
Adam Szejnfeld 
Senator 
Rzeczypospolitej Polskiej
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Konkurs odbył się dnia 
13. 11.2019 r.  W styczniu 
Komitet Organizacyjny 
Konkursu ogłosił wyniki.

Do konkursu z Zespołu Szkół 
Technicznych im. E. Kwiat-
kowskiego przystąpiło 28 
uczniów.

Zadaniem uczniów było roz-
wiązanie testu gramatyczno 
leksykalnego, sprawdzającego 
znajomość czasów, zakres 
środków leksykalnych, rekcję 
czasownika, a także zwroty i 
wyrażenia ze związkami fra-
zeologicznymi i przysłowiami.  
Był to test wielokrotnego wy-
boru, gdzie nawet wszystkie 
odpowiedzi podane do wyboru 
mogły być poprawne. Ucznio-
wie sprawnie rozwiązali testy 
dostosowane do poziomu na-
uczania danej klasy. 

W komisji Konkursowej 
zasiedli:
a Aldona Starosta- przewod-
niczący
a Klaudia Budzyńska-Schulz 
– członek komisji
a Jakub Tasiemski – członek 
komisji

W Ogólnopolskim Kon-
kursie uczestniczyło blisko 5 
405 tysięcy uczniów ze szkół 
podstawowych i ponadpodsta-
wowych. W rozgrywce języko-
wej wyłoniono 59 laureatów, 
wśród których znaleźli się nasi 
uczniowie:
a Wiktoria Skrzypek z klasy 
II A uzyskała 3 miejsce w 
województwie i 61 w Polsce
a Paulina Wilczyńska z klasy 
IVC  uzyskała 3 miejsce w 
województwie wśród klas 
trzecich i czwartych oraz wy-
różnienie za bardzo dobry 
wynik ponad 82%
a Martyna Szyminczak z kl. 

IIL  4 miejsce w województwie 
i 82 w kraju 
a Wiktoria Piątek z kl. IIIC  
zajęła 5 miejsce w wojewódz-
twie i wyróżnienie za bardzo 
dobry wynik ponad 78%

Wyróżnienia za bardzo do-
bre wyniki konkursu (ponad 
75 %) otrzymały:
a Anna Bielerzewska kl. IIL
a Natalia Bendowska kl .IIL
a Agata Kaczmarek kl. IIIG

Gratulujemy laureatom! Cie-
szymy się z tak wysokich 
wyników naszych uczniów.

Opracowała : Aldona Starosta

19.12 .2019r.  po ra z  ko -
lejny odwiedziła nas f i r-
ma Job Impulse Polska ,  
razem z warsztatami dla klas 
4A, 4C oraz 3A z Zespołu 
Szkół Technicznych im. E. 
Kwiatkowskiego w Grodzisku 
Wlkp. Warsztaty dotyczyły 
poszukiwania pracy, przygo-
towywania się do rozmowy 
kwalifikacyjnej czy profe-
sjonalnego przygotowania 
dokumentów aplikacyjnych. 
Przekazane wiadomości na 
pewno przydadzą się naszym 
tegorocznym absolwentom, 
którzy w maju rozpoczną po-
szukiwanie pracy. 

Wojciech Drozd 

W piątek,  17 stycznia  2020 r. 
w Świetlicy Wiejskiej w Sąto-
pach  odbyła się uroczystość z 
okazji Dnia Babci i Dziadka.

By umilić gościom czas i 
wyrazić wdzięczność za oka-
zane serce,  uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Leonarda 
Śliwińskiego w Sątopach, pod 
kierunkiem nauczycieli, przy-
gotowali program artystyczny. 
Najpierw  zaprezentowane 
zostało przedstawienie jaseł-
kowe, w czasie którego   starsi 
uczniowie  wykazali się  talen-
tem aktorskim.

W czasie występu dzieci 
pokazały  także swoje umie-
jętności taneczne, wokalne                            
i recytatorskie. 

Podczas uroczystości nie 

zabrakło również serdecz-
nych życzeń dla seniorów.                              
Goście   byli pełni podziwu 
dla młodych artystów, których 

nagrodzili gromkimi brawami.
Wszyscy zebrani zasiedli 

przy stołach, gdzie stało   pysz-
ne ciasto, kawa i herbata. 

Konkurs Języka Niemieckiego

Warsztaty z firmą Job Impulse Polska

Dzień Babci i Dziadka w Sątopach

Dnia 12 stycznia 2020r. w 
Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Ptaszkowie, od-
był się XXVIII finał WOŚP. 
Tradycją Zespolu Szkół Tech-
nicznych im. E. Kwiatkow-

skiego w Grodzisku WLkp  
stał się udział dziewcząt ze 
szkolnej grupy tanecznej. Ze-
spół miał możliwość zaprezen-
towania układu zumby.

W tym roku dołączyła do 

nas grupa wokalna, która za-
śpiewała trzy utwory, przygo-
towane specjalnie na tę okazję.

Grupę młodzieży wspierały: 
p. M. Lange i p. A. Hoffman
-Lusina

Szkoła to nie tylko miejsce, w 
którym odbywają się lekcje. 
Jak się okazuje, można też 
spotkać się w jej murach z 
nauczycielami, koleżankami 
i  kolegami z ławki na wspól-
nym oglądaniu filmów o niety-
powej porze. Klasy 1AT, 1LT 
oraz 1L Zespołu Szkół Tech-
nicznych im. E. Kwiatkow-

skiego wraz z wychowawcami 
postanowili spędzić swoje 
wigilie klasowe w nietypowy 
sposób. Było wspólne śpie-
wanie kolęd, wspólny posiłek  
a najgrzeczniejszych odwie-
dził prawdziwy gwiazdor z 
workiem prezentów.

Spotkanie odbyło się w 
przesympatycznej i naprawdę 

luźnej atmosferze. To był na-
prawdę  miło spędzony czas 
w szkolnych murach. NOC 
FILMOWA w szkole z pew-
nością zostanie powtórzona, 
bo to cenna inicjatywa, która 
powoduje, że szkoła wcale nie 
musi być nudna.

Wojciech Drozd

W dniu 11 stycznia  uczniowie 
Klasy Mundurowej z Zespołu 
Szkół Technicznych  w Gro-
dzisku Wlkp.

Uczestniczyli wraz z wycho-
wawcą i opiekunem   Marci-
nem Łodygą w biegu w ramach 
akcji WOŚP ,,SIĘ BIEGA SIĘ 
POMAGA’’. Bieg odbył się  w 
Opalenicy, zawodnicy biegali 
w sztafetach po minimum 5 
km . Podopieczni bez pro-
blemu pokonali wyznaczony 
dystans  w składzie:  Niko-
dem Grys, Łukasz Barański, 
Michał Hemmerling , Jakub 
Drzymała oraz Krystian Le-
mański.   Marcin Łodyga 

XXVIII Finał WOŚP

Noc Filmowa Logistyków

28 godzinny bieg

Dnia 16 stycznia 2020 r. w Ze-
spole Szkół Technicznych im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego 
w Grodzisku Wlkp przepro-
wadzone zostały warsztaty z 
języka niemieckiego dla klas 
pierwszych technikum. 

Zajęcia odbyły się w ra-
mach realizacji  projektu edu-
kacyjnego  „Deutsch plus”  
prowadzonego przez  Goethe 
Institut, w którym nasza szkoła 
uczestniczy.

Warsztaty  pod tytułem 
„Mobilität” przeprowadziła 
Pani Kama Frackowska- Pilar-
ska, a koordynatorem projektu 
w szkole jest Pani Aldona 
Starosta.

 Zajęcia były prowadzone w 
języku niemieckim, a podczas 
realizacji tematu uczestnicy 
projektu zgłębiali pojęcia z 
zakresu ekologii, ochrony 
środowiska oraz najnowszych 
osiągnięć techniki w prze-
myśle motoryzacyjnym, czyli 

samochodów elektrycznych. 
Uczniowie aktywowani byli 

poprzez zastosowanie róż-
nych pomocy dydaktycznych, 
metod oraz form pracy. Zaję-
cia były urozmaicone pracą  
z plakatami, uczniowie two-
rzyli  mapy pojęć, przeprowa-
dzali test w Internecie „Czy 
jestem Eko?”, następnie pra-
cowali w grupach prezentując 

wady i zalety samochodu elek-
trycznego. Pod koniec warszta-
tów, zadanie podsumowujące  
polegało na słuchaniu piosenki 
i uzupełnieniu jej tekstu. 

Zajęcia bardzo uczniom 
się podoba ły, rozbudzi l i 
oni swoje zainteresowania  
i motywację do nauki języka 
obcego. 

Opiekun: Aldona Starosta

Warsztaty z języka 
niemieckiego
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Poobno każdy szanujący się 
hisoryk zna na pewno trzy 
daty -  datę Chrztu Polski, 
Bitwy pod Grunwalem  oraz 
którego DZISIAJ mamy.
Wie , w której encyklopiedii 
czy  kmpedium fachowej 
literatury szzukać.

Taka jest opinia w środo-
isku historycznym. Wśród 
fanów Elvisa Presleya także 
obowiązują trzy ważne daty 
-  data Urodzin ( 8 stycz-
nia), nagranie pierwszego 
singla  ( 5 lipca) oraz data 
śmierci  (16 sierpnia). Od 
dwudsiestu kilku lat staram 
się podczas tych ważnych 
dni przygotować imprezy 
koncertowe i filmowe ,  w 
których wystepuje Elvis 
Aron Presley w różnych 
wcieleniach i pod różnymi 
etykietkami.

Tak było niedawno w po-
znańskim Klubie Blue Note. 
Pierwszą część stanowiły 
kolędy i jazzowe piosenki 
zimowo-bożonarodzeniowe 
( Krzysztofa Trzcińskiego 
Komedy „Szara Kolęda”),  
„Pan Niebios”  Włodzimerza 
Nahornego), „Na całej połaci 
śnieg” (Starszych Panów Je-
rzego Wasowsiego i Jeremie-
go Przybory) ale też ame-
rykańskie  Christmas songi 

jak: Winter wonderland, czy 
White  Chrismas.

Druga część koncertu była w 
całości poświęcona Elvisowi  
Presleyowi. Pojawiły się takie 
utwory jak: Blue Christmas, 
Heartbreak Hotel, Can’t 
help falling in love, In the 
getto, Always on my mind. 
Ewelina Rajchel śpiewająca 
główne partie i wokalizy była 
szalenie przekonywująca 
w tych interpretacjach , a 
dodam , że jej skala głosu 
w pełnych rejestrach bywa 
przez inne wokalistki  raczej 
nie do osiągnięcia.  Ten 
koncert miał nieoczekiwane 
zakończenie. Otóż Ewelina 
zadedykowalą mi utwór, 

w którym dominował mój 
ulubiony instrument - kontra-
bas, Zbyszek Wrombel grał 
na nim wirtuozersko, a do 
którego mam resentyment od 
roku 1965.

W ramach odwilży kulturo-
wej  do PRLu trafily płyty  z 
Kuby z  longplayem Elvis Re-
gresa, na którym zamiszcony 
był na stronie A utwór Fever. 
W kolejce trzeba było wystać 
ten  grający krążek, drogą 
kupna za 175 zł nabyłem i na 
adapterze Bambino wysłu-
chalem kilkanaście razy 
caly LP, a utwór Gorączka 
kilkadziesiąt razy. Tak mi 
się spodobał , szczególnie ze 
względu na unikalny schemat 
basowy , że postanowiłem 
rozpocząć edukację muzycz-
ną dojeżdżąjąc  z Ostrowa 
Wielkopolskiegoi do Klaisza, 
gdzie mieściła się  Średania 
Szkoła Muzyczna. Jak jeden 
dzwięk może zadecydować o 
dalszej drodze życiowej i tzw. 
recepcie na życie. 

Mnie poniosly dzwięki w 
dur i moll i przez blisko 60 
lat są dla mnie drogowskazm 
życiowym w różnych stylach 
i konwencjach. Oby tak dalej 
i niech ciąg dalszy nastąpi...!.

Krzysztof Wodniczak

Felieton Wodniczaka

Z okazji Walentynek 
serdecznie zapraszamy 
Państwa na kolejny koncert 
Orkiestry Kameralnej Pol-
skiego Radia Amadeus, pod 
batutą Agnieszki Duczmal.  

16 lutego o godzinie 18:00 
w Auli Uniwersyteckiej Or-
kiestra wystąpi wspólnie ze 
słynnym, polskim akorde-
onistą Klaudiuszem Bara-
nem oraz młodym wirtuozem 
harmonijki ustnej Kacprem 
Smolińskim. To niezwykłe 
połączenie sprawi, że wieczór 
będzie pełen muzycznych 
wrażeń.

W programie znalazły się 
utwory Aleksandra Tansmana, 

Krzysztofa Herdzina, Igora 
Strawińskiego i Mikołaja Maj-
kusiaka.

Data: 16 lutego 2 Godz: 
18:00 Miejsce: Aula Uni-
wersytecka

Wykonawcy:
a Dyrygent: Agnieszka Ducz-
mal , Klaudiusz Baran – akor-
deon
a Kacper Smoliński – harmo-
nijka ustna , Orkiestra Kame-
ralna Polskiego Radia Amadeu
Program:
a Aleksander Tansman - Wa-
riacje na temat Frescobaldiego
a Krzysztof Herdzin - Koncert 
na harmonijkę ustną i smyczki

a Igor Strawiński - Concerto 
in D
a Mikołaj Majkusiak - Cham-
ber concerto

Oferta specjalna - Jeśli pod-
jęliby się Państwo zorganizo-
wania grupy składającej się z 
minimum 10 osób, zaoferuje-
my Państwu bilety na koncert 
w specjalnej, niższej cenie: 50 
zł, 40 zł, 30 zł (w zależności od 
miejsca). W sprawie rezerwacji 
grupowej prosimy o kontakt z 
naszym Biurem: tel. 61 851 66 
86 (-87). Sprzedaż grupową 
zamykamy 10 lutego. Odbiór 
biletów grupowych w Centrum 
Informacji Kulturalnej (ul. 
Ratajczaka 44).

Koncert na Walentynki!

Po spektakularnym sukce-
sie grudniowego koncertu w 
stołecznym Torwarze, który 
wyprzedał się w zaledwie 
15 minut, Pezet ogłosił, że 
zagra jeszcze 4 koncerty! 
W ramach Magenta Tour 
artysta wystąpi w Gdyni 
(22 lutego), Katowicach (6 
marca), we Wrocławiu (10 
marca) i ponownie zagra w 
Warszawie (5 kwietnia).

 
Grudniowy koncert Pezeta w 
Warszawie okazał się jednym 
z ważniejszych muzycznych 
wydarzeń 2019 roku. Artysta 
przygotował blisko dwugo-
dzinne show z oprawą wizu-
alną, której nie powstydziłby 
się światowe gwiazdy. Tak 
jak zapowiadał, zagrał swój 
najlepszy jak dotąd koncert. 
Na scenie pojawili się też pra-
wie wszyscy goście, których 

można usłyszeć na albumie 
„Muzyka Współczesna”.

Ten grudniowy koncer t 
dał mi niesamowitą energię. 
Nie spodziewałem się tego. 
Pod koniec roku otrzymałem 
od fanów bardzo wiele słów 
wsparcia i wyrazów uznania 
oraz mnóstwo próśb o więcej 
koncertów. Szybko podjąłem 
decyzję, że spróbuję te prośby 
spełnić. Mam nadzieję, że 
te cztery wydarzenia, które 
planujemy będą jeszcze lepsze 
i dam fanom to na co czekają 
– najlepsze show w ich i moim 
życiu! Na pewno dam z siebie 
wszystko – mówi Pezet.

 
Magenta Tour
a 22 lutego – Gdynia – Gdynia 
Arena
a 6 marca – Katowice – MCK 
Katowice
a 10 marca – Wrocław – Hala 

Stulecia
a 5 kwietnia – Warszawa – 
COS Torwar

 
Przedsprzedaż biletów dla 
użytkowników Allegro Smart! 
ruszy 13 stycznia o 10:00.

Regularna sprzedaż ruszy 
na ebilet.pl 14 stycznia o 10:00.

Najnowszy album Peze-
ta „Muzyka Współczesna” 
ukazał się 27 września. Płyta 
bardzo szybko pokryła się 
platyną. Wydawnictwo znala-
zło się również w czołówkach 
rankingów najlepszych płyt 
2019 roku.

Album zapowiadały single: 
„Obrazy Pollocka” (https://
youtu.be/uRIdbqHpqzk), „In-
tro” (https://youtu.be/8JCH-
KvXINmQ) oraz „Gorzka 
woda” (https://youtu.be/wkE-
9h7Ljfo4)

Krzysztof Wodniczak.

Po niezwykle udanej trasie 
koncertowej jesienią 2019 
(Katowice, Toruń, Gdańsk, 
Poznań) Basia zdecydowała 
się na kolejne koncerty w 
Polsce w maju 2020!

BASIA wystąpi w następu-
jących miastach:, Wrocław, 
Impart - 20 maja 2020, Łódź, 
Wytwórnia - 21 maja 2020, 
Warszawa, Stodoła - 22 maja 
2020, Rzeszów, Filharmo-
nia - 24 maja 2020, Kraków, 
Centrum Kongresowe ICE - 25 
maja 2020

Bilety są już w sprzedaży 
– tu link: www.eventim.pl/
BASIA Sprzedaż stacjonarna: 
salony Empik i Media Markt 
w całym kraju Zapraszamy do 
zakupu biletów grupy i firmy – 
pytania i zamówienia: bilety@
koncerty.com

BASIA
Jedna z niewielu polskich arty-
stek które zdobyły prawdziwą 
światową sławę.

Basia to ulubiona artystka 
Marka Niedźwieckiego, pre-
zentera radiowej Trójki.

Artystka w swojej karierze 
miała 28 piosenek na Liście 
Przebojów Trójki!

Tu lista wszystkich piosenek 
które były na LP3: lp3.polskie-
radio.pl/artysta/1288

Polecamy jedną ze star-
szych piosenek „Cruising for 

Bruising”: www.youtube.com/
watch?v=0mXUgwHzRgA 
oraz utwór z nowej płyty 
„Matteo”: www.youtube.com/
watch?v=SoyyWlho_5I

„Basia. Nasza wielka, wspa-
niała Basia. Promienieje ze 
wszystkich stron. Głosem, 
techniką, talentem, osobo-
wością i tym jedynym, nie-
powtarzalnym uśmiechem. 
W świecie muzycznym od 
ponad 30 lat, a zaskakujące 
jest to, że nagrała dopiero 5-ty 
studyjny album. Trochę jak 
Sade, na której albumy się cze-
ka z niecierpliwością.”(frag-
ment recenzji nowej płyty 
Basi, cała recenzja: jazzsoul.
pl/2018/06/03/recenzja-basia
-butterflies/)

BASIA (Barbara Trzetrze-
lewska)
Debiutowała w 1969 w lo-
kalnej amatorskiej rockowej 
kapeli Astry, z którą wystą-
piła na Festiwalu Awangardy 
Beatowej w Kaliszu. W latach 
1972-1974 była członkinią 
najpopularniejszej żeńskiej 
grupy wokalnej w Polsce - 
Alibabki, a w 1977 śpiewała 
z debiutującą wówczas grupą 
rockową Perfect. W 1979 roku 
zamieszkała w Stanach Zjed-
noczonych, a dwa lata później 
przeprowadziła się do Wielkiej 
Brytanii.

Pierwszy wielki sukces 

odniosła z grupą Matt Bian-
co (album „Whose Side Are 
You On”, który ukazał się w 
1984 roku podbił całą Europę, 
sprzedając się w nakładzie 
ponad 1,5 mln egzemplarzy. 
Album przyniósł także aż dwa 
brytyjskie przeboje Top 30: 
„Get Out of Your Lazy Bed” 
oraz „Half a Minute”).

W 1987 roku ukazał się 
jej pierwszy autorski album 
„Time and Tide”. Najpierw 
Basia podbiła - największy na 
świecie - rynek amerykański. 
Jej pierwszy album rozszedł 
się tam w nakładzie ponad mi-
liona egzemplarzy, przynosząc 
nawet popowy hit Top 30 na 
liście Billboard Hot 100 (był 
to tytułowy „Time and Tide”). 
Na całym świecie rozeszło się 
blisko 2 mln egz. Druga płyta 
„London Warsaw New York” 
powtórzyła ten wyczyn w 
roku 1990. Ten album także 
sprzedano w nakładzie blisko 
2 mln kopii na świecie, z czego 
ponad 1 mln w Stanach Zjed-
noczonych i również przyniósł 
on kolejny hit Top 30 na liście 
Billboard Hot 100, „Cruising 
for Bruising”. Oba albumy 
trafiły na sam szczyt zesta-
wienia Top Contemporary Jazz 
Albums magazynu Billboard.

Więcej informacji wkrótce 
na stronie: www.basiasongs.
com

Krzysztof Wodniczak

Pezet ogłasza Magenta Tour!

Kolejne koncerty Basi!

Najnowsza piosenka Mateusza 
Ziółko „Obiecaj mi” uświa-
damia, że czas biegnie, że 
wszystko przemija. I dobre, i 
złe chwile. O tych złych nie 
warto pamiętać i ich we wspo-
mnieniach pielęgnować. Czę-
sto przyczyną niepowodzeń 
jesteśmy my sami. Popełniamy 
błędy, których nie sposób 
naprawić, ale od najbliższych 
osób oczekujemy wybaczenia. 
I gdy jesteśmy kochani - i sami 
kochamy - to możemy liczyć 
na taki odruch serca. Tylko 
wtedy życie, które pędzi, ma 

sens - gdy przy boku jest ktoś, 
kogo możemy być pewni. Że 
nas nie zostawi w potrzebie, 
nie zawiedzie naszego zaufa-
nia, nie złamie nam serca, 
nie oszuka i nie zrani. Nie 
odejdzie nawet wtedy, gdy go 
zawiedziemy. Wówczas na-
wet przemijanie nie jest takie 
straszne...

