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„26 stycznia 2019r. odbył 
się Gwiazdkowo - Nowo-
roczny Turniej Piłki Nożnej 
Sołectw Gminy Rakonie-
wice o Puchar Burmistrza 
Rakoniewic. 

W tegorocznym turnieju udział 
wzięło aż 11 Sołectw. Uro-
czystego otwarcia turnieju 
dokonał Burmistrz Rakonie-
wic dr Gerard Tomiak. Dru-
żyny rywalizowały w dwóch 
grupach, do których trafiły 
w wyniku losowania.  Po 
kilku godzinnej rywalizacji 
przyszedł czas na wielki fi-
nał, w którym zmierzyły się 
drużyny: Rakoniewice Wieś/
Józefin - Goździn/Elżbieciny. 
Po niezwykle wyrównanym 
spotkaniu, 2:1 zwyciężyli za-
wodnicy reprezentujący łączo-

ne Sołectwo GOŹDZIN/ELŻ-
BIECINY. Gratulujemy !!!!! 
Trzecie miejsce w turnieju 
przypadło drużynie z Ru-
chocic. 

Najlepszym zawodnikiem 
wybrano: Mateusza Kacz-
marka (Goździn/Elżbieciny) 

Najlepszym bramkarzem oka-
zał się: Mariusz Nawracała 
(Rakoniewice Wieś/Józefin)

Końcowa klasyfikacja: 
1. Goździn/Elżbieciny 
2. Rakoniewice Wieś/Józefin 
3. Ruchocice 

4. Jabłonna 
5. Rostarzewo 
6. Wioska 
7. Stodolsko/Cegielsko 
8. Tarnowa 
Dziękujemy wszystkim za 
przybycie i zapraszamy za 
rok !!!!

Turniej Sołectw w piłce nożnej

W czasie pierwszego 
tygodnia ferii dzieci, które 
chciały twórczo i aktywnie 
spędzić czas miały moż-
liwość uczestniczenia w 
zajęciach prowadzonych 
przez Oddział dla Dzieci w 
Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Rakoniewicach. Przez 
cały tydzień w godzinach 
od 12.00-14.00 organizowa-
ne były spotkania dla dzieci  
podczas których mogły 
wykazać się zdolnościami 
plastycznymi, tanecznymi, 
zręcznościowymi oraz tech-
nicznymi. 

Oto skrót wszystkich zajęć 
jakie miały miejsce w biblio-
tece podczas ferii. W pierwszy 
dzień ferii dzieci poznały 
niezwykłe koty oraz wiele 
ciekawostek z nimi związa-
nych. Stworzyły m. in. kota z 
rolki po papierze toaletowym 
, czarnego papieru oraz z 
kreatywnego drucika. Brały 
udział w różnego rodzaju ko-
cich łamigłówkach. 

Podczas drugiego dnia dzie-
ci miały okazję zagrać w grę 
planszową dużego formatu i 
same mogły być pionkami, 
które przesuwały się po plan-
szy. Mogły również dokończyć 
swoje kocie prace z dnia po-
przedniego. Następnie każda 
grupa zagrała w wybrane 
gry, a były nimi Krzesełka, 5 
sekund , Dooble oraz Narysuj 
domek. Zabawy było co nie 
miara, nie zabrakło także tań-
ców i zabaw ruchowych. 

W czasie następnych zajęć 
uczestnicy ferii wykonali aż 
cztery różne laurki z okazji 
zbliżającego się Dnia Babci 
i Dziadka, rozwiązali trzy 
niezwykle trudne krzyżówki, 
a na koniec pracy czekała na 
nich słodka niespodzianka w 
postaci kwiatowych lizaków. 

W przed ostatni dzień dzie-
ci musiały się zmierzyć z 

zadaniami jakie Kubuś Pu-
chatek przygotował dla nich 
w zaczarowanych słoiczkach, 
które trzeba było odszukać 
podążając jego śladami. Dzie-
ci musiały przyczepić Kłapo-
uchemu jego zgubiony ogon, 
wymyślić Kubusiowy nowy 
strój i wiele innych. Na ko-
niec każdy uczestnik zajęć 
otrzymał dyplom Przyjaciela 
Kubusia Puchatka.

W ostatni dzień ferii zajęcia 
poprowadziły Panie Anima-
torki z firmy AniMiś - Strefa 
Dziecka. Dzieci wzięły udział 
w szalonych tańco-wygiba-
sach, zostały zamknięte w cza-
rodziejskich bańkach, brały 
udział w różnych zabawach 
m. in. wyścigi w workach, 
zabawy z chustą animacyjną, 

budowanie wieży z kreatyw-
nych słomek i wiele innych. 
Na koniec każdy uczestnik 
dostał balonik w wybranym 
kształcie np. miecz, kwiatek, 
serce, a także mógł wybrać 
sobie rysunek, który chciał 
mieć namalowany na twarzy. 
Bardzo dziękujemy sympa-
tycznym i przemiłym Paniom 
za przeprowadzenie zajęć, a 
dzieciom za aktywny udział. 

Niestety wszystko co do-
bre szybko się kończy, ale 
Biblioteka wciąż jest otwarta 
i czeka na wszystkich, którzy 
zechcą się z nią zaprzyjaźnić 
i brać udział w zajęciach. 
Zapraszamy dzieci w wieku 
od 6 do 12 lat w każdy piątek 
od 16.00-17.00 na plastyczno
-techniczne czary i nie tylko.

Ferie dzieci w Bibliotece

Dnia 29 stycznia 2019 
roku w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Rakoniewi-
cach, odbyło się spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki. Tematem spotkania 
była książka Meg Wolitzer 
pt.”Żona”. 

Jest to błyskotliwa i pełna 
ironii powieść ze znakomitą 
puentą. Żona podejmuje trud-
ny temat małżeńskiej miłości 
i nienawiści. Zgłębia zawiłe, 
destrukcyjne i utrzymane 
w mroku tajemnicy układy, 
jakie mąż i żona potrafią 
w głębi serca zadzierzgnąć 
i realizować z żelazną kon-
sekwencją. Ta powieść jest 
gorzka i czuła, zatrważająca 
i dowcipna, pełna smutku, 

ale i uśmiechu. Jest próbą 
znalezienia odpowiedzi na 
pytanie, czy i gdzie są gra-
nice wzajemnego oddania i 
lojalności w małżeństwie , 
czy warto milczeć , czy może 
lepiej krzyczeć.

Meg  Wolitzer to amery-
kańska autorka opowiadań i 
kilkunastu powieści, z których 
najsłynniejsza to „Żona”. W 
2017 roku powstała ekraniza-
cja tej powieści.

Miłym przerywnikiem spo-
tkania, był test ze znajomości 
gwary poznańskiej, dzięki któ-
remu przypomnieliśmy mowę 
naszych przodków z regionu 
wielkopolski.

Zapraszamy na następne 
spotkanie dnia 26 lutego 2019 
roku o godz.11.00

Spotkanie  Bibliotece
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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

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
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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

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.
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We wtorek 29 stycznia br. 
Wojciech Jankowiak, Wi-
cemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego odwiedził 
powiat wolsztyński, by 
przyjrzeć się realizowanym 
inwestycjom na drogach 
wojewódzkich i spotkać się 
z lokalnymi samorządow-
cami. Wspólnie z Jackiem 
Skrobiszem, Starostą 
Wolsztyńskim, Wojcie-
chem Lisem, Burmistrzem 
Wolsztyna i Januszem 
Frąckowiakiem, Wójtem 
Gminy Przemęt podsumo-
wali pierwszy, zakończony 
w grudniu 2018 r. etap 
rozbudowy drogi wojewódz-
kiej nr 305 na odcinku o 
długości 3,6 km.

Początek inwestycji miał 
miejsce na wjeździe ulicą 
Wolsztyńską na most na Po-
łudniowym Kanale Obry, a 
koniec – na wyjeździe z Moch 
(w gminie Przemęt) ulicą 
Szkolną. Inwestycja miała 
na celu przede wszystkim 
poprawę stanu technicznego 
i dostępności drogi, a przez 
to – wzrost bezpieczeństwa 
użytkowników ruchu.

- Stan techniczny drogi nr 
305 był bardzo zły, więc od 
lat toczyliśmy rozmowy i po-
dejmowali prace planistyczne 
dla rozbudowy. Nowa perspek-
tywa finansowa Unii Euro-
pejskiej dała nam możliwość 
sfinansowania inwestycji – 
mówił w Przemęcie Wojciech 
Jankowiak, Wicemarszałek 
Województwa Wielkopolskie-
go. – W grudniu zakończyli-
śmy pierwszy, bardzo ważny 
– nie tylko dla mieszkańców 
okolicznych miejscowości, 

ale i całego regionu – etap 
z budową nowego mostu na 
Południowym Kanale Obry. 
Mamy jednak o wiele szerszy 
plan dla tej drogi, który łącznie 
może kosztować nawet około 
100 milionów zł. 

Podstawowy zakres inwe-
stycji na zakończonym odcin-
ku objął budowę i przebudowę: 
odwodnienia drogi, kana-
lizacji deszczowej, przepu-
stów, skrzyżowań, chodników, 
ścieżek pieszo-rowerowych, 
zatok autobusowych, elemen-
tów bezpieczeństwa ruchu i 
nowego mostu na Południo-
wym Kanale Obry (wraz z 
rozbiórką starego). Zadanie 
było współfinansowane przez 
Unię Europejską w ramach 
Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020. Całkowita 
jego wartość wyniosła 20,3 
mln zł, w tym 15,2 mln zł to 
udział UE.

Podczas konferencji w Prze-
męcie Wicemarszałek Woj-
ciech Jankowiak przypomniał, 

że w trakcie realizacji jest już 
rozbudowa kolejnego odcin-
ka drogi nr 305 o długości 
6,4 km od Moch do granicy 
powiatu leszczyńskiego oraz 
– choć z kłopotami – odcinka 
o długości 8,4 km od granicy 
powiatu leszczyńskiego do 
granicy województwa. W tym 
drugim przypadku wykonawca 
przygotował dokumentację 
projektową i uzyskał decyzję 
o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej (ZRID), 
ale zapowiedział odstąpienie 
od umowy w części „buduj”, 
więc konieczne będzie ogło-
szenie nowego przetargu. Po-
nadto, opracowana jest już 
dokumentacja dla czwartego 
odcinka od Solca do mostu na 
Południowym Kanale Obry. 
Docelowo droga wojewódzka 
nr 305 ma zostać rozbudowana 
na odcinku o długości ponad 
20 km.

Inne zadania realizowane 
w powiecie wolsztyńskim
W latach 2014-2018 Wielko-

polski Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Poznaniu zreali-
zował w powiecie wolsztyń-
skim 13 zadań o łącznej war-
tości 4,9 mln zł. 

a likwidacja zaniżeń na dro-
dze wojewódzkiej nr 305 w 
Starym Widzimiu, wartość 
zadania: 15 tys. zł, termin: 
2014 r.
a remont chodnika w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 305 w 
Kaszczorze na odcinku o dłu-
gości 200 m, wartość zadania: 
38,8 tys. zł, termin: 2015 r.
a poszerzenie chodnika w cią-
gu drogi wojewódzkiej nr 305 
(ul. Wczasowej) w Karpicku 
na odcinku o długości 575 m, 
wartość zadania: 145,4 tys. zł, 
termin: 2016 r.
a budowa sygnalizacji świetl-
nej na ul. Fabrycznej w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 305  
w Wolsztynie, wartość zada-
nia: 27 tys. zł, termin: 2016 r.
a budowa sygnalizacji świetl-
nej w ciągu drogi wojewódz-
kiej nr 315 w Niałku Wielkim, 

wartość zadania: 31,5 tys. zł, 
termin: 2016 r.
a przebudowa drogi wojewódz-
kiej nr 314 (ul. Mickiewicza) w 
Świętnie na odcinku o długości  
443 m, wartość zadania: 755,6 
tys. zł, termin: 2017 r.
a remont nawierzchni drogi 
wojewódzkiej nr 303 na odcin-
ku o długości 2 km pomiędzy 
miejscowościami Babimost i 
Grójec Wielki, wartość zada-
nia: 1,5 mln zł, termin: 2017 r.
remont nawierzchni drogi wo-
jewódzkiej nr 303 na odcinku 
o długości 1,5 km pomiędzy 
miejscowościami Grójec Wiel-
ki i Chobienice, wartość zada-
nia: 1,2 mln zł, termin: 2017 r.
a remont nawierzchni dro-
gi wojewódzkiej nr 305 w 
Kaszczorze, wartość zadania: 
57,1 tys. zł, termin: 2017 r.
a remont nawierzchni drogi 
wojewódzkiej nr 303 w Grójcu 
Wielkim na odcinku o długości  
390 m, wartość zadania: 864,1 
tys. zł, termin: 2018 r.
a remont chodnika w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 303 w 
Siedlcu na odcinku o długości 
445 m, wartość zadania: 168 
tys. zł, termin: 2018 r.
remont chodnika w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 315 w Niałku 
Wielkim na odcinku o długo-
ści 176 m, wartość zadania: 
69,5 tys. zł, termin: 2018 r.
a remont chodnika w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 315 w 
Starym Widzimiu na odcinku 
o długości 83 m, wartość zada-
nia: 13 tys. zł, termin: 2018 r.

Planowane inwestycje
W programie „Budowy ścieżek 
rowerowych” na 2019 rok ujęto 
trzy zadania o łącznej wartości  
4,1 mln zł. Program jest re-

alizowany wspólnie przez 
Województwo Wielkopolskie 
i lokalne jednostki samorządu 
terenowego (gminy, miasta i 
powiaty). Obie strony muszą 
zapewnić udział finansowy 
wynoszący 50 procent warto-
ści robót budowlanych.

a budowa ścieżki rowerowej 
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 
305 na odcinku o długości 750 
m pomiędzy miejscowościami 
Stary Widzim i Wroniawy, 
wartość zadania: 860 tys. zł
a budowa ścieżki rowerowej 
wzdłuż drogi wojewódzkiej 
nr 305 na odcinku o długości 
3,7 km pomiędzy miejscowo-
ściami Karpicko i Barłożnia 
Wolsztyńska, wartość zadania: 
2,2 mln zł
a budowa ścieżki rowerowej 
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 
303 na odcinku o długości 918 
m pomiędzy miejscowościami 
Siedlec i Powodowo, wartość 
zadania: 1 mln zł. 

Najważniejsze inwestycje w 
powiecie zaplanowane na 
kolejne lata:
a rozbudowa drogi wojewódz-
kiej nr 305 na odcinku o długo-
ści 1,7 km od Solca do mostu 
na Południowym Kanale Obry 
– w 2018 r. została opracowana 
dokumentacja projektowa, 
trwa procedowanie złożo-
nego we wrześniu 2018 r. 
wniosku o wydanie decyzji  
o zezwoleniu na realizacji 
inwestycji drogowej (ZRID)
a rozbudowa drogi wojewódz-
kiej nr 303 w Grójcu Wielkim 
wraz z budową mostu przez 
rzekę Obrę - trwa opracowy-
wanie dokumentacji projek-
towej, termin: marzec 2019 r.

Wicemarszałek Jankowiak wizytował rozbudowę 
drogi nr 305 w powiecie wolsztyńskim

AUTORYZOWANY SALON SPRZEDAŻY I SERWIS MAREK
ROMET , HYOSUNG , MICROCAR, LIGIER

SKUTERY , MOTOROWERY , ROWERY

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

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

MOTOCYKLE

NOWA KOLEKCJA

ROMET 2018 !

Samochody od 14 roku życia , bez prawa jazdy kat. „B”
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To będzie kadencja pro-
biznesowa – mówił o 
najbliższych pięciu latach 
prezydent Leszna Łukasz 
Borowiak. Spotkał się on w 
Miejskim Ośrodku Kultury 
z właścicielami i dyrekto-
rami kilkudziesięciu firm 
działających w mieście. 

W spotkaniu, zorganizowa-
nym przez Wydział Promocji 
i Rozwoju UML wzięło udział 
kilkudziesięciu przedstawi-
cieli leszczyńskiego biznesu. 
Prezydent Łukasz Borowiak 
przygotował dla nich prezen-
tację na temat planowanych 
inwestycji, w tym tych dedyko-
wanych rozwojowi gospodar-
czemu, takich jak planowana 
trzecia strefa

inwestycyjna o powierzch-
ni 40 hektarów na Zatorzu. 
Mówił też o problemach 
związanych z rewitalizacją 
centrum miasta, zwłaszcza z 
wyprowadzaniem się stam-
tąd sklepów. -Prowadzimy 
działania, ale na efekty trzeba 
będzie czekać dłużej - mówił. 
Prezydent skarżył się na trud-
ną współpracę z Państwową 
Wyższą Szkołą Zawodową, 
zwłaszcza co do tworzenia 
nowych kierunków studiów, 
które mogłyby wzmocnić lo-
kalne przedsiębiorstwa. 

Borowiak zachęcał biznes-
menów z Leszna do współ-

pracy z samorządem w ra-
mach partnerstwa publiczno
-prywatnego. -Kiedyś mylnie 
myślałem, że formuła PPP 
przeznaczona jest dla wielkich 
przedsiębiorstw, dziś wiem, 
że możemy ją wprowadzać 
poprzez konsorcja lokalnych 
firm - mówił. Jak podkreślił w 
ostatnim czasie zmodyfikował 
działania urzędu właśnie pod 
względem wspierania bizne-
su - w Wydziale Promocji i 
Rozwoju powstał referat do 
spraw rozwoju gospodarczego, 
wkrótce stworzony ma być 

też internetowy portal biznes.
leszno.pl. -Najbliższe pięć lat 
będzie to kadencja probizne-
sowa, zorientowana na rozwój 
przedsiębiorstw - zapewnił 
prezydent. 

Podczas spotkania na scenie 
MOKu wystąpiła Emilia No-
wak, finalistka ostatniej edycji 
programu Mam Talent. Łukasz 
Borowiak podziękował jej za 
promocję miasta i wręczył 
nagrodę, która ma pomóc w 
kultywowaniu talentu. 

Radio Elka

Trwają intensywne prace 
rozbiórkowe budynku przy 
Alejach Jana Pawła II, w 
którym dawniej mieścił się 
Zespół Szkół Specjalnych. 
Póki co wyburzane są 
pomieszczenia gospodarcze 
znajdujące się w podwórzu. 
Przypomnijmy, że w tym 
miejscu powstanie nowocze-
sna hala sportowa, z której 
korzystać będą uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 3. 

Kamienica przeznaczona pod 
wyburzenie znajduję się na 
rogu Alei Jana Pawła II i ulicy 
Bolesława Chrobrego (naprze-
ciw dawnej octowni). Przez 
kilka lat swoją siedzibę miał 
tu Zespół Szkół Specjalnych, 

który został przeniesiony do 
Zespołu Szkół Rolniczo-Bu-
dowlanych. Za kilka dni bu-
dynek zniknie z powierzchni 
ziemi. W jego miejscu powsta-
nie nowoczesna sala sportowa. 
Do tej pory uczniowie Szko-
ły Podstawowej nr 3 (oraz 
dawnego Gimnazjum nr 1) 
takowej nie mieli. Zajęcia z 
wychowania fizycznego do 
tej pory odbywają się w hali 

sportowej „Ćwiczenia”. Koszt 
budowy nowej hali sporto-
wej wraz z pomieszczenia-
mi szkolnymi oraz rozbiórką 
dotychczasowych obiektów 
wyniesie prawie 15 milionów 
złotych. Przetarg na realizację 
zadania wygrała leszczyńska 
firma Michalscy. Inwestycja 
w całości finansowana jest z 
budżetu miasta. 

Radio Elka

Borowiak: czas dla biznesu 

Inwestycja ruszyła pełną 
parą 

Tomasz Malepszy, były 
prezydent, obecnie prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Leszna, nie jest już człon-
kiem SLD. Złożył legityma-
cję uprzedzając rozstrzy-
gnięcie partyjnego sądu po 
wniosku o wykluczenie go z 
partii w związku ze startem 
w wyborach z listy PL 18. 

Wniosek o wyrzucenie Toma-
sza Malepszego z Sojuszu Le-
wicy Demokratycznej złożył 
przewodniczący leszczyńskich 
i wielkopolskich struktur par-
tii Wiesław Szczepański. Były 
prezydent

Leszna w ostatnich wybo-
rach samorządowych zdecydo-
wał się wystartować z listy PL 
18. Rozpatrzeniem wniosku 
zająć się miał partyjny sąd w 
Poznaniu, jednak Malepszy 
postanowił uprzedzić werdykt 
i sam złożył rezygnację z 
członkostwa. - Nie była to ła-
twa decyzja, miałem nadzieję, 

że koledzy dadzą mi jeszcze 
szansę, żeby współpracować, 
ale ich negatywne stanowisko 
rozwiało wątpliwości - powie-
dział Radiu Elka. Przewod-
niczący rady przyznaje, że 
rozmawiał z członkami Woje-
wódzkiego Sądu Partyjnego na 
temat swojego statusu. - Skoro 

moi byli już koledzy mnie nie 
chcą, to nie będę prosił się na 
siłę - mówi. 

Tomasz Malepszy zapew-
nia, że nie planuje wstąpienia 
do innej partii, choć jak mówi 
nadal wierny jest poglądom 
lewicowym. 

Radio Elka

Sześć firm stara się o 
kontrakt na przebudowę 
powiatowej drogi z Mórko-
wa do Wilkowic. Najtańsza 
oferta wynosi niespełna 
4,8 miliona złotych. To 
mniej niż zakładano dla tej 
inwestycji, jednak powiat 
wciąż nie wie, czy otrzyma 
rządowe dofinansowanie. 

Przebudowa drogi Mórko-
wo - Wilkowice znalazła się 
na pierwszym miejscu listy 
rankingowej rządowego pro-
gramu rozwoju gminnej i 
powiatowej infrastruktury 
drogowej, dawniej potocznie 
zwanego „schetynówkami”. 
Oznaczało to, że modernizacja 
3,5 kilometrowego odcinka z 
Wilkowic do skrzyżowania z 
drogą Lipno - Smyczyna może 
otrzymać połowę pieniędzy na 
inwestycję, wstępnie szacowa-
ną na 5,3 miliona złotych. Sta-
rostwo ogłosiło przetarg - w 
środę upłynął termin składania 
ofert. Jak poinformowano w 

postępowaniu wzięło udział 
sześć firm. Najniższa oferta, 
złożona przez gostyńską spół-
kę Drogbud, wynosi 4 737 
916 złotych - najwyższa jest o 
milion złotych droższa. 

Starostwo jednak wciąż nie 
wie, czy otrzyma dofinan-
sowanie. -Lista rankingowa 
opublikowana w listopadzie 
ubiegłego roku wciąż nie 
została zatwierdzona przez 
Ministerstwo Infrastruktury - 
informuje urząd. Od tego roku 

zmieniły się bowiem zasady 
dofinansowania inwestycji: 
utworzony został Fundusz 
Dróg Samorządowych, który 
ma finansować przedsięwzię-
cia w wysokości dochodzą-
cej nawet do 80 procent ich 
wartości. Problem w tym, że 
wciąż nie wydano przepisów 
regulujących funkcjonowanie 
funduszu. 

Radio Elka 
Fot. Starostwo Powiatowe w Lesznie

Liczba mieszkańców 
powiatu leszczyńskiego 
przekroczyła już 56 tysięcy. 
Największy wzrost nastąpił 
w gminie Rydzyna. Wciąż 
przybywa też zarejestrowa-
nych pojazdów – obecnie 
na jednego mieszkańca 
przypada prawie półtora 
pojazdu. 

Z początkiem roku samorząd 
powiatu przedstawił kilka 
zestawień statystycznych. Jed-
no z nich dotyczy populacji. 
Liczba mieszkańców powiatu 
przekroczyła 56 tysięcy - we-
dług danych Krajowego Biura 
Wyborczego na koniec 2017 
roku populacja wynosiła 56 
061 osób. -To o ponad 350 
osób więcej niż na koniec 2017 
roku - mówi starosta Jarosław 
Wawrzyniak - od początku 
istnienia powiatu, czyli 1999 
roku liczba wzrosła o 9 tysięcy 
mieszkańców. 

Największy przyrost od-
notowano w gminie Rydzyna 
- 171 osób. W gminie Święcie-
chowa przybyło 80 mieszkań-

ców, na trzecim miejscu jest 
gmina Włoszakowice - 64 oso-
by. Ujemny bilans odnotowuje 
tylko gmina Krzemieniewo, 
gdzie w minionym roku ubyło 
28 osób. 

Przybywa też zarejestrowa-
nych w powiecie pojazdów 
- na dziś jest ich prawie 78 
tysięcy, co statystycznie daje 
1,4 pojazdu na jednego miesz-
kańca. Tylko w ubiegłym 
roku liczba pojazdów wzrosła 
o ponad 3700, wydano zaś 
ponad 13 tysięcy tablic reje-
stracyjnych. 

Najnowsza, podana dziś 
statystyka dotyczy bezrobocia 
- wynosi ona w powiecie 2,9%, 
podczas gdy w Lesznie jest to 
3,5%, średnia województwa 
wielkopolskiego wynosi 3,1%. 
Średnia w kraju to - według 
podanych dziś informacji - 
6,2%, o 0,4 punktu więcej niż 
w grudniu. 

Warto dodać, że wśród po-
wiatów subregionu niższe 
bezrobocie odnotował tylko 
powiat wolsztyński - tam wy-
niosło ono 1,4%. 

Radio Elka 

Malepszy już bezpartyjny 

Co z drogą Mórkowo - Wilkowice?

Ponad 56 tysięcy mieszkańców, prawie 
78 tysięcy pojazdów

Koszt budowy nowej hali sportowej wraz z 
pomieszczeniami szkolnymi oraz rozbiórką 
dotychczasowych obiektów wyniesie prawie 15 
milionów złotych. 

„Koszt budowy nowej hali sportowej wraz z „Koszt budowy nowej hali sportowej wraz z 
pomieszczeniami szkolnymi oraz rozbiórką „pomieszczeniami szkolnymi oraz rozbiórką 
dotychczasowych obiektów wyniesie prawie 15 

„
dotychczasowych obiektów wyniesie prawie 15 

„
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Wojewoda po artykule w 
Gazecie Wyborczej: Będę 
walczył z fake newsami. Nie 
można tolerować kłamstwa 

W związku z tekstem pt. „20 
milionów plus prezydent i 
premier”, który ukazał się 
dziś w poznańskiej „Gazecie 
Wyborczej” (autor: Tomasz 
Cylka), wojewoda wielko-
polski zdecydował się na 
wezwanie redakcji do spro-
stowania. Informacje, które 
przytacza autor artykułu na 
temat spotkania Zbigniewa 
Hoffmanna z dyrektorem 
Parowozowni Wolsztyn Woj-
ciechem Marszałkiewiczem, 
są nieprawdziwe.

„Gazeta Wyborcza” su-
geruje, powołując się na 
anonimowych rozmówców, 
że wojewoda zadeklarował 
dofinansowanie w wysokości 
20 mln zł w zamian za zapro-
szenie na paradę parowozów 
w Wolsztynie prezydenta i 

premiera. Informacja ta jest 
całkowicie nieprawdziwa – 
wojewoda wielkopolski na 
temat dofinansowania paro-
wozowni nigdy z dyrektorem 
tej instytucji nie rozmawiał.

Dyrektor Parowozowni 
Wolsztyn Wojciech Marszał-
kiewicz zabiegał o spotkanie 
z wojewodą, które odbyło 
się w dniu 5 lutego br. i sam 
poprosił o wsparcie przy 
zaproszeniu do Wolszty-
na prezydenta i premiera. 
Ponadto, informacje przed-
stawione przez dziennikarza 
„Gazety Wyborczej” – niepo-
twierdzone przez żadnego z 
bezpośrednich uczestników 
spotkania – mają na celu 
zdyskredytować wojewodę i 
nie spełniają w żadnym stop-
niu funkcji informacyjnej.

Wojewoda wielkopolski 
Zbigniew Hoffmann zazna-
cza, że zamierza walczyć z 
kłamliwymi informacjami. 

– Wielokrotnie ignorowałem 
różnego typu zaczepki dzien-
nikarzy Gazety Wyborczej. 
Są jednak pewne granice, 
które zostały przekroczone. 
Nie będę tolerował kłamstwa 
i wypuszczania tego typu 
fake newsów do przestrzeni 
medialnej. To, co przeczyta-
łem w artykule pana Cylki, z 
dziennikarstwem nie ma nic 
wspólnego, bo przedstawiona 
tam opowieść to science fic-
tion. Apeluję do poznańskich 
mediów o to, by przyłączyły 
się do walki z fake newsa-
mi, bo dziś rzetelność jest 
naprawdę w cenie – komen-
tuje wojewoda wielkopolski 
Zbigniew Hoffmann.
Wojewoda Zbigniew 
Hoffmann zdecydował się 
na przesłanie do redakcji 
„Gazety Wyborczej” wniosku 
o sprostowanie.
  Tomasz Stube

kierownik oddziału
Mediów i Komunikacji Społecznej

Gabinet Wojewody

Bliscy, przyjaciele i współ-
pracownicy spotkali się w 
sobotę w Poznaniu przy 
tablicy upamiętniającej 
Jarosława Ziętarę. Dzien-
nikarz po raz ostatni był 
widziany 1 września 1992 
roku; według prokuratury 
oraz zdaniem jego bliskich 
Ziętara został zamordo-
wany.

„Zginął dlatego, że był dzien-
nikarzem”. Przyjaciele Jaro-
sława Ziętary chcą postawić 
tablicę na jego cześć 

Dziennikarz zajmował się 
tematyką tzw. poznańskiej 
szarej strefy. Właśnie dlatego 
miał zostać uprowadzony i 
zabity. Jego ciała nigdy nie 
znaleziono. W Poznaniu trwa 
proces b. senatora Aleksandra 
Gawronika, oskarżonego o 
podżeganie do zabójstwa.

W sobotę przy tabl icy 
umieszczonej na elewacji 
domu, w którym mieszkał 
Ziętara i gdzie widziany był po 
raz ostatni, pojawiła się m.in. 
rodzina dziennikarza, jego 
dawni współpracownicy oraz 
poznaniacy. Złożono kwiaty i 
zapalono znicze.

Brat Jarosława Ziętary przy-
znał, że wciąż wierzy, że spra-
wa doczeka się ostatecznego 
wyjaśnienia. Przypomniał, 
że na poświęconej jego bratu 
tablicy tablicy widnieją słowa: 
„zginął, bo był dziennika-
rzem”.

Choć upłynęło ponad ćwierć 
wieku, nie ustajemy w dążeniu 
do wyjaśnienia zabójstwa Jar-
ka. Brat nie ma prawdziwego 
grobu, ma tylko symbolicz-
ny - przy grobie rodziców w 
Bydgoszczy. Teraz także w 
Poznaniu jest miejsce, gdzie 
można się spotkać i powspo-
minać, porozmawiać o nim 
— powiedział Jacek Ziętara.

Jarosław Ziętara urodził się 
w Bydgoszczy w 1968 roku. 
Był absolwentem poznańskie-
go Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza. Pracował naj-
pierw w radiu akademickim, 
później współpracował m.in. 
z „Gazetą Wyborczą”, „Ku-
rierem Codziennym”, tygo-
dnikiem „Wprost” i „Gazetą 
Poznańską”. Ostatni raz Zię-
tarę widziano 1 września 1992 
r. Rano wyszedł do pracy, ale 

nigdy nie dotarł do redakcji 
„Gazety Poznańskiej”.

Komitet Społeczny im. Ja-
rosława Ziętary, który walczy 
o wyjaśnienie okoliczności 
śmierci reportera, podkreśla, 
że Ziętara to jedyny dzienni-
karz w Polsce, który został 
porwany i zabity, by zamknąć 
mu usta.

