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

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 530 zł /tona 
a blacha 370 zł/tona
a puszka 3,00 zł/kg 

Więcej informacji na 
stronie 3

SKUP ZŁOMU

SKUP ZŁOMU
MAKULATURY

METALI KOLOROWYCH

TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

PŁACIMY GOTÓWKĄ

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

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

tel. 509 174 596 lub 534 611 454

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

PROFESJONALNY PARTNER

www.gmyrpol.pl    gmyrpol@post.pl

Stęszew
ul. Kosickiego 9 

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

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

tel. kom: 602 648 298

Nowy Tomyśl
ul. Ogrodowa 28

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

Wolsztyn
ul. Słowackiego 11A

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

AUTO PASZKOWSKI

734 120 226 
604 441 405

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW  

w Rakoniewicach

LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
PRZEGLĄDY OKRESOWE

kierunek Poznań k/stacji BP

AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE

 czynne: 
Pn – Pt: 8.00 - 19.00   
Sobota: 8.00 - 14.00 DO KAŻDEGO PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO 

   LEGALIZACJA GAŚNICY 

     G
RATIS

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

FARBY,  TAPETY, FOTOTAPETY

AKCESORIA MALARSKIE

KLEJE, LAKIERY, OKLEINY
LISTWY DEKORACYJNE

KARNISZE, KINKIETY, PŁYTY G–K 

Niałek Wielki 60
64-200 Wolsztyn

(kierunek przystań żeglarska)

tel: 68 384 0773 / hurtownia@izomet.pl

Niech słońce 
PRACUJE
dla Ciebie
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Opracowanie: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU

Dnia 17 lutego br. odbyły 
się zebrania wiejskie w 
Przyłęku oraz Sękowie. 

Podjęto uchwałę w sprawie 
przekazania pieniędzy z fun-
duszu sołeckiego na wspólnie 
zaplanowane przedsięwzięcie- 
zakup płyt drogowych do bu-
dowy drogi śladowej. Koszt 
zakupu płyt to 50.000,00 zł. 

Od dnia 18 lutego br. obowią-
zywać będą nowe stawki za 
parkowanie w Strefie Płatnego 
Parkowania.  Poniżej wykaz 
ulic objętych strefą:

Podstrefa A (czerwona)
1. Plac Niepodległości,
2. Plac Chopina,
3. część ulicy Poznańskiej- od 
Placu Chopina do skrzyżowa-
nia z ulicą Krótką,
4. część ulicy Długiej- od Pla-
cu Niepodległości do skrzy-
żowania z ulicą Śniadeckich,
5. część ulicy Marszałka Pił-
sudskiego- od skrzyżowania 
z ulicą Witosa do Placu Cho-
pina,
6. ulica Mickiewicza wraz z 
przyległym parkingiem, 
7. ulica Tysiąclecia od skrzy-
żowania z ulicą Norwida do 
Placu Niepodległości z przy-
ległym parkingiem.

Podstrefa B (żółta)
1. ulica Olchowa- od skrzy-

żowania z ulicą Topolową do 
skrzyżowania z ulicą Broniew-
skiego,

2. parking przy skrzyżowaniu 
ulic: ulica Witosa z ulicą Ty-
siąclecia.

Jędrzej Stępak – uznany 
mistrz wiklinowych kompo-
zycji, autor, projektant wi-
klinowego kosza w Nowym 
Tomyślu. 

Kosz gigant jest jednym z 
najbardziej rozpoznawalnych 
współczesnych symboli No-
wego Tomyśla. Kształtem 

przypomina łódź z herbu No-
wego Tomyśla zaś materiał, z 
którego jest wykonany nawią-
zuje do tradycji upraw wikliny 
i rzemiosła plecionkarskiego 
w okolicy Nowego Tomyśla i 
Wielkopolski.

W dniu 19 lutego br. w 
Urzędzie Miejskim w Nowym 
Tomyślu odbyło się spotkanie, 

w którym wzięli udział: Bur-
mistrz Nowego Tomyśla Wło-
dzimierz Hibner, prof. Jędrzej 
Stępak oraz mistrzowie ple-
cionkarscy: Katarzyna Wacho-
wiak oraz Rafał Górczyński. 
Rozmowy dotyczyły planów 
renowacji kosza giganta, której 
realizacja zaplanowana jest w 
tym roku.

Dyskutowano o funduszu sołeckim 

Zmiany w strefie płatnego parkowania 

Wiklinowe spotkanie z prof. UAM 
dr hab. Jędrzejem Stępakiem

W dniu 10 lutego br. w 
Urzędzie Miejskim w 
Nowym Tomyślu  odbyło 
się spotkanie z przedsta-
wicielami firmy KPMG 
z Warszawy w sprawie 
możliwości rozwoju kie-
runków gminnej spółki 
ciepłowniczej PEC sp. z o.o. 
w Nowym Tomyślu.

KPMG jest międzynarodową 
siecią firm audytorsko-do-
radczych. Doradza polskim i 
międzynarodowym firmom 
oraz instytucjom ze wszyst-
kich sektorów gospodarki, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
branży dóbr konsumpcyjnych, 
usług finansowych, private 
equity, motoryzacyjnej, nie-
ruchomości i budownictwa, 
technologii informacyjnych, 
mediów i komunikacji (TMT), 

transportowej (TSL), produkcji 
przemysłowej, a także sektora 
publicznego.

Tematem spotkania była 
strategia Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej w Nowym 
Tomyślu. Omawiano kwestie 
dotyczące min. infrastruktury 

i rynku lokalnego, możliwości 
zwiększenia zapotrzebowania, 
wpływ rozwoju PEC na jakość 
powietrza, wpływ miasta na 
możliwości PEC w zakresie 
czystego powietrza, a także 
możliwości inwestycji w ko-
generację.

Strategia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
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Aby uchronić się przed nie-
uniknionymi podwyżkami 
prądu istnieją dwa wyj-
ścia. Jedno jakie mamy do 
zaproponowania to zamro-
żenie cen prądu za pośred-
nictwem naszego gwaranta 
firmy AXPO Polska, która 
już w tym roku osiągnie 
100% pozyskiwanej energii 
ze źródeł odnawialnych. 
Druga opcja to zainwesto-
wanie we własną elektrow-
nie słoneczną. Obydwie 
możliwości tyczą się zarów-
no firm jak i gospodarstw 
domowych. 

Opiszę przykład Pana Wojtka, 
który zdecydował by firma 
KRAJOWA ENERGIA przy 
współpracy z generalnym wy-
konawcą firmą HYMON zain-
stalowała na jego dachu panele 
fotowoltaiczne. Rodzina pana 
Wojtka mieszka w gminie 
Kościan, gdzie nasza firma 
wygrała przetarg na montaż 
blisko 300-sta instalacji PV. 
Kąt nachyleniu dachu – 35%- 
dla fotowoltaiki idealny. Ilość 
prądu zużytej w poprzednim 

roku to blisko 4600kWh. W 
jednych firmach proponowa-
no właśnie taką instalację, w 
innych nawet mniejsze. Nasz 
kalkulacja przy zachowaniu 
wszelkich norm to 5,06 kWp. 

Panele mają działać co naj-
mniej 25lat – mówi. – Nie 
mogłem więc sobie pozwolić 
na firmę krzak, która zniknie 
i pozostawi mnie bez serwisu. 
Po sprawdzeniu w KRS kilku 
firm mówiących, że działają 
w branży trzy lata okazało 
się że zajmują się fotowolta-
iką od kilku miesięcy. Poza 
naszym wykonawcą firmą 
Hymon Energy działającą 

na rynku polskim od 2011 
roku, do dogrywki przeszła 
jeszcze jedna firma. Koszt 
realizacji zbliżony. Naszym 
atutem okazał się falownik 
(inwerter) z optymalizatorami 

oraz możliwością monitoro-
wania działania każdego z 
paneli przy użyciu aplikacji 
zainstalowanej na smartfonie. 
Oferowano dłuższą gwarancję 
na panele, nie odegrało to 
znaczenia, ponieważ falownik 
starszej generacji nie miał 
możliwości monitorowania 
sprawności paneli przez cały 
okres ich użytkowania. Warto 
też zwrócić uwagę na pozosta-
łe elementy instalacji czy fir-
mą, która korzysta z aktualnie 
dobrej koniunktury na rynku 
korzysta z tańszych zamien-
ników, które mogą nie podołać 
zagrożeniom pogodowym ale 
również próbie czasu.

Inwestorowi łatwiej było 
podjąć decyzję dzięki dota-
cji „Mój prąd” w wysokości 
5000zł oraz ewentualnej ulgi 
podatkowej przy rozliczeniu 
rocznego dochodu. Doradca 
energetyczny KRAJOWEJ 
ENERGII przeprowadził pana 
Wojtka przez cały proces. Od 
momentu profesjonalnego au-
dytu, poprzez instalację syste-
mu, pozyskanie finansowania, 
aż do pomocy w wypełnieniu 
wniosku o dotacje.Na pierw-
szym nie zobowiązującym  
spotkaniu rozwiał wszelkie 
wątpliwości pomagając prze-
siać często błędne informacje 
płynące z Internetu. 

Z obliczeń wychodzi iż in-
stalacja przy założeniu wzro-
stów cen energii o 25% zwróci 
się za około 5,5roku, a jeśli nie 
zdrożeje? Można śmiało zało-
żyć okres 7-8lat.  Czy warto 
poczekać by po okresie spłaty 
cieszyć się darmową energią 
na którą pracuje Słońce? Myślę 
że tak.

Niech słońce pracuje dla Ciebie

Bartosz Bernacki 
Doradca energetyczny 

Krajowej Energii
tel. 510 125 335

Krajowa Energia Sp. z o.o. ul. Kolbego 18, 59-220 Legnica  
www.krajowa-energia.pl

Malwina Kubiak 
Doradca energetyczny 

Krajowej Energii
tel. 607 229 842

Dnia 7 lutego 2020 roku o 
godzinie 19:00 w Galerii Yes 
przy ulicy Paderewskiego 7 w 
Poznaniu miało miejsce po-
nadczasowe wydarzenie doty-
czące twórczości artystycznej 
Sławy Tchórzewskiej, która 
przedstawiła swój kolorystycz-
ny świat barw przeniesiony na 
biżuterie użytkową - od bursz-
tynu bałtyckiego, srebra, plexi, 
skór, fragmentów zabawek 
dziecięcych,   modeliny, wy-
kończeń malowanych ręcznie, 
po brokat i pył diamentowy, a 
także malarstwo. 

Projektantka czerpie pomy-
sły wzięte z życia codziennego 
pod wpływem ekspresji, bez 
żadnych wcześniejszych pro-
jektów, szkiców, wzorów lub 
modeli. 

Główny akcent to przypad-
kowy uśmiech przechodnia 
mijanego na co dzień, nietypo-
wy smak ulubionych owoców 
oraz elektroniczna muzyka. 
Autorka biżuterii specjalizuje 
się w unikatach, które nie 
są do powtórzenia przez ko-
goś z branży. Stwierdza, że: 
„Konsekwencja, wyrazistość i 
przepływ emocji to nawzajem 
dopełniające się impulsy w 
mojej pracy”.

Galerie Yes stworzyła Ma-
ria Magdalena Kwiatkiewicz 
(właścicielka, społeczniczka, 
fotografka, podróżniczka, ar-
tystka) ponad 20 lat temu, wraz 
z zespołem: Alicją Iwańską, 
Alicją Wilczak, Iloną Rosiak 
– Łukaszewicz (dyrektorem 
galerii).

Nasza ukochana pani Maria 
jest wielką postacią w świecie 
biżuterii użytkowej, zna się 
zarówno na sztuce, jak i zna 
artystów wielkiego formatu. 
W jej galerii możemy odna-
leźć cuda, cudeńka na wymiar 
- nie dookreślenia. Zawsze 
zastanawiamy się, że koncep-
cje myślowe artystów tworzą 
wielką materie świata, która 
jest tylko wycinkiem naszego 
życia. Włożona praca w arcy-
dzieła sztuki nie ma żadnego 
zamiennika. Kończy się goto-
wą piękną biżuterią, do której 
mamy dostęp między innymi 
w Galerii Yes. Serdecznie 
dziękujemy.
Autor tekstu: Mirosław Paweł Kałużny

Współpraca: Michał Szott
Autor zdjęć: Mirosław Paweł Kałużny

„NIEZNANE ŚWIATY” – Wystawa biżuterii Sławy Tchórzewskiej

Przez 15 lat podczas spo-
żywania pączków na czas 
było dobrze, nikomu to 
nie przeszkadzało. Media 
poznańskie - i nie tylko - z 
wesołością i humorem 
podchodziły do tej nowej 
tradycji. 

Gdy nastała od półroku nowa 
szefowa Gazety Wyborczej Po-
znań Paula Skalnicka Kirpsza 
zmieniła redakcyjną optykę 
twierdząc, że...”jedzenie pącz-
ków na czas jest niesmaczne”. 
Może warto przypomnieć pani 
redaktor znaczeni słowa „ 
niesmaczne” - to majacy niskie 
walory smakowe, nie smakują-
cy komuś, zle przyrządzony. 
Niesmaczny to może być żart 
lub czynić komuś nismaczne 
uwagi. Komuś czyli Czytelni-
kom Gazety Wyborczej może 
taka wielopiętrowa demago-
gia odpowiada, odczuwają 
bowiem urojenia mniejszo-
ściowe adresowane wyłącznie 
do KODziarzy, na pewno nie 
do zubożałej inteligencji, do 
której i ja się zaliczam.

  Co roku około stu pozna-
niaków traktowało to jedzenie 
jako zabawę, nawet jeden z 
pracowników poznańskiej Ga-
zety Wyborczej kilka lat temu 

wygrał ten konkurs. A teraz 
ta zabawa jest niewłaściwa i 
nie powinno ją sie organizoać. 
Bo NIE.

Pani redaktor  PSK idzie 
tropem  egzotycznej w wypo-
wiedziach europosłanki Sylwi 
Spurek, która domaga się nie 

jezenia mięsa.
Oto przestawicielki  kobie-

cej zadumy  przekazujące za-
grożenia dla  Polaków i Polek. 
Nie pozwalają jeść pączków 
i mięsa.

„Nie stać nas na takie roz-
rywki...” pisze pani redaktor. 
Czy na stojąco czy na leżąco ? 
A na jakie ? takie jakie serwują 
pupile z poznańskiego KOD.

  Gdyby ten tekst ukazał 
sie w Gazecie Wyborczej Po-
znań w numerze datowanym 
1 kwietnia, to można było 
by zacytować Jacka Kleyfa z 
Salonu Niezależnych, ...aby 
nie pomylić 1 kwietnia z 1 
majem...

PISMAK
fot. K. Seredyński

Czy to tylko demagogia 
lewackiej gazety ?

PRODUKCJA OKIEN 
I DRZWI Z PCV

ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY 
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

RATY!
CENY KONKURENCYJNE
Przyjmę uczni

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

tel. 68 384 27 75 
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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

 Wolsztyn
Do końca kwietnia myśliwi z 
Wielkopolski muszą odstrze-
lić blisko 5 tys. dzików w 
ramach odstrzału sanitarnego. 
Rozporządzenie w tej sprawie 
podpisał dziś wojewoda wiel-
kopolski Łukasz Mikołajczyk. 
W trakcie wyjazdowego posie-
dzenia Wojewódzkiego Zespo-
łu Zarządzania Kryzysowego 
w Wolsztynie odebrał raport 
nt. zwalczania groźnego dla 
zwierząt wirusa. Wraz z całym 
Zespołem zapoznał się także 
ze stosowanymi metodami 
bioasekuracji przy jednej z 
myśliwskich chłodni, zloka-
lizowanej na terenie szkółki 
leśnej w Gościeszynie.

Nasze działanie mają służyć 
głównemu celowi: zmniej-
szeniu populacji dzika, by 
wirus ASF nie dotarł do wiel-
kopolskich gospodarstw, do 
wielkopolskiej trzody chlew-
nej. Jestem przekonany, ze 
ochronimy wielkopolskich 
rolników i gospodarstwa przed 
czyhającym za płotem za-
grożeniem – mówił podczas 

spotkania wojewoda Łukasz 
Mikołajczyk.

Według raportu służb we-
terynaryjnych, od 5 grudnia, 
ujawniono w Wielkopolsce 
128 przypadków wirusa ASF 
u dzików. W województwie 
nie stwierdzono żadnego 
ogniska tej choroby u zwie-
rząt hodowlanych. Mimo, iż 
rok łowiecki trwa do końca 
marca, już  teraz odstrzelono 
35.000 dzików w Wielkopol-
sce. Dalsze odstrzały mają 
być prowadzone głownie na 
obszarze zachodniej i pół-

nocnej części województwa. 
Trwa akcja przeszukiwania 
terenów leśnych z  udziałem 
wojska. Do tej pory wojewo-
da pięciokrotnie zwracał się 
do MON o pomoc wojska w 
poszukiwaniu padłych dzików. 
Działania są prowadzone z 
wydzielonych dwóch strefach 
ogrodzenia, które pozawala-
ją na zatrzymanie migracji 
zwierząt ze stref ochronnych. 
Pierwsza strefa otoczona siatką 
liczy 65,8 km, druga strefa 
ogrodzenia poprowadzona jest 
na długości 113 km.

Muszą odstrzelić pięć tysięcy dzików

Podczas konferencji 
prasowej, która odbyła 
się na terenie Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Winogrady” w Poznaniu, 
wojewoda wielkopolski 
Łukasz Mikołajczyk wraz 
z Prezesem Zarządu 
WFOŚiGW w Poznaniu 
Jolantą Ratajczak przed-
stawili założenia programu 
„Słoneczne Dachy” ad-
resowanego do wspólnot 
i spółdzielni mieszkanio-
wych. Na program zostało 
przeznaczonych 100 mln 
zł. Nabór rusza 1 marca. 
Program pilotażowo będzie 
realizowany w wojewódz-
twie wielkopolskim. 