Muzykę skomponowali: 
Grzegorz Palka, Krzysztof 
Zalewski, Jarosław Baran,

Słowa napisała: Anna Sara-
niecka, Wydawca i producent: 
Gorgo Music.  K.W.

Mateusz Ziółko – "Obiecaj mi"
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Prezydent Miasta Poznania 
Jacek Jaśkowiak podczas 
spotkania noworocznego 
wręczył prezesowi Volkswa-
gen Poznań Złotą Pieczęć 
Poznania. 

To symboliczne podziękowa-
nie za zaangażowanie wkłada-
ne we współpracę z miastem, 
środowiskiem naukowym i 
lokalną społecznością oraz 
za znaczący wkład w rozwój 
działalności gospodarczej w 
Wielkopolsce. Złota Pieczęć 
Miasta Poznania przyznawa-
na jest osobom, które trwale 
zapisały się w historii miasta. 

- Jako prezes potężnego 
przedsiębiorstwa motoryzacyj-
nego nie ogranicza pan swojej 
działalności do murów fabryk 
i czterech ścian gabinetu - pod-
kreślał w laudacji dla laureata 
Jacek Jaśkowiak - Zawsze 

mogę liczyć na pana obecność 
i merytoryczne wsparcie pod-
czas różnego rodzaju debat, 
konferencji czy konkursów 
organizowanych z udziałem 
studentów kierunków tech-
nicznych. To właśnie takie 
działania udowadniają, że 
porozumienie pomiędzy wło-
darzami miasta a przedstawi-
cielami biznesu jest niezbędne. 
Wierzę, że z pańską pomocą 
będziemy nadal tworzyć no-
woczesne miasto w oparciu 
o elektromobilność, dbałość 
o środowisko, zrównoważo-
ny transport i innowacyjne 
rozwiązania powstające dla 
dobra wszystkich mieszkanek 
i mieszkańców dzięki synergii 
samorządu, biznesu i nauki.

- Poznań jest pięknym, eu-
ropejskim miastem, w którym 
panuje otwartość i tolerancja. 
Tutaj mieszka wuchta fajnej 

wiary, która wie, jak robić 
„bejmy” - tutaj można żyć, 
pracować i rozwijać biznes 
- mówił laureat, przyjmując 
Złotą Pieczęć. - Dziękuję panu, 
panie prezydencie, za zaufanie, 
którym pan mnie obdarzył, jak 

również za niezwykle otwarty 
stosunek do podejmowania 
różnych inicjatyw, czy to z 
zakresu logistyki miejskiej, 
czy innych wymiarów życia 
społeczno-politycznego. Cie-
szę się, że Miasto Poznań jest 

partnerem, który jest świado-
my wagi i znaczenia dobrej 
współpracy pomiędzy samo-
rządem, biznesem i światem 
nauki. Mam nadzieję, że ten 
niesamowity klimat, który 
tutaj panuje, nie zmieni się i 

stale będzie przyciągał nowych 
mieszkańców i inwestorów.

Ostatnie 6 lat pobytu Jensa 
Ocksena zaowocowały stałym 
rozwojem fabryk firmy - obec-
nie spółka Volkswagen Poznań 
to cztery zakłady (dwie fabryki 
pojazdów, odlewnia i zakład 
zabudów specjalnych), które 
zatrudniają ponad 11 tys. osób. 
. W roku 2017 został wyróż-
niony jako pierwszy obco-
krajowiec przyznawaną przez 
Marsza łka Województwa 
Wielkopolskiego Nagrodą im. 
Ryszarda Kapuścińskiego za 
czynienie dobra. Dzięki oso-
bistemu zaangażowaniu Jensa 
Ocksena koncern Volkswagen 
zdecydował o lokalizacji nowej 
fabryki we Wrześni, czym 
przysłużył się do stworzenia 
kilku tysięcy nowych miejsc 
pracy w Wielkopolsce. 

Tekst i foto: Roman Szymański

Bezdomność jest zjawi-
skiem, którego nie da się w 
pełni wyeliminować. To zja-
wisko społeczne występuje 
we wszystkich państwach 
na świecie. Zarówno w tych 
słabo rozwiniętych, jak i w 
tych z najdynamiczniejszy-
mi gospodarkami. Należy z 
nim walczyć.

Obecnie wg. przeprowadzo-
nych badań Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej w Polsce jest 30 330 
bezdomnych, z czego 83,6% 
stanowią mężczyźni. Jednak 
trudno określić, czy są to mia-
rodajne dane, ponieważ obej-
mują wyłącznie bezdomnych z 
noclegowni i przytułków, pod-
czas gdy wielu z nich śpi „na 
dziko”, w znanych tylko sobie 
miejscach i koczowiskach. 
Organizacje pozarządowe 
szacują, że liczba bezdomnych 
w Polsce może sięgać nawet 
300 tys. osób. Rozbieżności 
w danych spowodowane są 
tym, że część bezdomnych 
korzysta z pomocy w kilku 
instytucjach. Wśród osób bez-
domnych najwięcej, bo ok. 80 
proc., przebywa w placówkach 
instytucjonalnych, a niespełna 
20 proc. poza nimi (w tzw. 
miejscach niemieszkalnych). 
Bezdomność dotyka nie tyl-
ko pojedynczych dorosłych 
czy pełnoletnich ludzi. Bez-
domnymi stają się również 
samotne matki z dziećmi czy 
kobiety w ciąży, uciekające 
przed patologiczną sytuacją 
domową, a także młodzież. 
Dla takich osób przeznaczone 
są specjalne placówki takie jak 
np. schroniska dla samotnych 
matek i pogotowia opiekuńcze 
dla nieletnich. 

Jak wynika z danych MR-
PiPS, najczęściej wskazywaną 
przez te osoby przyczyną bez-
domności jest: rozpad rodziny, 
eksmisja, powrót z zakładu 
karnego bez możliwości za-
mieszkania, brak stałych do-
chodów, przemoc w rodzinie, 
brak tolerancji społecznej, 
uzależnienia, likwidacja hoteli 
pracowniczych, brak doku-
mentów, opuszczenie domu 
dziecka, powrót ze szpitala 
psychiatrycznego. Problem 
dotyczy niemal każdej miej-
scowości, chociaż najbardziej 
widoczny jest w dużych aglo-
meracjach miejskich. Bezdom-
ność to nie tylko brak dachu 
nad głową - taki człowiek jest 
wyrywany z korzeniami z 
ciągłości życia rodzinnego, za-
wodowego, co często skutkuje 

ogromną samotnością. Dlatego 
niezbędna jest zmiana polityki 
w powyższych kwestiach, aby 
móc skuteczniej rozwiązywać 
problemy bezdomnych. 

Jak pomóc osobie bezdom-
nej ? - Dawanie pieniędzy 
bezdomnym szkodzi zamiast 
pomagać. Jest dużo lepszy 
sposób…

Bezdomność to niezwykle 
złożony problem, a osoby nią 
dotknięte przechodzą przez 
szereg traumatycznych prze-
żyć. Z tego powodu pomoc, 
jaką chcemy im ofiarować, 
powinna być przemyślana i 
jak najbardziej profesjonalna. 
Wg wszelkich badań naj-
gorszym rozwiązaniem jest 
wspieranie finansowe w po-
staci wręczenia jakiejkolwiek 
kwoty. Przekazane bezpośred-
nio pieniądze, na ogół przeka-
zywane są na alkohol, który 
jest zmorą większości osób 
bezdomnych. Wiadomo, że 
zasilanie kogoś pieniędzmi na 
kolejną butelkę jest niepeda-
gogiczne, a nawet niemoralne 
i w ostateczności wyrządza tej 
osobie dużą krzywdę. Musimy 
sobie uświadomić, że dawa-
nie pieniędzy bezdomnym 
realnie nie pomoże. Dlatego 
zastanówmy się nad pomocą 
w tej formie. Psycholodzy 
oraz fundacje i stowarzysze-
nia opiekujące się osobami 
bezdomnymi wyjaśniają, że 
drobna kwota podarowana 
osobie bez dachu nad głową, 
zamiast pomóc - szkodzi i 
utrwala sytuację, w jakiej 
się znajduje. Oczywiście nic 
nie stoi na przeszkodzie, by 
spróbować działać na własną 
rękę. Co możemy zatem zro-
bić aby rzeczywiście pomóc 
bezdomnemu. Odbudowa 
życia dla osoby bezdomnej 
nie jest łatwa, ale jest moż-
liwa. Co istotne, wsparcie w 
całym procesie reintegracji 
społecznej i zawodowej, za-
równo psychologiczne, jak 
i materialne, oferuje szereg 
organizacji państwowych oraz 
różnego rodzaju fundacji 
charytatywnych. Jeśli znamy 
osoby bezdomne i chcemy 
poszukać dla nich ratunku, 
najlepiej jest zwrócić się do 
lokalnych władz. A dokład-
niej udać się w zależności 
od miejsca zamieszkania do 
Miejskiego albo Gminnego 
Ośrodka Opieki Społecznej. 
Tam profesjonalni i kompe-
tentni pracownicy powiedzą, 
co można zrobić i pokierują 
nas dalej. Praktycznie w każ-
dym mieście istnieje szereg 

schronisk i noclegowni dla 
bezdomnych. To jednak nie-
jedyny rodzaj wsparcia, jakie 
jest przewidziane dla ludzi 
znajdujących się w tej cięż-
kiej sytuacji. Ogólnie pomoc 
osobom bezdomnym dzieli się 
na dwa rodzaje.

Pierwsza forma to wspar-
cie doraźne, którym są: bez-
płatne jadłodajnie, punkty z 
charytatywnymi paczkami 
żywnościowymi, punkty z 
darmową odzieżą, punkty 
bezpłatnej pomocy medycznej, 
darmowe pralnie czy darmowe 
łaźnie. Druga forma wsparcia 
to udzielenie schronienia, co 
gwarantują: Schroniska dla 
bezdomnych – jest to cało-
dobowe schronienie tymcza-
sowe, gdzie osoby bezdomne 
mogą liczyć również na pomoc 
w odzyskaniu samodzielności 
życiowej, znalezieniu pracy 
oraz wyjściu z bezdomności, 
Domy stałego pobytu – w 
tego typu placówkach mogą 
mieszkać osoby, które powró-
ciły już do normalnego życia i 
mają pracę czy stały dochód, 
jednak nie stać ich jeszcze 
na samodzielne utrzymanie, 
Noclegownie – są to miejsca, w 
których osoba bezdomna może 
spędzić noc w bezpiecznych 
dla zdrowia i życia warunkach, 
Ogrzewalnie – miejsca te gwa-
rantują bezpieczny pobyt inter-
wencyjny, dostępne w nich jest 
ciepło i przynajmniej miejsce 
siedzące. Niestety, dużym 
problemem bezdomnych jest 
alkoholizm. W schroniskach 
trzeba przestrzegać pewnych 
regulaminów, a to powoduje że 
bezdomni, którzy nie stronią 
od alkoholu, nie zgadzają się 
na pomoc i pozostają z własnej 
woli w swoich prowizorycz-
nych miejscach noclegowych. 
W Poznaniu bezdomni mogą 
liczyć na ok. 600 miejsc noc-
legowych. Zimą, z powodu ni-
skich temperatur potrzebnych 
jest jeszcze więcej. Liczba 
osób bezdomnych w Poznaniu, 
wg szacunków MOPR za 2019 
r. przekracza 1 tysiąc osób. I 
tym ludziom należy pomagać, 
nawet w brew ich woli. 

Wśród wielu przydatnych 
adresów warto zapamiętać 
jeszcze jeden. W Poznaniu 
działa „Fundacja Pro Publico 
– w służbie ubogim”, któ-
rej siedziba zlokalizowana 
jest przy ul. Fredry 11 (tel. 
508 633 850). Każdy bez-
domny znajdzie tu nie tylko 
wsparcie, ale i pomoc. A oto 
w końcu chodzi…

Roman Szymański

Złota Pieczęć Poznania dla Jensa Ocksena

Bezdomność – problem do 
pokonania ?Poznań należy do miast o 

dużej ilości osób w pode-
szłym wieku. Obecnie ilość 
seniorów zamieszkujących 
stolicę Wielkopolski zbliża 
się do 150 tysięcy, a szacun-
ki wykazują dalszy wzrost, 
który spowoduje, że już za 
kilkanaście lat - co trzeci 
poznaniak będzie senio-
rem. Skutkuje to tym, że 
miasto należy do czołówki 
ośrodków o najbardziej 
starzejącym społeczeństwie. 
Powoduje to potrzebę inten-
syfikacji wszelkich działań 
skierowanych w formie 
pomocy, edukacji i zapew-
nienia godnego życia dla tej 
grupy społecznej. 

Jak ważnym zagadnieniem 
dla całego społeczeństwa jest 
potężna grupa osób posiada-
jących status seniora – wiedzą 
niemal wszyscy. Oczywiście 
seniorzy postrzegani są róż-
nie, od pełnej empatii dla tej 
grupy społecznej, aż niestety 
po negatywne sądy i opinie, 
szczególnie wyrażane przez 
osoby bardzo młode, dla któ-
rych starość jest pojęciem 
bardzo odległym i nie dociera 
do ich świadomości, że starość 
dotknie wszystkich. Każdy 
prędzej czy później zostanie 
seniorem. 

Poznań jest miastem uzna-
wanym w kraju za wiodące 
w dziedzinie polityki senio-
ralnej i niejednokrotnie sta-
nowi wzór dla innych. To w 
Poznaniu powstała pierwsza 
w kraju Miejska Rada Senio-
rów, inicjator wielu pomysłów 
i rozwiązań, które wraz z 
Centrum Inicjatyw Senioral-
nych są wdrażane w mieście. 
Obecnie liczba realizowanych 
projektów, pakietów i przed-
sięwzięć przekroczyła liczbę 
czterdziestu, co oczywiście 
należy zawdzięczać wyjąt-
kowemu podejściu włodarzy 
miasta akceptującym w pełni 
politykę senioralną. I oby tak 
dalej. Czy jednak wszystko jest 
idealne i wszelkie pakiety po-
mocowe skierowane dla osób 
w podeszłym wieku załatwiają 
wszelkie problemy seniorów? 

Społeczeństwo osób star-
szych oczywiście jest mocno 
zróżnicowane, i to nie tylko z 
uwagi na wiek (inne potrzeby 
mają seniorzy po 60-ce, a 
inne po 80-ce), ale również z 
uwagi na stan zdrowia, status 
materialny, wykształcenie, czy 
zdolności psychomotoryczne. 
Miasto stara się dotrzeć do 
wszystkich, jednak jest to 
niemożliwe. Uzyskanie infor-
macji o działaniach i pakietach 
skierowanych do seniorów 
na ogół odbywa się poprzez 

wszelkie media, z których 
prym prowadzą internetowe 
media społecznościowe. I 
tutaj napotykamy na ogromny 
problem związany z dostęp-
nością osób starszych do tej 
formy uzyskiwania informacji. 
Społeczeństwo osób starszych, 
wychowane w innych warun-
kach i realiach, w większości 
nie posiada dostępu do Inter-
netu, a jeżeli ma możliwość, to 
podchodzi bardzo sceptycznie 
do tej formy komunikacji. Po-
zostają więc media tradycyjne, 
szczególnie wydawane w for-
mie papierowej, które przema-
wiają bardziej, niż traktowane 
jako nowinki techniczne inne 
formy przekazu. Niestety re-
dakcje, nawet te „poznańskie”, 
problem seniorów traktują 
jednak bardzo okazjonalnie, 
wręcz po macoszemu - i należy 
wyrazić jedynie nadzieję, że 
materiały na temat seniorów 
zaczną publikować częściej 
i bardziej zaangażują się w 
politykę senioralną.

Oczywiście periodyki, na-
wet te najbardziej zaangażo-
wane w sprawy senioralne, 
nie załatwiają jednak tematu 
informacyjnego do końca. 
Musimy sobie uświadomić, 
że kompleksowa informacja 
skierowana w stronę osób star-
szych jest obecnie niemożliwa 
do wykonania. Mając powyż-
sze na uwadze, pozostają zatem 
media elektroniczne, z którymi 
osoby szczególnie starsze mają 
problem. I tutaj rozwiązanie 
widziałbym w osobach mobil-
nych w zakresie działalności 
elektronicznej w środowisku 
seniora. Dzieci, szczególnie 

wnuki osób starszych, powin-
ny znaleźć czas na wspólne 
uzyskiwanie wszelkich infor-
macji skierowanych do osób 
starszych. Problemem jednak 
jest brak czasu, spowodowa-
ny może nie tyle nauką, co 
zainteresowaniem młodych 
innymi preferencjami. Może 
uda się trafić do świadomości 
młodszych, uświadamiając, 
że osoby starsze nie mogą być 
w jakikolwiek sposób wyklu-
czone z tej formy komunikacji. 
Zapewne wymaga to jakiejś 
formy edukacji i tutaj wskaza-
ne byłyby rozmowy, choćby w 
szkole, czy nawet spotkaniach 
środowiskowych. Jest to trud-
ne, ale warto chyba spróbować. 

Wykluczenie cyfrowe se-
niorów ma niestety miejsce i 
należy zrobić wszystko, aby je 
jeżeli to możliwe zlikwidować, 
a przynajmniej zminimalizo-
wać jego skalę. Był w Poznaniu 
opracowany program tablet 
dla seniora, który nie został 
wdrożony, chociaż i tak w 
pełni nie załatwiłby problemu. 
Ilość proponowanych tabletów 
nawet w niewielkiej części nie 
pokrywała zapotrzebowania 
osób mobilnych w zakresie 
obsługi tego typu urządzeń, a 
co dopiero seniorów, których 
do innowacji należałoby wręcz 
przymusić i oczywiście odpo-
wiednio przeszkolić. Ogrom 
problemu na dzień dzisiejszy 
przerasta nie tylko możliwo-
ści Miasta, ale i chęci jego 
zniwelowania. Jest to kolejny 
problem, z którym wszyscy 
zainteresowani polityką se-
nioralną – muszą się zmierzyć.

Roman Szymański

Komunikacja z seniorem…
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Piszę dziś w wyjątkowo bul-
wersującej sprawie. Te same 
środowiska, które kilka lat 
temu zainwestowały miliony 
w zniszczenie ochrony życia 
w Irlandii, dziś zawitały do 
Polski i rozpoczęły kampanię 
„Aborcja bez granic” mającą 
na celu zabójstwo prenatalne 
tysięcy polskich dzieci. Nie 
mam wątpliwości, że życie 
bardzo wielu dzieci jest realnie 
zagrożone, dlatego niezwłocz-
nie poddaliśmy sprawę pogłę-
bionej analizie i skierowaliśmy 
szereg formalnych zawiado-
mień do organów państwa 
odpowiedzialnych za obronę 
życia nienarodzonych dzieci.

Musimy powstrzymać or-
ganizatorów akcji promującej 
morderczy proceder.

Uratujmy 
tysiące polskich dzieci
Dzięki czujności naszego ze-
społu zawczasu dowiedzie-
liśmy się o uruchomionym 
przed kilkoma dniami pro-
jekcie „Aborcja bez granic”. 
Związani z nim aktywiści 
chcą zapewnić w Polsce cały 
wachlarz usług aborcyjnych, 
z finansowaniem aborcji w 
zagranicznej klinice włącznie. 
Za całą kampanią stoją zagra-
niczne fundacje proaborcyjne 
takie jak Abortion Support 
Network z Wielkiej Brytanii, 
Ciocia Basia z Niemiec, The 
Abortion Network z Holandii 
oraz międzynarodowa organi-
zacja Women Help Women, a 
także dwie organizacje z Pol-
ski: Kobiety w Sieci i Aborcyj-
ny Dream Team. Przypomnę, 
że to właśnie ta ostatnia orga-
nizacja okryła się wyjątkowo 
złą sławą po skandalicznej 
akcji „Aborcja jest ok” rekla-
mowanej na okładce dodat-
ku do „Gazety Wyborczej” 
- „Wysokie Obcasy”.Nie mam 
żadnych złudzeń, że nie przez 
przypadek aborcyjna machina 
ruszyła właśnie teraz. Swoją 
akcją proaborcyjne aktywistki 
chcą przykryć potężny efekt 

filmu „Nieplanowane”, który 
w listopadzie wszedł na ekra-
ny polskich kin. Proaborcyjni 
aktywiści nie mogą znieść 
tego, że wstrząsająca historia 
Abby Johnson, szefowej jednej 
z klinik aborcyjnego giganta 
Planned Parenthood, na nowo 
roznieciła w Polakach świa-
domość konieczności obrony 
życia, tak niepożądaną przez 
zwolenników uśmiercania 
dzieci w łonach ich matek.

Pomocnictwo 
w aborcji jest nielegalne
Inicjatorzy akcji „Aborcja 
bez granic” bez skrupułów 
wprowadzają społeczeństwo w 
błąd, twierdząc, że promowane 
w ramach kampanii działa-
nia są legalne.To oczywista 
nieprawda. Nie ulega wątpli-
wości, że odpowiedzialność 
karna dotyczy każdej formy 
organizowania nielegalnej 
aborcji, również w postaci tzw. 
turystyki aborcyjnej. Twórcy 
akcji „Aborcja bez granic” 
zdają się nie pamiętać o tym, 
że pogłębiona ekspertyza na 
ten temat autorstwa prawni-
ków Ordo Iuris już w 2017 r. 
została doręczona wszystkim 
prokuratorom w Polsce przez 
Prokuratora Krajowego.

