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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

OWIATY-GMINYPP NAJLEPSZY DWUTYGODNIK W POLSCE

Nr  4 (539)
28.02.2019 - 14.03.2019

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

ISNN 1733-4713 22 lata
BEZPŁATNY

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.

Sprzedam pianino 
 Stan bardzo dobry !

Tel. 606 327 863

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 770 zł /tona 
a blacha 570 zł/tona
a puszka 4,00 zł/kg 

a makulatura 0,18 zł /kg

SKUP ZŁOMU

ZATRUDNIMY
absolwenta studiów budowlanych

Izomet Piskorz Spółka Jawna, Niałek Wielki 110
tel. 68 384 25 18       biuro@izomet.pl

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

PRACUJ JAKO 
OPIEKUNKA SENIORÓW 
W NIEMCZECH LUB ANGLII
 

Zapisz się na bezpłatny kurs niemieckiego 
od podstaw!
tel. 506 289 113
ul. Głogowska 31/33, Poznań ul. Niepodległości 49/13, Leszno

Zadzwoń i umów się na spotkanie 
w Grodzisku lub w Nowym Tomyślu

         
PSJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k

Siedlec ul. Piaskowa 12

ZATRUDNI KIEROWCĘ W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM

Oferujemy:
a pracę na nowoczesnym sprzęcie
a pracę na trasach międzynarodowych 
a atrakcyjny system wynagrodzeń
a terminowe wypłaty wynagrodzeń
a stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
a opiekę działu planowania transportu
a przestrzeganie norm czasu pracy kierowców
a częste powroty do domu
Wymagania:
a prawo jazdy kat C+E z kodem 95
a doświadczenie w kierowaniu pojazdami ciężarowymi
a posiadanie karty do transportu cyfrowego

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny

68 384 58 05
w godzinach 800 - 1400
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Informacja: Wydział Promocji Urząd Miejski Grodzisk Wielkopolski

W środę, 13 lutego 2019 roku, 
na terenie Szkoły Podstawo-
wej im. Andrzeja Grubby w 
Kąkolewie odbył się kolejny 
pokaz prawidłowego rozpala-
nia w piecu. Uczniowie mogli 
porównać efekty rozpalania 
tradycyjną metodą „od dołu” 
oraz ekologicznym systemem 
„od góry”. Zachęcamy do sto-
sowania ekologicznej metody, 

dającej korzyści dla jakości 
powietrza, którym oddychamy. 
Metoda jest nieco trudniejsza, 
nie zniechęcajmy się po kilku 
nieudanych próbach. To na-
prawdę działa.

W naszym mieście nie musi 
być tyle trującego dymu, a my 
możemy oddychać świeżym, 
czystym powietrzem.

W ramach walki ze smogiem, 
który pomimo naszych apeli i 
akcji uświadamiających wciąż 
dokucza i utrudnia funkcjo-
nowanie mieszkańcom naszej 
gminy, Burmistrz Grodziska 
Wielkopolskiego podpisał 
umowę z Centralnym Labora-
torium Pomiarowo - Badaw-
czym Sp. z o.o. w Jastrzębiu 
- Zdroju, w zakresie badania 
odpadów paleniskowych.

W przypadku uzasadnio-
nego podejrzenia spalania w 
piecu materiałów niedozwo-
lonych, pracownicy Urzędu 

Miejskiego podczas prowadzo-
nych kontroli pobiorą próbkę 
popiołu do dalszej analizy.

W poniedziałek, 11 lutego 
2019 r. uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Grąblewie 
byli uczestnikami jednego z 
pokazów w ramach edukacji 
ekologicznej.  Dzieci z dużym 
zainteresowaniem obserwo-

wały w jaki sposób popraw-
nie rozpalić ogień w piecu 
systemem „od góry” oraz jak 
wiele może zyskać na jakości 
powietrze, którym oddychamy 
dzięki odrobinie naszego za-
angażowania i dobrych chęci.   

Ekologiczna metoda 
rozpalania w piecu

Walka z toksycznym dymem

Edukacja ekologiczna 
w Grąblewie

W środę, 13 lutego 2019 
roku odbyło się uroczyste 
przekazanie SP ZOZ w 
Grodzisku Wielkopolskim 
urządzeń medycznych za-
kupionych przez grodziski 
samorząd. Łączna wartość 
przekazanego sprzętu wy-
nosiła 149.806, 80 zł.

Zakupiono: dwie opaski za-
ciskowe wraz z podwójnym 
zasilaczem, dwa videokolo-
noskopy, monitor medyczny, 
tester szczelności oraz zestaw 
akcesoriów endoskopowych.     

Burmistrz Grodziska Wiel-
kopolskiego Piotr Hojan, prze-
kazując sprzęt podkreślił, że 
tego typu działania mają na 

celu pomoc w szybkim zdia-
gnozowaniu i leczeniu chorób 
zagrażających naszemu życiu.

Dodajmy, że grodziski sa-
morząd cyklicznie wspiera 
miejscowy szpital przekazując 

sprzęt i wyposażenie przyczy-
niając się do poprawy jakości 
świadczeń opieki zdrowotnej.

Przekazano sprzęt dla SP ZOZ

Uprzejmie informuję, że roz-
poczęto prace związane z bu-
dową nawierzchni ulicy Dolnej 
w Grodzisku Wielkopolskim 
wraz z kanalizacją deszczową i 
oświetleniem.

Wykonawcą zadania wyło-
nionym w drodze przetargu 
nieograniczonego został Zakład 
Drogowo - Budowlany NOJAN 
Jan Nowak z Grodziska Wlkp. 
za kwotę: 1.862.229,64 zł brutto.

W związku z komplekso-
wą realizacją zadania na czas 
prowadzenia robót planowane 
jest wyłączenie odcinków ulicy 
Dolnej z ruchu samochodowego.  

Wszelkie uwagi dotyczą-
ce wprowadzonej organizacji 
ruchu oraz realizacji zadania 
należy kierować do wykonaw-
cy zadania (firma NOJAN Jan 
Nowak tel. 508 257 905) lub 
Inspektora Nadzoru (Barbara 
Kosmacz tel. 660 618 620), a 

w przypadku spraw spornych 
do gminy (Jacek Gulik tel. 604 
616 829).

Pragnę również zachęcić i 
poinformować, że budowa ulicy 
jest okazją do uporządkowania i 
uregulowania spraw związanych 
z wyposażeniem nieruchomości 
w przyłącza do istniejących 
sieci, ponieważ w najbliższych 
latach po zakończeniu inwe-
stycji gmina nie wyrazi zgody 
na wykonanie prac, które wy-
magać będą naruszenia nowej 
nawierzchni ulicy. 

Zakończenie prac planowane 
jest do 31 lipca 2019 r. 

Za powstałe uciążliwości 
i utrudnienia związane z re-
alizacją zadania serdecznie 
przepraszam.

Z poważaniem
Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

/-/ Piotr Hojan

Budowa ulicy Dolnej
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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

Usługi w ramach MEDYCYNY pRACY

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

Grodzisk Wlkp. ul. polna 4
a poniedziałki - 15.00 - 19.00 

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

przychodnia specjalistyczna
„poliklinika” nzoz

przY MŁYniE
BisTro

Catering, 
imprezy plenerowe
ANNA CZESKA

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

kom. 600 335 837

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 

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”

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

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

Polecamy: 
a bratki krzaczaste i zwisające 

a pierwiosnki, stokrotki, niezapominajki, 
jaskry, goździki a rośliny cebulowe  a byliny a 

Obsadzanie mis, donic, skrzynek i innych 
pojemników  a  Fachową obsługę i doradztwo 

Małgorzata i Zdzisław Brudło
Jaromierz 38, 64-225 Kopanica

tel 68 384 06 45 – tel. kom. 604 222 116, 694 560 009

www.brudlo.com.pl
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Na zaproszenie Wójta Gmi-
ny dr Stanisława Piechoty 
w obchodach 100. rocznicy 
wybuchu Powstania Wielko-
polskiego oraz boju o Miedzi-
chowo odpowiedzieli: Senator 
RP Jan Filip Libicki, Poseł 
na Sejm RP Jakub Rutnic-
ki, Pełnomocnik Wojewody 
Wielkopolskiego Przemysław 
Terlecki,  Członkowie Zarządu 
Powiatu Nowotomyskiego: 
Edwin Pigla, Patryk Kąkolew-
ski, Konrad  Drąg, Burmistrz 
Miasta i Gminy Nowy Tomyśl 
Włodzimierz Hibner, Wójt 
Gminy  Kuślin Mieczysław 
Skrzypczak,  Prezes BS w No-
wym Tomyślu Mirosława Kor-
tus, WKU w Nowym Tomyślu 
kpt. Dariusz Kaźmierowski, 
Przewodniczący Rady Gmi-
ny Tadeusz Kolecki, Radni i 
Sołtysi Gminy Miedzichowo, 
dr Zdzisław Kościański, kie-
rownicy gminnych jednostek 
organizacyjnych, prezesi sto-
warzyszeń. Zaszczycili swoją 
obecnością goście honorowi 
- Pani Longina Otto, Pani Wie-
sława Stelmach, Pan Mariusz 
Kina, Pan Tadeusz Urbaniak, 
Pan Grzegorz Urbaniak - po-
tomkowie rodzin bohaterskich 
Powstańców, których groby 
znajdują się na miejscowym 
cmentarzu w Miedzichowie.

Pierwsza część uroczystości 
rozpoczęła się Mszą Świętą 
w Kościele Parafialnym pw. 
Świętego Stanisława Biskupa i 
Męczennika w Miedzichowie.

Przed rozpoczęciem Mszy 
Świętej, po wprowadzeniu 
sztandarów, przed ołtarz wma-
szerował oddział powstańczy. 
Podczas Mszy Świętej głos 
zabrał dr Zdzisław Kościań-
ski, przedstawiając opis hi-
storyczny zdarzeń Powstania 
Wielkopolskiego ze stycznia i 
lutego 1919 roku. Szczegółowo 
przybliżył przebieg bitwy o 
Miedzichowo z 11 lutego 1919 
r. oraz jej skutki dla frontu 
zachodniego Powstania Wiel-
kopolskiego.

Przebieg obchodów uświet-
ni ła Lwówecka Orkiest ra 
Dęta, która prowadziła orszak 
uczestników na Apel Pamięci 
przy obelisku upamiętniają-
cym poległych powstańców. 
Pomnik umiejscowiony jest 
przy Szkole Podstawowej w 
Miedzichowie, która nosi za-
szczytne imię Powstańców 
Wielkopolskich nadane do-
kładnie 20 lat temu.

 W czasie przemarszu Wójt 
Gminy Miedzichowo  dr Sta-
nisław Piechota wraz z mgr 
sztuki Ewą Łodygą  uroczyście 
odsłonili mural w centrum 
Miedzichowa. Mural niepodle-
głościowy został sfinansowany 
ze środków budżetu Woje-
wództwa wielkopolskiego.

Przy obelisku z tablicą upa-
miętniającą poległych Po-
wstańców, głos zabrał Wójt 
Gminy Miedzichowo dr Stani-

sław Piechota, który w swoim 
przemówieniu oddał hołd i 
wyrazy szacunku uczestnikom 
powstania za ich ogromne 
poświęcenie w walkach po-
wstańczych oraz przypomniał 
jak niezwykle ważną cechą 
jest patriotyzm i miłość do 
ojczyzny.

Głos również zabrali za-
proszeni goście: Pełnomocnik 
Wojewody Wielkopolskiego 
Przemysław Terlecki, który 
odczytał list od Wojewody 
Wielkopolskiego Zbigniewa 
Hoffmanna, Senator RP Jan 
Filip Libicki, Poseł na Sejm RP 
Jakub Rutnicki oraz najstarsza 
wnuczka Powstańca Wiel-
kopolskiego, Pani Wiesława 
Stelmach.

Pan Mariusz Kina – wnuk 
powstańca  przekazał na ręce 
Pana Dyrektora Szkoły Pod-
stawowej w Miedzichowie 
Szymona Fabiana czapkę po-
wstańczą odziedziczoną po 
dziadku.  

Po  u roczys t ym Ap elu 
uczestnicy udali się do  miej-
sca, gdzie odbyła się główna 
część tegorocznych obchodów 
–  inscenizacja  historyczna 
bitwy o Miedzichowo.

Inscenizację historyczną bitwy 
o Miedzichowo z 11 lutego 

1919 roku wykonały grupy 
rekonstrukcyjne:
a Towarzystwo Działań Hi-
storycznych im. Feliksa Pięty 
w barwach 57 Pułku Piechoty 
Karola II Króla Rumunii- 
Nowy Tomyśl,
a Wronieckie Stowarzyszenia 
Historycznego – „Historica” 
- Wronki,
a Stowarzyszenie Mundury 
Historyczne - Niemcy,
a  SRH Gloria Viktoria – 
Gdańsk,
a SRH Marienburg – Malbork,
a GRH Kreuz 1914 – Poznań,
a East & West – Opalenica,
a Drużyna Tradycji 70 Pułku 
Piechoty – Pleszew
a Eka – Poznań,
a GRH Cal. 45- Śrem
a Koledzy niezrzeszeni: Ja-
rosław Dzikowski, Artur Dą-
browski
a młodzież z Szkoły Podsta-
wowej w Miedzichowie.

To już drugie tego typu wy-
darzenie, które miało miej-
sce w Gminie Miedzichowo. 
Pierwsze takie wydarzenia 
miało miejsce 2014 roku  w 
95. rocznicę Boju o Miedzicho-
wo. Dla mieszkańców była to 
wspaniała okazja do poznania  
historii swojej „małej ojczy-
zny”. Frekwencja dopisała, a 

wśród publiczności nie zabra-
kło najmłodszych mieszkań-
ców  Gminy Miedzichowo.

Miedzichowo, rok 1919, 
mroźna zima.
Kompania ppor. Józefa Kop-
czyńskiego – 5-ta kompania 
II batalionu 2 pułku strzelców 
wielkopolskich – zajęła pozy-
cje pod Miedzichowem, gdzie 
w nocy 10/11 lutego 1919 r. 
rozpoczęła atak. Grupa plut. 
Franciszka Kijewskiego, idąca 
od  Bobrówki, miała zwrócić 
na siebie uwagę nieprzyja-
ciela. Druga część kompanii 
pod ppor. J. Kopczyńskim i 
ppor. Stanisławem Napieral-
skim miała pod osłoną lasu 
podejść pod Miedzichowo, 
okrążyć wioskę z prawej stro-
ny i uderzyć niespodziewanie 
od strony Trzciela. Grupa 
Kijewskiego, po spełnieniu 
swego zadania, oczekiwała na 
skraju lasu na resztę kompa-
nii. Niestety ta nie dotarła w 
wyznaczonym czasie do celu, 
ponieważ pobłądziła w lesie. 
Nieprzyjaciel tymczasowo 
ostrzelał grupę uderzeniową z 
Bobrówki, która obeszła las i 
zbliża się do szosy z Sępolna, 
została po raz drugi zauwa-
żona przez nieprzyjaciela. W 
związku z tym prysł czynnik 
zaskoczenia.

Brawurowy atak grupy Kop-
czyńskiego załamał się w 
ogniu broni ręcznej, karabi-
nów maszynowych i miotaczy 
min. Część powstańców mimo 
to posuwała się w kierunku 
Miedzichowa za ppor. S. Na-
pieralskim i plut. Francisz-
kiem Pogorzelczykiem. Inni 
pozostali w lesie i prowadzili 
ogień. Śmierć ppor. Napieral-
skiego załamała jednak ataku-
jących powstańców. Sytuację 

te wykorzystał nieprzyjaciel 
i przeszedł do kontrataku. 
Grupa Kopczyńskiego, która 
pozostała w lesie, odskoczyła 
w głąb lasu. Natomiast po-
wstańcy, którzy podeszli pod 
wioskę, zostali wzięci do nie-
woli przez oddział niemiecki 
przybywający z Trzciela.

Na polu chwały zginęło 
jedenastu powstańców, dzie-
sięciu zostało rannych, a 

dziewiętnastu dostało się do 
niewoli.

Po nieudanym ataku na Mie-
dzichowo, 5 kompania wyco-
fała się na pozycje wyjściowe 
i zajęła pozycje obronne. Po 
uzupełnieniu strat oddział 
skierowano na odcinek: Wiel-
kie Mnichy-Kamionna-Tuczę-
py-Mochy.

Po inscenizacji można było 
wysłychać pieśni patriotycz-
nych w wykonaniu Zespołu 
Śpiewaczy BOLEWICZANIE 
prowadzonym przez Panią 
Cecylię Ślusarz.

Publiczność podziękowała 
rekonstruktorom gromkimi 
brawami. To niezwykłe wy-
darzenie na długo zapadnie w 
pamięci mieszkańców. 

Izba Pamięci Powstańców 
Wielkopolskich znajduje się 
w Szkole Podstawowej im. 
Powstańców Wielkopolskich 
w Miedzichowie 

Serdecznie dziękujemy 
wszystk im mieszkańcom, 
którzy wzięli udział w ob-
chodach 100. rocznicy boju 
o Miedzichowo oraz  grupom 
rekonstrukcyjnym za udział 
w inscenizacji oraz wspaniałą 
żywą  lekcję historii.

Szczególne podziękowania 
dla Telewizji TVP3 Poznań 
oraz Radia Poznań SA za ob-
jęcia patronatem medialnym 
uroczystości.
Link do obejrzenia krótkiego reportażu 
w programie Teleskop z 09.02.2019:
https://poznan.tvp.
pl/41244375/09022019-godz-1830

GMINA MIEDZICHOWO

W  Miedzichowie  9 lutego 2019, odbyły się uroczystości upamiętniające 100. rocznicę Boju o Miedzichowo 
podczas Powstania Wielkopolskiego

Gmina Miedzichowo PAMIĘTA - CZCI - KONTYNUUJE
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Zdzisław Krasnodębski i 
Andżelika Możdżanowska 
to najważniejsi kandydaci 
PiS do Europarlamentu z 
Wielkopolski – wynika z in-
formacji na temat posiedze-
nia Komitetu Politycznego 
partii, przekazywanych na 
twitterze. 

Najważniejszym tematem, 
na zebraniu Komitetu Poli-
tycznego Prawa i Sprawie-
dliwości, było zatwierdzenie 
tak zwanych „jedynek” na 
listach wyborczych do Par-
lamentu Europejskiego. Szef 
Komitetu Wykonawczego 
Prawa i Sprawiedliwości 
Krzysztof Sobolewski ujaw-
nił na twitterze nazwiska, 
które znajdą się na pierw-
szych i drugich miejscach 

w poszczególnych okręgach. 
Jeśli chodzi o Wielkopol-

skę, można mówić o małej 
niespodziance. Mimo wcze-
śniejszych zapowiedzi na liście 
nie znalazł się ani obecny 
europoseł Ryszard Czarnecki, 
ani poseł Jan Dziedziczak. 
„Jedynką” jest natomiast Zdzi-
sław Krasnodębski, poseł do 
Europarlamentu wybrany jego 
wiceprzewodniczącym po 
odwołaniu z tej funkcji Czar-
neckiego. Drugie miejsce na 
liście otrzymała natomiast An-
dżelika Możdżanowska, która 
została wybrana do Sejmu z 
listy PSL, następnie przeszła 
do PiS, obecnie pełni funkcję 
sekretarza stanu w Minister-
stwie Inwestycji i Rozwoju. 
Według portalu niezalezna.
pl Joanna Lichocka znajdzie 

się na trzecim, a wiceminister 
spraw zagranicznych Szymon 
Szynkowski vel Sęk na czwar-
tym miejscu wielkopolskiej 
listy PiS. 

Ryszard Czarnecki będzie 
się ubiegał o mandat euro-
parlamentarny w Warszawie 
- jest „dwójką” na tamtej-
szej liście, za Jackiem Sary-
uszem-Wolskim. W okręgu 
dolnośląskim na czele listy 
znalazły się dwie panie mi-
nister: szefowa MEN Anna 
Zalewska i Beata Kempa, 
szefowa KPRM. W okręgu nr 
13 obejmującym wojewódz-
twa zachodniopomorskie i 
lubuskie „jedynką” jest szef 
MSWiA Joachim Brudziński, 
„dwójką” zaś obecny europo-
seł Czesław Hoc. 

Radio Elka

Zamek w Rydzynie, opac-
two w Lubiniu i bazylika 
na Świętej Górze znalazły 
się na liście zabytków, 
które otrzymają w tym 
roku dotację Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. Nie udało się to 
leszczyńskiemu ratuszowi 
– wniosek dostał zbyt mało 
punktów.

Na konkurs dotacji na ochro-
nę zabytków wpłynęło pra-
wie 2 tysiące wniosków z 
całej Polski. Dofinansowanie 
otrzymało ponad 370. Na 
jedenastym miejscu listy ran-
kingowej znalazł się wniosek 
Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Mechaników 
Polskich dotyczący zamku w 
Rydzynie. Otrzyma on 680 
tysięcy złotych. -W pierwszej 
kolejności chcemy odnowić 
wschodnią część elewacji od 
strony ogrodu, w tym orygi-
nalne XVIII-wieczne schody 
oraz pomieszczenia w najstar-
szej, średniowiecznej części 
zamku - powiedział Radiu 
Elka Zbigniew Szukalski, 
dyrektor zamku - poza tym 
relikty tak zwanej wielkiej 
alkowy, kolejne cztery freski 
i balkon nad głównym wej-
ściem. Dyrektor ma nadzieję, 
że pieniędzy wystarczy na 
renowację jednego z mostów 
na fosie. -Będziemy jeszcze 
składać w tej sprawie wniosek 
do Urzędu Marszałkowskiego, 
mam nadzieję, że otrzymamy 
kilkadziesiąt tysięcy złotych 
- mówi. 

Jeszcze wyżej niż zamek w 
Rydzynie, bo na trzecim miej-
scu listy znalazło się opactwo 
benedyktynów w Lubiniu - 
otrzyma ono ponad milion zło-
tych na remont i odtworzenie 
muru otaczającego kompleks 

klasztorny. 270 tysięcy wy-
niesie dotacja dla kongregacji 
filipinów na Świętej Górze 
na renowację prezbiterium 
w bazylice. Dofinansowanie 
przyznano też na prace kon-
serwatorskie wyposażenia 
kościoła w Oporowie (120 tys. 
PLN), kościoła NMP Wniebo-
wziętej w Śmiglu na wymianę 
instalacji elektrycznej (20 tys. 
PLN) i kościoła farnego we 
Wschowie na konserwację 

ołtarza głównego z amboną 
(380 tys. PLN). 

Wniosek Leszna o dofi-
nansowanie remontu elewa-
cji i przyziemia nie znalazł 
się w gronie projektów dofi-
nansowanych - otrzymał 68 
punktów, podczas gdy dotacje 
przyznawano od 70 punktów. 
Być może samorząd złoży 
odwołanie od oceny - jest na 
to czas do końca lutego. 

Radio Elka

Krasnodębski i Możdżanowska 
lokomotywami w Wielkopolsce 

Gorąca dyskusja 
o problemach wsi

Protest rodziców na likwidacje klas

187 milionów zł z Unii

Zamek, opactwo i klasztor 
z dofinansowaniem. Ratusz bez

Z inicjatywy Rady Powia-
towej Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej w Lesznie zorga-
nizowano kolejne rolnicze 
forum. Z uwagi na obecną 
sytuację polskiej wsi gorą-
cych tematów i dyskusji nie 
brakowało.  

Na to spotkanie obok oczy-
wiście rolników z powiatu 
leszczyńskiego zaproszeni zo-
stali przedstawiciele instytucji 
pracujących na rzecz rolnictwa 
jak choćby między innymi: 
Agencji

Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa, Inspekcji 
Weterynaryjnej, czy Wielko-
polskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego. Swoją ofertę 
miały też okazję zaprezento-
wać firmy współpracujące z 
rolnikami. 

Najwięcej dyskusji wzbu-
dziły jednak te gorące tematy 

jak: opłacalność tuczu trzody 
chlewnej i oczywiście zwią-
zany z tym afrykański pomór 
świń, którego na szczęście w 
rejonie leszczyńskim nie ma, 
ale ma wpływ na ceny skupu. 

Sporo czasu poświęcono też 
szkodom łowieckim oraz ich 
szacowaniu i to nie tylko tym 

powodowanym przez dziki. 
Okazuje się , że zwłaszcza na 
polach w okolicach Henryko-
wa ten problem nasilił się, po 
wykarczowaniu kilkudziesię-
ciu hektarów lasu pod budowę 
drogi ekspresowej S-5. 

Radio Elka

To wielki szok zarówno dla 
nas, jak i dla dzieci – mówią 
rodzice uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Goniembicach w 
gminie Lipno. Władze gmi-
ny planują przekształcenie 
ośmioklasowej podstawówki 
w szkołę z trzema klasami 
– pozostali uczniowie mają 
być przeniesieni do szkoły w 
Lipnie. Rodziców i personel 
szkoły bulwersuje zwłasz-
cza uzasadnienie projektu 
uchwały. 

Na najbliższą sesję Rady Gmi-
ny Lipno przygotowany został 
projekt uchwały o zamiarze 
przekształcenia ośmioklaso-

wej Szkoły Podstawowej w 
Goniembicach w placówkę z 
trzema klasami. Uczniowie 
z klas IV-VIII mieliby być 
dowożeni do Szkoły Podsta-
wowej w Lipnie. Przyczyną 
przekształcenia są - jak czyta-
my w projekcie - bardzo trud-
ne warunki lokalowe i brak 
właściwej bazy dydaktyczno
-sportowej oraz trudności w 
zapewnieniu bezpieczeństwa 
uczniom. -Jesteśmy zaszoko-
wani zarówno pomysłem, jak i 
argumentami, które są po pro-
stu absurdalne - mówi Anna 
Kowalczyk z Rady Rodziców 
szkoły - zarzuca się nam, że 
szkoła jest niebezpieczna, a 

od lat nie doszło tu do żadne-
go wypadku, zarzuca się nam 
brak stołówki, a mamy dobrze 
wyposażoną stołówkę zarzuca 
się nam słabe wyposażenie 
klas, a mamy bardzo nowo-
czesne, niedawno zakupione 
pomoce szkolne. 

Szkoła Podstawowa w Go-
niembicach obejmuje swoim 
zasięgiem dziewięć miejsco-
wości gminy Lipno. Uczęszcza 
do niej obecnie 117 uczniów. 
-Maksymalna liczba uczniów 
w klasie to 16 osób, co jest 
optymalne dla procesu naucza-
nia - mówi dyrektor szkoły 
Mirosława Klecha. 

Radio Elka

Prawie 187 milionów 
złotych wynosiło dofinanso-
wanie z Unii Europejskiej 
na różne inwestycje na 
terenie Leszna w ostatnich 
pięciu latach – tak wynika 
z rankingu przygotowanego 
przez Główny Urząd Staty-
styczny. Miasto znalazło się 
na 136 miejscu zestawienia 
obejmującego prawie 2,5 
tysiąca gmin. Wyprzedza 
nas - o 13 miejsc - Kościan. 

Informację o zestawieniu 
GUS przedstawił por ta l 
TVN24BiS. Dane dotyczą 
wszystkich projektów z unij-
nym dofinansowaniem reali-
zowanych na terenie danej 
gminy, zarówno samorzą-
dowych, jak i rządowych 
oraz prywatnych. Dotyczą 
też tylko budżetu Unii na 
lata 2014-20, podając stan 
podpisanych umów i decyzji 
o dofinansowaniu z połowy 
2018 roku. 

Zestawienie obejmujące pra-
wie 2,5 tysiąca samorządów 
otwiera oczywiście Warszawa 
z imponującą kwotą 17 miliar-
dów złotych - to prawie jedna 
dziesiąta wartości wszystkich 
inwestycji w Polsce (186,5 
mld). Inwestycje w Poznaniu 
to 4,3 miliarda złotych, zaś we 
Wrocławiu 3,3 miliarda. 

Jak w tym zestawieniu wy-
pada Leszno? Miasto znalazło 
się na 136 miejscu w Polsce, 

podana wartość umów to pra-
wie 187 milionów złotych 
(dokładnie 186.908.307 PLN). 
Statystycznie daje to 2.920 
PLN na jednego mieszkańca. 
Całkiem nieźle, ale jeszcze 
lepiej wypada Kościan - jest 
na 123 miejscu rankingu z 
kwotą 205.109.431 PLN, czyli 
8,5 tysiąca na mieszkańca. Z 
innych miast powiatowych 
naszego regionu Gostyń jest 
na 294 miejscu (102.211.582 
PLN), Rawicz na 331 miejscu 
(92.391.348 PLN), Wschowa 
na 432 miejscu (71.419.367 

PLN) i Góra na 789 miejscu 
(36.715.869 PLN). 

Obecne „rozdanie” unijnych 
środków powoli się kończy, 
zaś wszystko wskazuje na to, 
że następne nie będzie już tak 
szczodre - według propozycji 
Komisji Europejskiej w per-
spektywie finansowej na lata 
2021-27 Polska w ramach po-
lityki spójności, czyli środków 
na inwestycje otrzymać ma o 
prawie 1/4 środków mniej niż 
w obecnej. 

Radio Elka
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Informacja: Wydział Promocji Urząd Miejski Grodzisk Wielkopolski

W sobotnie przedpołudnie 
26 stycznia, w cudownej 
zimowej aurze, wyruszy-
ło na szlak ponad 70 
uczestników rajdu nordic 
walking z okazji Dnia 
Babci i Dziadka, orga-
nizowanego przez Urząd 
Miejski w Grodzisku 
Wielkopolskim. Wymaga-
jąca trasa liczyła blisko 7 
kilometrów. 

W jej trakcie, piechurzy zdo-
byli grodziski szczyt K2 - jak 
popularnie nazywane jest jed-
no z najwyższych wzniesień 
na terenie naszej gminy. Trasę 
rajdu opracował i grupę popro-
wadził Zastępca Burmistrza 
Grodziska Wielkopolskiego 

Marcin Brudło w towarzystwie 
Marcina Łodygi.

Wcześniej jednak, na te-
renie Wiejskiego Centrum 

Kultury i Sportu w Zdroju, 
uczestników rajdu przywitał 

Burmistrz Grodziska Wielko-
polskiego Piotr Hojan, życząc 

wszystkim dobrego nastroju, 
niezapomnianych wrażeń i 
bezpiecznego powrotu.

Rajd zakończył się w świe-
tlicy wiejskiej w Zdroju, gdzie 
na piechurów czekał ciepły 
posiłek i okolicznościowy tort. 
Wnuczęta, które uczestniczyły 
w rajdzie wraz ze swoimi 
dziadkami, uhonorowane zo-
stały pamiątkowymi dyploma-
mi „Super Wnuczek” i „Super 
Wnuczka”.

Dziękujemy uczestnikom 
zimowego rajdu nordic wal-
king za liczny udział oraz 
wszystkie ciepłe słowa i już 
dzisiaj zapraszamy na wiosen-
ną edycję, która zaplanowana 
jest w pierwszej połowie marca 
2019 roku.

2 stycznia przyszedł na świat 
Jan Ławniczak. Pierwszy 
obywatel Grodziska Wielko-
polskiego w roku 2019. Z tej 
okazji 14 lutego Burmistrz 
Grodziska Wielkopolskiego 
Piotr Hojan, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Józef Ga-
wron oraz Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Agnieszka 
Maik odwiedzili pierwszego 
grodziszczanina oraz jego 
rodziców.

Świeżo upieczeni rodzice 
państwo Magdalena i Paweł z 
rąk grodziskich władz samo-
rządowych otrzymali bukiet 
kwiatów, list gratulacyjny 

oraz upominek dla synka. Jan 
otrzymał natomiast pamiątko-
wą przytulankę. Pierwszemu 
grodziszczaninowi życzymy 

zdrowego i beztroskiego dzie-
ciństwa, a rodzicom odkrywa-
nia nowych uroków wspólne-
go, szczęśliwego życia.  

Na przełomie stycznia i 
lutego 2019 roku w grodzi-
skim ratuszu Burmistrz 
Grodziska Wielkopolskie-
go Piotr Hojan podpisał 
umowy na realizację zadań 
inwestycyjnych.
 
Z firmą BRUKPOL Sp. z o.o. 
z m. Strzelce Wielkie zawarto 
umowę na przebudowę ka-
nalizacji deszczowej na ulicy 
Żwirki i Wigury wraz z budową 
kanalizacji deszczowej na ulicy 
Więziennej w Grodzisku Wlkp.

Przebudowa w ul. Żwirki i 
Wigury polega na demontażu 
istniejącej sieci kanalizacji 
deszczowej, a w jej miejsce 
wykonaniu nowej wraz ze 
studniami rewizyjnymi i ście-
kowymi. Natomiast budowa w 
ul. Więziennej polega na wy-
konaniu sieci kanalizacji desz-
czowej, demontażu istniejącej 
sieci kanalizacji deszczowej, a 
w jej miejsce wykonaniu nowej 
wraz ze studniami rewizyjny-
mi i ściekowymi.

Roboty o wartości 308.170,35 
zł brutto będą prowadzone w 
okresie od 24 czerwca do 23 
sierpnia 2019 roku.

Budowę nawierzchni odcin-
ka drogi w Ptaszkowie wykona 
firma QBRUK Krzysztof Ku-
bicki z Glinna.

W ramach prac przewiduje 
się wykonanie nawierzchni 
jezdni o długości ok. 210 m i 
szerokości 5,5 m ze ściekiem 
śródulicznym w osi jezdni z 
kostki brukowej obustronnymi 
krawężnikami oraz z chodni-
kiem, zjazdami i podejściami 
do posesji.

Wartość podpisanej umowy 

opiewa na kwotę 412.785,98 
zł brutto, a planowany termin 
zakończenia zadania to 28 
czerwca 2019 roku.

Real izację budowy na-
wierzchni ulicy Dolnej w 
Grodzisku Wielkopolskim 
powierzono firmie Z.D.B. NO-
JAN Jan Nowak z Grodziska 
Wielkopolskiego.