 
Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu 1 marca 
2020 roku rozpocznie nabór 
wniosków na przedsięwzięcia 
w zakresie modernizacji ener-
getycznej budynków miesz-
kalnych wielorodzinnych. W 
ramach programu spółdzielnia 
mieszkaniowa lub wspólnota 
może zaciągnąć preferencyjną 
pożyczkę na zadania termo-
modernizacyjne, a także na 
instalację fotowoltaiczną PV 
o mocy do 50 kW.  Tak wy-
tworzona energia może być 
wykorzystana w częściach 
wspólnych budynku – na 
klatkach schodowych, w piw-
nicach, garażach czy do zasi-
lania wind. – Słoneczne dachy 
czy Mój prąd to programy, 
które są elementem strategii 
rządu premiera Mateusza 
Morawieckiego w kontekście 
wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii. Zapowiedzi 
tych działań premier przed-
stawił w expose, a dziś jeste-
śmy świadkami ich realizacji 
– mówił wojewoda Łukasz 
Mikołajczyk. – Niższe koszty 
eksploatacji budynku przełożą 
się na niższe rachunki miesz-
kańców. To wielka szansa dla 
wielkopolskich wspólnot i 

spółdzielni mieszkaniowych, 
które dzięki tej inwestycji 
wyjdą naprzeciw oczekiwa-
niom mieszkańców. Mamy 
na ten cel 100 mln zł i jako 
Wielkopolska szansę pilota-
żu, dlatego zwracam się do 
wszystkich podmiotów, które 
mogą być beneficjentami – 
skorzystajcie, to duże przed-
sięwzięcie i wielka korzyść 
dla mieszkańców – wskazy-
wał Łukasz Mikołajczyk. 

Z otrzymanej pożyczki 
można będzie pokryć koszty 
związane z zakupem i mon-
tażem kompletnych systemów 
fotowoltaicznych np. paneli 
słonecznych, a także koszty 
termomodernizacji budynków. 
– Program Słoneczne Dachy 
jest realizowany we współpra-
cy narodowego i wojewódzkie-
go funduszu ochrony środowi-
ska. NFOŚiGW przekaże na 
wielkopolskie przedsięwzięcie 
80 mln zł, a 20 mln zł będą sta-
nowiły środki własne WFOŚi-
GW w Poznaniu. Wysokość 
otrzymanej pożyczki nie jest 
ograniczona - mówi prezes za-
rządu WFOŚiGW w Poznaniu 
Jolanta Ratajczak. 

Pożyczka udzielona przez 
WFOŚiGW w Poznaniu może 
być częściowo umorzona do 
wysokości:
a 15 proc. udzielonej kwoty, 
z uwzględnieniem przepisów 
dotyczących dopuszczalno-
ści pomocy publicznej, pod 
warunkiem równoczesnej 
wymiany źródła ciepła i 
termomodernizacji, w tym: 
modernizacja przegród ze-
wnętrznych budynku (izolacja 
cieplna); wymiana stolarki 
okiennej i stolarki drzwiowej 
zewnętrznej; przebudowa sys-
temów grzewczych wraz z wy-
mianą i podłączeniem do źró-
dła ciepła, audyt energetyczny 
jako element przedsięwzięcia, 
budowa przyłączy gazowych i 
cieplnych;
a 10 proc.  udzielonej kwoty, 

z uwzględnieniem przepisów 
dotyczących dopuszczalności 
pomocy publicznej, na przed-
sięwzięcia dotyczące: przebu-
dowy systemów wentylacji lub 
budowy instalacji chłodzących 
w modernizowanych energe-
tycznie budynkach; zakupu, 
montażu i uruchomienia insta-
lacji PV do 50 kW na potrzeby 
części wspólnych istniejących 
budynków, budowy pozosta-
łych instalacji OZE, wymiany 
oświetlenia na energooszczęd-
ne w częściach wspólnych 
budynków;

 
Pożyczka udzielona ze środ-
ków udostępnionych przez 
NFOŚiGW może zostać czę-
ściowo umorzona w wysokości 
10 proc. na przedsięwzięcia 
dotyczące zakupu, montażu i 
uruchomienia kompletnej in-
stalacji PV do 50 kW, służącej 
na potrzeby części wspólnych 
istniejących budynków, do-
stosowanej do współpracy z 
instalacjami odbiorczymi w 
budynku. 

Swoje za interesowanie 
udziałem w Naborze wy-
raził Jan Marciniak - Pre-
zes Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Winogrady” 
w Poznaniu, który podczas 
konferencji prasowej zapre-
zentował efekty dotychczaso-
wych działań zmierzających 
do zwiększenia efektywności 
energetycznej budynków Spół-
dzielni, a także dalsze plany w 
tym zakresie.

Wraz z rozpoczęciem Na-
boru WFOŚiGW w Poznaniu 
zorganizuje także cykl spotkań 
informacyjnych, których adre-
satami będą zarządy spółdziel-
ni i wspólnot mieszkaniowych:

a  subregion koniński – 
04.03.2020 r.

a  subreg ion ka l isk i  – 
12.03.2020 r.

a  sub r eg ion  p i l sk i  – 
19.03.2020 r.

a subregion poznański – 
druga połowa marca br.

Ruszają „Słoneczne dachy”

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

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

 Rakoniewice
Już po raz dwudziesty szósty 
Stowarzyszenie Pomocy Dzie-
ciom „Serce” z Rakoniewic 
zorganizowało Charytatywny 
Bal Walentynkowy, z którego 
dochód przeznaczony zostanie 
na rehabilitację podopiecznych 
stowarzyszenia. Bal odbył się 
15 lutego na Sali Wiejskiej w 
Dębsku. Gości na parkiecie 
rozgrzewał DJ MAX. Zabawa 
była wyśmienita, a goście 
opuszczali zorganizowaną za-
bawę karnawałową zadowoleni 
i szczęśliwi, że swoim udzia-
łem mogli wesprzeć działania 
statutowe Stowarzyszenia. Na-
leży podziękować wszystkim 

osobom- darczyńcom, które 
przyczyniły się do organizacji 
balu. Podziękowania należą się 
również Darczyńcom, którzy 

mimo, że nie uczestniczyli w 
Balu to wpłacili darowizny na 
stowarzyszenie.

WTZ Rakoniewice

XXVI Charytatywny Bal Walentynkowy
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W Miejskim Ośrodku 
Kultury odbyło się coroczne 
spotkanie prezydenta Lesz-
na z przedsiębiorcami. Łu-
kasz Borowiak zapoznał ich 
z bieżącymi i planowanymi 
inwestycjami, zaprezento-
wano też nową internetową 
stronę samorządu poświę-
coną gospodarce. 

W spotkaniu wzięło udział 
kilkudziesięciu właścicieli 
i przedstawicieli firm dzia-
łających na terenie Leszna. 
Prezydent Łukasz Borowiak 
przedstawił im zrealizowane 
w minionym roku inwestycje, 
oraz omówił te w trakcie re-
alizacji, i te planowane na ten 
rok. -Niektórzy mnie już dziś 
pytali, dlaczego przebudowa

ulicy Osieckiej trwa tak 
długo - powiedział - jednak 
to bardzo trudna inwestycja, i 
mam nadzieję, że wykonawca 
dotrzyma terminu uzgod-
nionego na koniec kwietnia. 
Prezydent przypomniał, że w 

tym roku czeka nas jeszcze 
sporo utrudnień, na przykład 
związanych z przebudową kra-
jowej „Dwunastki”, zwłaszcza 
ul. Szybowników. 

Łukasz Borowiak dziękował 
przedsiębiorcom za współpra-
cę, zwłaszcza za zaproszenia 
do odwiedzania firm; jak 
zapewnił, bardzo chętnie z 
nich korzysta. -Dzięki temu 
znamy państwa najważniejsze 

problemy, którymi w ostat-
nim czasie są podwyżki cen 
energii i brak rąk do pracy, 
zwłaszcza wykwalifikowanej 
kadry - mówił. Prezydent 
przyznał też, że ten rok będzie 
dla samorządowych finansów 
trudny. -Wprowadzone zmia-
ny uderzyły nas po kieszeni, 
tylko na zadania związane z 
oświatą musieliśmy wydać 
dodatkowe 95 milionów zło-
tych - mówił - za tyle pieniędzy 
moglibyśmy wybudować halę 
sportową z basenem. Jak do-
dał, 60 procent uczniów szkół 
ponadpodstawowych dojeżdża 
spoza Leszna. -Edukujemy ich 
za pieniądze leszczyńskich 
podatników - stwierdził Bo-
rowiak. 

Podczas spotkania zapre-
zentowano też nową stronę 
internetową biznes.leszno.pl, 
dedykowaną przedsiębiorcom 
- zarówno leszczyńskim, jak 
i tym, którzy chcieliby tu in-
westować. 

Radio Elka

Już po raz piąty z rzę-
du głosowanie Budżetu 
Obywatelskiego w Lesznie 
wgrały projekty z Zatorza. 
Tym razem aż cztery z 
pięciu zwycięskich przed-
sięwzięć będą realizowane 
w tej dzielnicy. Gośćmi 
audycji „O tym się mówi” 
byli autorzy sukcesu: 
Hanna Wilczyńska-Celer, 
Przemysław Celer i Tadeusz 
Nędzyk. 

Tegoroczna pula Budżetu Oby-
watelskiego to ponad 2 miliony 
złotych. W głosowaniu miesz-
kańcy wybrali pięć projektów, 
które będą realizowane. Czte-
ry z nich dotyczą Zatorza. 
-Właściwie pięć, ponieważ 
jeden z defibrylatorów, które 
zostaną zakupione w ramach 
piątego projektu trafi także na 
Zatorze - powiedział w audycji 
„O tym się mówi” Przemysław 
Celer. 

To już piąty z rzędu Budżet 
Obywatelski, który wygrywa 
zachodnia dzielnica Leszna. 
-Należy jednak pamiętać, że 
pierwsze głosowanie prze-
graliśmy - przyznała Hanna 
Wilczyńska-Celer, zwana na 
Zatorzu „sołtysem” - jednak 

przegrana zmotywowała nas 
do lepszego działania i to 
przyniosło efekty. 

Przygotowania do Budżetu 
Obywatelskiego rozpoczynają 
się na długo przed jego ogło-
szeniem. -Właściwie zaraz 
po zakończeniu jednej edycji 
zaczynamy zastanawiać się, 
co jest potrzebne na następ-
ną - mówi Przemysław Celer 
- następnie rozmawiamy z 
mieszkańcami, których trze-
ba przekonać do pomysłów. 
Specjalistą od kontaktów 
z mieszkańcami jest Ta-
deusz Nędzyk; ponieważ 
jest znanym kominiarzem, 
zna praktycznie wszystkich 
mieszkańców. -Kiedy ludzie 
widzą, że coś im jest napraw-
dę potrzebne, potrafią się 
zmobilizować - powiedział 
pan Tadeusz. 

Bardzo ważne są szczegó-
ły techniczne, na przykład 
zgłoszenie projektu zaraz po 
rozpoczęciu naboru, żeby 
otrzymały one najniższe nu-
mery, zaraz na początku listy. 
-Czekaliśmy przy komputerze 
na otwarcie zgłoszeń, miało to 
nastąpić o północy, nastąpiło o 
1.00, ale faktycznie udało się 
nam zgłosić jako pierwszym 

- mówi Przemysław Celer. 
Potem przychodzi czas na 
kampanię zdobywania głosów. 
Tym na Zatorzu zajmowało 
się aż 50 wolontariuszy. We-
dług nowego regulaminu BO 
głosować można bez żadnych 
ograniczeń wiekowych. -To 
nie nasza wina, tylko usta-
wodawcy - wyjaśnia Hanna 
Wilczyńska-Celer - poza tym 
są projekty, które naprawdę 
potrzebne są dzieciom, na 
przykład place zabaw. 

Ostatnim elementem stra-
tegii jest dopilnowanie, żeby 
głosy zdobyło jak najwię-
cej projektów. Na to także 
Zatorzanie znaleźli sposób. 
-Podzieliliśmy dzielnicę na 
dwie części i zachęcaliśmy 
mieszkańców do głosowania 
na określone projekty - mówi 
Przemysław Celer - w sytuacji 
kiedy jedne zdobywały więcej 
prosiliśmy o przerzucenie 
głosów na inne. Zapytani o to, 
jaką radę mają dla mieszkań-
ców innych dzielnic Leszna 
goście z Zatorza odpowiadają 
krótko: nie odpuszczać po 
przegranej, mobilizować się 
i zachęcać do współpracy 
mieszkańców.  

 Radio Elka

Prezydent o planach i problemach 

Pokazali jak się wygrywa 
Budżet Obywatelski 

Zarząd Województwa Wiel-
kopolskiego zatwierdził tak 
zwaną „fiszkę projektową”, 
otwierającą drogę do starań o 
dofinansowanie termomoder-
nizacji Wojewódzkiego Szpi-
tala Zespolonego w Lesznie. - 
Wniosek o dotację złożymy w 
marcu – zapowiada dyrektor 
szpitala Tomasz Karmiński. 
Chodzi o naprawdę duże 
pieniądze – inwestycja sza-
cowana jest na 40 milionów 
złotych. 

Termomodernizacja lesz-
czyńskiego szpitala będzie 
najpoważniejszym remontem, 
jaki przejdzie on od czasu od-
dania do użytku. Zakres prac 
obejmuje nie tylko ocieplenie 
budynku, wymianę okien i 
instalacji centralnego ogrze-
wania, ale przede wszystkim 
usunięcie azbestu, który po-
krywa budynek z zewnątrz. 
Szacowana wartość prac to 
ponad 38 milionów złotych, 
dofinansowanie z Unii wy-

nieść ma 32 miliony, reszta 
pochodzić ma z budżetu pań-
stwa i województwa. 

Zarząd Województwa Wiel-
kopolskiego zatwierdził tak 
zwaną „fiszkę projektową” 
dla modernizacji. - To bardzo 
ważny dokument, upoważnia-
jący nas do złożenia wniosku 
o unijne dofinansowanie - po-
wiedział Radiu Elka dyrektor 
Tomasz Karmiński. Wniosek 
ma być gotowy w marcu. 

Radio Elka

Teatr Miejski w Lesznie otrzy-
mał 240 tysięcy złotych do-
tacji z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 
Dotacja zostanie przeznaczo-
na na modernizację widowni 
i sceny – powiedział Radiu 
Elka dyrektor Teatru Zbigniew 
Rybka. 

Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 
ogłosiło wyniki naboru wnio-
sków do programu „Infra-

struktura Kultury”. Jednym z 
zakwalifikowanych

wniosków jest projekt „Naj-
młodszy publiczny teatr w Pol-
sce”, złożony przez Teatr Miej-
ski w Lesznie. -Zakłada on 
modernizację widowni i sceny 
- mówi dyrektor Zbigniew 
Rybka - chcemy zakupić nowe 
fotele i powiększyć widownię 
o sto miejsc, tak żeby mogła 
ona pomieścić 250 widzów i 
polepszyć widoczność sceny. 

Cała inwestycja szacowana jest 
na 340 tysięcy złotych - wkład 
własny to 80 tysięcy złotych 
dotacji samorządu Leszna oraz 
20 tysięcy środków własnych. 

-Wkrótce ogłosimy prze-
targ na modernizację - mówi 
Zbigniew Rybka - chcemy 
zakończyć ją w lipcu, żeby 
widownia i scena były gotowe 
na festiwal Leszno Barok Plus 
i nowy sezon teatralny. 

Radio Elka

Podpisano umowę na budo-
wę nowej siedziby miejskiej 
biblioteki w Lesznie. Kon-
trakt z firmą ze Strzelec 
Opolskich opiewa na ponad 
23 mln zł i powinien zostać 
zrealizowany do końca 
przyszłego roku.  

Biblioteka przeniesie się do 
budynku po Zespole Szkół 
Ochrony Środowiska przy 
Placu Metziga. Obok obecnego 
gmachu powstanie zupełnie 
nowy budynek, który też zago-

spodaruje Miejska Biblioteka
Publiczna im. Stanisława 

Grochowiaka w Lesznie. 
Firma Adamietz Sp. z o.o. 
ze Strzelec Opolskich, któ-
ra wygrała przetarg, swo-
je prace rozpocznie właśnie 
od stawiania tego budynku. 
Pierwsze roboty polegać mają 
na rozebraniu starych garaży 
i przybudówek na zapleczu 
dawnej szkoły. -Teoretycznie 
na przekazanie placu budowy 
mamy 30 dni kalendarzowych 
od podpisania umowy, ale dą-

żymy do tego, aby nastąpiło to 
w najbliższych dniach - mówi 
Prezydent Łukasz Borowiak. 
Termin zakończenia zadania 
to koniec 2021 roku. 

Inwestycja dofinansowana 
jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Wielko-
polskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 
2014-2020. Samorząd Leszna 
otrzymać ma ponad 20,5 mi-
liona złotych. 

Radio Elka  (Fot. UM Leszna)

 Wielki  remont szpitala

 Ćwierć miliona na teatr

 Budowa nowej  biblioteki 

Jadąc drogą DK8 z Wro-
cławia w kierunku granicy 
państwa w Kudowie, mija-
my po drodze miejscowość 
Ząbkowice Śląskie – miasto 
w województwie dolno-
śląskim, będące siedzibą 
powiatu ząbkowickiego i 
gminy miejsko-wiejskiej. Na 
ogół przejezdni podziwiają 
z drogi ciekawą panoramę 
miasta z wieloma wieżami 
górującymi nad starymi 
kamienicami i… jadą dalej. 