Zabójcy chcieli, by nie było 
żadnego śladu. Gdy Ziętara 
został porwany, upozorowano 
całe zdarzenie w taki sposób, 
by myślano, że on wyjechał, 
może uciekł. Sprawcy pozbyli 
się zwłok, one zostały znisz-
czone. To, że jesteśmy tutaj 
dowodzi, że choć udało się 
zamordować dziennikarza, 
nie udało się wykreślić go z 
pamięci — powiedział repre-
zentujący komitet dziennikarz 
Krzysztof M. Kaźmierczak, 
który przez lata zabiegał o 
rzetelne zbadanie sprawy Ja-
rosława Ziętary.

Także w sobotę kwiaty przy 
tablicy złożył wojewoda wiel-
kopolski Zbigniew Hoffmann. 
„O historii Jarosława Ziętary 
należy stale przypominać i 
dbać o to, by przyszłość nigdy 
nie przyniosła podobnych zda-
rzeń. Dziś, z perspektywy cza-
su, możemy dostrzec i ocenić 
słabości państwa i jego służb 
w okresie transformacji ustro-
jowej. Ta śmierć ma wymiar 
symboliczny także z innego 
względu: łączy wszystkich, 
których działalność ma wy-
miar publiczny, bez względu 
na różnice między nimi” - po-
wiedział wojewoda.

Przed poznańskim sądem 
okręgowym od 2016 r. toczy 
się proces Aleksandra Gawro-
nika (zgodził się na podawa-

nie nazwiska), oskarżonego 
o nakłanianie ochroniarzy 
spółki Elektromis do porwa-
nia, pozbawienia wolności, a 
następnie zabójstwa reportera. 
B. senator nie przyznaje się 
do winy.

W maju PK poinformo-
wała o skierowaniu do sądu 
aktu oskarżenia przeciwko 
Mirosławowi R. i Dariuszowi 
L., oskarżonym o uprowadze-
nie, pozbawienie wolności i 
pomocnictwo w zabójstwie 
dziennikarza. Oskarżeni to 
byli pracownicy Elektromisu, 
którego działalność pozo-
stawała w zainteresowaniu 
zawodowym Ziętary.

Według śledczych Mirosław 
R. i Dariusz L. podając się 
za funkcjonariuszy policji, 
podstępnie doprowadzili do 
wejścia dziennikarza do sa-
mochodu przypominającego 
radiowóz policyjny. Następnie 
przekazali go osobom, któ-
re dokonały jego zabójstwa, 
zniszczenia zwłok i ukrycia 
szczątków.

W 1998 r. poznańska proku-
ratura uznała, że Ziętara został 
uprowadzony i zamordowany. 
Rok później śledztwo umorzo-
no, bo nie udało się odnaleźć 
ciała. W 2011 r. redaktorzy na-
czelni największych polskich 
gazet zaapelowali do władz 
i prokuratury o ujawnienie 
wszystkich okoliczności za-
ginięcia Ziętary i śledztwa w 
tej sprawie. To spowodowało 
analizę tego śledztwa w Pro-
kuraturze Generalnej, skutko-
wało jego podjęciem na nowo 
i przekazaniem do prokuratury 
w Krakowie.

Dodatek historyczny portalu 
wPolityce.pl

Kłamstwa - „Wyborczej”

„Zabójcy chcieli, by nie było 
żadnego śladu”

W nocy z 1 na 2 września 
doszło do próby podpalenia 
mieszkania Krzysztofa M. 
Kaźmierczaka. Dziennikarz 
od 26 lat zajmuje się wyja-
śnieniem sprawy porwania 
i zabójstwa swojego kolegi, 
dziennikarza Jarosława Zięta-
ry, który został uprowadzony 
ze swojego mieszkania w 
Poznaniu 1 września 1992 r.

W 26 rocznicę porwania 
Jarka Ziętary chyba chciano 
mi pokazać, że odpowiedzialni 
za jego śmierć też pamiętają. 
Doszło do nieudanej próby 
podpalenia mojego mieszka-
nia. Nie wiem czy sprawcy 
zostali spłoszeni lub coś im nie 
wyszło, a może ich celem było 
tylko o pokazanie co mogli mi 
zrobić, nastraszenie mnie

— mówi portalowi wPolity-
ce.pl dziennikarz Krzysztof M. 
Kaźmierczak.

Nie mogę podawać szcze-
gółów sprawy. zostałem prze-

słuchany, przeprowadzono 
oględziny kryminalistyczne

— dodaje dziennikarz, któ-
ry o sprawie poinformował 
Prokuraturę Krajową.

Krzysztof M. Kaźmierczak 
jest świadkiem w procesie zna-
nego biznesmena Aleksandra 
G. oskarżonego o podżeganie 
do zabójstwa Jarosława Zięta-
ry oraz świadkiem w sprawie, 
w której byli ochroniarze hol-
dingu Elektromis, Mirosław 
R. ps. „Ryba” i Dariusz L. ps. 
„Lala” oskarżeni są o uprowa-
dzenie i pomoc w zabójstwie 
Jarosława Ziętary.

Wiążę to zdarzenie ze spra-
wą zabójstwa Jarka Ziętary. 
Zajmuję się jej wyjaśnianiem 
od 26 lat

— przekonuje nasz roz-
mówca.

Poznański dziennikarz Ja-
rosław Ziętara został porwany 
1 września 1992 r. w drodze 
do pracy. Szczegółów jego 

zaginięcia do dzisiaj nie wy-
jaśniono.

   Jestem również świadkiem 
w prowadzonym przez Proku-
raturę Krajową śledztwie w 
sprawie Ziętary. W przeszłości 
wielokrotnie grożono mi w 
związku z tą sprawą. Robiono 
to w sposób zawoalowany, 
więc nie można było prowa-
dzić śledztw. Informowałem 
o tym publicznie

— podkreśla Kaźmierczak.
Już po podjęciu w 2011 r. 

śledztwa w sprawie Jarosława 
Ziętary dziennikarzowi dwu-
krotnie grożono. Do wzno-
wienia postępowania doszło 
w wyniku działań Komitetu 
Społecznego im. Jarosława 
Ziętary, którego Krzysztof M. 
Kaźmierczak jest przedstawi-
cielem.

Oświadczenie Krzysztofa M. Kaźmier-
czaka z 4 września 2018 r. / 

autor: wPolityce.pl

30 stycznia 2019 roku Jego 
Ekscelencja ks. Arcybiskup 
Stanisław Gądecki, Metropo-
lita Poznański i Przewodni-
czący Konferencji Episkopatu 
Polski, w Arcybiskupiej Rezy-
dencji na Ostrowie Tumskim, 
przyjął Prezydenta Towa-
rzystwa im. Hipolita Cegiel-
skiego – dr Mariana Króla i 
towarzyszącego Mu sekretarza 
Towarzystwa – Dominika 
Górnego, którzy przybyli, aby 
przekazać Arcypasterzowi w 
darze symboliczną Statuetkę 
Ignacego Jana Paderewskiego, 
miniaturę Pomnika Ignacego 
Jana Paderewskiego, jaki z 

inicjatywy Towarzystwa im. 
Hipolita Cegielskiego został 
wzniesiony w 2015 roku, aby 
oddać hołd wielkiemu Pola-
kowi i patriocie. (Na zdjęciu 
moment przekazywania w 
darze JE ks Arcybiskupowi 
Stanisławowi Gądeckiemu 
Statuetki Ignacego Jana Pade-
rewskiego. Jego Ekscelencja w 
otoczeniu z prawej – Prezyden-
ta Towarzystwa im. Hipolita 
Cegielskiego – dr Mariana 
Króla i z lewej Sekretarza 
Towarzystwa – Dominika 
Górnego.) 

Miniatura pomnika, zapro-
jektowana i wykonana przez 

artystę rzeźbiarza Rafała No-
waka, autora pomnika, symbo-
lizuje działania organiczne na 
rzecz utrwalania patriotyzmu i 
jest przypomnieniem 100-lecia 
odzyskania przez Polskę Nie-
podległości i 100-lecia wybu-
chu zwycięskiego Powstania 
Wielkopolskiego 1918-1919. 
Towarzystwo im. Hipolita Ce-
gielskiego w tej Statuetce prze-
kazuje swoją wierność ideałom 
pracy organicznej, wierność 
uniwersalnym wartościom i 
oddanie patriotycznemu dzia-
łaniu dla Polski.

Dominik Górny 
- Sekretarz Towarzystwa

Miał zginąć w rocznice...

Statuetka Ignacego Jana Paderewskiego
w darze dla Metropolity Poznańskiego
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Gmina Trzciel zrealizowała 
zadanie pn. „Przebudowa dróg 
gminnych – ulic: Jagiełły i 
Jana III Sobieskiego w miej-
scowości Trzciel” w ramach 
„Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019.”

Całkowity koszt realizacji 
zadania wyniósł 2 705 652,00 
zł z czego dotacja celowa 
z budżetu Państwa kwota: 
950 319,00 zł, budżet Gminy 
kwota: 1 755 333,00 zł.

W ramach zadania wykona-
no przebudowę 2 dróg gmin-
nych: ul. Jana III Sobieskie-

go  - droga nr 103812F i ul. 
Jagiełły - droga nr 103803F. 
Na odcinku o długości 739 
m została wykonana nowa 
podbudowa i nawierzchnia 
drogowa bitumiczna. Nowa 
nawierzchnia jest odwadnia-
na częściowo przez system 
kanalizacji deszczowej ze 
studzienkami ściekowymi, 
a w pozostałej części po-
przez wchłanianie wody w 
nieutwardzonych poboczach. 
Ponadto wykonano chodnik 
ze zjazdami na posesje z 
kostki betonowej brukowej o 
łącznej długości 867 m.

Przebudowa dróg 
gminnych w Trzcielu Płomień Przyprostynia 

rozpoczął przygotowania 
do rundy wiosennej 24 
stycznia na zbąszyńskim 
stadionie Orzeł. Zawodni-
cy trenera Piotra Cenina 
rundę wiosenną Ligi Mię-
dzyokręgowej rozpoczną 17 
marca o g. 14.00 z Promie-
niem Krzywiń, jest to mecz 
przełożony z 1 maja. 

W okresie przygotowawczym 
zaplanowano 6 meczów kon-
trolnych z Pogonią Świebo-
dzin, Dyskobolią Grodzisk 
Wlkp., Sokołem Pniewy, War-
tą Międzychód, Zrywem Rze-
czyca, Dąb Przybyszów oraz 
16 lutego w hali Zbąszynianka 
XIII Gminny Turniej Halowej 
Piłki Nożnej Seniorów o Pu-
char Burmistrza Zbąszynia, 
w którym po rocznej przerwie 
ponownie, wystąpią wszystkie 
drużyny seniorskie z Gminy 
Zbąszyń: Płomień Przypro-
stynia, Obra Zbąszyń, Wicher 
Strzyżewo, Płomień B Przy-
prostynia, Huragan Łomnica, 
Błędno Nądnia.

Większości z zawodników 
Płomienia po zakończonej 
rundzie jesiennej, brało udział 
w Zbąszyńskim Rozgrywek 
Piłki Nożnej Halowej, w której 
Jakub Wośkowiak z drużyny 
WNP zdobył mistrzostwo I 
Kuvert Ligi oraz został naj-
lepszym strzelcem ligi, II 
miejsce w Blokresi w której 
grali: Jakub Nowak, Krzysztof 
Fleischer, Michał Kaczmarek. 
Natomiast w II Kuvert Lidze, 
mistrzostwo zdobyli zawodni-
cy Drużyny AA w której nie 
zabrakło zawodników Pło-
mienia: Krystian Kraszewski 
(został również wybrany naj-
lepszym bramkarzem), Kamil 
Rzepa, Tomasz Kowalski, 
Szymon Juszczak. Na II miej-
scu uplasowała się drużyna 

RJ w składzie składającym się 
tylko z zawodników z drużyny 
z Przyprostyni: Krzysztof 

Woźniak (najlepszy strzelec), 
Michał Kostyra, Przemysław 
Borkowski, Daniel Borkowski, 

Marek Dura, Jakub Borkow-
ski, Artur Grabia, Marcin 
Szutta oraz Paweł Szott. Po 
raz pierwszy rozegrano Pu-
char Ligi, gdzie między sobą 
mogły zmierzyć się ze sobą 
drużyny z I Ligi, jak i II Ligi. 
W finale spotkały się drużyny 
II Kuvert Ligi, gdzie Drużyna 
AA pokonała drużynę RJ.  
Naszych zawodników Zbą-
szyńskiej Lidze zagrało 30 
osób w grudniu i styczniu, a 
w lutym odbędą się Zakłado-
we Rozgrywki Piłki Nożnej 
Halowej, w której również 
nie zabraknie zawodników 
Płomienia.

Więc można powiedzieć, 
że przerwy w rozgrywkach 
za bardzo niema, tylko zmie-
nia się z piłki trawistej, na 
piłkę halową. Po pierwszych 
treningach widać jeszcze te 
przyzwyczajenie do halowej 
piłki jak i było to widać w 
pierwszym meczu kontrolnym 
z Pogonią Świebodzin, gdzie 
po bramce Łukasza Kaźmier-
czaka, mecz zakończył się 
wynikiem 1:1. 

- Obie drużyny stworzyły 
sobie kilka sytuacji. O ile 
o skuteczność, można mieć 
trochę zastrzeżeń, za to mogło 
się podobać wyprowadzenie 
kontrataku oraz mimo począt-
kowych problemów, to budowa 
akcji przez bramkarza. Przed 
nami kolejne treningi i mecze 
i trzeba pracować, realizować 
to co sobie zakładamy i budo-
wać tę formę przede wszyst-
kim na ligę, a nie na sparingi 
– podsumował Przemysław 
Borkowski.

Płomień obecnie zajmuję 
ósme miejsce w Lidze Mię-
dzyokręgowej, choć tylko 
dwa punkty brakują by zająć 
trzecie miejsce, świadczy to o 
bardzo wyrównanym poziomie 
rozgrywek. 

W dniu 02 lutego 2019 roku 
na sali gimnastycznej szkoły 
w Bolewicach odbył się  Indy-
widualny Turniej Tenisa Sto-
łowego o Puchar Wójta Gminy 
Miedzichowo. Do zawodów 
przystąpiło 35 zawodników 
i zawodniczek w czterech 
kategoriach wiekowych. Tur-
niej sędziowali, wzorem lat 
poprzednich  Pan Wiesław 
Żołędziowski oraz Pan Dawid 
Kaniewski. Po blisko czterech 
godzinach zaciętej rywalizacji 
wyłoniono zwycięzców.

Kategoria U 16 Dziewcząt;
1 m Kostera Agata
2 m Miler Dagmara
3 m Pluskota Weronika
Kategoria Open Kobiet:
1 m  Żołędziowska Izabela
2 m  Minge Natalia
Kategoria U - 16 Chłopców:
1 m Wesoły Mateusz
2 m Macioszek Paweł
3 m Wesoły Paweł
Kategoria Open Mężczyzn:
1 m Kosicki Szymon
2 m Halasz Maurycy
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.

27 stycznia 2019 zakończyła 
się  13 edycja Zbąszyńskich  
Rozgrywek Piłki Nożnej 
Halowej” KUVERT LIGA. 
Kolejny raz nosiły one 
nazwę  ” Kuvert liga “. To 
dzięki wsparciu i zaanga-
żowaniu firmy “Kuvert 
Polska”.

Do  tegorocznej edycji rozgry-
wek zgłosiło się aż 20  drużyn. 
Zostały one podzielone  na I i 
II ligę.  W lidze   pierwszej gra-
ło 7 zespołów systemem każdy 
z każdym, mecz i rewanż.
W lidze drugiej mecze rozgry-
wało 13 zespołów  systemem 
każdy z każdym.

Całkowitą nowością tego-
rocznej edycji był rozgrywany 
dodatkowo Puchar Ligi.

Mecze odbywały się w hali 
sportowej „Zbąszynianka”.

Organizatorem rozgrywek 
było Zbąszyńskie Centrum 
Sportu, Turystyki i Rekreacji  
oraz Uczniowski Klub Sporto-
wy Gimnazjum w Zbąszyniu.

Sześć sparingów „Płomienia” Przyprostyni

IV Turniej tenisa stołowego o Puchar 
Wójta Gminy Miedzichowo

13. Zbąszyńskie Rozgrywki Piłki Nożnej 
Halowej “Kuvert Liga”

Więcej informacji na:
http://centrumsportu-zbaszyn.pl/13-zbaszynskie-rozgrywki-pil-
ki-noznej-halowej-kuvert-liga-zapisy/#
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Wojewoda wielkopolski Zbi-
gniew Hoffmann pożegnał 
dziś odchodzącego ze stano-
wiska wicekuratora oświa-
ty Krzysztofa Błaszczyka. 
Obowiązki wicekuratora 
przejmie Aleksandra Kuź.

Krzysztof Błaszczyk posiada 
bogate doświadczenie za-
wodowe. Odznaczony został 
Krzyżem Kawalerskim Or-

deru Odrodzenia Polski. W 
listopadzie ubiegłego roku 
otrzymał mandat radnego 
Sejmiku Województwa Wiel-
kopolskiego. Nadal zamierza 
pracować na rzecz oświaty.

Nowym wicekuratorem 
oświaty została Aleksandra 
Kuź. Do tej pory pełniła obo-
wiązki zastępcy dyrektora 
Wydziału Nadzoru Pedago-
gicznego.

Pożegnanie wicekuratora 
Krzysztofa Błaszczyka

Rok 2018 należał do wyjąt-
kowych w naszym regionie. 
Obchodziliśmy nie tylko 
stulecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości, ale 
także setną rocznicę wybu-
chu zwycięskiego Powstania 
Wielkopolskiego. Był to 
wyjątkowy wkład Wielko-
polan w odzyskanie wolnej 
Polski.

27 grudnia 1918 roku Wiel-
kopolanie chwycili za broń i 
po trwających 52 dni walkach 
doprowadzili do przyłączenia 
ziem wielkopolskich do teryto-
rium Rzeczypospolitej. Dzień 
stulecie insurekcji w Wielko-
polsce uczczono w Poznaniu 
z udziałem m.in. prezydenta 
Andrzeja Dudy i Prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Mora-
wieckiego.

Nie tylko w Poznaniu...
Marsza łek Województwa 
Wielkopolskiego – już po raz 
dziesiąty w dniu 28 grudnia 
– zaprosił Wielkopolan, a 
szczególnie rodzin powstań-
ców, oraz mieszkańców sto-
licy na obchody związane z 
wybuchem Powstania Wiel-
kopolskiego w Warszawie. 
Na Placu Zamkowym otwarta 
została wystawa, przybliżająca 
mieszkańcom stolicy Powsta-
nie Wielkopolskie. Główne 
uroczystości odbyły się na 
Placu marsz. Józefa Piłsud-
skiego przy Grobie Nieznane-
go Żołnierza. W stołecznych 
uroczystościach rocznicowych 
wzięli udział m.in. marszałek 
województwa wielkopolskiego 
Marek Woźniak, szef urzę-
du ds. kombatantów i osób 
represjonowanych Jan Józef 
Kasprzyk, dowódca garnizonu 
Warszawa generał brygady Ro-

bert Głąb, dowódcy jednostek 
wojskowych i przedstawiciele 
środowisk kombatanckich. 
Prezydenta Poznania repre-
zentował Z-ca Mariusz Wi-
śniewski. 

Apel poległych na pl. Pił-
sudskiego z okazji setnej rocz-
nicy zwycięskiego powstania 
wielkopolskiego poprzedziła 
msza w bazylice archikate-
dralnej pw. Męczeństwa św. 
Jana Chrzciciela celebrowana 
przez metropolitę warszaw-
skiego kardynała Kazimierza 
Nycza. Kardynał przypomniał 
w homilii o historycznym 

przybyciu do Wielkopolski 
Ignacego Jana Paderewskiego 
– Jego przemówienie stało się 
duchowym zapłonem do tego, 
żeby stanąć w walce o przy-
należność Wielkopolski do 
odrodzonej dopiero co naszej 
ojczyzny …

Marszałek Marek Woźniak 
w swoim wystąpieniu powie-
dział m.in.:- W stulecie wybu-
chu zwycięskiego powstania 
wielkopolskiego przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza, w pan-
teonie polskich bohaterów, 
oddajemy hołd uczestnikom 
wielkopolskiej insurekcji, na-

szym przodkom. Chcemy, żeby 
pamięć o wiktorii wielkopol-
skiej była udziałem i dumą 
wszystkich Polaków, bo czyn 
powstańców wielkopolskich 
zdecydował o granicach odro-
dzonej Rzeczpospolitej, a ich 
solidarność i odwaga pozwoli-
ły te granice ochronić… – Pod 
pruskim zaborem powstało 
polskie społeczeństwo. Soli-
darne, wspierające się i mające 
świadomość wspólnych celów. 
Jednak po licznym udziale 
Wielkopolan w powstaniu 
listopadowym i powstaniu 
styczniowym, których klęska 
wywołała falę represji i prze-
śladowań, nasi przodkowie 
wiedzieli, że do walki trze-
ba się dobrze przygotować i 
podjąć ją, gdy przyjdzie pora. 
Dlatego Wielkopolanie pod 
zaborem pruskim budowali 
przede wszystkim polski po-
tencjał gospodarczy i społecz-
ny, co pozwalało skutecznie 
walczyć z wynaradawianiem i 
spychaniem Polaków na mar-
gines życia…

Po uroczystościach przed 
Grobem Nieznanego Żołnie-
rza Wielkopolanie udali się 
na Cmentarz Wojskowy na 
Powązkach, gdzie znajdują się 
groby Powstańców Wielko-
polskich. Po oddaniu hołdu i 
złożeniu okolicznościowych 
wiązanek delegacja poznańska 
udała się pod Pomnik ofiar 
katastrofy smoleńskiej oraz do

Mauzoleum Wyklętych-
Niezłomnych tzw. Łączki. 
Warszawska uroczystość z 
okazji setnej rocznicy wy-
buchu powstania wielkopol-
skiego zakończyła tegoroczne 
obchody niepodległościowe 
zapoczątkowane w listopadzie.

Roman Szymański

100 lecie Polski i Wielkopolski

Poznański Park Naukowo
-Technologiczny Fundacji 
Uniwersytetu im.A.Mic-
kiewicza  działa już 20 lat.
Wspiera pomysłodawców i 
przedsiębiorstwa z branży 
zaawansowanych tech-
nologii.Jako jedyny park 
technologiczny w Polsce 
posiada status jednostki 
naukowej /kategoria A /. Na 
terenie Parku działa ponad 
80 firm. 

W dniu 29 stycznia 2019 roku 
na terenie PPN-T w Poznaniu 
odbyła się konferencja podsu-
mują ca ; program innowacyj-
ności + .W jednym miejscu 
zgromadzono i przedstawiono 
prawie 30 innowacji z ostat-
nich dwóch lat.Są to prace 
naukowców z ; Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu 
,PPN-T w Poznaniu oraz 
spółki Platinowa .Gościem 
specjalnym konferencji był 
Piotr Vodkel Podczas swoje-
go wystąpienia podzielił się 
z uczestnikami konferencji 
swoim bogatym doświad-
czeniem i wiedzą w zakresie 
wdrażania nowych technolo-
gii w firmach ,które założył 
i prowadzi.Należy pamiętać 
stworzyć zespół ludzi i kli-
mat do pracy.Przedstawiono 
projekty nowych rozwiązań i 
technologii ;

1.Wykorzystanie nowej od-
miany konopi siewnych ,,HE-
NOLA” w różnych gałęziach 
gospodarki,
2.Interaktywna platforma re-

habili- tacyjna ,
3.Suplement ŻELAZA otrzy-
mywany z kiełków roślinnych 
wzbogaconych w ferrytynę,
5.Technologia produkcji pre-
paratu  białek ziemniaka do 
celów spożywczych,
6.Opracowanie nowej linii 
pastylek higienizujących do 
czyszczenia języka,
7.Preparaty  antyroszeniowe 
/przeciwmgielne/ na bazie 
organofunkcyjnych związków 
krzemu,
8.Biologiczna indentyfikacja 
zanieczyszczeń  w wodzie 
wodociągowej,
9.system łączenia modułowego 
stelaża mebla do siedzenia i 
wypoczynku,
10.Przesuwno-zaczepowe  ze-
wnętrznie niewidoczne połą-
czenia do mebli,
11.Wytwarzanie silnie hydro-
fobowych włókien i tkanin 
naturalnych,
12.Wykorzy- stanie eterycz-
nego olejku konopnego w 
wyrobie alkoholowym,
13.Biogaz-Polski system nad-
zoru technologicznego nad  
biogazownią,
14.System zagospodarowania 
osadów z małych oczyszczalni 
ścieków w miejscu wytwa-
rzania,
15.Opracowanie kosiarki  do 
konopi z funkcją osobnego 
zbioru wiech.Jest to tylko 15 
nowych rozwiązań z przed-
stawionych na konferencji 
opracowanych  30 innowacji 
z ostatnich dwóch lat.

Zygmunt Tomkowiak 

Hodowcy gołębi poczto-
wych z całego świata obcho-
dzili swoje święto na terenie 
MTP w Poznaniu. Na 
przestrzeni 25 000 m2 200 
wystawców z 14 krajów 
świata pokazało swój ,, 
dorobek życia „ w postaci 
hodowli  gołębi pocztowych. 

Była taka różnorodność go-
łębi ,że było na co popatrzeć 
i zatrzymać dłużej wzrok. 
Mieniły się kolorami upierzeń, 
niektóre figlarnie przekrę-
cały główki patrząc w oczy 
zwiedzających. Równocześnie 
odbywały się Targi Gołębi 
Pocztowych i Akcesoriów. 
Otwarcie XXXVI Olimpiada 
Gołębi Pocztowych FCI odby-

ło się z pełnym ceremoniałem 
olimpijskim. Odegrano hymn 
państwowy, wniesiono ogień 
a znicz olimpijski zapalił ho-
dowca gołębi z Polski wraz ze 
swoim wnukiem, przy scenie 
stały panie ubrane w polskie 
stroje ludowe. Olimpiada w 
Polsce odbyła się po raz czwar-
ty, a w samym Poznaniu po 
raz drugi. Świadczy to o za-
ufaniu jakie władze Polskiego 
Związku Hodowli Gołębi 
Pocztowych i FCI mają do 
Poznania i organizacji świa-
towych wydarzeń na terenie 
Międzynarodowych Targów 
Poznańskich. Ekspozycja była 
imponująca.

 Tekst:  Zygmunt Tomkowiak
Zdj.: Hieronim Dymalski

Łączymy naukę z biznesem 
PPN-T konferencja w Poznaniu

XXXVI Olimpiada Gołębi 
Pocztowych FCI 



Str. 9POWIATY-GMINY
11 lutego 2019 EUROPEJSKA WIELKOPOLSKA

W piątek 25 stycznia 2019 r. 
Marszałek Marek Woźcivex-
niak wziął udział w posiedzeniu 
komisji CIVEX Europejskie-
go Komitetu Regionów. Prze-
wodnicząca komisji Barbara 
Duden rozpoczęła spotkanie 
od wspomnienia Prezydenta 
Gdańska Pawła Adamowicza, 
potępiając jego morderstwo. 
Członkowie komisji uczcili pa-
mięć Prezydenta minutą ciszy. 
W trakcie posiedzenia zgodzili 
się również, że kwestia mowy 
nienawiści powinna pozostać 
ważnym przedmiotem dyskusji 
na forum Europejskiego Komi-
tetu Regionów. W najbliższym 
czasie zostanie zorganizowana 
wizyta studyjna poświęcona tej 
tematyce.

Głównym tematem posie-
dzenia była demokracja i jej 
podstawowe wartości. W tym 
kontekście uczestnicy debato-
wali, jak władze samorządowe 
mogą chronić takie jej elementy 

jak praworządność, pluralizm 
czy prawa człowieka. Wiele 
z nich bowiem wiąże się bez-
pośrednio z zaangażowaniem 
władz lokalnych lub regional-
nych oraz codziennym życiem 
obywateli (dotyczy to np. swo-
body wypowiedzi czy wolności 
zrzeszania się). Wyzwaniem dla 
władz samorządowych mogą 
być kwestie związane z takimi 
sferami demokracji jak wol-

ność wypowiedzi, integracja 
społeczna czy eksponowanie 
symboli religijnych w przestrze-
ni publicznej – we wszystkich 
z nich napotykamy bowiem na 
formy ekstremalne, które mogą 
naruszać spójność i sprawność 
demokracji. Według ostatniego 
badania Eurobarometru prze-
prowadzonego wiosną 2018 r., 
obywatele 28 państw członkow-
skich UE wyrazili przekonanie, 
że trzy najwyżej cenione warto-
ści w Unii Europejskiej to pokój 
(39% ankietowanych), prawa 
człowieka (33%) i demokracja 
(32%).

Na posiedzeniu komisji kon-
sultacji poddano także projekt 
opinii nt. rozporządzenia w 
sprawie Europejskiej Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej. 
Przedmiotem dyskusji był po-
nadto program prac w zakresie 
pomocniczości w roku 2019. 

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Wiceszef KE ds. unii ener-
getycznej Maroš Šefčovič 
wyraził nadzieję, że uda się 
tak przyspieszyć prace nad 
dyrektywą gazową doty-
czącą Nord Stream 2, żeby 
negocjacje nad ostatecznym 
kształtem nowych przepi-
sów można było rozpocząć 
jeszcze przed wyborami do 
Parlamentu Europejskiego.

Wybory do PE odbędą się w 
dniach 23-26 maja.
Dotychczas nie było postępów 
w pracach nad nowelizacją

“Obecnie mamy nową propo-
zycję prezydencji rumuńskiej. 
(…) Wierzę, że dzięki niej 
możliwe jest przyjęcie projektu 
nowelizacji przez Radę UE 
w pierwszych dniach lutego, 
co otworzy drzwi do trylogu 
(negocjacji nad ostatecznym 
kształtem przepisów Rady UE, 
PE i KE) przed wyborami do 
PE” – powiedział wczoraj (21 
stycznia) Maroš Šefčovič w 
Brukseli po trójstronnych roz-
mowach KE z Rosją i Ukrainą 
ws. dostaw gazu. Na konferen-
cji prasowej przyznał też, że 
Komisja nie była “pod wielkim 
wrażeniem prezydencji bułgar-
skiej i austriackiej w pracach 
nad tą dyrektywą”, ponieważ 
nie było w nich postępów.

Będą spójne przepisy doty-
czące wszystkich gazociągów
Unijny komisarz przekazał 
dziennikarzom, że w czasie 
poniedziałkowych rozmów po-
informował strony o poparciu 
Komisji dla przedstawionego 
projektu nowelizacji dyrekty-
wy. “KE nie widzi żadnych 
przeszkód do wdrożenia takich 
przepisów” – podkreślił Šefčo-
vič zwracając uwagę, że zwięk-
szą one “prawną pewność” 
co do sposobu stosowania w 
UE prawa energetycznego i 
gazowego.

Dodał, że nowelizacja ma 
na celu wprowadzenia spój-
nych przepisów dotyczących 
gazociągów podmorskich, tak 
jak to jest w przypadku gazo-
ciągów na lądzie. Wiceszef KE 
zastrzegł jednak, że jej przyję-
cie w dużym stopniu zależy od 
woli politycznej.

Nowelizację dyrektywy gazo-
wej najsilniej blokują Niemcy
Mimo że Parlament Europejski 
przedstawił swoje stanowi-
sko ws. projektu KE w maju 
zeszłego roku, to państwa 
członkowskie UE nie mogą w 
tej kwestii dojść do porozumie-
nia. Na posiedzeniach Rady 
UE i spotkaniach unijnych 
ambasadorów nowelizację 
blokowały państwa zainte-

resowane budową gazocią-
gu, zwłaszcza Niemcy. Za jej 
wprowadzeniem opowiadają 
się przeciwnicy tej inwestycji 
przede wszystkim Polska i 
państwa bałtyckie.