Pogarda 
dla polskiego prawa
Nowa akcja aborcyjnych ak-
tywistek z całą pewnością 
łamie polskie prawo na wielu 
płaszczyznach!

Przede wszystkim akcja 
uderza w chronioną prawem 
ochronę życia. Trzeba pa-
miętać, że polskie prawo, 
choć nie w pełni, to jednak 
stoi na straży życia ludzkiego 
od poczęcia, dopuszczając 
jedynie trzy wyjątki. Korzy-
stając ze wszystkich dostęp-
nych instrumentów prawnych 
i wsparcia wielu ekspertów 
poświęcających ostatnie dni 
na sporządzenie fachowych 
analiz i ekspertyz, złożyliśmy 
do Prokuratury Okręgowej 

w Warszawie zawiadomienie 
o możliwości popełnienia 
przestępstwa polegającego 
na pomocnictwie w aborcji, 
za co zgodnie z art. 152 § 2 
kodeks karny przewiduje karę 
do trzech lat więzienia.

Zażądaliśmy też zbadania, 
czy współpraca krajowych 
i zagranicznych organiza-
cji aborcyjnych aktywistów, 
którzy stworzyli odpowied-
nie struktury i opracowali 
mechanizmy finansowania 
służące przestępczej działal-
ności, wypełnia znamiona 
przestępstwa z art. 258 kk, 
czyli „działania w ramach 
grupy przestępczej”. Ponadto 
nasze zawiadomienie dotyczy 
również art. 255 kk, który za-
kłada odpowiedzialność karną 
za publiczne nawoływanie 
do popełnienia przestępstwa 
lub jego pochwałę. To jednak 
nie wszystko - inicjatorzy 
„Aborcji bez granic” po-
kazują pogardę dla wielu 
innych norm prawnych. Ich 
działania naruszają m.in. 
prawo farmaceutyczne, które 
kategorycznie zakazuje pro-
mocji i reklamy substancji 
czy preparatów wydawanych 
w Polsce jedynie na receptę, a 
także pośrednictwa w obrocie, 
importu i sprzedaży bez wy-
maganych wpisów do rejestru 
oraz zezwoleń.

Osoby działające w ramach 
akcji nie tylko chcą zabijać 
nienarodzone dzieci, ale rów-
nież narażają życie nieświa-
domych kobiet zażywających 
środki poronne nieznanego 
pochodzenia. Dlatego o popeł-
nieniu czynu zabronionego w 
tym zakresie powiadomiliśmy 
Głównego Inspektora Farma-
ceutycznego oraz prokuraturę, 
która ma obowiązek ścigania 
sprawców naruszeń szeregu 
przepisów Prawa farmaceu-
tycznego.

„Aborcja 
bez granic” narusza RODO
Proszę sobie wyobrazić, że to 

wciąż nie koniec naruszeń! 
Na portalach promujących 
akcję „Aborcja bez granic” 
zamieszczono formularze do 
przekazywania danych osób 
zainteresowanych uzyskaniem 
finansowania dla aborcyjnego 
zabicia ich dziecka. Jednak 
konstruując mechanizmy po-
zyskiwania danych, naru-
szono europejskie regulacje 
w zakresie ochrony danych 
osobowych (RODO). ożna 
tylko podejrzewać, że dane 
osobowe miały trafiać poza 
Polskę i służyć organizowa-
niu kampanii społecznych 
przez zagraniczne organizacje 
aborcyjne.

Europejskie przepisy prze-
widują bardzo poważne sank-
cje za tego typu naruszenia, 
dlatego natychmiast powia-
domiliśmy Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, 
żądając niezwłocznych działań 
i wszczęcia kontroli.

Czy polskie prawo stanie 
w obronie życia dzieci?
Szereg złożonych zawiado-
mień pokaże, czy obowiązują-
ce w Polsce przepisy chroniące 
życie rzeczywiście działają. 
Bo jeśli prawo nie jest w stanie 
powstrzymać masowej propa-
gandy aborcyjnej połączonej 
z finansowaniem uśmiercania 
dzieci na najwcześniejszym 
etapie rozwoju to znaczy, że 
zwolennikom aborcji wolno w 
naszym kraju wszystko.

Nie mam złudzeń, że celem 
tej upiornej kampanii jest 
dokonanie aborcji na masową 
skalę i wykazanie bezkarno-
ści tych działań.Wszystko po 
to, by powtórzyć scenariusz 
znany m.in. z Francji czy 
Hiszpanii i wykazać, że skoro 
zjawisko aborcji jest masowe, 
to nie można utrzymywać 
fikcji ochrony życia i trzeba 
zalegalizować zabójstwo pre-
natalne.

To może na dobre pogrze-
bać kulturę obrony życia. Nie 
możemy na to pozwolić! Jeżeli 

jakkolwiek zorganizowana 
grupa nawołuje do łamania 
prawa i składa ofertę wsparcia 
w zabijaniu dzieci nienarodzo-
nych, prawo musi natychmiast 
otoczyć ochroną potencjalne 
ofiary zbrodni.

Sprawcy muszą 
być powstrzymani
Wszystkie te działania mają 
na celu ścisłe zidentyfikowane 
twórców kampanii, których je-
dynym celem jest doprowadze-
nie do masowego procederu 
zabijania dzieci nienarodzo-
nych z pogwałceniem obowią-
zującego w Polsce prawa.

Już dzień po złożeniu przez 
nas zawiadomienia w proku-
raturze ścigania twórców tej 
kampanii zażądał również 
Rzecznik Praw Dziecka, który 
ustawowo zobligowany jest 
do obrony prawa do życia od 
chwili poczęcia. Przyłączenie 
się przez niego do stanowczej 
obrony dzieci nienarodzonych 
przyjąłem z ogromną radością. 
Mikołaj Pawlak jest pierwszą 
osobą na tym stanowisku od 
wielu lat, który ujął się za 
swoimi najmniejszymi pod-
opiecznymi.

Oczekujemy na przyłączenie 
się do tych działań również 
Prokuratora Generalnego i 
Ministra Sprawiedliwości. 
Mamy przecież do czynienia 
ze zorganizowaną akcją wy-
mierzoną w tysiące polskich 
dzieci, ale także próbą strate-
gicznego zamachu na obronę 
życia w Polsce. Za tymi dzia-
łaniami stoi zorganizowana, 
międzynarodowa grupa, która 
zdobyła już doświadczenie w 
takich kampaniach w innych 
krajach i dysponuje ogromny-
mi środkami finansowymi i 
organizacyjnymi.

Obrona życia w tej sytu-
acji wymaga od nas szerokiej 
współpracy i pełnego poświę-
cenia!

     
Musimy działać 
natychmiast

Intensywne działania po-
dejmowane przez nas przez 
kilka ostatnich dni wymagały 
nie tylko zaangażowania 
naszego zespołu, ale rów-
nież wsparcia zewnętrznych 
ekspertów specjalizujących 
się w prawie karnym, prawie 
farmaceutycznym czy RODO. 
Jestem jednak przekonany, 
że nie mogliśmy zwlekać z 
reakcją, gdyż każdy dzień 
może oznaczać śmierć kolej-
nych dzieci.

Przed nami tygodnie, a 
może nawet miesiące postę-
powań. Wszystko po to, by 
aborcyjna kampania nie zapu-
ściła w naszym kraju korzeni i 
nie zniszczyła kultury obrony 
życia, która i tak atakowana 
jest z wielu stron.

To bardzo ważne, byśmy 
już dziś dali odpór agresyw-
nej kampanii zmierzającej do 
uśmiercenia tysięcy ludzkich 
istnień!

adw. Jerzy Kwaśniewski 
- Prezes Instytutu na Rzecz Kultury 

Prawnej Ordo Iuris

P.S. Aborcyjni aktywiści nie 
pierwszy raz wybrali właśnie 
przedświąteczny czas jako 
okres rozpoczęcia swojej 
kampanii wymierzonej w ży-
cie. Chcą nie tylko przykryć 
piorunujące wrażenie, jakie 
na wielu widzach wywołał 
film „Nieplanowane”, ale i 
zniszczyć świąteczną atmos-
ferę, w której cała narodowa 
kultura kieruje naszą uwagę 
ku Bożemu Narodzeniu bę-
dącemu źródłem uniwersalnej 
cywilizacji życia. Przypomnę 
sprawę przed kilku lat, gdy 
feministka Katarzyna Brat-
kowska zapowiedziała, że 
właśnie w Wigilię zamierza 
dokonać morderstwa swojego 
nienarodzonego dziecka. Dla-
tego tym bardziej nie możemy 
ustawać w walce i właśnie 
teraz  stanąć odważnie w 
obronie tych, którzy sami nie 
mogą się 

Akcja promująca morderczy proceder

Tyle się mówi (i pisze) o róż-
niej maści przedmiotach 
prawa autorskiego i jemu 
praw pokrewnych. Utwory 
pierwotne, utwory zależne, 
artystyczne wykonania, 
fonogramy itd., itd. Niewie-
le osób zdaje sobie jednak 
sprawę, że Ustawa o pra-
wie autorskim i prawach 
pokrewnych (dalej Pr. Aut) 
wskazuje na konkretne ka-
tegorie „wytworów”, które 
nie są objęte taką ochroną. 

Na pierwsze wyłączenia natra-
fiamy już w art. 1 pkt 21 Pr. 
Aut. Po szczegółowym (acz 
opartym na zasadzie kata-
logu otwartego) wymienie-
niu przejawów indywidualnej 
twórczości, które w świetle 
obowiązujących przepisów 
mogą być uznane za utwory, 
pojawia się zapis, zgodnie 
z którym ochroną nie są obję-
te „odkrycia, idee, procedury, 
metody i zasady działania oraz 
koncepcje matematyczne.”. 
Doktryna wskazuje, że do 
powyższej kategorii należy 
zaliczyć także jednostkowe 
informacje, zasady i reguły 
gier czy tabele logarytmiczne. 
Takie ujęcie rzeczy ma swoją 
podstawę w założeniu, że 
prawo autorskie chroni jedy-
nie „sposób wyrażenia”, który 
jest następstwem powstałej 
w umyśle twórcy idei lub kon-
cepcji (w prawie USA doktryna 

na nosi nazwę „idea-expres-
sion dichotomy”). Dopiero 
stopniowa konkretyzacja i uży-
cie odpowiednich środków, 
np. instrumentu muzycznego, 
komputerowego programu 
tekstowego czy np. pędzla 
oraz płótna, doprowadza to 
przekształcenia idei w spo-
sób jej wyrażenia, czyli coś, 
co prawo autorskie nazywa 
utworem. Wskazuje się, że 
nieuzewnętrznionym abstrak-
cyjnym pomysłom brakuje 
niezbędnego do przyznania 
ochrony „uformowania” po-
zwalającego na ich percepcje 
przez innych ludzi. Bardzo 
ciekawe wytłumaczenie tej 
zasady dostarczają Janusz 
Barta oraz Ryszard Markie-
wicz, którzy w komentarzy do 
ustawy piszą: „wskazuje się, 
że nieuzewnętrznionym abs-
trakcyjnym ideom i pomysłom 
brak niezbędnego do przyzna-
nia ochrony „uformowania” 
pozwalającego na ich percep-
cję. Po nadaniu im formy brak 
natomiast często niezbędnej 
indywidualności. Wiele idei, 
na podstawie których powstały 
nawet dzieła mistrzowskie, 
należało już wcześniej do 
dobra powszechnego. Pod-
noszony jest także argument, 
że rozciągnięcie ochrony na 
pomysły, idee, metody pro-
wadzące do ich monopolizacji 
niosłoby z sobą drastyczne 
i nieuzasadnione ograniczenia 

swobody działania oraz wolno-
ści twórczej po stronie innych 
osób. Same idee, abstrakcyjne 
pomysły muszą w interesie 
społecznym pozostać wolne. 
Powinny być traktowane jako 
część dobra powszechnego, co 
nie pozwala uczynić ich przed-
miotem praw wyłącznych, 
podobnie jak metod pracy 
twórczej oraz naukowych teo-
rii i doktryn”[1]. Wyłączone 
spod ochrony wytworu znaj-
dują się w domenie publicznej, 
co znaczy, że każdy może 
z nich właściwie dowolnie 
korzystać. Dla przykładu, nie 
będzie stanowiło naruszenia 
nadanie biżuterii kształtu serca 
czy wykorzystanie motywu 
taśmy filmowej do projektu 
wystroju sali kinowej[2]. Za-
nim przejdę do drugiej części 
tekstu, warto wspomnieć, że 
autorsko-prawnej ochronie, 
na podobnych zasadach, nie 
podlegają rekonstrukcje oraz 
widowiska sportowe. Przebieg 
gry (zawodów) kształtowany 
jest nie przez intelektualny 
zamysł twórców wydarzenia, 
a przez stosowanie uprzed-
nio ustalonych reguł. O zna-
czeniu takiej interpretacji 
pisałem tutaj à https://www.
legalnakultura.pl/pl/prawo-w
-kulturze/prawo-w-praktyce/
news/3019,czy-transmisja-to
-utwor, dlatego zaintereso-
wanych szczegółowym zgłę-
bieniem tej materii odsyłam 

właśnie do tego tekstu.
Art. 1 nie jest jedynym 

miejscem w ustawie, w któ-
rym znajdziemy wyłączenie 
spod ochrony. Nie szukając 
długo, przeskakujemy do art. 
4 poświęconego w całości 
„wytworom wyłączonym spod 
ochrony prawa autorskiego”. 

Znajdziemy tam:
a akty normatywne lub ich 
urzędowe projekty
a urzędowe dokumenty, mate-
riały, znaki i symbole
a opublikowane opisy paten-
towe lub ochronne
a proste informacje prasowe

 
Wyłączenie spod ochrony ak-
tów normatywnych lub ich 
urzędowych projektów ma na 
celu zapewnienie obywatelom 
swobody dostępu do mate-
riałów prawnych (np. ustaw 
czy rozporządzeń). Pomimo, 
że większość z nich można 
by spokojnie uznać za rezul-
taty pracy twórczej, w tym 
wypadku ważniejszy okazał 
się interes publiczny – prawo 
do informacji na temat tzw. 
zdarzeń legislacyjnych (pra-
wotwórczych). Co ciekawe 
tłumaczenia takich aktów 
ochronie pozostają pod ochro-
ną (jako utwory zależne) z wy-
jątkiem tych sporządzonych 
w sposób oficjalny, np. tłu-
maczenia tekstów konwencji 
międzynarodowych ogłasza-

nych w Dzienniku Ustaw. Do-
kumenty urzędowe to m.in. 
zaświadczenia, pokwitowania 
pocztowe, protokoły posiedzeń 
w postępowaniach sądowych, 
wzory pism, orzeczenia są-
dów i innych organów (np. 
Trybunału Konstytucyjnego) 
czy w końcu środki płatnicze 
i znaczki pocztowe. W tym 
przypadku uzasadnienie wyłą-
czenia spod ochrony prawa au-
torskiego jest zbliżone do tego 
zastosowanego w przypadku 
aktów normatywnych – interes 
publiczny i prawo swobodnego 
dostępu do tych dokumentów 
i prawnego obrotu nimi. Oczy-
wiście fakt wyłączenia spod 
ochrony pieniędzy czy innych 
dokumentów nie znaczy, że 
możemy je swobodnie kopio-
wać i dalej nimi rozporządzać. 
Jak to się mówi – na to są od-
dzielne paragrafy i w sytuacji, 
w której ktoś zdecydowałby się 
na np. zniszczenie banknotów, 
będzie narażony na surowe 
konsekwencje karne. Materia-
ły, znaki i symbole to z kolei 
znaki jakości, gwarancyjne, 
kontrolne, znaki promocyjne, 
znaki drogowe, stemple i od-
znaczenia. Kolejnym zbiorem 
są opublikowane opisy paten-
towe lub ochronne, które są 
chronione do momentu ich 
publikacji. W chwili, gdy tra-
fiają bazy prowadzonej przez 
np. Urząd Patentowy, auto-
matycznie trafiają do domeny 

publicznej – wynika to z istoty 
oraz funkcji systemu ochro-
ny własności przemysłowej. 
Do ostatniej kategorii ustawa 
zalicza proste informacje pra-
sowe. I tutaj podobnie, główną 
rolę odgrywa interes społeczny 
w zakresie swobody szybkiego 
dostępu do bieżących infor-
macji oraz fakt, iż chodzi tu 
z reguły o takie materiały 
dziennikarskie, które trudno 
uznać za pracę twórczą. Do 
takich materiałów zalicza się 
zwyczajowo przekazy o wy-
padkach (kroniki wypadków), 
notowania giełdowe i walu-
towe, komunikaty, prognozy 
pogody oraz sondażowe wy-
powiedzi widzów, czytelników 
czy słuchaczy. 

 
Autor:  Paweł Kowalewicz, prawnik 

w Fundacji Legalna Kultura
[1] J.Barta, R.Markiewicz, „Prawo 

autorskie i prawa pokrewne”, 
źródło: https://sip.lex.pl/#/mono-

graph/369423052/347838/barta-ja-
nusz-markiewicz-ryszard-prawo-au-

torskie-i-prawa-pokrewne
[2] Zob. Wyrok SA w Warszawie z dnia 

25.06.2012 r., sygn. akt I ACa1083/11

Publikacja powstała w ra-
mach Społecznej kampanii 
edukacyjnej Legalna Kultura 
Dof inansowano ze środ-
k ó w  M i n i s t r a  K u l t u r y 
i Dziedzictwa Narodowego 
https://www.legalnakultura.
pl/

Czego nie chroni prawo autorskie?
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Mając do wyboru wiele ro-
dzajów urządzeń i techno-
logii, każdy inwestor stara 
się wybrać system grzewczy 
w swoim domu najkorzyst-
niej jak to tylko możliwe. 
Nowoczesne pompy ciepła 
przyciągają wieloma zaleta-
mi, nie tylko z korzyścią dla 
środowiska naturalnego. 
Jedną z najistotniejszych 
kwestii dla użytkownika są 
późniejsze koszty eksploata-
cyjne systemu, a urządzenia 
te korzystające z dobro-
dziejstw natury dostarczają 
energię do ogrzania domu 
oraz wody taniej niż inne 
źródła energii. 

Główną zaletą systemów opar-
tych o pompy ciepła jest nieza-
leżność od wahających się na 
rynku cen nośników energii 
i przede wszystkim niskie 
koszty eksploatacyjne. Choć 
w większości przypadków 
niezbędne jest zasilenie urzą-
dzenia w energię elektryczną, 
to jednak zużywa ono znacznie 
mniej prądu, niż dostarcza 
ciepła do budynku. Ponieważ 
aż około 80% energii czerpane 
jest ze źródeł odnawialnych, to 
redukcja kosztów ogrzewania 
jest znacząca w porównaniu 
do instalacji tradycyjnych. 
Nie bez znaczenia jest rów-
nież fakt, że system pompy 
ciepła jest bardzo wygodny w 
obsłudze, ponieważ nie wy-
maga dużego zaangażowania 
użytkowników. Należy jednak 
pamiętać, że odpowiednie 
działanie urządzenia uzależ-
nione jest od kilku istotnych 
czynników.

Dobór i montaż systemu
Podstawową i w zasadzie naj-
ważniejszą kwestią  jest od-
powiedni dobór pompy ciepła 
oraz poprawne wykonanie 
całej instalacji. Niestety już na 
początkowych etapach reali-
zacji mogą zostać popełnione 
znaczące błędy. W całym 
procesie niezwykle istotne jest 
dokładne przeanalizowanie 
inwestycji oraz sporządzenie 
prawidłowego bilansu ciepl-
nego zgodnego z fizycznymi 
cechami budynku. Kolejnym 
etapem jest odpowiedni dobór 
mocy urządzenia, a także dol-
nego źródła ciepła i wewnętrz-
nej instalacji grzewczej. Tylko 
w przypadku, gdy wszystkie 
składowe zostaną odpowied-
nio dobrane system zagwa-
rantuje długą i bezproblemową 
pracę.  Niezbędny jest także 
prawidłowy montaż, zgodny 
z założeniami projektowymi, 

a także właściwe ustawienie 
parametrów i uruchomienie 
urządzenia.  Pompy ciepła nie 
zapewnią energooszczędności 
na satysfakcjonującym pozio-
mie, jeżeli na etapie doboru i 
realizacji zostaną popełnione 
błędy.

Do nowego
 i modernizowanego domu
W przypadku kosztów eksplo-
atacyjnych systemu grzewcze-
go opartego o pompę ciepła 
istotne znaczenie ma fakt, czy 
jest to obiekt nowobudowany 
czy modernizowany. Decyzja 
o zakupie urządzenia podjęta 
w trakcie projektowania domu 
czy wczesnym etapie budowy 
daje większą swobodę dzia-
łania i doboru optymalnego 
rozwiązania.  Wówczas w 
większości przypadków te-
ren wokół budynku nie jest 
jeszcze zagospodarowany, co 
pozwala na bezproblemowy 
montaż bardziej ekonomicz-
nych w eksploatacji pomp 
gruntowych. W przypadku 
domów starszych z pewno-
ścią napotkamy na różnego 
rodzaju utrudnienia związane 
z remontem, jednak zamiana 
dotychczasowego źródła cie-
pła na energooszczędne jest 
idealnym sposobem na znaczą 
redukcję kosztów ogrzewania. 
W takim obiekcie montaż 
gruntowej pompy ciepła może 
okazać się problematyczny, 
więc wówczas większą po-
pularnością cieszą się tańsze 
i szybsze w montażu pompy 
powietrzne. Urządzenia te 
współpracują z dodatkowym 
źródłem ciepła, którym najczę-
ściej jest grzałka elektryczna, 
a w przypadku modernizacji 
wsparcie hydrauliczne może 
stanowić istniejący kocioł.  