Jest to duży błąd. Warto po-
święcić czas i odwiedzić to 
wyjątkowo malownicze dol-
nośląskie miasteczko, a przede 
wszystkim poznać jego histo-
rię, szczególnie jedną wyjątko-
wo mroczną.

Ząbkowice Śląskie mogą po-
szczycić się ciekawymi zabyt-
kami architektury. Znajduje się 
tu wyjątkowa Krzywa Wieża - 
jedna z kilku w Polsce, będąca 
obecnie punktem widokowym, 
nazywana „śląską Pizą”, jest 
to najwyższa krzywa wieża 
w Polsce – ma 34 m wysoko-
ści, a jej obecne odchylenie 
od pionu wynosi ponad 2 m. 
Są też średniowieczne mury 
miejskie i równie stary kościół 
Św. Anny, okazałe ruiny zam-
ku renesansowego czy piękny 
Ratusz z wysoką, strzelistą 
wieżą górującą nad Rynkiem 
i Starówką. Znajduje się tu 
także niezwykła ciekawostka 
- dziwne, mrożące krew w 
żyłach laboratorium - Labora-
torium doktora Frankensteina! 
Słowo Frankenstein kojarzone 

jest obecnie z potworem Fran-
kenstein’em z powieści Marii 
Shelley oraz z filmami grozy, 
które powstały na podstawie 
tej powieści, a  Boris Karloff, 
pierwszy odtwórca filmowy tej 
roli, stał się „oficjalną” twarzą 
monstrum. Potwór powstał 
z fragmentów ciał ludzkich i 
zwierzęcych, jako dzieło dok-
tora Frankensteina. W efekcie 
nieudanego eksperymentu 
zamiast idealnego człowieka 
powstało monstrum. Czy było 
tak rzeczywiście i tutaj należy 
umiejscowić historię Doktora 
Frankensteina? Jak było na-
prawdę…

I nt r yg ujące  są  p ewne 
mroczne wydarzenia z histo-
rii Ząbkowic Śląskich, które 
wspominane są w Laborato-
rium Frankensteina. Nie każdy 
bowiem wie, że Ząbkowice 
Śląskie do roku 1945 nosiły 
od momentu założenia w II 
połowie XIII w. nazwę „Fran-
kenstein”. W 1606 roku miasto 
nawiedziła dżuma i wyginęło 

ponad 2 tysiące mieszkańców, 
czyli ponad 1/3 mieszkańców 
ówczesnego miasta! Przy-
czyną zarazy, jak się później 
okazało, była zbrodnicza i 
rabunkowa działalność szajki 
miejscowych grabarzy. Zbrod-
niarze stanęli przed sądem. W 
mieszkaniach podejrzanych 
odnaleziono pojemniki z tru-
jącym proszkiem. Po przepro-
wadzonych torturach grabarze 
zeznali, że z zarażonych zwłok 
przygotowywali trujący pro-
szek, który rozsypywali na 
progach domostw, ale także 
smarowali nim klamki i kołat-
ki, przez co zarażali się zarazą 
ludzie i umierali. Przyznali się 
także do okradania zwłok, a 
także wycinania ciężarnym 
kobietom płodów oraz zjada-
nia ich wnętrzności. Zaraza 
wygasła po kilku miesiącach, 
jednak jeszcze długo było o 
niej głośno. Z biegiem czasu 
powstała legenda o strasznym 
potworze, który miał rzekomo 
wywołać pomór w mieście. Po-
twora tego nazwano od nazwy 
miasta – Frankensteinem. 

Współcześnie w Ząbkowi-
cach Śląskich organizowany 
jest festiwal grozy i horroru 
„Horror Day” - pod nazwą 
„Weekend z Frankensteinem”, 
nawiązujący do tytułowe-
go bohatera powieści Mary 
Shelley. Odbywa się on w 
Muzeum Potwora - w Izbie 
Pamiątek Regionalnych, gdzie 
powstało słynne laboratorium, 
sala osobliwości i pamiątek po 
legendarnym Frankensteinie. 

Roman Szymański

Frankenstein w Ząbkowicach Śląskich 
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Poznań zajął pierwsze 
miejsce w rankingu Naj-
lepsze Miasta dla Seniorów 
2019. Jednak tuż za nim, 
jest Kraków, który zdo-
był jedynie 0,5 pkt mniej 
i Bydgoszcz, która straciła 
tylko 1 pkt do lidera zesta-
wienia. 

Co zaważyło o wygranej? 
Przede wszystkim to, że 
miasto ma do zaoferowa-
nia seniorom wiele możli-
wości. Wyróżnia je oferta 
bezpłatnych form pomocy 
i aktywności dla osób 60+, 
aktywizacji seniorów czy 
też dostępności transportu. 
W stolicy Wielkopolski działa 
zarówno Koperta Życia, Karta 
Seniora, Miejska Rada Senio-
rów czy Centrum Aktywności 
Seniora, ale także miasto 
włącza się w akcję „Miejsce 
przyjazne seniorom”. Oprócz 
tego Poznań finansuje wiele 
badań i programów mających 
na celu aktywizację i po-
moc osobom starszym, m.in.: 
szczepienia przeciw gry-
pie, zabiegi usunięcia zaćmy 

dla osób 70+, rehabilitację 
ogólnoustrojową dla osób 
65+, mammografię, badanie 
poziomu PSA, retinopatię 
cukrzycową czy wykrywanie 
chorób układu krążenia. Se-
niorzy mogą korzystać także 
z bezpłatnego  pakietu usług, 
takich jak: złota rączka, usłu-
gi taksówkarskie, mycie okien 
w domu seniora, wypożycza-
nia sprzętu rehabilitacyjnego 
i wiele innych.

Ranking został stworzony 
na podstawie danych uzyska-
nych z GUS, Policji, NBP oraz 
wzięto pod uwagę: komfort 
życia, aktywizację seniorów, 
działania władz na rzecz se-
niorów i koszty życia, a także: 
dostęp do zieleni miejskiej, 
przestępczości czy średniej 
ceny mieszkania, a także infor-
macje o cenach miesięcznych 
biletów komunikacji miejskiej 
ze stron poszczególnych miast. 
Łącznie przeanalizowano dane 
z  miast posiadających status 
stolicy województwa (plus 
- w przypadku woj. lubuskie-
go i kujawsko-pomorskiego 
– ośrodki pełniące podob-

ne role), dlatego w rankingu 
wzięło udział 18 miast. Po-
znań, mimo że został liderem, 
w wielu kategoriach jednak 
nie zajął pierwszego miejsca. 
Przykładowo w kwestii bez-
pieczeństwa uplasowany został 
dopiero na 8 miejscu, w przy-
padku transportu publicznego 
skwalifikowano miasto na  6 
pozycji. Poznań traci punk-
ty na dostępności do opieki 
zdrowotnej - opieka medyczna 
pozwoliła na zajęcie 9 miejsca, 
w tym szpitale dały 12 pozycję 
(w mieście funkcjonuje 12 
szpitali, co daje 12 350 osób 
60+ na 1 szpital), dostęp do 
przychodni geriatrycznych 4 
pozycję (37 050 osób 60+ na 1 
poradnię), a dostęp do Domów 
Pomocy Społecznych (6 placó-
wek), uplasował Poznań na 13 
miejscu(24 700 osób 60+ na 1 
DPS).Analizując powyższe 
wyniki, należy stwierdzić, że 
wiele jest jeszcze do zrobie-
nia i jednocześnie wyrazić 
nadzieję, że sytuacja ulegnie 
poprawiew pozycjach, które 
chluby miastu nie przynoszą.

Tekst: Roman Szymański

Poznań – miastem Seniorów

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.

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

MS-170 JUŻ OD 649,00 PLN

Raty 0%

Bardzo sympatyczne spo-
tkanie dziennikarzy mediów 
regionalnych z wojewodą 
Wielkopolskim Łukaszem 
Mikołajczykiem odbyło się  
w sali Herbowej w budyn-
ku Urzędu Wojewódzkiego. 
Wojewoda przedstawił plan  
pracy jaki będzie realizowany 
przez Urząd. . Samo przemó-
wienie zostało poprzedzone 
koncertem w wykonaniu duetu 
muzycznego z Akademii Mu-
zycznej im. I.J Paderewskiego 
w Poznaniu „Wiking”

W trakcie zadawania pytań 
przez redaktorów czasopism 
można było się poczęstować 
wspaniałym ciastem oraz kawą 
a głodni mogli się posilić 
konkretnym jedzeniem obia-
dowym. 

Na zakończenie spotkania 
wojewoda  dla naszej redakcji 
powiedział kilka zdań:”Dzi-
siejsze spotkanie to podzię-
kowanie dziennikarzom za 
rok 2019, za rzetelną pracę 
dziennikarską, za to że na bie-
żąco relacjonują to co dzieje 
się w Urzędzie Wojewódz-
kim. Jednocześnie przedsta-

wienie planów na obecny 
rok. Będziemy się starali je 
na bieżąco realizować. One 
wszystkie mają na celu dobro 
Wielkopolan- zrównoważony 

rozwój Wielkopolski- powo-
łanie zespołów, które będą 
służyły w różnych obszarach 
Wielkopolanom

Fr. Gwardzik

Wojewoda z dziennikarzami

Z wielkim niepokojem przyjęło 
informację o uchwaleniu przez 
Radę Miasta Poznania „Euro-
pejskiej Karty Równości Kobiet 
i Mężczyzn w Życiu Lokalnym”. 
Zdumienie budzi fakt, że Karta, 
mimo że regulować ma wszyst-
kie obszary aktywności Miasta, 
została przyjęta bez szerokiej 
debaty i konsultacji społecznych. 
Takie zachowanie Radnych Ko-
alicji Obywatelskiej budzi nasz 
stanowczy sprzeciw.

To co najbardziej niepokoi 
to totalny charakter Karty. Mia-
sto uznaje sprawę równości 
płci jako sprawę dla samorządu 
najważniejszą, pierwszoplano-
wą i fundamentalną, sprawą 
której podporządkowane mają 
być wszystkie inne działania, w 
każdym obszarze aktywności. 
Sprawa równości płci ma mieć 
pierwszeństwo i być przedkła-
dane ponad inne chronione 
wartości, w tym dobro rodziny.

Co więcej szereg zapisów 
Karty jest sprzecznych z obowią-
zującym prawem. Niepokoją nas 
szczególnie zapisy, które jawnie 
naruszają polskie prawo. Np. 
Art. 13 ust. 3 Karty zobowiązuje 
Sygnatariusza (w tym przypadku 
Miasto Poznań) do „sprawdzania 
materiałów edukacyjnych szkół 
i innych programów edukacyj-
nych oraz metod nauczania, w 
celu zapewnienia, że zwalczają 
one stereotypowe postawy i 
praktyki”. Tego rodzaju forsowa-
nie zmian w programach naucza-
nia stanowi istotną ingerencję w 
prawa rodziców do wpływu na 

wychowanie i edukację swych 
dzieci, chronionych przez art 48 
ust 1 Konstytucji. Co więcej, ozna-
cza także złamanie Prawa oświa-
towego, które nie przewiduje 
kompetencji do kształtowania 
przez prezydenta miasta treści 
nauczania dzieci w szkole. 

Innym przykładem jest stawia-
ny przez Kartę, niezgodny z obo-
wiązującym prawem,  wymóg 
prowadzenia polityki równości 
przez podmioty współpracujące 
z Miastem i realizujące zadania 
przez nie zlecone.

Przyjęcie Karty i aplikacja pod-
jętych w niej zobowiązań będzie 
miało długofalowo katastrofalne 
skutki dla całego Miasta. Reali-
zacja utopii zawsze prowadzi 
do dramatów jednostek, które 
takim eksperymentom są pod-
dawane, a w tym wypadku cho-
dzi o wszystkich mieszkańców 
naszego Miasta. Dlatego ape-
lować będziemy do Wojewody 
Wielkopolskiego, aby korzystając 
ze swoich prerogatyw, uchylił 
uchwałę Rady Miasta Poznań 
przyjmującą Europejską Kartę 
Równości.

W imieniu FORUM*
prof. Stanisław Mikołajczak prze-

wodniczący akademickiego klubu 
Obywatelskiego im. Lecha Kaczyń-

skiego w Poznaniu
Natasza Dembińska -Urbaniak 

przewodnicząca Kongresu kobiet 
Konserwatywnych

Kontakt: Paweł Wosicki 
tel. 602385245

*Forum zrzesza następujące ruchy i or-
ganizacje: 
KONGRES KOBIET KONSERWATYWNYCH, 
AKADEMICKI KLUB OBYWATELSKI  WARSZ-
TATY IDEI, ZWIĄZEK OFICERÓW REZERWY IM. 
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, KLUB INTELIGENCJI 
KATOLICKIEJ, POLONIA CHRISTIANA, KLUB 
PIASTOWSKI, KOLIBER POLONIA MAIROR, 
INSTYTUT PIOTRA SKARGI, KLUB GAEZTY 
POLSKIEJ, WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKI, 
TOWARZYSTWO NAUKOWE IM. I.J.PADEREW-
SKIEGO W POZNANIU, FUNDACJA GŁOS DLA 
ŻYCIA, FUNDACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ 
I PSYCHOTERAPII, COLLEGIUM REGINAE 
HEDVGIS, SUCHOLESKIE STOWARZYSZENIE 
SPORTOWE FIGHTER, POLSKIE FORUM RO-
DZICÓW, PROJEKT POZNAŃ, WIELKOPOLSCY 
PATRIOCI, FUNDACJA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA, 
FUNDACJA IM. PIOTRA FRANKIEWICZA, 
FUNDACJA INSTYTUT POZNAŃSKI, FUNDA-
CJA OTOCZMY TROSKĄ ŻYCIE, FUNDACJA 
IM. ABP. BARANIAKA, BŁAŻEJEWKO DLA 
KÓRNICZAN, FUNDACJA ZYCIE I RODZINA, 
WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ DZIENNIKARZY 
POLSKICH, FUNDAC JA PRO POSNANIA, 
KLUB DYSKUSYJNY IM. J.PADEREWSKIEGO, 
WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE UPAMIET-
NIENIA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH, FUNDACJA 
KREATYWNA RODZINA, POLSKO-FIŃSKA 
FUNDACJA FINNWAY, SPOŁECZNY KOMITET 
ODBUDOW Y POMNIK A WDZIĘCZNOŚCI, 
SURSUM CORDA, STOWARZYSZENIE IM. RO-
MANA BARNDSTAETTERA STOWARZYSZENIE 
KRESOWE, INSTYTUT WIEDZY O RODZINIE I 
SPOŁECZEŃSTWIE, KOMITET OBRONY PRAW 
LUDZI WIERZĄCYCH, POLSKA IZBA BIZNESU 
WIELKOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA, NASZ 
GŁOS SWARZĘDZA, RUCH ODBUDOWY POL-
SKI, TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ 
POZNAŃSKI”, DUSZPASTERSTWO TALENT, 
FUNDACJA FRA ANGELICO, STOWARZYSZENIE 
„NASZA RODZINA, FUNDACJA ALTUM, GMINA 
CZERWONAK DLA CIEBIE, 

OŚWIADCZENIE FORUM WSPÓŁPRACY WIELKOPOLSKICH 
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

W dniu 14 lutego w Wiejskim Domu Kultury odbyłsię koncert Walentynkowy dla mieszkańców 
Bukowca w wykonaniu zespołów z Bukowca i Bolewic.

Koncert Walentykowy w Bukowcu
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„W piątek 7 lutego w 
Szkole Podstawowej nr 4 
im. UNICEF w Oborni-
kach odbyło się tradycyjne 
Spotkanie Noworoczne 
posła Krzysztofa Paszy-
ka i senatora Jana Filipa 
Libickiego. 

Zaproszenie parlamentarzy-
stów PSL przyjęło ponad 370 
gości z całej Wielkopolski: 
samorządowcy, działacze, 
przedstawiciele organizacji 
społecznych i gospodarczych, 
działkowcy, członkowie OSP, 
przedsiębiorcy. Spotkanie 
uświetnił swoją obecnością 
Prezes PSL i kandydat na 
prezydenta Władysław Kosi-
niak-Kamysz.

- Kochani! Zacznę od opisa-
nia dlaczego się tutaj znaleźli-
śmy. Kiedy prowadziłem swoją 
kampanię do senatu, to spotka-
ło mnie z bardzo wielu stron, 
od różnych osób zaangażowa-
nych z PSL, zaangażowanych 
z różnych partii opozycyjnych i 
też osób bezpartyjnych bardzo 
wiele wsparcia. Tego wsparcia 

było bardzo dużo, to jest takie 
wsparcie jak się otrzymuje w 
rodzinie... - mówił Jan Filip 
Libicki.

- Chcę powiedzieć, że 
nigdy sobie nie myślałem, 
że ta nasza współpraca nie 
tylko w wymiarze struktu-
ralnej, w różnych innych 
wymiarach będzie się ukła-
dała tak znakomicie bezpro-
blemowo za co chciałbym 
podziękować - kontynuował 
senator.

-Po senatorze Janie Li-
bickim głos zabrał drugi z 
gospodarzy spotkania poseł 
Krzysztof Paszyk: Te minione 
4 lata tej służby ale i Wasze-
go wsparcia, pomocy, rady, 
pozwoliło uwierzyć w to, że 
taka służba ma sens, że ona, 
mimo tak trudnej sytuacji 
jaką mamy w kraju, przynosi 
dobre efekty. I czy spojrzeć 
tu w Obornikach na niedaw-
no oddaną małą obwodnicę 
Obornik, czy tez podłączenie 

Rogoźna do Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej. To są takie 
dobre przykłady, że jest to 
możliwe.