Niemiecki minister gospo-
darki Peter Altmaier zapowie-
dział, że rząd w Berlinie nie 
będzie ingerował w budowę 
gazociągu Nord Stream 2. 
„Rząd federalny nie będzie 
ingerował w ten proces, po-
nieważ nie ma do tego żadnych 
podstaw prawnych” – cytują 
media jego wypowiedź za 
dziennikiem „Handelsblatt”. 
Niemiecki minister podkre-
ślił przy tym, że budowa ga-
zociągu jest już mocno za-
awansowana i zapewnił, że 
po zakończeniu jego budowy 
tranzyt gazu przez Ukrainę 
zostanie utrzymany. Uznał też, 
że Niemcy są niesprawiedliwie 
oceniani, a Nord Stream 2 “stał 
się klasycznym chłopcem do 
bicia”.

Kilka dni wcześniej szef 
niemieckiej dyplomacji Heiko 
Maas oświadczył natomiast, 
że budowy tego gazociągu nie 
wstrzymają nawet ewentualne 
sankcje USA. Ambasador Ri-
chard Grenell zagroził bowiem 
w liście wysłanym do zachod-
nich koncernów zaangażowa-
nych w realizację Nord Stream 

2, że firmy, które nie wycofają 
się z realizacji tego projektu 
zostaną objęte amerykańskimi 
sankcjami.

“Karne posunięcia Stanów 
Zjednoczonych mogą wpraw-
dzie skłonić niektórych udzia-
łowców tego przedsięwzięcia, 
w tym koncerny niemieckie, 
do wycofania się, ale nie do-
prowadzą do fiaska całego 
projektu” – zapewnił Maas. 
Zwrócił przy tym uwagę, że 
gdyby Rosja sama zrealizo-
wała budowę gazociągu – a 
taką możliwość zapowiadała 
– Zachód straciłby jakikolwiek 
wpływ na utrzymanie tran-
zytu rosyjskiego gazu przez 
Ukrainę.

Nord Stream 2 musi funkcjo-
nować zgodnie z prawem UE
W czasie poniedziałkowej 
konferencji prasowej w Bruk-
seli Šefčovič podkreślił, że 
stanowisko KE w sprawie 
Nord Stream 2 pozostaje bez 
zmian. “Nasze obawy pozo-
stały, zwłaszcza w odniesieniu 
do celów unii energetycznej 
i dotyczących dywersyfika-
cji” – oświadczył. “Dlatego 
nalegamy na pełną zgodność 
(Nord Stream 2) z prawem 
europejskim” – wyjaśnił.

Poprawka do dyrektywy 
gazowej, jaką zaproponowała 

jesienią 2017 roku KE zakłada 
podporządkowanie podmor-
skich części gazociągów na 
terytorium UE przepisom re-
strykcyjnego trzeciego pakietu 
energetycznego UE. Taki ruch 
obniżyłby rentowność Nord 
Stream 2.

Inwestycja może być opóź-
niona
Żeby zdążyć z jej uzgodnie-
niem przed majowymi wy-
borami, nowelizacja powinna 
być gotowa co najmniej sześć 
tygodni przed ostatnią sesją 
PE (tłumacze muszą mieć 
czas na zakończenie prac, a 
europosłowie na przegłoso-
wanie nowych przepisów). 
Gdyby jednak nowe przepisy 
nie weszły w życie przed 
wybudowaniem Nord Stream 
2, to gazociąg ten, tak jak jak 
jego pierwsza nitka, będzie 
mógł uzyskać odstępstwa od 
stosowania trzeciego pakietu 
energetycznego, co pozwoliło-
by m.in. na niedopuszczenie 
innych firm do korzystania z 
rurociągu.

Zgodnie z planem Nord 
Stream 2 ma być gotowy pod 
koniec tego roku, jednak jego 
realizacja może się opóźnić. 
Dania nie wyraziła bowiem 
dotychczas zgody na budowę, 
co może wymusić zmianę 

trasy rurociągu, a to z kolei 
może oznaczać co najmniej 
roczne opóźnienie. Gdyby do 
tego doszło, to PE w nowym 
składzie mógłby podtrzymać 
swój mandat i prace nad 
dyrektywą gazową byłyby 
kontynuowane. Jednak nowa 
Komisja Europejska, która 
powinna zostać powołana 
jesienią, może wycofać swój 
projekt w tej sprawie.

Nord Stream 2
Nord Stream 2 to gazociąg pro-
wadzący z Rosji do Niemiec 
po dnie Bałtyku, którym gaz 
ziemny ma być transportowany 
przez Morze Bałtyckie (więc z 
pominięciem zarówno Ukra-
iny, jak i Polski). Jego całkowi-
ta długość wynosi 1 200 km, a 
przepustowość 55 mld metrów 
sześc. gazu rocznie.

Po jego uruchomieniu Rosja 
zamierza co najmniej ograni-
czyć przesyłanie gazu przez 
terytorium Ukrainy. Partne-
rami rosyjskiego Gazpromu 
jest w tym projekcie pięć za-
chodnich firm energetycznych: 
austriacka OMV, niemieckie 
BASF-Wintershall i Uniper 
(wydzielona z E.On), francuska 
Engie i brytyjsko-holenderska 
Royal Dutch Shell.

Autor: EurActiv.pl

Podstawowe wartości demokracji

Przyspieszenie prac nad nowelizacją dyrektywy gazowej

Najwyższe stężenia szko-
dliwych dla zdrowia pyłów 
w 2016 r. odnotowano w 
Macedonii, drugie miejsce 
zajęła Bułgaria, a trzecie 
Polska – wynika z między-
narodowego audytu jakości 
powietrza, którego wyniki 
przedstawił wczoraj prezes 
NIK Krzysztof Kwiatkow-
ski.

Audyt jakości powietrza w Eu-
ropie przeprowadziło wspól-
nie piętnaście Naczelnych 
Organów Kontroli (NOK) 
oraz Europejski Trybunał 
Obrachunkowy (ETO). Ob-
jęto nim wybrane państwa 
członkowskie UE (Bułgaria, 
Estonia, Hiszpania, Holandia, 
Polska, Rumunia, Słowacja 
oraz Węgry) oraz Albanię, 
Gruzję, Kosowo, Izrael, Mace-
donię, Mołdawię i Szwajcarię. 
Tę pierwszą międzynarodową 
kontrolę koordynował NIK 
razem z Naczelnym Organem 
Kontroli Holandii (Algemene 
Rekenkamer).

Powietrzem trują się nie 
tylko Polacy
Szef  N IK powiedz ia ł  w 
czwartek (31 stycznia), że ze 
smogiem walczy cała Euro-
pa, ale podkreślił, że nie ma 
„uniwersalnych” rozwiązań 
tego problemu. Przedstawiając 
wyniki międzynarodowej kon-
troli nt. skuteczności działań w 
poprawie jakości powietrza, 
Kwiatkowski przywołał dane 
Europejskiej Agencji Środowi-
ska (EAŚ) i Światowej Organi-
zacji Zdrowia (WHO), według 
których choroby wywołane złą 
jakością powietrza, co roku po-
wodują przedwczesną śmierć 
ponad 400 tys. mieszkańców 
Europy, a w państwach uczest-
niczących w audycie liczba ta 
wynosi 160 tys.

Szef NIK zwrócił uwa-
gę, że mimo różnej sytuacji 
krajów uczestniczących w 
audycie, ich mieszkańcy są 
często narażeni na negatywne 
oddziaływanie tych samych 
substancji: pyłów zawieszo-
nych (PM10, PM2,5), benzo(a)
pirenu i dwutlenku azotu 
(NO2). Wyjaśnił przy tym, 
że do najważniejszych źródeł 
zanieczyszczenia powietrza 
należały: transport, niska 
emisja (głównie z sektora 
mieszkaniowego) i przemysł. 
Jednak w Polsce najistotniej-
sze źródło zanieczyszczeń 
stanowi niska emisja z domów 
jednorodzinnych.

Kwiatkowski podkreślił 
przy tym brak odpowiedniej 

polityki dotyczącej ochro-
ny powietrza i wskaźników 
umożliwiających ocenę sku-
teczności wdrażanych działań 
naprawczych, a także brak 
wystarczających informacjach 
z systemu monitoringu. Zwró-
cił ponadto uwagę na fakt, że 
ustalone w poszczególnych 
krajach poziomy alarmowe 
znacząco różniły się od siebie, 
a w konsekwencji ich miesz-
kańcy otrzymywali alarm o 
złej jakości powietrza przy 
różnych poziomach stężeń. 
Przyznał także, że większość 
objętych audytem państw nie 
spełniała krajowych i/lub mię-
dzynarodowych norm jakości 
powietrza i nadal przekraczała 

wartości normatywne dla po-
szczególnych substancji.

Kwiatkowski wskazał też 
na transgraniczny charakter 
zanieczyszczeń powietrza i 
podkreślił, że wymusza to 
międzynarodową współpracę, 
a działania naprawcze władz 
poszczególnych państw nie 
mogą ograniczać się do ich 
terytoriów.

W Polsce smog wciąż dusi
Tymczasem smog wisi nad 
wieloma regionami Polski, a 
najgorszej jakości powietrze 
odnotowano wczoraj na po-
łudniowym zachodzie. Stęże-
nie pyłu PM10 nie powinno 
przekraczać 60 µg/m3, ale 
wczoraj wieczorem ta wartość 
na stacjach pomiarowych w 
wielu miastach została prze-
kroczona, najbardziej (powy-
żej 201 µg/m3) we Wschowej, 
Lublińcu, Prudniku, Żywcu, 
Wodzisławiu Śląskim i Ryb-
niku.

Eksperci podkreślają, że 
pyły PM2,5 są drobniejsze 
i bardziej niebezpieczne dla 
naszego organizmu od pyłów 
PM10, gdyż docierają nie tylko 
do układu oddechowego, ale 
również do układu krwiono-
śnego. Ponadto dużo dłużej 
zostają w ludzkim organizmie. 
Stężenie tego pyłu powinno 
wynosić mniej niż 36 µg/m3. 
Jednak we wtorek wieczorem 
jego stężenie wynoszące po-
wyżej 121 µg/m3 odnotowano 
w Nowej Soli, Wschowej, 
Kielcach, Starachowicach, 
Bielsko-Białej, Tarnowie, Dę-
bicy i Przemyślu.

W związku z tym, że oddy-
chanie tak zanieczyszczonym 
powietrzem jest szkodliwe, 
zalecono ograniczenie prze-
bywania na zewnątrz do nie-
zbędnego minimum.

Autor: EurActiv.pl

MasterCardKomisja 
Europejska nałożyła 
na MasterCard karę za 
sztuczne zawyżanie kosztów 
transakcji oraz za utrud-
nianie transakcji transgra-
nicznych. Zdaniem Bruk-
seli naruszyło to przepisy 
antymonopolowe.

MasterCard jest drugim co 
do wielkości na Europejskim 
Obszarze Gospodarczym ope-
ratorem płatności bezgotówko-
wych zarówno jeżeli chodzi o 
ilości, jak i wysokość dokony-
wanych transakcji.

Firma wprowadziła zapisy, 
które powodowały, że sprze-
dawcy detaliczni musieli po-
bierać tzw. opłaty interchange 
w wysokości, jaka obowiązy-
wała w kraju ich działalności, 
a nie według stawek z kraju, 
z którego pochodził płacący 
sprzedawca. W ten sposób 
utrudniona była transgranicz-
na konkurencja bankowa. 
Sprzedawcy detaliczni pono-

sili w związku z tym wyższe 
koszty przyjmowania opłat za 
transakcję kartą płatniczą.

Komisja Europejska uznała 
takie praktyki za wykorzy-
stywanie monopolistycznej 
pozycji na rynku i rozpoczęła 
swoje postępowanie wobec 
MasterCard w kwietniu 2013 
r. Dwa lata później wydano 
zaś przepisy, które zabroniły 
takiego sposobu naliczania 
opłat.

MasterCard akceptuje karę
Teraz KE zadecydowała o 
wysokości kary dla Master-
Card za złamanie przepisów. 
Wynosić będzie ona 570,6 
mln euro. To o 10 proc. mniej 
niż planowała KE, ale sankcję 
obniżono, ponieważ Master-
Card współpracował podczas 
dochodzenia z kontrolerami z 
Brukseli. Zadecydował się też 
nie odwoływać od kary. Gdy 
rozpoczynało się dochodze-
nie, mówiono bowiem o karze 
nawet na poziomie 1 mld euro.

„Europejscy konsumen-
ci używają kart płatniczych 
każdego dnia, gdy kupują 
żywność, ubrania lub robią 
zakupy przez internet. Prze-
pisy MasterCard sztucznie 
podniosły koszty płatności 
kartą, szkodząc konsumentom 
i detalistom w UE, uniemoż-
liwiając firmom handlowym 
korzystanie z lepszych warun-
ków oferowanych przez banki 
w innych państwach człon-
kowskich UE” – argumento-
wała nałożenie kary komisarz 
ds. konkurencji Margrethe 
Vestager.

Decyzja KE i wynik prze-
prowadzonego przez Brukselę 
postępowania otwiera jednak 
drogę do wnoszenia przez 
sprzedawców detalicznych 
pozwów wobec MasterCard.

Więcej informacji: 
http://europa.eu/rapid/press
-release_IP-19-525_pl.htm

Autor: Euractiv

Polska w ogonie Europy 
pod względem jakości 

powietrza

Ponad 570 mln euro kary od KE 
dla MasterCard

... choroby wywołane 
złą jakością powie-
trza, co roku powo-
dują przedwczesną 
śmierć ponad 400 tys. 
mieszkańców Europy

„złą jakością powie-„złą jakością powie-
trza, co roku powo-„trza, co roku powo-
dują przedwczesną „dują przedwczesną „
śmierć ponad 400 tys. 

„
śmierć ponad 400 tys. 
mieszkańców Europy

„
mieszkańców Europy
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Dnia 13 stycznia 2019r. w Ze-
spole Szkół im. Jana Pawła II w 
Ptaszkowie, odbył się XXVII 
finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Tradycją 
Zespołu Szkół Technicznych 
im. E. Kwiatkowskiego w 
Grodzisku Wlkp stał się udział 
dziewcząt ze szkolnej grupy 
tanecznej. Zespół miał możli-
wość zaprezentowania układu 
zumby. W tym roku po raz 
pierwszy, wystąpił chór działa-
jący w ZST- ,,Landrynka” oraz 
zespół ,,Station of Feelings”. 

Młodzież zaprezentowała 
pięć utworów, które zostały 
przygotowane specjalnie na 
tę okazję. Grupę młodzieży 
wspierały nauczycielki: M. 
Lange i  Anna Hoffman-Lusi-
na.Uczniowie biorący udział 
w 27 finale WOŚP
1. Natalia Bendowska kl.IL
2. Beata Stróżyńska kl.IG
3. Paulina Piechocka kl.IVH
4. Agnieszka Kubicka kl.IVH 
5. Amanda Kaźmierczak 
kl.IVH 
6. Laura Marchewka kl.IVH
7. Julia Gorzelana kl.IIIE
8. Wiktoria Jaskulska kl.IIIE
9. Milena Matuszewska kl.IIG
10. Andżelika Lehman kl.IIIE
11. Andżelika Walkowiak 
kl.IIIE
12. Magdalena Wencel kl.IIIE
13. Anna Zajdowicz kl.IIIE

14. Olga Kortus kl.Id
15. Sebastian Kalitka kl.IL
16. Angelika Stefaniak kl.IIE
17. Bartosz Głania kl.IM
18. Weronika Jarmuż kl.IIC
19. Natalia Kuśnierz kl.IIA
20. Jakub Ratajczak kl.IIG
21. Aleksandra Fornalik kl.IIE

22. Julia Staśkowiak kl.IIE
23. Paulina Wecburger kl.IIE
24. Emilia Konieczna kl.IG 
25. Przemysław Hermeła 
kl.IIL
26. Szymon Kempa kl.IIL
27. Wołodia Syerykov kl.II

Anna Hoffman-Lusina

W konkursie udział wzięło 
ponad 6 tys. Uczniów z całej 
Polski.

Nasi uczniowie odnieśli nastę-
pujące sukcesy:

1. Anna Dodat kl. IA-  uzyska-
ła 11 miejsce w województwie
2. Bartosz Bednarek kl. IC 
uzyskał  13 miejsce w woje-
wództwie
3. Julita Jaśkowiak kl. IIE 15 
zajęła  miejsce w wojewódz-
twie

Ponadto:
1. Anna Dodat, kl. IA uzyskała 
najlepszy wynik w klasach 
pierwszych
2. Julita Jaśkowiak kl. IIE 

uzyskała  najlepszy wynik w 
klasach drugich
3. Aleksandra Nowak kl. 
IV C osiągnęła najlepszy 
wynik w klasach trzecich  
i czwartych

Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów językowych.
Organizatorzy:
A Aldona Starosta
A Klaudia Budzyńska- Schulz
A Jakub Tasiemski

W 100. rocznicę wybuchu 
zwycięskiego Powstania 
Wielkopolskiego w Zespole 
Szkół Technicznych im. 
Eugeniusza Kwiatkow-
skiego powstał tzw. mural 
przedstawiający zryw 
insurekcyjny Wielkopolan z 
lat 1918-1919. 

Głównym mecenasem przed-
sięwzięcia jest Instytut Pa-
mięci Narodowej w Pozna-
niu. Swoją „cegiełkę” dołożył 
także Bank Spółdzielczy w 
Grodzisku Wielkopolskim, 
grodzisk i Browar, PPUH 
„Stola rz” Sławomir Jokś 
oraz społeczność ZST. Au-
torem projektu i wykonawcą 
jest lokalny plastyk Roman 
Tuliński. 7 stycznia 2019 
r. podniosłego odsłonięcia  
i symbolicznego przecięcia 
wstęgi dokonali wspólnie z 
gospodynią uroczystości p. 
Dyrektor Anną Matysiak - Sta-
rosta Grodziski Mariusz Zga-
iński oraz Dyrektor Oddziału 
Instytutu Pamięci Narodowej  
w Poznaniu dr hab. Rafał Re-
czek. Ceremonia była też okazją  
do podpisania protokołu prze-
kazania sprzętu w ramach 
projektu pilotażowego „Pro-
gram wspierania szkół ponad-
gimnazjalnych prowadzących 
Piony Certyfikowanych Woj-
skowych Klas Mundurowych”. 
W ramach tego programu 
grodziska szkoła otrzymała 
sprzęt niezbędny do szkole-
nia młodzieży klas wojsko-
wych. Sprzęt przekazał szkole  
p. Starosta Mariusz Zgaiń-
ski. Wyposażenie dla cer-

tyfikowanej klasy o profilu 
wojskowym, której patronu-
je 5 Lubuski Pułk Artylerii  
w Sulechowie jest wartości 
ponad 40 000 złotych. Koor-
dynatorem programu „mun-
durówki” z ramienia ZST jest 
p. Rafał Maluśki.  

Po zakończeniu uroczysto-
ści wszystkie klasy wojskowe 
uczestniczyły  w wykładzie pt. 
„Czyn zbrojny Grodziszczan 
1918-1919” prowadzonym 

przez p. Sebastiana Tuliń-
skiego, historyka ZST. War-
to przypomnieć, że  to już 
trzeci mural nawiązujący do 
zwycięskiego zrywu Wiel-
kopolan. W Grodzisku Wiel-
kopolskim pozostałe są na 
budynku skrzyżowania  Placu 
św. Anny i ul. 3 Maja oraz na 
Osiedlu Wojska Polskiego przy  
tzw. „butikach”.

Sebastian Tuliński

XXVII Finał WOŚP

Konkurs Języka Niemieckiego

Mural w „Różowej”

W piątek, 1 lutego br. w auli 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. Juliusza Słowackiego w 
Grodzisku Wlkp. odbył się  
,,Dzień babci i dziadka”, na 
który uczniowie grodziskie-
go liceum zaprosili swoich 
dziadków. 

Czcigodnych gości powitała 
dyrektor szkoły pani Jadwiga 
Łacheta, która przy tej okazji 
podziękowała dziadkom i 
babciom za wspaniałych wnu-
ków i zaprosiła do obejrzenia 
spektaklu ,,100 lat niepod-
ległej’’. Zaproszeni goście 
mogli przenieść się w czasy 
młodości i raz jeszcze przeżyć 
emocje towarzyszące festiwa-
lom opolskim czy kolejko-
wym zmaganiom lat 80-tych. 
Scenki przeplatały piosenki , 
a także prezentacja multime-
dialna przedstawiająca różne 

aspekty życia w kolejnych 
dziesięcioleciach niepodległej 
Polski. Dziadkowie przy kawie 
i słodkim poczęstunku ze 
wzruszeniem patrzyli na ar-
tystyczne dokonania wnuków. 
Po spektaklu była okazja do 

zwiedzania szkoły, poznania 
wychowawców i nauczycieli  
i porozmawiania z nimi. Nie-
codzienni  i wyjątkowi goście 
sprawili, iż był to wieczór nie 
tylko ciepły i sympatyczny, ale 
i pełen rodzinnych wzruszeń.

Dnia 8.01.2019 r. w Gro-
dziskiej Hali Sportowej 
odbył się  już  XIX Mię-
dzyszkolny Turniej Tańca. 
Organizatorkami były p. 
Anna Hoffman-Lusina i 
p. Magdalena Lange z Ze-
społu Szkół Technicznych 
im. E. Kwiatkowskiego w 
Grodzisku Wlkp. Celem 
imprezy było propagowanie 
aktywnego stylu życia  a 
także integracja dzieci i 
młodzieży z różnych szkół 
oraz prezentacja ich umie-
jętności tanecznych.                                                                                                

Udział w tegorocznej edycji 
wzięło 12 drużyn:                                                                             
a Zespoły „DEMSI” i „FUK-
SY” ze Szkoły Podstawowej 
w Rakoniewicach pod opieką 
p. Dominiki Mądrej-Kalemba 
i p. Beaty Mrożek
a  Zespoły „BIG STARS”, 
„POMPONIARKI” i „BLACK 
ANGELS” trenowane przez  
p. Katarzynę Piasecką pod 
opieką p. Agnieszki Słomskiej 
reprezentujące Centrum Kul-
tury w Wielichowie
a  Zespół „JEDYNKA” ze 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w 
Grodzisku Wlkp. pod opieką 
p. Iwony Wasik
a Grupa reprezentująca Ze-
spół Szkół w Ptaszkowie pod 
opieką p. Agnieszki Nowickiej
a Grupa „AMBITIUS DOL-
LS” reprezent ująca  Z e -
spół Przedszkolno-Szkolny  
w Ruchocicach pod opieką p. 
Sandry Wawrzyniak
a 4 drużyny z klas IG, IL, II 
G i IV H Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Grodzisku Wlkp.

W kategorii drużyn młod-
szych z pomponami zwycięży-
ły „FUKSY”, miejsce II przy-
padło zespołowi „JEDYN-
KA”, III miejsce - zespołowi 
„DEMSI” a miejsce IV zajęły 
ex aequo grupy „BLACK AN-
GELS”, „POMPONIARKI” i 
„BIG STARS”.

W kategorii drużyn tanecz-
nych zwyciężyła reprezentacja 
klasy IV H ZST, miejsce II 
przypadło w udziale zespołowi 
„AMBITOUS DOLLS”, III 
miejsce- drużynie z Ptaszko-
wa, a IV zespołom z klas I G, II 
G i I L reprezentujących ZST.

Występy oceniało jury w 
składzie p. Monika Jeżewska

-Urbanek, p. Sandra Wawrzy-
niak, p. Iwona Wasik oraz 
p. Jarosław Szulc. Drużyny 
otrzymały pamiątkowe statu-
etki i dyplomy, a wszystkie 
uczestniczki nagrody ufun-
dowane dzięki sponsorom: 
Nadleśnictwu w Grodzisku 
Wlkp., Grodziskiej Hali 
Sportowej oraz Zespołowi 
Szkół Technicznych w Gro-
dzisku Wlkp.

D o d a t k o w ą  a t r a k -
cją imprezy były warszta-
ty taneczne przygotowane  
i poprowadzone przez p. San-
drę Wawrzyniak ,w których 
wzięło udzia ł ponad 150 
dziewcząt i chłopców.

Dzień Babci i Dziadka

Międzyszkolny Turniej Tańca
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Już 21-23 lutego na terenie 
Międzynarodowych Targów 
Poznańskich odbędą się wy-
jątkowe Targi Ogrodnictwa 
i Architektury Krajobrazu 
GARDENIA. Odwiedzenie 
wydarzenia to najlepszy 
sposób, aby rozpocząć przy-
gotowania do nadchodzą-
cego sezonu. Jako pierwszy 
zobacz nowości z sektora 
garden, wykorzystaj wiedzę 
pochodzącą z seminariów 
i warsztatów. Bądź częścią 
GARDENII 2019!

Pielęgnacja ogrodu z pew-
nością nie należy do jednej z 
najłatwiejszych rzeczy. Wie-
dza, czas oraz wykorzysty-
wane produkty bardzo często 
decydują o tym, czy nasz 
zielony skwer będzie wyglądał 
pięknie. To właśnie z myślą o 
ogrodach naszych zwiedza-
jących tworzymy wspólnie 
Targi GARDENIA. Porządny 
zastrzyk wiedzy oraz prezen-
tacja rynkowych nowości, 
to elementy, które mogą na 
zawsze odmienić ogrody. Na 
to właśnie mogą liczyć goście 
targowi. 

Dla architektów 
XIII Forum Miejska Sztuka 

Ogrodowa oraz IV Forum 
Architektów i Krajobrazu 
„Ogród w mieście od tarasu 
po zielone przydomowe en-
klawy” to wydarzenia, które 
będą okazją do zapoznania się  
z wyzwaniami, przed jakimi 
stoją dziś architekci krajobra-
zu. Im właśnie dedykowany 
jest bogaty program wydarzeń 
oraz profesjonalny pokaz cię-
cia róż. XIII Forum Miejska 
Sztuka Ogrodowa odbędzie 
się pierwszego dnia Targów 
GARDENIA, 21 lutego. Nato-

miast na drugi dzień, 22 lutego 
zaplanowane jest IV Forum 
Architektów i Krajobrazu. 
Szczegółowy plan wydarzeń 
jest dostępny na stronie www.
targigardeni.pl w zakładce 
„Program wydarzeń”. 

Tradycyjnie Targom GAR-
DENIA towarzyszyć będzie 
konkurs INSPIRACJE-A-
RANŻACJE organizowany 
przez Ogólnopolskie Stowa-
rzyszenie Twórców Ogrodów, 
podczas którego na oczach 
zgromadzonej publiczności 
powstaną niezwykłe ogrodowe 
aranżacje. Ogrody pokazowe 
budowane będą w dniach 21-
22 lutego, a rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi trzeciego 
dnia Targów GARDENIA, 23 
lutego. Zwycięzca wyłaniany 
będzie w drodze głosowania 
przez uczestników. Tematem 
przewodnim tegorocznego 
konkursu jest „ZIELONE 
MARZENIE”. 

Warsztaty z Wojtkiem War-
deckim, Markiem Jezierskim i 
Witoldem Czuksanowem 

Przypominamy również o 
warsztatach z Wojtkiem War-
deckim, który przedstawi, w 
jaki sposób można stworzyć 
swój własny niepowtarzalny 
„Las w żarówce”. Wszystkich 
zainteresowanych wzięciem 
udziału zachęcamy do za-
kupu biletu, który obejmuje 
wstęp na Targi GARDENIA, 
udział w warsztatach oraz 
niezbędne do pracy materiały. 
Po zakończonych warsztatach 
przygotowany pod czujnym 
okiem Wojtka las będzie moż-
na zabrać ze sobą do domu. 
Warsztaty odbywają się 23 
lutego w pawilonie nr 6.

W dniach 22-23 lutego 
warsztaty na żywo poprowa-

dzi też Marek Jezierski, który 
podzieli się swoim wieloletnim 
doświadczeniem w ogrodnic-
twie. Podczas Targów odbę-
dzie się również kolejna edy-
cja Rodzinnych Warsztatów 
Ogrodniczych, które wzorem 
lat ubiegłych uświetni swoją 
obecnością Witold Czuksanow 
w dniu 23 lutego.

Wydział Ogrodnictwa i Ar-
chitektury Krajobrazu Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu zainicjuje również bar-
dzo interesujący cykl warsz-
tatów, prelekcji i wystąpień. 
Uczestnicy Targów GARDE-
NIA mogą liczyć m.in. na 
porady sadownicze, inspiracje 
w zakresie projektowania 
ogrodów, wykłady na temat 
glonów w oczkach wodnych, 
doboru gatunków i odmian 
roślin sadowniczych, prelekcje  
w zakresie technicznych nowo-
ści w ogrodnictwie czy roślin 
drzewiastych w hortiterapii. 
GARDENIA to też możliwość 
przetestowania programu Gar-
denphilia DESIGNER, czyli 
profesjonalnego narzędzia do 
projektowania i wizualizacji 
ogrodów i zieleni.

Podczas Targów GARDE-
NIA pojawi się również spe-
cjalna STREFA INSPIRACJI 
roślinnych, w której zostaną 
zaprezentowane nowe odmia-
ny roślin.  Swoją odsłonę będą 
mieć tam produkty nagrodzo-
ne w konkursie GRAND PRIX 
GARDENII. Podczas targów 
będzie też można zobaczyć 
wiele nowości oraz innowa-
cyjne rozwiązana nagrodzone 
Złotymi Medalami MTP.

Więcej informacji o wyda-
rzeniach w zakładce „Program 
Wydarzeń” na stronie: www.
targigardenia.pl 

We wtorek 4 lutego w 
obornickiej restauracji 
Millenium na zaproszenie 
Posła Krzysztofa Paszyka, 
na tradycyjnym toaście 
Noworocznym PSL spotka-
ło się się liczne grono gości 
– przedstawicieli i sympaty-
ków PSL, samorządowców, 
reprezentantów stowarzy-
szeń, przedsiębiorców i 
rolników z całej północnej i 
zachodniej Wielkopolski.

Wśród gości nie zabrakło Posła 
do Parlamentu Europejskiego 
Andrzeja Grzyba, byłego Posła 
i Ministra Rolnictwa Stanisła-
wa Kalemby, wicemarszałka 
Wojciecha Jankowiaka, wi-
ceprzewodniczącego Sejmiku 
Jarosława Maciejewskiego, 
radnej Sejmiku Zofii Szalczyk 
oraz wielu starostów, bur-
mistrzów, wójtów oraz m.in. 
prezesów powiatowych struk-
tur PSL: w Nowym Tomyślu 
- Ireneusza Kozeckiego, w 
Grodziksu - Romana Jajczyka 
oraz w Wolsztynie - Andrzeja 
Witę.

Poseł Krzysztof Paszyk wi-
tając gości odniósł się też do 
napiętej sytuacji politycznej 
w kraju i narastającej agresji w 
życiu publicznym. - Nasze dzi-
siejsze spotkanie, jak mówił, 
jest dowodem na to, że w tak 
trudnych czasach jest miejsce 
na inicjatywy ponad podzia-
łami politycznymi. Owoce 
tej współpracy widać dziś w 
regionie, w postaci remonto-
waych linii kolejowych i dróg 
wojewódzkich. Poseł wyraził 
też nadzieję, że w 2019 r. wza-

jemne zrozumienie i wspólne 
działanie wielu środowisk dla 
dobra Wielkopolan będzie 
kontynuowane.