Pan Józef Mania ze Zdroju 
obchodził w dniu 27 stycznia 
2019 roku Jubileusz 90 uro-
dzin. Z tej okazji, Jubilata od-
wiedziła delegacja w osobach 
Burmistrza Grodziska Wiel-
kopolskiego Piotra Hojana 
oraz Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Agnieszki Maik. 
Goście złożyli panu Józefowi 
najserdeczniejsze życzenia, 
nie 100, ale wielu więcej lat, w 
otoczeniu kochającej rodziny.

Grodziskie K2 zdobyte zimą, podczas rajdu nordic walking

Pierwszy grodziszczanin Burmistrz Hojan podpisał umowy

Jubileusz 90. urodzin

Mszą św. w intencji ofiar 
nalotu niemieckiego w dniu 
wyzwolenia miasta oraz 
wdzięczności za wolność 
ojczyzny, rozpoczęły się w 
niedzielę 27 stycznia obcho-
dy 74. rocznicy wyzwolenia 
Grodziska Wielkopolskiego 
spod okupacji niemieckiej. 
Eucharystii, odprawionej w 
kościele farnym przewod-
niczył Dziekan Dekanatu 
Grodziskiego ks. Roman 
Gajewski wraz z probosz-
czem parafii pw. NSPJ ks. 
Cezarym Bukowskim.

Nabożeństwo uświetniła Gro-
dziska Orkiestra Dęta oraz 
gościnny występ Chóru Mę-
skiego Akord ze Swarzędza.

Po mszy świętej, uczest-
nicy przeszli przed Pomnik 
Wdzięczności, gdzie odbyła 
się dalsza część uroczystości.

Zanim delegacje złożyły 
przed pomnikiem wiązanki 
kwiatów i zapaliły znicze, 
okoliczności i wydarzenia 
związane z wyzwoleniem 
miasta przypomniał Burmistrz 
Grodziska Wielkopolskiego 

Piotr Hojan. Minutą ciszy 
uczestnicy uczcili również 
pamięć 8 mieszkańców naszej 
gminy:  Czesława Dominiaka, 
Kajetana Kaczmarka, Stani-
sława Kałka, Teofila Kiciń-
skiego, Andrzeja Leśniczaka, 
Edmunda Pawelskiego, Micha-
ła Tomaszewskiego, Floriana 
Wieczorka, którzy stracili 
życie w czasie nalotu niemiec-
kiego w dniu 27 stycznia 1945 
roku. Burmistrz podkreślił 
również, że realia II Wojny 
Światowej pokazały dobitnie, 

„jak kruchy jest człowieczy 
los, jak nietrwały potrafi być 
ład współczesnego świata i 
ile znaczy pokój i stabilizacja, 
których na co dzień pewnie 
nie doceniamy. Tym bardziej 
więc powinniśmy – mając 
w pamięci doświadczenia 
poprzednich pokoleń -  stać 
po stronie dialogu, tolerancji, 
otwartości i współpracy, by 
nie tylko na polskiej ziemi, ale 
i w innych zakątkach świata 
ludzie ludziom już nigdy nie 
zgotowali tak okrutnego losu”.

Burmistrz Grodziska Wiel-
kopolskiego składa serdeczne 
podziękowanie: Księdzu Dzie-
kanowi, Grodziskim Harce-
rzom, Grodziskiej Orkiestrze 
Dętej, uczniom i nauczycielom 
szkół szczebla gminnego i 
powiatowego, strażakom z 
OSP Grodzisk Wielkopol-
ski, pocztom sztandarowym, 
wszystkim obecnym delega-
cjom oraz przybyłym miesz-
kańcom za szacunek dla mi-
nionych pokoleń, wyrażony 
poprzez udział w niedzielnej 
uroczystości i okazaną pomoc 
przy jej organizacji.

74. rocznica wyzwolenia miasta spod okupacji hitlerowskiej
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W dniach 1-3 lutego 2019 
roku, po raz kolejny w hali 
sportowej „Zbąszynianka” 
odbył się Międzynarodo-
wy Turniej Unihokeja 14. 
Polish Cup. 

Tym razem, gościliśmy sześć 
europejskich drużyn w kate-
gorii mężczyzn U19 z: Czech, 
Niemiec, Norwegii, Danii, 
Szwajcarii oraz oczywiście 
Polski. Turniej odbywał się 
równolegle w trzech miastach: 
Nowym Tomyślu, Rakoniewi-
cach i Zbąszyniu. 

W pierwszym, piątkowym 
meczu w hali „Zbąszynianka” 
zmierzyli się Niemcy i Czesi. 
Nasi południowi sąsiedzi już 
od pierwszych minut zapre-
zentowali swoje znakomite 
umiejętności. Mecz zakończył 
się wynikiem 19:0! Jak wi-
dać, Czesi nie pozwolili sobie 
na stratę chociażby jednej 
bramki. Już w pierwszej tercji 
wyszli na ośmiobramkowe 
prowadzenie. Drużyna Czech 
już w pierwszym meczu po-
kazała, że będzie starać się o 
tytuł mistrza w tym turnieju.  
Po 60 minutach meczu nad-
szedł czas na rzuty karne, 
również w tej kwestii, Niemcy 
musieli oddać punkty swoim 
rywalom i zakończyć mecz 
bez zdobytych punk tów.  
 
W wieczornym meczu lep-
sza okazała się reprezentacja 
Szwajcarii, pokonując drużynę 
Norwegii 5:3. W pierwszej ter-
cji żadna z drużyn nie odpusz-
czała, padła bramka za bram-
ką. Po 20 minutach mieliśmy 
remis 1:1. W następnych 20 
minutach gry, lepsi okazali się 
jednak zawodnicy ze Szwajca-
rii, zdobywając kolejne dwie 
bramki, kończąc drugą tercję z 
wynikiem 3:1. Ostatnie minuty 
meczu były najbardziej emo-
cjonujące, Norwedzy nie da-
wali za wygraną. Po przerwie 
strzelili kolejne dwie bramki, 
jednak Szwajcarzy ponownie 
zapewnili sobie przewagę, 
również strzelając kolejne 
dwie bramki. Reprezentacja 
Norwegii mogła cieszyć się 
ze zdobytych punktów za rzuty 
karne. 

W sobotę rano trybuny 
zapełnione, czekając na mecz 
naszej Reprezentacji w star-
ciu z reprezentacją Czech. 
Pierwszym golem w meczu 
mogli pochwalić się Polacy, 
jednak szybko padła wyrów-
nująca bramka dla Czechów 
na 1:1. Pierwsza tercja meczu 
była mocno zacięta, przed 
pierwszą przerwą na tablicy 
wyników widniał wynik 3:2 
dla naszych południowych 

sąsiadów. Niestety następne 
tercje nie były już dla nas tak 
korzystne (4:1, 5:0). Kibice 
zgromadzeni w „Zbąszynian-
ce”, wśród nich wielu rodzi-
ców naszych reprezentantów 
oraz oglądający transmisję na 
żywo nie mogli z pewnością 
narzekać na brak emocji. Wi-
dzowie mogli zobaczyć wiele 
ciekawych akcji i zagrań oraz 
interwencji bramkarskich. 
Końcowy wynik (12:3) nie 
zadowalał polskich kibiców, 
ale do samego końca mocno 

dopingowali naszych zawod-
ników.

W przedostatnim pojedyn-
ku zmierzyły się zespoły ze 
Szwajcarii i Niemiec. Szwaj-
carzy już w pierwszych chwi-
lach meczu pokazali, że nie 
są łatwymi przeciwnikami. 
Kontrolowali rywali przez 
cały pojedynek pokonując 
ostatecznie Niemców 7:3. Tym 
wynikiem zapewnili sobie 
wysokie miejsce w rankingu 
całego turnieju. Był to kolej-
ny interesujący pojedynek, 

który dostarczył wielu emocji 
kibicom. Po końcowej syrenie 
nadszedł czas na rzuty karne, 
zespół ze Szwajcarii okazał 
się tylko minimalnie lepszy od 
naszych zachodnich sąsiadów, 
zwyciężając 2:1. 

W sobotę można było rów-
nież wziąć udział w inicjatywie 
DKMS. Pani Joanna Gajdecka 
przygotowała po raz kolejny 
akcję dla chętnych, którzy 
chcieliby zostać dawcami szpi-
ku. Każdy mógł zarejestrować 
się w bazie, która umożliwia 

choremu otrzymanie bez-
cennego daru – życia. Hasło 
„Pomożesz bo możesz-masz to 
w genach” zadziałało jeszcze 
mocniej niż w ubiegłym roku. 
Akcja spotkała się z niesamo-
witym odzewem, udało się 
pobić wcześniejszy rekord. 
Tym razem zarejestrowało się 
kolejnych czterdziestu poten-
cjalnych dawców. Dziękujemy 
w imieniu organizatorów! 
Pokazaliście wielkie serce i 
chęć niesienia pomocy innym.

W niedzielę 3 lutego o go-
dzinie 10:00 mogliśmy oglądać 
ostatni już mecz 14. Polish Cup  
w hali sportowej „Zbąszynian-
ka”. Kolejny raz kibice oglą-
dali zmagania reprezentacji 
Niemiec, jednak tym razem 
rywalami byli zawodnicy z 
Danii. Duńczycy do pierwszej 
przerwy prowadzili z Niemca-
mi 2:0, w drugiej tercji role się 
odwróciły i niemieccy zawod-
nicy doprowadzili do remisu, 
jednak nie udało się wygrać 
z reprezentacją Danii, która 
pokonała Niemców 3:2. Takim 
samym wynikiem zakończyły 
się rzuty karne, które zapewni-
ły Duńczykom kolejny punkt. 

Po zakończeniu spotkania 
poza nagrodami dla najlep-
szych zawodników obydwu 
drużyn, zespoły Danii i Nie-
miec, ich sztaby trenerskie 
otrzymali pamiątkowe medale 
z rąk Tomasza Kurasińskie-
go Burmistrza Zbąszynia i 
Krzysztofa Piskorskiego Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej. 
Nagrodzeni zostali również 
sędziowie ostatniego spotkania 
rozgrywanego w Zbąszyniu.  
 
Po wręczeniu nagród roz-
strzygnięty został tradycyjnie 
rozgrywany podczas turnieju 
Konkurs Kibica. Poziom przy-
gotowania grup uczestniczą-
cych w konkursie był bardzo 
wysoki, o poszczególnych 
miejscach decydowały niuan-
se. Uwzględniając wyrównany 
poziom uczestników, komisja 

postanowiła przyznać, poza 
pierwszym miejscem, trzy 
nagrody dla klas, które wzięły 
udział w zabawie. Pierwsze 
miejsce zajęła grupa kibicująca 
reprezentacji Polski. Kolejne 
równorzędne nagrody otrzy-
mały dwie grupy kibicujące 
reprezentacji Niemiec. Na ko-
lejnym miejscu, również dwie 
grupy, dopingujące Szwajcarię. 
Wyróżnienia otrzymały także 
grupy wspierające zespoły: 
Niemiec, Czech, Norwegii i 
Danii. Gratulujemy nagro-
dzonym i liczymy na Wasz 
udział w kolejnych edycjach 
konkursu. Wasza obecność i 
doping był jak zawsze miłym 
zaskoczeniem dla wszystkich 
zawodników, szczególnie dla 
tych pierwszy raz goszczą-
cych w Zbąszyniu. Słowa 
podziękowania kierujemy do 
dyrektorów placówek oświa-
towych, które wzięły udział 
w organizowanym konkursie 
oraz opiekunów grup z Zespo-
łów Szkolno-Przedszkolnych 
w Chrośnicy, Nądni, Przypro-
styni oraz Zbąszyniu.

Osobne słowa podziękowań 
należą się naszym zespołom 
artystycznym, bez których 
meczowe przerwy nie byłyby 
tak atrakcyjne dla kibiców. Jak 
zwykle na wysokości zadania 
stanęły opiekunki, Regina 
Gołek, Jolanta Borkowska oraz 
Renata Śron, które zadbały  
o przygotowanie zespołów 
tanecznych występujących w 
trakcie turnieju. 

D z i ę k u j e m y  w s z y s t -
kim, którzy dołożyli swo-
ją „cegiełkę” pomagając  
w przygotowaniach i spraw-
nym przeprowadzeniu tur-
nieju. Dziękujemy Kubie 
Borkowskiemu - TV Borek 
i Panu Radkowi Bocianowi 
oraz wszystkim wolontariu-
szom, bez których impreza 
nie mogłaby się udać. Wa-
sza pomoc i zaangażowanie 
pozwoliły kolejny raz na 
organizację wydarzenia, któ-
re będzie mile wspominane 
przez uczestników turnieju 
oraz ich kibiców, którzy 
również odwiedzili Zbąszyń. 
Nie zapominamy oczywiście 
o kibicach, którzy wypełniali 
trybuny na każdym meczu. 
Cieszymy się, że kolejny 
raz byliście z uczestnikami 
turnieju, mamy nadzieję, 
że będziecie na kolejnych 
unihokejowych imprezach w 
Zbąszyniu. Raz jeszcze dla 
wszystkich - dziękujemy!

Organizatorami 14. Polish 
Cup 2019 był Polski Zwią-
zek Unihokeja i Zbąszyńskie 
Centrum Sportu, Turystyk i 
Rekreacji.

Międzynarodowy Turniej Unihokeja 14. Polish Cup
GMINA zbąszyń

Droga  znowu była bardzo 
śliska, gdyż już zmroziło, a na 
termometrze było już minus 12 
stopni. Wjeżdżając do miasta 
stoi tablica z napisem Sivas a 
pod napisem, jest podana wyso-
kość 1285 na której  jest poło-
żone miasto. Po przyjeździe na 
parking przełożyliśmy tablice 
rejestracyjne i zostało proto-
kolarne przekazanie ciągnika. 
Oczywiście na kolanie spisane, 
ponieważ tak wymagają nasze 
przepisy. 

Załoga zepsutego ciągnika 
była dwu osobowa, byli to 
panowie już tak dobrze po 
pięćdziesiątce. I jak się później 
okazało jeden z tych kierowców 
miał pretensje, że myśmy nie 
pomogli jemu przełożyć osobi-
stych bagaży. Nie wiedziałem, 

że w naszym przedsiębiorstwie 
pracują również hrabiowie, 
wysługujący się służbą. Cieka-
wie jak im przyjdzie zakładać 
łańcuchy lub zamarznie paliwo. 
Kto w ten czas będzie im to 
robił, gdyż tam już służby nie 
będzie. Chyba, że będą płacili 
lub czekali na serwis. Ale to już 
będzie ich sporo kosztowało i 
nie wiadomo jak na to zare-
aguje nasza firma. Ale to już 
nie nasze zmartwienie. Takich 
też to tutaj  można spotkać 
pracujących hrabiów, którzy 
liczą na spore pieniądze, które 
można tutaj zarobić jadąc na 
bliski wschód. Choć wiadomo, 
że w obsłudze 2 osobowej mieli 
niższą zieloną dietę. Po zała-
twieniu wszelkich formalności 
hrabiowie pojechali po pozo-

stawioną na górze chłodnie. A 
my z Władkiem zabraliśmy się 
za kolacje. Jest już godzina 22. 
Po zjedzonej kolacji poszliśmy 
jeszcze do tureckiej restauracji 
na birasi i obejrzenie pogody na 
jutrzejszy dzień. W między cza-
sie Piotr przyznał, że ciężko się 
jedzie pustą naczepą ciągnąc 
za sobą taki ciężar. Teraz zro-
zumiał, że te nasze przyczepy 
to prawdziwe nieszczęście na 
tych zaśnieżonych drogach. Nie 
chciałby jeździć z przyczepą za 
żadne pieniądze. Jacek i Piotr 
byli w dobrych humorach gdyż 
mieli więcej szczęścia w tym 
losowaniu. Na dzisiejszą noc w 
Sivas zapowiadali – 23 stopnie. 
Piotr, Jacek, Władek, Zygmunt 
i ja po obejrzeniu pogody oraz 
wypiciu tego smacznego turec-

kiego birasi idziemy do swoich 
samochodów. Natomiast „krzy-
kacz” pozostał sam z czteroma 
piwami na stoliku. Nadal nie 
mógł się pogodzić z dzisiej-
szym losowaniem. Po wejściu 
do mojego samochodu było 
już chłodno, więc odpaliłem 
piecyk na denaturat i zabrałem 
się do pisania dzisiejszych 
wspomnień. Dookoła już wszy-
scy spali. 

Po jakimś czasie przyszedł 
do mnie „krzykacz” i zawraca-
jąc mi głowę nadal nie mógł po-
jąć, że wybrał taki los. Była już 
godzina 23.40 naszego czasu, 
a wiec na tutejszy czas była to 
godzina 1.40. I po około półgo-
dzinnym mamrotaniu poszedł 
do swojego wylosowanego auta 
zostawiając mnie w spokoju. 

Naprawdę jest to człowiek nie 
godny reprezentowania naszego 
przedsiębiorstwa i kraju. Nie 
będę się tu rozpisywał na temat 
naszego kolegi bo szkoda czasu 
i papieru. Można go określić 
jako człowieka nie mającego 
swojego honoru i godności. Ale 
trudno tacy to tutaj też pracują 
ludzie. Ludzi można poznać 
w tzw. skrajnych sytuacjach i 
warunkach. 

Tutaj wychodzi prawdziwe 
oblicze człowieka. I tak minął 
znowu  kolejny dzień i jestem 
coraz bliżej  domu. Oby tak 
dalej i szczęśliwie. Znowu 
wieje silny zimny wiatr koły-
sząc samochodami a na ter-
mometrze jest już – 20 stopni. 
Wyszedłem jeszcze na chwilę 
żeby te tureckie birasi zostawić 

na dworze, i przez tą chwilę 
mróz zaczął mnie szczypać  w 
uszy. A więc jest zimno. Jutro 
czeka nas załadunek zepsutego 
ciągnika. Na Volvo Zygmunta. 
Spojrzałem na zegarek , zbliża 
się już godzina 2.00 naszego 
czasu. A więc najwyższy czas 
na spanie. Wchodząc do swo-
jego śpiwora  przykrywam się 
kocem i dodatkowo kurtką, a na 
głowę ubieram wełnianą czapkę 
i kładę  gruby froterowy ręcz-
nik, bo w nocy to aż głowa boli 
z zimna. A więc nie ma żartów, 
szkoda zdrowia.                       

 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 31)
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W środę, 13 lutego br. w 
auli szkolnej Liceum Ogól-
nokształcącego im. Juliusza 
Słowackiego w Grodzisku 
Wielkopolskim odbył się już 
IV Szkolny Przegląd Pieśni 
Patriotycznych i Piosenek z 
Powstania Wielkopolskiego 
dla uczniów klas 1-3. Konkurs 
odbywał się w ramach trwa-
jącego cztery lata szkolnego 
projektu ,,100 lat Powstania 
Wielkopolskiego’’.  Prezenta-
cji klas wysłuchało i oceniło 
jury w składzie:wicestarosta 
powiatu grodziskiego pan 
Sławomir Górny, dyrektor 
Grodziskiej Orkiestry Dętej 
im. Stanisława Słowińskiego 
pani Renata Kubale, pracow-
nik Muzealnej Izby Pamięci 
pan Andrzej Chróst, dyrektor 
LO w Grodzisku Wlkp. pani 
Jadwiga Łacheta, dyrygent 
chóru szkolnego  „Lojs” pani 
Renata Bosacka. Po krótkiej 
naradzie jury przyznało nastę-
pujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce kl. II d
II miejsce kl. II c
III miejsce II a
Wyróżnienie otrzymała klasa 
I a 

W czasie obrad jury młodzież 
liceum wysłuchała krótkiego 
recitalu Urszuli Frąckowiak 
(kl. Ic) i Zofii Kaczmarek (kl. III 

b), a także obejrzała prezentację 
multimedialną,  przedstawiają-
cą różne działania podejmowa-
ne w ramach projektu.

W piątek, 15 lutego 2019r. 
w Sądzie Rejonowym w 
Grodzisku Wlkp. odbyła się 
kolejna prelekcja z cyklu 
zajęć z edukacji prawnej 
dla uczniów Liceum Ogól-
nokształcącego w Gro-
dzisku Wlkp.. 

W wykładzie, który prze-
prowadził Wiceprezes Sądu 
Rejonowego Sędzia Rafał 
Gałkowsk i wzięl i  udzia ł 
uczniowie z klas: IB, IIA i 
IID. Tematem przewodnim 
dzisiejszego spotkania było 
funkcjonowanie sądownictwa 
w Polsce a szczególnie wy-
działu cywilnego. Uczniowie 
poznali zagadnienia dotyczące 
prawa cywilnego, na czym 
ono polega, jak powstał polski 
system prawny. 

Obecny Kodeks Cywilny 
regulujący wszystkie elementy 
stosunków cywilno-prawnych 
został ogłoszony w 1965r. Pan 
sędzia uświadomił wszystkim, 
jakie mamy prawa. Omówił 
zagadnienia dotyczące zdol-
ności prawnej i zdolności do 
czynności prawnych, kto i 
kiedy je zyskuje; rodzaje czyn-

ności prawnych; zagadnienia 
dotyczące prawidłowego spi-
sania testamentu; ochrony i 
naruszenia dóbr osobistych; 
wyjaśnił, co to jest rękojmia i 
gwarancja oraz jakie są rodza-
je spraw cywilnych ( proceso-
we i nieprocesowe). 

Zajęcia były bardzo ciekawe 
i kształcące, a wiedza prawna 
przekazana przez kompetent-
nego sędziego z pewnością 
przyczyni się do podwyższenia 
kompetencji uczniów naszej 
szkoły.

W dniu 12.02. w auli szkolnej 
klasy IA, IB,IID i IIIC wzięły 
udział w pogadance, którą 
poprowadziła  uczennica klasy 
1B Magdalena Hojan. Mag-
da przedstawiła swoją pracę 
“Gluten i laktoza- alergie a 
trendy”, którą realizowała w 
ramach wojewódzkiego etapu 
Ogólnopolskiej Olimpiady 
Promocji Zdrowego Stylu Ży-
cia organizowanej przez Polski 

Czerwony Krzyż. Uczniowie 
dowiedzieli się czym są gluten 
i laktoza, jaka jest ich rola, 
jakie są przyczyny ich nieto-
lerancji a także jak zdiagno-
zować daną alergię. 

Ciekawe było też to, że 
uczennica mogła opowiedzieć 
o tym również z perspektywy 
osoby uczulonej, od wielu lat 
borykającej się z tym proble-
mem zdrowotnym.

We wtorek, 12 lutego br. 
uczniowie z klas 1c i 1d pod 
opieką Doroty Adam i Ja-
kuba Krawca uczestniczy-
l i w IV Dniu Współpracy 
z  Wydziałem Ekonomiczno
-Społecznym Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Pozna-
niu. Spotkanie rozpoczęło 
się od uroczystego otwarcia  
i przedstawienia młodzieży 
oferty edukacyjnej wydziału. 

Następnie uczniowie wysłu-
chali wystąpień:
a  prof. dr hab. Walentego 
Poczta, Dziekana WE-S, UP 
P-ń
a prof. dr hab. Cezarego Mą-
drzaka, Prorektora ds. studiów, 
UP P-ń
a dr hab. Rafała Bauma, prof. 
nadzw. UPP, prodziekan ds. 
studiów WE-S, UP P-ń
a dr hab. Karoliny Pawlak, 
prof. nadzw. UPP, prodziekana 
ds. studiów WE-S, UP P-ń

Członka Kapituły ogólno-
polskiego konkursu „Zostań 

ekonomistą” 
a dr hab. Wawrzyniec Czubak, 
koordynatora programu sta-
żowego dla studentów WE-S  
na Uniwersytecie Przyrodni-
czym w Poznaniu „Studiujesz 
– praktykuj II”
a Przedstawicieli Wydzia-
łowego Samorządu Studenc-
kiego.
którzy opowiadali o osiągnię-
ciach naukowych, działalności 
wydziału, ofercie edukacyjnej  
i pomocy stypendialnej  dla 
studentów. Następnie ucznio-
wie zostali podzieleni na 

mniejsze  grupy i uczestniczyli 
w wykładach i ćwiczeniach, na 
których mogli poczuć się jak 
studenci.  Młodzież naszego 
liceum wysłuchała wykładów:
a „ Jak integrowała się Eu-
ropa?” dr hab. Arkadiusza 
Sadowskiego;  
a „Jak odnaleźć się na rynku 
pracy?” pani Nataszy Zielińś-
kiej - Walerzak z Credit Agri-
cole Bank Polska S.A.

Pomiędzy wykładami liceali-
ści uczestniczyli w warszta-
tach „Innowacja = Postęp?”  

mgr Kingi Smolińskiej i mgr 
Jagody Szymczak, podczas 
których uczniowie pracowali 
nad wymyśleniem innowacyj-
nego produktu. Pomysłów było 
co nie miara, a kreatywność li-
cealistów przeszła najśmielsze 
oczekiwania.  Dla chętnych na 
wydziale został zorganizowa-
ny quiz ekonomiczy. Naszą 
szkołę reprezentowali: Zuzan-
na Mańkowska, Dagmara Le-
mańska, Norbert Gryczyński, 
Łukasz Maćkowiak, Bartosz 
Rogoziński i Mateusz Błaszyk.  

Nasz pobyt na wydziale 
zakończył smakowity obiad 
i prezentacja Wydziałowych 
Kół Naukowych. 

 Był to dla nas wyjątkowy 
wyjazd, który pozwolił nam 
zobaczyć jak to jest być stu-
dentem, jak wygląda studencki 
dzień. Co niektórym z nas 
pobyt tutaj pozwolił rozjaśnić 
sobie na jakie przedmioty w 
zakresie rozszerzonym warto 
postawić, jeśli myślimy o 
nauce na Uniwersytecie Przy-
rodniczym .

W dniu 1.02.2019  w Zespole 
Szkół Technicznych odbył się 
szkolny etap konkursu „Ję-
zyk Niemiecki w Poznaniu” 
organizowany przez Uniwer-
sytet Adama Mickiewicza w 
Poznaniu.

W konkursie udział wzięło 
59 uczniów naszej szkoły.  
Zadanie konkursowe polegało 
na rozwiązaniu trudnego testu 
gramatyczno - leksykalnego 
składającego się z 30 pytań 
jednokrotnego wyboru. 

Najlepsze wyniki uzyskali:
I miejsce – Jacqueline Rein-
ders kl. IVK
II miejsce Kamil Lemański 
kl. IVM
III miejsce Klaudia Lemańska 
kl. IVC

Zgodn ie z  regu la m inem 
konkursu do II etapu awan-
sowa ło  dwó ch  ucz n iów  
z najlepszymi wynikami:

a Jacqueline Reinders 
a Kamil Lemański.
a Życzymy dalszych sukcesów 

lingwistycznych.
Organizatorzy  szkolnego 
etapu konkursu:

a Aldona Starosta
a Klaudia Budzyńska-Schulz
a Jakub Tasiemski

Przegląd Pieśni Patriotycznych Edukacja prawna w Sądzie Rejonowym

Czym jest gluten i laktoza Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym

Język Niemiecki w Poznaniu

7 lutego 2019 r. w auli gro-
dziskiego Liceum im. Juliu-
sza Słowackiego odbył się 
Konkurs Historyczny  pt. 
100 lat niepodległej Polski.  
W konkursie udział wzięło 
12 uczniów z Zespołu Szkół 
Technicznych im. E. Kwiat-
kowskiego w Grodzisku Wlkp. 
Reprezentanci „Różowej” w 
pierwszej części zmierzyli się 

z testem wiedzy o Powstaniu 
Wielkopolskim i początkach II 
RP. Test wyłonił piątkę najlep-
szych, którzy odpowiadali na 
pytania dotyczące insurekcji 
Wielkopolan z lat 1918-1919 
oraz początków II RP w for-
mie quizu à›la Milionerzy. 
Po zakończeniu obu części 
konkursu zsumowano punk-
ty i wyłoniono zwycięzców. 

Pierwsze miejsce zajął Bartosz 
Duczyński ze „Słowaka”, dru-
gą pozycję Patryk Paczkowski, 
a trzecią lokatę Jakub Probst 
– obaj są uczniami „różowej”. 
Zwycięzcy otrzymali dyplomy 
i nagrody. Koordynatorami 
konkursu w ZST byli nauczy-
ciele historii: p. Anna Budnik 
i p. Sebastian Tuliński.

S. Tuliński

Uczniowie „Różowej” zdobyli 2 i 3 
miejsce w Konkursie Historycznym

TALENTY SZKOLNE
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m Szczecin
Agenci szczecińskiej dele-
gatury CBA zatrzymali 3 
osoby zamieszane w pro-
ceder korupcyjny. Wśród 
zatrzymanych jest podkar-
packi przedsiębiorca i dwóch 
pracowników Grupy Azoty 
Zakłady Chemiczne Police 
S.A.

Funkcjonariusze Centralne-
go Biura Antykorupcyjnego 
ze Szczecina zatrzymali w 
wyniku operacji specjalnej 

podkarpackiego przedsiębior-
cę. Mężczyznę zatrzymano 
na gorącym uczynku złożenia 
obietnicy udzielenia korzyści 
majątkowej, w jego biurze w 
Jaśle. Ustalenia CBA wska-
zują, że biznesmen próbował 
namówić pracownika Grupy 
Azoty Zakłady Chemiczne 
Police S.A. do zawarcia nie-
korzystnego kontraktu na do-
stawę składników niezbędnych 
do produkcji nawozów dla 
chemicznego potentata.

Zatrzymany przedsiębiorca 
został przewieziony do Proku-

ratury Regionalnej w Szczeci-
nie, gdzie usłyszał zarzut tzw. 
korupcji menadżerskiej. Do tej 
sprawy agenci CBA zatrzyma-
li także dwóch pracowników 
Grupy Azoty Zakłady Che-
miczne Police S.A., którzy 
brali udział w procederze. 

Ustalenia szczecińskich 
śledczych wskazują, że korup-
cyjny proceder trwał od kilku 
lat i spowodował straty w wy-
sokości co najmniej 10 mln zł.

Wszyscy zatrzymani usły-
szeli już zarzuty oraz przyznali 
się do winy.

m Poznań
Skierowaniem do pro-
kuratury zawiadomień o 
podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa zakończyły 
się czynności analityczne 
prowadzone przez funk-
cjonariuszy poznańskiej 
delegatury Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego. 
Dotyczyły one umów na 
wydzierżawienie dwóch 
budynków w gminie Suchy 
Las (wielkopolskie).

CBA skierowało do Prokura-
tury Regionalnej w Poznaniu 
dwa zawiadomienia o podej-
rzeniu popełnienia przestęp-
stwa w związku z umowami 
podpisanymi na dzierżawy bu-
dynków w gminie Suchy Las. 
Możliwe nieprawidłowości 
dotyczą umowy podpisanej w 
2014 roku przez Gminę Suchy 
Las na dzierżawę budynku 
filii Szkoły Podstawowej przy 
ul. Konwaliowej oraz umowy 
podpisanej w 2016 roku przez 

Zakład Gospodarki Komu-
nalnej Suchy Las Sp. z o.o. na 
dzierżawę budynku jego nowej 
siedziby.

Pierwsze ze skierowanych 
zawiadomień dotyczy podej-
rzenia popełnia przestępstwa 
przekroczenia uprawnień lub 
niedopełnienia obowiązków 
przez Wójta Gminy Suchy 
Las na szkodę gminy. Jak 
ustalono w trakcie prowadzo-
nych czynności wójt zwarł 
umowę dzierżawy z lokalnym 
developerem przewidującą 
obowiązek zapłaty przez gmi-
nę, w piętnastoletnim okresie 
obowiązywania umowy, czyn-
szu dzierżawnego w wysokości 
ok. 26.5 mln zł. Natomiast 
zgodnie z analizą przepro-
wadzoną przez Gminę Suchy 
Las, nakłady inwestycyjne 
na realizację inwestycji pn. 
Budowa budynku szkoły pod-
stawowej wraz z salą gimna-
styczną i zagospodarowaniem 
terenu przy ul. Konwaliowej 
w Suchym Lesie, oszacowano 
pierwotnie na kwotę niewiele 

ponad 8.2 mln zł. Wójt Gminy 
Suchy Las posiadał również 
wiedzę o tym, że koszt budowy 
tego samego budynku Szkoły 
Podstawowej, sfinansowany 
ze środków pochodzących z 
kredytu inwestycyjnego, na 
przestrzeni piętnastu lat nie 
przekroczyłby 15.6 mln zł.

Drugie ze skierowanych 
zawiadomień dotyczy po-
dejrzenia niegospodarności i 
wyrządzenia szkody w wiel-
kich rozmiarach przez Prezesa 
Zarządu oraz członków Rady 
Nadzorczej Zakładu Gospo-
darki Komunalnej Suchy Las 
Sp. z o.o. Zawiadomienie 
obejmuje także poświadczenia 
nieprawdy przez rzeczoznaw-
cę majątkowego w operacie 
szacunkowym wyceniającym 
nieruchomość, która miała 
stać się nową siedzibą spółki. 
Ustalenia funkcjonariuszy 
CBA wskazują, że w wyniku 
działań ww. osób spółka ZGK 
Suchy Las poniosła szkodę 
w wysokości co najmniej 3.9 
mln zł.

m Rzeszów
Agenci rzeszowskiej delega-
tury Centralnego Biura An-
tykorupcyjnego zatrzymali 
trzech podkarpackich przed-
siębiorców zajmujących się 
przestępczością gospodarczą 
m.in. wyłudzeniami podatku 
VAT, wprowadzaniem do ob-
rotu dokumentów księgowych 
poświadczających nieprawdę 
– tzw. „pustych faktur”, w 
tym faktur dokumentujących 

rzekomy eksport towarów.
Fikcyjne faktury VAT opie-

wają na kwotę blisko 4 mln zł, 
z czego kwota uszczuplenia 
podatku vat jest nie mniejsza 
niż 800 tys. zł.