W uroczystości udział wziął 
również Władysław Kosiniak 
- Kamysz.

- Moi drodzy dobra formuła 
na rodzinne zebranie. Ja też 
chciałem Wam bardzo podzię-
kować za liczne wsparcie. Dla 
mnie niewątpliwie jest to też 
spotkanie, które wiąże się z 
tym co przed nami. Jestem na 

progu kampanii wyborczej już 
tej prawdziwej. Ja się zdecy-
dowałem kandydować w tych 
wyborów z kilku powodów. 
Po pierwsze jestem przeko-
nany, że Polska potrzebuje 
dzisiaj zmiany prezydenta. 
Potrzebuje prezydenta, który 
będzie autentycznie budował 
wspólnotę narodową i dbał o 
jej bezpieczeństwa. Prezyden-
ta, który nie będzie podległy 
pod żaden system partyj-
ny, tylko będzie odpowiadał 

przed swoimi rodakami, przed 
narodem, przed tymi którzy 
budują wspólnotę społeczną. 
Jestem przekonany, że Pol-
ska zasługuje na prezydenta 
który nie będzie patrzył i nie 
będzie miał nad sobą żadnego 
prezesa. Będzie prezydentem 
a nie rezydentem. I nie będzie 
krył się np. z wręczaniem no-
minacji, czy przyjmowaniem 
zaprzysiężenia przysięgi pod 
osłoną nocy... - zapowiadał 
szef PSL.”

Spotkanie Noworoczne w Obornikach
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10 lutego odbyło się spotka-
nie noworoczne członków 
Komitetu Powiatowego 
struktura Prawa i Spra-
wiedliwości w Grodzisku 
Wielkopolskim. 

Nasze zaproszenie przyjął 
Poseł na Sejm RP Pan Marcin 
Porzucek, który podziękował 
za pracę naszym członkom i 
życzył dalszej owocnej współ-
pracy oraz wszelkiej pomyśl-
ności w Nowym Roku. Pan 
Poseł obszernie przedstawił 
plan działania na rok 2020 
z szerokim uwzględnieniem 
majowych wyborów prezy-
denckich. Poruszyliśmy wiele 
wątków dotyczących naszego 
regionu. W trakcie spotkania 
toczyły się rozmowy indywi-
dualne o różnorodnej tematyce 
z  dziedzin życia naszej lokal-
nej społeczności. 

Tekst: Danuta Nijaka

Spotkanie z posłem Porzuckiem
Jeden wirus - nomen omen 
koronawirus - wydaje się 
zagrażać całemu światu. 
Dziś w epicentrum walki z 
epidemią są Chiny. Ludzie 
łączą się w budowie wiel-
kiego muru zdrowia i życia. 
Przyłączmy się i my, okaż-
my solidarność w różny 
sposób. Samorząd gospo-
darczy zaprasza na koncert 
charytatywny „Solidarni 
z Wuhan” w Filharmonii 
Narodowej w Warszawie, 
27 lutego br. o godz. 19:00.

Wystąpią: Golden Life, Vadim 
A. Brodski, Julia Gąsiorkie-
wicz, Maria Pomianowska, 
Jan Wojdak, Marta Zalew-
ska, 8 Hands Quartet, Anna 
Krysztofiak, 2Late. Koncert 
poprowadzi Jarosław Kret.

Patronat nad wydarzeniem 
– koncertem i akcją pomocy 
„Solidarni z Wuhan” – objął 
Polski Komitet Olimpijski! 
Na widowni Filharmonii War-
szawskiej w geście solidarno-
ści z potrzebującymi pojawią 
się gwiazdy sportu, medaliści 
olimpijscy!

Koncertem organizatorzy 
chcą zwrócić uwagę na fakt, 
że w obliczu zagrożenia epi-
demiologicznego wszyscy 
jesteśmy równi. Wirus nie zna 
granic, nie wybiera i atakuje 
tam, gdzie najmniej się tego 
spodziewają, zwłaszcza naj-
słabszych.

Nie omijają obojętnie pro-
blemu tylko dlatego, że za-
istniał 8 tysięcy kilometrów 
od nas.

C a ł kowit y  do chó d  z e 
sprzedaży biletów zostanie 
przekazany na zakup masek 
ochronnych i materiałów hi-
gienicznych dla wskazanych 
przez Ambasadę Chin w Pol-
sce sierocińców w Wuhan lub 
innej miejscowości.

Zapraszamy Państwa redak-
cje do medialnego wsparcia 
tego koncertu. W przypadku 
zainteresowania, prosimy o 
wypełnienie formularza:

http://sol.
Dołącz do sztafety pomocy!

Krzysztof Wodniczak

Koncert „Solidarni z Wuhan”

 Kinga Brosławska-Za-
wadzka i Wiktoria Różycka  
tworzą zespół wiolonczelo-
wo-akordeonowy pod na-
zwą WiKing.  W ostatnim 
okresie grały na koncercie 
w Urzędzie Wojewódzkim 
podczas spotkania wojewo-
dy Łukasza Mikołajczaka z 
wielkopolskimi dziennika-
rzami . 

Ich repertuar jest siłą dyna-
miczną będący progresyw-
nym tonem i określonymi  
brzmieniami z różnych stron 
świata. A i tak pozostają w 
nadwrażliwej tonacji w dur i 
moll. Po każdym wykonanym 
utworze ich motoryka formal-
na zbierała gromkie brawa. 
Program jaki sympatyczne, 
młode instrumentalistki spod 
znaku WiKing zaprezentowa-
ły - bez debiutanckiej tremy 
- to klasyki m.in. M. Seiber 
- Introduction und Allegro. H. 
Valpola - Three Dances for 
Violoncello and Accordion , 
W. Fitzenhagen - Ave Maria,  
A. Piazzolla - Libertango,  
A. Piazzolla - Adios Nonino, 
Y. Tiersen - Walc Amelii , 
Y. Tiersen - La Noyee. R. 
Galliano - Tango pour Clau-
de  Vangelis - Conquest of 
Paradise.

Tego jeszcze nie słyszeli-
śmy, ale w następnych kon-
certach dziewczyny obiecują, 
że wykonają również muzykę 
rozrywkową np. własne opra-
cowania piosenek takich arty-
stów jak Sting, U2, Aerosmith 
i inne. 

 WiKing brał także udział 
w projekcie tangowym. Wy-
stępowały na scenie wraz z 
profesjonalnymi tancerzami 
tanga argentyńskiego. Dzięki 
temu wydarzeniu mamy w 
repertuarze mają jeszcze kilka 
innych tang.  Są bardzo chętne 
do współpracy i otwarte na 

każdy repertuar i różne projek-
ty. W zależności od repertuaru 
są w stanie opracować utwory 
na ich specyficzny skład in-
strumentalny- wiolonczela, 
akordeon.

Tekst: Krzysztof Wodniczak
Zdjęcia: Hieronim Dymalski

i Franciszek Gwardzik

Prześliczna wiolonczelistka i jeszcze 
piękniejsza akordeonistka

AUTO KOMIS Orwat Rafa³ 
Karpicko, ul. Wczasowa 71/A (wylot na Nowy Tomyśl) 

tel. 600 87 29 15, 68/ 346 81 81
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Gwiazdą galowego koncer-
tu festiwalowej Ery Jazzu 
jest amerykańska woka-
listka Kandace Springs. 
Niebawem ukaże się kolejny 
album, jaki artystka nagra-
ła dla prestiżowej Blue Note 
Records. Płyta nosi tytuł 
„The Women Who Raised 
Me” i zawiera standardy z 
repertuaru Billie Holiday, 
Elli Fitzgerald, Carmen 
McRae, Niny Simone, 
Dusty Springfield, Sade i 
Lauryn Hill. Premiera i 
jedyny koncert w Poznaniu, 
5 kwietnia!

Kandace Springs jest przebo-
jowa, atrakcyjna, dysponuje 
jazzowym głosem, gra na 
fortepianie i jest już dzisiaj 
niekwestionowaną gwiazdą. 
Don Was – producent i szef 
słynnej Blue Note Records 
entuzjastycznie potwierdza 
„Kandace Springs jest kolejną 
Cassandrą Wilson!”. Z taką re-
komendacją Kandace Springs, 
skromna, piękna dziewczyna z 
Nashville nie już tylko “rising 
star” prestiżowej Blue Note 
Records, ale podejmowana jest 
w glorii i chwale na estradach 
świata a jej stylistykę porów-
nuje się do najważniejszych 
dam jazzu: Billie Holiday, Elli 
Fitzgerald, Niny Simone, Ro-
berty Flack oraz – pozostającej 
chyba najbliżej folk-jazzowym 
skojarzeniom – Norah Jones. 

„Bestsel lerowe a lbumy 
zrealizowane dla Blue Note 
Records – mówi Dionizy Piąt-
kowski – to najlepsza rekomen-
dacja dla młodej artystki. Kan-
dace Springs z wielką gracją 
oraz subtelnością łączy jazzem 
złożone pomysły i stylistyki. 
To wróży tylko jedno: do ja-
zzowej elity wokalistek jazzu 
dołączyła skromna i piękna 
dziewczyna z Nashville”. 

Charyzmatyczna wokalist-
ka przebyła długą drogę w 
poszukiwaniu własnego stylu. 
Perfekcyjnie, muzycznie wy-
kształcona, osłuchana swingo-
wymi i jazzowymi nagrania-
mi. Podczas pracy przy sesji 
„Soul Eyes” wokalistka popro-

siła o wsparcie legendarnego 
producenta Larry’ego Kleina 
(znanego m.in. ze współpracy 
z Lizz Wright, Melody Gardot, 
Joni Mitchell, Herbiem Hanc-
kock’em). „Larry chciał, że-
bym w studio była całkowicie 
wolna – wspomina Kandace 
Springs – Brałam udział w 
wielu sesjach, podczas których 
producenci chcieli przejąć 
kontrolę nad brzmieniem. 
Larry mówił po prostu: Za-
graj to tak, jak czujesz. Takie 
podejście dało zdumiewające 
rezultaty. Nagrania zabrzmiały 
perfekcyjnie”. Debiutancki 
album „Soul Eyes” zreali-
zowany dla kultowej Blue 
Note Records to mieszanka 
autorskich kompozycji Kan-
dace Springs oraz standardów 
jazzu. Wypracowane brzmie-
nie jest subtelne, bazujące na 
jazzowej estetyce. Stworzono 
piękne, spójne nagrania przy-
wodzące na myśl najciekawsze 
albumy Abbey Lincoln, Leny 

Horne, Cassandry Wilson 
czy Norah Jones. Jej kolejny, 
zrealizowany także dla Blue 
Note Records, album „Indi-
go” był zdecydowanie inny 
od debiutu. To kilkanaście 
ciekawych oraz różnorodnych 
kompozycji, które Kandace 
Springs brawurowo interpre-
tuje wraz z standardowym 
kwartetem lub subtelnościami 
duetu. „Jeśli nowy album 
Kandace Springs brzmi jak coś 
nowego, to dlatego, że tak jest. 
Prosty, a jednocześnie funky. 
Klasyczny, ale współczesny” 
– entuzjastycznie rozpisują się 
o nowym albumie wokalistki 
amerykańskie media. Pre-
miera w Auli UAM Poznań, 
5 kwietnia!

Partnerem Strategicznym 
Ery Jazzu jest Aquanet S.A. 

Projekt realizowany jest 
przy współpracy Miasta Po-
znań oraz Samorządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego 

Krzysztof Wodniczak

Koncert barcelońskiej 
trębaczki i wokalistki Andrei 
Motis jest sensacją festiwalo-
wej Ery Jazzu. Bilety rozeszły 
się już w grudniu. „To dość 
niezwykła sytuacja, gdy pre-
zentując debiutantkę wywo-
łujemy taka euforię – mówi 
Dionizy Piątkowski, szef 
Ery Jazzu – By nie zawieść 
licznych entuzjastów talentu 
artystki zdecydowaliśmy – co 
jest ewenementem w historii 
festiwalu – zorganizować do-
datkowy koncert! Tak więc 
Andrea Motis – po raz pierw-
szy w Polsce – przedstawi się 
4 kwietnia na dodatkowym 
koncercie o godz.17.00”.

Andrea Motis – największe 
odkrycie sezonu wśród euro-
pejskich artystów. “Cudowne 
dziecko jazzu” to komplement, 
którym talent, muzykę, grę i 
śpiew katalońskiej wokalist-
ki oraz trębaczki skwitował 
legendarny Quincy Jones. Z 
taką rekomendacją Andrea 
Motis znalazła się w kręgu 
najważniejszych protegowa-
nych wybitnego kompozytora, 
aranżera i producenta. Młoda 
artystka podpisała kontrakt z 
prestiżową, jazzową oficyną 
Impulse/Verve Records, tą 
samą, dla której nagrywała 
m.in. Ella Fitzgerald, Billie 
Holiday i Sarah Vaughn. Do 
elitarnego grona geniuszy 
nowoczesnego jazzu dołączy-
ła piękna, subtelna Andrea 
Motis. „Jej debiutancki album 
„Emotional Dance” – reko-
menduje artystkę Dionizy 
Piątkowski – był sporym 
wydarzeniem a śpiewająca 
trębaczka stała się sensacją i 

atrakcją światowych festiwali 
i sal koncertowych. I robi to w 
brawurowy sposób: z jednej 
strony bawi się śpiewem i 
stylistyką zawieszona gdzieś 
między Norah Jones i Chet 
Bakerem, z drugiej strony 
wspaniale improwizuje grając 
na trąbce”. 

Mieszkająca w Barcelo-
nie trębaczka, wokalistka i 
kompozytorka Andrea Motis 
ma dopiero 25 lat, ale jej mu-
zyczna dojrzałość imponuje 
a mistrzowska gra na trąb-
ce zachwyca. Naukę gry na 
tym instrumencie rozpoczęła 
mając zaledwie 7 lat, dzisiaj 
doskonale odnajduje się nie 
tylko w pogodnych smooth-ja-
zzowych frazach, ale także w 
skomplikowanych wybiegach 
improwizacyjnych. Faktycz-
nym odkrywcą talentu woka-
listki-trębaczki jest kataloński 

basista Joan Chamorro, który 
zwrócił uwagę na nastoletnią 
Andreę w szkole Sant Andreu, 
na przedmieściach Barcelony. 
To on zauroczył młodą artyst-
kę stylistyką jazzu i jest teraz 
jej głównym mentorem. W 
2010 roku, jako wokalistka, 
nagrała solowy album „Joan 
Chamorro Presents Andrea 
Motis” zawierający ciekawe 
interpretacje standardów ja-
zzowych. W 2011 roku Andrea 
Motis otrzymała ważną nagro-
dę “Català de l’any” – Kataloń-
czyk Roku, przyznawaną przez 
El Periódico de Catalunya, 
dla wybitnych osobowości 
społeczności katalońskiej. 
Na profesjonalnej estradzie 
zaistniała wraz z albumem 
„Emotional Dance”, zestawem 
wspaniałych piosenek, w któ-
rych śpiewem raz bliższa jest 
Norah Jones (do której ją coraz 
częściej porównują), raz jest 
bluesowo nostalgicznej Billie 
Holiday, innym razem bawi 
się latynoską bossa-novą jak 
Astrud Gilberto. To zauro-
czenie latynoskimi rytmami, 
sambą i bossa-novą stało się 
inspiracją do nagrania albumu 
„Do Outro Lado Do Azul”, 
który nie unikając jazzowej 
maniery artystki, jest dojrzałą 
synteza portugalskich, brazy-
lijskich nut i nastrojów. Dobór 
repertuaru na nowej płycie to 
wybór ciekawych, melodyj-
nych „klasyków” latynoskiego 
jazzu, samby i bossa-novy. 
„Do Outro Lado Do Azul” 
to dla młodej artystki album 
przełomowy, bo z „cudownego 
dziecka jazzu” staje się „raso-
wą”, wielką i dojrzałą artystką.

Krzysztof Wodniczak

Kandace Springs – From Nashville to Jazz 
5 kwietnia 2020 godz.19.00 – Aula UAM Poznań 

Andrea Motis – Singing & Swinging 
4 kwietnia 2020 godz.17.00 – CK Zamek Poznań

a zanęty, przynęty
a wędki i robaki
a kołowrotki 
a akcesoria wędkarskie
a żyłki, plecionki
a rybki żywe do oczek wodnych

czynne od pon - pt. 8.00 - 18.00, sob. 8.00 - 15.00/

Ciorga Grzegorz 
Rakoniewice ul. Ogrodowa 4

tel. 510-235-065

Przedsiębiorstwo 
Handlowo–usługowe

SKLEP WĘDKARSKI   HURT – DETAL

FILIA w Grodzisku Wlkp., ul. Leśna 8A – kierunek Słocin

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

S p r z e d a m  l u b  w y n a j m ę  l o k a l 
p o d  d z i a ł a l n o ś ć  g o s p o d a r c z ą

w  c e n t r u m   R a k o n i e w i c

ogłoszenie 

Kontakt: 601 700 138

PRZY MŁYNIE
BISTRO

Catering, 
imprezy plenerowe
anna CzesKa

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

kom. 600 335 837
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Mając do wyboru wiele 
rodzajów urządzeń i techno-
logii, każdy inwestor stara 
się wybrać system grzewczy 
w swoim domu najkorzyst-
niej jak to tylko możliwe. 
Nowoczesne pompy ciepła 
przyciągają wieloma zale-
tami, nie tylko z korzyścią 
dla środowiska naturalnego. 
Jedną z najistotniejszych 
kwestii dla użytkownika są 
późniejsze koszty eksploata-
cyjne systemu, a urządzenia 
te korzystające z dobro-
dziejstw natury dostarczają 
energię do ogrzania domu 
oraz wody taniej niż inne 
źródła energii. 