Poseł do Parlamentu Eu-
ropejskiego Andrzej Grzyb 
nawiązał do tradycji Powstania 
Wielkopolskiego oraz życzył 
zebranym wielu sukcesów w 
2019 r., zaś były Poseł z okręgu 
pilskiego Stanisław Kalemba 
nakreślił sytuację w wielko-
polskim rolnictwie. Gości 
pozdrowił również reprezen-
tujący nasz okręg w Sejmiku 

Jarosław Maciejewski, który 
przewodniczy nie tylko Sej-
mikowi, ale i Stowarzyszeniu 
Wielkopolskich Sołtysów.

Głównym punktem spotka-
nia było symboliczne przy-
jęcie do grona Ludowców 
Senatora RP Jana Filipa Libic-
kiego. Prezes wielkopolskich 
struktur PSL Andrzej Grzyb, 
honorowy Prezes Stanisław 
Kalemba, przewodniczący 
powiatowym st r uk turom 
Krzysztof Paszyk oraz gmin-
nym Andrzej Ilski wręczyli 
Senatorowi Libickiemu legi-
tymację członkowską PSL. 
Senator nie krył radości z tego 
powodu, dziekując za ciepłe 
przyjęcie i deklarując dalsze 
zaangażowanie w sprawy 
regionu.

Spotkanie zakończyło się 
uroczystym toastem, wzniesio-
nym przez gospodarzy, obor-
nickich Ludowców na cześć 
gości oraz życzeniami udanego 
2019 roku. Bez wątpienia waga 
tych życzeń w roku wybor-
czym ma szczególną wagę i 
szczególny wymiar.

Targi Ogrodnictwa – GARDENIA

Toast Noworoczny Wielkopolskich Ludowców

Kolejna edycja Targów 
Pasji, która odbyła się w 
dniach 1-3 lutego przycią-
gnęła ponad 40.000 osób. 
Wydarzenia zintegrowały 
pasjonatów kilku dziedzin i 
wielu pokoleń.

Targi Rybomania, jak co roku 
cieszyły się wypełnionymi po 
brzegi pawilonami. Ponad 250 
wystawców zaprezentowało 
swoją ofertę, a wśród atrakcji 
czekających na zwiedzających 
znalazły się pokazy rzutowe i 
muchowe oraz symulator holu. 
Dużym zainteresowaniem cie-
szyła się także Strefa Trendów, 
która stanowiła zapowiedź 
nadchodzącego sezonu węd-
karskiego. Ross Honey, wielka 
postać wędkarskiego świata, 
uświetnił Rybomanię swoją 
obecnością, co ucieszyło pa-
sjonatów tego sportu. Podczas 
Boatexu na wielbicieli sportów 
wodnych i żeglarstwa czekały 
łodzie, katamarany, żaglówki, 
kajaki i wiele innych. Na sce-
nie wspólnej Boatexu i Rybo-
manii przez trzy dni Targów 
prowadzone były prelekcje, 
które wzbogaciły merytorycz-
nie wydarzenie. 

Targi Survival Force Expo, 
dedykowane wszystkim pa-
sjonatom sztuki przetrwania, 
militariów, knifeamking’u 
oraz wypraw survivalowych 
przysporzyły zwiedzającym 
nie lada emocji. W strefie 
prelekcyjnej pojawili  się tacy 
goście jak Naval Polska – były 
operator JW GROM, autor 
bestsellerowych książek czy 
Seweryn Kubicki „Piechur” 
– twórca objętego patronatem 
National Geographic Traveler 
projektu „Pieszo przez wszyst-
kie puszcze w Polsce”. Wie-
le atrakcji kierowanych dla 
zwiedzających przygotowała 
Agencja Mienia Wojskowego. 
Nie zabrakło  pojazdów woj-
skowych, 12. Wielkopolskiej 
Brygady Obrony Terytorialnej, 
transportera „KTO Rosomak”, 
multimedialnego symulatora 
do szkoleń jednostek woj-
skowych oraz samochodu 
terenowego HMMWV, zwa-
nego potocznie „Humvee”. Nie 
słabnącym zainteresowanie 
cieszyła się również strzelnica 
ASG.

ShootingPro – targi strze-
leckie były okazją do spotkań 
z interesującymi osobami, ale 
także ciekawego spędzenia 
czasu wśród miłośników tema-

tyki strzelectwa.  Targi odwie-
dziła Joanna Mazur – strzelec 
dynamiczny 3GUN&IPSC, 
mistrzyni Polski w Strzelbie 
Lady Standard. 

Knieje – targi łowieckie 
zachwyciły zarówno doświad-
czonych hobbystów, jak i oso-
by dopiero planujące rozpo-
cząć swoją łowiecką przygodę. 
Była to wyjątkowa okazja do 
spotkania się z osobistościa-
mi łowieckiego środowiska, 
poznania historii, rzemiosła 
i kultury myśliwskiej. Wśród 
licznych atrakcji znalazły się 
wydarzenia, które co roku 
wzbudzą zainteresowanie od-

wiedzających, jak: zawody 
strzeleckie, konkurs budowy 
ambon, koncerty, prezentacja 
najpiękniejszych gatunków 
psów myśliwskich oraz pta-
ków wykorzystywanych w so-
kolnictwie. Uczestnicy Targów 
będą również wziąć udział w 
konkursie jedzenia na czas 
kilogramowego wild burgera. 
Miłośnicy kuchni myśliwskiej 
mogli wziąć udział w live 
cookingu. 

W ramach Targów Pasji coś 
dla siebie znaleźli zarówno 
profesjonaliści, jak i amatorzy 
– najmłodsi i ci z wieloletnim 
doświadczeniem.

40 tys. osób na Targach Pasji
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Radio String Quartet – wraz 
z The Kronos Quartet, Turtle 
Island Quartet i polskim Atom 
String Quartet – należy do elity 
współczesnej kameralistyki. 
To wirtuozerskie kwartety, 
które w budowanie własnego 
wizerunku i brzmienia sięgają 
nie tylko po klasyczny reper-
tuar, ale kreują swoją muzykę 
interpretując standardy jazzu, 
rocka i współczesnej awan-
gardy. Nie dziwi zatem, że w 
rozległym repertuarze Radio 
String Quartet znajdują się 
arcyciekawe wersje kompozycji 
Johna „Mahavishnu” McLau-
ghlina, Joe Zawinula i The 
Weather Report, Henry’ego 
Manciniego, Milesa Davisa, 
grupy Radiohead, George’a 
Gershwina, Keitha Jarretta. 
Poznański koncert Ery Jazzu 
przyniesie interpretację muzyki 
Krzysztofa Komedy w premie-
rowym programie Radio String 
Quartet.

„Radio String Quartet tworzą 
niezwykle oryginalną muzykę, 
odważnie przekraczając granice 
między muzyką klasyczną, 
popularną a jazzem – mówi 
Dionizy Piątkowski, szef Ery 
Jazzu – Perfekcyjna improwi-
zacja, wirtuozeria oraz roz-
legła kreatywność zachwyca 
publiczność i krytyków. Są 
jednym z wybitnych zespołów 
o klasycznym rodowodzie (naj-
słynniejszy to Kronos Quartet), 

ale tylko Radio String Quar-
tet ma w repertuarze przede 
wszystkim kompozycje jazzo-
we, które w ich wirtuozerskiej 
interpretacji brzmią często jak 
poważna muzyka współczesna 
niż jazz czy klasyka”.

Radio String Quartet z dużą 
swobodą wnosi własne pomysły 
muzyczne i własną tożsamość 
kulturową. W tym znaczeniu 
międzynarodowi muzycy – Au-
striak Bernie Mallinger, Berliń-
czyk Igman Jenner, Chorwatka 
Asja Valcic i Tajwanka Cynthia 
Liao postrzegają siebie jako 
protagonistów nowej wiedeń-
skiej szkoły smyczkowej. To 
„muzyczny Wiedeń” ze swoją 
bogatą tradycją i nową kultu-
rową otwartością pokazywany 
talentem zdolnych muzyków
-wirtuozów.

Radio String Quartet, nie-
klasyczny kwartet smyczkowy 
rozpoczął swą karierę w 2006 
roku od autorskich interpretacji 
kompozycji Johna McLau-
ghlina i jego The Mahavishnu 
Orchestra. Wybitny gitarzysta 
napisał w komentarzu do de-
biutanckiego krążka wiedeń-
skiego kwartetu „Od pierwszej 
nuty byłem poruszony tym, 
w jaki sposób ci muzycy za-
właszczyli dla siebie moje kom-
pozycje i uczynili z nich coś 
własnego i pięknego”. Równie 
entuzjastycznie przyjęto kolej-
ny album kwartetu „Posting Joe 

– Celebrating Weather Report”, 
swoiste epitafium dla zmarłego 
Joe Zawinula – lidera słynnego 
zespołu Weather Report. Jego 
słynne kompozycje „In A Silent 
Way”, „Black Market”, „Bir-
dland”, „Cannonball” zostały 
przez Radio String Quartet na 
nowo zaaranżowane i z ogrom-
nym sukcesem prezentowane na 
niemal całym świecie. Radio 
String Quartet wydał dotąd 
siedem doskonałych i zupeł-
nie różnych pod względem 
stylistycznym albumów: od 
„Celebrating The Mahavishnu 
Orchestra” i „Posting Joe – Ce-
lebrating Weather Report” po 
„Love Is Real” z udziałem gi-
tarzysty Ulfa Wakeniusa, „Ra-
diotree” nagrany z akordeonistą 
Klausem Paierem i jazzowo-po-
powy album „Calling You” z 
udziałem wokalistki Rigmor 
Gustafsson oraz wzbogacany 
elektronicznym brzmieniem „In 
Between Silence”. Radio String 
Quartet specjalnie na koncert 
„Era Jazzu – Czas Komedy” 
przygotowuje premierowe wy-
konanie kompozycji Krzysztofa 
Komedy Trzcińskiego. Być 
może jest to zapowiedź kolej-
nego albumu?

Dionizy Piątkowski

Partnerem Strategicznym Ery 
Jazzu jest Aquanet S.A.
Projekt realizowany jest przy 
współpracy Miasta Poznań.

Zapraszam na 121 edycje „Jazz w muzeum” a zarazem pierwszą w tym roku, podczas której na scenie  ostrowskiego Kina Komeda wystąpi wraz ze swoim zespołem, amerykańska wokalistka China 
Moses . To nowa gwiazda muzyki jazzowej i soulowej. Niektórzy twierdzą, że skoro talent odziedziczyła po rodzicach , matce legendarnej wokalistki Dee Dee Bridgewater i ojcu reżyserze Gilbercie 
Moses, to urodziła się po to aby zostać wielką gwiazdą. Myślę zatem że warto przybyć na koncert aby zderzyć się z Jej magicznym muzycznym światem.
China Moses - śpiew, Josiah Woodson - trąbka, gitara, Mike Gorman - fortepian, instrumenty klawiszowe, Neil Charles - kontrabas, gitara basowa, Tiss Rodriguez - perkusja 

Jerzy Wojciechowski

Radio String Quartet
13 kwietnia 2019 - CK Zamek Poznań

Jazz w muzeum na scenie ostrowskiego kina Komeda

Pod młotek pójdą należące 
do artysty Fendery, Gibso-
ny i Martiny, lecz głównym 
punktem licytacji będzie 
historyczny „Black Strat”, 
instrument szczególnie 
bliski Davidowi. Wyprodu-
kowany w 1969 roku czarny 
Fender Stratocaster ma 
już swoje miejsce w historii 
rocka. Znany jako „The 
Black Strat” został zaku-
piony przez Artystę w 1970 
roku w sklepie Manny’s w 
Nowym Jorku, przy West 
48th Street, a przez kolej-
nych blisko 50 lat stał się 
najbardziej rozpoznawal-
nym instrumentem muzyka 
Pink Floyd.

Między 1970 a 1986 rokiem, 
The Black Strat był instrumen-
tem, którego David używał 
najczęściej zarówno na scenie, 
jak i w studiu. Dzięki niemu 
wykształciło się charaktery-
styczne brzmienie zespołu. 
David zagrał na ‚Czarnym 
Stracie’ na tak kultowych pły-
tach,  jak „The Dark Side of the 
Moon” z 1973 roku, uznawanej 
za jeden z albumów wszech 
czasów, z niesamowitym utwo-
rem „Money”. Słychać go też 
na „Wish You Were Here” 
(1975) w kompozycji „Shine 
on You Crazy Diamond”, 
która powstała właśnie na tej 
gitarze; jest obecny na płycie 

„Animals” (1977) oraz „The 
Wall” (1979), na której Gil-
mour zagrał legendarne solo 
w „Comfortably Numb”. „The 
Black Strat’ przez dekady był 
modyfikowany i dopasowywa-
ny do ewoluującego stylu gry 
Gilmoura oraz zmieniających 
się wymagań koncertowych. 
Gitarę słychać także na solo-
wych płytach Artysty, „Da-
vid Gilmour” (1978), „About 
Face” (1984), „On an Island” 
(2006) i „Rattle that Lock”  
(2015).

 To nie tylko największa 
kolekcja gitar, jaką kiedykol-
wiek wystawiono na licytację, 
to również wiele fragmentów 
z historii muzyki, tworzonej 
przez jednego z najbardziej 
wpływowych gitarzystów. 
Cały dochód ze sprzedaży 
zasili cele charytatywne. Ob-
jazdowe pokazy kolekcji gitar 
rozpoczną się w londyńskiej 

siedzibie Christie’s, przy King 
Street. W tym miejscu wszyst-
kie instrumenty będzie można 
podziwiać w dniach 27-31 
marca 2019 roku. Potem, 7-11 
maja 2019 roku, zostaną one 
zaprezentowane w Los An-
geles, bo w końcu trafić do 
Nowego Jorku, gdzie jeszcze 
przed licytacją będzie można 
je podziwiać w dniach 14-19 
czerwca. Podczas ekspozycji 
o odpowiednią oprawę dźwię-
kową zadba firma Sennheiser.

 „Te gitary dały mi wie-
le dobrego, na wielu z nich 
napisałem na przestrzeni lat 
sporo muzyki” – mówi David 
Gilmour. „Spłaciły się wie-
lokrotnie, a teraz jest czas, 
aby rozpoczęły nowe życie. 
Gitary produkuje się po to, 
aby na nich grano i jest moim 
życzeniem, by bez względu na 
to, gdzie trafią, dały właścicie-
lowi wspaniały dar, jakim jest 
muzyka. Wystawiając je na 
aukcję, liczę na to, że być może 
pomogę komuś, kto bardzo 
pomocy potrzebuje i dzięki 
mojej fundacji charytatywnej 
uczynię świat nieco lepszym. 
Byłoby niefajnie, gdybym 
najpierw je sprzedał, a potem 
pewnego dnia musiał wytropić 
jedną lub dwie i odkupić!”.

Gavin Elder przygotował 
krótki film, w którym David 
opowiada o swoich gitarach.

Krzysztof Wodniczak

Licytacja ponad 120 gitar z osobistej kolekcji 
muzyka Pink Floyd, Davida Gilmoura
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„Na na, zwijaj się na tajem-
niczą magiczną podróż. Na 
na, zwijaj się na tajemniczą 
magiczną podróż – mamy 
wszystko czego potrzebu-
jesz”, śpiewali Beatlesi w ty-
tułowym utworze z albumu 
„Magical Mystery Tour” z 
1967 roku. John Lennon, 
George Harrison, Ringo 
Star i Paul McCartney to 
obok Elvisa Presleya jeden 
z największych muzycznych 
symboli XX wieku. 

Zarówno zmarły w 1977 roku 
król rock’n’rolla jak i Wielka 
Czwórka z Liverpoolu wciąż 
mają rzesze swoich wiernych 
fanów na całym świecie. I to 
w każdym wieku. O popular-
ności i fenomenie brytyjskiej 
formacji mogli się wczoraj 
przekonać wszyscy, którzy 
przybyli do hali widowiskowej 
Tauron Arena w Krakowie na 
koncert Sir Paula McCartneya.

Muzyk, współautor zdecy-
dowanej większości przebojów 
grupy The Beatles, przybył do 
Polski w ramach trasy koncer-
towej „Freshen Up” promują-
cej jego nowy studyjny album 
„Egypt Station”. Była to jego 
druga wizyta w naszym kraju 
i po tym czego doświadczyłem 
wczorajszego wieczora mam 
nadzieję, że nie ostatnia.

Niczym w przytoczonych 
wyżej słowach piosenki, „zwi-
jaj się na tajemniczą magiczną 
podróż – mamy wszystko cze-
go potrzebujesz”, krakowski 
show siedemdziesięciosześcio-
letniego Paula McCartneya 
zawierał absolutnie wszystko 
na co liczył blisko dwudziesto-
tysięczny tłum zgromadzony 
w Arenie. Już po otwierającej 
widowisko „A Hard Day’s Ni-
ght” z repertuaru The Beatles 
wokalista wyjaśnił (trzeba 
dodać, że bardzo umiejęt-
nie posługiwał się przy tym 
językiem polskim), że „za-
gramy dzisiaj trochę starych 
i trochę nowych piosenek”.
Na to wszyscy czekaliśmy. To 

było jak „tajemnicza magicz-
na podróż” (choć byli na sali 
pewnie i tacy, którzy setlistę 
mieli wyuczoną na pamięć. 
Przyznaję się – ja też do nich 
należałem) w czasie. W jednej 
chwili McCartney zabierał nas 
w szalone lata sześćdziesiąte 
przypominając „Can’t By Me 
Love”, „I’ve Just Seen A Face”, 
„From Me To You”, „Love Me 
Do”, „Ob-La-Di, Ob-La-Da” 
czy „Lady Madonna”, które 
wyniósł na szczyty popular-
ności razem z członkami grupy 
The Beatles by zaraz potem za-
prezentować „Let ‚Em In” czy 
„Nineteen Hundred And Eigh-
ty Five” formacji Wings zało-
żonej przez niego w 1971 roku.
Zgodnie z zapowiedzią artysta 
przedstawił publiczności rów-
nież kilka propozycji ze swojej 
najnowszej płyty, „Egypt Sta-
tion” - „Come On To Me”, „Fuh 
You” oraz „Who Cares”, która 
zdążyła już sporo namieszać na 
światowych listach przebojów.

Bez wątpienia jednak naj-
bardziej widowiskową częścią 
całego koncertu był temat z fil-
mu o przygodach agenta 007, 
Jamesa Bonda - „Live And Let 
Die”. Zapierająca dech w pier-
siach oprawa pirotechniczna 
i multimedialna sprawiła, że 
tłum zamarł w zachwycie na 
ponad sześć minut. W jego 
trakcie atmosfera zrobiła się 
tak gorąca jak snopy ognia 
buchające ze sceny na kilka 
metrów w górę.

Mówiąc o niezapomnianych 
momentach krakowskiego 
koncertu nie sposób pominąć 
także wspólnego śpiewania 
z Sir Paulem w „Ob-La-Di, 
Ob-La-Da” („chciałbym, że-
byście tą piosenkę zaśpiewali 
dla nas. OK?”) czy „Hey Jude”, 
w której beatles okazał się być 
bardzo sprawnym dyrygentem 
liczącego dwadzieścia tysięcy 
osób chóru. „Teraz śpiewają 
panowie”, zarządzał za sceny 
McCartney. „A teraz panie” 
(znowu po polsku). W odpo-
wiedzi usłyszał refren jednej 

z najważniejszej piosenek w 
historii muzyki rozrywkowej 
wydobywający się z tysięcy 
gardeł.

Sir Paul McCartney nie za-
wiódł oczekiwań polskiej pu-
bliczności. Ale także i polscy 
fani nie zawiedli swojego idola 
podobnie jak przed pięciu laty 
w Warszawie przygotowując 
dla niego specjalną niespo-
dziankę. W trakcie utworu 
„Back In USSR” w górę po-
szybowały setki białych kartek 
z napisem „Back At Polish 
Station” (nawiązanie do tytułu 
nowej płyty) i „Polish Station”. 
Piosenkarz nie pozostawił 
akcji bez odpowiedzi i pod 
koniec piosenki zmienił tekst 
na „Back At Poland Station”.

Po blisko trzech godzinach 
(tak! Sir Paul McCartney wy-
stępował na scenie dwie godzi-
ny i czterdzieści pięć minut) 
usłyszeliśmy (kolejny raz po 
polsku) „musimy już iść” a po 
nich mistrzowsko wykonane 
refleksyjne „Golden Slum-
bers” w połączeniu z „Carry 
That Weight” i „The End”.

„Chłopcze musisz unieść 
ten ciężar, nieść go przez długi 
czas” (Boy, You Gonna Carry 
That Weight For Long Time”). 
Sir Paul McCartney od blisko 
pół wieku niesie na sobie cię-
żar bycia jednym z członków 
najważniejszej grupy rockowej 
w historii muzyki. I robi to 
w sposób niezwykły, godny, 
zachwycający i jednocześnie 
wprawiający w zakłopotanie 
i zawstydzenie całe zastępy 
młodych gwiazdek rodem z 
talent show, które często nie 
potrafią zagrać godzinnego 
koncertu bez użycia playbacku 
i wypicia kilku butelek wody 
na scenie (McCartney nie wy-
pił ani jednej kropli w trakcie 
całego show. W zamian za to 
zmieniał tylko instrumenty – 
od swojej charakterystycznej 
basówki poprzez gitarę aku-
styczną aż po ukulele, pianino 
i fortepian).

Mariusz Ogiegło

- Dzięki współpracy z 
big-bandem nasza muzyka 
zaczyna żyć nowym życiem. 
Przeżywa drugą młodość. 
Jest bardziej witalna i 
zarazem nieprzewidywalna, 
gdy pojawiają się improwi-
zacje naszych wspaniałych 
solistów – podkreślają 
Marcin Cichy i Igor Pudło. 
22 lutego rozpocznie się 
trasa koncertowa Skalpel 
Big Band, a jej pierwszym 
przystankiem będzie „Sta-
ry Maneż” w Gdańsku. 

Dotychczas nu jazzową mu-
zykę Skalpela rozpisaną na 
bigbandowy skład można było 
usłyszeć na żywo trzykrotnie: 
podczas próby otwartej w 
Poznaniu oraz na Jazz Ring 
Festival i OFF Festival. 

- Nasza reakcja na te dźwię-
ki była taka sama jak pu-
bliczności – entuzjastyczna. 
aż sytuacja było to tyle spe-
cyficzna, że doświadczyliśmy 
jak nasze dzieło się do nas 
uniezależnia. Na koncertach 
jesteśmy zarazem współwyko-
nawcami, ale też słuchaczami 
tej muzyki i bardzo się ona 
nam podoba. W przypadku 
tego big bandu więcej znaczy 
naprawdę... więcej – mówią 
Igor i Marcin.

  Pomysłem na bigbandowe 
granie zaraził ich Patryk Piła-
siewicz – utalentowany kom-
pozytor, dyrygent i aranżer. 

Jakich argumentów użył, by 
przekonać duet do swojej kon-
cepcji? - Przede wszystkim 
połechtał naszą próżność en-
tuzjastycznie komplementując 
naszą muzykę i deklarując się 
jako nasz fan. W bezpośred-
niej rozmowie, na początku 
zeszłego roku, okazało się, że 
nie jest to ślepa miłość,  ale 
związek opary na głębokim 
zrozumieniu i znajomości 
naszej twórczości. Dodatko-
wym argumentem było to, że 
Patryk realizował wcześniej 
z big bandem muzykę z płyt 
Milesa Davisa „Birth of the 
Cool” i „Sketches of Spain”, 
które dla nas też są ważne i 
inspirujące.

  Lutowo – marcowe tour-
née obejmuje sześć miast, ale 
członkowie Skalpela zapew-
niają, że na tym lista miejsc, 
które odwiedzą się nie skoń-
czy. - Mamy nadzieję, że z 
każdym koncertem w Polskę 
i w świat będą szły informa-
cje o jakości i sukcesie tego 
projektu i zainteresowanie 
nim będzie rosło w postępie 
geometrycznym. To jest to 
na co czekali nasi fani, nawet 
jeżeli o tym nie wiedzieli. 
Oczywiście z przyczyn lo-
gistyczno - organizacyjnych 
taka trasa nie będzie trwała 
w nieskończoność. Słuchacze 
tych koncertów powinni mieć 
świadomość i przyjemność z 
tego, że uczestniczą w czymś 

wyjątkowym, specjalnym – 
mówią członkowie Skalpela. 

  Na koncertach trasy bę-
dzie dostępna specjalne wy-
dawnictwo: kompatkowa EP 
z czterema utworami live, 
zarejestrowanymi podczas 
prapremierowego występu w 
auli poznańskiej Akademii 
Muzycznej im. Ignacego Jana 
Paderewskiego. - Ale to tylko 
taki teaser i wydawnictwo 
historyczno - okolicznościowe. 
Właściwą płytę koncertową 
chcemy nagrać pod koniec tra-
sy kiedy rozwiniemy skrzydła, 
kiedy już mniej trzeba będzie 
zaglądać w nuty, a jeszcze 
bardziej w serca własne i pu-
bliczności – podkreślają Igor 
i Marcin.

  Warto podkreślić, że nową 
muzykę Skalpela docenił sam 
Iggy Pop. Legendarny artysta 
sceny alternatywnej puścił 
singlowy utwór „Konfusion” 
w swojej autorskiej audycji na 
antenie radia BBC. 

  Oprócz Gdańska, Skalpel 
Big Band będzie można zoba-
czyć i posłuchać na żywo w 
Toruniu, Łodzi, Katowicach, 
Krakowie i Warszawie. Bi-
lety na koncerty trasy są już 
dostępne w ogólnopolskich 
sieciach Eventim, eBilet, Tic-
ketmaster oraz w salonach 
Empik. Więcej informacji: 
https://randanmusic.pl/skal-
pel-big-band

 Krzysztof Wodniczak

Dwa dni intensywnej pracy 
na planie, niesamowita 
sceneria i charyzmatyczna 
ekipa – efektem teledysk 
„Satiric Tango” projektu 
Rock Dance Theatre, łączą-
cego taniec współczesny z 
muzyką rockowego wizjo-
nera oraz instrumentalisty 
Victora J. Kuznetsova. Od 
kilku dni klip można oglą-
dać w sieci.

- Nagrywaliśmy w pięknym 
miejscu. Bronice i jego pałac 
ukazywał się dosłownie tam, 
gdzie kończy się droga, a 
zaczyna skraj lasu, pól i deli-
katnych pagórków w oddali... 
Bardzo malownicza lokaliza-
cja, gdzie panuje niesamowita 
cisza i głębia czerni nieba 
po zmroku. Zupełnie inna 
rzeczywistość niż w wielkich, 
głośnych miastach, naprawdę 
można było się skupić na twór-
czej pracy, ale również odsepa-
rować się od niepotrzebnych 
bodźców – podkreśla Anna 
Achimowicz, tancerka, dyrek-
tor artystyczny Rock Dance 
Theatre. 

 Miejscowość położoną w 
okolicach popularnego kuror-

tu w Nałęczowie i tamtejszy 
pałac polecił Jacek Wazelin, 
znakomity tancerz i choreo-
graf, który partneruje Annie 
Achimowicz w klipie „Sa-
tiric Tango”. - Jacek jeździ 
do Bronic od lat, prowadzi 
tam między innymi wieloty-
godniowe warsztaty tańca. 
Znając już trochę mój gust 
i pomysł na teledysk, który 
mieliśmy nagrywać zapropo-
nował Bronice. I to był strzał 
w dziesiątkę – podkreśla dy-
rektorka Rock Dance Theatre. 
- W pałacowych wnętrzach 
panował szeroko pojęty old-

school. Stare meble, piękne 
kanapy i szezlongi, stare lustra 
ze złotymi ramami, które 
znajdowały się w niezliczo-
nych pokojach i przestrzeniach 
otaczających salę balową, czyli 
naszą główną, ale nie jedyną 
scenę do grania. Było nas peł-
no w interakcji z architekturą, 
meblami i innymi elementami 
przestrzeni pałacu. W takich 
miejscach kręci się zupełnie 
inaczej niż w studiu, czy hali 
filmowej, warunki są wtedy 
nie do powtórzenia. Jest au-
tentycznie, czuje się ducha 
miejsca i jego przeszłość... 
Można powiedzieć, że głębiej 
wchodzi się w swoją rolę.

  Trzeci element układanki, 
bez której nie można wyobra-
zić sobie klipu „Satiric Tango” 
to ekipa filmowa warszawskie-
go VST Studio. Filmowcy, ale 
również tancerze, muzycy i 
… fani rocka, czym idealnie 
wpasowali się w gust pomy-
słodawców całego przedsię-
wzięcia. Klip „Satiric Tango” 
dostępny jest w na oficjalnym 
kanale Rock Dance Theatre:
https://www.youtube.com/
watch?v=f5cvgfQMtLw

Krzysztof Wodniczak

18 stycznia ukazał się 
czwarty album Noviki 
zatytułowany „Bez Cukru”. 
Na płycie znalazło się 10 
autorskich utworów, w tym 
singiel „Unsafe”, z którym 
związany jest konkurs, 
który wystartował właśnie 
na platformie 2track.

Konkurs polega na stworzeniu 
nowej wersji instrumentalnej 
utworu „Unsafe” do wokalu 
Noviki. Odbywa się za po-
średnictwem portalu 2track.
pro, zrzeszającego ponad 13 
000 muzyków i producentów z 
kilkudziesięciu krajów. Nagro-
dami w konkursie są słuchawki 
Sony MDR-1A BT o wartości 
1 500 zł, zestaw płyt winylo-

wych od Warner Music Poland 
oraz subskrypcja TIDAL. Au-
torzy 3 najlepszych reworków 
otrzymają także najnowszy 
album artystki „Bez Cukru”.

Novika od lat jest jedną z 
najaktywniejszych postaci 
polskiej sceny elektronicznej 

i klubowej. Współpracowała 
m. in. z Andrzejem Smoli-
kiem, Fiszem, czy Skubasem. 
Wydała cztery solowe albu-
my. Najnowszy z nich - „Bez 
cukru”, ukazał się 18 stycznia 
2019 roku.

  Od początku istnienia 
portalu 2track, za jego po-
średnictwem powstało kilkaset 
nowych wersji utworów czoło-
wych polskich artystów, m.in. 
zespołów: Hey, LemON, The 
Dumplings, BOKKA, Kroki 
oraz: Krzysztofa Zalewskie-
go, Darii Zawiałow, Kayah i 
Bregovica, Pauliny Przybysz, 
Natalii Nykiel…i wielu in-
nych. Szczegóły konkursu na 
www.2track.p

Krzysztof Wodniczak

Magical Mystery Tour 
z Sir Paulem McCartneyem

Skalpel rusza w trasę z big-bandem

Premiera „Satiric Tango” 

Konkurs dla producentów
 „Wołanie w górach to swo-
isty przewodnik po Tatrach 
- widzianych okiem polskie-
go ratownika górskiego. 
Materię tej książki tka 
samo życie z całym przypi-
sanym mu dramatyzmem, 
niezwykłymi zbiegami 
okoliczności i zdumiewają-
cą plątaniną racjonalności z 
zachowaniami,które trudno 
wytłumaczyć w kategoriach 
chłodnego rozumowania”. 

Wołanie w górach, dziewiąte 
wydanie, jest edycją szcze-
gólną. Michał Jagiełło zmarł 
nagle 1 lutego 2016 roku. Nie 

skończył pracy nad uzupełnie-
niami (jego notatki zatrzymują 
się na wydarzeniach z 2015 

roku). Próby domknięcia tej 
opowieści o działaniach TOPR 
podjęła się córka autora – Do-
minika Jagiełło, przy wsparciu 
Adama Maraska, który z kro-
niki wypadków wybrał kilka-
naście nowych opisów wypraw 
z lat 2016–2017, i Krzysztofa 
Wojnarowskiego, który czuwał 
nad poprawnością językową 
i merytoryczną oraz jest au-
torem zdjęcia okładkowego. 
Współtwórcami nowej edycji 
książki są także ratownicy, 
którzy przekazali zdjęcia z 
akcji, co pozwoliło odświeżyć 
wydanie pod względem wizu-
alnym.  K.W.