Instalacja wewnętrzna
Wybierając pompę ciepła jako 
system grzewczy w domu, 
najefektywniejszym rozwią-

zaniem będzie połączenie jej z 
ogrzewaniem niskotemperatu-
rowym, takim jak ogrzewanie 
podłogowe czy ścienne. Tego 
typu rozwiązania pozwolą 
zoptymalizować koszty funk-
cjonowania całej instalacji, 
a finalnie osiągnąć większe 
oszczędności i wysoki komfort 
użytkowania. W przypadku 
ogrzewania podłogowego do-
brym rozwiązaniem będzie 
wykonanie posadzki z mate-
riałów dobrze przewodzących 
ciepło. Duże znaczenie ma 
też odpowiednie zagęszcze-
nie rur ogrzewania podłogo-
wego, więc do optymalnego 
działania warto jest wykonać 
obliczenia projektowe. Co 
do zasady nie ma przeciw-
wskazań aby pompa ciepła 
współpracowała z grzejnika-
mi, jednak dla maksymalnych 
oszczędności eksploatacyjnych 
należy zastosować grzejniki 
niskotemperaturowe. 

Bieżąca eksploatacja 
O tym, że pompy ciepła są 
trwałe i praktycznie bez-
obsługowe przekonało się 
już tysiące użytkowników 
decydujących się na to roz-
wiązanie. Podobnie jak w 
przypadku innych systemów 
ogrzewania duże znaczenie 
dla instalacji pompy ciepła ma 
przeprowadzanie corocznych 
przeglądów, pozwalających 
zachować cały układ grzewczy 
w dobrej kondycji. Odpowied-
nio dobrana, zainstalowana i 
użytkowana pompa ciepła nie 
tylko ekonomicznie ogrzeje 
dom i zapewni ciepłą wodę 
użytkową, ale również zagwa-
rantuje komfort domownikom 
znacznie dłużej niż inne źródła 
ciepła..

P.H. Wasser Mann w Bolewicach
Autoryzowany Koncesjoner marki 
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Koszty eksploatacji pompy ciepła

m Nowy Tomyśl
W czwartek, 23 stycznia, 
w Miejskiej i Powiatowej 
Bibliotece Publicznej w 
Nowym Tomyślu miało 
miejsce wyjątkowe wyda-
rzenie: niezwykle uroczysta 
prezentacja albumu Barba-
ry i Krzysztofa Jandy, Jana 
Bąbelka i Anety Wiśniew-
skiej pt. “Zdawać się może, 
że są tu od zawsze…

Małe obiekty sakralne Nowe-
go Tomyśla i okolic ze zdję-
ciami Pawła R. Schreynera“, 
wydanego przez nowotomy-
ską bibliotekę.  „Zdawać się 
może, że są tu od zawsze...” 
-  to album odzwierciedlający 
aktualny stan naszej wiedzy o 
małych obiektach sakralnych 
na ziemi nowotomyskiej, przy 
czym kryterium ich doboru 
była przynależność do parafii, 
której świątynia znajduje się na 
terenie naszej gminy. Można w 
nim znaleźć obiekty należące 
do: nowotomyskich parafii 
NMP Nieustającej Pomocy i 
Najświętszego Serca Pana Je-
zusa, parafii pw. św. Wojciecha 
w Borui Kościelnej, parafii pw. 
św. Marcina w Bukowcu, para-
fii pw. Matki Boskiej Królowej 
Korony Polskiej w Jastrzębsku 
St., parafii pw. św. Andrzeja 
Boboli w Sątopach i parafii 
pw. św. Michała Archanioła 
w Wytomyślu.

Celem tej publikacji jest 
zebranie najważniejszych in-
formacji dotyczących małych 
obiektów sakralnych, jakie 
spotkać możemy w naszym 
najbliższym otoczeniu i przy-
wołanie ich interesujących 
historii. Można je spotkać w 
wielu różnych miejscach: w 
mieście i na wsiach, na skrzy-
żowaniach dróg i rozdrożach, 
polach, czy przydomowych 
ogrodach, w pobliżu kościo-
łów i na cmentarzach. Jedne 
skromne, proste, inne bogate w 
zdobienia i detale. Publikacja 
dokumentuje aktualny stan 
obiektów sakralnych na terenie 
nowotomyskich i podnowoto-
myskich parafii, prezentując 
także obiekty nieistniejące, 
które zachowały się jeszcze w 
naszej pamięci. 

Z zaproszenia na ten pro-
mocyjny wieczór skorzystali 
m. in.: Starosta Nowotomyski 
– Andrzej Wilkoński, Prze-
wodnicząca Rady Powiatu 
– Renata Gruszka, Zastępca 
Burmistrza Nowego Tomyśla: 
Adrianna Zielińska, Przewod-
niczący Komisji Oświaty, Kul-
tury, Sportu, Zdrowia i Spraw 
Społecznych  Rady Miejskiej 
– Adam Polański, ks. Andrzej 
Grabański  - proboszcz parafii 
NMP Nieustającej Pomocy 
w Nowym Tomyślu, Bogdan 
Górny - prezes Nowotomy-
skiego Towarzystwa Kultu-
ralnego. Obecni byli rzecz 
jasna właściwi bohaterowie 
wieczoru, twórcy prezentowa-
nego albumu - autorzy opra-

cowań: Barbara i Krzysztof 
Jandy, Aneta Wiśniewska 
i Jan Bąbelek, a także autor 
zdjęć: Paweł Schreyner oraz 
redaktor techniczny Joanna 
Dąbrowska. Powitani gorąco 
zostali również przedstawi-
ciele darczyńców, bez których 
życzliwości niemożliwe byłoby 
powstanie tego albumu, a także 
przedstawiciele świata nauki, 
regionaliści, sołtysi reprezen-
tujący społeczności wiejskie 
naszej gminy oraz wszystkie 
osoby zainteresowane tematem 
publikacji, a wśród nich przede 
wszystkim te, które w wsparły 
twórców albumu w ich wielolet-
nich staraniach o zgromadzenie 
materiału dokumentacyjne-
go: Irena i Henryk Gawłowie, 
Jan Dziamski, Stefan Schulz, 
Mieczysław Janas, Danuta 
Kozłowicz, Henryk Stasiński, 
Antonina i Adam Krymowie, 
Danuta Michniewicz oraz Sta-
nisława Nawrot i Bogusław 
Nawrot. 

A wszystko zaczęło się od 
państwa Barbary i Krzysztofa 
Jandy, ich fascynacji naszą 
nowotomyską ziemią i dorob-
kiem jej mieszkańców oraz 
potrzeby ich udokumentowa-
nia. Oni są autorami najwięk-
szej ilości zamieszczonych 
w tym albumie opracowań. 
Zaprosili do współpracy 
dwoje kolejnych autorów Ane-
tę Wiśniewską, która niezwy-
kle skrupulatnie opracowała 
obiekty należące do parafii św. 
Marcina w Bukowcu, także te 
znajdujące się poza granicami 
administracyjnymi naszej 
gminy: w Białej Wsi i w Swo-
rzycach oraz Jana Bąbelka, 
który opracował to, co dotyczy 
Wytomyśla i jego okolic. 

Pomysł wydania pozycji 
książkowej dojrzewał  wraz z 
powiększającym się zbiorem 
informacji dotyczących po-
szczególnych obiektów. Część 
materiałów, zwiastująca wy-
dany właśnie album,  została 
opublikowana w latach 2016 

-2017 w 4.kolejnych numerach 
„Przeglądu Nowotomyskiego”, 
jeszcze ze zdjęciami wykona-
nymi przez samych autorów. 
Prezentując poszczególne 
obiekty, oprócz szczegółowego 
ich architektonicznej charak-
terystyki, motywów fundacji, 
roli, jaką odgrywają w życiu 
lokalnych wspólnot, autorzy 
nie pomijali także informacji 
dotyczących obrzędowości i 
tradycji związanych z tymi 
obiektami sakralnymi, a cza-
sem problemów związanych z 
ich utrzymaniem i konserwa-
cją. Każdorazowo prezentację 
obiektów poprzedza rys histo-
ryczny poszczególnych parafii 
i poszczególnych miejscowość, 
a wzbogacają ją mapki, pozwa-
lające łatwiej te obiekty zloka-
lizować. W albumie znalazł się 
także rozdzialik poświęcony 
obiektom niezachowanym,  
których już nie ma, a które 
jeszcze doskonale pamiętamy 
albo o których istnieniu wiemy 
tylko z ustnych przekazów. Ten 
wyjątkowy album, wydany w 
niezwykle starannej szacie 
edytorskiej, wzbogaca 560 
barwnych fotografii Pawła 
Schreynera.   

Wzbogaceniem wieczo-
ru promocyjnego tego jakże 
wartościowego wydawnictwa, 
była zadedykowana wszystkim 
obecnym, artystycznie opraco-
wana,  niezwykle poruszająca, 
zgrabnie skojarzona z tematy-
ką albumu, etiuda słowno-mu-
zyczna w wykonaniu uczniów 
Zespołu Szkół nr 1 w Nowym 
Tomyślu zatytułowana: „Po-
wrót do korzeni – spotka-
nie żywiołów”, opracowana i 
przygotowana pod kierunkiem 
Magdaleny Mi ś – Herbeć.

Warto, by ten album będący 
potwierdzeniem wiary naszej i 
naszych przodków znalazł się 
w naszych domach. Można go 
nabyć można w nowotomyskiej 
bibliotece publicznej na ul. 
Witosa oraz w jej filiach na 
wsiach.

„Zdawać się może, 
że są tu od zawsze”

m Grodzisk Wlkp.
W grudniu Stowarzyszenie 
Bezpieczna Wieś Grąblewo 
otrzymało wyróżnienie w 
konkursie „Zostań Mikołajem 
od marzeń” organizowanym 
przez wyd. Nowa Era. Praca 
przygotowana przez człon-
ków stowarzyszenia wybrana 
została spośród 150 zgłoszeń 
i nagrodzona zestawem eg-
zemplarzy „Wielkiej księgi 
Marzeń”. Jesteśmy bardzo 
dumni, że na liście zwycięz-
ców znalazło się również 
nasze stowarzyszenie. Już 
wkrótce książki trafią do rąk 
wielkich marzycieli m.in. 
ze Szkoły Podstawowej w 
Grąblewie- zapewnia p. Mag-
dalena Adamczewska, radca 
prawny, członek zarządu sto-
warzyszenia.

Jest to kolejna nagroda, 
która pozwala nam realizo-
wać ambitne cele związane 
z edukacją. Niedawno otrzy-

maliśmy również nagrodę w 
konkursie matematycznym 
„Wielcy polscy matematycy”. 
Nasi podopieczni ze szkół 
ponadpodstawowych pod 
opieką p. Danuty Bartkowiak 
przygotowali interaktywną 
tablicę, która w innowacyjny 
sposób przedstawia sylwetki 
polskich matematyków. Fun-

dacja mBanku doceniła nasze 
działania przyznając granty na 
realizację działań związanych 
z rozwojem edukacji matema-
tycznej. 

Cieszymy się ze wspólnych 
sukcesów i wierzymy, że nasza 
praca przybliża podopiecznych 
do spełnienia ich wielkich 
marzeń.

Stowarzyszenie pomaga spełniać marzenia!
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Po raz pierwszy w swojej 
historii Chorwaci będą 
przewodniczyć pracom Unii 
Europejskiej. Zagrzeb staje 
przed dwoma poważnymi 
wyzwaniami – brexitem i ne-
gocjacjami unijnego budżetu 
na lata 2021-2027.

Chorwacja do przejęcia unij-
nej prezydencji od Finlandii 
przygotowywała się już od 
dłuższego czasu. Pierwszy raz 
w historii to Zagrzeb będzie 
koordynował bieżące prace 
Unii Europejskiej. Chorwacja 
państwem członkowskim UE 
jest od 1 lipca 2013 r. Ma więc 
najkrótszy ze wszystkich państw 
staż członkowski.

Chorwatów czekają od razu 
wielkie wyzwania. Wszystko 
wskazuje na to, że do brexitu 
dojdzie wraz z końcem stycznia 
i 1 lutego Wielka Brytania prze-
stanie być państwem członkow-
skim. Ale to wcale nie kończy 
brexitowych procedur. Do końca 
2020 r. będzie obowiązywał 
jeszcze wynegocjowany wcze-
śniej okres przejściowy. Ale w 
tym czasie trzeba będzie uzgod-
nić nową umowę handlową 
między Londynem a Brukselą.

Pozostało na to zaledwie 
11 miesięcy, a to bardzo mało 
czasu. Wcześniej zakładano, że 
potrzeba będzie prawie 2 lata. 
Ale brytyjski rząd już zapowia-
da, że nie zgodzi się na prze-
dłużenie okresu przejściowego 
nawet jeśli wraz z początkiem 
2021 r. Wielka Brytania i UE 
miałyby przejść na o wiele mniej 
korzystne dla obu stron reguły 
Światowej Organizacji Handlu 
(WTO). 

Negocjacjami z Londynem 
będzie się zajmował (tak jak w 
przypadku umowy rozwodowej) 
powołany przez Komisję Euro-
pejską zespół negocjacyjny, ale 
niepewność wokół przyszłych 
relacji gospodarczych z Wielką 
Brytanią wpłynie na inne kwe-
stie, którymi bedzie się zajmo-
wać Chorwacja jako państwo 
sprawujące unijną prezydencję.

Jednym z takich wyzwań jest 
poprowadzenie negocjacji nad 
nową perspektywą finansową 
UE na lata 2021-2027. Chorwaci 
przejęli te negocjacje od Finów, 
którzy sprawowali prezydencję 
do końca grudnia. To najtrud-
niejsze rozmowy budżetowe od 
lat. Brexit, a także konieczność 
sfinansowania nowych wyzwań 
(np. związanych z bezpieczeń-

stwem lub migracją), wymuszą 
zapewne cięcia w różnych bu-
dżetowych obszarach.

Tymczasem Chorwacja, po-
dobnie jak Polska, należy do 
grupy Przyjaciół Spójności, 
która chce bronić przed cięciami 
wydatków politykę wyrównu-
jącą różnice w rozwoju między 
państwami członkowskimi. 
Finowie zaproponowali w bu-
dżecie jeszcze większe cięcia 
niż w propozycji Komisji Eu-
ropejskiej z 2018 r. To spotkało 
się z oporem dużej części innych 
państw członkowskich.

„Nie jesteśmy do końca zado-
woleni z fińskiej wizji budżetu, 
dlatego Chorwacja wspólnie z 
innymi państwami przedstawi 
nową propozycję. Należy pa-
miętać, że takie kraje jak Chor-
wacja wystartowały ze znacz-
nym opóźnieniem w stosunku 
do tzw. starych członków UE. 
Wciąż musimy wiele nadrobić 
wobec standardów życia na Za-
chodzie, dlatego tak ważne jest, 
aby budżety polityki spójności 
oraz wspólnej polityki rolnej 
były odpowiednio wysokie” – 
mówił w niedawnym wywiadzie 
dla EURACTIV chorwacki 
minister spraw zagranicznych 
i europejskich Gordan Grlić
-Radman.

Kolejne trudne negocjacje, 
jakie będzie musiała koordy-
nować Chorwacja, związane 
są z polityką klimatyczną. UE 
chce zadeklarować neutral-
ność emisyjną do 2050 r., ale 
Polska na razie nie chce się 
na to zgodzić. Także w innych 
państwach członkowskich poja-
wiają się wątpliwości. Na osło-
dę KE zaproponowała Nowy 
Zielony Ład, w ramach którego 
koszty transformacji energe-
tyczno-klimatycznej mają być 
równoważone przez fundusz 
solidarnościowy oraz wielkie 
inwestycje w nowe technologie 
i nowe miejsca pracy.

Zagrzeb od dawna upomina 
się o nienależące do UE inne 
państwa byłej Jugosławii oraz 
Albanię. Chorwacja chciałaby 
bowiem budować swoją regio-
nalną pozycję m.in. właśnie na 
przewodzeniu im w drodze do 
integracji europejskiej. Chorwa-
tom zależy więc, by podczas ich 
przewodnictwa zapadła decyzja 
o rozpoczęciu przez Brukselę 
negocjacji akcesyjnych z Mace-
donią Północną i Albanią. Pod-
czas październikowego szczytu 
kraje członkowskie kolejny raz 

odłożyły decyzję w tej sprawie 
głównie z powodu sprzeciwu 
Francji.

W Zagrzebiu w maju odbę-
dzie się szczyt UE-Bałkany 
Zachodnie, który ma ukoro-
nować chorwacką prezyden-
cję. „Ten szczyt ma znaczenie 
symboliczne. 20 lat temu, w 
1999 r. w Zagrzebiu UE po raz 
pierwszy wspomniała bowiem, 
że perspektywa akcesji dotyczy 
całej byłej Jugosławii i Albanii. 
Ale ten szczyt będzie kluczo-
wy tylko jeśli na marcowym 
szczycie UE uda się osiągną 
konsensus w kwestii daty rozpo-
częcia negocjacji akcesyjnych z 
Macedonią Północną i Albanią. 
Jeśli tej decyzji nie będzie, to w 
maju w Zagrzebiu nie będzie już 
oczym rozmawiać” – mówi ana-
lityk Polskiego Instytutu Spraw 
Międzynarodowych Tomasz 
Żornaczuk.

Również minister Grilić
-Radman zwraca uwagę na 
wagę rozpoczęcia rozmów 
akcesyjnych z Macedonią 
Północną i Albanią. Obiecuje, 
że Zagrzeb pochyli się nad 
francuską propozycją reform w 
systemie akcesyjnym. „Wszy-
scy byliśmy trochę zaskoczeni, 
ale Francja i inne kraje mają 
prawo do własnych poglądów. 
Wydaje mi się jednak, że nie 
powinno się zmieniać zasad w 
trakcie gry. To duże wyzwanie 
dla chorwackiej prezyden-
cji, ponieważ spodziewaliśmy 
się, że Albania i Macedonia 
Północna już rozpoczną roz-
mowy akcesyjne. Francuska 
propozycja ma jednak także 
pozytywne aspekty. Na pewno 
ożywi debatę. Mam nadzieję, 
że nie okaże się tylko zimnym 
prysznicem” – mówił szef 
chorwackiej dyplomacji.

Na razie jednak, jak podkre-
śla Tomasz Żornaczuk, pre-
zydencja głównie interesuje 
premiera Andreja Plenkovicia. 
W najbliższą niedzielę (5 stycz-
nia) odbędzie się bowiem II 
tura wyborów prezydenckich, 
w której zmierzą się urzędują-
ca centroprawicowa prezydent 
Kolinda Grabar-Kitarović oraz 
były socjaldemokratyczny pre-
mier Zoran Milanović. „To naj-
ważniejsze wybory od połowy 
dekady. Dopiero gdy opadnie 
powyborczy kurz, wszyscy na 
serio zajmą się prezydencją i 
europejskimi wyzwaniami” – 
mówi ekspert PISM.

Autor: EURACTIV.pl

Chorwacja rozpoczęła 
prezydencję w UE m Śmigiel

18 grudnia nastąpiło uro-
czyste przekazanie sprzę-
t u  ko m p u t e r owe g o  d l a 
szkół podstawowych z te-
renu Gminy Śmigiel, zaku-
pionego w ramach projektu  
pn.: „Podniesienie kompeten-
cji cyfrowych mieszkańców 
województw: wielkopolskiego  
i zachodniopomorskiego”. 
Przypomnijmy, że Gmina 
Śmigiel otrzymała grant w 
wysokości 43.260,00 zł, dzię-
ki któremu miała możliwość 
organizacji szkoleń kompute-
rowych, zakupu komputerów 
oraz materiałów promocyjnych 
jak i usługi cateringowej dla 
uczestników projektu. Szko-

lenia dedykowane były dla 
osób powyżej 25 roku życia. 
Łącznie udało się zorganizo-
wać 7 dwudniowych szkoleń, 
w których wzięły udział 84 
osoby. Mieszkańcy mogli wy-

brać jeden z siedmiu modułów 
tematycznych. Każda z prze-
szkolonych osób otrzymała 
certyfikat. Komputery, zgod-
nie z założeniami programu, 
trafiły do szkół. 

Komputery trafiły do szkół

m Poznań
Wojewoda wielkopolski Łu-
kasz Mikołajczyk podjął de-
cyzję o przekazaniu Miastu 
Poznań nieruchomości po 
byłej pływalni „Olimpia” przy 
ulicy Taborowej. Łączna war-
tość darowizny to ok. 12 mln 
zł. Decyzja Łukasza Mikołaj-
czyka warunkowana jest m.in. 
zachowaniem publicznego do-
stępu do obiektów sportowych 
i konsultacjami społecznymi 
dotyczącymi sposobu zago-
spodarowania nieruchomości. 

Wojewoda wielkopolski pod-
czas uroczystości w Urzędzie 
Wojewódzkim w Poznaniu 
podpisał zarządzenie, zgodnie 
z którym ok. 0,5 ha terenu 
przy ul. Taborowej zostanie 
przekazane Miastu Poznań. 
Celem darowizny jest, zgod-
nie z zarządzeniem, „zaspo-
kajanie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty w zakresie kultury 
fizycznej i turystyki, w tym te-
renów rekreacyjnych i urządzeń 
sportowych”. W podpisanym 
dokumencie Łukasz Mikołaj-
czyk zobowiązał prezyden-
ta Poznania do „zachowania 
ogólnodostępnego charakteru 
nieruchomości”, czyli zapew-
nienia publicznego dostępu do 
obiektów sportowych oraz do 
przeprowadzenia konsultacji 
społecznych w sprawach zwią-

zanych ze sposobem zagospo-
darowaniem nieruchomości. 