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

Dobór i montaż systemu
Podstawową i w zasadzie naj-
ważniejszą kwestią  jest od-
powiedni dobór pompy ciepła 
oraz poprawne wykonanie całej 
instalacji. Niestety już na po-

czątkowych etapach realizacji 
mogą zostać popełnione zna-
czące błędy. W całym procesie 
niezwykle istotne jest dokładne 
przeanalizowanie inwestycji 
oraz sporządzenie prawidło-
wego bilansu cieplnego zgod-
nego z fizycznymi cechami 
budynku. Kolejnym etapem jest 
odpowiedni dobór mocy urzą-
dzenia, a także dolnego źródła 
ciepła i wewnętrznej instalacji 
grzewczej. Tylko w przypad-
ku, gdy wszystkie składowe 
zostaną odpowiednio dobrane 
system zagwarantuje długą i 
bezproblemową pracę.  Nie-
zbędny jest także prawidłowy 
montaż, zgodny z założeniami 
projektowymi, a także wła-
ściwe ustawienie parametrów 
i uruchomienie urządzenia.  
Pompy ciepła nie zapewnią 
energooszczędności na satys-
fakcjonującym poziomie, jeżeli 
na etapie doboru i realizacji 
zostaną popełnione błędy.

Do nowego 
i modernizowanego domu
W przypadku kosztów eksplo-
atacyjnych systemu grzewcze-
go opartego o pompę ciepła 
istotne znaczenie ma fakt, czy 
jest to obiekt nowobudowany 
czy modernizowany. Decyzja 

o zakupie urządzenia podjęta 
w trakcie projektowania domu 
czy wczesnym etapie budowy 
daje większą swobodę działania 
i doboru optymalnego rozwią-
zania.  Wówczas w większości 
przypadków teren wokół bu-
dynku nie jest jeszcze zagospo-
darowany, co pozwala na bez-
problemowy montaż bardziej 
ekonomicznych w eksploatacji 
pomp gruntowych. W przy-
padku domów starszych z pew-
nością napotkamy na różnego 
rodzaju utrudnienia związane z 
remontem, jednak zamiana do-
tychczasowego źródła ciepła na 
energooszczędne jest idealnym 
sposobem na znaczą redukcję 
kosztów ogrzewania. W takim 
obiekcie montaż gruntowej 
pompy ciepła może okazać się 
problematyczny, więc wówczas 
większą popularnością cieszą 
się tańsze i szybsze w montażu 
pompy powietrzne. Urządzenia 
te współpracują z dodatkowym 
źródłem ciepła, którym najczę-
ściej jest grzałka elektryczna, 
a w przypadku modernizacji 
wsparcie hydrauliczne może 
stanowić istniejący kocioł.  

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

efektywniejszym rozwiązaniem 
będzie połączenie jej z ogrzewa-
niem niskotemperaturowym, ta-
kim jak ogrzewanie podłogowe 
czy ścienne. Tego typu rozwią-
zania pozwolą zoptymalizować 
koszty funkcjonowania całej 
instalacji, a finalnie osiągnąć 
większe oszczędności i wysoki 
komfort użytkowania. W przy-
padku ogrzewania podłogowego 
dobrym rozwiązaniem będzie 
wykonanie posadzki z mate-
riałów dobrze przewodzących 
ciepło. Duże znaczenie ma też 
odpowiednie zagęszczenie rur 
ogrzewania podłogowego, więc 
do optymalnego działania warto 
jest wykonać obliczenia projek-
towe. Co do zasady nie ma prze-
ciwwskazań aby pompa ciepła 
współpracowała z grzejnika-
mi, jednak dla maksymalnych 
oszczędności eksploatacyjnych 
należy zastosować grzejniki 
niskotemperaturowe. 

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

P.H. Wasser Mann w Bolewicach
Autoryzowany Koncesjoner marki 

SOFATH
Osiedle Leśne 2G, 64-305 Bolewice

tel. 61 441 17 25tel. kom. 606 327 863
www.wassermann.pl

biuro@wassermann.pl

Koszty eksploatacji pompy ciepła

Podczas odbywającej się 
w dniach 11-13 lutego w 
Brukseli sesji plenarnej, 
Marszałek Marek Woźniak 
został ponownie wybrany 
wiceprzewodniczącym 
Prezydium Europejskiego 
Komitetu Regionów (KR). 
Głosami polskich członków 
KR, Marszałkowi powie-
rzono także po raz kolejny 
funkcję przewodniczącego 
polskiej delegacji narodo-
wej. W nowej kadencji M. 
Woźniak zasiądzie również 
w Prezydium Grupy Euro-
pejskiej Partii Ludowej. 

W trakcie inauguracyjnego 
posiedzenia członkowie Euro-
pejskiego Komitetu Regionów 
wybrali nowego przewodni-
czącego KR i jego zastępcę. 
Nowym szefem został Aposto-
los Tzitzikostas z Grecji, a jego 
pierwszym zastępcą - Vasco 
Cordeiro z Portugalii.

Marszałek Marek Woźniak, 
który zasiada w KR nieprze-
rwanie od 2006 r., po raz ko-
lejny – w nowej kadencji 2020-
2025 - pełnił będzie funkcję 
wiceprzewodniczącego Pre-
zydium KR. Prezydium od-
powiada za koordynację prac 
Komitetu oraz poszczególnych 
komisji, określa program po-
lityczny tej instytucji oraz  
czuwa nad jego wdrażaniem. 
Ponadto, Marszałek Marek 
Woźniak podczas posiedze-
nia polskiej delegacji wybra-
ny został ponownie, poprzez 
aklamację, na jej przewodni-
czącego. Z jego inicjatywy, 
od 2008 r. delegacja aktywnie 

działa na forum KR, spotyka-
jąc się i zajmując stanowisko w 
kwestiach istotnych z punktu 
widzenia polskich samorzą-
dów. W zakończonej kadencji 
członkowie delegacji spotkali 
się m.in. z Przewodniczącym 
Rady Donaldem Tuskiem, 
komisarzami europejskimi 
odpowiedzialnymi za politykę 

spójności oraz kwestie zwią-
zane z przemysłem i przedsię-
biorczością, a także z  posłami 
do Parlamentu Europejskiego. 
Polska delegacja składa się z 
21 członków reprezentujących 
wszystkie szczeble administra-
cji samorządowej w Polsce i 
stanowi czwartą najliczniejszą 
delegację narodową w KR. 

Jej członkowie pełnią w no-
wej kadencji istotne funkcje 
w Europejskim Komitecie 
Regionów: przewodniczącym 
Grupy Europejskiej Partii 
Ludowej (EPL) wybrany został 
Marszałek Województwa Za-
chodniopomorskiego Olgierd 
Geblewicz, a szefem Grupy 
Europejskich Konserwatystów 
i Reformatorów (EKR) został 
Marszałek Województwa Pod-
karpackiego Władysław Ortyl.

W trakcie sesji plenarnej 
rozpoczynającej nową kaden-
cję Europejskiego Komitetu 
Regionów, członkowie wybrali 
jej przewodniczącego oraz 
pierwszego wiceprzewodni-
czącego. Przewodniczącym, 
z ramienia grupy EPL, został 
Apostolos Tzitzikostas, aktyw-
ny na szczeblu regionalnym 
samorządowiec, były grecki 
parlamentarzysta i czynny 
członek KR od 2015 r. „Po-
chodzę z Salonik, z Macedonii 
Środkowej, z Grecji, ale w 

każdym zakątku Europy czuję 
się jak u siebie w domu” – mó-
wił Tzitzikostas. Podkreślił, 
że podczas swojej 2,5-letniej 
kadencji chce się skupić na 
realizacji trzech priorytetów. 
Po pierwsze, Unia Europejska 
powinna zbliżyć się do oby-
wateli i małych ojczyzn, w 
których mieszkają. Europejski 
Komitet Regionów powinien 
być gwarantem poprawnego, 
odpowiadającego na ocze-
kiwania, wdrażania takich 
polityk jak: polityka spójności, 
zatrudnienia, czy skutecznego 
zaangażowania młodzieży. 
Po drugie, należy skoncen-
trować się na zrozumieniu i 
znalezieniu odpowiedzi na 
zmiany związane z ekologią, 
cyfryzacją i wyzwaniami de-
mograficznymi. Po trzecie, 
przewodniczący uważa, że 
samorządowcy muszą wzmoc-
nić demokrację europejską 
tak, aby decyzje podejmowane 
były jak najbliżej obywateli. 
Na stanowisko pierwszego 
wiceprzewodniczącego, z ra-
mienia Grupy Europejskich 
Socjalistów (PES), wybrany 
został Vasco Cordeiro z Portu-
galii – szef rządu regionalnego 
Azorów. Cordeiro za 2,5 roku 
obejmie funkcję przewodni-
czącego Europejskiego Komi-
tetu Regionów.

Drugiego dnia sesji ple-
narnej członkowie KR wzięli 
udział w debacie na temat 
Konferencji w sprawie przy-
szłości Europy z wiceprze-
wodniczącą Komisji Euro-
pejskiej Dubravką Šuicą, od-
powiedzialną za demokrację i 

demografię. Spotkali się rów-
nież z ministrem administracji 
publicznej Chorwacji Ivanem 
Malenicą, który zaprezento-
wał priorytety chorwackiej 
prezydencji w Radzie UE. 
Istotna z punktu widzenia 
polskiej delegacji była przy-
jęta opinia i poprzedzająca ją 
debata na temat praworządno-
ści w krajach członkowskich 
Unii Europejskiej. W dyskusji 
głos zabrał Marszałek Marek 
Woźniak. Samorządowcy 
przyjęli także opinie doty-
czące m.in. polityki ochrony 
środowiska na poziomie lo-
kalnym oraz zjawiska drenażu 
intelektualnego w UE. Pod 
głosowanie poddane zostały: 
rezolucja KR w sprawie rocz-
nej strategii zrównoważonego 
wzrostu na 2020 r. i stano-
wisko wobec programu prac 
Komisji Europejskiej na 2020 
r. Zadecydowano także, że w 
nowej kadencji KR powołane 
do życia zostaną dwie nowe 
grupy - robocza ds. Zielonego 
Ładu oraz ds. kontaktów z 
Wielką Brytanią.

13 lutego odbyły się po-
siedzenia inauguracyjne sze-
ściu komisji KR. Marszałek 
Marek Woźniak, podobnie 
jak w poprzedniej kadencji, 
przez najbliższe 5 lat pracował 
będzie w Komisji COTER, 
zajmującej się polityką spój-
ności i budżetem UE oraz w 
Komisji CIVEX, która skupia 
się na kwestiach związanych 
m.in. z bezpieczeństwem, spra-
wiedliwością, zarządzaniem i 
polityką sąsiedztwa.

 Biuro Wielkopolski w Brukseli

Marszałek Marek Woźniak ponownie wiceprzewodniczącym 
Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów 

W imieniu pasażerów korzystających z PKP w Gro-
dzisku Wlkp.pragnę podziękować panu Arnoldowi 
Bresch oraz dyrektorowi Zakładu odpowiedzialne-
mu za Grodzisk za usunięcie barierki utrudniającej 
wejście na peron od strony CK RONDO i parkingu.
Obecna barierka zapewnia większe bezpieczeństwo 
pasażerom  wchodzącym na peron . W.Śron

Podziękowanie
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W dniu 14 lutego br., czyli w 
Dzień Zakochanych odbył się 
po raz pierwszy w sali kinowej 
w Bolewicach koncert walen-
tynkowy. Na scenie wystąpił 
IŻI MONTI - Nowotomyśla-
nin, pomysłodawca, założyciel 
i wieloletni gitarzysta zespołu 
Country Zenit. Obecnie wspól-

nie z Marzeną Barszczewską 
realizuje swój autorski pro-
jekt „Kowbojskie życie”. W 
tym wyjątkowym dniu umilił 
wszystkim uczestnikom piąt-
kowy wieczór.  

Po zakończeniu koncertu 
każdy z przybyłych gości 
otrzymał mały upominek. 

Koncert Walentynkowy

W niedzielę 16 lutego 2020 
r. zorganizowano uroczy-
stości patriotyczne z okazji 
101. rocznicy Boju o Mie-
dzichowo.  Przy obelisku 
upamiętniającym Powstań-
ców Wielkopolskich, który 
umiejscowiony jest przy 
Szkole Podstawowej im. Po-
wstańców Wielkopolskich w 
Miedzichowie spotkały się 
delegacje wieńcowe, poczty 
sztandarowe, zaproszeni 
goście, uczniowie wraz z 
nauczycielami oraz miesz-
kańcy Gminy by wspólnie 
oddać hołd poległym w 
Powstaniu. 

Obchody rozpoczęły się Ape-
lem Pamięci prowadzony 
przez uczniów z Zespołu 
Szkół w Miedzichowie. Dele-
gacje złożyły wieńce pod obe-
liskiem, gdzie wartę honorową 
pełnili członkowie Towarzy-
stwa Działań Historycznych 
im. Feliksa Piety z Bukowca 
oraz Drużyna Harcerska z 
Bolewic. 

Druga część uroczystości 
odbyła się w Kościele Pa-
rafialnym pw. Św. Biskupa 
Stanisława Męczennika w 
Miedzichowie. Mszę Świę-
tą poprowadzili ks. Marek 
Krysmann i ks. Janusz Po-
śpiech w intencji Ojczyzny i 

Powstańców Wielkopolskich 
walczących w czasie Boju 
o Miedzichowo.  W czasie 

Mszy Świętej Głos zabrał Wójt 
Gminy dr Stanisław Piechota 
w swoim wystąpieniu podzię-

kował wszystkim zebranym 
za obecność oraz nawiązał 
do roli jaką pełnią obchody 
kolejnych rocznic związa-
nych z wybuchem Powstania 
Wielkopolskiego w życiu spo-
łeczno- lokalnym. Po Mszy 
świętej odbył się koncert pieśni 
patriotycznych w wykonaniu 
Zespołu Śpiewaczego Bole-
wiczanie pod kierownictwem 
Pani Cecylii Ślusarz.  

Na zakończenie obchodów 
było wspólne biesiadowanie 
przy ognisku: powstańcza 
garkuchnia pod gołym niebem. 
Żołnierski posiłek został przy-
gotowany przez członków OSP 
Miedzichowo. 

Obchody 101. rocznicy Boju o Miedzichowo

Pierwsze spotkanie w 
nowym roku 2020 Dysku-
syjnego Klubu Książki dla 
dorosłych odbyło się 30 
stycznia. Tematem dyskusji 
była książka Agnieszki Jor-
dan – Gondorek „Dziew-
czyna z warkoczem”. 

Jest to powieść obyczajowa, 
która przedstawia nam burz-
liwe losy głównej bohaterki 
Krystyny. Los na początku 
tej historii jej nie oszczędza, 
zostaje porzucona przez męża 
w chwili, gdy starają się o 
upragnione dziecko. Porzu-
cona dziewczyna przechodzi 
gehennę, życie straciło dla niej 
sens. Akcja tej historii toczy 
się bardzo szybko. Autorka 
oprócz wątku związanego z  
główną bohaterką, pokazuje 
nam system pracy w korpo-
racji i stosunki tam panujące. 
Możemy odnieść wrażenie, że 
zadaje nam pytanie czy istnieje 
prawdziwa przyjaźń w takich 

instytucjach, czy liczy się tylko 
kariera i znajomości? Bardzo 
ciekawym wątkiem jest przy-
jaźń Krystyny z rodziną japoń-
ską. Dzięki temu poznajemy 
ciekawą kulturę i wspaniałe 
kulinaria tego pięknego kraju. 
Zachęcam do przeczytania tej 
historii i uzyskania odpowie-
dzi czy Krystyna wyjdzie na 
prostą i ułoży sobie życie na 
nowo pomimo wielu przeciw-

ności losu.
Zapraszamy na kolejne spo-

tkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki dla dorosłych, które 
odbędzie się 26.03.20 r. o 
godz. 16.30.

Tematem dyskusji będzie 
książka Manuli Kalickiej 
„Wszystkie kochanki naszego 
taty”.

BPMiG w Trzcielu
Wioletta Fabian

"Dziewczyna z warkoczem" 
– spotkanie DKK w Trzcielu

Z okazji 80 rocznicy 
Zesłania Polaków na Sybir 
10 lutego br. z ramienia 
BPMiG w Trzcielu oraz 
Trzcielskich Seniorów 
odbył się koncert poetycko - 
patriotyczny. 

Mieliśmy przyjemność gościć 
m.in. przedstawicieli Związku 
Sybiraków z gminy Trzciel 
oraz powiatu Międzyrzecz, 
Burmistrza Miasta Trzciela 

Jarosława Kaczmarka, Prze-
wodniczącego Rady Miasta 
Jacka Marciniaka, Dyrektora 
Zespołu Edukacyjnego w Trz-
cielu Dariusza Orzeszkę oraz 
młodzież i zaproszonych gości.

Dla wielu rodzin 80 lat 
temu rozpoczął się tragiczny 
czas, naznaczony wywózką 
krewnych na Sybir - dziesiątki 
tysięcy Polaków zmarło tam 
jako więźniowie Gułagu lub 
przymusowi osadnicy. Naszym 

obowiązkiem jest pamiętać 
o historii Narodu Polskiego 
ciemiężonego przez lata przez 
wschodnich prześladowców.

Dziś Związek Sybiraków 
zostawia wiele znaków i miejsc 
pamięci o ofiarach sowieckiej 
represji. Żywimy nadzieję, że 
historia o zsyłkach zachowa 
się w naszej pamięci i sercach 
Rodaków.