Ustalenia rzeszowskich 
śledczych wskazują, że za-
trzymani działali na terenie 
całej Polski.  Łańcuszek firm 
prowadził pomiędzy sobą po-
zorny obrót towarami, które 
następnie również fikcyjnie 
opuszczały terytorium Polski.

Zgromadzone materiały 
zostaną przekazane do Pod-
karpackiego Zamiejscowego 
Wydziału ds. Przestępczości 
Zorganizowanej i Korupcji 
Prokuratury Krajowej w Rze-
szowie, gdzie zatrzymani usły-
szą zarzuty.

Nie są to ostatnie czynno-
ści w tej sprawie z uwagi na 
wielowątkowość ś ledztwa 
niewykluczone są kolejne za-
trzymania i zarzuty.

m Łódź
Funkcjonariusze CBA z Łodzi 
zatrzymali trzech biznesme-
nów Bogdana W., Wojciecha 
K. i Krzysztofa K. uwikłanych 
w korupcyjny proceder. Do 
zatrzymań doszło w Łodzi i 
Konstantynowie Łódzkim. 
Śledztwo prowadzone przez 
CBA wykryło, że zatrzymani 

wręczali korzyści posłowi na 
Sejm RP. W zamian otrzy-
mywali intratne kontrakty 
w spółkach skarbu państwa, 
to nie jedyne profity jakie 
osiągnęli. Na ich rzecz zapa-
dały także korzystne decyzje 
podejmowane w samorządzie 
łódzkim i innych instytucjach 
publicznych. Funkcjonariusze 
CBA przeszukali mieszkania 

przedsiębiorców, tam zabez-
pieczyli materiały, które będą 
dowodem w sprawie. Trójka 
skorumpowanych biznesme-
nów trafi do prokuratury kra-
jowej w Łodzi, gdzie usłyszy 
zarzuty. W najbliższym czasie 
planowane są kolejne czyn-
ności procesowe. Sprawa ma 
charakter wielowątkowy i jest 
rozwojowa. T. Brodowski, CBA

m Poznań
Funkcjonariusze poznańskiej 
delegatury Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego przepro-
wadzili czynności analityczne 
dotyczące sprzedaży nieru-
chomości oraz urządzeń i 
infrastruktury technicznej 
związanej z przesyłaniem 
ciepła na terenie miasta Środa 
Wielkopolska, tj. Działu Ener-
getyki Cieplnej Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej Wodociągów i Ka-
nalizacji sp. z o. o. w Środzie 
Wielkopolskiej.

Jak ustalono w trakcie pro-
wadzonych czynności w prze-
targu zastrzeżono niepodno-
szenie cen za dostawę ciepła 

przez 5 lat. Było to sprzeczne 
z prawem energetycznym 
i ograniczyło tym samym 
możliwość wzięcia udziału 
w tym zamówieniu także 
innych, zainteresowanych nim 
oferentów. Ponadto, jedyny 
oferent, który przystąpił do 
przetargu, czyli Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej 
Środa Wielkopolska sp. z o. o. 
nie spełniał warunków okre-
ślonych w przetargu. Spółka 
nie posiadała odpowiedniego 
potencjału ekonomicznego 
i wymaganego 3-letniego 
doświadczenia w zakresie 
dostaw ciepła.

Jednocześnie funkcjonariu-
sze prowadzący sprawę usta-
lili, że oferent miał otrzymać 

dofinansowanie z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej  w 
Warszawie na kwotę prawie 
27 mln zł z przeznaczeniem 
na modernizację i rozbudowę 
Miejskiej Sieci Ciepłowniczej 
w Środzie Wielkopolskiej.

O nieprawidłowościach 
stwierdzonych w ogłoszonym 
zamówieniu CBA poinfor-
mowało Burmistrza Miasta 
Środa Wielkopolska oraz pre-
zesa MPECWiK. W związku z 
działaniami CBA MPECWiK 
w Środzie Wielkopolskiej 
zamknęło przetarg bez wy-
boru oferty, a dofinansowanie 
w kwocie prawie 27 mln zł 
nie zostało wypłacone przez 
NFOŚiGW.

m Warszawa
Funkcjonariusze Centralne-
go Biura Antykorupcyjne-
go zatrzymali sześć osób w 
śledztwie dotyczącym do-
prowadzenia Polskiej Grupy 
Zbrojeniowej S.A. do nie-
korzystnego rozporządzenia 
mieniem znacznej wartości i 
sprowadzenia bezpośrednie-
go niebezpieczeństwa wy-
rządzenia znacznej szkody 
majątkowej.

Wśród zatrzymanych jest 

były szef gabinetu politycz-
nego MON Bartłomiej M., 
były członek zarządu spółki 
PGZ S.A. Radosław O., były 
parlamentarzysta Mariusz 
Antoni K., a także trzej byli 
pracownicy MON oraz spółki 
PGZ. Wszyscy zatrzymani 
zostaną przewiezieni do Pro-
kuratury Okręgowej w Tarno-
brzegu, gdzie usłyszą zarzuty. 
W związku z zatrzymaniami 
funkcjonariusze CBA prowa-
dzą przeszukania ponad 30 
lokalizacji.

Śledztwo, prowadzone na 
podstawie materiałów wła-
snych CBA, dotyczy niego-
spodarności, powoływania 
się na wpływy oraz fał-
szowania dokumentów przy 
okazji zawierania umów 
przez spółkę PGZ S.A. W 
ocenie śledczych doszło do 
niekorzystnego rozporządze-
nia mieniem znacznej war-
tości i sprowadzenia bezpo-
średniego niebezpieczeństwa 
wyrządzenia znacznej szkody 
majątkowej.

Zatrzymani z grupy Azoty

CBA w Gminie Suchy Las Fikcyjne faktury na blisko 4 mln zł

Trzech biznesmenów 
zatrzymanych

Udaremniono wydanie 27 mln zł

Sześć osób zatrzymanych

m Katowice
Funkcjonariusze katowic-
kiej Delegatury Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, na 
zlecenie Śląskiego Wydziału 
Zamiejscowego Departamentu 
do Spraw Przestępczości Zor-
ganizowanej i Korupcji Proku-
ratury Krajowej w Katowicach 
zatrzymali kolejne 3 osoby 
w sprawie m.in. wystawiania 
i wprowadzania do obrotu 
gospodarczego nierzetelnych 
faktur VAT dokumentujących 
fikcyjne zdarzenia gospodar-
cze. Wskutek przestępczego 
działania tej grupy osób, Skarb 
Państwa stracił ponad 320 tys. 
zł z tytułu nieodprowadzonego 

należnego podatku VAT.
Zatrzymani to przedsię-

biorcy z terenu województwa 
śląskiego prowadzący firmy 
w Warszawie i Krakowie. Zo-
staną teraz doprowadzeni do 
śląskiego wydziału Prokura-
tury Krajowej w Katowicach, 
gdzie usłyszą zarzuty.

To kolejna odsłona wielo-
wątkowego śledztwa dotyczą-
cego nieprawidłowości przy 
inwestycjach budowlanych 
realizowanych m.in. na Śląsku, 
finansowanych ze środków 
publicznych i europejskich, w 
którym wyjaśniane są m.in. 
nieprawidłowości przy bu-
dowie nowej siedziby Pań-
stwowej Straży Pożarnej w 

Mysłowicach za 17,5 mln zł. 
W tym wątku zarzuty usłyszał 
były Komendant Miejski tej 
jednostki Straży Pożarnej i 
członek komisji przetargowej 
- ekspert spoza tej służby.

Śledztwo obejmuje także 
swym zakresem nieprawidło-
wości przy reindustrializacji 
oficyny w centrum Katowic 
– wyburzeniu kamienicy i 
wybudowaniu nowej w celach 
komercyjnych, z wykorzysta-
niem środków publicznych 
pochodzących z Programu 
Jessica. W tym wątku w 2017 
roku zatrzymano 5 osób.  

Śledztwo w dalszym ciągu 
jest rozwojowe.

T.Brodowski, CBA

Komercyjna budowa kamienicy

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

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

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

PRACA
Spółdzielnia Inwalidów „Wielkopolanka” 

przejmie do pracy na stanowiska
1) specjalista stolarz
2) stolarz
3) monter podzespołów zaworów gazowych

mile widzialne orzeczenie o niepełnosprawności

Podania prosimy składać w dziale kadr lub sekretariacie
kontakt telefoniczny: 500 372 178

AUTO KOMIS 
Orwat Rafa³   Serdecznie zaprasza

Karpicko, ul. Wczasowa 71/A (wylot na Nowy Tomyśl) 
tel. 600 87 29 15, 68/ 346 81 81

Czynne: Pn. Pt 10.00 18.00, Sob. Niedz. 10.00 14.00
     SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ             www.auto-orwat.gratka.pl
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Unijna komisarz ds. ochro-
ny konkurencji Margrethe 
Vestager jest faworytem, 
aby zastąpić Jean-Claude’a 
Junckera na fotelu szefa Ko-
misji Europejskiej, wynika 
z ogólnoeuropejskiego son-
dażu internetowego, którego 
wyniki ogłoszono 19 lutego.

W badaniu przeprowadzo-
nym przez firmę Burson & 
Wolfe (BCW) we współpracy 
z EURACTIV, zaproszono 
respondentów do oceny na 
temat wszystkich komisarzy 
europejskich w skali od 0 do 10.

W stawce 28 komisarzy 
Dunka jest jedyną, która uzy-
skała ponad 50 proc. pozy-
tywnych głosów. Vestager 
wyprzedziła szefową unijnej 
dyplomacji Włoszkę Federicę 
Mogherini (49,6 proc.), pierw-
szego wiceprzewodniczącego 
KE Fransa Timmermansa (46, 
9 proc) oraz unijną komisarz 
ds. handlu Cecilię Malmström 
(44,7 proc). Jean-Claude Junc-
ker uplasował się na piątym 
miejscu z wynikiem 44,4 proc. 
Na dole stawki znaleźli się 
Węgier Tibor Navrascics, unij-
ny komisarz ds. edukacji z 
19 proc., którego nieznacznie 
wyprzedza Chorwat Neven 
Mimica, unijny komisarz ds. 
rozwoju z 20,6 proc.

Prezentując swoją drużynę 
w 2014 r., Juncker określił ją 
„ostatnią szansą KE” na zbli-
żenie UE do swoich obywateli.

Po prawie pięciu latach re-
spondenci biorący udział w 
badaniu BCW wykazali się co 
najmniej wstrzemięźliwą oceną 
co do efektów pracy szefa KE i 
jego współpracowników.

Komisja Junckera jako ca-
łość uzyskała 46 proc pozytyw-
nych głosów, a wyniki BCW 
są postrzegane jako „raczej 
rozczarowujące”.

Mimo tego większość re-
spondentów (41 proc.) uważa, 
że aktualna Komisja jest „lep-
sza” niż jej poprzedniczka, 
kierowana przez byłego pre-
miera Portugalii José Manuela 
Barroso. Jedynie 34 proc. miało 
w tej sprawie odmienne zdanie. 
W badaniu przeprowadzonym 
między 9 października a 3 
grudnia 2018 r. wzięło udział 
prawie 1800 osób. Są to prze-
ważnie ludzie pracujący w 
Brukseli, zarówno w unijnych 
instytucjach, jak i organiza-
cjach pozarządowych czy w 
biznesie. Większość respon-
dentów pochodzi z Wielkiej 
Brytanii (11,9 proc), reszta to 

Francuzi (9,9 proc), Niemcy 
(9,8 proc), Belgowie (8 proc) 
oraz Włosi (7,9 proc), a także w 
mniejszym stopniu obywatele 
pozostałych państw UE.

Rezultaty badania BCW nie 
są zaskoczeniem w odniesieniu 
do wywodzącej się z Danii 
komisarz. „Wielu widzi ją jako 
najjaśniejszą gwiazdę Komisji 
Junckera” podkreślają autorzy 
raportu, zaznaczając, że Dunka 
jest „inteligentna, twarda, elo-
kwentna i empatyczna”.

W trakcie pełnienia swo-
ich obowiązków Vestager do-
prowadziła do nagłośnienia 
unikania płacenia podatków 
przez gigantów, takich jak 
Fiat, Starbucks, Amazon czy 
McDonalds.

Do kieszeni musieli sięgnąć 
szczególnie giganci technolo-
giczni. Google zostało ukarane 
rekordową kwota 4,3 miliarda 
euro za powiązanie swojej 
flagowej wyszukiwarki z mo-
bilnym z systemem operacyj-
nym Android. Z kolei rząd w 
Dublinie został poinstruowany 
o odzyskanie 13 miliardów za-
ległych podatków przez Apple.

Sukcesy innych komisarzy 
pozostają raczej niezauważone.

Estończyk Andrus Ansip, 
komisarz ds. jednolitego rynku 
cyfrowego uzyskał zaledwie 
26,1 proc. pozytywnych opinii 
pomimo przeprowadzenia w 
2015 r. gruntownej reformy 
europejskiej strategii cyfrowej.

Były estoński premier był 
także odpowiedzialny za przy-
gotowanie ogólnego rozpo-
rządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO), będącego 
znakiem rozpoznawczym UE, 
jak również reformą interneto-
wych praw autorskich.

W podobnej sytuacji zna-
lazł się komisarz ds. energii 
i działań na rzecz klimatu 
Miguel Arias Cañete z oceną 
27,6 proc., pomimo przygo-
towania pakietu przepisów 
dotyczących czystej energii, 
obejmujących ambitne cele w 
zakresie odnawialnych źródeł 
energii i poprawienia efektyw-
ności energetycznej.

Autorzy raportu podkreśla-
ją dobre notowania Michela 
Barnier, negocjatora UE ds. 
brexitu. Były francuski mini-
ster spraw zagranicznych został 
doceniony za prowadzenie 
skomplikowanych rozmów z 
Brytyjczykami.

Wydaje się jednak, że zasługi 
Barnier – choć doceniane na 
brukselskich korytarzach – 
nie przełożą się na realną siłę 

polityczną, mierzoną szansami 
zostania nowym szefem KE.

Badanie BCW za najpraw-
dopodobniejsze uważa zwy-
cięstwo Vestager (20 proc.), 
która zdecydowanie wyprzedza 
byłego premiera Finlandii Ale-
xandra Stubba (7 proc.) Tim-
mermansa (6 proc) i właśnie 
Barnier z 5 proc.

To jednak nie pracujący w 
Brukseli urzędnicy będą po-
dejmowali ostateczne decyzje. 
Te będą należały do europarla-
mentarzystów, którzy wybiorą 
jednego z przedstawionych 
kandydatów, tzw. spitzenkan-
didat.

Dotychczas najwięcej szans 
daje się Manfredowi Webe-
rowi, który będzie ubiegał 
się o stanowisko z ramienia 
Europejskiej Partii Ludowej. 
W badaniu BCW otrzymał 
co prawda zaledwie 4 proc., 
jednakże w przypadku dobrego 
wyniku wyborczego chadeków 
w majowych wyborach do 
Parlamentu Europejskiego to 
właśnie wywodzący się z ba-
warskiej CSU polityk może być 
najbliższy zastąpienia Junkera.

Jego głównym kontrkandy-
datem z ramienia socjalistów 
będzie Timmermans. Grupa 
Europejskich Konserwatystów i 
Reformatorów (EKR) nomino-
wała z kolei czeskiego europar-
lamentarzystę Jan Zahradila.

Porozumienie Liberałów i 
Demokratów na rzecz Europy 
(ALDE) nie wyznaczyło jesz-
cze swojego kandydata, jednak 
do faworytów zalicza się wła-
śnie Vestegar oraz lidera libe-
rałów w PE Guy’a Verhofstadta. 
Dobre notowania Dunki mogą 
przybliżyć ją do nominacji.

Pozostałe partie nie wskaza-
ły jeszcze swoich spitzenkandi-
daten. Szczególnie interesująca 
powinna być decyzja Ruchu 
na rzecz Europy Narodów i 
Wolności (MENF), firmowa-
ną przez Marine Le Pen oraz 
Matteo Salvininiego.

Europejska Partia Zielo-
nych zdecydowała się wyty-
pować dwie kandydatki. Są 
nimi Niemka Ska Keller, w 
PE od 2009 r. oraz Holender 
Bas Eickhout legitymujący się 
podobnym stażem.

Trudno jednak przewidzieć 
kto ostatecznie zostanie nowym 
szefem KE. Nowy Parlament 
uszczupli liczbę dominujących 
dotychczas chadeków oraz 
socjalistów kosztem zielonych 
oraz europejskich populistów 
spod znaku Le Pen i Salviniego.

Autor: Euractiv

Margrethe Vestager zastąpi 
Claude’a Junckera?

Prezentujemy pierwsze 
prognozy podziału miejsc w 
nowym Parlamencie Euro-
pejskim. Najwięcej miejsc, 
tak samo jak obecnie, 
mają uzyskać Europejska 
Partia Ludowa i Partia 
Europejskich Socjalistów; 
w Parlamencie utrzymają 
swoje miejsca również par-
tie eurosceptyczne. 

Warto zwrócić uwagę, że licz-
ba europosłów zmniejszy się z 
751 do 705, ponieważ zabrak-
nie posłów z Wielkiej Brytanii. 
Tak jednak stanie się tylko 
pod warunkiem, że kraj ten 
faktycznie wyjdzie z UE przed 
wyborami. Jeśli Brexit się 
przedłuży, wybory europejskie 
trzeba będzie przeprowadzić 
także na wyspach brytyjskich.

Przewiduje się, że tego-
roczne wybory do PE będą 
miały największe znaczenie w 
40-letniej historii tej instytucji 
z powodu przyszłości samej 
Unii Europejskiej.

Zachęcamy do regularnego 
odwiedzania strony Parlamen-
tu Europejskiego, który co dwa 
tygodnie do końca kwietnia i 
co tydzień w maju do czasu 
nocy wyborczej będzie publi-
kował uaktualnione prognozy.

Parlament Europejski opu-
blikował pierwszy zestaw 
prognoz swojego składu w 
następnej kadencji przygo-
towany w oparciu o krajowe 
dane z badań opinii publicznej 

zebrane do początku lutego 
2019 roku. Dane opierają się 
na selekcji wiarygodnych son-
daży przeprowadzonych przez 
krajowe instytuty badawcze 
w państwach członkowskich 
i zebranych na zamówienie 
Parlamentu przez agencję 
Kantar Public.

Krajowe partie są przy-
porządkowane istniejącym 
obecnie w parlamencie gru-
pom politycznym lub wedle 
ich afiliacji z daną europejską 
partią polityczną. Wszystkie 
nowe partie i ruchy politycz-
ne, które nie zadeklarowały 
jeszcze swoich zamiarów, są 
klasyfikowane jako „inne”.

Wedle prognozy podziału 
miejsc po brexicie, opartych 
na dzisiejszych preferencjach 
wyborczych w całej UE-27, 
następny Parlament Europej-
ski byłby odzwierciedleniem 
większej niż kiedykolwiek 
fragmentacji sceny politycz-
nej. Następny Parlament bę-
dzie liczył mniej posłów (705) 
niż ustępujący Parlament (751).

Wszystkie dane można po-
brać z zestawu materiałów 
prasowych, jako plik Excel, 

z pełnym wachlarzem ewo-
lucji intencji wyborczych na 
podstawie sondaży ze wszyst-
kich państw członkowskich. 
W pliku tym znajdą się pełne 
informacje na temat partii 
krajowych, ich nazw, afiliacji 
politycznej na poziomie euro-
pejskim, wyników ostatnich 

wyborów europejskich i kra-
jowych, jak również ich noto-
wań we wszystkich zebranych 
sondażach na temat intencji 
wyborców. Sondaże są opisane 

z uwzględnieniem wszyst-
kich kryteriów, takich jak 
instytut sondaży, wielkość 
próby i daty badań w terenie.

Parlament będzie publiko-
wał uaktualnione prognozy, 
co dwa tygodnie do końca 
kwietnia i co tydzień w maju 
do nocy wyborczej. Pierwsze 
sondaże przeprowadzane przy 
wyjściu z lokali wyborczych 
dla tych krajów, w których się 
je przeprowadza i w których 
głosowanie już się zakończyło 
będą publikowane 26 maja od 
godz. 18.00 i co godzinę do 
momentu, gdy wstępne wyniki 
końcowe napłyną ze wszyst-
kich państw członkowskich.

Pierwsze bezpośrednie wy-
bory do Parlamentu Europej-
skiego odbyły się 40 lat temu, 
12 czerwca 1979 r. Tegorocz-
ne wybory będą najważniej-
sze w historii Parlamentu 
Europejskiego, biorąc pod 
uwagę kontekst polityczny, 
przewidywane wystąpienie 
Wielkiej Brytanii oraz główne 
wyzwania polityczne i trans-
graniczne, którymi należy się 
zająć. Wyborcy wezmą udział 
w wyborach w dniach 23-26 
maja, aby zdecydować o przy-
szłości Europy.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli 
na podst. Parlament Europejski

Platformy internetowe 
powinny płacić za wykorzy-
stywanie pracy artystów i 
dziennikarzy.
Niektóre przesyłane mate-
riały, takie jak memy lub 
GIF-y, mogą być swobodnie 
udostępniane.

Niektóre przesyłane materiały, 
takie jak memy lub GIF-y, 
mogą być sHiperłącza do ar-
tykułów informacyjnych, wraz 
z „pojedynczymi słowami lub 
bardzo krótkimi fragmenta-
mi” mogą być udostępniane 
bezpłatnie.

Dziennikarze muszą otrzy-
mywać część związanych z 
prawem autorskim dochodów 
uzyskanych przez ich wydaw-
nictwo.

Platformy start-upowe pod-
legają lżejszym wymogom.

Dyrektywa nie narzuca fil-
trów.

Twórcy i wydawcy wiado-
mości będą mogli negocjować 
z internetowymi gigantami 
dzięki porozumieniu osiągnię-
temu w zakresie praw autor-
skich, które zawiera również 
gwarancje wolności słowa.

Porozumienie osiągnięte 
między negocjatorami Parla-
mentu Europejskiego i Rady 
ma na celu zapewnienie, że 
prawa i obowiązki wynika-

jące z przepisów o prawie 
autorskim będą miały również 
zastosowanie do Internetu. 
YouTube, Facebook i Google 
News to tylko niektóre z inter-
netowych firm, których nowe 
przepisy będą najbardziej 
bezpośrednio dotyczyć.

Ustawodawcy dążyli rów-
nież do tego, aby internet pozo-
stawał przestrzenią wolności 
słowa. W dalszym ciągu będą 
mogły być udostępniane frag-
menty artykułów, podobnie jak 
GIF-y i memy.

Porozumienie ma na celu 
zwiększenie szans właścicieli 
praw autorskich, w szczegól-
ności muzyków, wykonawców 
i autorów scenariuszy, a także 
wydawców wiadomości, na 
wynegocjowanie lepszych 
wynagrodzeń za korzystanie 
z ich utworów zamieszczanych 
na platformach internetowych.

Udostępnianie fragmentów 
artykułów nie będzie obejmo-
wało praw domu mediowego, 
który wyprodukował udo-
stępniony artykuł. Jednakże, 
porozumienie zawiera również 
postanowienia, które pozwolą 
uniknąć nadużywania tego 
wyjątku przez serwisy infor-
macyjne. W związku z tym, 
fragment może w dalszym cią-
gu pojawiać się na przykład w 
wiadomościach Google News 

czy na Facebooku, pod warun-
kiem, że jest „bardzo krótki”.

Porozumienie gwarantuje 
możliwość przesyłania utwo-
rów w celu cytatu, krytyki, re-
cenzji, karykatury, parodii lub 
pastiszu, dzięki czemu memy 
i GIF-y będą nadal dostępne i 
udostępniane na platformach 
internetowych.

Wiele platform interneto-
wych nie zostanie objętych 
dyrektywą

W tekście porozumienia 
określono również, że prze-
syłanie utworów w niekomer-
cyjny sposób do encyklopedii 
internetowych, takich jak Wi-
kipedia, lub platform oprogra-
mowania open source, takich 
jak GitHub, będzie automa-
tycznie wykluczane z zakresu 
dyrektywy. Ponadto platformy 
start-upowe będą podlegać 
łagodniejszym wymogom niż 
te o bardziej ugruntowanej 
pozycji.

Autorzy i wykonawcy będą 
mogli ubiegać się o dodatkowe 
wynagrodzenie od dystry-
butora wykorzystującego ich 
prawa, gdy pierwotnie uzgod-
nione wynagrodzenie będzie 
nieproporcjonalnie niskie w 
stosunku do korzyści uzyska-
nych przez dystrybutora.

Autor: Parlament Europejski

Każdego roku Komisja Eu-
ropejska nagradza projekty 
finansowane z unijnych fundu-
szy, które wyróżniają się wy-
sokim poziomem doskonałości 
i proponują nowe podejścia do 
rozwoju regionalnego. Zakwa-
lifikowane projekty zajmują 
centralne miejsce w unijnych 
działaniach komunikacyjnych, 
aby dzięki temu mogły stać 
się inspiracją dla pozostałych 
regionów i kierowników pro-
jektów z całej Europy.

Nagrody REGIOSTARS 
przyznawane są w pięciu ka-
tegoriach tematycznych: 1) in-
teligentny, 2) trwały, 3) sprzy-
jający włączeniu społecznemu 
wzrost gospodarczy, 4) rozwój 
obszarów miejskich oraz 5) 
temat roku.

Tegoroczna edycja konkursu 
REGIOSTARS jest poświę-
cona pięciu obszarom uzna-
wanym za kluczowe z punktu 
widzenia przyszłości unijnej 
polityki regionalnej:

a wspieranie transformacji 
cyfrowej,
a łączenie zielonej, niebieskiej 
i szarej infrastruktury,
a zwalczanie nierówności i 
ubóstwa,
a budowanie miast odpornych 
na zmianę klimatu,
a modernizacja służby zdro-
wia.

Zgłoszone projekty zostaną 
ocenione przez jury złożone z 
czołowych przedstawicieli śro-
dowisk akademickich, których 
zadaniem będzie ogłoszenie 
zwycięzców.

Dodatkowo każdy obywatel 
będzie mógł zagłosować na 
wybrany przez siebie projekt 
za pośrednictwem internetu. 
Wyłoniony tą drogą zwy-
cięzca otrzyma nagrodę pu-
bliczności.

Więcej szczegółów na temat 
kategorii konkursowych moż-
na znaleźć w Poradniku dla 
uczestników.

Jak zgłosić projekt?
W Poradniku dla uczestni-
ków znajdują się wszystkie 
niezbędne informacje i wska-
zówki, dzięki którym właśnie 
Twój projekt może zwyciężyć. 
Poradnik zawiera nie tylko 
szczegółowy opis tegorocz-
nych kategorii konkursowych 
oraz kryteriów kwalifikowal-
ności i przyznawania nagród, 
ale również praktyczny prze-
wodnik, który pomoże każde-
mu uczestnikowi przejść przez 
wszystkie etapy konkursu.

Nabór zgłoszeń za pośred-
nictwem platformy interneto-
wej rozpocznie się 19 lutego i 
potrwa do 9 maja 2019 r.

W październiku 2019 r. w 
Brukseli odbędzie się uroczy-
sta ceremonia REGIOSTARS, 
podczas której zostaną wrę-
czone nagrody w pięciu ka-
tegoriach tematycznych oraz 
nagroda publiczności.

Autor: Komisja Europejska

Za 97 dni wybory do Parlamentu 
Europejskiego!

Artyści pod ochroną UE

Nagrody Komisji Europejskiej
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PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

zawiadamia

że w dniu 5 marca 2019 r. (wtorek) o godzinie 19.00

w auli budynku przy ul. Bernardyńskiej 2 

odbędzie się Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla

G E N.  W Ł A D Y S Ł A W AG E N.  W Ł A D Y S Ł A W A

S I K O R S K I E G OS I K O R S K I E G O
na którym zostanie dokonany wybór rady osiedla. 

Zapraszamy mieszkańców osiedla do licznego udziału
w zebraniu.

Uwaga: w przypadku braku wymaganego quorum
zebranie odbędzie się w drugim terminie o 15 minut później

W skład osiedla wchodzą ulice:
Aleja Lipowa, Janusza Czaplickiego, Dworcowa, Jerzego Fellmanna, Bolesława Igłowicza,
Tadeusza Kościowa, Kręta, Księdza Leona Stępniaka, Kurpińskiego, Młyńska (od Placu
Żołnierza  Polskiego  do  torów  kolejowych),  Nacławska,  Tadeusza  Nowaka,  Osiedle
Generała Sikorskiego, Osiedla Generała Władysława Andersa, Plac Żołnierza Polskiego,
Władysława Radomskiego, Różana, Skwer Jana Pawła II.

Program zebrania:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów. 
4. Zgłaszanie kandydatów do rady osiedla. 
5. Sprawozdanie przewodniczącego zarządu osiedla z działalności rady 
     osiedla za okres kadencji.
6. Przeprowadzenie wyborów rady osiedla.
7. Zakończenie.

      Przewodniczący

Rady Miejskiej Kościana

    /-/ Maciej Zielonka 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

zawiadamia

że w dniu 7 marca 2019 r. (czwartek) o godzinie 17.30

w sali I Liceum Ogólnokształcącego 

w Kościanie

odbędzie się Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla

Ś R Ó D M I E Ś C I EŚ R Ó D M I E Ś C I E
na którym zostanie dokonany wybór rady osiedla. 

Zapraszamy mieszkańców osiedla do licznego udziału
w zebraniu.

Uwaga: w przypadku braku wymaganego quorum

zebranie odbędzie się w drugim terminie o 15 minut później

W skład osiedla wchodzą ulice:
Aleja Kościuszki, Berwińskiego, Bojanowskiego, Ciszaka, Czajki, Garbarska, Grodziska,
Kościelna,  Kruszewskiego,  Księdza  Bednarkiewicza,  Księdza  Prymasa  Wyszyńskiego,
Marcinkowskiego,  Marszałka  Piłsudskiego,  Masztalerza,  Moniuszki,  Mostowa,  Plac
Niezłomnych,  Richtera,  Rynek,  Rzemieślnicza,  Sądowa,  Strzelecka,  Szczepanowskiego,
Szewska,  Szpitalna,  Świętego  Ducha,  Świętego  Jana,  Targowa,  Wały  Żegockiego  +
Łazienki, Wodna, Wrocławska, Zacisze.

Program zebrania:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów. 
4. Zgłaszanie kandydatów do rady osiedla. 
5. Sprawozdanie przewodniczącego zarządu osiedla z działalności rady 
     osiedla za okres kadencji.
6. Przeprowadzenie wyborów rady osiedla.
7. Zakończenie.      Przewodniczący

Rady Miejskiej Kościana

    /-/ Maciej Zielonka 

Ogłoszenie o konkursie do poddziała-
nia3.3.3POIR w 2019 roku
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębior-
czości (PARP)

ogłasza konkurs na dofinansowanie 
projektów
w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie 
MŚP w promocji marek produktowych 
– Go to Brand.
Wniosek o dofinansowanie realizacji 
projektu należy złożyć wyłącznie w 
wersji elektronicznej za pośrednictwem 
Generatora Wniosków udostępnionego 
za pośrednictwem strony internetowej 
PARP (Link do Generatora Wniosków bę-
dzie aktywny od 25 lutego 2019 r.)

w terminie:  od 25 lutego 2019 r. do 4 
kwietnia 2019 r.
(w ostatnim dniu naboru do godz. 
16:00:00).
 
Rodzaje projektów podlegających do-
� nansowaniu
W ramach poddziałania 3.3.3 PO IR 
do� nansowanie mogą otrzymać przed-
siębiorcy realizujący projekty dotyczące 
uczestnictwa w działaniach promocyj-
nych przewidzianych w branżowych pro-
gramach promocji, w celu promowania 
marek produktowych (wyrobów/usług), 
które mają szansę stać się markami 
rozpoznawalnymi na rynkach zagranicz-
nych oraz promowania Marki Polskiej 
Gospodarki.

Kto może otrzymać do� nansowanie?
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, 
które mają siedzibę lub oddział na tere-
nie Polski, pochodzą z branż o wysokim 

potencjale konkurencyjnym i innowa-
cyjnym:
a biotechnologia i farmaceutyka
a budowa i wykańczanie budowli
a części samochodowe i lotnicze
a maszyny i urządzenia
a moda polska
a IT/ICT
a jachty i łodzie rekreacyjne
a polskie specjalności żywnościowe
a sprzęt medyczny
a branże kosmetyczna
a meblarska
a usług prozdrowotnych

Kwota środków przeznaczona na do� -
nansowanie projektów:
1) zlokalizowanych w województwie ma-
zowieckim wynosi 30 000 000 zł;
2) zlokalizowanych w województwach 
innych niż mazowieckie wynosi 120 000 
000 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwali� -
kowalnych projektu wynosi 1 000 000 
zł.
Maksymalna wartość do� nansowania 
projektu wynosi 430 280,00 zł i stanowi 
równowartość 100  000 euro przeli-
czonych po kursie z dnia ogłoszenia 
konkursu.