- Zdecydowałem o przeka-
zaniu nieruchomości, która ma 
służyć wszystkim poznania-
kom. Dlatego decyzję warun-
kuję po pierwsze zachowaniem 
ogólnodostępnego i sportowego 
charakteru tego miejsca, a po 
drugie konsultacjami społecz-
nymi - mówi wojewoda wielko-
polski Łukasz Mikołajczyk. – 
Niech to będzie również sygnał 
dla samorządów, że współpraca 
może czynić wielkie i dobre 
rzeczy, a przede wszystkim 
wartościowe dla wszystkich 
mieszkańców Wielkopolski i 
Poznania – dodaje wojewoda.

Miasto Poznań zmodernizuje 
ten obiekt sportowy i w miejsce 
niedziałającej obecnie pływalni 
utworzy Centrum Sportów 
Walki. - Cieszę się, że nasza 
współpraca owocuje dobrymi 
projektami dla mieszkanek i 
mieszkańców miasta - mówi 
Jacek Jaśkowiak, prezydent 
Poznania. - Dzięki temu po-
rozumieniu powstanie kolejne 
atrakcyjne miejsce sportu i 
rekreacji, które może stać się 
kompleksową bazą dla przy-
szłych uczestników zawodów 
międzynarodowych, w tym 
Mistrzostw Świata, Europy 
oraz Igrzysk Olimpijskich.

Zanim władze miasta podję-
ły decyzję o przyszłości obiek-

tów przy ul. Taborowej, zleciły 
ich ekspertyzę. Okazało się, że 
stan techniczny hali basenowej 
- w tym 25-metrowego basenu 
pływackiego jest zły. Wyniki 
ekspertyzy wykazały, że hala 
wymaga rozbiórki i ze względu 
na stan techniczny i sanitarny 
nie może zostać uruchomio-
na. Dlatego, aby zaspokoić w 
szczególności potrzeby miesz-
kańców Łazarza, Grunwaldu i 
pobliskich dzielnic, w bliskim 
sąsiedztwie powstanie nowa 
pływalnia kryta. Jej prace 
projektowe są już na ukończe-
niu, a obiekt ma być gotowy w 
2023 roku.  

Do momentu rozpoczęcia 
remontu budynków przy ul. 
Taborowej działać będzie mały 
basen do nauki pływania dla 
dzieci. Jego stan techniczny 
pozwala na tymczasową eks-
ploatację. Ekspertyza wskaza-
ła również, że w dobrym stanie 
jest za to część budynków 
zajmowana obecnie przez 
Akademię Judo - stąd decyzja 
o utworzeniu w tym miej-
scu kompleksowego Centrum 
Sportów Walki. Istniejąca 
do tej pory baza treningowa 
jest niewystarczająca dla po-
trzeb młodych zawodników. 
Nowe Centrum pozwoli im 
przygotowywać się do mię-
dzynarodowych zawodów w 
nowoczesnych warunkach.

Wojewoda przekazał miastu 
teren po pływalni „Olimpia” 

m Gmina Komorniki
Data 14 stycznia 2020r. 
przejdzie do historii gminy 
Komorniki – w siedzibie 
urzędu Wójt Jan Broda 
podpisał umowę na budowę 
nowej szkoły podstawowej 
w Wirach. Wykonawcą 
zadania będzie firma Bu-
dimex S.A., która wygrała 
przetarg na realizację tej 
inwestycji. Szkoła powsta-
nie przy ul. Zespołowej, na 
terenie dawnego Gospodar-
stwa Rolnego.

Zgodnie z ustaleniami część 
edukacyjna obiektu będzie 
oddana do użytkowania w 
styczniu 2021 roku, aby dru-
gi semestr roku szkolnego 
2020/2021 mógł się odbywać 
już w nowym budynku. Od po-
czątku kolejnego roku szkolne-
go dostępna będzie dla uczniów 
również sala gimnastyczna.

Budynek szkoły będzie 
się składał z trzech kondy-
gnacji naziemnych częścio-

wo podpiwniczonych. Wraz 
z salą gimnastyczną będzie on 
kształtem przypominał literę 
„U” o powierzchni użytkowej 
7092,51 m2 .

W budynku znajdzie się 26 
sal dydaktycznych z zaplecza-
mi, 3 świetlice szkolne, 2 pra-

cownie językowe, 2 pracownie 
informatyczne, gabinety spe-
cjalistyczne, biblioteka, po-
mieszczenia administracyjne 
i techniczno-gospodarcze, 
pełnowymiarowa sala gimna-
styczna 44 m x 22 m z widow-
nią oraz sale do zajęć z gim-

nastyki korekcyjnej. Budynek 
będzie przystosowany do po-
trzeb osób niepełnosprawnych 
i wyposażony w windę. 

Na budynku, podobnie jak 
w Szkole Podstawowej nr 2 w 
Plewiskach, zostanie zamonto-
wana instalacja fotowoltaiczna 

o mocy 90 kW. Na zewnątrz 
wybudowane zostanie bo-
isko wielofunkcyjne z bieżnią 
i skocznią do skoku w dal, plac 
zabaw, 79 miejsc parkingo-
wych, zatoczka dla autobusów 
oraz parking dla rowerów.

Nowa szkoła będzie przy-

gotowana na przyjęcie ponad 
600 uczniów. Koszt budowy 
nowego kompleksu szkolnego 
wyniesie 36.862.332,16 zł 
i zostanie poniesiony z budże-
tu gminy. Przekazanie placu 
budowy i rozpoczęcie prac 
nastąpi jeszcze w styczniu br. 

Podpisano umowę na nową szkołę w Wirach
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Joanna Tokarska-Bakir 
zamieściła w Gazecie 
Wyborczej tekst „Żyd z pie-
niążkiem podbija Polskę”, 
w którym zastanawia się 
nad przyczynami popular-
ności obrazków i figurek 
Żydów liczących pieniądze 
lub trzymających w dłoni 
monetę, albo sakiewkę, a 
kupowanych i umieszcza-
nych w biurach, sklepach 
i domach „na szczęście w 
interesach”.

W konkluzji swojego tekstu au-
torka odwołuje się do koncep-
cji „późniejszego posłuszeń-
stwa” sformułowanej przez 
Zygmunta Freuda. W myśl 
tej koncepcji, sumienie jest 
produktem poczucia winy za 
popełnioną wspólnie zbrodnię 
(„Jego źródłem jest mord zało-
życielski, którego na przywód-
cy hordy pierwotnej dopuścili 
się jego zbuntowani synowie”), 
czyli - mówiąc wprost - według 
autorki obrazek Żyda z mone-
tami, to odpowiednik totemu 
reprezentującego Żyda, które-
mu wyrządzona została przez 
polską zbiorowość krzywda, 
a głęxxbszy sens zjawiska  
można zinterpretować w ten 
sposób: „Jakkolwiek szalona 
może się to wydawać optyka, 
pozwala ona ujrzeć groteskowe 
praktyki  Polaków w innym, 
mniej irracjonalnym świetle. 
<<Żyd z pieniążkiem>> chro-
niący polski dom, z którego go 
wypędzono, byłby w tym uję-
ciu koślawym znakiem inicja-
cji moralnej, do której przygo-
towywać się może, jak potrafi, 
polska świadomość zbiorowa.”

Joa n n a  Tok a r sk a -Ba k i r 
jest antropologiem kultury.
Ant ropologia kultu r y to 
dz iedz i na  nau k i  ba rdzo 
odległa od nauk ścisłych.

Jest to dziedzina wiedzy w 
szczególnie intensywny spo-

sób podległa myśleniu ese-
istycznemu, gdzie nie ma de-
finitywnej prawdy i nieprawdy 
(do prawdy można się jedynie 
zbliżać), ale gdzie liczy się 
przede wszystkim błyskotli-
wy pomysł, pozwalający na 
dostrzeżenie związków i za-
leżności obecnych w kulturze, 
do których nie mamy innych 
narzędzi badań, niż obserwa-
cja, wyobraźnia i inteligencja.

Czasami jednak błyskotliwe 
pomysły wyrastają rzeczy-
wiście z „szalonej optyki” 
i prowadzą do szaleńczych 
wniosków. Przecież właśnie 
Zygmunt Freud na swojej kon-
cepcji, do której odwołuje się 
autorka, zbudował pomysł, 
że Mojżesz został ... zamor-
dowany przez Żydów (Der 
Mann Moses und die mo-
notheistische Religion, 1939).

Spróbujmy spojrzeć na spra-
wę nieco mniej błyskotli-
wie. Może uda się zbliżyć  
trochę bardziej do prawdy?

Istnieje odwieczny stereotyp 
„Żyda-bogacza”, „Żyda-ban-
kiera”, „Żyda-Rotszylda”. 
Nie przeszkadza temu ste-
reotypowi fakt, że ogromna 
część populacji żydowskiej w 
przedwojennej Polsce, to była 
biedota, bo nie zapominamy o 
żydowskich prawnikach, leka-
rzach, kupcach, biznesmenach.

Stereotyp ten bywał wprzę-
gany nie raz w antysemicką 
kampanię „walki ekonomicz-
nej”, a jego funkcjonowa-
nie umożliwiały zawsze dwa 
przeciwstawne uczucia, które 
wyrażał: ukrywany podziw 
i  nieukrywaną zazdrość. Ma 
on na swoim sumieniu dys-
kryminację i przemoc, bo 
„walka ekonomiczna” często 
oznaczała  numerus clau-
sus, numerus nullus, a tak-
że fizyczne prześladowania.

Ów stereotyp nigdy nie umarł, 
bo rzeczywistość potwierdza 
wciąż jego zasadność. Praw-
dziwe bowiem w tym stereo-
typie jest to, że wielu Żydów 
odnosiło i odnosi - także jako 
zbiorowość - imponujące suk-
cesy finansowe w swojej dzia-
łalności; nieprawdziwe jest z 
kolei to, co sugeruje on w pod-
tekście: chciwość i nieuczciwe 
postępowanie przy założeniu, 
że dotyczy ono każdego Żyda.

Prawdę zawartą w nim ła-
two udowodnić. Żydzi – jako 
mniejszość etniczna, są wy-
kształceni, wpływowi i bo-
gaci. Wystarczą statystyki.

Oto k i l ka  da nych doty-
czących największej obec-
nie populacji żydowskiej 
na świecie poza Izraelem:

Przeciętny dochód rodziny ży-
dowskiej w USA według spisu 
powszechnego wynosił w roku 
2000 ponad 50 tysięcy dolarów, 
co czyni mniejszość żydowską 
najlepiej zarabiająca ze wszyst-
kich grup etnicznych w USA.

Jeszcze wyraźniej widać to, 
gdy przyjmie się kryteria re-
ligijne, a nie jedynie etniczne: 
religijni Żydzi zajmują zdecy-
dowanie pierwsze miejsce w 
poziomie dochodów na rodzi-
nę: aż 46% religijnych rodzin 
żydowskich ma dochody rocz-
ne ponad 100 tysięcy dolarów 
(w tym Żydzi związani reli-
gijnie z judaizmem reformo-
wanym - 55%), w porównaniu 
do 19% w ogólnej populacji. 
Następna grupą są wyznawcy 
hinduizmu, ale dość dale-
ko w tyle, z wynikiem 43%.

Wysokie dochody nie biorą 
się z przypadku. Decydujące 
jest oczywiście wykształcenie.

I oto aż 24% Żydów powyżej 
18 roku życia ma pełne wy-

kształcenie wyższe (podczas 
gdy nie-Żydów - 5%), a 55% 
- licencjat (nie-Żydów - 28%).

Stanowiąc poniżej 3% ogólnej 
populacji, Żydzi są dominującą 
grupą etniczną na amerykań-
skich uniwersytetach: już pod 
koniec XX wieku przekraczali 
o 230% proporcję obecności 
na studiach medycznych w po-
równaniu z udziałem w popu-
lacji, na  studiach prawniczych 
- o 265%, dentystycznych 
- o 300%. W konsekwencji, 
z amerykańskich zdobywców 
Nagrody Nobla 37% stano-
wią Żydzi amerykańscy (co 
stanowi 15 razy więcej niż 
Żydów w ogólnej populacji).

I wreszcie jeszcze jeden zna-
czący fakt: podczas gdy Żydzi 
- jak już podkreślałem - to 
zaledwie około 2.5% popula-
cji w Stanach, zajmują oni aż 
7.7% stanowisk w zarządach 
amerykańskich korporacji.

Nic więc dziwnego, że ba-
dania „indeksu dobrobytu” 
(Gallup-Healthways Well-Be-
ing Index) stawiają Żydów 
zdecydowanie na pierwszym 
miejscu ze wszystkich grup 
religijnych w USA (na dru-
gim są mormoni), jako odno-
szących sukcesy ekonomicz-
ne, zawodowe i tworzących 
najbardziej stabilne rodziny.

Te statystyki nie są – rzecz 
jasna -  wiedzą powszech-
ną , zwłaszcza w Polsce, 
ale jest powszechna ogólna 
świadomość sukcesu Żydów.

Polska, po prawie pół wieku 
tzw. „realnego socjalizmu”, 
wkroczyła przed dwudziestu 
laty w kapitalizm. Kapitalizm 
to zarabianie pieniędzy. Ni-
gdy w historii Polski nie było 
tak intensywnego zarabiania 
pieniędzy przez tak wielu. To 
kluczowa sprawa. I wymaga 

zmiany świadomości. Zara-
bianie pieniędzy jest od dwóch 
dziesięcioleci wartością, wręcz 
cnotą. Złota moneta, sakiewka 
wypełniona dukatami - prze-
stają być symbolami chciwo-
ści i wyzysku, ale stają się 
symbolami sukcesu i umiejęt-
ności dawania  sobie rady w 
nowych warunkach. Są - od-
wołującym się do przeszłości 
- symbolem nowych czasów.

Zmiana świadomości potrze-
buje wsparcia z przeszłości. 
Potrzebuje odwołań mitolo-
gicznych. W polskiej zbiorowej 
mitologii nie ma wzorców na 
taką chwilę w historii: pełno 
w niej jedynie romantycznych 
bohaterów gardzących pienią-
dzem. Nawet najsłynniejszy 
polski kupiec (Wokulski), był 
romantycznym kochankiem i 
chciał zdobyć Izabelę Łęcką, 
a nie miliony. A najsłynniej-
szy polski przemysłowiec 
(Karol Borowiecki) - okazał 
się etycznym zerem i najpierw 
zdradził swoją szlachecką toż-
samość, później - narzeczoną, 
a nie pomyślał o czymś tak 
podstawowym, jak ubezpie-
czenie fabryki od pożaru, 
by w ostatecznym rezulta-
cie „sprzedać się” Niemce.

Z przeszłości wynurza się 
więc do dzisiejszego Polaka 
jedyna mitologiczna postać, 
na którą może liczyć w swojej 
pasji bogacenia się: stary, mą-
dry, przezorny, skrupulatny, 
fachowy Żyd, pochylony nad 
złotem. Stereotyp, który przez 
długie stulecia I Rzeczypo-
spolitej był w jakimś sensie 
uzasadniony. Pamiętajmy, 
że blisko 90% procent spo-
łeczeństwa było praktycznie 
niewolnikami (pańszczyźniani 
chłopi), około 10% - próż-
niakami (szlachta), a polską 
gospodarką i handlem zarzą-
dzali de facto Żydzi - dzier-
żawcy młynów, tartaków, hut, 

cukrowni, karczm, gorzelni, 
kupcy spławiający zboże do 
Gdańska, bankierzy - obarcze-
ni trwale statusem permanent-
nego „obcego”, który spełniał 
często niebezpiecznie ekspo-
nowaną funkcję pośrednika 
pomiędzy dworem, a wsią.

Stereotyp „Żyda-bogacza”, 
a zarazem starego, mądrego 
kupca Szlangbauma z „Lalki”, 
trafia dokładnie w zapotrzebo-
wanie, jakie rodzi radykalna 
zmiana stosunku do pieniądza 
w Polsce. I tu jest - moim 
zdaniem - klucz do popular-
ności talizmanu, jakim jest 
(kiczowaty najczęściej) portret 
Żyda liczącego złote imperiały 
- stare, ale przecież symboli-
zujące dążenia jak najbardziej 
dzisiejsze.

Egzotyka jest tu elementem 
istotnym i na zainteresowanie 
się Żydem akurat w całkiem 
niezwykłej funkcji talizmanu 
ma zapewne wpływ także to, co 
Artur Sandauer nazywał „allo-
semityzmem” („allus” = inny).

Jednak portretów Żydów po-
chylonych z fachową czułością 
nad złotem, nie wieszają na 
ścianach swoich biur, kance-
larii prawnych, restauracji i 
mieszkań żadni antysemici, 
ale ludzie, którzy myślą przede 
wszystkim o pieniądzach.  
Nie starcy, którzy pamiętają 
okupację i zagładę Żydów, 
ale czterdziesto i trzydziesto-
letni  młodzi i „nowi” ludzie, 
którzy w portrecie Żyda nie 
są skoncentrowani  tyle na 
jego obcości, ile na tym, co 
z nim podzielają: marzeniu 
o codziennym zapisywaniu 
w kolumnie „zyski” coraz to 
większych cyfr.

Paweł Jędrzejewski
Artykuł ukazał się na stronie 

internetowej Forum Żydów Polskich 
21 lutego 2012.

Dlaczego Polacy chcą „Żyda z pieniążkiem”

Od 1959 roku trwa akcja 
wywożenia i złodziejstwa 
akt dokumentujących 
zbrodnie II Wojny Świa-
towej na terenie Polski. 
- Witold Gadzinowski: 
Wywożone są z Polski akta 
dokumentujące zbrodnie 
Niemieckie na narodzie Pol-
skim. Po co są wywożone? 

Za jedno pokolenie, kiedy 
już ta narracja Rosyjska, 
Niemiecka i Żydowska będzie 
popularna. Nie będziemy dys-
ponować żadnymi dowodami 
na to, że zbrodnie na terenie 
Polski popełniali Niemcy. 
Natomiast Niemcy, Rosjanie i 
pewne kręgi Żydowskie będą 
dysponowali obficie sprepa-
rowanymi informacjami na 
temat tego jak Polacy na tym 
terenie popełniali zbrodnie. 
Kilka słów także o dyrektoro-
wi muzeum obozu koncentra-
cyjnego Auschwitz-Birkenau 
Piotrowi Cywińskiemu, który 
musi przygotować muzeum 
na godne i zgodne z prawdą 
uczczenie 100 lecia niepod-
ległości państwa Polskiego. 
Fragment Komentarza Tygo-
dnia Witolda Gadowskiego 
„Komentarz Tygodnia: Ka-
dafi, templariusze...Polacy”. 
Cały materiał znajdziecie 
Państwo na: GadowskiTV 
https://www.youtube.com/
wa t ch? v= -K p96 V3w npY 
http://gadowskiwitold.pl/

Społeczność międzyna-
rodowa jest już oswojona z 
„faktem”, że to my Polacy 
byliśmy sprawcami mordu w 

Jedwabnem. Katarzyna Tre-
ter-Sierpińska. Fragment wy-
wiadu z 10.2018. W połączeniu 
z postępującym procesem 
„zanikania” oryginałów do-
kumentów historycznych pro-
jekt wyszmalcowania Polski i 
Polaków postępuje bez więk-
szych przeszkód. Katarzyna 
Treter-Sierpińska (redaktorka 
wprawo.pl) u Marcina Roli 
w telewizji wRealu24. Tema-
tem rozmowy jest kłamstwo 
jedwabieńskie i jego funkcja 
w budowaniu religii Holokau-
stu wykorzystywanej przez 
„przedsiębiorstwo holokaust”. 
wRealu24.pl https://www.
youtube.com/watch?time_con-
tinue=426&v=N1Lo0PXrd0g

Polska wysłała do Niemiec 
ok. 63 tys. oryginalnych doku-
mentów z danymi o zbrodniach 
niemieckich. W latach 1961-99 
Polska wysłała do Niemiec ok. 
63 tys. dokumentów z danymi 
o zbrodniach niemieckich w 
czasie II wojny światowej; 
śledztwo ws. ich przekazania 
zostało umorzone – napisał 
IPN w odpowiedzi na pi-
smo Arkadiusza Mularczyka. 
Zdaniem posła dokumenty 
te powinny zostać zwrócone 
Polsce. https://niezalezna.pl/
224796-polska-wyslala-do-

niemiec-ok-63-tys-oryginal-
nych-dokumentow-z-dany-
mi-o-zbrodniach-niemieckich

Żydzi dogadali się z Niem-
cami. Antypolska akcja trwa? 
ZASKOCZENIE? Ale #usta-
wa447 była przygotowywana 
od lat… Stąd agresja propa-
gandowa, zacieranie dowo-
dów, że to nie my jesteśmy 
nazistami – stwierdził na 
Twitterze Leszek Żebrow-
ski. Historyk przypomniał 
szokujący fakt, który może 
być ważną poszlaką. Akcja 
przeciw Polsce trwa. 36 tys. 
oryginałów protokołów ze-
znań świadków w większości 
już nieżyjących i tyle samo 
kopii takich dokumentów, a 

także 150 tys. fotografii, 150 
tys. klatek mikrofilmów i 12 
tys. kompletnych akt – praw-
dopodobnie do Niemiec trafi-
ło jeszcze więcej. Szokujące 
fakty ujawnił szef zespołu 
ds. reparacji Arkadiusz Mu-
larczyk z PiS. https://nczas.
com/2018/05/10/zydzi-doga-
dali-sie-z-niemcami-antypol-
ska-akcja-trwa/

„Od 2015 roku polskie wła-
dze znają stanowisko Depar-
tament Stanu, które mówi, 
że nie obowiązuje prawo w 
przypadku mienia po ofiarach 

Holocaustu i Polska ma zre-
alizować bezprawne roszcze-
nia żydowskie!” - Katarzyna 
Treter-Sierpińska. Fragment 
wywiadu: „SZOK! USA ma 
gdzieś polskie prawo i żąda 
roszczeń żydowskich! Cza-
putowicz kłamie? Sierpiń-
ska u Roli!”. Cały materiał 
znajdziecie Państwo na YT: 
„wRealu24.pl” https://youtu.
be/oJhFbHnwEoY

Wprawo.pl: „Przedstawia-
my pismo Departamentu Stanu 
USA z 2015 roku skierowane 
do redaktorów portalu „Nowy 
Dziennik Polish Daily News”. 
W piśmie sygnowanym przez 
Nicholasa Deana, specjalnego 
wysłannika Departamentu 
Stanu ds. Holokaustu, przed-
stawiono stanowisko amery-
kańskiego rządu w sprawie 
roszczeń żydowskich kiero-
wanych pod adresem Polski. 
Pismo oznaczono jako prze-
słane do wiadomości amba-
sadora RP w USA Ryszarda 
Schnepfa.” https://wprawo.
pl/2019/02/19/pismo-z-de-
partamentu-stanu-usa-polska
-ma-zrealizowac-bezpraw-
ne-roszczenia-zydowskie/ 
?fbclid=IwAR16iT3c-NL1GB-
CD5P9M0XZAlveQuwGU-
O5TyM-3l1l2-2nCMYvSaP-
G1C5l0. Spróbujmy zobrazo-
wać roszczenia: gdyby założyć, 
że Polska zacznie wypłacać 
organizacjom żydowskim po 
milion złotych dziennie, to 
spłata biliona złotych trwała 
by… 2740 lat!