BPMiG w Trzcielu
W.Fabian

Koncert poetycko – patriotyczny z okazji 
80. rocznicy zesłania Polaków
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Funkcjonariusze lubelskiej 
delegatury Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego prowadzą 
wspólnie z Prokuraturą Re-
gionalną w Warszawie śledz-
two dotyczące między inny-
mi wystawiania fikcyjnych 
faktur, prania pieniędzy i 
płatnej protekcji. Do tej spra-
wy agenci Biura zatrzymali 
dzisiaj w Warszawie byłego 

prezesa jednej ze stołecznych 
firm budowlanych. Wszystko 
wskazuje na to, że męż-
czyzna w latach 2016-2017 
posługiwał się nierzetelnymi 
fakturami wystawionymi na 
rzecz firmy przez jedną z 
polskich fundacji. Naraził 
tym samym Skarb Państwa 
na uszczuplenie podatku 
na kwotę ponad 1 mln zł, 

faktury wystawione były na 
blisko 3.5 mln zł.

Zatrzymany mężczyzna 
zostanie przewieziony do Pro-
kuratury Regionalnej w War-
szawie, gdzie usłyszy zarzuty.

Dotychczas w śledztwie 
zatrzymano 5 osób tj. prezes 
fundacji, jej dwóch pracowni-
ków oraz dwie osoby współ-
pracujące z prezes fundacji.

Cztery osoby, w tym woło-
miński urzędnik, zatrzyma-
ne przez funkcjonariuszy 
Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego.

Funkcjonariusze stołecznej 
delegatury Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego prowadzą 
od kilku miesięcy śledztwo 
dotyczące przyjmowania i 
udzielania korzyści majątko-
wych urzędnikom Starostwa 

Powiatowego w Wołominie. 
Wszystko wskazuje na to, że 
łapówki wręczano w zamian 
za wydawanie korzystnych 
decyzji administracyjnych 
dotyczących inwestycji bu-
dowlanych zlokalizowanych 
na terenie powiatu wołomiń-
skiego. Jest to nowe postępo-
wanie prowadzone wspólnie z 
Prokuraturą Okręgową War-
szawa-Praga. Do tej sprawy 
agenci CBA zatrzymali urzęd-

nika Starostwa Powiatowego 
w Wołominie oraz trzech 
przedsiębiorców działających 
w branży deweloperskiej, z 
okolic Warszawy. Ponadto 
funkcjonariusze zabezpieczyli 
dokumentację w wołomińskim 
starostwie.

Po zakończeniu przeszu-
kań zatrzymani trafią do 
prokuratury, gdzie zostaną 
im przedstawione zarzuty 
korupcyjne.

Kolejna osoba działająca 
w ramach zorganizowanej 
grupy przestępczej wy-
łudzającej podatek VAT 
zatrzymana przez CBA. 
Straty Skarbu Państwa sza-
cowane są na co najmniej 
29 mln zł.

Funkcjonariusze katowickiej 
delegatury CBA zatrzymali 
kolejną osobę, która działała w 
ramach zorganizowanej grupy 
przestępczej funkcjonującej na 
terenie Polski, Czech, Słowa-
cji, Bułgarii, Austrii i Niemiec. 
Zatrzymanie to kolejny etap 
realizacji wielowątkowego 
śledztwa wszczętego w opar-
ciu o materiały własne CBA. 
Do tej pory zarzuty w sprawie 
usłyszało 28 osób.

Postępowanie dotyczy pro-
cederu związanego z trans-

akcjami karuzelowymi, tj. 
fikcyjnymi transakcjami w 
wewnątrz-wspólnotowym ob-
rocie wyrobami stalowymi, 
których celem było wyłu-
dzenia zwrotu podatku VAT. 
Ustalenia ś ledczych CBA 
wskazują, że członkowie 
grupy doprowadzili do nie-
korzystnego rozporządzenia 
mieniem Skarbu Państwa, 
poprzez wprowadzenie w błąd 
pracowników urzędów skar-
bowych. Wszystko wskazuje 
na to, że osoby występujące w 
imieniu firm składały nierze-
telne deklaracje VAT, co skut-
kowało nienależnym zwrotem 
podatku. Ustalone dotychczas 
straty Skarbu Państwa z tytułu 
nieodprowadzonego podatku 
powstałe w wyniku działalno-
ści tej grupy szacowane są na 
co najmniej 29 mln zł.

Zatrzymany dzisiaj przez 
CBA mężczyzna to osoba 
karana w przeszłości. Jego za-
daniem, w ramach działalności 
grupy, było pozyskiwanie 
osób, które rejestrowały na 
siebie firmy występujące w 
obrocie wyrobami stalowymi 
w latach 2012-2013.

Zatrzymany zostanie prze-
wieziony do siedziby Proku-
ratury Okręgowej w Katowi-
cach, gdzie usłyszy zarzuty 
działania w zorganizowanej 
grupie przestępczej, wystawia-
nia i wprowadzania do obrotu 
gospodarczego nierzetelnych 
faktur VAT dokumentujących 
fikcyjne zdarzenia gospo-
darcze oraz prania brudnych 
pieniędzy.

Sprawa ma charakter roz-
wojowy. 

CBA

18 osób zatrzymanych, 
przeszukania w ponad 60 
miejscach i rozbita zorga-
nizowana grupa przestęp-
cza - to efekt kilkumie-
sięcznej pracy funkcjona-
riuszy Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego. Grupa 
przetransferowała co naj-
mniej 8.6 mld zł za granicę 
za pośrednictwem krajowej 
instytucji płatniczej.

Funkcjonariusze warszawskiej 
delegatury Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego wspólnie 
z Prokuraturą Regionalną 
w Warszawie prowadzą od 
kilku miesięcy postępowanie 
dotyczące działalności zorga-
nizowanej grupy przestępczej. 
Z ustaleń śledczych wynika, 
że grupa za pośrednictwem 
krajowej instytucji płatniczej 
wytransferowała poza granice 

kraju co najmniej 8,6 mld zł. 
Środki te miały pochodzić 
z nieuiszczania należności 
podatkowych bądź też ich 
płatności w niepełnym wy-
miarze. Grupa działała w 
ramach 26 firm zarządza-
nych przez obywateli Polski, 
Wietnamu, Chin i Ukrainy, 
którzy swoją działalność go-
spodarczą prowadzili głównie 
na terenie Wólki Kosowskiej. 
Podejrzani mogli działań na 
terenie kraju od 2016 do 
2019 roku.

Z dotychczasowych ustaleń 
śledztwa wynika także, że 
firmy nie składały sprawoz-
dań finansowych do KRS lub 
też składały je wykazując 
dochody i obroty nieporów-
nywalne do wysokości zleca-
nych transferów pieniężnych.

Poniesiona przez Skarb 
Państwa szkoda w postaci 

nieuiszczanych podatków 
VAT i CIT jest aktualnie 
wyliczana.

Dzisiaj mia ła miejsce 
pierwsza realizacja w związ-
ku z ta sprawą. Blisko 300 
agentów CBA, przy wsparciu 
Straży Granicznej oraz Żan-
darmerii Wojskowej, zatrzy-
mało 18 osób. Wśród nich 
jest prezes krajowej instytucji 
płatniczej oraz pięć osób 
zarządzających firmą. Po-
zostali zatrzymani to osoby 
transferujące środki płatnicze.

Wszyscy zatrzymani, po 
zakończeniu czynności, tra-
fią do prokuratury, gdzie 
usłyszą zarzuty. Jednocześnie 
prowadzone są przeszukania 
w ponad 60 miejscach za-
mieszkania oraz prowadzenia 
działalności gospodarczych.

Śledztwo jest wielowątko-
we i rozwojowe.

Kolejne osoby zatrzymane 
przez funkcjonariuszy Cen-
tralnego Biura Antykorupcyj-
nego w śledztwie dotyczącym 
działania zorganizowanej gru-
py przestępczej, która naraziła 
Skarb Państw na uszczuplenia 
w podatku VAT na kwotę 
ponad 700 mln zł. Tym ra-
zem chodzi o wątek prania 
pieniędzy.

Funkcjonariusze łódzkiej 
delegatury Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego zatrzymali 
trzech mężczyzn prowadzą-
cych działalność gospodarczą. 
Czynności przeprowadzono 
w ramach skoordynowanych 
działań na terenie województw 

dolnośląskiego, wielkopol-
skiego i zachodniopomor-
skiego. Wszystko wskazuje na 
to, że działalność przestępcza 
prowadzona była z wykorzy-
staniem prowadzonych przez 
zatrzymanych spółek oraz 
tzw. „słupów” których organi-
zowali. Proceder zmierzał do 
włączenia do legalnego obrotu 
gospodarczego pieniędzy uzy-
skanych z przestępstwa. Grupa 
utworzyła sieć firm, które 
przyjmowały na swoje rachun-
ki, a następnie przekazywały 
dalej pieniądze pochodzące 
z uszczuplenia podatku VAT. 
Ustalenia śledczych wskazują, 
że mogło to być co najmniej 

30 mln zł.
Zatrzymani jeszcze dzisiaj 

trafią do Prokuratury Regio-
nalnej w Białymstoku, gdzie 
usłyszą zarzuty m.in. prania 
pieniędzy.

Funkcjonariusze CBA prze-
szukali także miejsca zamiesz-
kania zatrzymanych osób oraz 
siedziby powiązanych z nimi 
podmiotów gospodarczych.

Dzisiejsze czynności to kon-
tynuacja działań związanych z 
funkcjonowaniem tzw. ,,mafii 
paliwowej” działającej na te-
renie RP w latach 2013-2016. 
W listopadzie ubiegłego roku 
agenci CBA zatrzymali do tej 
sprawy 9 osób.

20 grudnia 2019 r. funkcjo-
nariusze wrocławskiej De-
legatury Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego wszczęli 
postępowanie kontrolne w 
Urzędzie Miejskim w Woło-
wie. Szczegółowy zakres po-
stępowania obejmuje kontrolę 

przestrzegania przez Gminę 
określonych przepisami prawa 
procedur podejmowania i re-
alizacji decyzji związanych z  
przygotowaniem, udzielaniem 
i wykonywaniem wybranych 
zamówień publicznych na 
roboty budowlane z zakresu 

budowy, przebudowy i  re-
montów budowli drogowych 
oraz innych obiektów powią-
zanych funkcjonalnie z tymi 
zamówieniami w  latach 2014 
- 2019.

Planowany termin zakoń-
czenia kontroli to 20.03.2020 r.

Na podstawie decyzji Pro-
kuratora Regionalnego w 
Katowicach z 10 lutego 
2020 roku Centralne Biuro 
Antykorupcyjne udostępnia 
materiały ze śledztwa pro-

wadzonego przez Prokuraturę 
Regionalną w Katowicach 
w sprawie uchylania się 
od opodatkowania poprzez 
nieujawnienie właściwemu 
organowi przedmiotu i pod-

stawy opodatkowania oraz 
podejmowanie działań mo-
gących utrudnić stwierdzenie 
przestępczego pochodzenia 
środków płatniczych, sygn. 
akt RP I Ds. 42.2016

Skierowaniem aktu oskarżenia 
wobec 15 osób zakończyło się 
postępowanie prowadzone 
przez funkcjonariuszy Cen-
tralnego Biura Antykorup-
cyjnego.

Agenci rzeszowskiej de-
legatury Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego prowadzili 
postępowanie dotyczące m.in. 
zakupu w 2010 r. przez PGE 
Energia Odnawialna S.A. 
Elektrociepłowni Przeworsk 
za 22 mln zł. Skierowanym 
do Sądu Okręgowego w 
Warszawie aktem oskarże-
nia objęto 15 osób, którym 
zarzucono łącznie 43 prze-
stępstwa m.in.  wyłudzenia 
kredytu, przywłaszczenia 
powierzonego mienia spółki, 
wystawiania poświadczają-
cych nieprawdę dokumentów, 
prania brudnych pieniędzy, 
niegospodarności w spółce 
energetycznej, wręczenia ko-
rzyści majątkowej w kwocie 
około 1 miliona euro oraz 
nakłaniania do składania 
fałszywych zeznań w trakcie 
prowadzonego śledztwa.

W toku prowadzonego 
śledztwa ustalono, że spółka 
zarządzana przez jednego z 
oskarżonych nabyła w Prze-
worsku za kwotę 2,5 miliona 
zł teren po byłej cukrowni, 
obejmujący obiekt elektrocie-
płowni, zaciągając kredyt na 
zakup i modernizację obiektu 
w kwocie 5 milionów 700 ty-
sięcy zł. W toku ubiegania się 
o kredyt na modernizację elek-
trociepłowni oraz w trakcie re-
alizowania umowy kredytowej 
przedłożone zostały poświad-
czającą nieprawdę dokumenty, 
w tym faktury dokumentujące 
wykonanie prac i usług, które 
nie zostały wykonane bądź nie 
miały związku z modernizacją 
obiektu.

W listopadzie 2010 roku 
oskarżony Piotr M., działając 
jako prezes zarządu spółki, 
sprzedał obiekt na rzecz innej 
spółki energetycznej za kwotę 
sięgającą 22 milionów zł, 
posługując się  poświadcza-
jącymi nieprawdę operatami 
zawyżającymi wartość elek-
trociepłowni.

W toku prowadzonego po-
stępowania przedstawiono za-
rzuty członkom zarządu spółki 
energetycznej oraz dyrektoro-
wi jednego z departamentów 
tej spółki, dotyczące naduży-
cia zaufania i spowodowania 
w mieniu spółki energetycznej 
szkody w wielkich rozmiarach 
w kwocie 22 milionów zł.

Akt oskarżenia obejmuje 
także przestępstwa związane 
z praniem brudnych pienię-
dzy w łącznej kwocie ok. 9 
milionów zł.

Ustalono jednocześnie, że 
kwota ok. 1 miliona 400 ty-
sięcy euro została wytrans-
ferowana poza granice Pol-
ski z wykorzystaniem konta 
prowadzonego w banku w 
Lichtensteinie dla spółki za-
łożonej na Gibraltarze przez 
współoskarżonego – obywa-
tela Słowacji. Piotr M. został 
także oskarżony o popełnienie 
przestępstwa płatnej protekcji 
polegającej na obietnicy wrę-
czenia oraz wręczeniu innej 
osobie korzyści majątkowej w 
kwocie 1 miliona euro.

Funkcjonariusze Wydziału 
Postępowań Kontrolnych De-
legatury CBA w Bydgoszczy 
wszczęli postępowanie kon-
trolne w Regionalnym Szpi-
talu Specjalistycznym im. dr. 

Władysława Biegańskiego w 
Grudziądzu. Zakresem kon-
troli objęto umowy na wybrane 
pożyczki i kredyty, podpisy-
wane przez przedstawicieli 
szpitala w latach 2017-2020.

Obecnie trwa weryfikacja 
przekazanej przez jednostkę 
części dokumentacji, plano-
wany termin zakończenia 
kontroli to 7 kwietnia 2020 r.

WKS, CBA

Były prezes firmy budowlanej 
z Warszawy zatrzymany przez CBA

Inwestycje za łapówki

Wyłudzili Vat za 29 mln.

Przetransferowali 8,6 mln zł.

Narazili Skarb Państwa w podatku 
Vat na 700 mln

CBA w Urzędzie Miejskim w Wołowie

Śledztwo w sprawie 
„Willi w Kazimierzu Dolnym”

Akt oskarżenia skierowany do sądu

Postępowanie kontrolne w szpitalu

Zarzuty przekroczenia 
uprawnień i wyrządzenie 
szkody majątkowej na 
kwotę blisko 6 milionów 
złotych usłyszeli Burmistrz 
Biskupca i Prezes Przed-
siębiorstwa Wodociągów i 
Kanalizacji w Biskupcu Sp. 
z o.o.

Agenci Delegatury Centralne-
go Biura Antykorupcyjnego 
w Białymstoku  prowadzili 
śledztwo dotyczące rozporzą-
dzania mieniem komunalnym 
przez Urząd Miejski w Bi-
skupcu oraz Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji w 
Biskupcu Sp. z o.o. (PWiK) w 
związku z realizacją zawartej 
w 2015 r. z Horizont Project 
Development Sp. z o.o. umowy 
inwestycyjnej.

Ustalenia śledztwa były wy-
nikiem prowadzonych przez 
białostocką Delegaturę CBA 
kontroli w Urzędzie Miejskim 
i Przedsiębiorstwie Wodocią-
gów i Kanalizacji w Biskupcu. 
Dotyczyły przede wszystkim 
rozporządzania przez Urząd 
Miejski w Biskupcu mieniem 
komunalnym m.in. w związku 
z bezprzetargową sprzedażą 

firmie Egger nieruchomości 
gminnych za pośrednictwem 
PWiK w Biskupcu.

W wyniku śledztwa Bur-
mistrz Biskupca i Prezes PWiK 
w Biskupcu usłyszeli zarzuty 
niedopełnienia obowiązków i 
wyrządzenie szkody majątko-
wej wielkich rozmiarów. Wo-
bec Prezesa Zarządu PWiK w 
Biskupcu sp. z o.o. Prokuratura 
Okręgowa w Olsztynie zasto-
sowała środek zapobiegawczy 
w postaci zakazu zajmowania 
stanowisk w Zarządzie PWiK 
w Biskupcu Sp. z o.o.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Zarzuty dla Burmistrza Biskupca i Prezesa 
PWiK w Biskupcu
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Zeznający jako świadek w 
sprawie śmierci Jarosława 
Ziętary Mariusz Ś. zaprze-
czył, by miał z zabójstwem 
dziennikarza cokolwiek 
wspólnego i twierdzi, że 
nazwisko Ziętary zna tylko 
z mediów. Oskarża także 
policjanta i prokuratora.