Wołanie w górach
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Prezydent Miasta Poznania 
Jacek Jaśkowiak zwołał 
31 stycznia 2019 r. pierw-
sze spotkanie Miejskiej 
Rady Seniorów, powołanej 
Uchwałą nr V/45/VIII/2019 
RADY MIASTA POZNA-
NIA. Spotkanie w Sali Bia-
łej UM otworzył w imieniu 
Prezydenta Miasta -

Jędrzej Solarski Z-ca Pre-
zydenta, który pogratulował 
osobom powołanym w skład 
nowej Rady. Prezydent liczy, 
że współpraca z MRS będzie 
owocna, a ich realizacja przy-
niesie poznańskim seniorom 
dalsze odczuwalne efekty. 
Zadeklarował również wszelką 
pomoc w realizacji wszel-
kich działań i przedsięwzięć, 
szczególnie pakietu „Poznań 
VIVA Senior”, w skład którego 
wchodzi wiele udogodnień dla 
starszych poznaniaków. Wy-
raził jednocześnie nadzieję, 
że tak jak dotychczas miasto 
Poznań postrzegane, jako wio-
dące i w efekcie wszelkich 
działań w zakresie polityki 
senioralnej - wyznaczać bę-
dzie nadal standardy dla całej 
Polski. Obserwując działania 

Miejskiej Rady Seniorów na 
przestrzeni ostatnich lat, nale-
ży przyznać, że seniorzy w Po-
znaniu mogą liczyć na dalsze 
zainteresowanie władz, a co za 
tym idzie i na szeroko pojętą 
opiekę i zainteresowanie. 

Na pierwszym spotkaniu, 
zgodnie ze statutem MRS, po-
wołany został nowy Przewod-
niczący MRS, którym został 
profesor UAM, dr hab. nauk 
społecznych Antoni Szczu-
ciński. Jest to osoba znana 
w środowisku poznańskim. 
Przez ponad 20 lat zasiadał w 
Radzie Miasta i przewodniczył 
Komisji Kultury i Nauki, co 
pozwoliło poznać całokształt 
problemów związanych z mia-
stem, w tym również osób w 
starszym wieku.

W posiedzen iu  wz ięl i 

udział, poza osobami wcho-
dzącymi w skład MRS, Mag-
dalena Pietrusik-Adamska 
– dyrektor Wydziału Zdrowia i 
Spraw Społecznych, Przewod-
niczący Rady Miasta – Grze-
gorz Ganowicz, Pełnomocnik 
Prezydenta Miasta Poznania 
ds. Społeczeństwa Obywatel-
skiego – Andrzej Białas oraz 
radna Małgorzata Woźniak.

Wierzymy, że nowa Rada 
będzie nie tylko kontynuato-
rem poczynań poprzednich 
kadencji, ale również wniesie 
wiele kolejnych innowacyj-
nych pomysłów i rozwiązań, 
powodujących dalszą poprawę 
życia osób starszych w mieście 
– czego życzy, składając gratu-
lacje, również nasza redakcja.

Fot. Hieronim Dymalski
Fot. Roman Szymański

Prezydent Miasta Poznania 
Jacek Jaśkowiak zaprosił 
29 stycznia br. poznańskich 
seniorów do Centrum Kon-
gresowo-Dydaktycznego 
Uniwersytetu Medycznego  
na Koncert Noworoczny. 
Koncert był jednocześnie 
nie tylko podziękowaniem 
dla seniorów, ale jednocze-
śnie zwieńczeniem działań 
na rzecz osób starszych w 
2018 roku przygotowywa-
nych przez Urząd Miasta i 
organizacje samorządowe. 

Rok bieżący przyniesie dalszy 
pakiet bezpłatnych usług dla 
poznańskich seniorów, a w 
nim mycie okien, domowa 
wizyta fryzjera czy transport 
na cmentarzach. Z nowej for-
my pomocy od czerwca będą 
mogli korzystać poznańscy 
seniorzy. To poszerzenie ist-
niejącego już pakietu „Viva 
Senior”, w ramach, którego 
starsze osoby ze stolicy Wiel-
kopolski mogą już bezpłatnie 
korzystać z usług tzw. złotej 
rączki, taksówkarzy czy ko-
smetyczek. O tym między 
innymi wspomniał w swoim 
wystąpieniu Z-ca Prezydenta 
Miasta Jędrzej Solarski, który 
podziękował w imieniu Pre-
zydenta seniorom za udział w 
życiu miasta i złożył wszyst-
kim stosowne życzenia. Wśród 
zaproszonych gości, którymi 
byli przede wszystkim po-
znańscy seniorzy, były osoby 
związane z pracą na rzecz 
seniorów w Poznaniu, m.in., 
Magdalena Pietrusik-Adamska 
– dyrektor WZiSS, dyrektor 

CIS – Wojciech Bauer, Grze-
gorz Ganowicz – przewodni-
czący Rady Miasta oraz radne: 
Halina Owsianna i Małgo-
rzata Woźniak, Włodzimierz 
Kałek – dyrektor MOPR, a 
także dyrektorzy i kierowni-
cy DPS-ów... i wielu innych 
wspaniałych ludzi, dla których 
problemy seniorów stanowią 
priorytet życiowy. 

Wyjątkowym wydarzeniem 
spotkania było wręczenie dr. 
Zdzisławowi Szkutnikowi – 
przewodniczącemu III kaden-
cji Miejskiej Rady Seniorów 
– Srebrnej Pieczęci Miasta 
Poznania w podziękowaniu 
za pracę na rzecz poznańskich 
seniorów. Aprobatą dla wyróż-
nienia niech będzie fakt, że 
seniorzy nie szczędzili braw na 
stojąco. Srebrna Pieczęć Mia-
sta Poznania jest przyznawana 
osobom stanowiącym wzór 
tradycyjnych, poznańskich 
cnót, które w sposób wyjątko-
wy zaistniały w świadomości 
mieszkańców Poznania.

Po części oficjalnej odbył 
się koncert muzyczny, w czasie 

którego uczestnicy mieli moż-
liwość usłyszeć różne utwory. 
Wśród wykonawców można 
było wysłuchać i zobaczyć 
solistów z Poznania, z Łodzi, 
a także z Ukrainy: Agnieszkę 
Wawrzyniak, Emilię Zieliń-
ską, Bartosza Kuczyka, Mi-
rosława Niewiadomskiego, 
Mariusza Rutę i Marinę Osta-
pei. Wśród wykonywanych 
utworów znalazły się między 
innymi takie jak przeboje: 
„Przetańczyć całą noc”, „Di-
lajla”, „Aria ze śmiechem”, 
„Wielka sława” i wiele innych. 
Wiele utworów wykonywa-
nych było z udziałem publicz-
ności, którzy chętnie włączyli 
się do wspólnego śpiewu. Wy-
jątkowa atmosfera i klimat to-
warzyszący koncertowi widać 
było na twarzach uczestników, 
którzy nie szczędzili braw 
wykonawcom i organizatorom 
wydarzenia, którzy dodat-
kowo dla każdego seniora 
przygotowali poczęstunek. W 
koncercie uczestniczyło blisko 
800 seniorów.

Roman Szymański

Radni zdecydowali, że prze-
wodniczący rady miasta 
Grzegorz Ganowicz będzie 
przedstawicielem Poznania 
w Związku Miast Polskich. 
Ganowicz zastąpi w tej roli 
prezydenta Poznania Jacka 
Jaśkowiaka. Już za miesiąc w 
dniach 5-6 marca w Poznaniu 
odbędzie się Zgromadzenie 
Ogólne Związku Miast Pol-
skich.

Związek Miast Polskich 
jest organizacją samorządów 
miejskich, powołaną do opra-
cowywania wspólnego stano-
wiska wobec rządu i promocji 
miast członkowskich w Polsce 

i za granicą. W zakresie jego 
działalności jest lobbing legi-
slacyjny, wymiana doświad-
czeń, wsparcie eksperckie, 
współpraca zagraniczna oraz 
promocja i wspólna informa-
cja. Obecnie do Związku Miast 
Polskich należy 300 miast, co 

stanowi 76% miejskiej ludno-
ści kraju. Siedziba Związku 
Miast Polskich wraz z biurem 
znajduje się w Poznaniu.

Od 1990 roku ZMP miał 
bardzo duży udział w tworze-
niu samorządności lokalnej 
w naszym kraju. Pierwszym 
prezesem Związku był pre-
zydent Poznania Wojciech 
Szczęsny Kaczmarek, kolej-
nymi prezesami byli: Piotr 
Uszok (prezydent Katowic), 
Ryszard Grobelny (prezydent 
Poznania), obecnie prezesem 
ZMP jest Zygmunt Frankie-
wicz (prezydent Gliwic).

Fot. Roman Szymański

Za sprawą Roberta Biedronia, 
w środku zimy, nie tylko 
zrobiła się Wiosna, ale Grze-
gorzowi Schetynie jest gorąco 
jak w najbardziej upalne lato. 
Na naszych oczach rozpo-
częła się bratobójcza wojna 
na opozycji. Bratobójcza, bo 
przecież Ruch Palikota, z 
którego wywodzi się Robert 
Biedroń współpracował z 
Platformą Obywatelską, i 
wspierał tę partię w atakach 
na Prawo i Sprawiedliwość. 
Teraz Robert Biedroń złożył 
Schetynie nie lada ofertę. Pu-
blicznie zaoferował liderowi 
PO funkcję wicepremiera w 
jego rządzie. Taka arogancja 
wobec wyborców jest aż ko-
miczna. Nie nasze to jednak 
zmartwienie, chociaż wido-
wisko naprawdę niczym skecz 
dobrego kabaretu. Zabawna 
byłą też konwencja Biedronia, 

a więc festiwal obietnic. Oni 
na opozycji dobrze wiedzą, 
że obiecać można wszystko i 
wszystkim, ci nasi polityczni 
komedianci. Nic jednak nie 
umknie sprawnym inter-
nautom, którzy natychmiast 
wypunktowali brak wiary-
godności Biedronia, pokazu-
jąc jak różne obietnice składa 
w tych samych sprawach. Nie 
wiem tylko od czego to zależ-
ne, może od pory roku? Zimą 
obiecał wszystko wszystkim, 
a co będzie wiosną? Żeby być 
wiarygodnym trzeba pokazać 
konkrety, tych na opozycji 
nie ma. 

Robert Biedroń zapowiada, 
że jest zwolennikiem zakoń-
czenia wojny polsko-polskiej, 
a sam wypowiada nową 
wojnę, światopoglądową. 
Jego propozycje wywołuję 

tylko większe podziały. Lider 
Wiosny mówi o przestrzega-
niu konstytucji, a sam chce ją 
łamać – co za zgrywus. Re-
alizacja jego światopoglądo-
wych pomysłów wymagałaby 
wprost zmieniania ustawy 
zasadniczej lub jej łamania.

Podobało mi się stwierdzenie 
jednego z polityków zapyta-
nego o partię Wiosna Roberta 
Biedronia. Odpowiedział, że 
wiosna trwa zaledwie kilka 
miesięcy. To prawda, ale to 
i tak długo jak na polityczną 
komedię teatralną. Śmiejąc 
się z „problemów” bratobój-
czej wojny na opozycji, przy-
gotowuję się do kolejnego 
posiedzenia Sejmu. Chcemy 
wprowadzać kolejne dobre 
rozwiązania dla Polaków.

 Marcin Porzucek, Poseł na Sejm RP

Pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady 
Seniorów IV kadencji

Koncert noworoczny dla seniorów

Grzegorz Ganowicz przedstawicielem 
Poznania w Związku Miast Polskich

Na opozycji nastał czas na wiosenne 
porządki … zimą

W 1990 roku Czesław Nie-
men „zatrudnił mnie jako 
menagera. Wcześniej razem 
założyliśmy Stowarzyszenie 
Muzyki Elektronicznej, On 
był prezesem honorowym, 
które zostało przemienio-
ne z Jego inicjatywy  na 
Stowarzyszenie Muzyczne 
Brzmienia (wydawaliśmy  
magazyn muzyczny pod tą 
nazwą. Zaproponował mi 
współpracę po koncercie, 
który zorganizowałem w 
Poznaniu dla dziesięciu 
tysięcy ludzi, na schodach 
Ratusza Starego Rynku. 
Zgodziłem się. 

Niemen był wielkim indywi-
dualistą i prekursorem, często 
nie zrozumianym, szybko 
wymykającym się wszelkim 
muzycznym modom, Łączył 
może nie epoki, ale na pewno 
pokolenia. Interpretował teksty 
Asnyka, Herberta, Mickiewi-
cza, Iwaszkiewicza czy Nor-
wida i był nonkonformistą. 
Dzięki temu mógł codziennie 
rano spojrzeć sobie w oczy 
przed lustrem. Wiedział, że 
w życiu postępuje właściwie, 
według otrzymanego od ro-
dziców wychowania i tego, co 
nazywamy Dekalogiem. 

Współpraca Niemena ze 
mną rozpoczęła się krótko po 
premierze przedostatniej płyty 
artysty, „Terra Def lorata”. 
wydanej przez firmę Veriton.. 
To był czas, kiedy postawił na 
trudną progresywną muzykę 
elektroniczną. Stacje radiowe 
niechętnie prezentowały te 
utwory na swojej antenie, a 
ludzie niekoniecznie chcieli 
ich słuchać w dużej dawce 
na żywo. Dlatego zorganizo-
waliśmy trasę pod tytułem 
„Niemen wspomnieniowy”. 
W pierwszej części przeważała 
muzyka elektroniczna, a w 
drugiej było już wspomnie-
niowo, te wszystkie znane 
przeboje. 

Od początku Czesław za-
znaczył, bym nie zabiegał o 
sponsorów. Nie chciał, żeby 
mu na scenie coś tam nieod-
powiedniego zalegało, jakieś 
banery, bilbordy  czy loga 
zaśmiecały scenę.. Zależało 
mu także, by tych koncertów 
nie było zbyt wiele, Ostatecz-

nie grał ich około dziesięciu 
rocznie. Stawiał na jakość. Nie 
chciał się zbytnio męczyć, A 
męczył się, nie ukrywam tego, 
bo był nie tylko instrumenta-
lista, grał, śpiewał, sam siebie 
miksował, ale był sam sobie 
kierowcą, akustykiem i pra-
cownikiem technicznym. Sam 
nosił aparaturę nagłośnieniową 
i instrumenty. Unikał pomocy 
innych czyli Był sobie taki Zoś 
Samoś…

Nie zapomnę koncertu w 
nieistniejącym już leszczyń-
skim kinie Panorama. W prze-
rwie występu powiedział, że 
dalej już nie może grać, bo 
bardzo boli go bark, chyba 
cos mi tam wyskoczyło, nie 
mogę nawet unieść rękę. Nie 
mogłem tak sobie przerwać 
koncertu w połowie. Zapy-
tałem żony czy może ma coś 
przeciwbólowego. Żona po-
szła na zaplecze, zamieniła z 
Czesławem kilka zdań, kazała 
usiąść Mu na krześle tyłem do 
niej poklepałą kilka razy Go po 
plecach, poczem powiedziała 
teraz zaboli, możesz krzyczeć. 
Usłyszeliśmy jęk. Czesław za 
chwilę uśmiechnął się mówiąc, 
że już Go nic nie boli. Może 
koncertować dalej…

Czesław potem z uśmiesz-
kiem na twarzy mówił mi, ty 
to, masz przy sobie swojego 
prywatnego lekarza, może i 
Mnie przyjmie w poczet swo-
ich pacjentów .Odpowiedzia-
łem chyba, że każe chodzić 
po czworakach i w kagańcu.,-
żonajest lekarzem weterynarii 
z czterdziestoletnią praktyką.

 Niemen był bardzo otwarty 

na świat i przyrodę, a także 
kochał zwierzęta (był zresztą 
wegetarianinem), w domu miał 
dwie kotki dachowce  Często, 
kiedy jechaliśmy z miasta X 
do miasta Y, skręcał w jakąś 
boczną drogę, w kierunku lasu 
lub wolnej przestrzeni. Zatrzy-
mywał się, brał kamerę i fil-
mował. NATURĘ. Cieszył się, 
kiedy zobaczył jakieś zwie-
rzątko, zająca dziki, sarenki, 
stada ptaków. Był przyjazny 
otoczenia. Stąd przesłanie z 
tej płyty „Terra Deflorata”, w 
obronie Ziemi gwałconej przez 
człowieka.

Dzisiaj mogę dementować 
Jego zaangażowanie  poli-
tyczne,, chociaż przyznaje, że 
bliżej Mubyło do prawicy niż 
centrum  i lewicy kedy dawał 
wyraz na przykład w felieto-
nach pisanych do miesięcznika 
„Tylko Rock”). Co prawda po-
zwolił Akcji Wyborczej „Soli-
darność” na wykorzystywanie 
utworu „Dziwny jest ten świat” 
podczas kampanii wyborczej, 
ale nie chciał się angażować w 
jakiekolwiek ruchy partyjne. 

  Ostatnie koncerty jakie 
zagrał i zaśpiwał Niemen od-
były się w Paryż w polskim 
kościele. Zorganizował je za 
moja wiedzą mój wychowanek 
Remigiusz Trawiński

Ostatni raz rozmawiałem z 
Niemenem w sylwestra naście 
dni przed śmiercią artysty. – 
Nawet była mowa o pewnych 
planach, nagraniowych i kon-
certowych . 17 stycznia 2004 
roku UCICHŁO…

Krzysztof Wodniczak

Starsi Panowie dwaj…

Jedzą,piją lulek nie palą Artysta i Jego przyjaciel Krzysztof Wodniczak
Fot. Jerzy Garniewicz
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WYNIKI:
-ORLICZKI O PUCHAR PREZESA 
INTERMARCHE W GRODZISKU WIELKO-
POLSKIM
 
1. LIDER KOBELIAKY 
2. GSS GRODZISK WIELKOPOLSKI 
3. AGRO KLUCZEWO

NAJLEPSZA ZAWODNICZKA: OKSANA 
SZEWCZUK - LIDER Kobeliaky 
NAJLEPSZA BRAMKARKA: MARTA 
FULCZYK - GSS Grodzisk Wielkopolski 
NAJLEPSZA STRZELCZYNI: ANASTA-
ZJA MELNYK - LIDER Kobeliaky 

- MŁODZICZKI O PUCHAR PREZESA 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W 
GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

1.  AZS PWSZ WAŁBRZYCH 
2. GSS I GRODZISK WIELKOPOLSKI 
3. GSS II GRODZISK WIELKOPOLSKI

NAJLEPSZA ZAWODNICZKA I 
STRZELCZYNI: WIKTORIA KUPROW-
SKA - AZS PWSZ Wałbrzych 
NAJLEPSZA BRAMKARKA: ZOFIA 
DZIURLA - GSS Grodzisk Wielkopolski

- JUNIORKI MŁODSZE O PUCHAR 
STAROSTY GRODZISKIEGO 

1. AZS PWSZ WAŁBRZYCH 
2. LUKS ZIEMIA LUBIŃSKA 
3. GSS GRODZISK WIELKOPOLSKI 
4. LFA TUREK 
5. LIDER KOBELIAKY 
6. POLONIA POZNAŃ 
7. BŁĘKITNI STARGARD 
8. GROM CZACZ 
9. GROM WOLSZTYN

NAJLEPSZA ZAWODNICZKA: JULIA 

MIGACZ - AZS PWSZ Wałbrzych 
NAJLEPSZA BRAMKARKA: HANNA 
WIECZERZAK - AZS PWSZ Wałbrzych  
NAJLEPSZA STRZELCZYNI: DARIA 
MATUSZEWSKA - AZS PWSZ Wałbrzych 

- OPEN O PUCHAR BURMISTRZA 
GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO 
 
1. LUKS ZIEMIA LUBIŃSKA 
2. GSS I GRODZISK WIELKOPOLSKI 
3. POLONIA ŚRODA WIELKOPOLSKA 

4. BŁĘKITNI STARGARD 
5. GROM WOLSZTYN 
6. GSS II GRODZISK WIELKOPOLSKI

NAJLEPSZA ZAWODNICZKA: 
KINGA KORONKIEWICZ - LUKS Ziemia 
Lubińska  
NAJLEPSZA BRAMKARKA: AGNIESZ-
KA WOŹNIAK - LUKS Ziemia Lubińska 
NAJLEPSZA STRZELCZYNI: ALEK-
SANDRA SZUKLASKA - POLONIA Środa 
Wielkopolska

ALL STARS 
1. AGNIESZKA WOŹNIAK - LUKS Ziemia 
Lubińska  
2. AMELIA PARZYŃSKA - LUKS Ziemia 
Lubińska  
3. ANETA KRUS – BŁĘKITNI Stargard 
4. ALEKSANDRA SZUKALSKA - POLONIA 
Środa Wielkopolska 
5. ANNA SZULC - GSS Grodzisk Wlkp.

WYRÓŻNIENIE DLA NAJLEPSZEJ 
BRAMKARKI GSS Grodzisk Wlkp.  - 
MARTYNA PRZYDROŻNA (FUNDATOR 
NAGRODY A.J Sports) 
WYRÓŻNENIE MARSZAŁKA WO-
JEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
- MARKA WOŹNIAKA DLA NAJLEPSZEJ 
ZAWODNICZKI Z WIELKOPOLSKI 
PODCZAS GRODZISK CUP 2019 - ANNA 
SZULC GSS GRODZISK WIELKOPOLSKI 

ZAPRASZAMY ZA ROK    
- XVI edycja „Grodzisk Cup” 

w dniach 31 stycznia - 2 luty 2020. 
DO ZOBACZENIA  

DZIĘKUJEMY 

Grodzisk Cup 2019

Pragniemy poinformować, 
że  19 stycznia br.  dwóch 
uczniów Liceum Ogólno-
kształcącego im. Juliusza 
Słowackiego  Bartosz 
Duczyński i  Konstanty 
Kinecki  wzięło udział w 
zawodach rejonowych 48. 
Olimpiady Biologicznej, 
na wyniki której z niecier-
pliwością czekaliśmy do  
1 lutego 2019 r., czyli do 
publikacji wyników przez 
KGOB. 

Miło nam poinformować, 
że uczeń klasy 3b Konstan-
ty Kinecki osiągnął bardzo 
dobry wynik w zawodach 
regionalnych, dający mu 11 
pozycję  wśród 607 uczestni-
ków.  Bartosz również uzyskał 
dobry wynik, ale niestety 
niewystarczający, aby znaleźć 
się w ścisłym finale zawodów 
okręgowych. 

Tym samym Konstanty 
będzie reprezentował naszą 

szkołę w finale Olimpiady 
Biologicznej.

Przed nim trzydniowe za-
wody w Warszawie, gdzie 
poza napisaniem testu, obrony 
wykonanej przez siebie pracy 
badawczej będzie wykonywał 
zadania praktyczne z bota-
niki i mykologii, biochemii, 
zoologii oraz filogenetyki i 
statystyki.

Życzymy powodzenia.

1 lutego w kaplicy poewan-
gelickiej w Śmiglu została 
otwarta wystawa malarstwa 
Beaty Kot-Gustaw z Lublina. 
Artystka jest absolwentką Li-
ceum Ogólnokształcącego w 
Stalowej Woli. W latach: 1990-
1995 studiowała na Wydziale 
Artystycznym Uniwersytetu 
Marii Curie–Skłodowskiej w 
Lublinie.

W roku 1995 uzyskała dy-
plom z malarstwa w pracowni 
profesora Jacka Wojciechow-

skiego. Studiowała grafikę pod 
kierunkiem Jana Panka. Ukoń-
czyła także studia na Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie. 
Wernisaż przeplatany był 
muzyką w wykonaniu Renaty 
Majorek, Lidii Wytykowskiej, 
Mariusza Ciesielskiego. Mu-
zycy zachęcili również zebra-
nych do wspólnego śpiewania.

Wystawa czynna będzie do 
końca lutego, kontakt tel. 662 
193 436 - Antoni Szulc.

M.D.

Wyniki 48. Olimpiady Biologicznej

Wystawa malarska w Śmiglu

Zmiana rozkładu jazdy bezpłatnej komunikacji miejskiej na trasie 
Nowy Tomyśl - Boruja Kościelna obowiązuje od 28 stycznia 2019 roku. 
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Tego trzeba się bardzo wy-
strzegać  więc jadę raz lewą, 
raz prawą stroną wybierając 
lepszą przyczepność. Dobrze, 
że nie ma dużego ruchu. Jadą 
tylko sporadycznie samochody 
Bułgarskie mając pozakładane 
łańcuchy spod których pryska 
śnieg i kawałki lodu.  Podjazd 
znowu jest bardzo długi,  widać 
jak wije się droga na zboczach 
gór. Tutaj znowu każdy z nas 
jest  zdany na własne siły i 
umiejętności. No i tym razem 
znowu  naczepowcy idą lepiej 
to było do przewidzenia no i 
wykorzystali teraz swoją sytu-
ację. Ja z Władkiem pozostaje 
daleko z tyłu, bo te nasze cięż-
kie przyczepy nie mają zamiaru 
wjechać na górę. Podjeżdżając 
już tak niewielką prędkością 
to  nie kiedy samochód już 
prawie stawał, po czym znowu 
jakimś cudem nabierał trochę 
szybkości. Patrzę w lusterko i 
widzę, że Władek jedzie daleko 
za mną. Nie wiem od czego to 
zależy, że został tak daleko za 
mną. Po tym długim i trudnym 
podjeżdzie  w końcu osiągam 
ten szczyt na którym koledzy 
oczekiwali na nas. Kazałem im 
jechać dalej i czekać na następ-
nej górze. Czekając na Władka 
pozakładałem duże łańcuchy. 
Po chwili wdrapał się i to z 
wielkim trudem Władek. Gdy  
podeszełem  do niego był zde-
nerwowany mówiąc  myślałem, 
że już nie dam rady podjechać 
bo dwa razy stawałem i jakoś 
znowu ruszyłem.  Tak więc 
założyliśmy duże łańcuchy, 
bo nie ma co ryzykować. I jak 
dobrze, że je założyliśmy bo 
zjazd momentami jest bardzo 
trudny i stromy. Ten miękki 
śnieg jest tak ślizgi, że gdyby 
nie założone łańcuchy to nie 
wiem czy  bym  szczęśliwie 
zjechał.  Te piękne ośnieżone 
góry dają się nam już mocno 
we znaki, kiedy one się skoń-
czą. Po szczęśliwym zjeżdzie i 
następnym podjeżdzie, ale nie 
już z takimi trudnościami wjeż-
dżamy na taki jakby większy 
parking na którym  stoi  ocze-
kująca chłodnia na podmianę 
ciągnika wraz z samochodem 
towarzyszącym    (zdj202)   Na 
zdjęciu tym stoi Władek i Piotr.   
Po krótkiej rozmowie w której 
udział wzięli ‘krzykacz”, Piotr 

i Jacek oraz dwóch kolegów 
oczekujących na wymianę 
ciągnika podjęliśmy rozmowę 
kto dobrowolnie odda ciągnik. 
Było wiadomo ,że nikt z kie-
rowców nie chce jechać na 
pace. Po długiej dyskusji  nikt z 
nich nie chciał dobrowolnie od-
dać swojego ciągnika. Wiado-
mo. No i z tej rozmowy nic nie 
wyszło każdy miał jakieś swoje 
usprawiedliwienie i wymówki. 
Ja natomiast z Władkiem i Zyg-
muntem nie byliśmy brani pod 
uwagę. Nie było innego wyjścia 
i musi odbyć się losowanie , bo 
nikt dobrowolnie nie chciał od-
dać ciągnika i być wiezionym 
na  naczepie. Próbowano się 
jeszcze raz dogadać, ale każdy 
miał jakieś swoje argumenty. 
Więc uzgodniliśmy, że nastąpi 
losowanie. Wyciągnąłem 3 
zapałki i jedną z nich ułama-
łem. Oświadczając, że ten kto 
wyciągnie zapałkę bez tzw. 
łepka, będzie musiał oddać 
ciągnik. Obróciłem się tyłem 
do kolegów  i  zapałkę bez łebka 
lekko wyciągnąłem wyżej i to 
z lewej strony po której stał 
„krzykacz”. I  zapytałem się, 
kto ciągnie pierwszy. Oczywi-
ście wiedziałem, że powie to 
„krzykacz”. No i  nie omyliłem 
się. Wyciągnął ją jak na ironię, 
tą pierwszą z lewej, która była 
ułamana i decydowała kto 
oddaje ciągnik.     „Krzykacz” 
który ją wyciągnął,  ze złości 
zdjął swoją futrzaną czapkę, 
którą miał na głowie, taką jak 
miał sekretarz Breżniew  i 
walną nią o zaśnieżoną drogę, 
siarczyście przy tym prze-
klinając. Nie będę pisał tych 
słów. Był bardzo wściekły , że 
to właśnie na niego przypadło. 
Ale cóż zrobić sam wybrał tą 
zapałkę. Widocznie taki jego 
los. Wiadomo, że nikt z kie-
rowców nie chce dobrowolnie 
oddać swojego samochodu. 
Losowanie było sprawiedliwe. 
Rozczepiliśmy więc zepsuty 
ciągnik  i Piotr wziął go na hol.   
Słońce już  zaczęło chować się 
za góry. Do Sivas pozostało 
około 90 kilometrów, więc 
najwyższy czas aby jechać w 
dalszą drogę.  Tym bardziej, 
że czeka nas jeszcze kilka pod-
jazdów i zjazdów.  „Krzykacz” 
zaraz po losowaniu pojechał 
pierwszy. Na pewno  był bar-

dzo wkurzony, ale co zrobić 
to była jego taka decyzja. Po 
przejechaniu kilkunastu kilo-
metrów droga była już bardziej 
czysta, na której widać zepsuty 
ciągnik holowany  przez Piotra.  
(zdj203)  Ładnie się jechało 
taką drogą  ale nie za długo,  
bo znowu pokazał się ten śnieg 
na drodze.  Za miejscowością 
Zara był krótki ale bardzo 
stromy podjazd długości około 
5 kilometrów zatrzymaliśmy 
się zakładając małe łańcuchy. 
Piotr holujący ciągnik miał już 
duży problem z wjechaniem 
na górę. Tym czasem zrobiło 
się  już ciemno.  Jadąc pod tą 
górę wyprzedziliśmy Piotra z 
Władkiem i poczekaliśmy na 
górze. Po około 20 minutach  
przyjechał Piotr, mając po-
ważne  trudności z holowanym 
ciągnikiem. Ciągnik waży oko-
ło 8 ton, które trzeba ciągnąć 
za sobą. I to jest właśnie to, 
że mając ten ciężar trzeba go 
wciągnąć na górę, podobnie jak 
z naszymi zośkami. Do Sivas 
było  już nie daleko. Widać 
już łunę światła na niebie. Po 
zjechaniu z tej góry znowu jest 
kolejny długi podjazd widać to 
po światłach wjeżdżających i 
zjeżdżających samochodów. 
Ciekawe jak pójdzie Piotro-
wi. Władek i ja jedziemy za 
Piotrem. Po podjechaniu ¾ 
góry Piotr stanął, ale Władek 
szedł dobrze i go wyprzedził. 
Ja natomiast miałem bardzo 
duże problemy z wjechaniem 
na górę. Władek już odczepił 
przyczepę i poczekał na mnie. 
Droga była tutaj bardzo  wąska 
i nie można było zawrócić więc 
Władek musiał cofać około 2 
kilometrów. Na szczęście nie 
było już ruchu na drodze.  Po 
podjechaniu po Piotra i pod-
czepieniu liny nie mogliśmy 
ruszyć z miejsca. Musieliśmy 
pozakładać  duże łańcuchy. I 
to też jeszcze z wielkim trudem 
wjechaliśmy na górę. Po czym 
pomogłem Władkowi podcze-
pić przyczepę i rozpoczęliśmy 
zjazd już do Sivas nie zdejmu-
jąc łańcuchów.