Maksymalna intensywność do� nanso-
wania wynosi:
1)      w przypadku wyboru przez wniosko-
dawcę formy do� nansowania w postaci 
pomocy publicznej na sfinansowanie 
kosztów wynajmu, budowy i obsługi 
stoiska wystawowego - do 50% wartości 
kosztów kwali� kowalnych;
2)      w przypadku wyboru przez wniosko-
dawcę formy do� nansowania w postaci 

tylko pomocy de minimis w zakresie kosz-
tów projektu:
- do 60% - dla średniego przedsiębiorcy;
- do 75% - dla małego przedsiębiorcy;
- do 80% - dla mikroprzedsiębiorcy z 
województwa mazowieckiego;
- do 85% - dla pozostałych mikroprzed-
siębiorców.
Rodzaje kosztów kwali� kujących się do 
do� nansowania:
a)        koszty wynajmu, budowy i obsługi 
stoiska wystawowego podczas uczest-
nictwa MŚP w danych targach lub danej 
wystawie,
b)        koszty usługi doradczej dotyczącej 
umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
c)        koszty podróży służbowych pracow-
ników przedsiębiorcy uczestniczącego 
w targach, misjach gospodarczych lub 
programie wspierającym rozwój na ryn-
kach zagranicznych w zakresie i według 
stawek określonych w przepisach w 
sprawie należności przysługujących pra-
cownikowi zatrudnionemu w państwo-
wej lub samorządowej jednostce sfery 
budżetowej z tytułu podróży służbowej 
poza granicami kraju,
d)        koszty transportu i ubezpieczenia 
osób i eksponatów w związku z udziałem 
w targach i misjach gospodarczych,
e)        koszty rezerwacji miejsca wystawo-
wego na targach, opłaty rejestracyjnej za 
udział w targach oraz wpisu do katalogu 
targowego,
f)         koszty reklamy w mediach targo-
wych,
g)        koszty udziału w seminariach, kon-
gresach i konferencjach,
h)        koszty organizacji pokazów, prezen-
tacji i degustacji produktów w zakresie 
promocji marki produktowej,

i)          koszty informacyjno-promocyjne 
projektu.
Szczegółowe informacje na temat kosz-
tów oraz działań promocyjnych podle-
gających do� nansowaniu znajdują się w 
Regulaminie konkursu, w szczególności 
w § 5.

Zasady przeprowadzania konkursu
Szczegółowe informacje na temat zasad 
wyboru projektów oraz przeprowadzania 
konkursu znajdują się w Regulaminie 
konkursu.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia 
konkursu – 80 dni od dnia zamknięcia 
naboru wniosków o do� nansowanie. 
Odpowiedzi na pytania dotyczące pro-
cedury wyboru projektów oraz składania 
wniosków o do� nansowanie w ramach 
poddziałania (FAQ) znajdują się na stronie 
poddziałania. Ewentualne pytania można 
przesyłać za pośrednictwem formularza 
kontaktowego dostępnego na stronie 
poddziałania. Wyjaśnień dotyczących 
konkursu udziela również Informatorium 
PARP odpowiadając na zapytania kiero-
wane na adres poczty elektronicznej: 
info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod 
numerami 22 574 07 07 lub 0 801 332 202.
 
Pełna dokumentacja dla poddziałania 
3.3.3 POIR
Regulamin konkursu – do pobrania ze 
strony poddziałania
Pełna dokumentacja do poddziałania 
3.3.3 POIR– do pobrania ze strony pod-
działania
https://www.parp.gov.pl/harmonogram
-naborow/grants/go-to-brand#doku-
menty

Dotacje na rozwój eksportu
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 W związku z bardzo du-
żym zainteresowaniem kon-
certem O.S.T.R zaplanowa-
nym na 22 marca, Artysta 
podjął decyzję o zagraniu 
dodatkowego, drugiego 
koncertu na deskach war-
szawskiego Klubu.

W ramach nowej trasy O.S.T.R 
i DJ HAEM już 22 i 23 marca 
wystąpią w Klubie Stodoła! 
Jeśli jesteś miłośnikiem starej 
szkoły, jeśli kochasz hip-hop w 
klasycznym wydaniu - musisz 
być wtedy z nami!  

Muzyk, producent ,  in-
strumentalista, raper. Jeden 
z najbardziej pracowitych 
i utalentowanych artystów 
w Polsce. Od kilkunastu lat 
konsekwentnie podąża w raz 
obranym kierunku artystycz-
nym. Na scenie hiphopowej 
w kraju osiągnął właściwie 
wszystko. Autor 20 autorskich 
albumów muzycznych. Posia-
dacz 7 platynowych i 6 złotych 
płyt, w tym jednej podwójnie 
i jednej potrójnie platynowej. 
Czterokrotny laureat Frydery-
ka – Nagrody Akademii Fo-
nograficznej. Laureat nagrody 
Bestseller Empiku 2016 oraz 
nagrody kulturalnej Onetu 
O!Lśnienia 2016 w kategorii 
muzyka popularna.

Od kilkunastu lat w nie-
przerwanej trasie koncertowej. 
Jeden z pionierów w wyko-
rzystaniu zespołu instrumen-
talistów w czasie koncertów 
hiphopowych w Polsce. Jego 

płyty, wydawane z rozmachem 
w oprawie równej wydaniom 
specjalnym, wielokrotnie 
debiutowały na pierwszym 
miejscu zestawienia sprzedaży 
OLIS.

Sprzedaż albumu “Życie po 
śmierci” przekroczyła 100.000 
egzemplarzy stając się najle-
piej sprzedającą się płytą CD w 
Polsce w 2016 r. (zarówno po-
śród repertuaru polskiego jak 
i zagranicznego). Treścią tego 
albumu są przeżycia i przemy-
ślenia związane z ważnym wy-
darzeniem w życiu prywatnym 
muzyka, na którym kariera 
muzyczna odcisnęła oczywi-
ście swoje piętno. Na początku 
2015 roku O.S.T.R. przeszedł 
w wojewódzkim szpitalu

specjalistycznym im. M. 
Kopernika w Łodzi ratujący 
życie zabieg rekonstrukcji 
płuca.

Doceniony przez ś.p. Cze-
sława Niemena, współpraco-
wał z Michałem Urbaniakiem 
i Januszem Grzywaczem (ze-
spół Laboratorium). Razem z 
Kasią Nosowską był dyrekto-
rem artystycznym trasy Mę-
skie Granie 2013. W ramach 
prestiżowego cyklu Made In 
Polska dał dla TVP Kultura 
niezwykły, wspaniale wy-
produkowany koncert. Marka 
MTV wybrała O.S.T.R. na 
pierwszego polskiego artystę, 
którego akustyczny koncert 
przywróci polskim widzom 
format “Unplugged” po 7 
latach przerwy (premiera albu-

mu 28 kwietnia 2017 r.).
Lubiany i doceniany za 

granicą, współpracował z 
muzykami z amerykańskiej, 
brytyjskiej i holenderskiej 
sceny hiphopowej. Z Chrisem 
Van Rootselaar i Jaapem Wie-
wel współtworzy kolektyw 
producencki Killing Skills. 
Jego nagrania emitują zarówno 
stacje studenckie, jak i Pro-
gram Trzeci Polskiego Radia. 
Absolwent łódzkiej Akademii 
Muzycznej w klasie skrzy-
piec, pomysłowo wykorzystuje 
przyswojoną wiedzę klasyczną 
w kompozycjach opartych na 
czarnej muzyce miejskiej.

O.S.T.R. pochodzi z mu-
zycznej rodziny, urodził się i 
wychował w Łodzi. Od miasta 
tego otrzymał w 2017 r. tytuł 
Honorowego Obywatela oraz 
Odznaczenie Zasłużony dla 
Miasta Łodzi. Rozpoczynał 
karierę w kilku lokalnych ze-
społach, ale szybko dał się po-
znać reszcie kraju w konwencji 
solo. Przebił się jako niekwe-
stionowany lider konkursów 
improwizowanego rapu (bitwy 
freestyle). Taki właśnie krótki 
i przypadkowy występ na 
scenie łódzkiego klubu Pro-
kadencja zapewnił mu w 2001 
roku kontrakt na debiutancki 
album w Asfalt Records. Z 
wytwórnią tą związany jest do 
dziś. Przyjaciel swoich fanów, 
człowiek towarzyski, otwarty, 
na co dzień skromny. Żonaty, 
ojciec dwóch synów. 

Krzysztof Wodniczak

Koncert O.S.T.R. & DJ HAEM

Tegoroczna edycja Złotych 
Globów zakończyła się w 
niedzielę sukcesem filmu 
„Bohemian Rhapsody”, 
nagrodzonego za najlepszy 
obraz dramatyczny oraz 
„Green Book”, wyróż-
nionego w kategorii film 
komediowy lub musical. 
Podwójny triumf odniósł 
meksykański reżyser Alfon-
so Cuaron.

Hollywoodzkie Stowarzy-
szenie Prasy Zagranicznej 
(HFPA) przyznało w Los 
Angeles po raz 76. Złote Globy 
łącznie w 25 kategoriach. W 
dziedzinie filmu rozdano 14 
nagród, a telewizji - 11.

„Bohemian Rhapsody” w 
reżyserii Bryana Singera przy-
niósł nagrodę także Ramiemu 
Malekowi, odtwórcy głównej 
roli - lidera grupy Queen Fred-
diego Mercury’ego.

Meksykanina Alfonso Cu-
arona uznano za najlepszego 
reżysera, a jego obraz „Roma” 
otrzymał nagrodę dla najlep-
szego filmu nieanglojęzycz-
nego. „Roma” jest kandydatem 
do Oscara w kategorii najlep-
szy film nieanglojęzyczny; 
zmierzy się m.in. z „Zimną 
wojną” Pawła Pawlikowskiego.

Najlepszą aktorką w filmie 
dramatycznym jurorzy obwo-
łali Glenn Close, występującą 
w „Żonie” Bjoerna Runge’a. 

Z kolei sukces „Green 
Book” Petera Farrelly’ego 
wzmocniony został jeszcze 
Złotymi Globami za scena-
riusz dla Briana Currie, Petera 
Farrelly’ego i Nicka Vallelonga 
oraz dla Mahershali Alego, 
który triumfował jako najlep-
szy aktor drugoplanowy.

Christian Bale za rolę w 
„Vice” w reżyserii Adama 
McKaya otrzymał nagrodę 
dla najlepszego aktora w ko-

medii lub musicalu. Złotego 
Globa dla najlepszej aktorki 
w kategorii komedia lub mu-
sical odebrała Olivia Colman 
grająca w „Faworycie” Jorgosa 
Lanthimosa. Regina King za 
rolę w filmie „If Beale Street 
Could Talk” została uhonoro-
wana jako najlepsza aktorka 
drugoplanowa. 

Najlepszym filmem ani-
mowanym okazał się „Spider
-Man Uniwersum” Boba Per-
sichettiego, Petera Ramseya i 
Rodneya Rothmana.

Złotego Globa dostała pio-
senka „Shallow” z filmu „Na-
rodziny gwiazdy” w reżyserii 
Bradleya Coopera. Pośród 
twórców odbierających nagro-
dę była Lady Gaga.

Wyróżnienie za najlepszą 
muzykę filmową przypadło 
Justinowu Hurwitzowi, który 
skomponował ją do „Pierw-
szego człowieka” Damiena 
Chazelle.

Honorowym Złotym Glo-
bem za całokształt twórczości 
filmowej wyróżniono Jeffa 
Bridgesa. W uzasadnieniu 
HFPA podało m.in., że „jego 
olśniewające osiągnięcia w 
rozmaitych gatunkach pory-

wają od ponad sześciu dekad 
serca i umysły publiczności na 
całym świecie”.

Po raz pierwszy ustanowio-
no podobną nagrodę za osią-
gnięcia w telewizji. Otrzymała 
ja Carol Burnett.

Pośród uhonorowanych za 
osiągnięcia telewizyjne fil-
mów znaleźli się m.in. „Ame-
rykanie” (najlepszy serial dra-
matyczny), „The Kominsky 
Method” (najlepszy serial 
komediowy lub musical) oraz 
„Zabójstwo Versace: Ameri-
can Crime Story” (film tele-
wizyjny lub miniserial). 

Z aktorów nagrodzeni zosta-
li m.in. Michael Douglas („The 
Kominsky Method”) oraz 
Patricia Arquette („Ucieczka 
z Dannemory”).

Gospodarzami tegorocznej 
edycji Złotych Globów byli 
Sandra Oh - gwiazda seria-
lu telewizyjnego produkcji 
brytyjskiej „Obsesja Eve” i 
zdobywczyni tegorocznego 
Złotego Globu dla aktorki w 
serialu dramatycznym - oraz 
Andy Samberg z show telewi-
zji Fox „Brooklyn Nine-Nine”.

(PAP, PAZ, 07.01.2019)

MORCHEEBA to jedna z naj-
większych legend brytyjskie-
go trip hopu, są wymieniani 
jednym tchem obok Massive 
Attack i Portishead. Zespół po-
wstał w połowie lat dziewięć-
dziesiątych ubiegłego wieku 
i wydał dotychczas dziewięć 
studyjnych albumów, które 
sprzedały się w nakładzie po-
nad 10 milionów egzemplarzy. 
Są twórcami wielu hitów, m.in. 
tak znanych utworów jak: „The 
Sea”, „Otherwise”, „Trigger 
Hippie”czy „Rome Wasn’t 
Built In A Day”.

 Głównymi postaciami Mor-

cheeby są charyzmatyczna 
wokalistka Skye oraz Ross 
Godfrey, założyciele grupy. 
Ich muzyczne drogi miały 
różne etapy, m.in. rozeszły się 
na kilka lat, a Skye w tym cza-
sie rozwijała karierę solową. 
Ostatnia płyta grupy to bar-
dzo wysoko oceniony album 
„Blaze Away” (premiera 1 
czerwca 2018). Płyta zadziwia 
świeżością i zręcznością, a 
Skye i Ross jak zwykle feno-
menalnie poruszają się pomię-
dzy muzycznymi gatunkami. 
Po ponad dwóch dekadach 
na scenie Morcheeba wciąż 

znajduje nowych fanów cenią-
cych muzykę bez schematów 
i stylistycznych ograniczeń. 
„Blaze Away” emanuje arty-
styczną wolnością i niezwykłą 
swobodą. Płytę uświetniają 
znakomici goście, m.in.: Roots 
Manuva, Benjamin Biolay, 
Amanda Zamolo.

  Zespół znany jest z fanta-
stycznych występów na żywo. 
Ich pierwszy koncert w Szcze-
cinie zapowiada się na wielkie 
wydarzenie! Odbędzie się w 
ramach Szczecin Music Fest, 
9 maja w Filharmonii Szcze-
cińskiej. K.W.

Wyprzedaje najlepsze sale 
koncertowe na całym świecie, 
cieszy się prawdziwie kulto-
wym statusem.

O Artystce napisano już 
prawie wszystko... Największa 
gwiazda fado, symbol i chluba 
Portugalii.

Pochodzący z najnowszej 
płyty utwór „Quem Me Dera” 
w kilka miesięcy odtworzo-
ny został ponad 15 milio-
nów razy! www.youtube.com/
watch?v=-sze5rpbklM

23 października GDAŃSK, 
Filharmonia Bałtycka 25 paź-
dziernika POZNAŃ, Sala 
Ziemi MTP

Bilety do sprzedaży na 
www.eventim.pl  Można je 
również kupić w salonach 
Empik i Media Markt w ca-
łym kraju

Miliony wyświetleń tele-
dysków, setki wyprzedanych 
koncertów na całym świecie! 
Mariza jest największą sławą 

stylu fado, skarbu narodowego 
Portugali. Jej występy dosłow-
nie elektryzują publiczność. 
Głos Marizy określa się sło-
wami „magiczny, diamentowy, 
magnetyczny”, a fenomen 
popularności porównuje się 
do najsłynniejszych div ope-
rowych i megagwiazd pop/
rock. Jej repertuar to przede 
wszystkim tradycyjne i współ-
czesne interpretacje fado, ale 
wokalistka chętnie sięga także 
po bliskie jej sercu morny z 
Wysp Zielonego Przylądka czy 
standardy bluesowe.

Przez ponad 18 lat muzycz-
nej kariery Mariza z lokalnego 
fenomenu znanego wąskiej 
grupie wielbicieli fado, stała 
się jedną z najbardziej znanych 
i cenionych gwiazd współcze-
snej sceny world music.

    Artystka wydała do-
tychczas siedem autorskich 
albumów („Fado em Mim”, 
„Fado Curvo”,” Transparente”, 

„Terra”,” Fado Tradicional”, 
„Mundo”), kilka płyt kon-
certowych, otrzymała szereg 
nagród, w tym Latin Grammy 
w 2007 roku. Miała okazję 
współpracować z najlepszymi 
muzykami i producentami, 
takimi jak.: Jacques Morelen-
baum, Gilberto Gil, Ivan Lins, 
Lenny Kravitz, Cesária Évora, 
Tito Paris czy Sting, z którym 
wykonała hymn Igrzysk w 
Atenach w 2004 roku zatytu-
łowany „A Thousand Years”.

Mariza udowodniła, że jest 
artystką światowego formatu 
i niezwykłego talentu, która 
ma wiele do zaoferowania. 
Urodzona w Mozambiku, 
wychowana w sąsiedztwie 
słynnej lizbońskiej dzielnicy 
Mouraria, stała się artystką 
wykraczającą poza krąg muzy-
ki świata, zachowując jednak 
swą narodową tożsamość i 
portugalską wrażliwość

Krzysztof Wodniczak

Zdobywcy Zlotych Globów

Morcheeba – legenda trip hopu

MARIZA powraca do Polski 

Jako syn Powstańca 
Wielkopolskiego (Jan 
Wodniczak ur.02.06.1891 - 
zm.27.01.1077) staram sie 
być na wszelkich uroczy-
stościach związanych z 
obchodami 100 lecia 
wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego.A 
że jest ich dużo, 
to i ja jestem by-
walcem raz w roli 
dygnitarza (jestem 
zapraszany), 
innym razem w 
roli dziennikarza ( 
sam się wpraszam). 

Nie odnotowalem kon-
certu jaki „zafundował” nam 
marszalek ( nie do końca 
wiadomo jakiego wojewódz-
twa  czy wielkopolskiego czy 
malopolkiego ) na stadionie 
miejskim w Poznaniu z kilku 
powodów: był  z góry zapla-
nowaną chalturą do warsza-
wiaków, którzy przeliczali 
każdy dzwięk na mamonę i 
zarobili  li tylko 7 milionów 
zlotych! Dzień pózniej Wo-
jewoda Zbigniew Hoffmann 
przygotowal poznańskie śpie-
wanie na Rynku - i to było  
właściwe i godne uczczenie  
tych, którzy wywalczyli nam 
wolność.

Nie inaczej było teraz 10 
stycznia w Auli Artis, gdzie 
młodzi, ambitnii orgnizato-

rzy przygotowali TOAST ZA 
ZWYCIESTWO. Wrażenia 
po koncercie bywają i wiary-
godne i emocjonalne, a jeśli 
do tego nasycone tym, co 
przed chwilą się zadziało w 

sferze odczuwania do-
znań ulotnych, które 

jednak pozostają 
przez dluższy 
czas (bliżej 
nieokreślony) we 
mnie.
 W drugiej 
części po „par-

landyście”, niby 
raperze Krzychu 

koncert stał się wy-
bitnie rockowy mając 

na uwadze, kto stanął przed 
wypełnioną salą szczelnie 
fanami LUXTORPEDY. 
Robert Fredrich potwierdził 
swą klasę frontmana świetnie 
nawiązując kontakt ze 
zdecydowanie młodzieżową 
publicznością. Dykteryjki, 
dowcipy czy dopowiedzenia 
były istotnym elementem 
przybliżającym mniej 
obeznanym w dyskografii 
zespolu kanwę powstawania 
kultowych hitów. Bezpo-
średni, szczery, w wybornej 
dyspozycji wokalnej. Bez 
żadnych znamion gwiaz-
dorstwa. To wypływa z jego 
natury. No i przede wszyst-
kim sam koncert. 
Znakomite współbrzmienie 
z iście stworzonym melanżu 

do takiego, dynamiczne-
go grania i wielką formą 
wokalną Roberta (rola Hansa 
polegala na bezładnym do-
śpiewywaniu refrenów) jaką 
wykazał w takich utworach 
jak Za wolność, Wilki dwa, 
Tajne znaki, Autystyczny. 
Nie zabrakło oczywiście i 
rockowych ballad (Pusta 
studnia, Nieobecny, Siódme), 
co wspaniale uzupelnilo taki, 
a nie inny pełen dramaturgii 
przekaz.Zabrzmialy ulubione 
utwory, które fani śpiewali 
razem z zespołem znając 
teksty na pamięć. Taka 
gra emocji i poziom jakie 
wzbudza zespół taka mie-
szanka koncertowa energia 
sa identyczne przy wystepach 
LUXTORPEDY. Kto nie był 
na koncercie niech żałuje, że 
nie wkroczył w ten niezapo-
mniany świat prawdziwego, 
ostrego, gitarowgo grania. 

Wielu młodych słucha mu-
zyki na stająco - w odróż-
nieniu ode mnie, który czuje 
tę konwencję muzyczną od 
pół wieku i teraz przekazuje 
swoje wrażenia w felietonach 
Z pamiętnika rockowego 
piernika. W uzupelnieniu 
podam, że LUXTORPEDE 
tworzą następujacy muzycy: 
Robert Friedrich ,Tomasz 
Krzyżaniak, Robert Drążek, 
Krzyztof Kmiecik oraz Hans.
 Krzysztof Wodniczak 

Felieton Wodniczaka
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 Radio String Quartet – 
wraz z The Kronos Quar-
tet, Turtle Island Quartet 
i polskim Atom String 
Quartet – należy do elity 
współczesnej kameralistyki. 
To wirtuozerskie kwartety, 
które w budowanie własne-
go wizerunku i brzmienia 
sięgają nie tylko po klasycz-
ny repertuar, ale kreują 
swoją muzykę interpretując 
standardy jazzu, rocka i 
współczesnej awangardy. 

Nie dziwi zatem, że w roz-
ległym repertuarze Radio 
String Quartet znajdują się 
arcyciekawe wersje kompozy-
cji Johna „Mahavishnu” McL-
aughlina, Joe Zawinula i The 
Weather Report, Henry’ego 
Manciniego, Milesa Davisa, 
grupy Radiohead, George’a 
Gershwina, Keitha Jarretta. 
Poznański koncert Ery Ja-
zzu przyniesie interpretację 
muzyki Krzysztofa Komedy 
w premierowym programie 
Radio String Quartet.

„Radio String Quartet two-
rzą niezwykle oryginalną mu-
zykę, odważnie przekraczając 
granice między muzyką kla-
syczną, popularną a jazzem 
– mówi Dionizy Piątkowski, 
szef Ery Jazzu – Perfekcyjna 
improwizacja, wirtuozeria 
oraz rozległa kreatywność 
zachwyca publiczność i kry-
tyków. Są jednym z wybit-
nych zespołów o klasycznym 
rodowodzie (najsłynniejszy 

to Kronos Quartet), ale tylko 
Radio String Quartet ma w 
repertuarze przede wszystkim 
kompozycje jazzowe, które w 
ich wirtuozerskiej interpretacji 
brzmią często jak poważna 
muzyka współczesna niż jazz 
czy klasyka”.

Radio String Quartet z dużą 
swobodą wnosi własne po-
mysły muzyczne i własną 
tożsamość kulturową. W tym 
znaczeniu międzynarodowi 
muzycy – Austriak Bernie 
Mallinger, Berlińczyk Ig-
man 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 interpreta-
cji kompozycji Johna McLau-
ghlina i jego The Mahavishnu 
Orchestra. Wybitny gitarzysta 
napisał w komentarzu do de-
biutanckiego krążka wiedeń-
skiego kwartetu „Od pierw-
szej nuty byłem poruszony 
tym, w jaki sposób ci muzycy 
zawłaszczyli dla siebie moje 
kompozycje i uczynili z nich 
coś własnego i pięknego”. 
Równie entuzjastycznie przy-
jęto kolejny 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”, 
„Birdland”, „Cannonball” zo-
stały przez Radio String Qu-
artet na nowo zaaranżowane 
i z ogromnym sukcesem pre-
zentowane na niemal całym 
świecie. Radio String Quartet 
wydał dotąd siedem dosko-
nałych i zupełnie różnych 
pod względem stylistycznym 
albumów: od „Celebrating 
The Mahavishnu Orchestra” 
i „Posting Joe – Celebrating 
Weather Report” po „Love Is 
Real” z udziałem gitarzysty 
Ulfa Wakeniusa, „Radiotree” 
nagrany z akordeonistą Klau-
sem 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 pre-
mierowe wykonanie kom-
pozycji Krzysztofa Komedy 
Trzcińskiego. Być może jest 
to zapowiedź kolejnego al-
bumu?

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

 
Krzysztof Wodniczak

Przed tygodniem odbyła 
się premiera jednego z 
najbardziej niecodziennych 
i wyczekiwanych solowych 
debiutów sceny. Solowy al-
bum Sokoła, zatytułowany

”Wojtek Sokół” trafił do dys-
trybucji w sklepach stacjonar-
nych, na YouTube, w Spotify 
oraz innych platformach stre-
amingowych.

Płyta uzyskała status złotej 
w czasie preorderu - bez ujaw-
niania żadnego z utworów, czy 
tracklisty.

Sokół po 20 latach na pol-
skiej scenie muzycznej oraz 10 
płytach wydanych w ramach 
różnych projektów, prezentuje 
swój pierwszy solowy album. 
„Wojtek Sokół” to trzynaście 
całkowicie nowych i różnorod-
nych utworów. Album jeszcze 
w preorderze osiągnął status 
złotej płyty, dzięki ogromne-
mu zaufaniu fanów do arty-
sty. Liryczna pomysłowość i 
nieprzewidywalna narracja 
Sokoła w połączeniu z róż-
norodną stylistyką producen-

tów, których artysta zaprosił 
do współpracy to coś, na co 
warto było czekać tak długo. 
Premierowy materiał to także 
pierwszoligowi goście, którzy 
stanowią przekrój współcze-
snej muzyki rozrywkowej, 
alternatywnej oraz przede 
wszystkim hip-hopowej. Wy-
bór gościnnych występów, na 
które Sokół zdecydował się na 
nowym albumie to niezbity do-
wód na to, że jest artystą, który 
z łatwością łączy różne światy 
i style. Wśród gości, których 
można usłyszeć na „Wojtek So-
kół” LP znaleźli się: Taco He-
mingway, PRO8L3M, Hewra, 
Igo z duetu Bass Astral, Lena 
Osińska z zespołu Sonar i 
finalista „Voice Of Poland” 
- Mateusz Krautwurst. Na 
albumie pojawia się także głos 
zmarłego tragicznie w 1991 
roku Andrzeja Zauchy. Za 
różnorodny klimat utworów 
odpowiadają m.in. Bartosz 
Kruczyński - jeden z najcie-
kawszych figur alternatywnej 
sceny elektronicznej, zna-
ny z producenckiego duetu 

Ptaki, oraz aliasów Pejzaż i 
Earth Trax, Duit, połowa duetu 
PRO8L3M czyli Steez83, oraz 
cenieni producenci związa-
ni ze sceną rapową tacy jak 
WOWO, Broke Boys, Magiera, 
czy znany z działalności w 
grupie Molesta - DJ B.

Album „Wojtek Sokół” do-
stępny jest w szerokiej dystry-
bucji w salonach Empik i sie-
ciach sprzedażowych, Prosto.
pl, oraz na Spotify i wszystkich 
platformach streamingowych. 
Poza trzynastoma premiero-
wymi utworami, na wersji w 
oficjalnej dystrybucji znalazł 
się singiel „Chcemy być wy-
żej”, który latem szturmem 
podbił YouTube i stał się jed-
nym z najpopularniejszych 
polskich utworów w 2018 roku. 
Już 2 marca rusza „Pierwsza 
solowa trasa” czyli trasa kon-
certowa promująca album. 
Bilety na większość koncertów 
są już wyprzedane, a ostatnie 
dostępne można zamówić na 
platformie Going.  

Krzysztof Wodniczak

VIII Toast za Zwycięstwo za 
nami! Wspominając pierwszą 
imprezę, którą kleciliśmy z 
ekipą poznańskiego KoLibra 
w totalnie undergroundo-
wych warunkach w 2012 
roku, stopniowo rozkręcając 
zasięg kolejnych Toastów, 
w tym roku, przy okazji 
setnej rocznicy zwycięskiego 
Powstania, mogę z dumą 
stwierdzić, że warto było! Że 
udało się zaszczepić ten po-
mysł radosnego, imprezowego 
świętowania tego wielkiego 
zwycięstwa!

Pokazaliśmy, że upamiętniając 
historyczne rocznice nie zawsze 
musimy zatapiać się w marty-
rologicznym umartwieniu, a 
nasze dzieje to nie tylko smut-
ne i tragiczne wydarzenia, ale 
również chwalebne i pozytywne 
momenty, które należy radośnie 
świętować.

Sukces tegorocznego Toastu 
to również sukces grupy ludzi, 

którzy włożyli sporo pracy w 
to, żeby wszystko wyszło jak 
najlepiej, chciałbym im w tym 
miejscu podziękować za współ-
pracę przy organizacji tego 
przedsięwzięcia.

Przede wszystkim dziękuję 
Szymon Szynkowski vel Sęk, 
który, tak jak obiecał na po-
przednim Toaście, włączył się w 
organizację tegorocznych obcho-
dów i którego pomoc i wsparcie 
były nieocenione! Dziękuję 
Klaudia Strzelecka za świetną 
współpracę przy koordynacji 
wydarzenia, sam bym nie dał 
rady tego wszystkiego spiąć! 
Podziękowania również dla całej 
ekipy organizatorskiej: KoLe-
żanek i KoLegów z KoLiber 
Poznań oraz naszych partnerów 
z Projekt Poznań (przede wszyst-
kim: Michał Mazurek, Mikołaj 
Cierechowicz, Piotrek Kasper-
kiewicz, Karol Jędruszek, Kamil 
Tyrek, Szymon Tyc, Mariusz 
Kordus, Natalia Janikowska i 
wszyscy, którzy dołożyli swoją 

choćby najmniejszą cegiełkę do 
organizacji).

Dziękuję Amadeuszowi Król, 
o którym można chyba powie-
dzieć, że jest już w zasadzie 
dj’em-rezydentem Toastu.

Dziękuję Krzysztof Szenfeld, 
który od kilku lat ubogaca Toa-
sty swoimi koncertami, a którego 
kawałek „Powstańmy” to już 
nieoficjalny hymn imprezy!

Dziękuję Orkiestra Reprezen-
tacyjna Sił Powietrznych z niesa-
mowitym Paweł Joks na czele!

Dziękuję Luxtorpeda OFFI-
CIAL za świetny koncert!

Last, but not least, ogromne 
wyrazy uznania i podziękowa-
nia za pomoc przy organizacji 
i wsparcie swoim know-how 
dla Good Taste Production, w 
szczególności Krzysztof Waw-
rzyniak i Sara Maria Kordek. 
Bez Was nie zrobilibyśmy nawet 
w połowie tak dobrego eventu!

To co, widzimy się za rok na 
kolejnym Toaście? 

Autor: Tomasz Pułról

Radio String Quartet Pierwszy solowy album Sokoła

VIII Toast za Zwycięstwo 

29 marca ukaże się trzecia 
płyta Lion Shepherd zaty-
tułowana po prostu „III”.

Na razie grupa ujawniła jeden 
fragment tego wydawnictwa – 
singlowy „What Went Wrong”, 
do którego powstał również 
teledysk. Ale jeszcze przed 
premierą krążka będzie można 
posłuchać nowych utworów w 
wersjach na żywo. 2 marca w 
warszaw skim klubie „Progre-
sja” rozpocznie się krótka trasa 
koncertowa, podczas której 
zespół odwiedzi siedem miast.

Warszawa, Łódź, Byd-
goszcz, Gdynia, Wrocław, 
Katowice i Kraków – tak 
prezentuje się koncertowa 
rozpiska Lion Shepherd na 
marzec i początek kwietnia. - 
Ponad połowa tych występów 
będzie jeszcze przed premierą 
„III”, ale nie boimy się kon-
frontacji nieznanego materiału 
z publicznością. Często robimy 
takie ruchy wbrew komer-
cyjnym zasadom. Poza tym 
nasza publiczność wie, czego 
spodziewać się po zespole. 
Graliśmy mało koncertów w 
Polsce promując poprzednie 
dwie płyty, więc myślę że fani 
ucieszą się na możliwość spo-
tkania z nami. Dla nas będzie 
to zarazem rozgrzewka przed 
dużą trasą, którą przygoto-
wujemy na jesień. Zagramy 

przekrojowy materiał na tych 
koncertach – zapowiada Kamil 
Haidar, lider Lion Shepherd.

W marcu grupa zamierza 
wypuścić kolejnego singla z 
nowej płyty, zapowiadanej 
jako największa produkcja w 
karierze. - Podczas sesji wy-
korzystaliśmy rekordową ilość 
instrumentów perkusyjnych i 
strunowych. Czerpaliśmy peł-
nymi garściami ze wszystkich 
gatunków muzycznych, które 
nas inspirują. Na płycie poja-
wiają się tak charakterystyczne 
dla zespołu instrumenty jak: 
gitara dwunastostrunowa, 
arabska lutnia, darbuka, ale 
też nowości jak fortepian czy 
kwartet smyczkowy. Nagrali-
śmy ponad 100 minut muzyki 

– mówi Kamil.
Trio Lion Shepherd powsta-

ło w 2014 roku z inicjatywy 
wokalisty Kamila Haidara i gi-
tarzysty Mateusza Owczarka. 
Do składu dołączył perkusista 
Maciej Gołyźniak. W studiu 
i na trasach koncertowych 
zespół wspomagają muzycy 
sesyjni. Grupa ma na koncie 
dwie, bardzo dobrze przy-
jęte płyty: Hireaeth (z 2015 
roku) oraz wspomnianą wy-
żej „Heat” (wydaną dwa lata 
temu). Lion Shepherd dał się 
poznać szerszej publiczności 
podczas trasy koncertowej z 
Riverside oraz występom na 
Przystanku Woodstock i Im-
pact Festival.

Tomasz Dziedzic

Muzycy Circles of Art 
Orchestra wystąpili  w 
Studiu Koncertowym Pol-
skiego Radia im. Witolda 
Lutosławskiego w ramach 
zakończenia 3. edycji Festi-
walu Polskie Kręgi Sztuki. 
Wydarzenie miało na 
celu przybliżyć polskiemu 
widzowi ideę odbywającej 
się od kilku lat w Państwie 
Środka imprezy kultural-
nej. 