St. Mąk.

17 grudnia 1970 roku komuni-
styczne władze zdecydowały 
się na użycie wojska w celu 
pacyfikacji protestów robotni-
czych. W Gdyni do ludzi, któ-
rzy szli rano do pracy, otwarto 
ognień z ostrej amunicji. Co 
ciekawe - Wojciech Jaruzelski, 
jako szef MON, już nazajutrz 
wystąpił do Rady Państwa o 
wypłacenie żołnierzom LWP 
strzelającym do robotników 
specjalnych nagród finanso-
wych. Dwadzieścia lat później 
Jaruzelskiego wybrano pierw-
szym prezydentem III RP, a 
Adam Michnik bronił go jak 
własnego ojca.

Na fotokopi dokumentu 
datowanego na 18 grudnia 
1970 r., w którym ówczesny 
minister obrony narodowej 
Wojciech Jaruzelskiprosi pre-
miera Józefa Cyrankiewicza o 
przyznaniespecjalnego wspar-
cia finansowego żołnierzom 
biorącym udział w pacyfikacji 
strajków. Jak możemy prze-
czytać: „Przedstawiam Towa-
rzyszowi Premierowi projekt 
uchwały Rady Ministrów w 
sprawie dodatku polowego 
dla żołnierzy i pracowników 
cywilnych jednostek wojsko-
wych współdziałających w 
ochronie porządku i bezpie-
czeństwa publicznego - z proś-
bą o zatwierdzenie projektu w 
trybie pilnym”.

Przypomnijmy - w grudniu 
1970 roku komunistyczne 
władze w trakcie tłumienia 
protestów robotniczych za-

mordowały łącznie 45 osób. 
Ponad 1100 osób zostało ran-
nych. Bez wątpienia współod-
powiedzialny za ten tragiczny 
bilans był Wojciech Jaruzelski, 
który pełnił wówczas jedną 
z najważniejszych funkcji w 
państwie (był szefem Mini-
sterstwa Obrony Narodowej). 
Gdyby tylko chciał, mógł 
powstrzymać wojsko, przez 
co, zapewne, nie doszło by do 
tak wielkiego rozlewu krwi. 
Zamiast tego skompromitowa-
ny „Towarzysz Generał” wolał 
przyznać specjalne dodatki 
finansowe tym, którzy robot-
ników mordowali.

Mało tego - w niespełna 
20 lat po masakrze z grudnia 
1970 roku Jaruzelski został 
wybrany pierwszym prezy-
dentem III RP. Spora część 
ówczesnych elit społeczno
-politycznych zaczęła go wi-
dzieć w roli „autorytetu”, 
„ojca założyciela” wolnej 
Polski. Jaruzelski na swój 
sposób stał się”politycznym 
celebrytą”. Trafiał na okładki 
wysokonakładowych gazet, 
był zapraszany do telewizji, 
wiele środowisk establish-
mentowych traktowało go z 
wielkim szacunkiem. Nawet 
pogrzeb miał uroczysty i z ho-
norami(opłakiwali go wspól-
nie Lech Wałęsa, Aleksander 
Kwaśniewski oraz Bronisław 
Komorowski).

twitter.com / Piotr Gontarczyk, „Gru-
dniowa zmiana”, nr 50/2011 „Gazety 

Polskiej”

Trwa akcja wywożenia akt zbrodni hitlerowskich Jaruzelski wypłacał nagrody 
za strzelanie do robotników

Społeczność międzynarodowa jest już oswojona 
z „faktem”, że to my Polacy byliśmy sprawcami 
mordu w Jedwabnem. Katarzyna Treter-Sier-
pińska. Fragment wywiadu z 10.2018. 
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pińska. Fragment wywiadu z 10.2018. 

„
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Tegoroczny finał, który odbył 
się w dniu 12 stycznia 2020 
r. okazał się rekordowy dla 
naszej gminy – zebrano kwotę 
64.325,58 zł i 25,63 EURO, 
która zasili konto fundacji 
WOŚP na zakup sprzętu dla 
dziecięcej medycyny zabie-
gowej. 50  wolontariuszy sta-
nęło na wysokości zadania. 
Imprezy orkiestrowe jak co 
roku zorganizowane zostały w 
Łubnicy, Wilkowie Polskimi i 
w Wielichowie.

Do udziału w pracach na 
rzecz Orkiestry włączyło się 
bardzo wiele osób, firm i 
instytucji. Do tej długiej listy 
dochodzą wszystkie szkoły i 
przedszkola z terenu gminy, 
strażacy, harcerze, motocykli-
ści, pracownice Banku Spół-
dzielczego w Wielichowie, 
pracownicy Centrum Kultury i 
biblioteki, rodzice i opiekuno-
wie, sztaby wielkiej orkiestry 
w Wilkowie Polskim, Grado-
wicach i w Łubnicy.

Wolontariuszem, który  ze-
brał najwięcej datków okazała 
się Gabriela Ceglarek z kwotą 
1.583,91zł, natomiast najmłod-
szą wolontariuszką była Zofia 
Suszka ze Szkoły Podstawowej 
w Wilkowie Polskim. W trak-
cie licytacji pod młotek poszły 
srebrne i zło

Całą aukcję  prowadzili 
Panowie Bartosz Batog, Dawid 
Grabowski z kabaretu „Nic 
Śmiesznego” , dyrektor Cen-
trum Kultury Grzegorz Her-

man przy współudziale Pań: 
Emilii Michalskiej i Agnieszki 
Krzyczyńskiej. Do zobaczenia 
za rok. SIEMA !!!

Waldemar Paluch

28 finał WOŚP w gminie Wielichowo

m Komorniki
Unikatowe dokumenty Po-
wstania Wielkopolskiego moż-
na oglądać w Plewiskach. 

16 stycznia 2020r. w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Plewi-
skach swoją inaugurację miała 
wystawa dotycząca Powstania 
Wielkopolskiego.  

Podczas uroczystego otwar-
cia wystawy z udziałem władz 
gminy Komorniki, przedstawi-
cieli Archiwum Państwowego 
w Poznaniu, kombatantów, 
dyrekcji szkoły, nauczycieli 
i uczniów oraz zaproszonych 
gości najpierw odbyła się część 
artystyczna. Następnie Henryk 
Krystek, Dyrektor Archiwum 
Państwowego w Poznaniu 
wygłosił prelekcję dotyczącą 
ekspozycji oraz działalności 
samego archiwum. 

Na wystawie, w ciekawej 
i interesującej formule, zapre-
zentowane są między innymi 
wybrane rozkazy dzienne 
Dowództwa Głównego Pol-

skich Sił Zbrojnych w byłym 
zaborze pruskim oraz wybrane 
fotografie z albumu Kazimie-
rza Gregera. Wystawa gości-
ła wcześniej w gmachu Sej-

mu, Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu, 
ratuszu w Lesznie, Kórnickim 
Centrum Rekreacji i Sportu 
„Oaza”, Gminnym Ośrodku 

Kultury w Kobylinie, Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Sie-
roszewicach oraz w Ośrodku 
Kultury w Luboniu oraz w 
Muzeum Śremskim. Teraz 

zawitała do gminy Komorniki. 
Dokumenty Powsta n ia 

Wielkopolskiego zostały wpi-
sane na Krajową Listę progra-
mu UNESCO Pamięć Świata 
w roku setnej rocznicy odzy-
skania przez Polskę Niepod-
ległości i wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego. Na stronie 
Archiwum Państwowego w 
Poznaniu można znaleźć Cy-
frowe Archiwum Powstania 
Wielkopolskiego, które udo-
stępnia w sposób przystępny  
zdigitalizowane materiały 
archiwalne związane z Powsta-
niem Wielkopolskim. 

Serdecznie zachęcamy do 
odwiedzenia wystawy w Ple-
wiskach! Można ją oglądać 
w szkole do 14 lutego 2020r., 
z wyłączeniem dni 27 – 31 
stycznia 2020 r.

Katalog wystawy

m Nowy Tomyśl
W dniu 16 stycznia 2020 r.  od-
było się spotkanie noworoczne 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
ROD Zielony Zakątek w Nowy 
Tomyślu z Prezesami Rodzin-
nych Ogrodów Działkowych  
z powiatu nowotomyskiego . 
Zarząd ogrodu zaprosił rów-
nież gości: Posła na Sejm RP 
Krzysztofa Paszyka,Burmi-
strza Nowego Tomyśla, Sta-
rostę Nowotomyskiego oraz 
media.   Prezesa OZ PZD w 
Poznaniu reprezentowała Pani 
Elżbieta Stefańska, która w 
imieniu Prezesa Pana Zdzisła-
wa Śliwy złożyła wszystkim 
zebranym życzenia wszel-
kiej pomyślności w  pracy 
społecznej  na rzecz PZD i 
działkowców oraz  w życiu 
osobistym w 2020 r.  Prezes 
Józef Kasprzak podsumował 
działania  i osiągnięcia w ROD 
Zielony Zakątek w roku  2019 
jak i pracę Zarządów ROD w 
Kolegium Powiatu nowotomy-
skiego.  Życzył  uczestnikom 
spotkania  oraz ich rodzinom  
wszystkiego najlepszego dużo 
dobrego zdrowie, satysfakcji  
pracy na rzecz działkowców i 

rodzinnej miłej  atmosfery w 
ogrodach działkowych .Spo-
tkanie przebiegło w przyjem-
nej i ciepłej atmosferze.

ROD Zielony Zakątek w 
Nowy Tomyślu

Fot. Maciej Kasprzak / 
Wielkopolskamagazyn.pl 

Otwarcie wystawy „Powstanie Wielkopolskie – Rozkaz!” 

Spotkanie działkowców

Po porannej pobudce idziemy 
na śniadanie do węgierskiej 
restauracji. Zamówiliśmy ja-
jecznicę na boczku i herbatę. 
Była godzina 9.00. Po śnia-
daniu wyszliśmy na parking i 
już nikogo z naszych kolegów 
nie było. Stały tylko nasze 
dwa Fiaty z przyczepami. My 
już się tak nie spieszymy bo 
wiemy że dojedziemy dzisiaj 
do kraju. Pogoda jest ładna 
i świeci słońce, a niebo jest 
prawie bez chmur. 

Do Budapesztu jest nie 
daleko. Droga jest czyściutka 
i jest mały ruch samocho-
dów ciężarowych. Jadąc tak 
tą drogą tak mi się przy-
pomniało jak jechałem do 
Iranu przeszło miesiąc temu. 
Droga w ten  czas była cała 
zaśnieżona i cała śliska. Ale 
było to 1 stycznia bieżącego 
roku. Jest to jednak spory 
okres czasu i pogoda się już 
bardzo zmieniła. Jadąc tak 
dobrą drogą wjeżdżamy do 
Budapesztu

Tutaj też nie ma dużego 
ruchu a ulice są bardzo czyste 
i budynki ładnie odnowione. 
Budapeszt jest naprawdę ład-
nym miastem. No i wjeżdżamy 
na naddunajski bulwar. Po le-
wej stronie spokojnie płynący 
Dunaj, a na nadbrzeżu stoją 
samochody osobowe, nasze 
małe Fiaty 126p, Trabanty, 
Skody, Żiguli, Łady i VW 
Garbusik. Piękna jest pano-
rama Budapesztu. Jadąc dalej 
po lewej stronie na dość du-
żym wzniesieniu stoi pomnik 
Gellerta 

Przy nad brzeżu stoją statki 
pasażerskie oczekujące na 
sezon turystyczny po pięk-
nym modrym Dunaju. Jadąc 
dalej tym bulwarem po prawej 
stronie mijamy Parlament Wę-
gierski. Piękna jest ta budowla. 
Budapeszt ma również piękne 
mosty.

Po wyjeździe z Budapesztu 
kierujemy się na przejście 
graniczne które znajduje się 
w miejscowości Sahy. Na 
granicy nie ma samochodów 
ciężarowych. Stoi tylko jeden 
węgierski autobus.

Kontrola tutaj idzie bardzo 
sprawnie, załatwiamy to w 
15-20 minut i już jesteśmy w 
Czechosłowacji. Tutaj rów-
nież kontrola idzie szybko 
i sprawnie. Wjeżdżając do 
Czechosłowacji droga jest już 
węższa i bardziej kręta, inne 
też są domy stojące bardzo bli-
sko drogi. Domy te są również 
mniejsze i niższe przypomina-
jące góralski styl. Wjeżdżając 
do miasta Zwoleń, po prawej 

stronie jest ładny zabytkowy 
zamek.

Jadąc dalej jedziemy przez 
tzw.: czeskie kopce. Są to małe 
górki i droga raz się pnie do 
góry a raz zjeżdżamy w dół. 
Stoki tych gór są zalesione. 
Pięknie to wszystko wygląda.

Czechosłowacja jest na-
prawdę piękna krajobrazowo, 
ale co najważniejsze to jest to, 
że jesteśmy coraz bliżej gra-
nicy Polskiej. Teraz kierujemy 
się na Martin i Żylinę. Za Mar-
tinem wjeżdżamy w górki. Są 
to mniejsze podjazdy i zjazdy.

Gdyby był tutaj śnieg to 
również byłby tu problem z 
podjazdem i zjazdem. Ale 
droga jest sucha i dobrze się 
jedzie. Widoki tych gór są 
piękne. No i tak zbliżamy się 
do granicy w Cieszynie. A na 
drogowskazie widnieje już 
napis Cesky Tesin. Więc do 
granicy Polskiej już nie daleko.

Po przejechaniu jeszcze kil-
kunastu kilometrów nareszcie 
wjeżdżamy na długo oczeki-
waną naszą polską granicę w 
Cieszynie. 

Odprawa u Czechów idzie 
bardzo ślamazarnie. Mają czas 
i nie mają ochoty do pracy. 
Postaliśmy tak prawie dwie 
godziny, natomiast po naszej 
polskiej stronie odprawa  idzie 
bardzo sprawnie. Zakupili-
śmy naszą Wyborową oraz 
damską brzoskwiniówkę dla 
naszych kochanych żon które 
na pewno już  się teraz bardzo  
martwią, że nas tak długo 
nie ma. Ja kupiłem jeszcze 
dodatkowo dwa samochody 
tzw. resorowce dla moich 
synów którzy mają już dużą 
kolekcję tych samochodów. 
Po półgodzinie wyjeżdżamy 
z granicy i bierzemy kierunek 
na Czechowice-Dziedzice. 
Po przyjeździe na bazę jest 
już godzina 21.00. Jest już 
ciemno. Po ustawieniu się na 
placu parkingowym idziemy 
z Władkiem na dyspozytornię 
aby zgłosić swój powrót z Ira-
nu. Tutaj już o nas wiedziano, 
kim jesteśmy i jaką mieliśmy 
drogę. To Jacek i Piotr zdali 
już relację z tej naszej jazdy. 
Po wpisaniu się w książkę 
idziemy do pokoju 2-osobo-
wego aby się przespać i wy-
pić po kielichu naszej dobrej 
wódki za szczęśliwy powrót 
do kraju. Po łyknięciu naszej 
odkażającej  Władek mówi: 
„Adam, ale w tej drodze to 
żeśmy przeszli chrzest bojowy. 
Ciekawy jestem kiedy ukaże 
się ten Twój pamiętnik?. Daj 
znać”. Po czym wypiliśmy po 
drugim kielichu na tzw drugą 

nogę i cieszyliśmy się ze szczę-
śliwego powrotu do kraju po 
tak trudnej drodze jaką mie-
liśmy do Iranu. Humor nam 
już teraz dopisywał. Po czym 
wykąpaliśmy się i poszliśmy 
na kolację do naszego baru , 
zabierając z sobą nasz trunek 
. Przy tej kolacji zamówiliśmy 
telefony  do naszych rodzin. 
I tak posiedzieliśmy prawie 
dwie godziny czekając na po-
łączenie, a przy tym wspomi-
nając weterana gór Zygmunta 
z zajezdni w Błoniu. Po uzy-
skaniu połączenia telefonicz-
nego umówiłem się  z bratem 
Jankiem , że spotkamy się w 
Poznaniu na ulicy Bałtyckiej  
w Hotelu dla kierowców PKS 
około godziny 16tej, po czym 
poprosiłem brata aby jutro 
rano powiadomił moją żonę, 
że jestem już w kraju. Po tym 
telefonie wróciliśmy do nasze-
go pokoju i  położyliśmy się 
spać. Nareszcie po tylu dniach 
jesteśmy już w kraju. 

Rano wstając już bez po-
śpiechu, umyliśmy się i po-
szliśmy na śniadanie. Jedząc 
śniadanie przyobiecaliśmy 
sobie, że będziemy mieli ze 
sobą kontakt. Po zjedzonym 
śniadaniu rozeszliśmy się 
każdy do swojego samochodu 
i rozjechaliśmy się każdy w 
swoją stronę. Władek do Biel-
ska Białej, a ja kierunek Toruń 
przez Poznań. Tak szczerze 
mówiąc to się trochę zżyli-
śmy mając wspólne patrzenie 
na sprawy transportu i życie 
międzyludzkie. Nie wiadomo 
kiedy znowu się spotkamy bo 
w tej naszej pracy to bywa róż-
nie. Władek ma już nie daleko 
do domu, gdyż mieszka w Kę-
dzierzynie Koźlu, a ja jeszcze 
miałem sporo kilometrów do 
przejechania. 

Po przyjeździe do Poznania 
w umówionym miejscu cze-
kała na mnie już cała rodzi-
na, dwaj stęsknieni synowie 
Szymon i Sławek oraz moja 
stęskniona żona Halinka, no i 
brat Janek jako kierowca który 
przyjechał samochodem  War-
tburg de lux z dużym bagażni-
kiem. Po tej długiej rozłące nie 
mogliśmy się sobą nacieszyć. 
Wiadomo byliśmy młodzi i 
bardzo stęsknieni za sobą. 

No i tak się skończyły te 
moje zmagania z pierwszym 
wyjazdem do Iranu.      

 Adam Frąckowiak
Seria tekstów o transporcie 
do Iranu powstaje dzięki po-
mocy redakcji motoryzacyjnej 
„40ton.net”, którego redakto-
rem jest Filip Bednarkiewicz.

Wspaniały kawałek historii 
polskiego transportu (cześć 47)
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Funkcjonariusze Komendy 
Powiatowej Policji w Gro-
dzisku Wielkopolskim, dzięki 
wsparciu z budżetu Powiatu 
Grodziskiego otrzymali narko-
testery służące do identyfikacji 
środków odurzających. W 
środę, 8 stycznia 2020 roku, 
Starosta Grodziski Mariusz 
Zgaiński przekazał na ręce I 
Zastępcy Komendanta Powia-
towego Policji w Grodzisku 
Wielkopolskim podkom. Ar-
tura Ratajczaka, około 100 
sztuk najnowszych narkote-
stów. Testery te pozwolą na 
zwiększenie ilości kontroli pod 
kątem obecności narkotyków 
w organizmie.

Użycie narkotestów będzie 
miało duży wpływ na popra-
wę bezpieczeństwa mieszkań-

ców powiatu. Narkotestery 
najczęściej wykorzystywane 
są przez Policję do badania 
kierowców, w stosunku do 
których istnieje przypusz-
czenie, że prowadzą pojazdy 
pod wpływem środków odu-
rzających. Przekazane testy 
wykorzystane będą również 
do badań przy różnego ro-
dzaju interwencjach policyj-
nych. Te proste w obsłudze 
urządzenia, w zaledwie kilka 
minut potwierdzają obecność 
narkotyków w organizmie 
osoby badanej.