Sąd Okręgowy w Poznaniu 
kontynuował w czwartek pro-
ces Mirosława R., ps. „Ryba”, i 
Dariusza L., ps. „Lala”, oskar-
żonych o uprowadzenie, po-
zbawienie wolności i pomoc-
nictwo w zabójstwie poznań-
skiego dziennikarza Jarosława 
Ziętary. Według ustaleń pro-
kuratury, 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. 
Oskarżeni nie przyznają się 
do winy.

W toku postępowania śled-
czy ustalili, że oskarżeni dzia-
łali wspólnie z inną, nieżyjącą 
już osobą. 60-letni obecnie 
Mirosław R. i 50-letni Dariusz 
L., byli w pierwszej połowie 
lat 90. pracownikami poznań-
skiego holdingu Elektromis, 
którego działalnością intere-
sował się Ziętara.

Zeznania Mariusza Ś., 

twórcy holdingu Elektromis
W czwartek przed Sądem 
Okręgowym w Poznaniu ze-
znawał między innymi Ma-
riusz Ś. - twórca holdingu 
Elektromis, a także sieci Bie-
dronka i Żabka. Jak mówił, 
oskarżeni byli jego pracow-
nikami; pracowali w pionie 
zabezpieczenia i ochrony. 
Mirosław R. był szefem tego 
departamentu i zajmował się 
zabezpieczeniem całej firmy.

Świadek podkreślał, że ze 
sprawą Ziętary nie ma nic 
wspólnego i zna to nazwisko 
tylko z mediów. Dodał, że 
na początku lat 90. nie łą-
czyły go też żadne związki z 
Aleksandrem Gawronikiem 
(oskarżonym o podżeganie do 
zabójstwa Ziętary). „Znałem 
Gawronika, ponieważ był 
osobą publiczną. Prywatnie 
się z nim nie spotykałem, 
biznesowo tylko raz - gdy 
sprzedawałem mu tygodnik 
‚Poznaniak’. Nie pamiętam 
już, w którym to było roku. Ale 
to było chyba po 1992, kiedy 
kandydował na senatora. Nie 
przypominam sobie żeby w 
latach 1991-1993 Gawronik 
przyjeżdżał do Elektromisu. 
Nie robiliśmy wspólnych inte-
resów, więc nie było powodów 
żeby przyjeżdżał” - mówił.

We wcześniejszych zezna-
niach, odczytanych w czwar-
tek przez sąd, Mariusz Ś. 
także podkreślał, że ze sprawą 
poznańskiego dziennikarza 

nic go nie łączy. Wskazywał 
też, że nic mu nie wiadomo na 
temat tego, by Ziętara zbierał 
materiały do publikacji na 
temat Elektromisu.

„Nie można wykluczyć, 
że on żyje”
„Dopóki nie odnaleziono 
ciała, nie można wykluczyć, 
że on żyje. Nigdy nie wy-
dawałem polecenia pobicia 
żadnego dziennikarza i nic 
mi na ten temat nie wiadomo. 
Ponadto mogę dodać, że sam 
zatrudniałem wielu dzienni-
karzy. Nigdy nie chciałem 
zatrudnić Jarosława Ziętary, 
nie oferowałem mu pracy, ani 
wynagrodzenia. Uważam, że 
Ziętarę wykreowały media na 
wielkiego śledczego dzienni-
karza, a z wiedzy, którą po-
siadam, nie miał on żadnych 
dokonań. Nie znam żadnego 
głośnego i znaczącego arty-
kułu, który by napisał. Nie 
znam żadnych dokonań tego 
człowieka. Wiem, że dzien-
nikarze w Poznaniu dziwią 
się, jak można było z niego 
zrobić taką gwiazdę, skoro on 
tak naprawdę był nieznany” - 
podkreślał Mariusz Ś.

Świadek powiedział po-
nadto, że na początku lat 90. 
znał właścicieli „Gazety Po-
znańskiej”. Dodał, że w tam-
tym czasie „nie wypadało, by 
znajomi źle pisali”. Tłuma-
czył, że niekorzystne artykuły 
publikowane były w innych 

mediach, ale nie w „Gazecie 
Poznańskiej”. Dodał, że jego 
znajomość z jedną z osób z 
ówczesnego kierownictwa 
„Gazety Poznańskiej” „wystar-
czyłaby, żeby poprosić go o to, 
by taki (niekorzystny) artykuł 
nie został opublikowany”.

Mariusz Ś. mówił, że po 
zatrzymaniach w sprawie Zię-
tary spotkał się z Mirosławem 
R., kiedy ten opuścił areszt. 
„Przyszedł do siedziby firmy, 
bo przyszedł do pracy. Pytałem 
co się stało, jak to się stało. 
Tak szczegółowo tego nie re-
lacjonował, aby mówić jakie 
dowody go obciążają, mówił 
bardziej o swoich emocjach. 
Spotykałem się również z 
innymi osobami, które były 
świadkami w tej sprawie. 
Marek Z. się zgłosił, mówił że 
był namawiany do składania 
fałszywych zeznań, mówił 
o fałszowaniu wariografu i 
żebym uważał” - podkreślił. 
Dodał, że później zgłosiły się 
do niego jeszcze dwie osoby, 
niezatrudnione w firmie, które 
informowały go, że także byli 
namawiani przez prokurato-
ra do składania fałszywych 
zeznań.

„Przygotowywali 
prowokację”
Mariusz Ś. odniósł się w 
czwartek także do zeznań 
kluczowego świadka w tej 
sprawie Jerzego U. Jak mówił, 
„Krystian Cz. przyszedł do 

mnie i powiedział, że otrzy-
mał informację od swojego 
znajomego, że prokurator z 
policjantem - związani z tą 
sprawą - chcą przygotować 
prowokację. Miała ona po-
legać na tym, że wspólnie 
podrzucą nam na ul. Woł-
czyńską jakieś ludzkie kości, 
żeby uprawdopodobnić swój 
akt oskarżenia i kontynuować 
sprawę” - wskazał.

„Cz. poinformował mnie, że 
ten człowiek jest wiarygodny. 
Wtedy nie widziałem kto był 
tym informatorem, teraz już 
wiem, to był Jerzy U. Krystian 
Cz. powiedział mi, że musimy 
zwiększyć zabezpieczenie 
tego centrum logistycznego, 
żeby nie dopuścić do pro-
wokacji. Wydałem polecenie 
prezesowi Czerwonej Torebki, 
żeby zrobić wszystko żeby 
zabezpieczyć teren. Zostały 
wynajęte firmy ochroniarskie, 
w tym między innymi firma 
pana Jerzego U. i jakaś firma 
ze specjalistycznym sprzętem” 
- dodał.

Mariusz Ś. oskarża 
policjanta i prokuratora
Mariusz Ś. powiedział tak-
że, że ponownie o Jerzym 
U. usłyszał ok. roku temu. 
„Krystian Cz. powiedział, że 
zwrócił się do niego Jerzy U. 
i powiedział, że ma kontakty 
z prokuraturą i policją w tej 
sprawie; że jest świadkiem i 
składa zeznania obciążające 

oskarżanych. Powiedział, że 
za kwotę 3 mln zł jest go-
towy te zeznania zmienić na 
korzystne. W domyśle 1 mln 
zł miał być dla pana prokura-
tora, 1 mln zł dla policjanta i 
1 mln zł dla niego. I jak się 
zgodzimy, to on będzie zezna-
wał zupełnie inaczej niż teraz. 
Zapytałem Krystiana Cz. skąd 
to wie, powiedział że ma 
nagranie rozmowy z Jerzym 
U.” - zeznał Mariusz Ś.

Dodał, że wraz z Krystia-
nem Cz. uznali, że należy tę 
sprawę zgłosić do prokuratury. 
„Mając obawy, że prokuratura 
w Krakowie nie zajmie się 
rzetelnie tą sprawą, posta-
nowiliśmy wtedy też wydać 
oświadczenie dla mediów” 
- zaznaczył.

Jarosław Ziętara urodził się 
w Bydgoszczy w 1968 roku. 
Był absolwentem poznańskie-
go Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza. Pracował naj-
pierw w radiu akademic-
kim, później współpracował 
między innymi z „Gaze-
tą Wyborczą”, „Kurierem 
Codziennym”, tygodnikiem 
„Wprost” i „Gazetą Poznań-
ską”. Ostatni raz Ziętarę 
widziano 1 września 1992 r. 
Rano wyszedł do pracy, ale 
nigdy nie dotarł do redakcji 
„Gazety Poznańskiej”. W 
1999 r. został uznany za 
zmarłego. Ciała dziennikarza 
do dziś nie odnaleziono

Stanisław M.

Twórca Elektromisu atakuje policjanta i pokuratora

Na Białorusi opublikowano li-
stę odznaczonych „za działal-
ność operacyjno-czekistowską 
na terenie Zachodniej Białoru-
si” funkcjonariuszy NKWD, 
podpisaną przez komisarza 
spraw wewnętrznych Biało-
ruskiej Socjalistycznej Repu-
bliki Radzieckiej Ławrentija 
Canawę 20 listopada 1939 
roku. Najbardziej aktywni kaci 
z wspomnianej listy zostali 
opisani w wydanej za sprawą 
Narodowego Archiwum Bia-
łorusi monografii „NKWD w 
Zachodniej Białorusi. Wrze-
sień – grudzień 1939 roku”, 
zawartość której przybliżył 
dziennik „Rzeczpospolita”.

Putin: „Na próby fałszowa-
nia historii należy odpowia-
dać prawdą”. Czy taką, jak 
„ucieczka polskich oficerów 
do Mandżurii”?

Wojna informacyjna Putina 
wchodzi w ostateczną fazę? 
Żaryn: W atakach na Polskę 
kluczową rolę odgrywają ro-
syjskie służby specjalne

Z ustaleń gazety wynika, 
że jako pierwszy do tzw. listy 
Canawy dotarł historyk a 
zarazem działacz nieuznawa-
nego przez władze w Mińsku 
Związku Polaków na Białorusi 
Wadzim Prewracki. Przed 
publikacją książki trafiła ona 
w ręce jeszcze kilku innych 
historyków.

Gdy zobaczyłem te liczby i 
skalę tych represji, przestra-
szyłem się. Rozesłałem to do 
znajomych historyków. Cze-
kałem, że ktoś to opublikuje 
- powiedział w rozmowie z 
„Rz” Prewracki.

W ocenie Ihara Kuzniacou, 
znanego białoruskiego bada-
cza zbrodni komunistycznych 
z Białoruskiego Uniwersytetu 
Państwowego, „lista Canawy” 
jest przełomowym dokumen-
tem, jednakże nie wyczerpuje 
tematu.

Według moich szacunków w 
represjach na terenie Białorusi 
uczestniczyło co najmniej 6 

tys. funkcjonariuszy NKWD- 
ocenił, cytowany przez „Rz”.

Przyznał, że dokument jest 
o tyle ważny, że badacze nie 
mają dostępu do archiwum 
KGB, natomiast w udostępnia-
nych rodzinom dokumentach 
nazwiska funkcjonariuszy się 
zasłania, zatem ich ujawnienie 
stanowi pewien przełom.

W dokumencie zawierają-
cym nazwiska odznaczonych 
funkcjonariuszy znajdują się 
również ich „osiągnięcia” - 
wynika z niego, że ofiarami 
represji ze strony 89 wymie-
nionych ludzi padło ponad 10 
tys. osób i to zaledwie w ciągu 
pierwszych dwóch miesięcy 
agresji.

Interesujące są również za-
warte we wspomnianej mo-
nografii zachowane raporty 
funkcjonariuszy NKWD trak-
tujących o „polityczno-moral-
nych nastrojach” w sowiec-
kiej armii (zarówno wśród 
oficerów, jak i szeregowych 
żołnierzy). Wynika z nich, że 
nawet prości sołdaci nie mieli 
większego dysonansu poznaw-
czego jeżeli chodzi o swoją 
obecność, nie tylko w Polsce.

W zasadzie Polska została 
zajęta przez Niemcy, a wy-
zwolenie Zachodniej Białorusi 
nie jest wyzwoleniem, lecz 
przywłaszczeniem cudzego 
terytorium - powiedział w 

październiku 1939 roku szofer 
z batalionu samochodowego 
6TB Fastowiec, cytowany 
przez dziennik „Rzeczpo-
spolita”.

Naród polski nie potrzebo-
wał wyzwolenia. My tu sami 
nachalnie przyszliśmy - za-
uważył z kolei inny czerwono-
armista o nazwisku Woronin.

Młodszy dowódca 2. dywi-
zji Diukow wyrażał wątpli-
wości co do paktu Ribbentro-
p-Mołotow.

Zawarliśmy to porozumie-
nie z Niemcami tylko po to, 
by razem przywłaszczyć Pol-
skę i podzielić między sobą 
- mówił.

W swojej krytyce nie byli 
odosobnieni, biorąc pod uwa-
gę liczoną w tysiącach liczbę 
nazwisk przewijających się w 
raportach.

„Rzeczpospolita” zasta-
nawia się, czy dokumenty te 
znajdą się w otwieranym przez 
Władimira Putina ośrodku 
informacyjno-analitycznym.

aw/Rzeczpospolita
Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

autor: Zespół wPolityce.pl

Czekamy na Wasze maile z uwagami i 
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pl. Dołącz do naszej społeczności – 
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Te dokumenty obnażają ogrom 
zbrodni NKWD Sąd Okręgowy w Poznaniu od-

rzucił skargę jednej z poszko-
dowanej osób na opieszałość 
prokuratury w dochodzeniu 
o zaległe wynagrodzenia dla 
ok. 20 portierów i portierek 
strzegących obiektów ZKZL, 
którzy oczekują na zaległe 
wypłaty 16 miesiąc. Pomimo 
faktów, że:
a przez trzy miesiące trwały 
wewnątrz prokuratury spory 
kompetencyjne ( jak sama 
prokuratura później przyzna-
ła – bez wyraźnych podstaw 
prawnych);
a że policja po otrzymaniu akt 
sprawy potrzebowała miesiąca 
na wysłanie wezwań na prze-
słuchanie poszkodowanym 
osobom wskazanym z imienia, 

nazwiska i adresu w powiado-
mieniu – przesłuchania rozpo-
częto dopiero pod koniec maja;
a że jedno z pism w sprawie 
listy osób poszkodowanych z 
datą 16 listopada 2019 roku 
zostało przez prokuraturę 
wysłane do zawiadamiającego 
(Inicjatywy Pracowniczej) 
dopiero 17 grudnia, czyli po 
miesiącu;
a dopiero 22 listopada wnie-
siono do policji o przesłucha-
nie przedstawiciela pracodaw-
cy, firmy CAPREA – choć 
została ona w zawiadomieniu 
wskazana;
a i tak dalej...
sąd nie uznał tego za prze-
wlekłość, Podzielił natomiast 
zdanie prokuratury, że czyn-

ności były podejmowane „ter-
minowo i bez zbędnej zwłoki”. 
Jednocześnie stwierdził, iż 
termin nakazujący prokuratu-
rze (wg kodeksu postępowania 
karnego) w ciągu 2 miesięcy 
zakończyć dochodzenie, jest 
nierealistyczny. Jak wynika z 
akt sprawy prokuratura prze-
suwała go wielokrotnie i nie 
uznała za celowe powiadomić 
o tym ani poszkodowanych, 
ani Inicjatywy Pracowniczej 
jako zawiadamiającego.

Prokuratura będzie dalej 
prowadzić swoje dochodzenie. 
Mamy tylko nadzieję, że skar-
ga zdopinguje ją do żywszego 
działania.

Jarosław Urbański, 
Inicjatywa Pracownicza

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

A tak przecież NIE JEST. 
W naszej Polsce oprócz nas 
zwykłych Polaków funkcjo-
nuje „hazarska WSPÓLNOTA 
ROZBÓJNICZA WŁADZY 
nad nami Polakami „ którą 
Stalin ZAWŁÓCZYŁ nam 
Polakom do naszej Polski po 
22 lipca 1944 roku.- A ZA-
WŁÓCZYŁ nam Polakom do 
naszej Polski hazarską żydoko-
munę, litwaków, białorusów i 
OCZYWIŚCIE banderowców 
którzy, - oni wszyscy razem- 
nieNAWIDZILI nas Polaków 
jak WŚCIEKŁE psy i to oni 
najpierw WYMORDOWALI 

nasze Patriotyczne Polskie 
Elity a potem przy pomocy 
KARABINOW NKWD po-
obsadzali swoimi POciotkami, 
wszystkie urzędy od Prezy-
dentów po Straże Miejskie i 
KAMiTiETU Partii PZPR, - 
wszędzie tam gdzie -” rabotać 
nie nóżna a DZIĘGI HARO-
SZYJE!” i tak było do 1989 
roku A przy KANCIASTYM 
Okrągłym Stole hazarskiego 
Kiszczaka i Jaruzelskiego 
dopuścili JESZCZE do gra-
bienia naszej Polski - FOL-
KSDOJCZY i teraz mamy 
komplet zaborczej ZARAZY 
trzymającej nas - jak to oni do 
dzisiaj mówią - „trzymają nas 
„polaczków” za RYJA”

Bo przecież chyba Pani nie 

wierzy w to co powiedziała 
Szczepkowska w 1989roku 
- że „dzisiaj KOMUNIZM 
UMARŁ”? On tylko wtedy 
ubrał się w niebieskie i czarne 
garnitury i krawaty Wolności 
i Sprawiedliwości

Proszę nie mylić hazarskiej 
„Wspólnoty rozbójniczej” - jak 
nazywa ich p.Michalkiewicz - 
z Polakami przywiezionymi 
w ramach REPATRIACJI  
ALE Repatriacja była TYLKO 
PRZYKRYWKĄ do tego chy-
trego STALINOWSKIEGO 
planu

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

JSPL

Dlaczego sąd i prokuratura są opieszałe?