Klimat wieczoru zbudował 
występ gościa specjalnego - 
Anny Krysztofiak. Wokalist-
ka i multiinstrumentalistka 
zaprezentowała licznie zgro-
madzonej widowni tradycyjną 
muzykę chińską. Usłyszeliśmy 
kompozycje wykonane na 
guzheng, pipie i hulusi, przy 
wsparciu rewelacyjnego głosu 
artystki. Było to przeżycie 
nie tylko muzyczne, ale i wi-
zualne. Intrygowały formy 
orientalnych instrumentów 
oraz technika gry. Artystka 
wykonała m.in. utwory „Cui 
Zim Dio”, „Dance of the Gol-
den Snake” i „Peach Blossom 
Takes the Ferry”.

  Następnie po raz pierwszy 
polskiej publiczności zapre-
zentował się jazzband Circles 

of Art Orchestra, który po-
wstał z inicjatywy dyrektora 
Fundacji Kręgi Sztuki Woj-
ciecha Majewskiego. Skład 
formacji tworzą: znany ja-
zzman i kompozytor Wojciech 
Konikiewicz (klawisze), Mar-
cin Lamch (kontrabas, gitara 
basowa), Grzegorz Masłowski 
(perkusja), Cyprian Baszyński 
(trąbka) i Maciej Kądziela 
(saksofon). Podczas koncertu 
akcenty inspiracji kulturą 
Chin przeplatały się z jazzo-
wymi standardami, utworami 
czerpiącymi z polskiej muzyki 
ludowej oraz kompozycjami 
lidera zespołu. Band wykonał 
m.in. „Impresję XIII”, „Jadą 
goście jadą”, „Kołysankę” z 

„Dziecka Rosemary” oraz 
chińską melodię ludową „Mu-
linhua”. Podczas występu na 
sali wybuchały spontaniczne 
oklaski, a koncert nie mógł 
zakończyć się bez bisów.

  Organizatorem jest Fun-
dacja Kręgi Sztuki, a współ-
organizatorem Chińsko Pol-
ska Fundacja Komunikacji i 
Rozwoju - CPFCD. Podczas 3. 
edycji Festiwalu Polskie Kręgi 
Sztuki w Chinach przez ponad 
dwa miesiące w największych 
chińskich miastach odbywały 
się projekcje polskich filmów, 
prezentacja branży gier wideo, 
wystawy, koncerty, wykłady i 
warsztaty.

Krzysztof Wodniczak

Trzecia płyta Lion Shephered
Festiwal Kregów Sztuki
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Poznań obecnie zamiesz-
kuje ok. 538 tys. mieszkań-
ców, w tym blisko 148 tys. 
seniorów.a z prognoz GUS 
wynika, że liczba seniorów 
z roku na rok będzie się 
zwiększać. Jest to potężna 
armia ludzi, w skład której 
wchodzą osoby o różnym 
statucie materialnym, o 
różnym wykształceniu i 
światopoglądzie, boryka-
jące niejednokrotnie się z 
wieloma problemami, czy to 
zdrowotnymi, czy mieszka-
niowymi, ale co najważniej-
sze – będącymi pełnopraw-
nymi obywatelami.

Przed laty nie mówiło się jesz-
cze o problemach, z jakimi bo-
rykają się najstarsi mieszkańcy 
miast i wsi, a problem był mało 
zauważalny, wręcz pomija-
ny. Dziś polityka senioralna 
stanowi jeden z priorytetów 
działań, szczególnie w Pozna-
niu. To właśnie nasze miasto 
postrzegane jest jako wiodące 
i w efekcie wszelkich działań 
w zakresie polityki senioralnej 
wyznacza standardy dla całej 
Polski.W lipcu 2016 r. Poznań 
został przyłączony do sieci 
Miast Przyjaznych Starzeniu 
Światowej Organizacji Zdro-
wia (WHO), skupiającej miej-
scowości otwarte na potrzeby 
osób starszych. W paździer-
niku 2017 Jacek Jaśkowiak, 
prezydent Poznania zaprosił 
też inne polskie miasta do 
wspólnego tworzenia polityki 
senioralnej. Na propozycję od-
powiedziały władze ponad 20 
innych samorządów, a efektem 
rozmów była deklaracja współ-
pracy, która została uroczyście 
podpisana w Poznaniu, pod-
czas dwudniowej konferencji 
„Miasta przyjazne starzeniu 
się”.

W celu zapewnienia se-
niorom wpływu na sprawy 
dotyczące społeczności, jak 
i najstarszego pokolenia w 
2007 r. powstała pierwsza w 
kraju Miejska Rada Seniorów. 

Głównym celem Miejskiej 
Rady Seniorów jest służenie  
seniorom poprzez reprezen-
towanie ich interesów wobec 
władz Miasta.Rada jest orga-
nem opiniodawczym, dorad-
czym i inicjatywnym dla władz 
Miasta. W skład Rady wchodzi 
15 osób (w tym dziewięć osób 
pochodzących z wyborów, 
reprezentujące organizacje po-
zarządowe, rady osiedli, kluby 
seniora i uniwersytety trzecie-
go wieku, trzy osoby repre-
zentują Radę Miasta Poznania 
oraz trzy osoby reprezentujące 
Prezydenta Miasta Poznania). 
Rada działa w następujących 
obszarach: zapobieganie i 
przełamywanie marginalizacji 
seniorów;wspieranie aktyw-
ności ludzi starszych;miesz-
kalnictwo dla seniorów;pro-
filaktyka i promocja zdrowia 
seniorów;przełamywanie ste-
reotypów na temat seniorów 

i starości oraz budowanie ich 
autorytetu;rozwój form wy-
poczynku, dostęp do edukacji 
i kultury.

Jedną z najcenniejszych 
inicjatyw MRS było powołanie 
uchwałą Rady Miasta Pozna-
nia w 2009 r. miejskiej jednost-
ki organizacyjnej Centrum Ini-
cjatyw Senioralnych. CIS jest 
jedną z pierwszych tego typu 
jednostek w Polsce. Wychodzi 
naprzeciw zarówno osobom w 
wieku 60+, by czerpać z ich 
działań inspirację, korzystać z 
wiedzy i doświadczenia, jak i 
seniorom, chcąc dopomóc tej 
grupie społecznej w podniesie-
niu jakości życia i zaktywizo-
wać w taki sposób, by twórczo 
i z satysfakcją uczestniczyła 
w życiu miasta. Obecnie nikt 
nie wyobraża sobie wszelkich 
działań na rzecz seniorów bez 
tej jednostki. Adres Mielżyń-
skiego 24 w Poznaniu, gdzie 

znajduje się siedziba CIS jest 
w większości znany seniorom 
i chętnie z niego korzystają, 
otrzymując na miejscu nie 
tylko  wszelkie informacje, ale 
mogą uzyskać niejednokrotnie 
pomoc w różnych dziedzinach.

Co miasto ma w ofercie? 
Głównym i najbardziej odczu-
walnym przez seniorów jest 
wachlarz tzw. usług opiekuń-
czych w miejscu zamieszka-
nia. To katalog wymyślonych 
i finansowanych przez lokalne 
władze usług dodatkowych, 
których z różnych powodów 
nie można zrealizować przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia.
Miasto sukcesywnie rozwija 
pakiet „Poznań VIVA Senior” 
i pracuje nad kolejnymi spo-
sobami wsparcia dla starszych 
mieszkańców.W skład pakie-
tu „Poznań VIVA Senior” 
wchodzi wiele udogodnień 
dla starszych poznaniaków. 
Od października 2017 roku 
działa „Taksówka dla seniora”: 
miasto zapewnia bezpłatne 
usługi transportowe dla osób, 
które skończyły 70 lat i mają 
trudności w samodzielnym 
poruszaniu się komunikacją 
publiczną. Dzięki temu mogą 
oni dojechać taksówką do 
urzędu, lekarza-specjalisty czy 
na groby bliskich. Seniorzy 
mogą też skorzystać z usług 
„złotej rączki”, czyli bezpłat-
nej pomocy przy drobnych, 
domowych usterkach. Program 
kierowany jest do osób w wie-
ku 65+, mieszkających na tere-
nie Poznania, samotnych, nie-
pełnosprawnych lub chorych, 
które potrzebują pomocy w 
wykonaniu prostych czynności 
technicznych takich jak wy-
miana żarówki, klamki, wbi-
cie gwoździ czy naprawienie 
cieknącego kranu lub spłuczki. 
Od lutego 2018r. działa naj-
nowszy projekt: „Książka dla 
seniora”. To darmowy dowóz 
wypożyczonych z Biblioteki 
Raczyńskich książek tym se-
niorom, którzy lubią czytać, 
ale nie mogą samodzielnie 

dojechać do biblioteki. Du-
żym zainteresowaniem po-
znaniaków cieszy się również 
„pudełko życia”, które ułatwia 
lekarzom i ratownikom dostęp 
do najważniejszych informacji 
o stanie zdrowia seniorów. 
Łącznie wydano już ok. 15 
000 pudełek.Poznańska Złota 
Karta to nowa usługa wprowa-
dzona od 1 marca 2018 r. Karta 
pozwala im na skorzystanie z 
wielu ulg i rabatów i gwarantu-
je zniżki zarówno w miejskich 
instytucjach kulturalnych, 
sportowych czy edukacyjnych, 
jak i w prywatnych firmach. 
To m.in., teatry, centra reha-
bilitacji, baseny, restauracje 
i kawiarnie. Niektóre zniżki 
sięgają nawet 50 procent. W tej 
chwili do programu dołączyło 
ponad 50 partnerów.Po kartę 
mogą się zgłosić wszyscy, któ-
rzy skończyli 60 lat i rozliczają 
się w Poznaniu. Nowością 
jest też pilotażowy program 
minigrantów, - dzięki niemu 
seniorzy, którzy mieszkają w 
lokalach komunalnych i speł-
niają kryterium dochodowe, 
będą mogli dostać wsparcie 
na dostosowanie mieszkania 
do swoich potrzeb. Chodzi o 
prace remontowe (ekwiwalent 
maksymalnie 10 tys. zł) obej-
mujące np. likwidację progów 
w lokalu, wymianę wanny na 
prysznic czy zamontowanie 
poręczy, które ułatwią senio-
rowi poruszanie się. Program 
skierowany jest do osób powy-
żej 65 roku życia spełniających 
kryterium dochodowe, które 
mieszkają w lokalu z zaso-
bów ZKZL. Kolejny ważny z 
punktu seniora jest program 
bezpłatnego wykonywania 
zabiegów pedicure w miejscu 
zamieszkania, wypożyczal-
nia sprzętu rehabilitacyjnego, 
z której starsi poznaniacy 
będą mogli korzystać przez 
pierwsze tygodnie, dopóki 
nie zdobędą własnego oraz 
pilotażowy projekt wspólnych 
mieszkań dla seniorów. Skiero-
wany do osób, które ukończyły 

70 lat, są najemcami lokali 
komunalnych lub socjalnych, 
ma na celu stworzyć w dużych 
mieszkaniach mniejsze loka-
le, każdy z osobnym węzłem 
sanitarnym, ale z przestrzenią 
wspólną dostępną dla wszyst-
kich mieszkańców.Projekt ma 
być uzupełniony o dodatkowe 
usługi: raz w tygodniu opiekun 
mieszkania pomoże w jego 
sprzątaniu, seniorzy będą też 
raz w tygodniu mieli wsparcie 
przy zakupach lub pomoc w 
załatwianiu spraw urzędo-
wych.Potrzeby poznańskich 
seniorów brane są pod uwagę 
przy realizacji miejskich in-
westycji, projektów i zadań. 
W parkach i na osiedlach 
stawiane są ławki, a miasto 
inwestuje w niskopodłogo-
we autobusy i tramwaje oraz 
buduje przystanki wiedeń-
skie - przystosowane do osób 
starszych i z niepełnospraw-
nościami. Oczywiście nie są 
to wszystkie proponowane 
przez miasto bezpłatne usługi 
i udogodnienia dla starszych 
mieszkańców miasta. 

„Tylko w 2018 r. na działa-
nia i inwestycje dla seniorów 
przeznaczono ponad 128 mln 
zł - mówi Jacek Jaśkowiak, 
prezydent miasta. - Dziękuję 
za aktywność seniorów, któ-
rzy nie czekali z założonymi 
rękami na nasze pomysły, ale 
powiedzieli wprost, czego 
potrzebują, przedstawiając 
bardzo racjonalne i uzasad-
nione postulaty. My je zreali-
zowaliśmy - działania brzmią 
donioślej niż słowa”... 

Jak wynika z powyższego, 
seniorzy w Poznaniu mogą li-
czyć na dalsze zainteresowanie 
władz, a co za tym idzie i na 
szeroko pojętą opiekę. Mamy 
nadzieję, że wszystkie zamie-
rzenia się udadzą i Poznań 
nadal będzie w czołówce miast 
w kraju, w którym polityka 
senioralna stanowi wyjątkowe 
znaczenie...

Roman Szymański

Poznań miastem dla blisko 150 tys. seniorów

Polityka senioralna stanowi 
jeden z priorytetów działań w 
Poznaniu. Miasto postrzegane 
jest, jako wiodące i w efekcie 
wszelkich działań w zakresie 
polityki senioralnej wyznacza 
standardy dla całej Polski. W 
lipcu 2016 r. Poznań został 
przyłączony do sieci Miast 
Przyjaznych Starzeniu Świa-
towej Organizacji Zdrowia 
(WHO), skupiającej miejsco-
wości otwarte na potrzeby 
osób starszych. W paździer-
niku 2017 Jacek Jaśkowiak, 
prezydent Poznania zaprosił 
też inne polskie miasta do 
wspólnego tworzenia polityki 
senioralnej. Na propozycję od-
powiedziały władze ponad 20 
innych samorządów, a efektem 
rozmów była deklaracja współ-
pracy, która została uroczyście 
podpisana w Poznaniu, pod-
czas dwudniowej konferencji 
„Miasta przyjazne starzeniu 
się”.

Pierwsza w kraju Miejska 
Rada Seniorów powstała w 
2007 r. w Poznaniu. Przez cały 
okres służy seniorom nie tylko 
poprzez reprezentowanie ich 
interesów wobec władz Mia-
sta, ale dała się poznać, jako 
organ opiniodawczy, doradczy 
i inicjatywny.  Wiele projek-
tów realizowanych w mieście 
ma swoje korzenie właśnie 
w działaniach MRS. Jedną 
z najcenniejszych inicjatyw 
MRS było powołanie uchwa-

łą Rady Miasta Poznania w 
2009 r. miejskiej jednostki 
organizacyjnej Centrum Ini-
cjatyw Senioralnych. CIS jest 
jedną z pierwszych tego typu 
jednostek w Polsce. Wychodzi 
naprzeciw zarówno osobom w 
wieku 60+, by czerpać z ich 
działań inspirację, korzystać z 
wiedzy i doświadczenia, jak i 
seniorom, chcąc dopomóc tej 
grupie społecznej w podniesie-
niu jakości życia i zaktywizo-
wać w taki sposób, by twórczo 
i z satysfakcją uczestniczyła 
w życiu miasta. Obecnie nikt 
nie wyobraża sobie wszelkich 
działań na rzecz seniorów bez 
tej jednostki.

Szeroka oferta skierowa-
na do poznańskich seniorów 
umożliwia korzystanie za 
szerokiego wachlarza usług 
opiekuńczych w miejscu za-
mieszkania. To katalog wy-
myślonych i finansowanych 
przez lokalne władze usług 
dodatkowych, których z róż-
nych powodów nie można 
zrealizować przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia. Miasto 
sukcesywnie rozwija pakiet 
„Poznań VIVA Senior” i pra-
cuje nad kolejnymi sposobami 
wsparcia dla starszych miesz-
kańców. W skład pakietu „Po-
znań VIVA Senior” wchodzi 
wiele udogodnień dla starszych 
poznaniaków. Od października 
2017 roku działa „Taksówka 
dla seniora”: miasto zapewnia 

bezpłatne usługi transportowe 
dla osób, które skończyły 70 lat 
i mają trudności w samodziel-
nym poruszaniu się komuni-
kacją publiczną. Dzięki temu 
mogą oni dojechać taksówką 
do urzędu, lekarza-specjalisty 
czy na groby bliskich. Seniorzy 
mogą też skorzystać z usług 
„złotej rączki”, czyli bezpłatnej 
pomocy przy drobnych, domo-
wych usterkach. Program kie-
rowany jest do osób w wieku 
65+, mieszkających na terenie 
Poznania, samotnych, nie-
pełnosprawnych lub chorych, 
które potrzebują pomocy w 
wykonaniu prostych czynności 
technicznych takich jak wy-
miana żarówki, klamki, wbicie 
gwoździ czy naprawienie ciek-
nącego kranu lub spłuczki. Od 
lutego 2018r. działa najnowszy 
projekt: „Książka dla seniora”. 
To darmowy dowóz wypoży-
czonych z Biblioteki Raczyń-
skich książek tym seniorom, 
którzy lubią czytać, ale nie 
mogą samodzielnie dojechać 
do biblioteki. Dużym zaintere-
sowaniem poznaniaków cieszy 
się również „pudełko życia”, 
które ułatwia lekarzom i ra-
townikom dostęp do najważ-
niejszych informacji o stanie 
zdrowia seniorów oraz Opaska 
Medyczna - mająca ułatwić 
udzielenie pomocy lekarskiej 
osobom samotnym w wieku 
senioralnym. Poznańska Złota 
Karta to nowa usługa wprowa-

dzona od 1 marca 2018 r. Karta 
pozwala im na skorzystanie z 
wielu ulg i rabatów i gwarantu-
je zniżki zarówno w miejskich 
instytucjach kulturalnych, 
sportowych czy edukacyjnych, 
jak i w prywatnych firmach. 
To m.in., teatry, centra reha-
bilitacji, baseny, restauracje 
i kawiarnie. Niektóre zniżki 
sięgają nawet 50 procent. W tej 
chwili do programu dołączyło 
ponad 50 partnerów. Po kartę 
mogą się zgłosić wszyscy, któ-
rzy skończyli 60 lat i rozliczają 
się w Poznaniu.  Nowością 
jest też pilotażowy program 
minigrantów, - dzięki niemu 
seniorzy, którzy mieszkają w 
lokalach komunalnych i speł-
niają kryterium dochodowe, 
będą mogli dostać wsparcie 
na dostosowanie mieszkania 
do swoich potrzeb. Chodzi o 
prace remontowe (ekwiwalent 
maksymalnie 10 tys. zł) obej-
mujące np. likwidację progów 
w lokalu, wymianę wanny na 
prysznic czy zamontowanie 
poręczy, które ułatwią senio-
rowi poruszanie się. Program 
skierowany jest do osób powy-
żej 65 roku życia spełniających 
kryterium dochodowe, które 
mieszkają w lokalu z zaso-
bów ZKZL. Kolejny ważny z 
punktu seniora jest program 
bezpłatnego wykonywania 
zabiegów pedicure w miejscu 
zamieszkania, wypożyczal-
nia sprzętu rehabilitacyjnego, 

z której starsi poznaniacy 
będą mogli korzystać przez 
pierwsze tygodnie, dopóki 
nie zdobędą własnego oraz 
pilotażowy projekt wspólnych 
mieszkań dla seniorów. Skiero-
wany do osób, które ukończyły 
70 lat, są najemcami lokali 
komunalnych lub socjalnych, 
ma na celu stworzyć w dużych 
mieszkaniach mniejsze loka-
le, każdy z osobnym węzłem 
sanitarnym, ale z przestrzenią 
wspólną dostępną dla wszyst-
kich mieszkańców. Projekt ma 
być uzupełniony o dodatkowe 
usługi: raz w tygodniu opiekun 
mieszkania pomoże w jego 
sprzątaniu, seniorzy będą też 
raz w tygodniu mieli wsparcie 
przy zakupach lub pomoc w 
załatwianiu spraw urzędo-
wych. Potrzeby poznańskich 
seniorów brane są pod uwagę 
przy realizacji miejskich in-
westycji, projektów i zadań. W 
parkach i na osiedlach stawia-
ne są ławki, a miasto inwestuje 
w niskopodłogowe autobusy 
i tramwaje oraz buduje przy-
stanki wiedeńskie - przysto-
sowane do osób starszych i z 
niepełnosprawnościami. 

Oczywiście nie są to wszyst-
kie proponowane przez miasto 
bezpłatne usługi i udogodnie-
nia, mające podnieść komfort 
życia starszych mieszkańców 
miasta. W 2019 roku mają 
pojawić się nowe świadcze-
nia, których w większości 

inicjatorem jest Miejska Rada 
Seniorów, a wynikają z analizy 
poszczególnych dziedzin życia 
oraz sygnałów przekazywa-
nych przez osoby starsze.

Na Sesji Rady Miasta Po-
znania w dniu 8 stycznia 2019 
r. podjęto uchwałę (PU39/19) 
w sprawie powołania składu 
osobowego MRS IV kadencji.  
W skład Rady weszło15 osób 
- dziewięć osób pochodzących 
z wyborów, reprezentujących 
organizacje pozarządowe, rady 
osiedli, kluby seniora i uni-
wersytety trzeciego wiekuw 
osobach: Wanda Dziechcia-
rz,Krzysztof Sawiński, Zyg-
munt Pawlik, Anna Sarbak, 
Aldona Anastasow, Urszula 
Filimon – Kucharska, Ewa 
Zawieja, Halina Bąkowicz, 
Małgorzata Dolata. Trzy osoby 
reprezentują Radę Miasta Po-
znania: Joanna Ciechanowska
-Barnuś, Iwona Rzadkiewicz, 
Antoni Szczuciński oraz trzy 
osoby reprezentujące Prezy-
denta Miasta Poznania: Jerzy 
Babiak, Piotr Frydryszek i 
Roman Szymański.

Seniorzy w Poznaniu mogą 
liczyć na dalsze zainteresowa-
nie władz, a co za tym idzie i na 
szeroko pojętą opiekę. Mamy 
nadzieję, że wszystkie zamie-
rzenia się udadzą i Poznań 
nadal będzie w czołówce miast 
w kraju, w którym polityka 
senioralna stanowi wyjątkowe 
znaczenie... Roman Szymański

Poznań ma nową Radę Seniorów
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Nie, wbrew pozorom –to nie 
ludzie ogrzewający miesz-
kania i domostwa paliwami 
stałymi, nie ci, co wrzucają 
do kotła, pieca kaflowe-
go, kuchennego czy kozy 
kolorowe gazety i odpady 
komunalne, palą mokrym 
drewnem, odpadami węglo-
wymi, porąbanymi starymi 
meblami z drewna i płyty 
stolarskiej. Także nie ci, co 
w przydomowych warszta-
tach i zakładach rzemieśl-
niczych spalają odpady 
poprodukcyjne, używają 
przepracowanego oleju, 
chemikaliów i opakowań. 
Większość tych ludzi to 
ofiary sytuacji ekonomicz-
nej, wysokich cen opału i 
ubóstwa energetycznego. 
Większość.

Hodowcami smogu na po-
ziomie krajowym są wszyst-
kie ekipy rządowe, z obecną 
włącznie, które „dbały” o to, 
aby ludzie nie budowali dobrze 
zaizolowanych budynków, 
ustanawiając normy dużo ła-
godniejsze niż opłacalny ener-
getycznie standard. Liczył się 
interes firm energetycznych.I 
normy pozwalały budować 
źle– domy energożerne, ist-
ne „wampiry energetyczne”. 
Ekipy, które pozwalały za-
budowywać kanały wenty-
lacyjne miast, wpuszczać do 
kraju stare diesle, także te 
z powycinanymi filtrami spa-
lin, blokowały kontrole emisji 
spalin przez stacje diagno-
styczne pojazdów,krępowały 
pozyskiwanie energii ze źródeł 
odnawialnych i rozproszoną 
energetykę prosumencką. Te-
raz chcą budować gigantyczne 
lotnisko, a wciąż nie są w sta-
nie rocznie wydać z budżetu 
państwa kwoty przynajmniej 
równej stratom, jakie ponosi 
gospodarka kraju z powodu 
niskiej emisji – nawet 30 mld 
– w roku2016(raport Mini-
sterstwa Przedsiębiorczości i 
Technologii, 2018).

Bez cienia wątpliwościmoż-
na postawić tezę, że nie ma 
takiej drugiej sfery publicznej, 
gdzie państwo polskie jest tak 
bardzo z dykty, jak w ochronie 
środowiska i tych częściach 
polityki, które są związane ze 
sprawami środowiska. Polityki 
energetycznej nie wyłączając. 
Niestety, ani poznański, ani 
wielkopolski samorząd nie jest 

z innego tworzywa.
Hodowca m i smogu na 

poziomie wojewódzkim są 
pasywni radni Sejmiku Wo-
jewódzkiego, a także twórcy 
tzw. uchwał antysmogowych 
podjętych przez SejmikWo-
jewódzki. Uchwałyte są nie 
tylko nie dość stanowcze, 
ale także nieegzekwowalne 
i częściowo nawet szkodliwe 
ze społecznego punktu wi-
dzenia, prowadzą bowiem do 
poszerzania sfery ubóstwa 
energetycznego.

Poznańskimi hodowcami 
smogu są nasi swojscy radni - 
poprzednich i obecnej kadencji 
Rady Miasta, oraz władze mia-
sta ekipy Ryszarda Grobelnego 
i Jacka Jaśkowiaka. Ludzie, 
którzy mieli i mają w swoich 
rękach narzędzia działania 
i środki finansowe, a mimo 
to bardzo niewiele zrobili, 
głównie pozorując działania 
antysmogowe lub dobudowu-
jąc ideologię antysmogową do 
innego typu przedsięwzięć i 
działań. 

Jak bardzo rządzące mia-

stem elity oderwane są od upo-
rczywego problemów miesz-
kańców, pokazują powszechne 
narzekania Poznaniakówna 
smog w sezonie grzewczym. 
Smochowice, Wilda, Górczyn, 
Stare Miasto, nawet miejscami 
na Piątkowie i czystym Mora-
sku, i w wielu, wielu innych 
dzielnicach.A radni kadencji 
2014–2018 nawet ani razu 
nie debatowali nt. problemu 
smogu i skutecznego przeciw-
działania, przewodniczący 
komisji ochrony środowi-
ska i komisji zdrowia tylko 
raz, i to pod koniec kadencji 
(sprowokowani przez Koalicję 
Antysmogową Bye Bye Smog, 
dalej: KA BBS), przeprowa-
dzili fasadową dyskusję, dając 
dowód kompletnej ignorancji. 
Przewodniczący rady Miasta 
nie widział powodu, aby wy-
wołać temat skutecznej walki z 
zanieczyszczeniem powietrza 
na sesji Rady Miasta. Mimo, 
mówiąc kolokwialnie, że na 
Placu Kolegiackim też ostro 
zalatuje smogiem.

I dzisiaj radni nowej ka-

dencji i magistrat nadal nie 
mają żadnego pomysłu na 
smog. Kompletnie żadnego. 
Jedyne, co widzą, to potrze-
ba kontynuowania programu 
Kawka Bisdotacji do wymiany 
kopciuchów na inne, bardziej 
„czyste”, źródła ogrzewania, 
programu tak źle skonstruowa-
nego, że mimo przeznaczenia 
nań w roku 2018 zaledwie 2 
mln zł (co jest kwotą najniższą 
ze wszystkich dużych polskich 
miast poza Warszawą) wyko-
rzystano tylko 1,6 mln (sic!). 
Kropla w morzu potrzeb.

20 grudnia2018r., podczas 
sesji budżetowej Rady Miasta, 
głosami radnych PO i No-
woczesnej odrzucony został 
jedyny spójny i kompleksowy 
wniosek /projekt KA BBS 
(zgłoszony przez radną Sarę 
Szynkowską vel Sęk)o przy-
stąpienie Poznania do nowego 
programu walki z niską emisją 
i podstawową jej przyczyną, 
czyli ubóstwem energetycz-
nym tysięcy mieszkańców 
miasta. Radnym w głowach 
się nie mieści, że na profilak-
tykę zdrowotną mieszkańców 
i wsparcie dla ludzi ze sfery 
ubóstwa energetycznego – co 
jest w interesie wszystkich 
mieszkańców oddychających 
poznańskim powietrzem – 
można wydać tak „zawrotną” 
sumę jak 9 mln zł wniosko-
waną przez KA BBS i radną 
Szynkowską vel Sęk(podczas 
gdy radni wrocławscy zapla-
nowali 15 mln zł, magistrat 
warszawski – 30 mln zł, nie 
mówiąc o krakowskim – dzie-
siątki milionów zł).

Na odczepne, po wcześniej-
szych negocjacjach przewodni-
czącego Klubu Koalicji Oby-
watelskiej (PO+Nowoczesna) 

i Koalicji Antysmogowej, pre-
zydent w formie autopoprawki 
zadysponował 3 mln zł na 
inwentaryzację źródeł ogrze-
wania węglem i drewnem. I 
znowu de facto niewyjaśnione 
pozostaje, co należy przez 
to rozumieć. Radny Sternal-
ski zapowiedział także pracę 
nad zmianą zasad programu 
Kawka Bis, co zająć ma aż 3 
miesiące. Tak więc kolejny już 
z rzędu sezon grzewczy przej-
dzie bez poważnych działań 
antysmogowych, a poznaniacy 
mogą liczyć tylko na wiatr 
i oczyszczające atmosferę 
opady. Na radnych w żadnym 
wypadku. Powszechna jest 
bowiem niemoc władz miasta 
–przypadłość „niedasie”.

21 hodowców smogu to 19 
radnych miejskich oraz prezy-
dent miasta i jego pełnomocnik 
ds. jakości powietrza. Piątka 
z nich – idąc tropem „Głosu 
Wielkopolskiego”, który zi-
dentyfikował ścisłą grupę lu-
dzi rządzących miastem– to oj-
cowie duchowi hodowli: Jacek 
Jaśkowiak, Marek Sternalski, 
Grzegorz Ganowicz, Łukasz 
Mikuła, Wojciech Kręglewski, 
pozostali to karnie wykonują-
cy rozkazy „żołnierze” Koali-
cji Obywatelskiej, nawet ci, 
którzy w wcześniej publicznie 
krytykowali bierność miasta w 
sprawach likwidowania smogu 
(radny Chudy).

Rośnie społeczna świado-
mość problemu smogu, ale 
świadomość radnych i władz 
miasta …zbyt  wolno. Dekla-
ratywnie władze popierają jego 
zwalczanie, ale gdy przychodzi 
do przyznawania środków 
budżetowych i wdrażania kon-
kretnych programów tej walki, 
to okazują się one sprzeczne z 

rozmaitymi partykularnymi 
interesami radnych i prezy-
denta. Przy dochodach miasta 
3 mld 756 mln zł i wydatkach 
4 mld 281 mln zł, gdzie na 
inwestycje zaplanowano re-
kordową w historii stolicy 
Wielkopolski kwotę ponad 
1 mld zł, zaledwiew sumie 5 
mln na działania antysmogowe 
to najniższe w przeliczeniu na 
liczbę mieszkańców wydatki 
spośród dużych miast Polski. 
W 2018 były mniejsze niż 
Mosiny per capita. Odrzucony 
przez Sejm opozycyjny projekt 
ustawy nowelizującej prawo o 
ochronie środowiska zakładał 
przeznaczenie 0,5 proc. PKB 
na działania stricte związane 
z poprawą jakości powietrza. 
Poznańscy radni chcą wydać 
zaledwie 0,13 proc. dochodów 
miasta. Pieniądze nie kłamią. 
Doskonale pokazują priorytety 
każdej władzy. Prezydentowi 
Jaśkowiakowi trzeba jedno 
oddać – przed wyborami 2018 
nie obiecywał zdecydowanej 
walki ze smogiem i słowa tego 
dotrzymuje. 

                         Radni głosujący 
PRZECIW przyjęciu poprawki 
budżetowej KA BBS

Magistrat w ogóle nie widzi 
potrzeby konsultacji społecz-
nych w sprawie budżetu (w 
innych miastach są takowe, 
np. w Łodzi przeprowadzono 
trzy debaty publiczne).Pojęcie 
demokracji deliberatywnej 
w mieście jest pustym sloga-
nem. Bez presji społecznej tak 
jak dotąd środki finansowe 
miasta przeznaczane będą na 
wszelkiego rodzaju inwesty-
cje, sport, kulturę, działania 
społeczne itp., a tylko grosze z 
całej puli na profilaktykę zdro-
wotną, ograniczanie ubóstwa 
energetycznego i eliminowanie 
smogu z miasta. Jeśli nic się 
nie zmieni, toile lat będziemy 
zwalczać smog? 20? 30? Jeżeli 
dzisiaj przedwcześnie umiera 
z powodu chorób, do których 
przyczynia się smog, około 
700 Poznaniaków rocznie, ilu 
umrze w tych latach? Czy po 
zapowiadanych przez eksper-
tów wzrostach cen energii i 
kosztów życia oraz masowym 
imporcie wycofywanych z 
miast starej Unii diesli nie 
będzie to 40 lat lub jeszcze 
więcej?

Wiesław Rygielski, Koalicja Antysmo-
gowa Bye Bye Smog

w Poznaniu,3 stycznia 2019r.

Ofiary smogu – wysokich cen opału i ubóstwa energetycznego

Z wielką radością zagło-
sowalibyśmy na Poznań w 
konkursie European Best 
Destination 2019, jednak 
nie możemy tego zrobić z 
czystym sumieniem. Nieste-
ty Poznań należy do miast 
Polski o bardzo złej jakości 
powietrza. 