 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 30)

Sposobów na ogrzanie 
domu jest przynajmniej kil-
kanaście, a wybierać można 
spośród różnych technolo-
gii, urządzeń i rodzaju wy-
korzystywanego paliwa. W 
ogromie możliwości, warto 
postawić na rozwiązania 
ekonomiczne, praktycznie 
bezobsługowe i przy okazji 
przyjazne dla środowiska 
naturalnego. W ostatnim 
czasie jednym z najpopu-
larniejszych rozwiązań 
spełniających te kryteria na 
które decydują się inwesto-
rzy są pompy ciepła. 

Okres zimowy to idealny mo-
ment by pomyśleć o moder-
nizacji instalacji i wymianie 
przestarzałego urządzenia 
grzewczego na przyszły rok. 
Choć zimy w ostatnich latach 
nie są tak mroźne, to nagły 
spadek temperatury może 
mocno zaskoczyć nieprzygo-
towanych i dać się we znaki 
domownikom. Przymierzając 
się do wymiany urządzenia 
grzewczego na bardziej eko-
nomiczne warto wybrać ta-
kie, które nie tylko zapewni 
oszczędności eksploatacyjne, 
ale też zaoferuje coś więcej, 
jak łatwa i bezproblemowa 
obsługa czy ekologiczna praca. 

Decydując się na moder-
nizację systemu grzewczego, 
ale też wybierając rozwią-
zanie do nowobudowanego 
domu warto swoją uwagę 
skierować na pompy ciepła. 
Urządzenia te wykorzystują 
energię odnawialną z powie-
trza lub z gruntu i są obecnie 
najtańszym w eksploatacji 
sposobem ogrzewania bu-
dynku mieszkalnego. Choć 
koszty inwestycyjne w ich 
przypadku są nieco wyższe, 
niż przykładowo w odniesieniu 
do kotłów kondensacyjnych, to 
już późniejsze koszty użytko-
wania są odczuwalnie niższe. 
Nowoczesne pompy ciepła pra-
cują nawet, gdy temperatury 
zewnętrzne sięgają 

-20°C, wiec biorąc pod 
uwagę klimat naszego kraju 
nie ma obaw, że energia do 
ogrzania domu i podgrzania 
wody nie zostanie dostarczo-
na. Najpopularniejsze sprężar-
kowe pompy ciepła wymagają 
zasilenia sprężarki energią 
elektryczną, lecz warto wspo-
mnieć, że jej pobór stanowi 
tylko około 20%, a pozostała 
część ciepła dostarczanego do 
obiektu czerpana jest ze źródeł 
odnawialnych.

Dysponując dużą działką 
warto zdecydować się na pom-
pę gruntową, którą charaktery-
zuje względnie niezmienna w 
okresie całego roku sprawność, 
a kolektor gruntowy można 
wykonać w wersji poziomej 
lub pionowej. W przypadku 
nowej inwestycji wykonanie 
prac ziemnych jest łatwiejsze, 
ponieważ teren nie jest wów-
czas jeszcze zaaranżowany. 
Alternatywnym, tańszym i 
szybszym w montażu rozwią-
zaniem jest pompa powietrzna, 
ponieważ moduł zewnętrzny 
może być zainstalowany wszę-
dzie, niezależnie od ukształto-
wania terenu.Rozwiązanie to 
idealnie sprawdzi się więc w 
budynku, w którym już istnieje 
system grzewczy zwłaszcza, że 

jej konstrukcja daje możliwość 
współpracy z istniejącymi 
źródłami ciepła. Najwięk-
szą wydajność pompy ciepła 
uzyskują w momencie, kiedy 
różnica pomiędzy tempera-
turą na wejściu do urządzenia 
(temperatura uzyskana z dol-
nego źródła), a temperaturą 
zasilania systemu grzewcze-
go będzie jak najmniejsza. 
Oznacza to, że najefektywniej 
pracują w połączeniu z ni-
skotemperaturowym ogrze-
waniem płaszczyznowym, 
podłogowym lub ściennym. 
Tego typu systemy nie tylko 
pozwolą ograniczyć wyso-
kość rachunków, ale również 
zagwarantują domownikom 
wysoki komfort użytkowania. 
Powszechnie wykorzystywane 
do celów grzewczych pom-
py ciepła mogą także latem 
z powodzeniem efektywnie 
chłodzić pomieszczenia lub 
ogrzewać wodę w basenie.

 P.H.WASSER MANN 
w Bolewicach

Autoryzowany Koncesjoner
Marki SOFATH

www.wassermann.pl
biuro@wassermann.pl

te.61 44 117 25
tel.kom. 606 327 863 

Ekonomiczne ogrzewanie
-Jestem przeciwny ograni-
czeniom, jakie wynikają z 
tzw. Pakietu Mobilności, o 
którym debatujemy ostatnio 
w Brukseli i w Strasburgu - 
podkreślił europoseł Adam 
Szejnfeld, członek Komisji 
Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów w 
trakcie debaty Parlamentu 
Europejskiego w Strasburgu 
na temat regulacji europej-
skiego transportu.

- Od dekad tworzymy jed-
nolity rynek Zjednoczonej 
Europy. Niestety mimo tylu 
lat przepływ usług, towarów 
czy ludzi nadal jest zbyt 
rygorystycznie regulowany 
we Wspólnocie. Tymczasem 
nadmierne regulacje ogra-
niczają wolną konkurencję, 
ograniczają rozwój gospo-
darczy, ograniczają wolność 
obywateli, ograniczają też 
integrację Unii Europejskiej 
-dodajeeuroposeł Szejnfeld, 
zaznaczając, iż zeszłotygo-
dniowe,dość korzystne dla 
polskich firm transportowych 

głosowanie w parlamentar-
nej Komisji Transportu nad 
Pakietem Mobilności nie 
oznacza pełnego sukcesu.

- Nadal potrzebna jest pełna 
mobilizacja, by zatrzymać 
populistyczne partykulary-
zmy niektórych krajów Euro-
py, które stanowią zagrożenie 
dla uczciwej konkurencji na 
Wspólnym Rynek. To sprawa 
kluczowa dla polskich firm 
transportowych, a trzeba 
pamiętać, że Polska ma 
jedną z największych flot 
transportowych w Europie 
- mówi eurodeputowany, 
przypominając, że poparcie 
uzyskały regulacje dotyczące 
przejazdów kabotażowych, 
w tym rygorystyczny zapis o 
obowiązku powrotu samo-
chodu ciężarowego do kraju 
siedziby co najmniej raz na 
cztery tygodnie.

- Cieszyć musi, że mimo nie-
korzystnych trendów regula-
cyjnych pojawiają się również 
propozycje legislacyjne idące 
w dobrym kierunku. Jestem 
zdecydowanym zwolenni-
kiem zliberalizowania prawa 
użytkowania pojazdów wy-

najmowanych bez kierowców, 
o czym dyskutowaliśmy 
dzisiaj w Strasburgu. Są 
to rozwiązania, które będą 
służyły nie tylko rozwojowi 
transportu w Europie, ale 
także rozwojowi gospodar-
czemu. Tenże bowiem daje 
miejsca pracy i dobrobyt 
naszym obywatelom - podsu-
mowuje europoseł Szejnfeld. 

W maju 2017 r. Komisja 
Europejska zaproponowała 
złagodzenie obowiązujących 
ograniczeń i ustanowienie 
jednolitych ram regulacyj-
nych, które dawałyby prze-
woźnikom oraz przedsiębior-
stwom wynajmu i leasingu 
w całej UE równy dostęp do 
rynku najmowanych pojaz-
dów ciężarowych. Zgodnie z 
propozycję państwa człon-
kowskie nie będą miały już 
możliwości ograniczania 
użytkowania pojazdów naj-
mowanych na potrzeby dzia-
łalności na własny rachunek.
Niestety z uwagi na zastrze-
żenia ze strony niektórych 
państw członkowskich trudno 
na chwilę obecną ocenić, 
kiedy zakończą się prace nad 
propozycją Komisji.

Kluczowa sprawa transportu
Adam Szejnfeld 
Poseł do PE
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Zgodnie z wcześniejszą zapo-
wiedzią, we wtorek 8.stycznia, 
w jak zawsze gościnnym Klu-
bie Krąg, na tradycyjnym spo-
tkaniu noworocznym spotkali 
się członkowie Wielkopolskie-
go Oddziału SDRP. 

Ale nie tylko, gdyż licznie 
stawili się na nie członkowie 
Dziennikarskiego Klubu Se-
niora, członkowie Wielkopol-
skiego Porozumienia Dzienni-
karzy i inni zaproszeni goście, 
reprezentujący środowisko 
dziennikarskie.

Jak zawsze przy tego typu 
spotkaniach, atmosfera była 
niepowtarzalna i przyjazna, 
zachowując świąteczno – no-
woroczny nastrój. Chwilami 
wręcz podniosła i liryczna, 
dzięki części artystycznej, za-
prezentowanej przez duet wo-
kalno – instrumentalny „Sobie 
przeznaczeni”. Sceniczna na-
zwa tego artystycznego duetu 
nie może być trafniejsza, gdyż 
prywatnie Alina i Krzysztof 
Galasowie są małżeństwem, 
które jako zespół zdobyło już 
wiele nagród na festiwalach 
piosenki autorskiej. A to, że 
przeznaczeni sobie są nie tylko 
z nazwy artystycznej, czuje 
się nie tylko na scenie. Warto 
dodać, że Krzysztof Galas 
od niedawna jest czynnym 
członkiem Wielkopolskiego 
Oddziału SDRP. Jeśli już o 
tym mowa, od 1. stycznia  
przybyło naszemu Oddziałowi 
troje nowych członków: Bar-
bara Orlowski, Zenon Bosacki 
i Lesław Ciesiółka, którym na 
tym spotkaniu zostały uro-
czyście wręczone legitymacje 
członkowskie. Serdecznie 
witamy na pokładzie.

Po powitaniu i wręczeniu 
legitymacji, podziękowaliśmy 
szefostwu Osiedlowego Klu-
bu Krąg, państwu Joannie i 
Januszowi Hellerom a na ich 
ręce całej wspaniałej klubowej 
załodze, za pomoc i wkład oso-
bisty w organizację spotkania. 
Mogliśmy na to liczyć również 
przez cały rok i mamy nadzieję 
na dalszą doskonałą współpra-
cę także i w tym roku.

Następnie przy lampce 
szampana, składaliśmy sobie 
życzenia, a ponieważ było to 
na zasadzie „ wszyscy wszyst-
kim”, trochę to trwało, ale 
było to tak sympatyczne i 
tyle w tym było wzajemnej 
serdeczności, że na pewno 
długo będziemy to wspominać. 
Dalszych wzruszeń dostarczył 
nam duet „Sobie przezna-
czeni” repertuarem zaiste 
świątecznym i nastrojowym. 
Po części artystycznej nastąpił 
czas na wzajemne rozmowy, 
przy świątecznie przygotowa-
nym  przez Gospodarzy stole. 
A ponieważ uczestnicy spo-
tkania również poprzynosili 
bądź to swoje wypieki, bądź 
też buteleczkę ulubionego 
wina, wstawiając je do wspól-
nego stołu, nikomu niczego nie 

zabrakło, a atmosfera zrobiła 
się wręcz rodzinna. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się 
wystawiona do wglądu Kroni-
ka naszego Oddziału. Bogato 
ilustrowana zdjęciowo ukazuje 
ważniejsze wydarzenia z na-
szej działalności, więc budziła 
zrozumiałe zainteresowanie 
zaproszonych gości, a w człon-
kach SDRP równie zrozumiałe 
rozrzewnienie, spowodowane 
wspomnieniami. Cieszymy 
się, że dzięki przyjętemu za-
proszeniu na to noworoczne 
spotkanie, Koleżanki i Ko-
ledzy nie będący członkami 
naszego Stowarzyszenia rów-
nież do niej trafią, o co zadbają 
prowadzący kronikę koleżanki 
Aldona Dzielicka (zdjęcia) i 
Kalina Izabela Zioła (tekst), 
gdyż wiele zdjęć zostało zro-
bione podczas spotkania.

To, że dzięki wspaniałej 
koleżeńskiej atmosferze nie 
spieszno było nikomu do 
domu, świadczy o tym, jak 
bardzo potrzebujemy takich 
spotkań, wzajemnych kontak-
tów, rozmów… 

Jednak na największe pod-
kreślenie zasługuje i najbar-
dziej cieszy fakt, 

że podczas gdy w niejednej 
rodzinie przy świątecznym 
stole, niestety nie udało się w 

tym roku uniknąć dyskusji po-
litycznych i w związku z tym 
– najoględniej mówiąc – mało 
świątecznej różnicy zdań, nam 
się to udało. Pomimo różnych 
przekonań osobistych i róż-
nych opcji stowarzyszenio-
wych, udało nam się politykę 
ominąć szerokim kołem.

Czuliśmy się przede wszyst-
kim dziennikarzami, cieszący-
mi się spotkaniem w koleżeń-
skim gronie. Udowodniliśmy, 
że – jak to kiedyś nazwałem 
– ekumenizm międzystowa-
rzyszeniowy  jest możliwy. A 
w moim odczuciu wręcz pożą-
dany. Nasze noworoczne spo-
tkanie kolejny raz uzasadniło 
i uwiarygodniło sens istnienia 
odrodzonego po około 70-ciu 
latach Wielkopolskiego Poro-
zumienia Dziennikarzy, które-
mu patronuje jako koordynator 
red. Krzysztof Wodniczak. 
Krzysiu, nie ustawaj! 

Natomiast Koleżanki i Ko-
legów połączonych członko-
stwem w naszym Stowarzy-
szeniu, zapraszam do dalszego 
współdziałania na rzecz roz-
woju naszej dziennikarskiej 
organizacji. 

Wszelkiej pomyślności 
w Nowym Roku.

Przewodniczący Zarządu WO SDRP
Ry szard Bączkowski

Noworoczne spotkanie
dziennikarzy- Zawnioskuję do ministra 

obrony narodowej o wsparcie 
sił strażackich wojskiem dys-
ponującym ciężkim sprzętem 
potrzebnym w szybkim uga-
szeniu ognia. Wszystkim nam 
zależy na jak najszybszym 
ugaszeniu pożaru – powiedział 
podczas wizyty w Pyszącej 
wojewoda wielkopolski Zbi-
gniew Hoffmann.

Wojewoda wielkopolski 
Zbigniew Hoffmann rozma-
wiał dziś z komendantem 

wojewódzkim i powiatowym 
PSP oraz burmistrzem Śremu 
o prowadzonej akcji gaśniczej 
wysypiska śmieci w miejsco-
wości Pysząca (powiat śrem-
ski).  Wizytował też miejsce 
zdarzenia. To szósty już pożar 
wysypiska. Pierwszy powstał 
w kwietniu ubr.

Strażacy do akcji zadyspo-
nowali sprzęt z całego regio-
nu, min. agregaty pompowe 
bardzo dużej wydajności. Cały 
czas w akcji zaangażowa-

na jest  grupa ratownictwa 
chemiczno-ekologicznego, 
monitorująca stan powietrza. 
Stan środowiska jest też kon-
trolowany przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środo-
wiska. Zdaniem inspektorów 
WIOŚ, pożar nie stwarza ak-
tualnie zagrożenia dla zdrowia 
ludzi. Po akceptacji wniosku 
wojewody przez MON, wojsko 
zadysponuje między innymi 
koparki oraz spychacze do 
usuwania płonącej hałdy.

Szanowni Państwo, z ogrom-
ną przyjemnością informuje-
my, że rok 2018 był dla naszej 
Spółki rokiem rekordowym!  

Uruchomiliśmy ponad 70 000 
pociągów, które przewiozły 
prawie 11 milionów pasaże-
rów, tj. o ponad 2 mln pasa-
żerów więcej aniżeli w  roku 
2017. Nasze pociągi  pokonały 
łącznie ponad 5 milionów 
kilometrów. Nieustannie dą-
żymy do spełnienia oczekiwań 
mieszkańców Wielkopolski, 
czego dowodem jest obsługa 11 
linii w naszym województwie.  

Rok 2018 był dla nas szcze-
gólny jeszcze pod jednym 
względem, to właśnie w tym 
roku została zainagurowa-
na Poznańska Kolej Metro-

politalna, która ma bezpo-
średni wpływ na wzrastającą 
popularność pasażerskiego 
transportu kolejowego.  10. 
czerwca, tego dnia nastąpiło 
zwiększenie liczby połączeń 
na trasach położonych wzdłuż 
czterech linii kolejowych Po-
znańskiego Węzła Kolejowego, 
tj. Poznań Główny – Grodzisk 
Wielkopolski, Poznań Główny 
– Wągrowiec, Poznań Główny 
– Nowy Tomyśl, Poznań Głów-
ny – Jarocin. We wrześniu do 
grona gmin uczestniczących w 
projekcie dołączył Swarzędz. 

2018 rok to nie tylko obcho-
dy 100 rocznicy odzyskania 
niepodległości, ale także setna 
rocznica wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego! Dlatego 
wspólnie z Urzędem Marszał-

kowskim Województwa Wiel-
kopolskiego oraz Muzeum 
Początków Państwa Polskiego 
postanowiliśmy zrobić coś, 
co na stałe zostanie w pamięć 
mieszkańcom Wielkopolski! 
W ramach projektu „Koleje 
Wolności 1918-2018” w dniach  
3-5 października 2018 roku, 
zostały uruchomione spe-
cjalne pociągi, składające się  
z lokomotywy parowej i wa-
gonów retro. Ich pasażerowie, 
blisko 2500 uczniów uczestni-
czyło w tej żywej lekcji historii 
prowadzonej przez nauczycieli  
i rekonstruktorów, którzy 
przybliżyli historię tego zwy-
cięskiego zrywu niepodległo-
ściowego. 

Dziękujemy, że jesteście 
z nami!

Radosny tłum, odliczanie, świ 
atełko do nieba… zamiesza-
nie, zaskoczenie, niedowierza-
nie własnym zmysłom… TO 
NIE MOŻE BYĆ PRAWDA! 
TO NIE MOGŁO SIĘ STAĆ!  
A jednak się stało.

Pierwsza rozpaczliwa i jak-
że gorzka myśl: dlaczego? Jak 
to możliwe, że zło wzięło górę 
nad dobrem? Nad tak wielką 
ilością dobra? Ale zło, choć 
jednostkowe, okazało się mieć 
ciężar niewyobrażalny –  ludz-
kie życie. Kolejne uczucia to 
wściekłość, rozpacz, uczucie 
bezsilności… Ale czy na pew-
no? Kiedy opadają pierwsze 
emocje, do głosu dochodzi 
determinacja i bunt przeciwko 
bestialstwu i przemocy.

Wielkopolski Oddział Sto-
warzyszenia Dziennikarzy 
Rzeczypospolitej Polskiej 
wraz z Wielkopolskim Po-
rozumieniem Dziennikarzy, 
zdecydowanie potępia wszel-
kie akty przemocy, ale za-
bójstwo prezydenta Gdańska 
Pawła Adamowicza, dokonane 
na oczach milionów ludzi, 
uznajemy za szczególny akt  

bestialstwa.
Jednak wyraźnie trzeba po-

wiedzieć, że aby to potępienie 
odniosło  skutek, spełniony 
musi być jeden podstawowy i 
niczym nie zastąpiony waru-
nek: odpowiedzialni za nasze 
Państwo  muszą zaprzestać 
politycznej agresji  i to nie-
zwłocznie!

Bo tylko takie działanie ma 
szansę nadać bezsensownej 
śmierci Pawła Adamowicza 
wymiar czegoś, co choć oku-
pione ludzkim życiem, nie 
zostanie podeptane.

Ryszard Bączkowski
Przewodniczący Zarządu Wielkopol-

skiego Oddziału
Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczy-

pospolitej Polskiej

DLACZEGO 
Pawłowi Adamowiczowi

zbyt szybko odszedłeś
jeszcze nie zakwitły wszystkie drzewa
w twoim ogrodzie
nie wyprowadziłeś na ostatni spacer
wiernego psa

nie dałeś żonie kwiatów
na srebrne wesele
nie zauważyłeś pierwszych siwych
włosów
na jej skroni

nie powiodłeś córek
kościelną nawą w ramiona mężów
nie przytuliłeś wnuków
które dopiero przyjdą

ostrze nienawiści
przecięło nagle delikatną nić

wśród światełek do nieba
rozległ się krzyk rozpaczy

ktoś próbował rozerwać
spleciony z ludzkich dłoni
łańcuch miłości

dlaczego?

świecisz teraz wśród gwiazd
jeszcze jedno jasne
światełko w niebie

ale tylu ludziom
brakuje go
na ziemi

    Kalina Izabela Zioła

Wojewoda wspiera strażaków

Rekordowy rok kolejarzy

Nie tak miało być…
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Pod koniec ubiegłego roku 
Polska żyła zapowiadanymi 
podwyżkami cen prądu. W 
celu uniknięcia podwyżek 
dla gospodarstw domowych 
naprędce zwołano dodat-
kowe posiedzenie Sejmu, 
tuż przed Nowym Rokiem, 
a prorządowa większość 
przyjęła projekt ustawy, 
przerzucający koszty pod-
wyżek na budżet państwa. 
Rząd odtrąbił sukces, bo 
oto uchronił Polaków przed 
wzrostem kosztów utrzy-
mania.

Niestety nie był to „happy 
end”, bo po pierwsze z budżetu 
znaczy z naszych podatków, 
po drugie rekompensata nie 
dotyczy firm czy samorządów, 
po trzecie została ona przyjęta 
tylko na rok.

Już przed Nowym Rokiem 
gminy, powiaty, szpitale, pry-
watne firmy otrzymywały 
pisma od dostawców prądu, 
zapowiadające podwyżki rzę-
du 60-80%. W znakomitej 
większości instytucje te prze-
rzucą koszty podwyżek na nas, 
konsumentów.

Tych problemów, wywoła-
nych wzrostem kosztów emisji 
CO2, można by uniknąć, gdy-
by tak jak chce PSL, Polska 
stawiała na zieloną energię. 

Niewątpliwą zaletą odna-
wialnych źródeł energii jest ich 
rozproszenie. Tysiące małych 

i średnich instalacji może 
przynosić dochód tysiącom 
zwykłych „Kowalskich”, na 
których gruntach staną wiatra-
ki, czy też wiejskim gminom, 
które zainwestują w biogazow-
nie. Dałoby to silny finansowy 
impuls do rozwoju naszych 
lokalnych społeczności.

Tyle obecny rząd mówi o 
niezależności, o wstawaniu 
z kolan, a tymczasem import 
węgla z Rosji bije kolejne 
rekordy. A przecież to wła-
śnie zielona energia ozna-
cza prawdziwą niezależność 
energetyczną. Wiatru, słońca 
i odpadów biologicznych nie 
musimy importować. Mamy 
ich pod dostatkiem i możemy 

je zamienić na prąd i dochód z 
jego wytwarzania.

Różne szacunki mówią o 
40 tys. do 50 tys. zgonów 
rocznie w Polsce na skutek 
smogu. Nie bójmy się tego 
powiedzieć, również, a nawet 
przede wszystkim zdrowie 
powinno być dziś argumentem 
za rozwojem odnawialnych 
źródeł energii.

PSL nie jest zielone tylko 
z nazwy. Chcemy czystej, 
zdrowej, bezpiecznej energe-
tycznie Polski. Takiej w której 
w każdej gminie wytwarza się 
prąd i w każdej gminie się na 
tym zarabia.

Krzysztof Paszyk
Poseł na Sejm RP

Zielona energia zamiast 
drogiej energii Mam na imię Adam, skoń-

czyłem 32 lata. Pomimo 
mojej niepełnosprawno-
ści każdego dnia jestem 
osobą pogodną, mam 
wiele marzeń..., uwielbiam 
muzykę elektroniczną 
oraz interesuję się fotogra-
fią. Jednak największym 
moim marzeniem jest Móc 
Normalnie Żyć. Nie wiem, 
na ile ono się spełni w moim 
życiu, ale ja uparcie wierzę, 
że moje życie się nareszcie 
odmieni...

Cierpię na *mózgowe poraże-
nie dziecięce czterokończyno-
we*, dlatego poruszam się na 
wózku inwalidzkim. Cechą 
charakterystyczną mózgowego 
porażenia dziecięcego jest po-
stępująca patologia mięśniowo
-szkieletowa. Mówiąc prościej, 
bez odpowiednich ćwiczeń 
następuje zanik mięśni, po-
garsza się utlenienie całego 
organizmu, zabiegi i ćwiczenia 
pozwalają na poprawę całej 
koordynacji ruchowej, z którą 
mam największe problemy. By 
móc to osiągnąć muszę jeździć 
na turnusy rehabilitacyjne. 
Jeden turnus to wydatek *5000 
zł.* W moim wieku już bardzo 
trudno uzyskać dofinanso-
wanie. PFROM maksymalne 
dofinansowuje *1600 zł raz 
na 2 lata.*

Jestem pełen nadziei, że 
dzięki Waszej pomocy uda 
mi się wiele osiągnąć i za-
cznę normalnie żyć. W chwili 
obecnej dodatkowo zbieram 

fundusze na zakup najno-
wocześniejszego urządzenia 
do redukcji chodu jakim jest 
*EGZOSZKIELET*. Jest to 
amerykański wynalazek, który 
zrewolucjonizował świat fizjo-
terapii neurologicznej. Działa 
tam, gdzie zawodzą ludzkie 
mięśnie. Koszt urządzenia 
wynosi aż *60 tysięcy zł * z 
podatkiem VAT. Niestety nie 
stać mnie na taki zakup z wła-
snych środków, stąd zwracam 
się do Was ludzi dobrej woli o 
wsparcie finansowe - liczy się 
każda złotówka! Potrzebny jest 
zakup Egzoszkieletu to dziś 
najnowocześniejsze urządze-
nie oferujące skuteczną reha-
bilitację i nadzieję na szybszy 
powrót do zdrowia. 

Amerykański wynalazek, 
który zrewolucjonizował świat 
fizjoterapii neurologicznej. 
To nowoczesne urządzenie do 
rehabilitacji ma swoje korzenie 
w technologii wojskowej. Ekso 
nie jest może kuloodporny jak 
pancerz Iron Man’a, ale za to 
pomocny wszędzie tam, gdzie 
zawodzą ludzkie mięśnie.

Urządzenie pozwala oso-
bom z przerwanym rdzeniem 
kręgowym ćwiczyć w oczeki-
waniu na moment, w którym 
będzie już możliwe zrekon-
struowanie uszkodzonego 
kręgosłupa. Koszt urządzenia 
wynosi *60 tys. zł * z podat-
kiem VAT. Nie stać mnie na 
zakup egzoszkieletu z wła-
snych środków, stąd zwracam 
się o prośbę do ludzi o wiel-
kich sercach.

Będę Państwu niezmiernie 
wdzięczny za wsparcie fi-
nansowe, gdyż moje skromne 
środki nie pozwalają mi na 
zakup EGZOSZKIELETU.

Z wyrazami szacunku
Adam

Dziękuje za każda pomoc. 
Stan środków na 23 styczna 
*41027 zł*

*Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą”
ul. Łomiańska 5 01-685 War-
szawa
Alior Bank 42 2490 0005 0000 
4600 7549 3994*
Ważny jest Tytuł: *11770 Po-
pławski Adam Piotr darowizna 
na pomoc i ochronę zdrowia.*

*Jak Przekazać 1% podat-
ku:*
W formularzu PIT wpisz nu-
mer: *KRS 0000037904*
W rubryce Informacje uzupeł-
niające - cel szczegółowy 1% 
podaj:* 11770
Popławski Adam Piotr *

Dla szybszej weryfikacji i 
księgowania wpłat bardzo pro-
simy nie wpisywać zdrobnień 
ani słów odmienionych przez 
przypadki jak również słów: 
dla, na, leczenie, rehabilita-
cja, itp.

*Szanowni Darczyńcy, prosi-
my o zaznaczenie w zeznaniu 
podatkowym pola „Wyrażam 
zgodę”.*
*baza adresow od *kontakty-
firmowe pl

Nie ma żadnej przesady w 
stwierdzeniu, że każdy naród 
ma kilka charakterystycz-
nych cech, które wyróż-
niają go na tle innych. Bez 
wątpienia w duszę Polaków, 
o czym przekonaliśmy się 
niejednokrotnie, wpisana jest 
niezwykła umiejętność wspa-
niałej mobilizacji, zwarcia 
szeregów, pokazania, że stać 
nas na o wiele więcej, niż 
mogłoby się wydawać. Nawet 
jeśli na co dzień, delikatnie 
mówiąc, jesteśmy od siebie 
daleko, w obliczu tragedii 
niemal w jednej chwili 
potrafimy się zjednoczyć, 
być razem i tworzyć prawdzi-
wą wspólnotę. Tylko na jak 
długo?

Na pewno każdy z nas ma 
jeszcze w swojej pamięci 
obraz Polski po śmierci Jana 
Pawła II. Pogrążeni w bólu 
i smutku byliśmy w stanie 
odsunąć na bok wszelkie 
spory: w naszych rodzinach, 
we wspólnotach sąsiedzkich, 
jak również w życiu pu-
blicznym, czego najlepszym 
przykładem było zakończenie 
wieloletnich animozji między 
byłymi prezydentami. Nie 
zabrakło również bardzo 
spektakularnych prób pojed-
nania zwaśnionych klubów 
piłkarskich. Były to ważne i 
potrzebne gesty, choć nieste-
ty niemal natychmiast po za-
kończeniu żałoby narodowej 
wielu o swych deklaracjach z 
łatwością zapomniało.  

O ile do odejścia Papieża 
Polaka mogliśmy się w pew-
nym stopniu przygotować, o 
tyle zupełnym szokiem była 
dla nas wszystkich katastrofa 
smoleńska. Niewyobrażalna 
tragedia, dramat narodowy 
na niespotykaną skalę… I po 
raz kolejny byliśmy świadka-
mi niekończących się zapew-

nień o potrzebie jedności, 
bycia razem, wyciszenia na-
strojów, złagodzenia języka 
debaty publicznej, podniesie-
nia poziomu kultury politycz-
nej w naszym kraju... Nie, 
nigdy nie chodziło i nie może 
chodzić o zatarcie wszelkich 
różnic między przeciwnika-
mi politycznymi! Spór jest 
przecież istotą demokracji i 
bez niego trudno sobie wy-
obrazić jej funkcjonowanie. 
Faktycznym problemem są 
wyjątkowo głębokie podziały 
spowodowane tym, że braku-
je elementarnego szacunku 
dla konkurentów. Traktuje się 
ich nie jak rywali, ale jak… 
wrogów! 