Narkotestery zostały prze-
kazane funkcjonariuszom 
Ruchu Drogowego, Wydziału 
Kryminalnego oraz policjan-
tom z Zespołu Patrolowo - In-
terwencyjnego.

Przekazanie testów 
do wykrywania narkotyków

Obwieszczenie

Starosty Grodziskiego

z dnia 07 stycznia 2020r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art.  11f ust.  3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r.,
poz. 1474), zwanej dalej „ustawą”

zawiadamiam

że  dnia  31  grudnia  2019r.  została  wydana  decyzja  Nr  931/2019  (znak:  AB.6740.748.2019)  o
zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  pn.  „Rozbudowa drogi  gminnej  w miejscowości
Rakoniewice  (Rakoniewice  na  stadion  –  ul.  Sportowa  i  Słoneczna)”,  której  nadano  rygor
natychmiastowej wykonalności. 

Strony  niniejszego  postępowania  mogą  się  zapoznać  z  treścią  decyzji  w  Starostwie
Powiatowym  w Grodzisku  Wielkopolskim,  Wydział  Architektury  i  Budownictwa,  ul.  Żwirki  i
Wigury 1, pok. 19 (tel. 61-44-52-528), w godzinach pracy urzędu. Treść decyzji została również
zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem
Starosty Grodziskiego,  w terminie  14 dni  od dnia  otrzymania  decyzji  przez wnioskodawcę lub
zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. l l f  ust. 3 ustawy, w związku z art.
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.
U. z 2018r., poz. 2096 - ze zmianami), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
po  upływie  14  dni od  dnia  publicznego  ogłoszenia  poprzez  obwieszczenie  w  Starostwie
Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim, w Urzędzie Miejskim w Rakoniewicach, w Biuletynie
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Rakoniewicach, a także w
prasie lokalnej.

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec
się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do  wniesienia  odwołania  przez  ostatnią  ze  stron  postępowania,  decyzja  staje  się  ostateczna  i
prawomocna. 

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od
decyzji oraz jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

Ponadto, jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania przedmiotowa
decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania. 

Z up. Starosty
/-/

Sławomir Górny
Wicestarosta

1 stycznia jest datą ważną 
z wielu powodów. Początek 
miesiąca, początek roku 
czy początek jakiegoś 
innego umownego cyklu. 
Niewiele osób jednak wie, 
że ten dzień jest bardzo 
istotny z punktu widzenia 
prawa autorskiego oraz że 
stał się datą nieoficjalnego, 
międzynarodowego święta 
znanego jako Dzień Dome-
ny Publicznej.

Co roku, wraz z początkiem 
stycznia, uwalniane są prawa 
autorskie do utworów, których 
twórcy zmarli 70 lat wcze-
śniej. Jest to bowiem jedna 
z podstawowych przesłanek 
tzw. przejścia do domeny pu-
blicznej. O samej domenie już 
kilka razy pisałem, jednak nie 
zaszkodzi przypomnieć o co 
w tym wszystkim chodzi. 
W najwęższym znaczeniu jest 
to twórczość, z której można 
korzystać bez ograniczeń – 
oczywiście jeśli zostały speł-
nione, przewidziane prawem 
przesłanki. Zasadniczo, taka 
twórczość może znaleźć się 
w domenie publicznej w dwo-
jaki sposób. Pierwotnie – wte-
dy taka twórczość nie może 
być uznana za utwór, a w 
momencie jej powstania nie 
dochodzi do objęcia ochroną 
prawno-autorską. 

Przykłady takich „wytwo-
rów” to np. wskazane w art. 

4 ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych:
a akty normatywne lub ich 
urzędowe projekty
a urzędowe dokumenty, mate-
riały, znaki i symbole
a opublikowane opisy paten-
towe lub ochronne
a proste informacje prasowe.

Nie rozwodząc się za bardzo 
na temat przyczyn takiej kwa-
lifikacji, można stwierdzić, iż 
wyłączenie spod ochrony ak-
tów normatywnych lub ich 
urzędowych projektów ma na 
celu zapewnienie obywatelom 
swobody dostępu do mate-
riałów prawnych (np. ustaw 
czy rozporządzeń). Pomimo, 
że większość z nich można 
by spokojnie uznać za rezul-
taty pracy twórczej, w tym 
wypadku ważniejszy okazał 
się interes publiczny – prawo 
do informacji na temat tzw. 
zdarzeń legislacyjnych (pra-
wotwórczych). Podobnie jest 
z pozostałymi kategoriami 
– interes publiczny został 
uznany za istotniejszy od praw 
twórców.

Drugim sposobem, który 
dotyczy już wyłącznie utwo-
rów, jest upłynięcie 70 lat od 
śmierci ich twórców bądź 
ostatniego współautora. Wy-
dawałoby się, że sprawa jest 
prosta – wszak odjęcie 70 lat 
od obecnej daty nie jest me-
chaniką kwantową. Niestety, 
właściciel praw do pewnych, 

bardzo wartościowych lub 
dużo wartych utworów, czę-
sto starają się namieszać lub 
zdezinformować opinię pu-
bliczną, aby tym sposobem 
pozostać jedynym podmiotem 
czerpiącym zyski z eksplo-
atacji konkretnej twórczości. 
Tak było m.in. w przypadku 
praw do Myszki Miki, o któ-
rej tekst pisałem w zeszłym 
miesiącu -> https://www.le-
galnakultura.pl/pl/czytelnia
-kulturalna/wspolne-sprawy/
news/3408,czlowiek-ktory-zy-
cie-poswiecil-pasji-53-roczni-
ca-smierci-walta-disney-a

Korporacja Disney robiła 
wszystko, aby prawa do 
znanego gryzonia pozostały 
w ich rękach. Można sobie 
tylko wyobrazić jakie pienią-
dze leżały na szali. W związ-
ku z tym, pierwsze przedłu-
żenie ochrony (do 75 lat dla 
przedsiębiorstw) podpisano 
w 1976 r. Kolejną, bardziej 
popkulturową, w 1998. Jej 
sygnatariuszem był prezydent 
Bill Clinton, a nadana przez 
opinie publiczną nazwa - 
“Ustawa ochronna Myszki 
Miki” – pokazywała, jak 
sprawnie działali korporacyj-
ni lobbyści. Postać otrzymała 
kolejne lata spokoju (łącznie 
120, l icząc od momentu 
kreacji), jednak, jeżeli nie 
dojdzie do kolejnych zmian 
legislacyjnych Disney straci 
prawa do Myszki Miki już 
w 2023 r.

Jak widać kwestia przejścia 
utworu do domeny publicznej 
jest nierzadko bardzo skom-
plikowana, o czym alarmują 
nawet branżowi prawnicy. dr 
Krzysztof Siewicz, członek 
zespołu Platforma Otwartej 
Nauki przy ICM UW widzi to 
np. w ten sposób: „Wydawało-
by się, że wygasanie praw 70 
lat od śmierci twórcy to bardzo 
prosta zasada pozwalająca 
bez wątpliwości ustalić, czy 
dany utwór jest w domenie 
publicznej. Tymczasem owe 
70 lat nie zawsze liczy się od 
śmierci twórcy, nie zawsze 
wiadomo, kto jest twórcą i czy 
na pewno mamy do czynienia 
z oryginałem, czy też z jego 
współczesnym opracowaniem. 
Kilka lat temu wprowadzono 
poza tym dodatkowe prawa 
dla wydawców dzieł z domeny 
publicznej, które powodują, że 
dzieła te mogą być w pewnym 
sensie ponownie zawłaszczo-
ne. To wszystko sprawia, że 
korzystanie z domeny publicz-
nej czasami przypomina żeglo-
wanie po morzu koralowym... 
nigdy nie wiadomo, co czyha 
pod powierzchnią spokojnej 
wody - mówi radca prawny, 
dr Krzysztof Siewicz, członek 
zespołu Platforma Otwartej 
Nauki przy ICM UW.”[1]

Z tego właśnie powodu po-
wstał Dzień Domeny Publicz-
nej (dalej DDP), który ma na 
celu przypomnienie społe-
czeństwu o co w tym wszyst-

kim chodzi oraz dostarczyć 
listę twórców i ich utworów, 
z których można od tego mo-
mentu swobodnie korzystać. 
W Polsce DDP obchodzony 
jest od 2007 r., a na świecie od 
roku 2004 r. choć co do tego 
istnieją pewne kronikarskie 
rozbieżności, nad którymi nie 
warto się rozwodzić. Pełna 
lista autorów, którzy zmarli 
w 1949 r. jest naprawdę długa, 
jednak można wyodrębnić 
kilka wybitniejszych jedno-
stek, m.in.:
a [1] http://di.com.pl/w-nowy
-rok-wygasaja-prawa-autorskie
-do-dziel-waznych-tworcow
-sprawdz-jakich-54079
a Piotr Odmieniec Włast vel. 
Maria Jakubina Komornicka - 
polski pisarz młodopolski, tłu-
macz i krytyk literacki. Przez 
ponad 30 lat życia funkcjono-
wał oficjalnie jako kobieta. 
Twórca m.in. „Szkiców” czy 
„Xięgi poezji idyllicznej. Rze-
czy francuskie”
a Margaret Mitchell - ame-
rykańska pisarka. Za swoją, 
wydaną w 1936 r., powieść 
Przeminęło z wiatrem (ang. 
Gone with the Wind) otrzyma-
ła w 1937 r. Nagrodę Pulitzera.
a Béla Balázs - teoretyk kina, 
jest autorem m.in. librett do 
jedynej opery Bartóka – Zam-
ku Sinobrodego, oraz do ba-
letu Drewniany książę tegoż 
kompozytora. Jednym z jego 
przyjaciół był György Lukács.
a Stanisław Wyrzykowski - 

polski poeta, powieściopisarz 
i tłumacz okresu Młodej Pol-
ski. Tłumaczył m.in. “No-
stromo” Josepha Conrada, 
“Opowieści niesamowite” Ed-
gaara Allana Poe, “Takie sobie 
bajeczki” Rudyarda Kiplinga.

Pełną listę utworów, które znaj-
dują się w domenie publicznej 
można znaleźć m.in. na stronie 
internetowej Koalicji Otwartej 
Edukacji -> https://domenapu-
bliczna.org/ oraz na stronach:
a https://polona.pl/
a http://www.gutenberg.org/
a https://www.europeana.eu/
portal/pl
a https://retrofilmvault.com/
a http://www.europeanfilmga-
teway.eu/

Paweł Kowalewicz, prawnik 
w Fundacji Legalna Kultura

https://www.legalnakultura.
pl/pl/prawo-w-kulturze/prawo
-w-praktyce/news/3413,pocza-
tek-stycznia-czas-uwalniania
-praw-autorskich-do-utworow

Publikacja powstała w ra-
mach Społecznej kampanii 
edukacyjnej Legalna Kultura. 
Legalna Kultura promuje idee, 
wartości i postawy ważne 
dla wszystkich użytkowników 
kultury w cyfrowej rzeczy-
wistości. Zwraca uwagę, że 
wolność i powszechny dostęp 
do kultury budują także zobo-
wiązania – przede wszystkim 
wobec jej twórców.

Porady prawne Legalnej Kultury

Czas „uwalniania” praw autorskich do utworów
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Stale rozgrywani jesteśmy 
przez naszych wrogów, jak 
dzieci. Już w starożytności 
zauważono, że najlepiej 
rządzi się ludźmi podzielo-
nymi. W obozie wroga, czyli 
w Polsce, trzeba tworzyć 
zwalczające się frakcje i pod-
grzewać nieustannie atmos-
ferę. Pretekst nieważny, byle 
chwytliwy. O sukcesie można 
mówić wtedy, kiedy są słowa, 
których przeciętny Polak woli 
na głos nie wypowiadać. Od 
początku sowieckiej okupacji 
jednym z takich słów było 
słowo „Żyd”. Po wypowie-
dzeniu tego magicznego 
słowa człowiek z automatu 
stawał się  Żydem i antysemi-
tą zarazem.

Obecna totalna opozycja 
zdaje się niczym innym nie 

zajmować, jak tylko wyszuki-
waniem pretekstów do kłótni. 
Absurdy związane z gender 
są dobrym paliwem, chociaż 
wymagającym stałego podsy-
cania „paradami równości”, 
które zaczynają być nudne 

dla wszystkich, a w zimie 
trudno paradować z gołymi 
tyłkami.

Jest jeszcze jeden front. Na 
nim przeciwnicy okopali się 
głęboko i zioną nawzajem 
tak porażającą miłością, 
że utrzymanie się między 
zwalczającymi się stronami 
jest wykluczone. Publicyści, 
zwłaszcza ci sprytniejsi, 
mogą unikać tematu, ale 
każdy polityk przyparty do 
muru musi się opowiedzieć 
po którejś ze stron i wówczas 
narażony jest na lincz prze-
ciwników albo zwolenników 
zaostrzenia prawa abor-
cyjnego. Tu nie ma zmiłuj. 
Obydwie strony prześcigają 
się w skrajnościach.

Czy w ogóle jest jakiś sposób 

na uniknięcie wyniszczają-
cych nas sporów? Nawoływa-
nie do zgody, czyli jakiegoś 
kolejnego Frontu Jedności 
Narodu, nic nie da. Jaruzelski 
też namawiał do pojednania 
ofiar z oprawcami, wprowa-
dzając dokładnie trzydzieści 
osiem lat temu stan wojenny.   

A może by tak rozgrywki 
zostawić sportowcom i ich 
kibicom? Sami zajmijmy się 
na przykład kulturą. Co nam 
zostało z dawnych lat? Nikt 
nie pamięta, co powiedział 
jeden satrapa innemu satrapie 
ani nawet ludowi miast i 
WSI. Przywołujemy najczę-
ściej słowa poetów, pisarzy. 
Czy coś zostanie po nas, 
Polakach, początku dwudzie-
stego pierwszego wieku.

Małgorzata Todd

Gender jest dobrym paliwem podsycane "paradami równości"

Jak co roku, na początku 
listopada, słynne poznań-
skie rogale podbijają serca 
miłośników słodkich wypie-
ków. Przy okazji minionych 
dni Świętego Marcina 
przyglądamy się przepisom 
kucharskim i odpowiada-
my na pytania: czy prawo 
chroni stosowanie własnych 
przepisów i receptur? Czy 
ułatwia utrzymanie recep-
tury w tajemnicy i chroni 
twórcę?

Odpowiedzi na pytanie, czy 
domowa receptura (np. przepis 
na pierogi domowej roboty 
stworzony przez babcię) chro-
niona jest przepisami ustawy 
o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, należy poszuki-
wać przede wszystkim w art. 1 
tej ustawy. Warunkiem zakwa-
lifikowania danego wytworu 
ludzkiego umysłu do kategorii 
utworu jest posiadanie przez 
ten wytwór indywidualnego 
charakteru. We wspomnia-
nym artykule ustawodawca 
wymienia kategorie wytworów 
ludzkiego umysłu, które nie-
wątpliwie spełniają kryteria 
niezbędne do bycia utworem, 
jednak katalog ten ma cha-
rakter otwarty, a zastosowane 
w nim wyliczenie jest przykła-
dowe. Ochroną nie są jednak 
objęte odkrycia, idee, procedu-
ry, metody i zasady działania 
oraz koncepcje matematyczne, 
co jednoznacznie przesądza, 
że przepis kulinarny nie jest 
chroniony przez prawo au-
torskie.

Należy jednak pamiętać, że 
prezentując przepisy kulinarne 
(na przykład w Internecie) 
działamy na dwóch płaszczy-
znach.

Po pierwsze prezentujemy 
sam przepis kulinarny (sta-
nowiący sumę składników 
niezbędnych do przyrządze-
nia potrawy), a równocześnie 
przedstawiamy własny spo-
sób wyrażania receptury na 
danie, opisujemy własnymi 
słowami sposób połączenia 
składników, długość podda-
wania ich obróbce kulinarnej, 
a nawet proponowaną estetykę 
gotowej potrawy (np. sposób 
ułożenia jej poszczególnych 
składników na talerzu). O ile 
sama receptura potrawy nie 
jest chroniona przez prawo 
autorskie, co oznacza, że każda 
osoba może umieścić identycz-
ny przepis kulinarny w swojej 
publikacji, o tyle sposób wy-
rażenia przepisu kulinarnego 
podlega ochronie przez prawo 
autorskie. Co zatem decyduje 
o tym, że dana forma wyraża-
nia przepisu będzie utworem? 

Otóż ochronie podlegać będzie 
sposób prezentacji przepisu 
kulinarnego, mający indywi-
dualny charakter.

Paradoksalnie więc prawo 
autorskie obejmie ochroną 
prawną autora formy wyraże-
nia przepisu, nie zaś samego 
autora przepisu.

W przypadku, gdy dany 
sposób przedstawienia prze-
pisu kulinarnego stanowi 
utwór w rozumieniu prawa 
autorskiego, wykorzystanie 
go bez zgody autora stanowi 
naruszenie osobistych i mająt-
kowych praw autorskich przy-
sługujących autorowi utworu. 
Krótko mówiąc, jeśli na bazie 
czyjejś indywidualnej receptu-
ry ktoś rozpocznie produkcję 
i sprzedaż domowych dań, nie 
naruszy prawa autorskiego. To 
o tyle ciekawe, że największą 
wartość w tego typu działal-
ności ma właśnie unikalna re-
ceptura kulinarna. W praktyce 
ochrona prawna obejmować 
będzie jedynie wygląd potra-
wy, jeśli będzie on posiadał 
indywidualny charakter, bądź 
też nazwę potrawy, gdy spełni 
ona kryteria niezbędne do 
tego, aby zastrzec ją w formie 
znaku towarowego.

Jak zatem chronić unikalny 
przepis kulinarny, który sam 
w sobie stanowi ogromną 
wartość dla naszej domowej 
produkcji dań i potraw?

Jest sposób prosty i po-
nadczasowy – utrzymanie go 
w tajemnicy.

Nic nie stoi na przeszko-
dzie, aby uznać, że unikalna 
receptura stanowi tajemni-
cę przedsiębiorstwa, która 
pozostaje chroniona prawnie 
między innymi przez usta-
wę o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Przez tajemnicę 
przedsiębiorstwa należy rozu-
mieć nieujawnione do wiado-
mości publicznej informacje 
techniczne, technologiczne 
i organizacyjne przedsiębior-
stwa lub inne informacje posia-
dające wartość gospodarczą. 
Należy jednak pamiętać, że 
nie będzie stanowić czynu 
nieuczciwej konkurencji uży-
cie receptury identycznej z tą, 
która wchodzi w skład tajem-
nicy przedsiębiorstwa innego 
przedsiębiorcy, jeśli autor tej 
receptury od podstaw samo-
dzielnie ją stworzył. Innymi 
słowy, nie stanowi naruszenia 
prawa samodzielne „wymy-
ślenie” od podstaw receptury 
kulinarnej, która stanowi już 
tajemnicę przedsiębiorstwa 
innego przedsiębiorcy. Usta-
wa o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji nie będzie miała 
również zastosowania wobec 

tego, kto od osoby nieupraw-
nionej kupił, w dobrej wierze, 
tajemnicę przedsiębiorstwa.

Ochronie prawnej może 
podlegać sama nazwa da-
nej potrawy czy produktu 
stworzonego na bazie do-
mowej strzeżonej receptury, 
pod warunkiem, że spełni 
ona kryteria znaku towaro-
wego. Znakiem towarowym 
jest każde oznaczenie, które 
można przedstawić w sposób 
graficzny, jeżeli oznaczenie 
takie nadaje się do odróżnienia 
towarów jednego przedsiębior-
stwa od towarów innego przed-
siębiorstwa. W szczególności 
może być nim wyraz, rysunek, 
ornament, kompozycja kolory-
styczna, forma przestrzenna, 
w tym forma towaru lub opa-
kowania, a nawet melodia lub 
inny sygnał dźwiękowy.

Jeśli zatem jesteśmy au-
torami potrawy stworzonej 
na bazie własnego przepisu 
i chcemy wyróżnić nasz pro-
dukt nadając mu indywidualną 
nazwę np. „Pierogi Babci Jasi” 
wówczas nazwę tę należy zgło-
sić do Urzędu Patentowego RP. 
Zapewnienie znakom towa-
rowym odpowiedniej ochro-
ny prawnej pozwala zapobie-
gać naruszeniom i zarabiać na 
tych znakach. Udzielone prawa 
ochronne na znaki towarowe 
podlegają wpisowi do rejestru 
znaków towarowych, stwier-
dza się je przez wydanie świa-
dectwa ochronnego na znak 
towarowy. Uprawniony zaś 
może wskazać, że jego znak 
został zarejestrowany, poprzez 
umieszczenie w sąsiedztwie 
znaku towarowego litery „R” 
wpisanej w okrąg.

Należy również pamiętać 
o możliwości oznaczenia geo-
graficznego naszej potrawy. 
Tę formę ochrony możemy 
wykorzystać dla podkreślenia 
związku potrawy czy produktu 
z danym krajem, regionem 
lub miejscowością, co często 
jest dla kupującego ważnym 
kryterium wyboru towaru, 
ponieważ oryginalność pro-
duktów na ogół wiąże się z nie-
powtarzalnością warunków 
naturalnych w danym regionie 
lub tradycją ich wytwarza-
nia. Z ochrony oznaczenia 
geograficznego korzystają 
takie popularne produkty jak 
oscypek, bryndza podhalań-
ska, truskawka kaszubska czy 
też obwarzanek krakowski. 
Na oznaczenie geograficzne 
Urząd Patentowy RP udziela 
prawa z rejestracji. Ochrona 
oznaczenia geograficznego jest 
bezterminowa i trwa od dnia 
dokonania wpisu do rejestru 
oznaczeń geograficznych, 

prowadzonego przez Urząd 
Patentowy. Uprawnieni do 
oznaczania towarów zare-
jestrowanym oznaczeniem 
geograficznym mogą umieścić 
na towarze sformułowanie: 
„Zarejestrowane oznaczenie 
geograficzne” albo literę „G” 
wpisaną w okrąg w sąsiedz-
twie tego oznaczenia.