W ubiegłym roku miał 54 
dni z przekroczeniem dobo-
wych norm zanieczyszczenia 
powietrza wg WHO, a wiec 
dni z powietrzem określanym 
jako niezdrowe. Zimą, w se-
zonie grzewczym, stężenie 
kancerogennego węglowo-
doru pierścieniowego często 
jest niekorzystne dla zdrowia 
ludzi. Również dużym proble-
mem jest smog komunikacyjny 
będący konsekwencją setek 
tysięcy aut w Poznaniu, w tym 
tysięcy starych diesli z wycię-
tymi filtrami powietrza DPF.

 Lista chorób jakie dotykają 
tysiące mieszkańców mia-
sta - głównie ludzi chorych, 
starczych i dzieci - w związku 
z oddychaniem zanieczysz-
czonym powietrzem - jest b. 
długa. Choroby górnych dróg 

oddechowych to istna plaga. 
Rocznie przedwcześnie, w 
chorobach związanych ze smo-
giem, umiera około 700 Po-
znaniaków! Tak, nie siedmiu 
- siedmiuset (dla porównania w 
wypadkach komunikacyjnych 
ginie dwudziestu paru). W 
rankingu szwajcarsko-ame-
rykańskiej agencji AirVisual, 
najbrudniejszych (powietrze) 
z najważniejszych miast świa-
ta, okresami Poznań całymi 
dniami lokuje się w pierwszej 
dwudziestce, a nawet dzie-
siątce, rekordowo nawet na 

3 i 5 miejscu, daleko przed 
Krakowem, Wrocławiem i 
Warszawą. To nie jest powód 
do dumy.

  Z przykrością też infor-
mujemy, że Poznaniacy od-
dychają powietrzem gorszym 
niż Łodzianie, Gdańszczanie, 
Szczecinianie i mieszkańcy 
wielu miast kraju (dużych 
miast), a podobnym jak Wro-
cławianie i niewiele gorszym 
niż Katowiczanie. Z drugiej 
strony Poznań jest miastem, 
który obok Warszawy najgo-
rzej radzi sobie ze zmniejsza-

niem skali smogu - wydaje też 
najmniej obok Warszawy pie-
niędzy na dotacje do wymiany 
kopciuchów, najważniejszej 
przyczyny smogu zimowego. 
W tempie w jakim dzisiaj 
znikają kopciuchy (580 na 
ok. 20.000 w całym mieście) 
Poznań zlikwiduje smog z 
niskiej emisji (o ile będzie to 
zauważalne) za 30 lat.

  Jak więc możemy głosować 
na Poznań i zapraszać tury-
stów do miasta z tak brudnym 
powietrzem do oddychania. 
Było by to nie fair z naszej 
strony. Poza tym jak wyglą-
da Poznań w końcu sezonu 
zimowego - brud na ulicach 
jest porażający: kurz powle-
ka ulice, witryny sklepowe, 
przystanki i skąpą o tej porze 
roku zieleń miejską. Czasami 
zmiażdżone resztki białej soli 
całymi dniami zalegają na 
chodnikach i ulicach, nawet w 
centrum miasta, przed operą, 
na 27 grudnia itd. Dopóki 
nie spadną obfite deszcze 
wiosenne rozdrobnione je-
sienne liście z drzew i pety, 
oraz pył ze startych klocków 
hamulcowych i opon samo-

chodów - tzw. pylenia wtórne, 
tworzą znacząca część smogu 
w mieście. W tym roku - od 
20 stycznia włącznie - prawie 
cały czas Poznań ma wysokie 
poziomy zanieczyszczenia 
powietrza, w tym kilka dni 
z poważnie przekroczonymi 
normami WHO. W listopadzie 
2018r. od Black Friday Poznań 
„królował” wśród miast euro-
pejskich przez kilka dni.

  Ignorowanie skali proble-
mu ze smogiem w Poznaniu 
jest żenujące, a ludzi, którzy 
dopominają się o podjecie 
skutecznej - a nie pozorowanej 
- walki ze smogiem traktuje się 
w najlepszym wypadku obo-
jętnie, chociaż ... poza wizją i 
fonią uznawani są coś takiego 
jak „wrogowie ludu” z Dra-
matu Henrika Ibsena z 1882 r.

Wspierajcie Państwo Ko-
alicję Antysmogową, która 
zmaga się z miastem (wciąż 
bezskutecznie) o danie nale-
żytej uwagi problemowi smogu 
w mieście i przyznania realnie 
dużych pieniędzy na walkę ze 
smogiem. Nowe władze War-
szawy zadeklarowały na dota-
cje do wymiany kopciuchów 

300 mln zł pzrez 3 lata, Poznań 
w 2019 tyle samo co w 2018r. 
- 2 mln zł (i to ze względu na 
złe formalności kwota nie wy-
korzystana przez mieszkańców 
miasta). Drastyczna różnica.

  Póki Poznań nie będzie 
miastem z czystym powie-
trzem, nie zagrażającym tu-
rystom chorobami dróg od-
dechowych, łzawieniem oczu, 
bólami głowy itp., a poza tym 
czystym także w bezśnieżne 
zimy, nie powinniśmy pro-
mować miasta jako najlep-
szego kierunku podroży ... 
bo to i śmieszne i nieuczciwe. 
Uważamy, że wpierw zróbmy 
porządek i zapewnijmy czyste 
powietrze w mieście a potem 
promujmy je. Bohater powie-
ści Henrika Ibsena doktor 
Stockmann miał podobne 
zdanie o swoim mieście. Jeżeli 
rajcowie miejscy i prezydent 
poważnie podeszliby do za-
gadnienia to w kilka lat miasto 
mogłoby radykalnie wyelimi-
nować regularnie powracający 
do miasta smog, na dobre 
mieszkańcom i turystom.

Wiesław Rygielsk

Komisja antysmogowa nie może promować Poznania
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W kilku punktach odniosę 
się do uwag, które publicznie 
prezentują panowie prezy-
denci miasta Poznania:
a realizowane obecnie roz-
wiązanie umożliwi bezpo-
średnią komunikację dworca 
z ulicami: Składową i Św. 
Marcin; 
a rozwiązanie, które propo-
nuje PKP PLK, przewiduje 
możliwość włączenia tunelu 
do galerii; 
a poznański PKS (spółka 
miejska) w maju 2018 roku 
zaakceptował realizowane 

obecnie rozwiązanie (skan);
a PKP prowadziło kon-
sultacje z miastem, czego 
potwierdzeniem może być np. 
korespondencja pomiędzy 
PKP a wiceprezydentem M. 
Wudarskim (skan) z listopa-
da 2018 roku. Nie oceniam 
sposobu przekazywania 
informacji pomiędzy panami 
prezydentami Poznania; 
a nowością jest pomysł 
władz Poznania ws. przenie-
sienia dworca PKS w inne 
miejsce – z informacji, które 
posiadam, wynika, że PKP 

nie dysponowało wiedzą na 
temat tej koncepcji;
a sformułowania władz 
miasta Poznania, że inwesty-
cja na dworcu PKP może być 
ofiarą roku wyborczego, jest, 
delikatnie mówiąc, wysoce 
niestosowna. Ponadto kry-
tyka ze strony prezydentów 
Poznania jest w mojej ocenie 
jest nieuzasadniona, biorąc 
pod uwagę przede wszystkim 
interes mieszkańców Pozna-
nia i Wielkopolski. 

 Wojewoda Wielkopolski
Zbigniew Hoffmann

Komentarz wojewody

12 lutego w Urzędzie Mar-
szałkowskim odbyło się spo-
tkanie, w trakcie którego 
dokonano analizy opraco-
wania odnoszącego się do 
rewitalizacji połączenia ko-
lejowego Śrem - Czempiń. 
Dokument zaprezentowali 
przedstawiciele wykonaw-
ców, firm: ERG Polska oraz 
Colllect Consulting. 

W spotkaniu uczestniczy-
li m.in. przedstawiciele sa-
morządów zainteresowanych 
przywróceniem połączenia 
(m.in. Śrem, Czempiń, Brodni-
ca, Dolsk), spółek kolejowych 
a także Wojciech Jankowiak, 
Wicemarszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego oraz 
Jan Grabkowski, Wicepre-
zes Zarządu Stowarzyszenia 
Metropolia Poznań (Starosta 
Poznański).

Poz spotkaniu, również w 
Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Wielkopolskie-
go, odbyła się konferencja pra-
sowa poświęcona omówieniu 
aktualnych spraw związanych 
z rewitalizacją linii 369 na 
odcinku Śrem - Czempiń. 
Na pytania dziennikarzy od-
powiadali: Wojciech Janko-
wiak (Wicemarszałek Woje-
wództwa Wielkopolskiego), 
Jan Grabkowski (Wiceprezes 
Zarządu Stowarzyszenia Me-
tropolia Poznań, Starosta Po-
znański) i Adam Lewandowski 
(Burmistrz Śremu).

Zakończył się kolejny etap 
na drodze do przywrócenia 
połączeń kolejowych na linii 
Śrem – Czempiń, na której w 
przyszłości mają kursować po-
ciągi w systemie Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej. Oprócz 
mieszkańców Czempinia i 
Śremu z połączenia będą ko-
rzystać również mieszkańcy 
gmin położonych w pobliżu 
trasy, czyli Brodnicy, Książa, 
Dolska, Gostynia i Krzywinia.

Z przeprowadzonych na 
zlecenie Stowarzyszenia Me-
tropolia Poznań ekspertyz 
wynika, że pod każdym wzglę-
dem – tak społecznym, jak 
gospodarczym rewitalizacja 
linii ma silne uzasadnienie. – 
Z wielokierunkowych analiz 
wynika, że modernizacja tej 
linii jest jak najbardziej wska-
zana. Potencjał pasażerski 
po przywróceniu połączenia 
Śrem – Czempiń to ok. 7 tys. 
osób w ciągu doby, które 
przewoziłyby pociągi w 24 
kursach, po 12 kursów w każ-
dą ze stron. Uważam, że prace 
należy kontynuować. Pierwszy 
etap mamy za sobą, postawmy 
kolejny krok. Projekt, mimo 
różnych trudności infrastruk-
turalnych i technicznych jest 
możliwy do zrealizowania – 
twierdzi Wojciech Jankowiak, 
Wicemarszałek Zarządu Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 

W celu przywrócenia linii 
trzeba będzie wykonać roz-
ległe prace związane z wybu-
dowaniem nowego torowiska, 
peronów, dworców, likwidacją 
wielu przejazdów przez to-
rowisko. Konieczne będzie 
porozumienie się z Wielko-
polskim Zarządem Dróg Wo-
jewódzkich, ponieważ stare 
– nieczynne tory położone są 
zbyt blisko drogi, po której 
odbywa się intensywny ruch 
samochodowy, a po nowych 
torach na 67 proc. długości 
całego odcinka pociągi mają 
jeździć z prędkością120 km 
na godzinę.

– Ta linia jest ważnym ele-
mentem systemu komunikacji 
zbiorowej służącej miesz-
kańcom terenów położonych 

wokół Poznania. Naszym za-
daniem, jako Stowarzyszenia 
Metropolia Poznań, jest pomoc 
przy organizacji komunikacji 
dla mieszkańców tej części 
Wielkopolski. Każde zapro-
ponowane w tej dziedzinie 
rozwiązanie będziemy roz-
patrywać. Jeśli ekspertyzy i 
wszystkie badania wskazują 
na zasadność rewitalizacji 
linii Śrem Czempiń, oczywi-
ście wspieramy ten projekt 
– zapewnia Jan Grabkowski, 
Wiceprezes Zarządu Stowa-
rzyszenia Metropolia Poznań 
i Starosta Poznański.

We wrześniu ubiegłego 
roku gotowe było opracowa-
nie zawierające ocenę stanu 
technicznego istniejącej in-
frastruktury (m.in. torowiska, 
obiektów inżynieryjnych i 
inżynierskich przejazdów ko-
lejowych, urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym). 

W ramach tego opracowa-
nia wykonana została także 
koncepcja realizacji projektu 
wraz z analizą kosztów. W 
grudniu zakończyły się prace 
nad dokumentem pn. „analiza 
kosztów i korzyści wraz z ana-
lizami ruchowo-przewozowy-
mi dla projektu „Modernizacja 
linii nr 369 na odcinku Śrem-
Czempiń  w celu przywrócenia 
parametrów eksploatacyjnych 
i wznowienia ruchu kolejowe-
go”. Wszystkie prace związane 
z przygotowaniem dokumen-
tacji niezbędnej do realizacji 
inwestycji mają się zakończyć 
do 2021 roku. 

Codziennie rano ze Śremu 
do Poznania wyjeżdża około 
1,8 tys. samochodów. Jako, że 
w Śremie lokują się kolejne 
firmy, również w drugą stronę 
ruch jest bardzo duży. Droga 
wojewódzka nr 434 ze Śremu 
przez Kórnik do Poznania 
korkuje się, samochody jadą 
z prędkością 50 km/h. Alter-
natywą dla samochodów ma 
być przywrócone połączenie 
kolejowe. – Rewitalizacja 
połączenia kolejowego Śrem 
– Czempiń jest dla mnie, jako 
burmistrza Śremu działaniem 
priorytetowym. To projekt 
również bardzo ważny dla 
mieszkańców gmin położo-
nych w pobliżu trasy. Gmina 
Śrem jest obecnie w fazie szyb-
kiego rozwoju gospodarczego. 
Bezrobocie w gminie wynosi 
ok. 2,5 proc. Mamy potencjał. 
Rozwój może zostać przyha-
mowany jeśli nie będziemy 
mieć możliwości szybszego 
przemieszczania się za pomo-
cą transportu zbiorowego po-
między Śremem a Poznaniem. 

Połączenie będzie służyć też 
do szybszego i bardziej kom-
fortowego przemieszczania się 
pomiędzy miejscowościami 
położonymi w naszej okolicy 
– mówi Adam Lewandowski, 
burmistrz Śremu. 

Inwestycja, według obec-
nych szacunków ma kosztować 
od 160 do 200 mln zł. Kwota ta 
powinna pozwolić na moderni-
zację jednotorowej linii wraz z 
jej elektryfikacją. Linia nieze-
lektryfikowana byłaby tańsza 
o ok. 30 mln zł. Reaktywacja 
połączenia Śrem – Czempiń 
znalazła się w rządowym pro-
gramie uzupełniania lokalnej i 
regionalnej infrastruktury ko-
lejowej „Kolej+”, co oznacza, 
że prace związane z przywró-
ceniem ruchu pasażerskiego 
na tej linii mają szansę na 
otrzymanie dofinansowania z 
budżetu państwa. Wysokość 
dofinansowania może wynieść 
nawet 165 mln zł. 

Linia  Śrem – Czempiń 
stanowi około 21 kilometro-
wy odcinek linii kolejowej nr 
369  Mieszków – Czempiń, 
która zamknięta została dla 
ruch pasażerskiego w 1995 
roku. Linia ta wybudowana 
została w 1885 roku, a w roku 
1995 roku zawieszono na niej 
przewozy pasażerskie. W dniu 
19 grudnia 2002 roku Zarząd 
PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. podjął uchwałę w sprawie 
likwidacji odcinka linii kole-
jowej 369 Śrem – Czempiń, 
a następnie zbędne mienie 
przekazał do zasobów PKP 
S.A. w celu przeprowadzenia 
fizycznej likwidacji. Od lat 
dziewięćdziesiątych całkowi-
tej zmianie uległa sytuacja go-
spodarcza Polski, a rozwijająca 
się gwałtownie w ostatnich 
latach aglomeracja poznańska 
generuje zapotrzebowanie na 
usługi kolejowego transportu 
publicznego. W Planie Trans-
portowym dla Wojewódz-
twa Wielkopolskiego odcinek 
Śrem - Czempiń uwzględniony 
został w docelowym układzie 
linii publicznego transportu 
zbiorowego.

Znakomitym przykładem 
powrotu pasażerów do kolei 
okazały się przeprowadzone 
w ostatnich latach, w ramach 
Wielkopolskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego, 
modernizacje linii kolejo-
wych nr 356 z Poznania do 
Wągrowca oraz linii nr 357 
do Wolsztyna. Popularność  
połączeń jest tak duża, że po-
dróżni sugerują zwiększenie 
liczby połączeń i wydłużenie 
składów pociągów.  

Rewitalizacja połączenia kolejowego 
Śrem–Czempiń

Zgodnie z wcześniejszą 
zapowiedzią, we wtorek 
8.stycznia, w jak zawsze 
gościnnym Klubie Krąg, 
na tradycyjnym spotkaniu 
noworocznym spotkali się 
członkowie Wielkopolskiego 
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, podziękowali-
śmy szefostwu Osiedlowego 
Klubu 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.

Przewodniczący Zarządu WO SDRP
Ryszard Bączkowski

Noworoczne spotkanie SDRP
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Były oficer UOP Jerzy 
U. miał widzieć moment 
porwania dziennikarza 
Jarosława Ziętary i miał o 
tym zeznać w piątek w po-
znańskim sądzie. Złożono 
jednak wniosek o wyłącznie 
jawności rozprawy na czas 
przesłuchania świadka 
– dziennikarze i publicz-
ność musieli opuścić salę 
rozpraw.

W piątek poznański Sąd Okrę-
gowy kontynuuje proces Miro-
sława R. ps. Ryba i Dariusza 
L. ps. Lala, oskarżonych o 
uprowadzenie, pozbawienie 
wolności i pomocnictwo w za-
bójstwie poznańskiego dzien-
nikarza Jarosława Ziętary.

Według ustaleń prokura-
tury, oskarżeni podając się 
za funkcjonariuszy policji, 
podstępnie doprowadzili do 
wejścia Ziętary do samochodu 
przypominającego radiowóz 
policyjny. Następnie przekaza-
li go osobom, które dokonały 
jego zabójstwa, zniszczenia 
zwłok i ukrycia szczątków. 
W toku prowadzonego postę-
powania ustalono ponadto, że 
działali oni wspólnie z inną, 
nieżyjącą już osobą.

Według ś ledczych, mo-
tywem zbrodni była praca 
Jarosława Ziętary jako dzien-
nikarza i jego zawodowe za-
interesowania dotyczące afer 
gospodarczych, w których 
dochodziło do przenikania 
się świata przestępczego ze 
światem biznesu oraz polityki, 
a co za tym idzie - obawa o 
ujawnienie przez dziennikarza 
opinii publicznej szczegółów 
sprzecznej z prawem albo od-
bywającej się na granicy prawa 
działalności.

Oskarżeni, obecnie 60-letni 
Mirosław R. i 50-letni Dariusz 
L., byli w pierwszej połowie lat 
90. pracownikami poznańskie-
go holdingu Elektromis, które-
go działalność pozostawała w 
zainteresowaniu zawodowym 
Jarosława Ziętary - podała 
prokuratura.

Oskarżeni nie przyznają 
się do zarzucanego im czynu. 
Grozi im kara pozbawienia 
wolności na czas nie krótszy 
od 8 lat, kara 25 lat pozbawie-
nia wolności albo dożywocie.

Jedynym świadkiem, we-
zwanym do złożenia zeznań 
podczas piątkowej rozprawy 
jest były oficer UOP Jerzy U. 
Przed wznowieniem rozprawy 
sąd poinformował, że złożony 
został wniosek o wyłączenie 
jawności na czas przesłuchania 
świadka. Uzasadnienie wnio-
sku było niejawne. Po jego 
rozpatrzeniu, poinformowano 
media i publiczność, że sąd 
uznał wniosek, zatem prze-
słuchanie Jerzego U. odbywa 
się niejawnie.

Według art. 360 kpk, sąd 
może wyłączyć jawność roz-
prawy w całości albo w części 
jeżeli jawność mogłaby m.in. 
wywołać zakłócenie spokoju 

publicznego, obrażać dobre 
obyczaje, ujawnić okoliczno-
ści, które ze względu na ważny 
interes państwa powinny być 
zachowane w tajemnicy, lub 
naruszyć ważny interes pry-
watny. Sąd nie poinformował, 
która ze stron złożyła wniosek. 
Jednak według przepisów, 
jeżeli prokurator sprzeciwia 
się wyłączeniu jawności, roz-
prawa odbywa się jawnie.

Jerzy U. to jeden z kluczo-
wych świadków w procesie. 
W połowie listopada dziennik 
„Głos Wielkopolski” opubli-
kował rozmowę z tym świad-
kiem. Materiał był wynikiem 
wspólnej pracy z redakcją „Su-
perwizjera” TVN. Jerzy U. to 
były funkcjonariusz SB i UOP. 
Zajmował się m.in. śledzeniem 
i podsłuchiwaniem osób. W 
rozmowie z dziennikarzami 
przyznał, że ma pełną wiedzę o 
zbrodni na Jarosławie Ziętarze.

Mam kolejne dowody. Jak 
położę je na stół, to pozamyka-
ją wszystkich z kierownictwa 
dawnego Elektromisu. Oni 
wiedzą, co ja wiem, i może 
dlatego na razie nic mi się nie 
stało - podkreślał świadek na 
łamach gazety.

Dodał, że o fakcie, że śledził 
Ziętarę, wiedział twórca Elek-
tromisu Mariusz Ś., Krystian 
Cz. i Krzysztof S. - ścisłe kie-
rownictwo firmy. Zlecenie na 
inwigilację dziennikarza miał 
otrzymać, ponieważ Ziętara 
„wiedział o wielkim przemycie 
Elektromisu”.

Świadek miał mówić śled-
czym, że jeździł za Ziętarą, ro-
bił zdjęcia, dokumentował jego 
codzienne zwyczaje, założył 
podsłuch w mieszkaniu dzien-
nikarza. 1 września 1992 roku, 
siedząc w samochodzie pod 
mieszkaniem Ziętary, miał 
widzieć, jak pod kamienicę 
podjeżdża policyjny radiowóz, 
następnie Ziętara wsiada do 
samochodu z dwoma funkcjo-
nariuszami, trzeci kierował 
autem. Kiedy świadek miał 
zatelefonować z tą informacją 
do Krystiana Cz. - ten nie miał 
być zdziwiony wiadomością. 
Niedługo później - świadek 
rozpoznał „funkcjonariuszy” 
w pracownikach Elektromisu. 
Według informacji świadka, 
Ziętara miał zostać zabity, 
a jego ciało rozpuszczone w 
kwasie.

Świadek w rozmowie z 
dziennikarzami podkreślił 
ponadto, że „jego zdaniem 
to Mariusz Ś. i Krystian Cz. 
polecili usunąć Ziętarę”. O 
tym, co wie w sprawie Zięta-
ry, miał zeznać śledczym w 
2013 roku i wówczas miał ob-
ciążyć kierownictwo Elektro-
misu. Początkowo miał status 
świadka incognito. Liczył też, 
że prokuratura „pomoże” mu 
w jego własnych konfliktach 
z prawem. Pod koniec 2014 
roku zatrzymano „Lalę” i 
„Rybę”. Trzecim z „funkcjo-
nariuszy”, który miał brać 
udział w porwaniu dzienni-

karza, miał być „Kapela”. W 
1993 roku zginał; postrzelił 
się, choć pojawiały się teo-
rie, że samobójstwo zostało 
upozorowane, bo „Kapela” 
miał mieć wyrzuty sumienia 
i obawiano się, że „pęknie” 
z powodu tego, co się stało 
z Ziętarą.

Na późniejszym etapie 
świadek zaczął się jednak 
wycofywać z zeznań. Stracił 
status incognito, prokuratura 
umorzyła wątek porwania 
dziennikarza. Od tej decyzji 
się odwołano, sprawę przeka-
zano innemu prokuratorowi, 
który ostatecznie - głównie na 
podstawie zeznań tego świad-
ka - skierował do sądu akt 
oskarżenia przeciwko „Rybie” 
i „Lali”.

W rozmowie z dziennika-
rzami świadek zapewnił, że 
w sądzie podtrzyma wcze-
śniejsze zeznania i powie o 
okolicznościach porwania 
dziennikarza.

Istnieje dokument, który 
czarno na białym pokazuje, 
że ludzie Elektromisu tym 
wszystkim kierowali. Proku-
ratura nie dostała wcześniej 
tego materiału, bo czekałem, 
co zrobi w moich sprawach - 
podkreślił świadek na łamach 
gazety.

Kilka godzin po publikacji 
artykułu, Krystian Czarnota i 
twórca Elektromisu Mariusz 
Świtalski (zgodzili się na pu-
blikację pełnych nazwisk) 
odnieśli się do treści artykułu 
w przesłanym PAP oświad-
czeniu. Poinformowali, że 22 
października ub. roku w Pro-
kuraturze Krajowej Wielko-
polski Wydział Zamiejscowy 
w Poznaniu złożone zostało 
zawiadomienie o przestęp-
stwie szantażu, którego miał 
dokonać bohater publikacji. 
Na dowód zostało załączone 
nagranie audio, na którym 
opowiada on „jak za kwotę 3 
mln złotych jest gotowy zmie-
niać swoje zeznania opisujące 
rolę kierownictwa Elektromisu 
w sprawie Ziętary”. Sprawą 
zajmuje się obecnie Mało-
polski Wydział Zamiejscowy 
Departamentu do Spraw Prze-
stępczości Zorganizowanej i 
Korupcji Prokuratury Krajo-
wej w Krakowie.

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”. W 1999 
r. Ziętara został uznany za 
zmarłego. Ciała dziennikarza 
do dziś nie odnaleziono.

ems/PAP

Były oficer UOP złożył zeznania 
w sprawie Ziętary

Prof. W. Modzelewski o 
zeznających przed komi-
sją ds. VAT: To był bal 
przebierańców. Ktoś, kto 
rzeczywiście rządził wtedy 
Polską – stał z tyłu

To byli ludzie, którym w roz-
daniach politycznych dano sta-
nowiska, mieli się nie wtrącać. 
Bal przebierańców – ktoś, kto 
rzeczywiście rządził był z tyłu. 
W pierwszej linii pojawiali się 
ludzie, którzy mieli niewiele 
widzieć, niewiele wiedzieć, im 
byli mniej kompetentni, tym dla 
ich rzeczywistych sponsorów 
było bezpiecznej – podkreślił 
prof. Witold Modzelewski pod-
czas sobotnich „Aktualności 
dnia” w Radiu Maryja. Eko-
nomista ocenił w ten sposób 
świadków, których przesłu-
chała komisja śledcza ds. VAT. 

Przed komisją śledzą ds. 
VAT zeznania w tym tygodniu 
złożyły trzy osoby: Janusz Ci-
choń, wiceminister finansów 
w latach 2013-2015; Andrzej 
Parafianowicz, wiceminister 
finansów w latach 2007–2013 
oraz Jacek Przypaśniak, były 
dyrektor Urzędu Kontroli 
Skarbowej w Katowicach. 
Prof. Witold Modzelewski 
wskaza ł ,  i ż  wypowiedzi 
większości funkcjonariuszy 
z okresu rządów PO-PSL są 
osłupiające.

– W zasadzie wszyscy nicze-
go nie pamiętają, nie znają się 
na tym problemie, dowiedzieli 
się o nim dopiero później, 
twierdząc nawet, że w pierw-
szym dziesięcioleciu tego 
wieku, czyli po naszym wstą-
pieniu do Unii Europejskiej nie 
słyszeli o tym, że VAT wspól-

notowy jest głęboko spatolo-
gizowany i jest źródłem po-
wszechnych wyłudzeń, które 
były – i są do dzisiaj – w Unii 
Europejskiej. Obraz większo-
ści ówczesnych polityków i 
wysokich urzędników jest dla 
obywatela szokujący. Są to lu-
dzie niekompetentni, częścio-
wo przepraszający, że żyją, że 
nie wiedzieli, byli postawieni 
w sytuacji, która zupełnie ich 
przerosła (…). Ten czas był 
czasem złym. Okradziono nas 
w sensie dosłownym – mówił 
ekonomista.

Gość Radia Maryja zwrócił 
uwagę, że luka VAT, czyli me-
toda pomiaru strat dochodów 
budżetu państwa, pojawiła się 
w tamtym okresie w istotnej 
skali – przekraczającej kilka 
procent.

– Przyjmuje się, że jeżeli 
straty w dochodach budżetu 
państwa danego podatku nie 
przekraczają 5 proc. poten-
cjalnego poziomu, to nie jest 
to jeszcze rzecz budząca nie-
pokój, bądź po prostu groźna. 
Sięgnęła natomiast 20 proc., do 
takiego poziomu zwiększyła 
się 2 lata po naszym wstąpie-
niu do Unii (…). Po 2007 roku 
zaczęła tylko rosnąć i osiągnę-
ła poziom przekraczający 1/4 
dochodów, czyli stan bardzo 
zły, jeden z gorszych w Unii 
Europejskiej. Jeżeli ktoś temu 
przeczy, to chyba jest jedynie 
linia obrony. Ci ludzie przy-
chodzą z adwokatami, czyli 
biorą pod uwagę ewentualne 
zarzuty, więc lepiej być nie-
kompetentnym, niż świado-
mym tego, co złego się zrobiło. 
Za niekompetencję – to smutne 
– ale jeszcze nigdy nikogo nie 

pociągnięto w naszej Ojczyź-
nie do odpowiedzialności – 
powiedział profesor.

Pisałem w tym czasie różne 
pisma m.in. do ministra Ci-
chonia sygnalizując to, co w 
zasadzie widział każdy, kto 
stykał się z tym podatkiem, 
zaczynając od przedsiębior-
ców, kończąc na księgowych – 
wskazał Witold Modzelewski.

– Te reakcje były dziwne. 
Wtedy tłumaczyłem to raczej 
niekompetencją, w związku 
z tym trzeba pomóc tym oso-
bom zrozumieć do czego są 
powołani. Teraz, z perspek-
tywy, kiedy już usłyszeliśmy 
ich naprawdę i wiemy, jacy 
oni byli, jak dzisiaj tłumaczą 
swoją rolę w tamtym czasie, 
to wydaje się, że mamy nieraz 
taką mistyfikację – ludzie, 
którzy rządzili naszym krajem 
wcale nie chcieli nim rządzić. 
Byli to ludzie, których kariera 
polityczna czy osobista wynio-
sła na określone stanowiska. 
Nie mieli ambicji rządzić 
w tym znaczeniu, jak nam, 
zwykłym naiwnym ludziom, 
się wydaje, że chcą to robić w 
interesie publicznym, dobra 
obywateli. To byli ludzie, 
którym w rozdaniach politycz-
nych dano stanowiska, mieli 
się nie wtrącać. Sądzę, że to 
jednak byli figuranci (…). Bal 
przebierańców, tzn. ktoś kto 
rzeczywiście rządził był z tyłu. 
W pierwszej linii pojawiali się 
ludzie, którzy mieli niewiele 
widzieć, niewiele wiedzieć, im 
byli mniej kompetentni, tym 
dla ich rzeczywistych sponso-
rów było bezpiecznej – ocenił 
ekonomista.

źródło: radiomaryja.pl

Za czasów słusznie minio-
nych, kiedy uczęszczałam do 
szkół, zdarzało mi się mieć 
obniżoną ocenę z zachowa-
nia. Nigdy nikomu nie przy-
łożyłam z mańki (ze względu 
pewnie na nikłą posturę, 
bo mogłoby się to dla mnie 
bardzo źle skończyć) nawet 
nie ubliżałam tym, którzy na 
to zasługiwali. 

Jedyną moją bronią była 
mina, i to wcale nie taka 
przeciwpiechotna.Raczej 
przeciwpancerny wyraz 
mojej twarzy wyrażał to, za 
co obniżano mi stopień z 
zachowania.

Poprawność polityczna 
miała nas tylko zawstydzać. 
Przyszedł czas na dotkliwsze 
reperkusje. Propozycja kara-
nia za mowę nienawiści jest 
już zdecydowanym krokiem 
powrotu do wypróbowanych 
metod, czyli po prostu terro-
ru. Teraz każde zachowanie 
będzie można uznać za mowę 
nienawiści, a „niezawisły 
sąd” skazać na dowolną karę. 
Gdyby ktoś dociekliwy chciał 
poznać uzasadnienie, to 
sąd zawsze może je utajnić. 
Orwell to przewidział, ale 
kto by się tam przejmował 
fikcją literacką. Oglądamy 
przecież seriale telewizyjne 

prawie wyłącznie o miło-
ści. W przerwach między 
pocałunkami postacie 
wymieniają się zapewnienia-
mi, które w ramach walki z 
mową nienawiści należałoby 
przyjąć za obowiązujące. 
Zamiast „dzień dobry”, który 
nie wiadomo dla kogo jest 
dobry, mówić „kocham cię” i 
odpowiadać „ja cię też”. Kto 
się nie zastosuje, może zostać 
napiętnowany jako niena-
wistnik.

Pozdrowieniami (jeszcze 
tradycyjnie) i do następnego 
felietonu 

Małgorzata Todd

Tylko patrzeć jak, będzie-
my mieli nowego noblistę! 
Pokojowa Nagroda Nobla 
za dyrygowanie najbardziej 
chyba osobliwą orkiestrą to 
nie byle co! Nawet jeśli jest 
to tylko orkiestra przygry-
wająca taplaniu się w błocie 
– dosłownym i w przenośni. 
Nie doczekałby się jej ten, 
tak wielce zasłużony dla 
antykultury człowiek, gdyby 
nie pomyślny dla niego zbieg 
okoliczności. Dzięki jego 
oszczędności na jakości i 
liczebności ochrony mógł się 
wedrzeć na scenę szaleniec, 
lub płatny morderca, jak 
niektórzy uważają i zabić 
znanego polityka na oczach 
tłumu.

Należałoby zastanowić się 
czy występować o nagro-
dę pokojową, czy może 
w dziedzinie ekonomii. 
Działalność Wielkiej Or-

kiestry Świątecznej Pomo-
cy z pokojem ma chyba 
niewiele wspólnego, raczej 
już z finansami. Dzięki 
przezornej oszczędności na 
ochronie imprezy masowej 
zyskaliśmy pierwszego w 

dziejach świeckiego święte-
go, okrzykniętego już przez 
środowisko „kochające 
inaczej”, jak i te „uczciwe 
inaczej” męczennikiem.