Przed Smoleńskiem było źle, 
ale po 10 kwietnia 2010 roku 
wszelkie hamulce puściły. 
Rubikon został przekroczony. 
Oczywiście można próbować 
się przerzucać cytatami i 
licytować na to, kto wypo-
wiedział mocniejsze słowa. 
Tylko czy ma to jakiekolwiek 
znaczenie w obliczu publicz-
ne rzucanych najcięższych 
oskarżeń o krew na rękach, 
o zdradę, o mord?… Czy 
w świetle takich zarzutów 
można mieć jakiekolwiek 
wątpliwości, co do intencji 
tych, którzy aż do takiego 
stopnia rozwinęli przemysł 
pogardy wobec konkurentów 

politycznych?
Barbarzyński zamach na 
Prezydenta Gdańska Pawła 
Adamowicza, który odbił się 
szerokim echem na całym 
świecie, znów wstrząsnął 
nami wszystkimi. Polska, 
jak nigdy wcześniej, jest 
dzisiaj przeorana strasz-
liwymi podziałami. By 
je zasypać nie wystarczą 
więc nawet najpiękniejsze 
słowa, najlepsze deklaracje, 
najliczniejsze gesty... Nie! 
To zdecydowanie za mało! 
Ziarno nienawiści zasiane 
zostało już dawno temu. 
Teraz wzrosło ciernistym 
drzewem dającym trujące 
owoce. By wrócić do dobrej 
normalności, do wzajemnego 
szacunku, do życzliwości i 
współpracy, przy zachowaniu 
oczywistych różnic, potrzeb-
na jest gigantyczna praca na 
rzecz prawdziwego dialogu, 
sanacji życia politycznego i 
w końcu pojednania narodo-
wego. Te działania powinny 
stać się priorytetem nie tylko 
dla polityków, ale także dla 
duchownych, dla dziennika-
rzy, dla wszystkich mających 
wpływ na poziom świadomo-
ści społecznej, dla wszyst-
kich tych, którzy kształtują 
opinię publiczną. Dotyczy 
to również, a może i nawet 
przede wszystkim, mediów 
publicznych. One bowiem są 
wręcz ustawowo powołane do 
szerzenia misji publicznej, a 
więc pluralistycznej prezen-
tacji różnych poglądów, a nie 
tylko partii rządzącej. 
Zabójstwo Prezydenta Pawła 
Adamowicza to ostrzeżenie: 
albo w naszym kraju natych-
miast nastąpi opamiętanie, 
albo będzie już tylko gorzej. 
Kolejnej szansy może już nie 
być. Do trzech razy sztuka! 

Adam Szejnfeld
Poseł do Parlamentu Europejskiego 

Jest nam ogromnie miło po-
informować, iż Pani Poseł 
Krystyna Łybacka została 
nominowana przez europej-
ski magazyn The Parlia-
ment Magazine do nagrody 
- NAJLEPSZY EURO-
POSEŁ W DZIEDZINIE 
EDUKACJI, KULTURY I 
MEDIÓW.

The Parliament Magazine co 
roku wybiera, w poszczegól-
nych kategoriach tematycz-
nych, trójkę najlepszych Eu-
roposłów, którzy szczególnie 
wyróżniają się swoją pracą 
i zaangażowaniem na rzecz 
budowania polityk unijnych 
oraz przybliżania Unii Oby-
watelom.

Tegoroczne nagrody mają 
szczególny charakter, gdyż 
są przyznawane w roku wy-
borczym. Biorą one pod uwa-
gę wcześniejsze osiągnięcia 
Europosła, jego stały wkład 
na rzecz rozwijania projektu 
europejskiego oraz pracę Eu-
roposła w regionie.

Pani Poseł Krystyna Ły-
backa pracuje w komisjach 
parlamentarnych: Kultury i 
Edukacji (CULT) oraz Prze-
mysłu, Badań Naukowych i 

Energii; w delegacjach: do 
komisji współpracy parlamen-
tarnej UE-Rosja oraz do spraw 
stosunków ze Zgromadzeniem 
Parlamentarnym NATO.

Pani Poseł reprezentuje Par-
lament Europejski m.in. w: 
Narodowej Szkole Admini-
stracji Publicznej we Francji 
(École nationale d’administra-
tion - ENA) oraz Europejskim 
Instytucie Innowacji i Techno-
logii (EIT).

Pani Poseł jest wiceprze-
wodniczącą Europejskiej Plat-
formy uczenia się przez całe 
życie.  

Z ramienia frakcji Socja-
listów i Demokratów (S&D) 
Poseł Krystyna Łybacka jest 

stałym sprawozdawcą ds. pro-
gramu Erasmus+, kluczowego 
unijnego programu w dzie-
dzinie kształcenia, szkolenia 
i młodzieży.

Pani Poseł jest także spra-
wozdawcą największego w 
tej kadencji raportu komisji 
CULT  dot.  modernizacji 
edukacji w Unii Europejskiej. 

Pani Poseł Łybacka otrzy-
mała również specjalne wy-
różnienie około 30 organizacji 
pozarządowych - ON OUR 
WATCH, które monitorują 
prace Posłów w Parlamencie 
Europejskim.

Bolesław Janas
Asystent Posła do Parlamentu Euro-

pejskiego Krystyny Łybackiej.

Nowe zasady przyjęte dziś 
przez Parlament Europejski 
ułatwią i ochronią tych, którzy 
tracą paszporty, którzy mają 
je skradzione lub uszkodzone 
podczas podróży poza UE, aby 
uzyskać tymczasowe doku-
menty z dowolnego konsulatu 
państw członkowskich UE w 
krótszym czasie.

Dokumenty te będą znacz-
nie bezpieczniejsze i będą 
oferować ochronę przed oszu-
stwami i podróbkami.

Dzięki szybkiej współpra-
cy służb dyplomatycznych 
państw członkowskich, nowa 
dyrektywa zagwarantuje, że 
żaden obywatel UE nie zo-
stanie odmówiony, gdy po-
trzebuje tymczasowego doku-
mentu podróży, aby dotrzeć 
do miejsca docelowego . Taka 
współpraca ma kluczowe zna-
czenie w przypadkach, gdy 
podróżny nie ma możliwości 
poszukiwania pomocy we 
własnej ambasadzie krajowej.

Nowy tymczasowy doku-
ment podróżny będzie ważny 
przez maksymalnie 15 dni i 
może zostać wykorzystany dla 
osób, które straciły paszporty, 
aby móc wrócić do domu. 
Procedura weryfikacji tożsa-
mości osób ubiegających się o 
wizę i wydania dla nich awa-
ryjnego dokumentu podróży 
powinna trwać maksymalnie 
4 dni.

Europoseł A. Grzyb

Adam potrzebuje środki na zakup 
EGZOSZKIELETU

Czy nastąpi opamiętanie?Najlepszy europoseł

Europejski dokument podróży 
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W ostatnich dniach Instytut 
Ordo Iuris stał się celem 
ataków, zmierzających do 
zdyskredytowania naszej 
działalności eksperckiej i 
procesowej na rzecz rodzin. 
Lewicowi politycy i dzienni-
karscy celebryci posunęli się 
do stosowania w kontekście 
naszej działalności słów ta-
kich jak „wynaturzone umy-
sły”, „skrajni ideolodzy” czy 
„średniowieczny obłęd”. A to 
wszystko po to, by powiązać 
nas z wadliwym projektem 
Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej opubli-
kowanym nagle przed koń-
cem roku i wycofanym przez 
premiera już 2 stycznia.

Nie mam wątpliwości, że nasze 
zaangażowanie i skuteczność 
frustrują polityków i działaczy 
lewicy, którzy posuwają się do 
najbardziej karykaturalnych 
kłamstw i manipulacji, aby 
uderzyć w Ordo Iuris. Ukry-
tym celem tych ataków jest 
tym razem także zablokowanie 
koniecznej reformy ustawy, na 
podstawie której kilkadziesiąt 
tysięcy rodzin tkwi w mat-
ni nieskutecznej procedury 
„Niebieskiej Karty”, a ponad 
1100 dzieci rocznie odbiera się 
rodzicom bez wcześniejszego 
orzeczenia sądu.

Podczas dyskusji na antenie 
Polsat News radna Koalicji 
Obywatelskiej zaatakowała 
eksperta i członka zarządu 
Ordo Iuris dr. Tymoteusza 
Zycha, insynuując, że dla 
nas „jednorazowy gwałt na 
dziecku, nie jest przemocą 
domową”. Trudno o bardziej 
skandaliczne kłamstwo.

Solą w oku wrogów rodziny 
są nasze konsekwentne dzia-
łania na rzecz naturalnych 
i konstytucyjnych wartości, 
takich jak ochrona życia, mał-
żeństwa jako związku kobiety i 
mężczyzny, prawa rodziców do 
wychowania dzieci w zgodzie 
z wyznawanymi wartościami 
czy ochrona życia rodzinnego 
przed nieuzasadnioną ingeren-
cją ze strony państwa i jego 
instytucji.

Skutecznie pomagamy ofia-
rom nadużyć
Posuwając się do nieprawdo-
podobnych manipulacji, nasi 
oponenci próbują wmówić 
opinii publicznej, że Ordo 
Iuris ignoruje krzywdę ofiar 
przemocy i nie staje po stronie 
poszkodowanych. Na łamach 
„Gazety Wyborczej” Wanda 
Nowicka drwiła z Kościoła 
katolickiego, rządu i Ordo 
Iuris, łącząc je z ponurą wizją 
„patriarchalnej, zhierarchi-
zowanej rodziny, sprzyjającej 
egzekwowaniu władzy siłą 
przez ojca rodziny, również 
przy użyciu różnych form 
przemocy”. Atakom na nas to-
warzyszy nieodłącznie ośmie-

szanie rodziny i rodzicielstwa.
Nasi krytycy celowo pomi-

jają milczeniem niewygodną 
dla nich prawdę, że jednym z 
głównych obszarów działalno-
ści Ordo Iuris jest konkretna 
pomoc rodzinom. Co więcej, 
działalność ta prowadzona jest 
wyłącznie dzięki prywatnym 
darowiznom i jest dowodem na 
prawdziwe społeczne zaanga-
żowanie Polaków.

Tylko w 2018 r. pomogliśmy 
179 rodzinom, którym z powo-
du nieuzasadnionej ingerencji 
urzędniczej próbowano ode-
brać dzieci bądź ograniczyć 
władzę rodzicielską. Wielo-
krotnie udzielaliśmy pomo-
cy prawnej również ofiarom 
przemocy, które zgłaszały się 
do nas, ponieważ nikt inny nie 
udzielił im wsparcia.

Jedną z nich jest pani Joan-
na, która z wdzięczności za 

udzieloną pomoc nagrała dla 
nas swoje wstrząsające świa-
dectwo i zgodziła się, byśmy 
podzielili się nim z Panem. 
Krótki film z tym nagraniem 
dostępny jest na stronie stop-
przemocy.ordoiuris.pl.

Ta straszna historia pokazu-
je, że gdy dochodzi do sytuacji 
skrajnych, do brutalnej prze-
mocy, skutecznie chronimy 
ofiary i jesteśmy bezwzględni 
dla sprawców. Tak powinno 
działać dobre prawo.

Eksperci Ordo Iuris przygo-
towali też projekt Konwencji o 
prawach rodziny – pierwszego 
na świecie projektu umowy 
międzynarodowej, gwarantu-
jącej rodzinie jej podstawowe 
prawa i wolności oraz odrzu-
cającej sprzeczne z wiedzą i 
doświadczeniem ideologicz-
ne założenia obowiązującej 
wciąż w Polsce konwencji 
stambulskiej (tzw. konwencji 
przemocowej).

Propozycje Ordo Iuris
Korzystając z mojego wielo-
letniego doświadczenia ad-
wokackiego, wzbogaconego 
analizami ekspertów Ordo 
Iuris oraz bezpośrednim spo-
tkaniem z dziesiątkami ofiar 
przemocy, którym dane mi 
było pomagać, przygotowa-
liśmy listę najbardziej ko-
niecznych zmian w obowią-
zującej ustawie. Dotyczą one 
właściwego i precyzyjnego 

zdefiniowania zjawiska prze-
mocy, gruntownej zmiany 
procedury „Niebieskiej Kar-
ty”, odebrania urzędnikom 
prawa do zabierania dzieci 
bez wcześniejszego orze-
czenia sądu. Szczegółowa 
analiza wycofanego projektu 
oraz prezentacja rekomendacji 
Ordo Iuris została dostarczona 
rządowi i jest dostępna na 
naszej stronie.

Nasza wspólna misja
Nie mam wątpliwości, że re-
forma systemu przeciwdzia-
łania przemocy nie powinna 
zostać powstrzymana wskutek 
błędów legislacyjnych pierw-
szego projektu nowelizacji. 
Potrzebna jest szeroka zmiana 
obowiązującej ustawy. Zapew-
niam, że dołożę wszelkich 
starań, by pomóc autorom tej 
propozycji w przygotowaniu 

dobrych rozwiązań, skutecznie 
chroniących wszystkie ofiary 
przemocy.

Ufam, że mogę w tym 
liczyć na Pana pomoc. Ordo 
Iuris to sztab wyspecjali-
zowanych profesjonalistów 
działający wyłącznie dzięki 
wsparciu wielu wspaniałych 
ludzi, którzy umożliwiają 
nam pełne zaangażowanie 
i skuteczną pomoc. Bar-
dzo dziękuję za zaufanie i 
wsparcie, które gwarantują 
nam pełną niezależność i 
możliwość podejmowania 
często bardzo trudnych, pra-
cochłonnych i kosztownych 
działań.

Nawet najbardziej brutalne 
ataki nie zniechęcą nas do 
służby polskim rodzinom.

Wierzę, że razem możemy 
przeprowadzić wiele dobrych 
i skutecznych inicjatyw.

adw. Jerzy Kwaśniewski
Prezes Instytutu na rzecz Kultury 

Prawnej Ordo luris

P.S. Ordo Iuris to wspólna 
misja tysięcy ludzi, którzy 
bronią uniwersalnych war-
tości, takich jak małżeństwo 
i rodzina, życie od poczęcia 
do naturalnej śmierci, prawo 
do wolności sumienia i religii.
Serdecznie zachęcam do dołą-
czenia do naszego Kręgu Przy-
jaciół, aby skutecznie walczyć 
o dobre i mądre prawo.

To triumfalny okrzyk dziel-
nych wojowników po osta-
tecznym pokonaniu wroga i 
wyzwoleniu swojego kraju.

Wolność!
To również radosny okrzyk 

twojego nastolatka, kiedy 
dostaje od ciebie zgodę na 
wyjście w  najbliższy wieczór!

Każdy z nas pragnie wolno-
ści. Głęboko w środku każdy z 
nas chce być wolny. Wolny od 
opinii innych, Wolny od nało-
gów, Wolny od tego, co znie-
wala duszę, Wolny by robić 

to, do czego został powołany.
To uczucie, wspólne dla 

wszystkich ludzi, jest całkiem 
normalne!

Bóg stworzył nas z głęboką 
potrzebą bycia wolnymi. On 
stworzył nas, nie po to byśmy 
żyli w niewoli kogoś lub cze-
goś, ale byśmy byli wolnymi 
ludźmi!

Większość z nas nie jest sku-
ta prawdziwymi łańcuchami, 
a jednak zbyt często podobne 
kajdany zniewalają nasze serca 
i nasze myśli.

Tylko Jezus może nas oswo-
bodzić z tych łańcuchów!

„Dlatego Bóg szczególnie 
Go wywyższył i obdarzył 
imieniem znaczącym więcej 
niż wszelkie inne”. (Filipian 
2,9)

W imieniu Jezusa, niech 
wszystko co cię zniewala i wię-
zi zostanie teraz zniszczone!

Jesteśmy wolni, W Jezusie 
jesteśmy prawdziwie wolni! 
(zobacz Jan 8,36)

Eric Celerier

Janusz Korwin-Mikke z Rober-
tem Winnickim. Do tego Grze-
gorz Braun, Kaja Godek, a nawet 
Piotr Liroy-Marzec. Środowiska 
spoza głównego nurtu polskiej 
polityki przegrupowują siły 
przed wyborami do Parlamentu 
Europejskiego, gdyż wiedzą, że 
w pojedynkę nic nie osiągną. 
Na koalicyjnych konferencjach 
prasowych widzimy więc wiele 
twarzy polskiej prawicy – ale nie 
tylko. Sojusz jest bowiem egzo-
tyczny, co z jednej strony grozi 
nieporozumieniami, z drugiej 
jednak stanowi szansę dotarcia 
z postulatami do nowych wy-
borców. Pytanie tylko: do jakich, 
skoro koalicjanci unikają sko-
jarzeń z „eurosceptycyzmem”.

W szerokim porozumieniu 
partii, organizacji i środowisk, z 
których wiele ma prawicowe za-
barwienie, nie chce uczestniczyć 

jeden z najbardziej rozpoznawal-
nych polityków prawicy – Marek 
Jurek. Wybrał sojusz z Markiem 
Jakubiakiem, który właśnie 
buduje formację centrową. To 
jednak nie koniec przetasowań, 
bowiem z politycznymi projek-
tami ruszają: profesor Mirosław 
Piotrowski łączony w mediach ze 
środowiskiem ojca Tadeusza Ry-
dzyka oraz znany z wolnorynko-
wych przekonań profesor Robert 
Gwiazdowski. Sytuacja jest dy-
namiczna i ciągle nie wiemy, w 
jakich konfiguracjach wystartują 
w wiosennych wyborach środo-
wiska spoza głównego nurtu. 
Niemniej jednak już dziś warto 
przyglądać się tym inicjatywom, 
gdyż przynajmniej część z nich 
może przedstawić katolickiemu 
wyborcy polityczną ofertę.

Zachęcam Państwa do za-
poznania się z 42. numerem 

„PCh24 Co Tydzień”, w którym 
autorzy analizują wady i zalety 
jednej z nowych koalicji. Teksty 
stanowią debatę PCh24, a publi-
cyści dochodzą do różnych wnio-
sków. Jestem ciekaw, który z nich 
jest Państwu najbliższy! Opinią 
możecie Państwo podzielić się 
w komentarzu w tym miejscu: 
KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ NA 
PCh24. Gorąco zachęcam do 
dyskusji!

Ponadto w numerze Tomasz 
A. Żak w tekście pt. „Księstwa 
księcia tego świata” dostrzega 
rewolucję dokonywaną w pol-
skich miastach przez samorzą-
dowców, zaś Jerzy Wolak opisuje 
bluźnierstwo w nowym filmie o 
przygodach Asteriksa i Obelik-
sa. A to nie wszystko! Wobec 
tego nie pozostało mi nic innego 
jak zaprosić Państwa do lektury!

Michał Wałach

Instytut „Ordo Iuris” stał się 
celem ataków 

Każdy pragnie wolności

Co się dzieje na PRAWICY?

Magdalena Ogórek: ,,Adam 
Michnik to starszy, sfrustro-
wany facet, prawdopodobnie 
od dawna nie poszło mu w 
łóżku, więc wyżywa się na 
Polakach.” 

Rafał Ziemkiewicz, odbie-
rając nagrodę za najlepszy 
felieton, opowiedział na dzi-
siejszej gali kilka dowcipów 
sytuacyjnych o zamachu na 
prezydenta Adamowicza. Za-
chwycona publiczność płakała 
ze śmiechu.  

Na deskach warszawskie-
go teatru odbyła się niedaw-
no premiera sztuki, w której 
główny aktor obiecuje, że za-
morduje Owsiaka, i namawia 
publiczność do współudziału. 
Inna aktorka imituje scenę 
seksu z figurką Władysława 
Bartoszewskiego. 

TVP wyemitowała widowi-
sko grupy teatralnej ,,Smog w 
redakcji Wyborczej”. Całość 
opiera się na prymitywnym 
szydzeniu z homoseksuali-
stów, Platformy, uchodźców i 
feministek. Publika rechocze. 

Gdy młody dziennikarz z 
Tok FM szedł za Jackiem Kur-
skim, zadając mu niewygodne 
pytania, ten odwrócił się do 
niego i z zaciśniętymi zębami, 
z nienawiścią w oczach, na-
zwał go... skurwysynem. 

 Dziennikarka TVN poszła 
zadać kilka pytań organizato-
rom Marszu Niepodległości. 
Usłyszała od nich, że ,,więcej 
szacunku maja do prostytutki 
niż do niej”.  

Unio, czemu nie reagu-
jesz...?!  

A, już wiem czemu. Bo 
wszystkie opisane wyżej wy-
darzenia to fejki. 

Dajecie radę w ogóle pomie-
ścić sobie w wyobraźni jaki 
byłby kwik, gdyby którakol-
wiek z wyżej wymienionych 
sytuacji wydarzyła się napraw-
dę...? Ja, przyznam szczerze, 
nie umiem sobie tego nawet 
wyobrazić. 

Propagandometry popęka-
łyby z przesilenia.  

Z tym że... to wcale nie do 
końca fejki - nie zgadzają się 
tylko nazwiska i postaci. 

 Bo to nie Ogórek prostacko 
odniosła się do seksualności 
Michnika - to Ewa Wanat 
(znana z Wyborczej i TokFM) 
napisała tekst o politycznym 

frustracie seksualnym, któ-
ry wszyscy odczytali jako 
oczywistą aluzję do Kaczyń-
skiego. I to nie Ogórek, tylko 
Jurek Owsiak publicznie zrobił 

frustratkę seksualną z pi-
sowskiej posłanki.  

To nie Ziemkiewicz opo-
wiadał dowcipasy o tragicznej 
śmierci Adamowicza, tylko 
Stuhr robił sobie heheszki z 
katastrofy Tupolewa. Mając 

w dupie fakt, że te prostackie 
żarciochy rodem z pijackiej 
meliny mogły oglądać rodziny 
tych osób, które w wyniku 
tej przezabawnej katastrofy 
zostały rozerwane na strzępy. 
A ich szczątki pakowano do 
trumien taśmowo, w jednej 
z nich umieszczono cztery 
miednice i dwie głowy. Można 
się zesrać ze śmiechu. 

W teatrze wystawiana jest 
sztuka, ale nie ma w niej mowy 
o zamordowaniu Owsiaka, 
Schetyny, Michnika ani Tuska. 
Niee, no, gdzie. Przecież takie 
teksty to byłby skandal stule-
cia. Szef Ośrodka Monitoro-
wania z wrażenia zesrałby się 
tęczą. Jest w niej za to mowa o 
zbiórce na zamordowanie Ka-
czyńskiego. A to przecież nic 
złego. No co wy, sztywniaki, 
dystansu nie macie? Mowa 
nienawiści jest wtedy, kiedy 
krytykujemy Michnika albo 
pytamy o faktury Owsiaka, a 
nie wtedy, kiedy promujemy 
w zbiorowej świadomości 
zamordowanie Kaczyńskiego. 

I to nie z figurką Barto-
szewskiego wolno imitować 
seks, no bo przecież warto być 
przyzwoitym. A przyzwoite 
jest jedynie imitowanie robie-
nia loda figurce Jana Pawła II.  

To nie TVP wyemitowała 
widowisko ,,Smog w redak-
cji Wyborczej”, tylko TVN 
wyemitował widowisko ,,Po-
żar w burdelu” (wszelkie po-
dobieństwo nazw zupełnie 
przypadkowe, hejterze). A w 
widowisku tym TVN nakręca 
spiralę niechęci do pisowców i 
to w sposób tak prymitywny i 
nieśmieszny, że nawet... redak-
tor TokFM i Onetu w swojej 
recenzji nie zostawił na tym 
gównie suchej nitki. 

To n ie  Kursk i  nazwa ł 
skurwysynem dziennikarza 
TokFM, tylko Michnik nazwał 
tak młodego dziennikarza 
TVP. Ale jemu wolno. Bo jak 
ktoś walczy przeciw mowie 
nienawiści, to chyba wolno 
mu czasem powyzywać cu-
dze matki od prostytutek, źle 
mówię? 

I to nie dziennikarka TVN 
usłyszała od organizatorów 
Marszu Niepodległości, że 
jest gorsza od prostytutki - 
usłyszała to dziennikarka TVP 
od organizatora kodziarskiego 
pochodu. 

To jak to jest w końcu z 
tą spiralą nienawiści? Kto ją 
faktycznie nakręca, skoro żeby 
zrobić gównoburzę wokół Ka-
czyńskiego, trzeba desperacko, 
goebbelsowsko wyjąć z kon-
tekstu jego słowa o ,,gorszym 
sorcie”, a gdy lewactwo (w tym 
lewackie autorytety moralne) 
wyzywa ludzi od skurwysy-
nów, śmieci, szarańczy, kiedy 

ustami byłego ministra kultury 
każe WYPIERDALAĆ, i kie-
dy odgraża się, że ,,dorżnie 
watahę” albo że zmusi prze-
ciwników do wyskakiwania z 
okien - to jest na lewicy cisza 
i w ogóle nie wiąże się tego 
z zezwierzęceniem debaty 
publicznej w Polsce...? 

Kilkadziesiąt sekund (!) 
zwyczajnej satyry wyemito-
wanej w TVP, krytycznej wo-
bec WOŚP, jednak ani trochę 
nie odbiegającej ostrością od 
jadu wyciekającego z każdego 
odcinka programu Kuby Woje-
wódzkiego (nie wspominając o 
Wątłym, który pluje toksynami 
i nienawiścią w czystej postaci 
bez przerwy) - wywołało burzę 
jakiej nie widziano od czasów 
propagandy STALINOW-
SKIEJ. 

Owsiak kilkadziesiąt minut 
po informacji o zamordowa-
niu Adamowicza próbował... 
obarczyć winą za to morder-
stwo tych kilkadziesiąt sekund 
plastelinowej satyry w TVP. 

Rachoń został za emisję tej 
zwyczajnej satyry... zawie-
szony. 

Oficjalną podpierdolkę w tej 
sprawie złożył Adam Bodnar, 
rzecznik praw obywatelskich. 
Który w swoim donosie z 
żądaniem interwencji napisał 
między innymi: ,,Opubliko-
wanie wskazanej animacji w 
mediach publicznych może 
niestety budować przekaz 
przyzwolenia na obecność 
mowy nienawiści w dyskursie 
publicznym”. 

Za to kiedy TVN wyemi-
tował też kilkadziesiąt ale nie 
sekund tylko MINUT ostrej 
satyry pod adresem pisow-
ców, jego ekscelencja Bod-
nar ani się zająknął, żadnego 
pisma nie wysłał w sprawie 
,,przyzwolenia na obecność 
mowy nienawiści w dyskursie 
publicznym”. Michnik wyzy-
wający młodego chłopaka od 
skurwysynów też nie wydał 
się panu rzecznikowi piewcą 
nienawiści w dyskursie. 

Do czego zmierzam? 
Do tego, że naprawdę nie 

ma najmniejszego znaczenia 
jakimi słowami krytykujesz, 
obrażasz, znieważasz czy po-
niżasz. Nieistotne jest jak 
daleko przesuniesz granicę 
wulgarności, to tylko mało 
znaczące detale. 

Liczy się tylko jedno.  
Liczy się KOGO kryty-

kujesz. 
Jedno, nawet najbardziej 

kulturalne i łagodne słowo 
krytyki pod niewłaściwym ad-
resem okazuje się być większą 
mową nienawiści, niż wyzy-
wanie wrogów salonu III RP 
od skurwysynów i prostytutek.

St. Mączkowski

Krytyka i mowa nienawiści
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Wielka Brytania ujawniła 
właśnie dokumenty, które 
bez wątpienia wstrząsną ca-
łym polskim państwem. Elity 
polityczne, które wyłoniły się 
po transformacji ustrojowej, 
nie mogą spać spokojnie. 
Zapewne postarają się teraz 
błyskawicznie zamieść spra-
wę pod dywan.

Odwrotnie natomiast powinni 
postąpić politycy zbliżeni do 
Prawa i Sprawiedliwości. Lon-
dyn ujawnił bowiem niezbite 
dowody na to, że jedną z głów-
nych ról w tzw. transformacji 
ustrojowej w Polsce odegrał… 
George Soros.

Tym bardziej szokuje fakt, 
że dopiero dziś – po blisko 
trzech dekadach od okrągłe-
go stołu – na dobrą sprawę 
większość Polaków zyskała 
świadomość, kim jest Soros.

Żydowski miliarder miał 
na przełomie stuleci „poma-
gać Polsce gospodarczo” za 
pośrednictwem wielu instytu-
cji. Mógł jednak przy okazji 

uzależnić od siebie wielu czo-
łowych polityków. I prawdo-
podobnie tak właśnie zrobił. 
Dziś trudni się w destabiliza-
cji wielu państw na świecie. 
Finansuje protesty m.in. w 
Polsce czy na Węgrzech, a dziś 
premier Izraela oskarża go o 

organizowanie manifestacji w 
Jerozolimie.

Gdy w 1989 r. Bronisław 
Geremek zwrócił się w imie-
niu „nowej” Polski do rządu 
w Londynie o pomoc, dla 
Brytyjczyków wszystko stało 
się jasne. Wiedzieli już, jak 

wyglądać ma zmiana systemu 
w Rzeczypospolitej Polskiej i 
jakie są motywacje opozycji. – 
Geremek […] dostrzega jedno-
cześnie, że główny wysiłek w 
ekonomicznej restrukturyzacji 
musi stać się udziałem samych 
Polaków – czytamy. Jedno-

cześnie padają słowa o tym, 
że Polska potrzebuje udziału 
obcego kapitału.

Wówczas Geremek był w 
bliskich kontaktach z zachod-
nimi lobbystami. Jednym z 
głównych był właśnie George 
Soros, który już dziś jest per-
sona non grata w wielu krajach 
rządzonych przez siły patrio-
tyczne. W Polsce i na Wę-
grzech Soros, wraz ze swoimi 
uczelniami i fundacjami, już 
od kilku lat jest nieproszonym 
gościem.

– Polska może osiągnąć 
demokrację tylko na podsta-
wie reformy ekonomicznej, 
która wymaga udziału obcego 
kapitału. Pojawiło się wiele 
propozycji zagranicznej pomo-
cy, głównie te stworzone przez 
Georgea Sorosa – czytamy w 
stanowisku Brytyjczyków.

Co ciekawe, pieniądze na 
swoje interesy od Sorosa otrzy-
muje dziś mnóstwo osób zwią-
zanych z liberalnymi elitami 
III RP. Także córka byłego 
prezesa TK Andrzeja Rze-

plińskiego. Warto zaznaczyć, 
że dziś Soros jest jednym z 
głównych globalistów, którzy 
robią wszystko, by obalić rzą-
dy prawicy w Polsce. W 2012 
roku prezydent Bronisław 
Komorowski odznaczył So-
rosa orderem „za zasługi dla 
Rzeczypospolitej”. Z kolei w 
2000 roku żydowski miliarder 
stał się „człowiekiem roku” 
Gazety Wyborczej.

Kolejne elementy układanki 
ujawniane są coraz częściej. 
Kolejne powiązania polityków 
z krajowymi i światowymi 
lobbystami również. Na prze-
strzeni lat wyszła na jaw masa 
afer, w które zamieszane są 
córki, synowie i żony byłych 
prezydentów czy premierów. 
Nie może być przypadkiem, 
że zdecydowana większość le-
wicowych i liberalnych polity-
ków posiada własne fundacje. 
Służą one niejednokrotnie do 
prania pieniędzy płynących ze 
wszystkich stron świata. Czy 
wyjście na jaw całej prawdy 
jest tylko kwestią czasu?

Brytyjczycy odtajnili KWITY! Elity III RP w panice

A  -   Aborcja.  Nieśmier-
telny temat do wszczynania 
awantur, szczególnie między 
tymi, którzy już to tak czy 
owak zaliczyli (bardzo bojowy 
elektorat, bo z naruszonym 
dobrym samopoczuciem), a in-
nymi - uważającymi, że ludzka 
godność należna jest naszemu 
życiu od poczęcia. Chociaż są 
tacy, którzy uzyskują miano 
człowieka dopiero pod koniec 
żywota, a bywa, że w ogóle 
tak szczytna nazwa im się nie 
należy.

B  -   Brexit.    Do U.E. moż-
na wejść, ale żeby wyjść, to 
nie ma ku temu nawet mapy 
drogowej. Podobnie jak było 
z U.W., (Układ Warszawski). 
Bezwarunkowo wyjść mogą 
Niemcy, a wtedy ratuj się kto 
może. Na razie mają jeszcze 
na oku interesy „nach und 
nach Osten”. Tak ostrzegał 
znawca tych problemów - dr 
Filip Adwent – Polak urodzo-
ny i wychowany we Francji, 
europoseł pierwszej kadencji 
, zwolennik Europy Ojczyzn. 
Niestety „zwypadkowany” po 
rocznej propolskiej działalno-
ści w P.E.