Trochę inaczej sprawa wy-
gląda, gdy przyjrzymy się 
tytułowemu rogalowi świę-
tomarcińskiemu… Tradycję 
jedzenia rogalików w dniu 11 
listopada można porównać do 
spożywania pączków w tłusty 
czwartek. Według kart historii 
rogale jako „świętomarciń-
skie” narodziły się właśnie 
11 listopada 1891 roku, kiedy 
proboszcz parafii św. Marcina 
w Poznaniu wzywał wier-
nych do naśladowania dobroci 
i ofiarności świętego. Jego apel 
trafił do serca cukiernika Józe-
fa Melznera, który przekonał 
swojego szefa. Już upieczo-
ne rogale bogatsi kupowali, 
a biedni otrzymywali za dar-
mo, co jest praktykowane do 
dnia dzisiejszego. Marciński 
frykas w 2008 r. został wpi-
sany do rejestru chronionych 
nazw pochodzenia i chronio-
nych oznaczeń geograficznych 
w Unii Europejskiej. Znaczy to 
mniej więcej tyle, że pomimo 
szerokiego dostępu do różnych 
przepisów, nie wszystkie, przy-
gotowane w określony sposób 
słodkości, będę mogły nosić 
miano prawdziwego rogala 
Św. Marcina. Dla porządku, 
prawdziwe rogale marciń-
skie powinny być wykonane 
z ciasta półfrancuskiego, a ich 
nadzienie zawierać biały mak, 
śmietanę, masło, cukier, wani-
lię, rodzynki, mielone daktyle 
albo figi i skórkę pomarań-
czową, a także ważyć około 
250 g. Jednak, aby cukiernie 
mogły korzystać z zastrzeżo-
nej nazwy, muszą uzyskać cer-
tyfikat Kapituły Poznańskiego 
Tradycyjnego Rogala Święto-
marcińskiego, która powstała 
z inicjatywy Cechu Cukier-
ników i Piekarzy w Poznaniu, 
Izby Rzemieślniczej i Urzędu 
Miasta Poznania. W tym roku, 
wydano 104 certyfikaty, a listę 
cukierni oferujących prawdzi-
we rogale można znaleźć na 
stronie Cechu Cukierników 
i Piekarzy w Poznaniu - http://
www.cechcukiernikowipieka-
rzy.pl/lista-cukierni-z-certyfi-
katem.html

Ważne jest też określenie na 
czym polega domowa produk-
cja. Czy w obróbce kulinarnej 
użyjemy klasycznych i pro-
stych sposobów produkcyj-
nych, jak gotowanie, pieczenie 

etc., czy też zastosowanie 
będzie miała zaawansowana 
procedura produkcyjna mająca 
cechy rozwiązania o charakte-
rze technicznym i nadająca się 
do przemysłowego stosowa-
nia? Kwestia rodzaju naszego 
wytworu ma duże znaczenie 
w związku z możliwością 
skorzystania w pewnych oko-
licznościach z ochrony praw-
nej właściwej dla wynalazku, 
tj. zwrócenia się o udzielenie 
patentu do Urzędu Patento-
wego RP. Prawo własności 
przemysłowej nie definiuje 
pojęcia wynalazku, wskazuje 
natomiast, na jakie wynalazki 
może zostać udzielona ochrona 
w postaci patentu. Otóż paten-
ty są udzielane na wynalazki, 
które są nowe, posiadają po-
ziom wynalazczy i nadają się 
do przemysłowego stosowania. 
Aby jednak Urząd Patentowy 
RP udzielił na wynalazek 
patentu, musi on należeć do 
rozwiązań o charakterze tech-
nicznym, wynalazek uznaje 
się za nowy, jeśli nie jest on 
częścią dotychczasowego sta-
nu techniki. Jeżeli zatem do 
produkcji domowych win czy 
serów użyta zostanie autorska 
procedura techniczna będąca 
wynalazkiem posiadającym 
cechę nowości, a zarazem 
nie wynikającym, w sposób 
oczywisty, ze stanu techniki 
i jednocześnie wynalazek ten 
nadaje się do przemysłowego 
stosowania, wówczas Urząd 
Patentowy RP może udzielić 
twórcy tego wynalazku ochro-
ny w postaci patentu. Podkre-
ślić jednak należy, iż patent 
chroni sposób otrzymywania 
wytworu, nie zaś recepturę 
czy przepis kulinarny, który 
wylicza składniki poddawane 
następnie obróbce poprzez 
zastosowanie chronionej pa-
tentem procedury technicznej.

Dla lepszego zobrazowania 
zagadnienia można podać 
przykład patentu udzielonego 
przez Urząd Patentowy PRL 
Politechnice Łódzkiej. Ochro-
ną objęty został sposób wy-
twarzania czerwonego wina z 
owoców czarnej porzeczki, 
przy czym sama receptura, 
o czym wcześniej była już 
mowa, nie podlegała ochronie 
z patentu, natomiast zastrze-
żony został:

„Sposób wytwarzania czer-
wonego wina owocowego 
z moszczu, który po ewentu-
alnym dosłodzeniu i dodaniu 
pożywki szczepi się drożdżami 
winiarskimi i poddaje fermen-
tacji, znamienny tym, że jako 
moszcz stosuje się moszcz 
z wytłoków powstających przy 
tłoczeniu soku z czarnej po-

rzeczki z wydajnością 75 - 80 
%, które rozdrabnia się, zalewa 
wodą o temperaturze 80 - 100˚ 
C w stosunku mas 1 : 1 i pod-
daje się maceracji w czasie 
2 - 2,5 godzin, a następnie tak 
otrzymaną miazgę tłoczy się. 
Z miazgi wytłacza się moszcz 
w ilości wody dodanej uprzed-
nio do wytłoków”.

Takie zastrzeżenie paten-
towe poprzedzone jest szcze-
gółowym opisem technologii 
wykorzystanej do produkcji 
danego wytworu, opisowi 
podlegają również procesy 
chemiczne wykorzystywane 
do wytworzenia np. trunku czy 
rodzaju pożywienia. Ochrona 
prawna na wynalazek rozpo-
czyna się od dnia wydania 
przez Urząd Patentowy RP 
prawomocnej decyzji o udzie-
leniu patentu na wynalazek 
i trwa maksymalnie dwadzie-
ścia lat od daty dokonania 
zgłoszenia wynalazku w Urzę-
dzie Patentowym RP (pod wa-
runkiem uiszczenia w terminie 
wszystkich opłat związanych 
z udzieleniem i utrzymaniem 
ochrony wynalazku, a także 
jeżeli nie zostało w tym czasie 
skutecznie przeprowadzone 
postępowanie o unieważnienie 
patentu).

Jakie więc rady można dać 
początkującym producentom 
żywności opartej na unikal-
nym przepisie?

Warto recepturę utrzymać 
w tajemnicy, zastrzec nazwę 
produktu, a w przypadku po-
trawy regionalnej – zastrzec 
jej pochodzenie. Jeśli jednak 
nasza produkcja ma przybrać 
postać procesu technologicz-
nego, do którego zastosowanie 
będzie miał konkretny uni-
kalny sposób wytwarzania, 
wówczas należy odpowiedzieć 
sobie na pytanie czy taka uni-
kalna technologia jest naszego 
autorstwa, czy jest nowością, 
czy posiada ona poziom wy-
nalazczy i czy nadaje się do 
przemysłowego stosowania. 
Jeśli na wszystkie powyższe 
pytania jesteśmy w stanie od-
powiedzieć twierdząco, wów-
czas nasz sposób wytwarzania 
może zostać opatentowany.

Paweł Kowalewicz, prawnik Fundacji 
Legalna Kultura

(na podstawie  tekstu  Agnieszka 
Mackiewicz, Mamczarek i Migdalska 

Kancelaria Radców Prawnych)

Publikacja powstała w ra-
mach Społecznej kampanii 
edukacyjnej Legalna Kultura 
Dof inansowano ze środ-
k ó w  M i n i s t r a  K u l t u r y 
i Dziedzictwa Narodowego 
https://www.legalnakultura.
pl/

Czy prawo chroni przepisy i receptury?
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PIEKARNIA 
CUKIERNIA
EUGENIUSZA 

KOCIKA
w Rakoniewicach 
Plac Powst. Wlkp.

PRZY MŁYNIE
BISTRO

Catering, 
imprezy plenerowe
ANNA CZESKA

Buk, ul. Dobieżyńska 21
tel. 61 814 05 22 

kom. 600 335 837
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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

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”

HURTOWNIA 
STYROPIANU

LECH DOMINIAK 
OPALENICA 

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

zapraszamy: od 7.00 do 20.00 
sobota od 7.00 do 16.00

 farby, styropian z papą , 
siatki podtynkowe , tynki mi-

neralne, akrylowe, kleje do 
styropianu,  płytek , zaprawa 
tynkarska, murarska, blachy 
dachówkowe blacha alumi-
niowa, dachy ze styropianu 

- nowość , papy

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

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

Rakoniewice ul. Dworcowa 5

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

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” 

Tel.  68-3860-966
ZBĄSZYń
Plac Wolności 2

AUTO - HANDEL 
W³adys³aw Cisak 64-300 
Nowy Tomyśl, Paproć 79, 
tel (61) 44 22 832, 664 997 031

www.autocisak.gratka.pl
SKUP – SPRZEDAŻ – ZAMIANA RATY – POŚREDNICTWO

czynne: pon – pt 10.00 – 18.00  sob – niedz 10.00 – 15.00

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 

PRZy MŁyNIE
BISTRO

Catering, 
imprezy plenerowe

Buk, ul. Dobieżyńska 21
tel. 61 814 05 22 

kom. 600 335 837

61 44 23 442 / 504 035 303
www.restauracjasandra.pl

Oferta dostępna również w formie cateringowej

Konieczna Danuta, Konieczny Bartosz
pl. Fryderyka Chopina 8,

 64-300 Nowy Tomyśl
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m Śmigiel
11 stycznia 2020 roku w 
kościele pw. Św. Stanisława 
Kostki w Śmiglu zapre-
zentowali się Włodzimierz 
Korcz z Alicją Majewską, 
Olgą Bończyk oraz Łuka-
szem Zagrobelnym. Skład 
uzupełnił kwartet smycz-
kowy, który nadał prezen-
towanym utworom wyjąt-
kowy klimat. Wydarzenie 
obejrzało ponad 500 osób.

„Śmigielskie Kolędowanie z 
Gwiazdami” na stałe wpisało 
się w styczniowy kalendarz 
gminy Śmigiel. Wcześniej 
w Śmiglu gościli: Tercet Eg-
zotyczny, Golec uOrkiestra, 
Pectus oraz Ania Wyszkoni. 
Koncerty to wspólna inicja-

tywa burmistrz Śmigla oraz 
Stowarzyszenia „Oliwskie 
Słoneczko” z Lubinia. Mają 
charakter charytatywny. Nie 
inaczej było tym razem - pie-
niądze z sobotniego koncertu 
przeznaczone zostaną na tur-
nus rehabilitacyjny dla człon-
ków stowarzyszenia „Światło 
Nadziei” ze Śmigla. Część 
środków wesprze działalność 
wolontarystyczną „Oliwskiego 
Słoneczka”.

Organizatorzy dziękują 
księdzu proboszczowi Ta-
deuszowi Fołczyńskiemu za 
udostępnienie kościoła, a 
także Centrum Kultury w 
Śmiglu, Zakładowi Komu-
nalnemu w Śmiglu oraz stra-
żakom-ochotnikom OSP ze 
Starego Bojanowa za wsparcie 
organizacyjne.

Kolędowanie 
z Gwiazdami 

m Kościan
W styczniu 1919 roku odro-
dziła się polska, powiatowa 
administracja z Gustawem 
Raszewskim na czele. Z kolei, 
80 lat później, w 1999 roku, 
również w styczniu, rozpoczęła 
się historia współczesnego 
Powiatu Kościańskiego. Na 
jego czele stał Jerzy Skoracki.

Powiat Kościański święto-
wał te rocznice w ubiegłym 
roku. Dziś, tj. w piątek, 17 
stycznia 2020 roku, wspo-
minając kościańskich staro-
stów, Henryk Bartoszewski, 
Starosta Kościański i Zbi-
gniew Franek, Wicestarosta 
Kościański złożyli kwiaty 
i zapalili znicz na grobie 
Gustawa Raszewskiego w 
Starych Oborzyskach oraz na 
grobie Jerzego Skorackiego, 
spoczywającego w Kościanie.

Na cmentarzu w Starych 
Oborzyskach starostowie spo-
tkali się z uczniami klas szó-

stych ze Szkoły Podstawowej 
w Starych Oborzyskach. Sta-
rosta przypomniał uczniom 
postać Gustawa Raszewskiego, 
jego rolę w budowaniu niepod-
ległości i fakty z życia, które 
zbudowały mu powszechny 
szacunek i społeczne uznanie. 
Opowiedział o początkach po-
wiatu i o historii Powstańców 
Wielkopolskich. Mówiąc o 

historycznych ciekawostkach, 
o atrakcyjnych historycznie 
zakątkach Wielkopolski za-
chęcał dzieci do poznawania 
rodzinnych historii, do pozna-
wania przeszłości dziadków, 
pradziadków  i do nauki hi-
storii w ogóle. Na zakończe-
nie spotkania starosta życzył 
uczniom udanych i bezpiecz-
nych ferii. Uczniowie trzech 

klas otrzymali od starosty 
drobne upominki.

 Gustaw Raszewski (1857-
1931), Starosta Kościański w 
latach 1919-1921, ziemianin, 
społecznik, działacz organi-
zacji rolnych.  

Jerzy Skoracki (1941-2011), 
Starosta Kościański w latach 
1999 – 2002, lekarz, samo-
rządowiec.  

m Kościan
Starosta Kościański Henryk 
Bartoszewski w środę 22 stycz-
nia 2020 roku złożył kwiaty i 
zapalił znicze na mogiłach 
Powstańców Styczniowych 
spoczywających na starym 
cmentarzu w Kościanie.

Starosta odwiedził mogi-
ły Czesława Olsztyńskiego i 
Stanisława Konopińskiego z 
okazji 157. rocznicy wybuchu 

Powstania Styczniowego.
Podczas walk powstańczych 

doszło do 1 200 bitew i poty-
czek. Walczyło w nich ponad 
150 tysięcy powstańców. Po-
wstanie trwało do jesieni 1864 
roku. W tym największym 
polskim powstaniu narodo-
wym, mimo, że toczyło się na 
ziemiach zaboru rosyjskiego 
walczyli także Wielkopolanie 
i mieszkańcy Ziemi Kościań-
skiej.

Wspomnienia o starostach

Podczas walk powstańczych doszło do 1200 bitew
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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.

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

Usługi w ramach MEDYCYNY PRACY

tel.  502 033 012  tel.  61 444 89 86
rejestracja czynna /wejście B/

GRODZISK WLKP. UL. POLNA 4
a poniedziałki - 15.00 - 19.00 

a wtorki i czwartki 13.00 -17.00 
a środy 8.00 - 12.00  a piątki 8.00 - 12.00

Przychodnia Specjalistyczna
„POLIKLINIKA” NZOZ

AUTORYZOWANY DEALER: 
NOWY TOMYŚL  ul. Kolejowa 17 
tel. 61 442 40 85, kom 602 775 274
ZBĄSZYŃ  ul. Poznańska 42 
              tel. 68 386 75 04

MS-170 JUŻ OD 699,00 PLN

Raty 0%
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Materiał przygotował: Wydział Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim

W piątek 17 stycznia 2020 
roku odbyło się Spotkanie 
Noworoczne Powiatu Gro-
dziskiego. Jak co roku była 
to okazja do podsumowania 
działań prowadzonych w 
minionym roku oraz przy-
bliżenia planów na najbliż-
sze miesiące. 

Podczas oficjalnej części spo-
tkania Starosta Grodziski Ma-
riusz Zgaiński przypomniał o 
najważniejszych inwestycjach, 
sprawach oświatowych, dzia-
łaniach z zakresu współpracy 
międzynarodowej, imprezach 
sportowych oraz pracy jedno-
stek i służb powiatowych. 

Na zaproszenie organi-
zatorów – Starosty Grodzi-
skiego Mariusza Zgaińskiego 
oraz Przewodniczącego Rady 
Powiatu Grodziskiego Se-
bastiana Skrzypczaka odpo-
wiedzieli:  europosłowie, par-
lamentarzyści, radni Sejmiku 
Województwa Wielkopolskie-
go, starostowie, burmistrzo-
wie i wójtowie, dyrektorzy 
i przedstawiciele placówek, 
instytucji oraz jednostek 
szczebla wojewódzkiego i 
powiatowego, radni  gminni 
i powiatowi, sołtysi, du-
chowni z grodziskich parafii, 
przedstawiciele firm z terenu 
powiatu, szefowie jednostek 
oraz pracownicy Starostwa 
Powiatowego.

Podczas spotkania wrę-
czono Medal „Zasłużony dla 

Powiatu Grodziskiego”, który 
został ustanowiony w celu 
szczególnego uhonorowania 
osób i instytucji, których dzia-
łania przyczyniają się do jego 
rozwoju. Za wieloletnie zasługi 
na rzecz funkcjonowania i roz-
woju Powiatu Grodziskiego, 
medal otrzymał Marek Kinec-
ki, który w swojej działalności 
samorządowej szczególnie 
aktywnie uczestniczył w życiu 
społecznym, gospodarczym  
i kulturalnym Powiatu Gro-
dziskiego.

Tradycyjnie już Spotka-
nie Noworoczne było okazją 
do wręczenia nagród „Lider 
Przedsiębiorczości Powiatu 
Grodziskiego” w dowód uzna-
nia osiągnięć przedsiębiorców 
oraz za inspirowanie rozwoju 

przedsiębiorczości na terenie 
powiatu.  

Nagrodą Gospodarczą Sta-
rosty Grodziskiego za rok 
2019, zostali wyróżnieni:
a Z.Ś.K. „HENRO” Henryk 
Józefczak
a HABA RL Sp. z o.o. Sp. 
Komandytowa
a „KATNEX” Mieczysław 
Kątny
a „ELIZABETH” Elżbieta 
Cyfert

Ponadto, nagrodę za rok 2018, 
odebrał Edmund Bosy pro-
wadzący Usługowy Zakład 
Mechanika i Blacharstwo 
Pojazdowe.

Część artystyczną wypełniły 
występy: gitarzysty Maksymi-
liana Maluśkiego oraz poznań-
skiej formacji jazzu tradycyjne-
go „Dixie Company”. Zespół 
wystąpił w składzie: Krzysztof 
Zaremba, Jakub Marszałek, 
Rafał Kubale, Mariusz Gaj-
dziel, Wojciech Warszawski, 
Bogdan Ciesielski, Piotr So-
roka, w towarzystwie solistek: 
Martyny i Patrycji Kubale. 

Po wspaniałym i bardzo 
energetycznym koncercie, 
Przewodniczący Rady Po-
wiatu Grodziskiego Sebastian 
Skrzypczak wraz ze Starostą 
Grodziskim Mariuszem Zga-
ińskim wznieśli noworoczny 
toast, życząc wszystkim szczę-
śliwego i pomyślnego Nowego 
Roku. 

Powiatowe Spotkanie Noworoczne

We wtorek, 21 stycznia 
2020 roku, w Komen-
dzie Powiatowej Policji w 
Grodzisku Wielkopolskim 
odbyła się odprawa rocz-
na z udziałem Zastępcy 
Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Poznaniu 
insp. Konrada Chmielew-
skiego. 

Podczas odprawy podsumo-
wano i omówiono ubiegło-
roczną pracę całej jednostki. 
W odprawie wziął udział 
Starosta Grodziski Mariusz 
Zgaiński oraz burmistrzowie 
i wójtowie wszystkich gmin 
powiatu.

Komendant Powiatowy 
Policji w Grodzisku Wiel-
kopolskim podinsp. Roma 
Figaszewska podsumowała 
pracę grodziskich policjantów 
w roku 2019. Na ręce swoich 
współpracowników złoży-
ła podziękowania za pracę, 
służbę i za zaangażowanie 
w wykonywanie wszystkich 
swoich obowiązków.

Podsumowując odprawę 
Zastępca Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Poznaniu 
inspektor Konrad Chmielew-
ski bardzo pozytywnie ocenił 
pracę policjantów z Grodziska 
Wielkopolskiego,a następnie 
przedstawił nowe kierunki i 
priorytety pracy, jakie czekają 
funkcjonariuszy w bieżącym 
2020 roku.

Wspólne spotkanie za-
owocowało przekazaniem na 
stan grodziskiej Komendy, 
dwóch fabrycznie nowych, 
nieoznakowanych radiowo-
zów. Zakup pojazdów stał 
się możliwy, dzięki wsparciu 
samorządów gmin Granowo 
i Kamieniec oraz Powiatu 
Grodziskiego, który przeka-
zał na rzecz Policji kwotę 
ponad 47 tysięcy złotych, w 
ramach programu „Policja 
50/50”. Nowo zakupione auta 
będą wykorzystane przez 
funkcjonariuszy Wydziału 
Kryminalnego Komendy Po-
wiatowej Policji w Grodzisku 
Wielkopolskim.

Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji
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