Na razie tylko TW Bolek, 
który „osobiście” obalił 
komunizm jeździ po świecie, 
kompromitując Polskę, gdzie 
się da. Wkrótce zyska zapew-
ne godne wsparcie człowieka 
o równie wysokim intelekcie, 
jakim sam dysponuje – takie 
dwie „lewe nogi do kon-
fidenckiej pary”, wspierające 
się wzajemnie.

Nareszcie wszyscy będziemy 
mieli powody do wstydu w 
równym stopniu. Poplecznicy 
noblistów będą się wstydzili, 
że są Polakami, a Polacy 
będą się wstydzili, że mają 
takich noblistów.

Małgorzata Todd

Kto rządził wtedy Polską – stał z tyłu

Mina mojej nienawiści

Czy polacy będą się wstydzili noblistów
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Zapowiadany przez premiera 
Mateusza Morawieckiego i 
uruchomiony w ubiegłym roku 
program „Dobry start” okazał 
się strzałem w dziesiątkę. 
Skorzystali z niego niemal 
wszyscy uprawnieni. Świad-
czenie – 300 zł na wyprawkę 
szkolną – trafiło w sumie do 
4,4 mln uczniów. 

Program „Dobry start” to 
realizacja jednego z punktów 
ubiegłorocznej deklaracji pre-
miera Mateusza Morawiec-
kiego, tzw. Piątki Morawiec-
kiego. To 300 zł na wyprawkę 
szkolną dla każdego uczącego 
się dziecka – bez względu na 
dochody w rodzinie. Przy-
sługuje ono raz w roku na 
rozpoczynające rok szkolny 
dzieci do ukończenia 20. r. 
życia, a w przypadku dzieci 
niepełnosprawnych uczących 
się w szkole – do ukończenia 

przez nie 24. r. życia.
W 2018 r. ze świadczenia 

skorzystało 4,4 mln uczniów. 
To niemal wszyscy upraw-
nieni. Wydatki na świadcze-
nia i ich obsługę wyniosły 
ok. 1,4 mld zł. Najmniej świad-
czeń przyznano w Krynicy 
Morskiej – 113, a najwięcej w 
Warszawie – 176 153.

– To bez wątpienia duża 
pomoc dla rodzin w okresie 
wzmożonych wydatków. Śred-
ni koszt wyprawki szkolnej 
dla jednego dziecka to niemal 
700 zł, w przypadku dwójki 
dzieci jest to ponad 1200 zł. 
Gdy dzieci jest więcej, kwota 
ta staje się naprawdę duża. Pro-
gram „Dobry start” powstał po 
to, by odciążyć rodziny. Tak 
duże zainteresowanie najlepiej 
pokazuje, że był to krok ocze-
kiwany przez społeczeństwo 
– mówi minister Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej 
Elżbieta Rafalska. Jak dodaje, 
program będzie kontynuowany 
w kolejnych latach. 

Świadczenie „Dobry start” 
przyznawane było na wniosek. 
- Wystąpić o nie mogli rodzice, 
opiekunowie prawni, rodzice 
zastępczy, osoby prowadzące 
rodzinny dom dziecka lub 
dyrektor placówki opiekuńczo
-wychowawczej – przypomina 
szefowa MRPiPS. Wnioski 
były przyjmowane online oraz 
przez te same instytucje reali-
zujące obecnie świadczenie w 
ramach programu „Rodzina 
500+”. Można je było składać 
już od 1 lipca do 30 listopada. 
Co ważne, świadczenie „Do-
bry start” jest zwolnione od 
podatku i nie podlega egzeku-
cji ani wliczeniu do dochodu 
przy ustalaniu prawa do innych 
świadczeń.

Po raz trzeci odbyła się w 
Poznaniu z okazji Dnia Ję-
zyka Ojczystego debata pod 
tytułem;” Język i demokracja”.

Organizatorem byli ; Prezy-
dent m.Poznania Jacek Jaśko-
wiak,Rada Języka Polskiego 
przy Prezydium PAN i Cen-
trum Kultury Zamek w Pozna-
niu.Udział w debacie wzięli 
goście ; prof.Jerzy Bralczyk /
moderator debaty/,prof.Prze-
mysław Czapliński, prof.Ka-
tarzyna Kłosińska,ks.profesor 
Wiesław Przyczyna KUL,prof.
Andrzej Blikle oraz redaktor 
Jacek Żukowski.Największa 
sala w Zamku była wypełniona 
po brzegi,uczestnicy stali-za-
brakło miejsc siedzących.
Przekrój  słuchaczy wiekowy 
od 16 do 85 lat.Organizatorzy 
nie spodziewali się takiej 
frekwencji.Prezydent Pozna-
nia w swoim przemówieniu 
podkreślił że pełna sala budzi 
podziw.Następuje polaryzacja 
naszego społeczeństwa.Prezes 
Rady Języka Polskiego przy 
PAN-ie Andrzej Markowski 
powiedział ;że musimy sobie 
stawiać pewne wymagania.Nie 

ma odpowiedniego języka bez 
demokracji.Wszystko zależy 
od nas samych jaki język bę-
dzie używany i jaka to będzie 
demokracja.Paneliści mówili 
ze ; język staje się naszym 
problemem.Mamy jakby”dwa 
plemiona” w Polsce?

Manipulacja językiem pro-
stackim,hipokryzja pokazuje 
nam pewne wartości.Mowa 
nienawiści ,kłótnie zmieniają 
się w spór i są tego konse-
kwencje.Powodem ataku są 
ataki, robi się piętrowo.Różne 
kwestie mowy nienawiści,to są 
wypowiedzi słowne,koniecz-
ność sposobu posługiwania 
się językiem,który wyklucza 
osoby pewnej grupy. Jest to 
agresja językowa;ironia,kpi-
na,szyderstwo.

W jaki sposób język odnosi 
się do rzeczywistości,kie-
dy kończy się opisywanie a 
reforma-deaforma,patriota 
- faszysta.

Demokracja opiera się na 
debacie,jeżeli są zakłócenia 
na najniższym poziomie.Jeżeli 
jedno wydarzenie przez jed-
nych jest uważane za sukces, 

a przez drugich za porażkę.
Tworzą się w wyrażeniach 
słowa,znaczą coś innego.Czy 
język polski jest demokra-
tyczny ? Odpowiedzi udzielają 
ludzie w zależności od swoich 
poglądów czy jest; demokratą 
,liberałem, nacjonalistą.Język 
może i potrafi współpracować 
z każdym.Nie można jego roz-
pisać na poszczególne walory 
czy zakupić jego wartości.
Język i kulturę już wynosimy z 
domu potem dopiero ze szkoły.
Poprawność języka w mediach 
budzi pewne obawy.

Powinnyśmy pamiętać o 
jednym ; szczerość jest funda-
mentem w demokracji. Mówić 
sobie prawdę bez względu na 
to jaka ona jest.

Język demokracji musi być 
językiem tolerancji.Akcep-
tacja istnieje jego akceptacji.
Debata trwała  3 godziny, 
ale nie wyczerpała tematu w 
pełni . Za rok będzie następne 
spotkanie z językiem polskim 
w Centrum Kultury Zamek w 
Poznaniu.

Zygmunt Tomkowiak

Kolejna tura miast jest po 
pomyślnych testach dowodu 
osobistego z warstwą 
elektroniczną. Urzędni-
cy, którzy wzięli w nich 
udział sprawdzali działanie 
e-dowodu w warunkach 
rzeczywistych.

W ostatnich testach udział 
wzięli urzędnicy w sumie 34 
urzędów miast i gmin z całej 
Polski, m.in. Białegostoku, 
Gdańska, Lublina, Krakowa, 
Wrocławia, Olsztyna, Rzeszo-
wa czy Zielonej Góry.

W województwie wielko-
polskim, prócz Poznania, brał 
jeszcze udział Urząd Miasta i 
Gminy z Kórnika.

- Przed wydaniem pierw-
szych e-dowodów sprawdza-
my działanie dokumentu w 
realnych warunkach, w jakich 
będzie on używany - wyjaśnia 
Marek Zagórski, Minister 
Cyfryzacji.

Kolejne testy pokazują, że 
wszystko działa tak jak po-
winno, a urzędnicy nie mają 
problemu w nowymi dokumen-
tami. - Finalizujemy wreszcie 
projekt, który powinien być 
zakończony wiele lat temu - 
podsumowuje Marek Zagórski.

Pierwsze dowody z war-
stwą elektroniczną Polacy 
dostaną w marcu. Wnioski 
o wydanie e-dowodu będzie 
można składać od 4 marca. 

4,4 mln uczniów ze 
wsparciem „Dobry start”

Język i demokracja

E-dowód - kolejne miasta po testach

Być może są wśród KUL-
TURALNYCH tacy, którzy 
mieli ochotę wybrać się 
na koncert Orkiestry 
Kameralnej Amadeus 
z bandoneonisą Wiesła-
wem Prządką i z różnych 
względów to się nie udało. 
Spieszę z informacją, że nic 
straconego. 

Otóż Wiesław Prządka pojawi 
się również w Auli Uniwersy-
teckiej już 5 marca z okazji 
jubileuszu 25-lecia jego  ze-
społu New Musette Quar-
tet w niezmiennym składzie 
Wiesław Prządka - akordeon, 
bandoneon, Edmund Klaus 
– gitara, Zbigniew Wrombel 
– kontrabas, Andrzej Mazu-
rek - perkusja, instrumenty 
perkusyjne. Oprócz zespołu 
na scenie pojawią się także 

zaprzyjaźnieni artyści Olga 
Bończyk, Justyna Szafran, 
Krzysztof Kiliański oraz Ja-
cek Kotlarski. Do udziału w 
koncercie została również 
zaproszona orkiestra Teatru 
Muzycznego w Poznaniu pod 
dyrekcją Bohdana Jarmoło-
wicza. 

W programie specjalne 
przygotowanym na ten kon-
cert pojawią się najpiękniejsze 
walce Paryża, przeboje Edith 
Piaf i Jo Dussina, piosenki 
Franka Sinatry, muzyka filmo-
wa Francisa Lai, kompozycje 
francuskiego akordeonisty Ri-
charda Galliano, tanga Astora 
Piazolli, kompozycje Wiesła-
wa Prządki oraz standardy 
jazzowe. Całość poprowadzą 
Jadwiga Kuta i Tadeusz Kuta, 
zaprzyjaźnieni aktorzy z Te-
atru Naszego w Michałowi-

cach. Jak widać zapowiada 
się niezwykła uczta duchowa, 
która na długo pozostaje w 
pamięci. Będzie też możliwość 
zakupienia płyt z udziałem 
Wiesława Prządki, i jak się 
domyślam, z możliwością 
otrzymania dedykacji samego 
Artysty. 

Koncert odbędzie się 5 mar-
ca o godz. 19.00 w Auli Uni-
wersyteckiej. 

Bilety w cenie 120 zł, 100 
zł i 80 zł dostępne na www.
bilety24.pl 

Cena biletów może wyda-
wać się dosyć wysoka, ale bio-
rąc pod uwagę rangę koncertu 
jest bardzo przyzwoita. Jestem 
pewny, że ten koncert zado-
woli najbardziej wybrednego 
melomana i wart jest każdej 
fortuny. 

Zbigniew Skibniewski  

Główny Lekarz Weteryna-
rii Paweł Niemczuk prze-
kazał wczoraj w Brukseli 
informacje dotyczące zale-
ceń Komisji Europejskiej w 
sprawie nielegalnego uboju 
bydła. Chodzi o podwyż-
szenie kar za nielegalny 
ubój, wzmocnienie systemu 
identyfikacji i rejestracji 
zwierząt oraz nadzoru 
weterynaryjnego.

W poniedziałek (11 lutego) 
na comiesięcznym spotkaniu 
unijnych ekspertów ds. żyw-
ności, zwierząt i pasz Paweł 
Niemczuk przedstawił infor-
macje w tej sprawie. Tymcza-
sem – według nieoficjalnych 
doniesień RMF FM – ma on 
zostać już wkrótce zdymisjo-
nowany.

Po spotkaniu w Brukseli 
Główny Lekarz Weterynarii 
przyznał w rozmowie z dzien-
nikarzami, że władze w War-
szawie już w piątek (8 lutego) 
otrzymały z KE z zaleceniami, 
co należy zmienić i w jakich 
terminach powinno to nastą-
pić. “Mamy odpowiedzieć 
w ciągu najbliższych dni o 
planach, jakie mamy w stosun-
ku do działań naprawczych” 
– poinformował. Niemczuk 
zapewnił, że stosowne pismo 
zostanie przekazane Komisji 
“do końca tygodnia”.

Główny Lekarz Wetery-
nar i i zapowiedzia ł także 
wprowadzenie w polskim 
prawie zmian prowadzących 
do uszczelnienie systemu nad-
zoru. “Chodzi o współpracę z 
policją, chodzi o ściganie tych 
nielegalnych procederów, jak 
również karanie” – wyliczał. 
Podkreślił, że obecnie obo-
wiązujące kary są zbyt niskie, 
a ich egzekwowanie wymaga 
czasem również postępowania 
sądowego. To natomiast potra-
fi trwać bardzo długo i czasem 
kończy się umorzeniem. “W 
związku z tym prawo nale-
żałoby zmienić” – podkreślił 
Niemczuk.

Przypomnia ł także, że 
Warszawa czeka na raport z 
audytu, jaki w zeszłym tygo-
dniu przeprowadzili w Polsce 
inspektorzy KE (ma zostać 
przekazany w ciągu 10 dni 
od ubiegłego piątku, czyli 
dnia zakończenia tygodniowej 
inspekcji).

W czasie inspekcji unijni 
urzędnicy dostrzegli „nie-
spójność funkcjonowania sys-
temu identyfikacji i rejestracji 
zwierząt”. Ustalili także, że 

nie do końca wiadomo, co w 
Polsce dzieje się z zabitymi 
zwierzętami gospodarskimi 
(nie wiadomo ile z nich zutyli-
zowano, ile padło ani ile zabito 
na użytek własny. Inspektorzy 
odnotowali ponadto wiele 
przypadków, w których nie 
zgadzały się liczby w bazach 
danych i stwierdzili braki 
w dokumentacji, co może 
przemawiać na rzecz funk-
cjonowania szarej strefy w tej 
dziedzinie.

Unijni urzędnicy stwierdzili 
ponadto, że w Polsce pracuje 
zbyt mało inspektorów prowa-
dzących kontrole w ubojniach. 
Zdaniem kontrolerów należy 
wzmocnić inspekcję wetery-
naryjną, która – jak to określił 
jeden z rozmówców RMF 
FM – ”po prostu dogorywa” z 
braku dofinansowania.

Główny Lekarz Weteryna-
rii zaprzeczył, jakoby Polska 
uruchomiła system szybkiego 
ostrzegania dotyczący żyw-
ności i paszy RASFF dopiero 
29 stycznia i o przypadkach 
nielegalnego uboju poinformo-
wała państwa członkowskie na 
prośbę KE. “Absolutnie nie na 
wniosek KE. (System ostrze-
gania) został uruchomiony 
przez powiatowego, a następ-
nie wojewódzkiego lekarza 
weterynarii. Przez głównego 
lekarza został przekazany Ko-
misji Europejskiej” – wyjaśnił 
Niemczuk.

Zdementował też informa-
cje, że system umożliwiający 
śledzenie transportu mięsa 
i wycofywanie go z obrotu 
został uruchomiony za późno. 
Tłumaczył, że dopiero 26 
stycznia okazało się, że pro-
ceder nielegalnego uboju mógł 
występować wcześniej. W ślad 
za tym – zapewnił – podjęte 
zostały działania dotyczące 
identyfikacji gospodarstw, z 

których pochodziły zwierzęta, 
a także ustalanie listy dystry-
bucyjnej.

Swoje prace w Polsce unijni 
inspektorzy rozpoczęli w ze-
szły poniedziałek od audytu 
Głównym Inspektoracie We-
terynarii. W kolejnych dniach 
odbywał się on w terenie: w 
inspektoracie wojewódzkim 
i powiatowym. Inspektorzy 
sprawdzili także działalność 
wybranej przez nich ubojni i 
zakładu skupu zwierząt oraz 
zapoznali się z dokumentami 
zakładu przetwórczego.

Tymczasem – według nie-
oficjalnych doniesień RMF 
FM – w efekcie ujawnienia 
nielegalnego uboju bydła 
Niemczuk ma zostać w najbliż-
szym czasie zdymisjonowany. 
“Jeśli ktoś jakąś winę ponosi 
– będą zmiany kadrowe, nie 
zawaham się przed takimi 
posunięciami” – zapewnił mi-
nister rolnictwa Jan Krzysztof 
Ardanowski. Komentując w 
tym samym radiu nieoficjal-
ne informacje o ew. dymisji 
Głównego Lekarza Weteryna-
rii zastrzegł jednak, że żadna 
decyzja w tej sprawie jeszcze 
nie zapadła.

Ardanowski odniósł się 
w tej rozmowie również do 
wyników unijnej kontroli w 
polskich zakładach. Zastrzegł, 
że nie zna raportu, a wstępne 
wnioski analizuje jego za-
stępca.

W związku z zarzutem kon-
trolerów o niespójność syste-
mu identyfikacji i rejestracji 
zwierząt, szef resortu rolnic-
twa oświadczył natomiast, że 
sprawdzenia wymaga, „czy 
kontrolerzy zakwestionowali 
obieg informacji, które mają 
zgłaszać rolnicy, czy też bę-
dzie potrzeba przebudowania 
całego systemu”.

Autor: EurActiv.pl 

Koncert Amadeusa z Prządką

Polska powinna wzmocnić 
nadzór weterynaryjny
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Dotychczasowe dokumenty 
zachowują ważność. Dowody 
z warstwą elektroniczną będą 
stopniowo zastępować dotych-
czasowe dowody - w miarę ich 
naturalnego procesu wymiany 
(np. z powodu końca ważności 
dotychczasowego dokumentu 
czy jego utraty).

Realizacja e-dowodu to 
kontynuacja nieukończonego 
w pierwotnym terminie pro-
jektu pl.ID, zapoczątkowane-
go w 2008 roku. Obecny rząd 
podjął decyzję o ukończeniu 
tego projektu.

Nowy dowód jest lepiej 
zabezpieczony, a warstwa 
elektroniczna pozwoli m.in. 
na wykorzystanie go przy ko-
rzystaniu z usług elektronicz-
nych. Samo użycie dowodu w 
urzędzie będzie zbliżone do 
dokonywania w sklepie płatno-
ści zbliżeniowych przy pomo-
cy karty płatniczej z chipem. 
Osoby, które nie będą chciały 
korzystać z funkcjonalno-
ści warstwy elektronicznej, 
będą mogły wykorzystywać 
e-dowód dokładnie tak, jak 
dokument bez warstwy.

Wydział Komunikacji
Biuro Ministra

Ministerstwo Cyfryzacji
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Aktywiści poznańskiej 
Koalicji Antysmogowej 
Bye Bye Smog krytykują 
prezentację pełnomocnik 
prezydenta Poznania Jacka 
Jaśkowiaka ds. jakości 
powietrza, przygotowaną 
na potrzeby autopromocji 
Miasta, ale także przekona-
nia radnych, jak to Miasto 
niezwykle intensywnie i 
skutecznie zwalcza zanie-
czyszczenie powietrza. 

Koalicjanci z żalem stwierdza-
ją, że pełnomocnik udało się 
przekonać do „naciąganych  
tez” nową vice-prezydent Po-
znania Katarzynę Kierzek
-Koperską, odpowiadającą w 
magistracie za sprawy ochrony 
środowiska w tym walkę ze 
smogiem, który w Poznaniu 
stał się poważnym problemem 
(54 dni z przekroczeniem do-
bowych norm stężenia pyłów 
zawieszonym PM 10 w 2018r., 
więcej niż w ostatnich latach, 
dane WIOŚ Poznań).

Aktywiści miejscy twierdza, 
że w prezentacji pani pełno-
mocnik dopuściła się naduży-
cia i błędnego zinterpretowa-
nia faktów.
a primo – twierdzenie, że 
powietrze w Poznaniu nie 
jest złe na tle innych miast 
– i przytaczanie schematu z 
lat 2014-2017 autorstwa Wy-
działu Ochrony Środowiska 
UM - nie jest oparte na rzetel-
nych i wiarygodnych danych 
długoterminowych. Analiza 
danych za lata 2005-2017, oraz 
obecnego roku wskazuje, że 
Poznań wciąż ma tę sama skalę 
smogu (poza latami 2010-2011, 
kiedy to notowano reperkusje 
wybuchu wulkanu na Islandii), 
a nawet z tabelek wyprodu-
kowanych w WOŚ widać, że 
poziom emisji kancerogennego 
benzo(a)pirenu wzrósł. Z kolei 
raport rządowego NFZ z lipca 
2018r. wskazuje, że umieral-
ność Polaków rośnie - wg eks-
pertów NFZ przyczyną może 
być smog. A pani pełnomocnik 
Hanna Grunt stara się wyka-
zać, że Poznań jest zieloną 
wyspą – gdzie smog jest coraz 
mniejszy, bo tak wskazują 
2 stacje WIOŚ, w tym jed-
na w ogrodzie botanicznym 
w otoczeniu filtrującej po-
wietrze bujnej zieleni (sic!).
a secundo – twierdzenie, że 
Poznań zrobił i robi bardzo 
wiele dla eliminowania szko-
dliwych emisji do powietrza 
jest nie do obrony. Kuriozalny 
jest zwłaszcza dowód chyba 
koronny pani pełnomocnik – 
„budowa trasy tramwajowej 
na Naramowice (430 mln zł)”. 

Przedziwne, bo budowa na 
dobre nawet się nie zaczęła.

Koalicja dowodzi, że równie 
naciąganych argumentów jest 
więcej i dyskutuje je po kolei: 
1. Jakim powietrzem oddy-
chają poznaniacy? Mitem po-
wtarzanym przez radnych, 
urzędników miejskich i wo-
jewódzkich, media i wielu 
ludzi jest to, że Poznań nie 
ma problemu ze smogiem, 
albo, że ma niewielki w po-
równaniu do innych miast. 
Otóż Poznaniacy oddychają 
powietrzem podobnym (przez 
wiele tygodni w roku rów-
nie złym) jak Wrocławia-
nie, gorszym jak Łodzianie, 
Warszawiacy, Gdańszczanie 
i ludzie w większości dużych 
miast Polski poza Śląskiem i 
częścią Małopolski (źródło: 
najnowszej wersji baza danych 
„WHO Global Ambient Air 
Quality Database”, strona in-
ternetowa breathelife2030.org; 
omówienie na https://zdrowie.
pap.pl/srodowisko/jakim-po-
wietrzem-oddychaja-polacy). 
2. Pani pełnomocnik powo-
łuje się na „Plan gospodarki 
niskoemisyjnej” oraz „Pro-
gram Ochrony Powietrza dla 
aglomeracji poznańskiej”, co 
samo w sobie nic nie znaczy, 
a które to dokumenty głę-
boko zalegają w szufladach 
urzędników. Kuriozalna jest 
sytuacja związana z rekomen-
dacjami twórców Programu 
(dobrze opłacona spółka Biuro 
Studiów i Pomiarów Proeko-
logicznych „EKOMETRIA” 
z Gdańska), które kompletnie 
nie są pamiętane, a co dopiero 
stosowane. Przykładem niech 
będzie choćby rekomendacja 
czyszczenia ulic na mokro, 
zwłaszcza zimą, kiedy nie 
ma mrozu – wtedy bowiem 
emisja wtórna z brudu zale-
gającego ulice i chodnika jest 
ogromna i powiększa rozmiar 
smogu z niskiej emisji. Wg 
sprawdzonych informacji, 
dzięki uprzejmości jednego 
z młodych radnych, mia-
sto zawierając umowy na 
czyszczenie miasta - ulic, 
chodników, parków itp. nie 
zastrzega czyszczenia na mo-
kro - w tym w zimie, gdy nie 
ma mrozu – nie mówiąc już 
o wykorzystywaniu w tym 
celu bezpyłowych odkurzaczy 
miejskich, jakie stosowane 
są powszechnie w miastach 
starej Unii i w świecie. A brud, 
jaki zalega na wielu naszych 
ulicach i chodnikach potrafi 
leżeć całymi tygodniami … 
aż do najbliższej ulewy. Roz-
jeżdżany przez samochody w 
wielkim stopniu powiększa 
rozmiar zanieczyszczenia po-

wietrza (tzw. pylenie wtórne, 
które stanowi nawet do 80% 
smogu komunikacyjnego; 
dane za Katarzyną Barańską 
z Wojewódzkiego Inspekto-
ratu Ochrony Środowiska w 
Wa-wie). Z badań na zlecenie 
Komisji Europejskiej wynika, 
że zanieczyszczenie komuni-
kacyjne to też cząstki odpa-
dające ze zużytych hamulców 
(16–55 proc. zanieczyszczeń 
samochodowych), cząstki ze 
startych opon (5–30 proc.) a 
także pył wzbijany przez sa-
mochody z jezdni, czyli tzw. 
emisja wtórna (28–59 proc.).
3. Pani pełnomocnik do róż-
nych działań miasta sprytnie 
dobudowuje ideologie anty-
smogową. W ten sposób to 
wszystkie miejskie działania 
inwestycyjne, nawet budo-
wę chodników, zwalniaczy 
prędkości na ulicach, nowe 
ulice, linie tramwajowe (któ-
rych notabene nie zbudowano 
ostatnimi 4 laty), kawałeczki 
uporządkowanych parków, po-
sadzone duże ilości malutkich 
drzewek jako rekompensaty za 
wycięcie dorodnych, starych 
drzew, plany zakupu 21 auto-
busów elektrycznych (prąd to 
skąd pochodzi?), przebudowę 
jednej z głównych ulic Św. 
Marcina, można zaliczyć 
do działań antysmogowych. 
Nawet wystartowanie kolei 
metropolitalnej– jak to w 
części wymienionych faktów 
robi to p. Grunt. To oczywiste 
naginanie faktów do po-
trzeb - dokumenty dotyczące 
wczesnych planów urucho-
mienia kolei metropolitalnej 
nie informują, że celem pro-
jektu jest obniżenie stężenia 
zanieczyszczeń powietrza w 
Poznaniu i regionie. Kolej ta 
ma usprawnić komunikację w 
regionie i mieście, ułatwić lu-
dziom przemieszczanie się … 
i wszystko. Wpływ na zanie-
czyszczenie powietrza w Po-
znaniu jest żaden, bowiem po 
wystartowaniu kolei poziom 
smogu wzrósł do skali niespo-
tykanej w latach poprzednich 
(w zakupowy Black Friday w 
listopadzie 2018r. Poznań zna-
lazł się na 5 miejscu rankingu 
najbrudniejszych (smog) miast 
świata wg szwajcarsko-amery-
kańskiego portalu Airvisual.
com). Złośliwy mógłby wnio-
skować, że kolej ma negatywny 
wpływ na skalę smogu, co 
byłoby równie nieuzasadnio-
nym wnioskiem jak przeciwna 
imputacja pani pełnomocnik.
5. W skali żartu należy czytać 
„sukces” miasta w walce ze 
smogiem poprzez wybudo-
wanie jednego (powtórzmy 
– jednego!) parkingi P&R 

przy oś. Sobieskiego. Parking 
nie najlepiej zlokalizowany, 
nie jest wykorzystywani w 
pełni, a nawet nie ma chod-
nika łączącego go z dworcem 
autobusowym paręset metrów 
dalej. Jeden P&R, a o parkin-
gach tego typu mówi się od lat.
6. Infrastrukturę rowerową 
analizy zewnętrznych eks-
pertów uważają za jedną z 
najsłabiej rozwiniętych w pol-
skich metropoliach. Wpływ 
na smog? Niezauważalny. 
Podobnie Poznańskiego Ro-
weru Miejskiego, transportu 
współdzielonego czy mikro 
poszerzenia strefy tempo 30.
7. Działania Ekopatrolu to – 
przyzna każdy mieszkaniec 
Poznania, który dysponuje 
sprawnym zmysłem powonie-
nia – są kropla w morzu po-
trzeb i mimo starań, w związ-
ku z takim a nie innym stanem 
prawnym, niewiele wnoszą 
do likwidacji niskiej emisji. 
Sławny, zakupiony wiosna 
2018r., mobilny miernik emisji 
zanieczyszczeń do powietrza z 
kominów nic tu nie zmienia.
8. Dobry pomysł miasta na 
bezpłatne badania termowi-
zyjne domów (w ciągu 9 lat 
przebadano zaledwie 4184 
domy) przy zasobach domo-
wych liczonych w dziesiąt-
kach tysięcy w Poznaniu to 
działanie niezauważalne. A 
gdzie tu związek tych badań 
z realną termomodernizacją?.
9. Szczycenie się funkcjono-

waniem miejskiego programu 
dotacji do wymiany kopciu-
chów na mniej trujące źródła 
ogrzewania Kawka Bis, źle 
skonstruowanego, ignoro-
wanego przez mieszkańców 
miasta, jest niezwykłym ar-
gumentem na poparcie tezy 
o znaczącym zaangażowaniu 
finansów miasta w minima-
lizację smogu. Otóż wg spra-
wozdania prezydenta miasta 
z działania miasta „w ramach 
programu KAWKA BIS w 
2018 r. dla 180 rozliczonych 
umów dotacji wypłacono 
kwotę 1.209.756,52 zł. W 
252 lokalach zlikwidowano 
362 piece na węgiel i drew-
no. Dzięki przeprowadzonym 
modernizacjom ogrzewania 
zredukowano emisję pyłów 
o 10,67 ton w skali roku, 
benzo-alfa-pirenu o 7,66 kg/

rok, a ilość spalanego opału 
zmniejszyła się o 850,1 ton 
węgla i 585,87 m3 drewna.” I 
to wszystko z przeznaczonych 
na ten program ekstremalnie 
niskich finansów – 2 mln 
zł (najmniej ze wszystkich 
dużych miast z wyjątkiem 
Warszawy). Pikanterii dodaje 
fakt, że z tego 30% poszło 
na mieszkania komunalne. 
Czyli wynik programu, który 
głównie kierowany był do 
właścicieli lokali prywatnych, 
jest jeszcze bardziej mizerny 
twierdzi Koalicja. Dodaje, że 
przy tym tempie wymiany 
kopciuchów, wliczając w to 
70 wymienionych kotłów z 
funduszu WFOŚ, kopciuchy 
Poznań wymieniać będzie 
60 lat.  I tak to niezły wynik 
– Łodzianie obliczyli, że u 
nich to będzie ponad 90 lat.
10. Szczytowe osiągniecie 
Wydziału Ochrony Środo-
wiska aplikacja „Atmosfera 
dla Poznania” to pieniądze 
wyrzucone w błoto. To nawet 
nie zdublowanie możliwych 
źródeł informacji o bieżącej 
wartości zanieczyszczenia 
powietrza w Poznaniu (także 
historycznej). Takich wirtual-
nych źródeł jest ponad dwa-
dzieścia, i na komputer, i na 
komórkę czy to z Androidem 
czy innym systemem ope-
racyjnym. Ponadto interfejs 
użytkownika jest tak nieprzy-
jazny, że – jak mówi Koalicja 
– nie  spotkali mieszkańca, czy 

urzędnika, który korzystałaby 
z tej aplikacji (poza dyrekcją 
WOŚ). Nawet radni komisji 
ochrony środowiska i komisji 
zdrowia RM nie mieli jej za-
instalowanej. Koalicjanci są 
gotowi założyć się o butelkę 
dobrego wina, że pani prezy-
dent Kierzek-Koperska w dniu 
publikacji prezentacji też nie 
miała jej zainstalowanej. Bo i 
po co - o wiele lepsze są aplika-
cje Airly, Kanarek czy portale/
aplikacje podające wartości wg 
europejskiego indeksu zanie-
czyszczenia powietrza AQI.
11. Działania informacyjno
-edukacyjne to działania ka-
napowe – wydawanie broszur, 
folderów. Niezauważalne ma 
mieście. A i mogące „po-
chwalić się” takim zaleceniem 
dla rodziców: nauczyć dzieci 
przebywające na dworze, w 

trakcie smogu, oddychania no-
sem, zaleceniem nadzwyczaj 
karkołomnym.

Niestety dotąd miasto nie 
pomysłu na smog, nie zapre-
zentowało żadnych ambitnych, 
sensownych w większej ska-
li, najważniejszych działań 
antysmogowych, do których 
eksperci zaliczają: likwi-
dowanie nienormatywnych 
kotłów pieców i kominków, 
przechodzenie ludzi z pa-
liwa stałego niskiej jakości 
na bardziej energetyczne i 
czystsze w spalaniu, a także 
termomodernizację obiektów 
mieszkalnych prywatnych i 
komunalnych w zauważalnej 
skali. Nie ma tez mowy o 
rozwiązaniach systemowych, 
o wyposażaniu wszystkich 
obiektów publ icznych w 
wentylację mechaniczną z 
rekuperacją i wydajnymi fil-
trami powietrza, permanentne 
sprzątanie ulic miasta na mo-
kro, wprowadzenie wysokiej 
jakości systemu informowania 
o wysokim zanieczyszczeniu 
powietrza już na podstawie 
prognoz, w różnych mediach, 
za pomocą tablic elektro-
nicznych na przystankach 
i w pojazdach komunikacji 
zbiorowej, ostrzegania szkół, 
przedszkoli, żłobków, szpitali, 
hospicjów, itd., o czym od lat 
mówimy i od pół roku pisze-
my, publikujemy w Internecie 
(m. in. portal środowiskowy 
sozosfera.pl). Miasto nie ma 
pomysłu ale z Koalicją An-
tysmogową na ten temat nie 
chce rozmawiać. Koalicja, 
która przekazała informację, 
że ma katalog dobrych prak-
tyk – kompendium działań 
antysmogowych zaobserwo-
wanych w Polsce i Unii - nie 
otrzymujemy odpowiedzi na 
pisma słane do prezydenta, 
zastępcy prezydenta, pełno-
mocnik ds. jakości powietrza. 
Traktowana jest jak powietrze 
czy uciążliwy insekt.