C  -   Chrześcijanie.  Coraz 
mocniej zwalczany sort ludzi. 
Podatni na zawołanie - zło 
dobrem zwyciężaj - nadsta-
wiają drugi policzek do bicia, 
zyskując  miano naiwniaków, 
szczególnie w oczach ateistów. 
W ten sposób  zachęcają też 
wszelkiej maści złoczyńców 
do wyżywania się na nich. 
„A ty, coś wygrał w pokorze? 
/ Iż ci po łbie, kto chce orze”  
-   Mikołaj.Rej.    
                        
D  -   Demokracja.  Obśmiewał  
ją  już Sokrates, porównując 
do wyborów kapitana  spośród 
pasażerów statku. Churchill 
przyznając, że to zły ustrój, 
zauważył, że nikt lepszego 
nie wymyślił. Trzeba jednak 
ciągle pilnować, aby pod jej 
płaszczykiem nie przemycił 
się, na szczyty władzy, zło-
tousty polityczny obłudnik, 
mafijny złodziej, lub zagorzały 
zamordysta. Aby podszyć się 
pod tą ideę tworzy się dziwne 
hybrydy: demokracja ludowa, 
socjalistyczna, narodowa, bur-
żuazyjna itp.  Obecnie powstał 
nowy podgatunek demokracji 
(a właściwie plutokracji) – kor-
pokracja, czyli – demokracja 

tak, ale dla korporacji. W tle 
globalizacji.  

E  -   Ekologia. Okazuje się, 
że tą naukę o przyjaznym, 
naturalnym środowisku czło-
wieka można wykorzystać do 
rozprzestrzeniania kornika, 
pomoru świńskiego, a nawet 
do likwidacji kopalń, kwestio-
nowania planu budowy kanału 
przez Mierzeję Wiślaną, lot-
niska centralnego itp. Można 
tym wzmocnić politykę skłó-
cania Polaków. Tudzież robić 
niezły interes - tu zabraniając, 
tam zezwalając, lub przymyka-
jąc oko na ewidentne niszcze-
nie środowiska (np. zamtuz w 
Puszczy Noteckiej), wwożenie 
odpadów przemysłowych do 
Polski, itp.

G  -   Głupcy „To, co mądry 
brać się wstydzi - weźmie głupi 
i wyszydzi”. Lekki stopień 
porażenia głupotą to debi-
lizm (upośledzenie myślenia 
abstrakcyjnego, moralność 
Kalego). Ale czy w polity-
ce takich mało? Dziś trzeba 
mówić - „mądry inaczej”. I 
słusznie! Przykład: Nauczy-
cielka klasy specjalnej poszła 
o zakład z koleżanką z normal-
nej podstawówki. Ty wystaw 
swego najlepszego ucznia, a ja 
najgorszego debila i dajmy im 
zadanie dostarczenia do szkol-
nej kotłowni worka węgla, bo 
akurat zabrakło. Wynik: Debil 
uwinął się raz dwa, przywożąc 
z hałdy wózek pełen „bergów 
wungla”), zaś prymus został 
na etapie dochodzenia: a skąd? 
a za co? a dlaczego? a jakim 
sposobem? a czy tak można? 

H  -   Honor.   Stare, nieaktu-
alne pojęcie godności, za na-
ruszenie której była gotowość 
narażenia życia. Szczegółowy 
opis w Polskim Kodeksie Ho-
norowym Boziewicza z 1919 
roku.  Uosobieniem - rycerz. W 
angielszczyźnie – gentelman. 
Cecha najbardziej pożądana  - 
odwaga i niezależność. O psie 
buldogu, mającym we krwi 
nieustępliwą walkę z bykiem, 
mawiano - to gentelman. Dziś 
pojęcie honoru wyblakło, ale 
nadal można odświeżać takie 
cechy jak: odważne stawanie 
w obronie prawdy i tych co 
zmieniają świat na lepszy, 
mimo strat własnych. Zaś w 
polityce honorowymi można 
nazwać tych niewielu, którzy 

nie kierują się własną korzy-
ścią, lecz dobrem wspólnym. 
Skuteczniejszymi do kręcenia 
lodów (nawet w sejmie) są  
jednak postacie bez honoru, a 
nawet bez twarzy.  

I  -  Inteligencja. -  Najkrótsza 
definicja:„Klasa aspirująca 
do samodzielnego myślenia” 
(Oxford Dictionary).  Jeśli  
dana osoba  zdobyła tylko 
wyższe wykształcenie (skom-
pletowała w indeksie psim 
swędem podpisy ze wszyst-
kich  obowiązkowych przed-
miotów), ale  nie w pełni 
używa mózgu i sumienia, to 
przypisać jej można miano 
półinteligenta. Na ćwierć in-
teligentów opuśćmy zasłonę 
milczenia, nie zastanawiając 
się nawet - czy dusza u nich  nie 
dojrzała, czy zbyt zatopiona w 
materii, czy w ogóle jej brak.                                                                                                                                            
                                                                   

J  -  Język nienawiści.  Psy-
chologowie sporządzili listę 
k ilkunastu mechanizmów 
obronnych przed stresem. Jed-
nym z nich jest projekcja, czyli 
przypisywanie własnych wad 
przeciwnikowi. Niewątpliwie 
nienawiść uchodzi za bardzo 
paskudną cechę. Stąd też prze-
można chęć strząśnięcia jej, 
jak szarańczy, ze zdrowego 
swego ego na bliźniego (z 
łatką - chory z nienawiści).  
Oto przykład. Pewien osobnik 
(z cenzusem, a jakże!) wy-
znał mi, że pisiorów dusiłby 
własnymi rękami zaraz po 
urodzeniu. Na pytanie – dla-
czego? - odpowiedział: no, bo 
to tacy nienawistnicy; ciągle 
im  zemsta w głowie. 

K  -   Kłótnie polityczne.  Na 
wschodnim jarmarku, jeśli 
ceny się nie wykłóciło, to tak 
jakby się nic nie kupiło. No, 
ale jeśli równoległe mówienie, 
przekrzykiwanie, przerywanie 
w pół zdania, chaos, kłam-
stwa, zniewagi - epatowane 
są widzowi z telewizyjnych 
dyskusyjnych paneli, to tak 
jakby się chciało, aby widz nic 
z tego nie zrozumiał, aby zgasił 
pudło i poszedł spać. To naj-
lepszy sposób na zniechęcenie 
obywateli do polityki, rujnację 
autorytetów, propagowanie 
złych obyczajów. Ogólnie - 
upadek kultury.

L  -   L.G.B.T.   Poprawność 

polityczna nakazuje nawet 
nie próbować tłumaczyć tego 
skrótu w obawie, by nie zostać 
okrzykniętym i potępionym 
jako homofob.

M  -   Miłość w polityce.  1). 
Na lewicy. Destrukcja pod 
pozorem równości. Kochają się 
i rozumieją dobierając się do 
spiżarki z konfiturami. Gorzej 
już z równością przy podziale 
słoików. 2). Na prawicy. Chcą 
się kochać  konstruując, ale 
rozejście i koniec miłości jak 
przy budowie wieży Babel. 3). 
W centrum. Trochę razem i 
trochę oddzielnie na boczku.

N  -   Nacjonalizm.  Tak 
nazywa się patriotów , by 
propagować internacjona-
lizm. Cytowany już pod lite-
rą B - Filip Adwent – autor 
książki pt. „Wyprzedaż Ziemi 
Polskiej” posłużył się trafną 
alegorią. Jeśli owieczka po-
bekując ostrzega stado przed 
skradającym się wilkiem i za to 
nazwana zostaje nacjonalistką,  
to ja też jestem nacjonalistą! 
W użyciu również zniewagi: 
faszysta, nazista, szowini-
sta, hitlerowiec. Wszystkimi 
można dowolnie szermować 
bez znajomości faktów histo-
rycznych i bez zróżnicowań 
semantycznych.

O  -   Oportunizm.  Pomylenie 
pojęć. Oportuniści uważają, 
że oportunista to taki, który z 
natury lubi wszędzie stawiać 
opór, dyskomfortując otocze-
nie, przeszkadzając w wygod-
nym, bezproblemowym podej-
ściu do spraw. Tymczasem jest 
wręcz odwrotnie. Oportunista 
jest zbyt elastyczny, bez zasad, 
podatny na każde świństwo. 
Znaczy się - bez kręgosłupa. 
Idealny obywatel kondomi-
nium.

P  -   Public Relations – PR 
. Europejscy inżynierowie 
od socjologii, w oparciu o 
najnowsze zdobycze nauki, 
tworzą doskonalsze techniki 
propagandy i cenzury niż stali-
nowska i jej podobne starocia. 
Zamiast cenzury urzędniczo 
kontrolowanej - autocenzura 
regulowana „poprawnością po-
lityczną”,  a ostatnio pomysły 
na filtry w internecie. Zamiast 
odcinać naród od informacji, 
odwrotnie - zalew bodźców 
wszelakich. Po wyciśnięciu 

w miejscach pracy z żywot-
nych soków, zabranie wolnego 
czasu należnego rodzinie, 
przyjaciołom, sobie. I to bez 
przymuszeń, tak sprytnie, 
abyśmy resztki wolnego czasu 
spędzili bezmyślne, przed 
telewizorem, smartfonem, ze 
słuchawką w uchu.

R  -   Racja stanu.  Sztywne, 
bo oczywiste kanony obowią-
zujące szczególnie tych, którzy 
rządzą. Właściwym organem 
do osądu (co szkodliwe, a co 
dobre dla państwa) jest Trybu-
nał Stanu. Jakoś słabo słychać, 
aby ktoś był osądzony. O karze 
nie ma mowy. A przecież 
genialnym rozwiązaniem był 
w starożytnej Grecji sąd sko-
rupkowy. Nie było papieru, ani 
elektroniki, więc obywatele 
wypisywali na skorupkach 
nazwisko największego szko-
dnika politycznego. Namie-
rzony w ten sposób osobnik 
musiał na 10 lat opuścić kraj. 
Gdy wracał po tej karze, był 
już nieszkodliwy. Procedura 
ta zwała się ostracyzmem. W 
Rzeczpospolitej była to infa-
mia, a jeszcze przed wojną, 
takiego odstępcę bojkotowało 
się nie podając ręki. Przynaj-
mniej w ten sposób odczuwał, 
że popełnił niegodziwość.

S  -   Solidarność.  W 1979 
roku nasz Papież wezwał 
Ducha Świętego do zstąpie-
nia na naszą Ziemię. Zstąpił,  
wzmacniając w krótkim czasie 
poczucie godności Polaków i 
jednocząc na tyle, że powstała 
10-cio milionowa „Solidar-
ność”.  ZSRR - gwarant naszej 
podległości zaczął trzeszczeć 
w posadach, czego nie prze-
widziały najtęższe polityczne 
mózgi. Cudowną szansę do-
staliśmy, ale dalej Duch nie 
poprowadzi z tej łez doliny za 
rączkę na rajską łączkę. Mając 
wolną wolę o dalszym ciągu 
stanowić musimy sami.    

T  -   Terroryzm.  Gdy Polski 
nie było jeszcze na mapie, to 
do Europy wlewały się hordy 
Hunów i Wandali. Wraz z 
powstaniem naszego państwa 
staliśmy się wschodnim mu-
rem zaporowym przed Mon-
gołami, Turkami, bolszewika-
mi. Teraz Europa, otwierając 
na oścież granice przeżywa 
najazd z południa, wraz z 
nowymi formami terroryzmu. 

To tak, jakby zlikwidować 
bramę wejściową do budyn-
ku, na dokładkę w sytuacji, 
gdy bez drzwi poszczególne 
mieszkania stoją otworem. 
Przez grzeczność możemy 
wpuszczać, nawet niechcia-
nych gości, ale zachowując 
prawo w swym mieszkaniu do 
stanowienia kogo i ilu.  A o 
sprzedaży obcym choćby jed-
nego naszego pokoju - mowy 
nie ma!  Nawet (a może przede 
wszystkim) gdyby kupić chciał 
bogacz Sorosz. 

U  -   Uczeni o ustrojach.  
Komentarz Freemana: Kapita-
lizm oparty jest na założeniu, 
że możesz wygrać. Socjalizm 
– że możesz zremisować. Li-
beralizm – że możesz coś 
zyskać, a potem wycofać się 
z gry. Twierdzenie Ginsberga: 
Nie możesz wygrać. Nie mo-
żesz zremisować. Nie możesz 
nawet wycofać się z gry. Bądź 
tu mądry i pisz wiersze:)

W  -   Wybory.  Około poło-
wa obywateli nie korzysta z 
wyborczego prawa, chociaż 
nie rezygnuje z prawa do na-
rzekania na władze wybrane 
przez drugą połowę. Głosujący 
to względnie stały elektorat 
obu największych ugrupowań 
plus około 1/3 chwiejnego (le-
mingowego). O tych chwiejów 
idzie walka establishmentu 
aby było tak jak było. Posłużą 
się każdą obłudną obietnicą, 
kłamstwem, pomówieniem, 
demagogicznym chwytem. 
Jednak co innego wygrać 
wybory, a co innego utrzymać 
władzę. Gawiedź pójdzie w 
końcu za tymi, którzy dadzą 
odczuwalną natychmiastową 
poprawę bytu. „Ho! zbrod-
niarzem, ten kto milczy / O 
wybrykach partii wilczej” - A. 
Niemojewski.

Z  -   Zdrajca.  Dlaczego pan 
jest zdrajcą? - tak odważnie za-
pytała premiera Tuska uczen-
nica gorzowskiego liceum 
– Marysia Sokołowska. Oczy-
wiście adresat „nie poczuł 
tematu”. No, bo i po co, skoro 
już się ongiś zadeklarował, że 
„polskość to nienormalność”, 
która mu bardzo ciąży. Lżejszy 
mu parasol nad panią, która 
go zapodała jako polskiego  
kandydata na urząd prezydenta 
Europy.    

  Antoni Ścieszka

Uaktualniony aneks do politycznego leksykonu            
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Czempiński Klub Sporto-
wy „HELIOS” w Czempiniu 
zorganizował dla dzieci za-
jęcia, na których uczestnicy 
doskonalili umiejętności gry 
w tenisa stołowego. Wspólna 
rozgrzewka i sportowa rywa-
lizacja dała wszystkim wiele 
radości. Dzieci poznały m.in. 
zasady poprawnej postawy 
przy stole tenisowym, zasady 
trzymania rakietki. Na uczest-
ników zajęć czekały nagrody, 
a na przekąskę jabłka. W prze-
rwie wszyscy uczestnicy zajęć 
poszli na zasłużony obiad.

Zajęcia w ramach programu 
„Ferie zimowe na sportowo dla 
dzieci i młodzieży” wsparło 
Starostwo Powiatowe w Ko-
ścianie.

Łącznie na realizacje pro-
gramu Zarząd Powiatu Ko-
ściańskiego przeznaczył w tym 
roku kwotę 30 600 złotych.  
Wsparcie otrzymało 46 sporto-
wych inicjatyw z terenu całego 
powiatu.

W Szkole Podstawowej nr 3 z 
Oddziałami  Integracyjnymi 
im. Feliksa Stamma w Ko-
ścianie w drugim tygodniu 
ferii zorganizowano półko-
lonie w ramach programu 
„Ferie zimowe na sportowo 
dla dzieci i młodzieży”. W 
zajęciach brało udział 45 
dzieci z klas I – III.

Zajęcia sportowe sprzyjały 
integracji i zachęcały dzieci 
do współpracy w grupie i do 
aktywnego spędzania wolnego 
czasu. Organizowane w szkole 

zajęcia sportowe wzbogacono 
o zajęcia dydaktyczne, na któ-
rych najmłodsi dowiedzieli się 
jak udzielać pierwszej pomocy 
i jak negatywne skutki ma kon-
takt z narkotykami, papiero-
sami i alkoholem. Uczestnicy 
półkolonii poza zajęciami w 
szkole byli także na pływalni, 
lodowisku, ściance wspinacz-
kowej i w siłowni. W Lesznie 
harcowali na trampolinach w 
Jump World. Podczas wakacji 
znalazł się także czas na wizy-
tę w Komendzie Państwowej 
Straży Pożarnej, gdzie dzieci 

dowiedziały się jak udzielać 
pierwszej pomocy i jak bez-
piecznie bawić się podczas 
ferii.

Zajęcia w ramach programu 
„Ferie zimowe na sportowo dla 
dzieci i młodzieży” wsparło 
kwotą1850 złotych Starostwo 
Powiatowe w Kościanie.

Łącznie na realizację pro-
gramu Zarząd Powiatu Ko-
ściańskiego przeznaczył w tym 
roku kwotę 30 600 złotych. 
Wsparcie otrzymało 46 sporto-
wych inicjatyw z terenu całego 
powiatu.

W Wydziale Geodezji, Kar-
tografii, Katastru i Gospo-
darki Nieruchomościami w 
Starostwie Powiatowym w 
Kościanie przy al. T. Ko-
ściuszki 22 trwa generalny re-
mont. W części pomieszczeń, 
które obejmuj remont było 
archiwum wydziału. Prace 
trwają etapowo. W ramach 
prac rozebrano wewnętrzne 
ściany, zdemontowano stolarkę 
drzwiową, kraty okienne, wy-
kuto nowe otwory drzwiowe, 
zdemontowano oświetlenie, 
podłogi, zlewy i umywalki. 
W ramach prac zostaną m.in. 
wykonane ścianki działowe, 
ściany zostaną wyszpachlo-
wane, otynkowane i poma-

lowane. Pomalowane także 
będą sufity. Wykonane zostaną 
posadzki z płytek. Zostaną 
zamontowane nowe instalacje: 
elektryczna, klimatyzacji i 

wodno – kanalizacyjna. Koszt 
prac finansowanych z budżetu 
powiatu wyniesie ponad 276 
tys. złotych. Prace potrwają 
do kwietnia.   

Rocznica Powstania Styczniowego

11 lat Ośrodka WsparciaSportowa rywalizacja w Czempiniu

Ferie zimowe na sportowo

Generalny remont

Odzyskanie Niepodległości 
w 1918 roku i zwycięstwo w 
Powstaniu Wielkopolskim 
nie byłoby możliwe gdyby 
nie wiara w polskość i Polskę 
budowana przez wcześniejsze, 
zniewolone pokolenia.  Wyjąt-
kową kartą w tej historii jest 
Powstanie Styczniowe.

Powstanie wybuchło 22 stycz-
nia 1863 roku. Podczas walk 
doszło do 1 200 bitew i po-
tyczek walczyło w nich po-
nad 150 tysięcy powstańców. 
Powstanie trwało do jesieni 
1864 roku. Polaków za udział 
w nim spotkały wielkie re-
presje. Wielu powstańców 
stracono, skazywano ludzi na 
zesłanie, odbierano miastom 
prawa miejskie, zlikwidowano 
autonomię królestwa Polskie-
go, konfiskowano majątki i 
nasilono rusyfikację. W tym 
największym polskim powsta-
niu narodowym, mimo, że 
toczyło się na ziemiach zaboru 
rosyjskiego walczyli także 

wielkopolanie i mieszkańcy 
Ziemi Kościańskiej.

Z okazji 156. rocznicy wy-
buchu powstania Henryk Bar-
toszewski, Starosta Kościań-
ski, Zbigniew Franek, Wice-
starosta Kościański, a także 
Piotr Ruszkiewicz, Burmistrz 
Miasta Kościana i Maciej Zie-
lonka, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Kościana złożyli 

wiązanki kwiatów i zapalili 
znicze na mogiłach dwóch 
uczestników Powstania Stycz-
niowego pochowanych w Żoł-
nierskiej Kwaterze Obrońców 
Ojczyzny na starym cmentarzu 
w Kościanie.

Na kościańskim cmentarzu 
spoczywają Czesław Olsztyń-
ski, który urodził się 6 kwiet-
nia 1842 roku w Biezdrowie 

koło Poznania. W 1863 roku 
pełnił służbę w wojsku, był 
ułanem w Sulechowie. Zde-
zerterował. Walczył w bitwach 
pod Nową Wsią i Brdowem. 
Za udział w powstaniu został 
skazany na 8 miesięcy więzie-
nia w fortecy. Po odbyciu kary 
został ponownie wcielony do 
armii pruskiej. Brał udział w 
wojnie austriacko – pruskiej i 

prusko – francuskiej. Zmarł 17 
sierpnia 1930 roku.

Drugim powstańcem był 
Stanisław Konopiński. Urodził 
się 16 listopada 1842 roku 
w Żelaźnie. W 1864 roku 
służył w oddziale powstań-
ców inowrocławskich, który 
zorganizowano po klęsce pod 
Ignacewem. Był więziony w 
Inowrocławiu i poznańskiej 

Cytadeli. W późniejszych la-
tach był kierownikiem szkoły 
w Gierłachowie. Zamarł 11 
stycznia 1931 roku.   

W II RP powstańcy stycz-
niowi cieszyli się wyjątko-
wym szacunkiem. Na mocy 
rozkazu z 1919 roku zostali 
wcieleni w szeregi Wojska 
Polskiego. Byli uprawnieni do 
noszenia mundurów, honory 
byli zobowiązani oddawać im 
wszyscy żołnierze, nie wyłą-
czając generałów. Zostali od-
znaczeni orderem wojennym 
Virtuti Militari i otrzymywali 
stałe, roczne,  gratyfikacje 
pieniężne. Ostatni uczestnik 
powstania styczniowego zmarł 
w 1946 roku.

bj
Źródła: Kalendarium Miasta Kościana, 

pod red. P. Bauera i J. Zielonki, 
Kościan 2001,

    Powstanie styczniowe 1863 i 
udział w nim mieszkańców Ziemi 

Kościańskiej, J. Pawicki, Orędownik 
Samorządowy, nr 69, styczeń 2013.

W Kościanie od 11 lat działa i 
niesie pomoc Ośrodek Wspar-
cia dla osób z niepełnospraw-
nością intelektualną lub prze-
wlekłą chorobą psychiczną. – 
Jesteśmy placówką dziennego 
pobytu.  Naszym celem jest 
podtrzymywanie i rozwijanie 
umiejętności samodzielnego 
życia osób przebywających w 
ośrodku – mówi Kinga Poniży, 
kierownik placówki. - Mamy 
wolne miejsca, dlatego zachę-
camy osoby niepełnosprawne 
i ich opiekunów do odwiedze-
nia ośrodka, zapoznania się z 
naszymi warunkami i ofertą. 
Nasz ośrodek to przyjazne, 
kolorowe i pełne życia miejsce. 
Przede wszystkim niesiemy 
pomoc rodzinom i osobom 
potrzebującym wsparcia – 
podkreśla Kinga Poniży.

Działania Ośrodka Wsparcia 
obejmują w szczególności:
a trening dbałości o wygląd 
zewnętrzny, trening nauki 
higieny, trening kulinarny, 
trening umiejętności praktycz-
nych, trening gospodarowania 
własnymi środkami finanso-
wymi,
a trening nabywanie i pod-
trzymywanie umiejętności 
nawiązywania kontaktów, roz-
mowy, nauka odpowiedzialno-
ści, współpracy, partnerstwa 
i zachowania w miejscach 
publicznej, w urzędach, w 
instytucjach kultury;
a trening umiejętności spę-
dzania czasu wolnego, w tym: 
rozwijanie zainteresowań li-
teraturą, audycjami radiowy-
mi, telewizyjnymi, kinem, 
teatrem, udział w spotkaniach 

towarzyskich i kulturalnych – 
wyjazdy do kina i teatru,
a poradnictwo psychologiczne 
i socjalne,
a pomoc w załatwianiu spraw 
urzędowych,
a niezbędną opiekę,
a terapię ruchową, w tym: 
zajęcia sportowe, turystykę i 
rekreację – wycieczki, wyjaz-
dy na zawody,
a wspieranie rodzin uczest-
ników.

Wszystk ich zaintereso -
wanych zapraszamy do od-
wiedzenia ośrodka przy ul. 
Gostyńskiej 52 w Kościanie. 
Zapraszamy do także na stronę 
internetową: www.osrode-
kwsparcia.pl. Prosimy również 
o kontakt telefoniczny: 65 511 
00 31.
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Prowadzimy działalność w zakresie skupu złomu stalowego metali nieżelaznych (miedź, mosiądz, brąz, 
aluminium, ołów, cynk, stal kwasoodporna, akumulatory) i makulatury.

Wprowadzamy nowe standardy ważenia, klasy� kacji i wyceny asortymentu
Zapewniamy: 

a rzetelne ważenie na legalizowanych wagach elektronicznych
a płatność gotówką a profesjonalną obsługę

 Grodzisk Wielkopolski: Arkadiusz Kubiak
             731 70 30 03  lub  795-031-041

Poznań: Artur Sieradzki 690 90 90 10
       Marcin Kubiak  690 90 80 20

www.skrecykling.pl     e-mail:biuro@skrecykling.pl

 Grodzisk Wielkopolski:
             731 70 30 03

PRZY ULICY KĄKOLEWSKIEJ 27 W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

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

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” 

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

NOWY TOMYŚL  ul. Kolejowa 17 
tel. 61 442 40 85, kom 602 775 274

ZBĄSZYŃ  ul. Poznańska 42 
 tel. 68 386 75 04

AUTORYZOWANY 
DEALER: 

MS-170 JUŻ OD 699,00 PLN

MB 248 JUŻ OD 1049,00 PLN

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

PRZENIESIONY DO POZNANIA tel. 502 643 494

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

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

PIEKARNIA 
CUKIERNIA
w Rakoniewicach 
Plac Powst. Wlkp.

PRODUKCJA OKIEN 
I DRZWI Z PCV

ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY 
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

RATY!
CENY KONKURENCYJNE
Przyjmę uczni

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

tel. 68 384 27 75 
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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

Tel. 68-3860-966
Na terenie Zbąszynia dowóz 

GRATIS

ZBĄSZYŃ
Plac Wolności 2ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 690 zł /tona 
a blacha 500 zł/tona
a puszka 4,00 zł/kg 

a makulatura 0,18 zł /kg

SKUP ZŁOMU

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”

ZATRUDNIĘ KUCHARZY
w okresie od 1 maj do 30 września w Ośrodku Wczasowym nad morzem 

„Willa Augustyna”  tel. 601 658 921

Więcej ogłoszeń na stronie www.ukrauss.szybko.pl

OPALENICA

mieszkanie o pow. 48 m2 położone na parterze. Do 
mieszkania przynależy balkon i miejsce postojowe, 
ogrzewanie gazowe etażowe, Mieszkanie składa się z 
salonu z aneksem kuchennym i sypialni. wyposażona 
kuchnia. Pełna własność KW.
Cena: 160 000 zł do negocjacji

GMINA GRANOWO

Działka rolna o powierzchni 4900 m2. Media przy 
działce. Na działce studnia. Dojazd drogą gruntową, 
od asfaltu ok. 200 m. W sąsiedztwie trzy budynki 
mieszkalne.
Cena: 60 000 zł do negocjacji

OKOLICE OPALENICY

dom w otulinie leśnej. Do wykończenia poddasze 
użytkowe. Dół gotowy do zamieszkania. Powierzch-
nia całkowita 140 m2. Budynek gospodarczy, ogródek 
do zagospodarowania.
Media: prąd, woda. .
ZMIANA CENY: 320 000 zł do negocjacji również 
do wynajęcia

2 KM OD GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO

Działka budowlana o powierzchni 2970 m2. Posesja 
składająca się trzech działek tworzących jedną całość.
Media: Woda,Gaz,Prąd.
Cena: 60 zł/m2

OKOLICE OPALENICY. POŁOWA BLIŹNIAKA 

Działka 688 m2 plus ogród 2000 m2. 
Nieruchomość zlokalizowana na niewielkim osiedlu w 
lesie. Powierzchnia użytkowa budynku- 133,70 m2 , 5 
pokoi, 2 łazienki, piwnica.
Media: P,W,T,CO

ZMIANA CENY: 245 000 zł (do negocjacji) 
również zamiana na mieszkanie z ogrodem 
w Tarnowie Podgórnym.

KOPANKI, 
GMINA OPALENICA

Działki budowlane o różnych 
powierzchniach od 0,2785 ha 
do 1,45 ha.
Media: prąd, woda, gaz, telefon 
w dojazdowej drodze żużlowej.
Cena: 22 zł/m2

ZATRUDNIMY
absolwenta studiów budowlanych

Izomet Piskorz Spółka Jawna, Niałek Wielki 110
tel. 68 384 25 18       biuro@izomet.pl
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Opracowanie: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU

W piątek 1 lutego w Nowoto-
myskim Ośrodku Kultury od-
był się Koncert Noworoczny, 
podczas którego podsumowa-
no ubiegły rok. Burmistrz No-
wego Tomyśla Włodzimierz 
Hibner podziękował sołtysom 
wsi za 4-letnią kadencję i 
pomoc w działaniach podej-
mowanych na rzecz miesz-

kańców gminy. Oprócz pod-
sumowań odbyła się również 
część artystyczna, w której 
zaprezentowany został koncert 
z cyklu Karol Band i Przyja-
ciele oraz wystąpiła Kapela 
Zza Winkla. Po koncercie dla 
gości zorganizowano bankiet, 
który stanowił dobrą okazję 
do rozmów.

W dniach 1-3 lutego 2019 
roku, po raz trzeci na hali 
sportowej Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w Nowym Tomy-
ślu rozpoczął się trzydnio-

wy Polish Cup, w którym 
uczestniczyły najlepsze 
młodzieżowe zespoły uni-
hokeja w Europie. 

Turniej rozpoczął się me-

czem Polska - Szwajcaria. 
Na trybunach zawodników 
dopingowali m.in. burmistrz 
Nowego Tomyśla Włodzi-
mierz Hibner, zastępca bur-

mistrza Andrzej Wałęsa, 
wicestarosta nowotomy-
ski Marcin Brambor, radni 
Rady Miejskiej, członek 
zarządu Polskiego Związku 

Unihokeja Robert Benkes. 
Turniej Polish Cup wy-

grała reprezentacja Czech, 
II miejsce zajęli zawod-

nicy ze Szwajcarii, nato-

miast III Norwegowie. Na 
IV miejscu uplasowała się 
reprezentacja Danii, na V 
– Niemiec, natomiast na 
VI – Polski.

Koncert Noworoczny

XIV Polish Cup 2019 Turniej Unihokeja

31 stycznia 2019 roku odbyło 
się spotkanie Burmistrza No-
wego Tomyśla Włodzimierza 
Hibnera z prof. dr hab. Jędrze-

jem Stępakiem, projektantem 
kosza-giganta oraz przed-
stawicielami miejscowych 
plecionkarzy.

Nowa forma wiklinowa 
w centrum miasta?


	0212zpqz1001-1alp.pdf
	0212zpqz1002-1alp.pdf
	0212zpqz1003-1alp.pdf
	0212zpqz1004-1alp.pdf
	0212zpqz1005-1blp.pdf
	0212zpqz1006-1blp.pdf
	0212zpqz1007-1blp.pdf
	0212zpqz1008-1blp.pdf
	0212zpqz1009-1blp.pdf
	0212zpqz1010-1blp.pdf
	0212zpqz1011-1blp.pdf
	0212zpqz1012-1blp.pdf
	0212zpqz1013-1blp.pdf
	0212zpqz1014-1blp.pdf
	0212zpqz1015-1blp.pdf
	0212zpqz1016-1blp.pdf
	0212zpqz1017-1blp.pdf
	0212zpqz1018-1blp.pdf
	0212zpqz1019-1blp.pdf
	0212zpqz1020-1blp.pdf
	0212zpqz1021-1alp.pdf
	0212zpqz1022-1alp.pdf
	0212zpqz1023-1alp.pdf
	0212zpqz1024-1alp.pdf