Sytuacja w Poznaniu jak 
w wielu innych najbardziej 
pasywnych w materii smogu 
miastach Polski, mówią ak-
tywiści antysmogowi. Poznań 
można by podpiąć pod raport 
Najwyższej Izby Kontroli z 11 
września 2018r.,dotyczącego 
walki samorządów z zanie-
czyszczeniami powietrza, w 
którym przeraża nie tylko 
skala niekompetencji poszcze-
gólnych organów władzy pu-
blicznej i samorządów, ale 
także skrajny brak odpowie-
dzialności za zdrowie i życie 
Polaków.

Poznań, w styczniu 2018
Koalicja Antysmogowa Bye Bye Smog

Jak Poznań pozoruje działania antysmogowe

Poznański społecznik Le-
chosław Lerczak, aktywista 
ekologiczny i członek Stowa-
rzyszenia „My-Poznaniacy” 
pozwał do sądu prezydenta 
Poznania Jacka Jaśkowiaka. 
W swoim imieniu, ale wyrok 
może mieć precedensowe 
znaczenie dla wszystkich 
mieszkańców Poznania. 

Że oddychamy w Poznaniu 
fatalnym powietrzem, nie jest 
żadną tajemnicą. To, że ko-
lejne ekipy rządzące miastem 
nie przywiązują, delikatnie 
mówiąc, do sprawy wielkiej 
wagi można wnioskować po 
niewielkiej skali i niekonse-
kwencji finansowego, ale i 
politycznego zaangażowania.

– Ostatnim dowodem może 
być choćby zeszłotygodnio-

wa debata antysmogowa w 
Urzędzie Miasta, zorganizo-
wana przez Stowarzyszenie 
Metropolia Poznań – mówi 
Lechosław Lerczak – Nie dość, 
że sala świeciła pustkami, 
to w ogóle nie pojawili się 
reprezentanci samorządu. Z 
wyjątkiem jednej opozycyjnej 
radnej – dodaje społecznik.

Pozew wnosi jeden czło-
wiek, trzeba jednak zauważyć, 
że mógłby podpisać się pod 
nim każdy mieszkaniec nara-
żony na wdychanie trującego 
powietrza.

W żądaniu pozwu czytamy: 
„Wnoszę o nakazanie Pozwa-
nemu zaniechania naruszania 
mojego dobra osobistego w po-
staci zmuszania mnie do prze-
bywania w warunkach szko-
dliwych dla życia i zdrowia 

poprzez czynności polegające 
na przeznaczaniu przez Miasto 
Poznań zbyt małych nakładów 
na walkę ze smogiem”. To nie 
wymaga komentarza.

Ale to jeszcze nie wszystko. 
Lechosław Lerczak domaga się 
też, by Sąd zobowiązał prezy-
denta Poznania do złożenia 
oświadczenia o treści: „Ja, jako 
Prezydent Miasta Poznania 
zobowiązuję się do podjęcia 
skutecznych działań prowa-
dzących do poprawy jakości 
powietrza w mieście Poznaniu, 
do bardziej skutecznej walki 
ze smogiem oraz spowodowa-
nia przeznaczania większych 
środków z budżetu miasta na 
skuteczną walkę z zanieczysz-
czeniem powietrza”.

Złożenie takiego oświad-
czenia przez prezydenta Jacka 

Jaśkowiaka równałoby się 
zobowiązaniu miasta do po-
prawy stanu powietrza, na 
czym przecież zyskają wszyscy 
mieszkańcy, nie tylko wnoszą-
cy pozew.

Trzeci punkt, zadośćuczy-
nienie finansowe, jest najmniej 
istotny, zwłaszcza że nie cho-
dzi o astronomiczną sumę 10 
tysięcy złotych (cóż to jest 
wobec wydatków władzy) 
które to pieniądze  Lechosław 
Lerczak zmierza przeznaczyć 
na cele społeczne, a konkretnie 
na zakup czujników służących 
monitorowaniu jakości powie-
trza. Warto zauważyć, że nie 
sposób wycenić w pieniądzach 
uszczerbku na zdrowiu, nawet 
firmy ubezpieczeniowe robią 
to w sposób umowny i wielce 
niedoskonały.

W uzasadnieniu pozwu 
społecznik zwraca uwagę na 
wieloletnie badania jakości 
powietrza, sytuujące Poznań 
w czołówce najbrudniejszych 
miast.  Pisze też, że notorycz-
nym przekroczeniom norm 
zapylenia, wchłaniania sub-
stancji rakotwórczych itp. 
towarzyszy brak profilaktyki 
zdrowotnej. Zwraca uwagę 
także na to, że opinia pu-
bliczna nie jest informowana 
o stanie zanieczyszczenia z 
braku stosownych urządzeń 
pomiarowych. Faktycznie, 
dzisiaj trzeba posiłkować się 
aplikacjami wykorzystującymi 
dane z nieoficjalnych źródeł. A 
te mogą przerazić.

Lechosław Lerczak w uza-
sadnieniu pozwu zwraca uwa-
gę także na to, że w dniach 

największego stężenia zanie-
czyszczeń nie funkcjonuje, 
wbrew deklaracjom władz 
miasta, darmowa komuni-
kacja publiczna. Warto tu 
dodać, że zdaniem magistratu 
darmowy przejazd ma przy-
sługiwać… tylko kierowcom, 
jakby pozostali mieszkańcy, 
kupujący na codziennie bilety 
oddychali innym powietrzem! 
Lechosław Lerczak konstatuje: 
- Prezydent unika kontaktów z 
mieszkańcami, nie chce także 
spotykać się z ekspertami, jak 
ekolodzy, działacze organiza-
cji pozarządowych, lekarze,. 
Pod tym względem od czasów 
prezydentury Ryszarda Gro-
belnego nic się nie zmieniło. 

Sprawie będziemy się uważ-
nie przyglądać.

Darek Preiss

Lechosław Lerczak pozwał do sądu prezydenta Jaśkowiaka

Z badań na zlecenie Komisji Europejskiej wynika, że 
zanieczyszczenie komunikacyjne to też cząstki odpada-
jące ze zużytych hamulców (16–55 proc. zanieczyszczeń 
samochodowych), cząstki ze startych opon (5–30 proc.) a 
także pył wzbijany przez samochody z jezdni, czyli tzw. 
emisja wtórna (28–59 proc.).

„Z badań na zlecenie Komisji Europejskiej wynika, że „Z badań na zlecenie Komisji Europejskiej wynika, że 
zanieczyszczenie komunikacyjne to też cząstki odpada-„zanieczyszczenie komunikacyjne to też cząstki odpada-
jące ze zużytych hamulców (16–55 proc. zanieczyszczeń „jące ze zużytych hamulców (16–55 proc. zanieczyszczeń „
samochodowych), cząstki ze startych opon (5–30 proc.) a 

„
samochodowych), cząstki ze startych opon (5–30 proc.) a 
także pył wzbijany przez samochody z jezdni, czyli tzw. 

„
także pył wzbijany przez samochody z jezdni, czyli tzw. 



Str. 20 POWIATY-GMINY
28 lutego 2019

Prawie 200 000 Polaków 
mieszkających w Norwe-
gii żyje w obawie o swoje 
rodziny i dzieci. Wielu z 
nich jest prześladowanych 
przez bezwzględny urząd 
Barnevernet, pierwowzór 
niemieckiego Jugendamtu. 
Nadzieją dla rodziców był 
od pięciu lat polski konsul 
dr Sławomir Kowalski, 
niezwykle szanowany przez 
naszych rodaków, którym 
służył zdecydowaną, bez-
kompromisową walką o ich 
rodziny. Niespodziewanie 
kilka dni temu norweskie 
władze zażądały wydalenia 
konsula z Norwegii.

Zarzewiem skandalu dyplo-
matycznego była sytuacja 
w ośrodku wychowawczym 
w miejscowości Hamar. Dr 
Sławomir Kowalski pojechał 
tam, by udzielić wsparcia 
prawnego polskiej rodzi-
nie, której syn został nagle 
zabrany przez urzędników 
Barnevernet. Choć konsul 
miał prawo rozmawiać z 
polskim dzieckiem, norwescy 
policjanci zignorowali prawo 
międzynarodowe i siłą wyrzu-
cili go z budynku.

Po interwencji Norwego-
wie twierdzili, że to konsul 
Kowalski utrudniał pracę 
urzędnikom Barnevernet.

Dlatego Ordo Iuris dotarło 
i ujawniło nagranie z całego 
zajścia, ukazujące kontrast 
miedzy spokojnym, profe-
sjonalnym zachowaniem dr. 
Kowalskiego a agresywny-
mi policjantami, łamiącymi 
standardy dyplomatyczne i 
naruszającymi nietykalność 
osobistą konsula. Widać wy-
raźnie, że cała sytuacja miała 
charakter bezprecedensowej 
prowokacji. Nagranie ma 
już prawie 250 000 odsłon, 
przyczyniło się do rządowego 
kryzysu w Norwegii i słusz-

nego oburzenia dyplomatów 
wielu krajów.

Polacy w Norwegii, jak 
i w kraju są zszokowani 
sposobem potraktowania pol-
skiego dyplomaty i naruszenia 
gwarantowanego prawem 
statusu konsula. Dr Kowalski, 
któremu tę funkcję powierzył 
jeszcze ówczesny Minister 
Spraw Zagranicznych Ra-
dosław Sikorski, zyskał po-
wszechny szacunek i sympatię 
jako osoba niezwykle zaanga-
żowana w pomoc Polakom i 
wykonująca swoje obowiązki 
nad wyraz rzetelnie. Słynął 
z tego, że śpieszył z pomocą 
rodakom nawet w środku 
nocy czy w dniu wolnym od 
pracy, traktując swój urząd 
jako prawdziwe powołanie, 
co dostrzegł również kolejny 
rząd, wyróżniając go w 2016 
r. nagrodą MSZ im. Andrzeja 
Kremera „Konsul Roku”.

Skuteczny i niewygodny
Nie ulega wątpliwości, że 
niestrudzone wysiłki dyplo-
maty na rzecz polskich rodzin 
były nie na rękę Barnevernet. 
Według doniesień medialnych 
w ciągu minionych pięciu lat 
konsul podjął około 150 inter-
wencji dotyczących odbierania 
dzieci polskim rodzinom, 
czym niewątpliwie naraził się 
wszechwładnemu urzędowi.

Warto dodać, że tylko w 
niecałe dwa lata Europej-
ski Trybunał Praw Człowie-
ka przyjął do rozpoznania 8 
spraw przeciwko Norwegii o 
naruszenie zasady ochrony 
życia rodzinnego. W jednym 
z artykułów prasowych norwe-
ski parlamentarzysta Morten 
Ørsal Johansen skwitował 
dosadnie niekontrolowany 
rozrost Barnevernet: „Stali 
się państwem w państwie, nie 
stosują się do obowiązującego 
prawa i zasad. Wygląda na 
to, że mają tylko jeden cel: 

odebrać tak wiele dzieci, jak 
to tylko możliwe”.

„Stańmy murem za kon-
sulem”

Dlatego od początku za-
angażowaliśmy się w obronę 
dyplomaty. Natychmiast uru-
chomiliśmy na naszym portalu 
„MaszWpływ” petycję do 
polskiego MSZ pt. „Stańmy 
murem za konsulem”, którą 
tylko w ciągu kilku dni podpi-
sało już ponad 22 tysiące osób, 
w tym duża grupa Polaków 
mieszkających w Norwegii.

Na wyraźną prośbę przy-
jaciół z Norwegii opubliko-
waliśmy też list do premier 
Norwegii pt. „Support the 
Polish Consul”, w którym 
każdy może wyrazić swoje 
oburzenie zarówno sposobem 
potraktowania polskiego dy-
plomaty, jego bezpodstawnym 
wydaleniem z Norwegii, jak 
i rażącym łamaniem obo-
wiązujących regulacji prawa 
międzynarodowego.

Prawnicy Ordo Iuris na 
co dzień przekonują się, ile 
krzywdy wyrządza norwe-
ski Urząd ds. Dzieci. Naszą 
pomocą prawną wsparliśmy 
już 18 rodzin (13 polskich i 
5 norweskich). Jedną z naj-
głośniejszych była sprawa 
Norweżek – Silije Garmo i 
jej córeczki Eiry, którym po 
naszej interwencji Minister 
Spraw Zagranicznych Jacek 
Czaputowicz przyznał azyl 
w Polsce.

Obecnie udzielamy pomocy 
prawnej 6 rodzinom skrzyw-
dzonym przez Barnevernet. 
Każda sprawa to dramat zroz-
paczonych rodziców i przestra-
szonych dzieci, które doświad-
czają wielomiesięcznej rozłąki 
oraz paraliżującego strachu 
przed utratą najbliższych.

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes 
Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej 

Ordo Iuris

Stańmy murem 
za konsulem!

W wieczór zimowy 31 
stycznia 2019 r., odbyło się 
kolejne spotkanie Dysku-
syjnego Klubu Książki 
dla dorosłych w naszej 
Bibliotece Publicznej M. i 
G. w Trzcielu. Tym razem 
przedmiotem dyskusji była 
książka Dennisa Lehane 
„Pokochać noc”. 

Pozycja ta należy do gatunku 
thrillerów psychologicznych. 
Główną bohaterką powieści 
jest Rachel Childs. Poznajemy 
ją w momencie, kiedy umiera 
jej matka słynna pisarka.  Au-
tor przedstawia główną postać, 
która od czasów swoich naro-
dzin otoczona jest tajemnicą, 
którąstworzyła jej matka. Jest 
młodą dziennikarką telewi-
zyjną, przed którą kariera stoi 
otworem. Jej życie prywatne 
wydaje się również szczęśliwe 
i ustabilizowane. Lecz jak to w 
życiu bywa to, co widzimy na 
zewnątrz nie zawsze ma wiele 
wspólnego z prawdziwym 
życiem. Tym razemtaksię wła-
śnie dzieje. Niestety na życie 
młodej kobiety mają wpływ 
tajemnice z dzieciństwa, które 
popychają ją do podejmowania 
destrukcyjnych decyzji.  Poja-
wiają się w jej życiu nowe lęki, 
tajemnice i zagadki. Pisarz 
zapewnił czytelnikowi wiele 

ciekawych i zaskakujących 
zwrotów akcji.  Bohaterowie 
występujący w thrillerze są 
bardzo skomplikowanymi 
postaciami. Chwilami czytając 
tę pozycję mamy wrażenie, że 
pomimo wątku kryminalnego 
jest to książka psychologiczna. 
Polecam tą książkę do prze-
czytania podczas wieczorów 

zimowych.
Następne spotkanie Dysku-

syjnego Klubu Książki dla do-
rosłych odbędzie się 28 lutego 
2019 r. o godz. 16.00. Będzie 
to panel dyskusyjny z pisarką 
Dorotą Schrammek, omawia-
na będzie książka „Tam, gdzie 
czekał anioł”.
 Sporządziła: W. Fabian

W sobotę, 16 lutego br. w 
Brójcach odbył się turniej 
piłki nożnej halowej o puchar 
Burmistrza Trzciela. Udział 
wzięło 5 zespołów: Chrobry 
Brójce, Obra Trzciel, Delta 
Smardzewo, Zenit Myszęcin, 
oldboye Gminy Trzciel. Mecze 
rozgrywano po 15 minut syste-
mem każdy z każdym. Walka 
była zacięta, emocji co nie-
miara, szczególnie w meczach 
derbowych. Zawody wygrała 
drużyna Delty Smardzewo, 
która w ostatnim, decydu-
jącym o pierwszym miejscu 
meczu zremisowała z Obrą 
Trzciel 2:2. Była determinacja, 
żółte i czerwone kartki, zwroty 
akcji... Sympatyczną niespo-
dziankę sprawili oldboye, 
którzy okazali się najlepszą 
drużyną w miniklasyfikacji 
Gminy Trzciel, pokonując 
zarówno Obrę Trzciel, jak i 
Chrobrego Brójce. Słowem, 
oldboye jak wino... 

Ostateczna klasyfikacja:
1. Delta Smardzewo - 8 punk-
tów, bramki 13:5
2. Obra Trzciel - 7 punktów, 
bramki 11:6
3. Zenit Myszęcin - 7 punktów, 
bramki 7:7
4. Oldboye Gminy Trzciel - 6 
punktów, bramki 13:16
5. Chrobry Brójce - 0 punktów, 
bramki 6:16

Gratulujemy zwycięzcom i 
zapraszamy za rok. RK

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki w Trzcielu

Turniej piłki nożnej halowej 
o puchar Burmistrza Trzciela

Coraz więcej ludzi logicznie 
myśli, przyjmuje argumenty i 
wyciąga wnioski.

Rodzicie, kochają swoje 
dzieci i chcą dla nich, jak 
najlepiej, dlatego coraz czę-
ściej pytają w szpitalu, czy te 
szczepionki są bezpieczne, czy 
moje dziecko jest na tyle zdro-
we, aby zostało zaszczepione.

Reakcja lekarzy na pytania 
i wątpliwości rodziców jest 
przerażająca. 

Nadawaliby się na strażni-
ków w obozie pracy.

Wzywają policję i najchęt-
niej odebraliby dziecko, bo… 
rodzice pytają.

W szpitalu nie wolno pytać, 
trzeba bezmyślnie wykonywać 
polecenia pracowników w 
białych kaftanach.

Zapraszamy do zapoznania 

się z historią zastraszanych 
rodziców:

https://martabrzoza.pl/szcze-
pienia/wezwali-policje-bo-
nie-chcieli-zaszczepic-dzieci

Zapraszamy codziennie na 
nasz portal: https://robert-
brzoza.pl, gdzie publikujemy  
najlepsze artykuły dnia z in-
ternetu.

Bezpłatne konto pocztowe
Każda osoba może dostać od 
nas bezpłatne konto pocztowe.
Korzystam z niego od roku i 
jest bardzo fajne i bezpieczne. 

Jest na naszych serwerach i nie 
ma spamu czy niepotrzebnych 
reklam.

Co zrobić, aby dostać swoje 

bezpieczne konto?
1 krok - Wejdź na stronę 
2 krok - na dole strony wpisz 
imię, nazwę użytkownika, 
adres email, zaznacz, że nie 
jesteś robotem, zaakceptuj re-
gulamin i kliknij: „Zamawiam 
bezpłatny pakiet”. 

Uwaga - nazwa użytkownika 
to nazwa twojego emaila.
3 krok - przejdź do swojej 
skrzynki pocztowej i poszu-
kaj wiadomości z danymi do 
logowania. 

Jak dostać E-Booki?
https://akademiageopolity-
ki.pl/tresci/cztery-ebooki-o
-zdrowiu-bezplatn

Robert Brzoza 
robertbrzoza.pl - Polski Portal 

Informacyjny

Obłęd szczepionkowy trwa i rozkwita
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Opracowanie: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU

Burmistrz Nowego Tomyśla 
informuje, że w związku z in-
terpelacją radnego Rady Miej-
skiej w sprawie parkowania 
pojazdów w okresie niedziel 
i świąt w miejscach przejść 
dla pieszych oraz blokowanie 
całego chodnika w dniach, w 
których odbywają się msze 
święte, 

Urząd M iejsk i  w No -
wym Tomyślu wprowadza: 

ca łkowity zakaz zat rzy-
mywania i postoju pojaz-
dów na placu Chopina, po 
stronie szkoły muzycznej. 
Dzięki uprzejmości dyrekcji 
Szkoły Muzycznej oraz Ban-
ku Spółdzielczego w Nowym 
Tomyślu w niedziele i świę-
ta otwarte zostaną parkingi 
umożliwiające swobodne par-
kowanie (wjazd od strony ul. 
Piłsudskiego).

W niedzielę 17 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Bukowiec. Jednostka znajduje się w Krajowym Systemie Ratow-
niczo - Gaśniczym. Obecnie liczy 76 członków, z czego 39 czynnych. W roku 2018 brała udział w 264 wyjazdach, z czego 193 
dotyczyły akcji bojowych lub ratowniczych.

KOMUNIKAT Zebranie strażaków z Bukowca

16 lutego w holu Nowoto-
myskiego Ośrodka Kul-
tury odbył się V Konkurs 
Modeli Kartonowych, 
podczas którego uczestnicy 
zaprezentowali różnorodne 
modele. Pojawił się m.in. 
model Urzędu Miejskiego 
w Nowym Tomyślu, ratusza 
w Biesenthal, wieży ciśnień, 
chatki olęderskiej, Iron Man. 
Następnego dnia, w nie-
dzielę, odbyło się wręczenie 
pucharów i medali. 

Pierwszego dnia, oprócz kon-
kursu, odbyło się spotkanie 
dotyczące wyprawy ORP Ku-
jawiak. Prelekcję prowadzili: 
prof. TimmyGambin – spe-
cjalista z zakresu archeologii 
podwodnej z Uniwersytetu 
Maltańskiego, Mark Alexan-
der – nurek, uczestnik wypraw 
wrakowych z USA, Roman 
Zajder – prezes Stowarzysze-
nia Wyprawy Wrakowe, Piotr 
Wytykowski – wiceprezes 
SWW, organizator i kierownik 
wypraw wrakowych, Mariusz 
Borowiak – pisarz – marynista, 

uczestnik wypraw wrakowych, 
Krzysztof Korszewski – nurek, 
uczestnik wypraw wrakowych.

Uczestnicy mieli możliwość 
obejrzeć film, który pokazywał 
przygotowania do wydobycia 
dzwonu. Prowadzący spotka-
nie opowiadali o trudnościach, 
które towarzyszyły całej eks-
pedycji. Przez cały czas pre-
zentowana była replika dzwonu 
okrętowego wydobytego z wra-
ku ORP Kujawiak. 

Burmistrz Nowego Tomyśla 
Włodzimierz Hibner, dyrektor 
NOK-u Beata Baran oraz or-
ganizator Krzysztof Szeffner 
podziękowali poszukiwaczom 
za przyjazd, przedstawienie 
historii oraz wręczyli upominki. 
Oprócz tego na prowadzących 
prelekcję czekała wielka nie-
spodzianka, specjalnie dla nich 
zostały utworzone kartonowe 
modele wraku ORP Kujawiak. 
Obdarowani nie ukrywali za-
skoczenia. 

Podziękowania należały się 
również modelarzom, którzy 
przygotowali to pracochłonne 
dzieło.

18 lutego odbyła się uroczy-
stość uczczenia 10. rocznicy 
istnienia Domu Dziennego 
Pobytu w Nowym Tomyślu. 
Uczestnikami uroczystości 
byli m.in.: burmistrz Włodzi-
mierz Hibner, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Nowym 
Tomyślu Marek Ratajczak, 
radna Krystyna Wilkoszarska, 
dyrektor Miejskiej i Powiato-
wej Biblioteki Publicznej w 
Nowym Tomyślu Lucyna Koń-

czal-Gnap. Najważniejszymi 
uczestnikami wydarzenia byli 
przede wszystkim seniorzy, 
którzy współtworzą społecz-
ność Domu Dziennego Po-
bytu. Po części oficjalnej był 
czas na występy. Na początku 
zaprezentowały się dzieci z 
Przedszkola nr 3 Bajkowe 
Zacisze. Również seniorzy 
mieli swoje ,,5 minut’’. Cała 
uroczystość odbyła się w prze-
miłej atmosferze.

W dniu 22 lutego br. odbyła 
się uroczystość związana 
z oficjalnym oddaniem do 
użytkowania wyremonto-
wanych szatni sportowych 
w miejscowościach Boruja 
Kościelna oraz Bukowiec. 

Zadanie zostało zrealizowane 
w ramach przedsięwzięcia 
pn.: „Remont szatni wiejskiej 
w Borui Kościelnej i Bukow-
cu, gmina Nowy Tomyśl” 
dofinansowanego ze środków 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego w ramach 
Programu „Szatnia na medal”. 
W ramach remontu w Borui 
Kościelnej przeprowadzono 

m.in.: demontaż starych okła-
dzin, sufitów i okien, wyłoże-
nie nowych płytek, wykonanie 
elewacji zewnętrznej oraz 
ocieplenie dachu. W Bukowcu 
dokonano natomiast renowacji 
pokrycia dachu. 

W uroczystym przecięciu 
wstęgi wzięli udział: Poseł 
na Sejm RP Jakub Rutnic-
ki, Marszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Marek 
Woźniak, Burmistrz Nowego 
Tomyśla Włodzimierz Hibner, 
Wicestarosta Nowotomyski 
Marcin Brambor, Przewod-
niczący Rady Miejskiej w 
Nowym Tomyślu Marek Ra-
tajczak, nowotomyscy radni, 

dyrektorzy gminnych jed-
nostek organizacyjnych, soł-
tysi, dyrektorzy szkół wraz 
z uczniami, przedstawicie-
le klubów sportowych oraz 
przedstawiciele Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Poświęce-
nia wyremontowanych szatni 
dokonał ksiądz Marcin Ku-
biak z parafii pw. św. Marcina 
w Bukowcu. 

Po zakończeniu części 
oficjalnej zaproszeni goście 
mogli zobaczyć program ar-
tystyczny przygotowany przez 
dzieci z Wiejskiego Domu 
Kultury w Bukowcu oraz Ze-
społu Przedszkolno-Szkolnego 
w Bukowcu. 

V Konkurs Modeli Kartonowych 18 lat Domu Dziennego 
Pobytu

Otwarcie szatni na medal 
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W środowe popołudnie, 
szóstego lutego w Gościńcu 
u Michała w Drzymałowie 
miało miejsce Spotkanie 
Noworoczne. Burmist rz 
Rakoniewic zaprosił na nie 
przedstawicieli urzędu oraz 
gości, wśród których byli: 
Starosta Grodziski Mariusz 
Zgaiński, Radni, Sołtysi, 
Przewodniczące KGW, Pre-
zesi Ochotniczych Straży 
Pożarnych, przedstawiciele 
placówek oświatowych i in-
nych instytucji działających 
na terenie gminy mieli 
okazję spotkać się w mi-
łej i przyjaznej atmosferze 
i wysłuchać wspaniałego 
koncertu zespołu SOUN-
DLOVERS – Miłośnicy 
Dźwięku. 

Z okazji Nowego Roku 
Burmistrz Rakoniewic dr 
Gerard Tomiak podziękow ał 
wszystkim zgromadzonym za 
dotychczasową współpracę 
i życzył wspaniałego roku 
2019. Głos zabrał również 
Starosta Grodziski, który 
również podziękował za 
współpracę i życzył wszyst-
kim, aby kolejny rok był 
równie owocny. 

Nowy rok to zawsze do-
skonała okazja do spotkania 
się w miłej atmosferze i roz-
mów o planach na najbliż-
szy czas, zwłaszcza, że to 
właśnie dzięki współpracy 
różnych instytucji, podmio-
tów i mieszkańców, Gmina 
Rakoniewice rozwija się 
i tworzy miejsce przyjazne 
do życia i prowadzenia dzia-
łalności.

Spotkanie Noworoczne 
z „Miłośnikami Dźwięku”Stowarzyszenie Pomocy 

Dzieciom „Serce” z Rako-
niewic przygotowało akcję 
charytatywną, która odbyła 
się 9 lutego 2019r na Sali 
OSP w Rakoniewicach. Dla 
członków stowarzyszenia 
był to już XXV Chary-
tatywny Bal ponieważ 
organizowane były już 
zarówno Walentynkowe, 
jak i Andrzejkowe. 

Przy okazji tegorocznego balu 
mieliśmy okazję sprawdzić 
swoje możliwości na innej 
Sali, serdecznie dziękujemy 
OSP za udostępnienie Sali. 
Osoby chętne do pracy pora-
dziły sobie doskonale ponie-
waż goście balu wielokrotnie 
to podkreślali. Poczęstunek 
smakował, a czasu na nudę 
nie było ponieważ Dj MAX, 
który prowadził imprezę nie 
pozwalał na to, aby goście 
siedzieli przy stołach. Goście 
z uśmiechem spędzili ostatki. 
Przygotowano niespodziankę 
dla gości- Występ Cherle-
aderek ” Jak nie my to kto” z 
Wielichowa.

Jak sama nazwa wskazuje 
był to bal charytatywny dla-
tego pozyskane środki finan-
sowe przeznaczone zostaną 
na dofinansowanie wyjazdu 
rehabilitacyjnego dla osób 
niepełnosprawnych.

Członkowie stowarzyszenia 
składają serdecznie podzięko-
wania za pomoc podczas przy-
gotowania balu  pracownikom 
i uczestnikom Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej z Rakoniewic, 
którzy sumiennie zrealizowali 
zadania. Podziękowania należą 
się także dla członków stowa-
rzyszenia za wsparcie finanso-
we i rzeczowe, które podczas 
organizacji balu jest bezcenne. 

Podziękowania należą się oczy-
wiście dla wszystkich darczyń-
ców, którzy przekazali wpłaty 
pieniężne i rzeczowe.

DARCZYŃCY
a XXV Walentynkowego Balu Charyta-
tywnego- 2019
a Firma Sprzątająco-Handlowa „PU-
CUŚ”
a Wioletta Szczepaniak, Rakoniewice
a MB Pro� l Sp z.o.o. Gliwice
a OSP Rakoniewice
a Urząd Miejski w Wielichowie
a Grupa Cherleaderek „Jak nie my to 
kto” z Wielichowa
a UKS RUCH Chorzów
a Trofika Paula „Kuczyk”(Paulina 
Bobkońska – Drzymała) Grodzisk Wlkp
a Agencja Motoryzacyjna” CORBI 
CARS”, Lasówki
a Wójcik Okna i Drzwi, Wrocław
a Otylia, Wiesław Nijacy, Wielichowo
a Zespół „Blue Rey” 
a Zespół „ Teraz my”
a Studio Fryzjerskie Marcinkowska 
Magdalena, Rakoniewice
a Agencja Ubezpieczeniowa Marek 
Kostrzewski, Rakoniewice
a LOGI- SERV Szymon Śliwiński, 
Rakoniewice
a Apteka Centrum, Rakoniewice
a ANEX Jarek Marciniak, Wielichowo
a Przedsiębiorstwo Handlowe Andrzej 
Ciorga, Wielichowo
a F.U.H.” U Tomka” D. Szczygieł, 

Rakoniewice
a Firma DUET, Kamieniec
a Zakład Fryzjerski, Patalas, Rako-
niewice
a Sklep Zoologiczno- Wędkarski 
Martyna Górka, Grodzisk Wlkp.
a Apteka” Eliksir”, Wielichowo
a Usługowy Zakład Mechaniki i Bla-
charstwa Edward Bosy, Dębsko
a HURT- DETAL Sklep Jubilersko-Upo-
minkowy Marek Wdowiecki, Kościan
a Apteka” Zdrowie” Wielichowo
a G.S. Wielichowo
a Maria Kozłowska” Kwiaciarnia”, 
Wielichowo
a Alina Cugier, Wilkowo Polskie
a Sklep Odzieżowy” MIX” Lidia Kowal-
czuk, Rakoniewice
a Zakład Przetwórstwa” MIECZ” 
Wolsztyn
a Michał Borowczak Stacja Okręgowo-
Diagnostyczna Delta, Rakoniewice
a Firma Handlowo- Usługowa Mateusz 
Zyznarski, Wioska
a Kinga Wójcik, Ptaszkowo
a Zuzanna Hamrol, Rakoniewice
a Zdzisław Krym MEGRAM, Granowo
a M M Hair Beauty Academy Magda 
Gemska, Rakoniewice
a Twardowska Natalia, Rakoniewice
a „ MIK-MAR” Łąkie
a „ Bonduelle” Ruchocice
a M. Adamczak. Electric Kaczmarek, 
Leszno
a Michał Klein, Rostarzewo
a Daria Józefowska, Nowa Wieś

XXV Charytatywny Bal Walentynkowy

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

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

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

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
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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” 

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

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

nad morzem „Willa Augustyna”  
tel. 601 658 921
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Materiał przygotował: Wydział Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim

W niedzielę, 10 lutego 
przed budynkiem Staro-
stwa Powiatowego odbył 
się piknik wojskowo-histo-
ryczny połączony z insceni-
zacją historyczną z okazji 
100. rocznicy zakończenia 
zwycięskiego Powstania 
Wielkopolskiego. 

Inscenizację przygotowaną 
przez Grupę Rekonstrukcji 
Historycznej Grätz popro-
wadził Dariusz Matuszewski 
– kustosz Muzeum Ziemi 
Grodziskiej. Rekonstruk-
cja przedstawiała przejęcie 
przez powstańców Starostwa 
Powiatowego w Grodzisku 
Wielkopolskim i usunięcie 
z funkcji Landrata Ernsta 
Bogislawa Von Klitzinga. 
Podczas wydarzenia prezen-
towany był również sprzęt 
wojskowy 5 Lubusk iego 
Pułku Artylerii w Sulechowie 
gdzie można było zobaczyć 
m.in. działo Dana, wyrzutnie 
rakietową WR-40 Langusta, 
zestaw rozpoznawczy Li-
wiec, samochód sanitarny 
oraz urządzenie lokacyjne.  
Piknik wojskowo - histo-

ryczny odbył się z inicja-
tywy Starosty Grodziskiego 
oraz Stowarzyszenia Zie-
mi Grodziskiej LEADER. 
Organizatorzy i wykonawcy 
dziękują 5 Lubuskiemu Puł-
ku Artylerii w Sulechowie, 
Grodziskiej Hali Sportowej, 
Zakładowi Poprawczemu w 
Grodzisku Wielkopolskim 
oraz Muzeum Ziemi Grodzi-
skiej za pomoc w przygo-
towaniu i przeprowadzeniu 
wydarzenia.

Piknik wojskowo–historyczny w 100-lecie 
Powstania Wielkopolskiego
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