Komunizm jeszcze nie umarł
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Andrzej Sapkowski, pol-
ski   pisarz   fantasy, twórca 
sagi o Wiedźminie, najczę-
ściej po Stanisławie Lemie  
tłumaczony polski autor 
fantastyki, stał się bardzo 
popularnym twórcą - netflik-
sowski serial „Wiedźmin”, 
gra oparta na przygodach 
Geralta z Riwii czy w końcu 
bardzo sprawny marketing 
sprawiły, że jego książki 
trafiły właśnie na prestiżową 
listę bestsellerów „New York 
Timesa”. Blisko 30 lat od 
pierwszego wydania. Historia 
sporu Andrzeja Sapkowskie-
go z wydawcą serii gier – CD 
Projekt, świetnie pokazuje 
wszystkie niuanse polskiego 
prawa autorskiego, z którego 
twórca zarówno czerpie przy-
wileje, jak i korzysta z jego 
ochrony. 

Ponad rok temu, media roz-
pisywały się o konflikcie au-
tora sagi o Wiedźminie oraz 
studia, które stworzyło grę 
na podstawie twórczości Sap-
kowskiego. Przypomnijmy, 
pisarz domagał się wypłace-
nia 60 mln złotych tytułem 
dodatkowego wynagrodze-
nia za eksploatację postaci 
Wiedźmina, powołując się 
tym samym na art. 44 ustawy 
o prawie autorskim. Zgodnie 
z tym przepisem w razie 
rażącej dysproporcji między 
wynagrodzeniem twórcy 
a korzyściami nabywcy 
autorskich praw majątkowych 
lub licencjobiorcy, pozwala 
twórcy żądać stosownego 
podwyższenia wynagrodze-
nia przez sąd.

 
Przedmiotowy przepis ma 
charakter bezwzględnie 
obowiązujący, co oznacza 
to, że nie można wyłączyć 
jego stosowania, nawet jeżeli 
w umowie strony się na to go-

dzą. Sapkowski otrzymał tzw. 
wynagrodzenie ryczałtowe, 
które w przeciwieństwie do 
procentowego, wypłacane jest 
jednorazowo w kwocie usta-
lonej przez strony umowy. 
Sapkowski dostał niewielką 
sumę (dokładna kwota nie 
jest znana), co jak wielokrot-
nie podkreślał, było wyrazem 
braku wiary w potencjał eko-
nomiczny branży gier wideo 
(przypomnijmy, że proces 
„współpracy” rozpoczął się 
jeszcze w latach 90-tych). 
Zażądał zatem wypłacenia 
blisko 60 mln złotych, a w 
razie odmowy – zagroził 
procesem. Jak łatwo można 
się domyślić, spór nie był na 
rękę nikomu – no może poza 
samym Sapkowskim. Ana-
litycy uważali, że może on 
po prostu zaszkodzić marce, 
niepotrzebnie hamując jej 
rozwój. W takich przypad-
kach warto również pamię-
tać, że mamy do czynienia 
z promocją polskiej kultury 
i sztuki, więc z czymś co, 
przynajmniej teoretycznie, 

powinno wychodzić poza ego 
twórcy. Koniec końców, pod 
koniec ubiegłego roku, na 
stronie CD Projekt pojawiło 
się następujące oświadcze-
nie: „CD PROJEKT, twórca 
serii gier o Wiedźminie 
i nadchodzącego Cyberpun-
ka 2077, wraz z Andrzejem 
Sapkowskim, autorem Sagi 
Wiedźmińskiej, informują, że 
w dniu dzisiejszym podpi-
sane zostało porozumienie 
wzmacniające i pieczętujące 
wzajemne relacje. „Zawsze 
podziwialiśmy twórczość 
Pana Andrzeja Sapkowskie-
go, która była inspiracją dla 
zespołu Studia CD PROJEKT 
RED” – mówi Adam Kiciń-
ski, Prezes Zarządu Grupy 
Kapitałowej CD PROJEKT. 
„Wierzę, że dziś rozpoczy-
namy nowy etap w naszej 
relacji” – dodaje. Przyjęte 
uzgodnienia zaspokajają i w 
pełni wyjaśniają potrzeby 
oraz oczekiwania obu stron 
przy poszanowaniu wcze-
śniej zawartych umów oraz 
nakreślają ramy przyszłej 

współpracy pomiędzy strona-
mi. Podpisane porozumienie 
nadaje Spółce nowe prawa 
oraz potwierdza posiadane 
prawa do eksploatacji uniwer-
sum Wiedźmina w obszarze 
gier wideo, komiksów, gier 
tradycyjnych oraz merchan-
disingu.
Uważam, że takie porozu-
mienie należy ocenić jak 
najbardziej pozytywnie. Tak 
jak napisałem wcześniej, na-
leży patrzeć szerzej i mieć na 
względzie promocję polskich 
twórców, którzy w niczym 
nie ustępują tym „świato-
wym”, jednak ze względów 
społeczno-ekonomicznych 
nie mają takiej siły przebicia. 
Ta sytuacja pokazuje także 
silną pozycję twórcy w kra-
jowym systemie prawnym. 
Sapkowski, który domagał 
się podwyższenia wynagro-
dzenia za eksploatację stwo-
rzonej przez siebie postaci, 
sam korzystał z twórczości 
innych. Wszak, nie on wy-
myślił postacie czarodziejów, 
elfów czy krasnoludów.

Prawa do mitologii.
Większość znanych  tytułów, 
które można określić mia-
nem „fantasy” osadzonych 
jest w światach  i przestrze-
niach, które nie są przez 
nich stworzone. Wspomniane 
wyżej elfy, smoki,  trolle 
czy czarodzieje znajdują się 
w domenie publicznej, a ich 
źródeł należy poszukiwać 
w różnych mitologiach. 
Najbardziej  rozpowszech-
nione są postacie z mitologii 
celtyckiej, a to za sprawą 
Tolkiena, który był  jed-
nym z pierwszych wielkich 
propagatorów korzystania 
z dobrodziejstw  ludowej 
twórczości. Podobnie  jest 
z „Wiedźminem”, choć 
trzeba przyznać, że autor 
zręcznie wplata elementy 
naszej  rodzimej mitologii 
słowiańskiej. Spójrzmy choć-
by na postać Strzygi, której 
korzenie sięgają  jeszcze 
starożytnego Rzymu. Ludy 
słowiańskie  inkorporowały 
część wierzeń spoza swojego 
kręgu kulturowego  i two-
rzyły nowe postacie –  takie 
właśnie  jak Strzyga. Zgodnie 
z Wikipedią „strzyga była 
istotą, której pochodzenie 
i sposób działania były 
podobne do  tych dwóch 
stworów, dlatego uważa się, 
że w polskich wierzeniach 
ludowych mamy do czynie-
nia z jedną postacią znaną 
w różnych regionach pod 
kilkoma różnymi nazwami. 
Do XVIII wieku mówiono 
bowiem w Polsce na upiora 
„strzyga”  lub „wieszczyca”. 
Od XVIII wieku stosowano 
już nazwę „upiór”, kojarząc 
stwora z demonem fruwają-
cym. Z kolei cechy czarow-
nictwa kojarzone są w pol-
skich źródłach bardziej ze 
strzygoniem lub strzygą niż 
z upiorem”. Sapkowski wziął 

zatem postać znaną z staro-
dawnych,  lekko zmodyfiko-
wał  i umieścił  ją w swoim 
świecie  (inspirowanym oczy-
wiście  już powstałymi kon-
cepcjami). Oczywiście miał 
do  tego pełne prawo, gdyż 
jak  już wspomniałem cała 
mitologia, z różnych kręgów 
kulturowych, znajduje się 
obecnie w domenie publicz-
nej. Dla porządku – po upły-
wie 70  lat od śmierci autora 
lub ostatniego współautora 
majątkowe prawa autorskie 
do utworu wygasają.

 
Zgodnie z polskim prawem 
oznacza to, że można z nich 
swobodnie (ale nie dowolnie!) 
korzystać.  Dozwolone zatem 
będzie stworzenie całego uni-
wersum w oparciu o postaci 
czy wydarzenia mitologiczne 
– tak jak od wielu lat robią to 
twórcy gatunku fantasy. Co 
więcej, należy wskazać, że 
twórcy takich gatunków mają 
o tyle ułatwione zadanie, że 
prawa do wizerunku konkret-
nych postaci również znajdują 
się w domenie publicznej. 
Także, nie trzeba na nowo 
wymyślać jak będzie wyglą-
dał elf czy jakiś czarnoksięż-
nik – to wszystko zostało już 
stworzone i tylko czeka na 
ponowną adaptację. 

autor: Paweł Kowalewicz - Prawnik 
Fundacji Legalna Kultura

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

Mitologiczne smoki i Wiedźmin a prawo autorskie
Porady Prawne LegaLnej KuLtury 

P. H. ANDRZEJ CIORGA
OSPRZĘT ELEKTRYCZNY, ARMATURA SANITARNA

PŁYTKI, KLEJE, FARBY, SILIKONY, GWOŹDZIE, ŚRUBY

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

Edmund Bosy

oKRĘGoWA sTACJA KonTRoLI PoJAZdÓW
dębsko, ul. Rakoniewica 14, 64-050 Wielichowo

Mechanika A Blacharstwo A Lakiernictwo A Pomoc drogowa, A Naprawy bezgotówkowe PZU  A Sklep Auto-części

tel. 61 444 22 17   tel. 61 444 23 15 tel. kom. 604 815 752

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE SAMOCHODÓW ZASILANYCH GAZEM
SAMOCHODY OSOBOWE „B” I DOSTAWCZE (do 3,5 t.)

SAMOCHODY CIĘŻAROWE „C” (do 16 t.)
SAMOCHODY CIĘŻAROWE „C” (pow. 16 t.)

AUTOBUSY „D”
CIĄGNIKI „T”

PRZYCZEPY I NACZEPY „E” 

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

Polecamy: 
a gbratki krzaczaste i zwisające

a pierwiosnki, stokrotki, niezapominajki i inne
a byliny i trawy a obsadzanie mis, 
skrzynek, donic i innych pojemników

a fachowa obsługa i doradztwo 
Godziny otwarcia: pon-pt 7:00-18:00 
sb 7:00-15:00 / nd i święta nieczynne 

Paproć 79, wylot z Nowego Tomyśla na Poznań

Największy handel samochodami
pn.–pt. 10.00–18.00 sob.–niedz. 10.00–15.00

Tel: /Faks 61 442-28-32

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

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 

nagrobki granitoweszeroka gama wyrobów
remonty, renowacje
galanteria nagrobków
lampy, wazony, liternictwo itp.
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Tych, którzy opluwają 
naszą Ojczyznę, skazać na 
ostracyzm, droga wolna, 
a przede wszystkim nie 
podawać ręki. Wysyłać im 
tekst S.Żeromskiego „O 
zdrajcach” ku pamięci, 
żeby nie byli zdziwieni. Nie 
słuchać argumentów, że 
Łunia nie da należnych nam 
pieniędzy. Nie ma takiej 
opcji w traktatach. Jeżeli tak 
zrobią, to będzie niezgodne 
z traktatami Łunii, oddać do 
TSUE, przynajmniej będą 
mieli wreszcie zajęcie. A 
najlepiej (tu potrzeba odwagi 
rządzących) odliczyć od 
razu ze składki. Wiem, 
że to nie jest takie proste, 
ale w życiu nic łatwo nie 
przychodzi i będzie wrzask 
na cały świat, bo masoneria 
i główny macher G.Soros 
już sobie klocki poukładali, 
a Polacy - pokazaliśmy 
gest Kozakiewicza (chociaż 
ten się później zbiesił). 
Przecież za darmo nic nie 
dostajemy. Najpierw my 
dajemy składkę, jak już 
zostaną naliczone procenty, 

które bierze Łunia, to wtedy 
resztę rozdzielają, łaski 
nie robią. Przepraszam, 
bo większość moich 
Czytelników o tym wie, ale 
zdarzają się się tacy, którzy 
myślą, że Łunia „daje”. 
Nic bardziej mylnego, w 
tym towarzystwie nie ma 
nic za darmo. A staremu 
zachodowi zależy, aby 
nas „ukarać”, bo większa 
działka będzie dla nich, 
totalna obłuda. A jeszcze 
„dowala” nam Rudy, bo 
cwaniak jest w Brukseli, ale 
- co nie daj Bóg - zjedzie do 
Sopotu, to wtedy winno mu 
być bardzo trudno.

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

     
    http://blogpublika.com/2020/01/19/

stefan-zeromski-o-zdrajcach/.

Są dwa zasadniczo odmienne 
sposoby zdobywania majątku 
- ciężką pracą, lub rozbojem. 
Polacy od wieków prefero-
wali ten pierwszy sposób, a 
nasi sąsiedzi ten drugi. Bóg 
jeden wie jak nam, Polakom 
udawało się przetrwać te 
wszystkie wyniszczające woj-
ny, ciągle rozboje i totalny ra-
bunek. Może zawdzięczamy 
to hołdowanym wartościom 

wyższym niż „mamona”? 
Wartości muszą się jednak 
przejawiać w działaniu, a bez 
majątku nie da się zdobyć, 
ani utrzymać odpowiedniego 
prestiżu i koło się zamyka.

Przed nami znowu trudny 
czas. Rosja z Izraelem, przy 
tradycyjnym wsparciu Nie-

miec i Francji znowu szyją 
nam buty. Jawne zakłamy-
wanie historii najnowszej 
nie ma na celu zwykłej chęci 
dokuczenia nam. Chodzi o 
kolejną, totalną grabież na 
mocy aktu 447 Just. Oni 
próbują przekonać Świat, 
że Polacy ponoszą winę za 
wszelkie zło, jakie się działo 
i nadal dzieje. W obliczu ta-
kiego straszliwego wroga cel 
uświęca środki. Mienie bez-
dziedziczne w całym cywili-
zowanym świecie przechodzi 
na rzecz skarbu państwa 
kraju, w którym się znajduje. 
Zrobienie wyjątku na rzecz 
organizacji żydowskich w 
Polsce zostanie zaakceptowa-
ne i nikt nie kiwnie palcem. 
Prawa należy przestrzegać, 
ale przecież nie w wypadku 
narodu ponoszącego winę za 
wszelkie nieszczęścia dwu-
dziestego wieku!

„A imię jego czterdzieści i 
cztery”, do czego dodajmy 
jeszcze siódemkę i otrzyma-
my kolejny numer niniejszego 
felietonu.

Małgorzata Todd

Komu potrzebna jest tole-
rancja? Na pewno głupo-
cie, brzydocie, draństwu i 
kłamstwu. Mądrość, piękno, 
dobroć i prawda tolerancji 
nie potrzebują. Deprawacja 
dzieci bez tolerancji udać 
się nie może. Stąd ten nacisk 
od najmłodszych lat, żeby 
tolerancję wobec zboczeń-
ców utożsamiać z podziwem 
dla nich. Absurd? Nie takie 
absurdy komuniści wprowa-
dzali w życie.

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

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

W imię tolerancji (chyba) 
zastąpimy rodzimą ener-
getykę węglową niemiecką 
energetyką węglową pod 
pretekstem, że tamta jest zie-
lona, mimo iż jest brunatna. 
Proszę tylko nie insynuować 
żadnych skojarzeń histo-
rycznych. Jest brunatna, bo 
pochodzi z węgla brunatnego, 
bardziej zanieczyszczającego 
powietrze od naszego węgla 
kamiennego.
Totalna tolerancja draństwa i 
głupoty w końcu zaowocuje 
totalnym zamordyzmem. 
Taka jest kolej rzeczy.

 Małgorzata Todd

Staraszenie Unią, że nie 
da pieniędzy

Rosja z Izraelem szyją 
nam ... buty

Komu potrzebna jest 
tolerancja?

„Żelazny most” – pełnome-
trażowy, debiutancki film 
w reżyserii Moniki Jordan
-Młodzianowskiej, z Julią 
Kijowską, Bartłomiejem 
Topą i Łukaszem Simlatem 
w rolach głównych, w ki-
nach już od 22 listopada 
2019 r.

„Żelazny most” to dramatycz-
na opowieść o trójce bohate-
rów uwikłanych w miłosną 
relację. Pracujący na stanowi-
sku sztygara Kacper (Bartło-
miej Topa) ma romans z żoną 
swojego przyjaciela, Oska-
ra (Łukasz Simlat), również 
górnika. Żeby móc spotykać 
się z kochanką Magdą (Julia 
Kijowska), Kacper wysyła 
Oskara do pracy na odległe 
i niebezpieczne odcinki ko-
palni. W czasie ich kolejnej 
schadzki, w kopalni docho-
dzi do tąpnięcia, a Oskar 
zostaje odcięty w zawalonym 
chodniku. Kochankowie rzu-
cają się w wir akcji ratowni-
czej, muszą przy tym uporać 
się z poczuciem winy oraz 
świadomością, że pośrednio 
przyczynili się do dramatu za-
sypanego męża i przyjaciela. 
Nie pomaga im żywe uczucie, 
jakim nadal siebie darzą. Zbyt 
wiele pytań, niepodjętych 
decyzji zostaje nagle bez 
rozwiązania, a niemożność 
konfrontacji z zaginionym 
mężczyzną zmusza kochan-
ków do szukania odpowiedzi 
w samych sobie.

Reżyserka i scenarzystka, 
Monika Jordan-Młodzianow-
ska jest absolwentką wydziału 
reżyserii PWSFTviT w Łodzi. 
Pracowała m.in. na planach 
filmów fabularnych: „Panie 
Dulskie” i „Fotograf” oraz 
serialu „Pitbull” jako reżyser 
obsady oraz II reżyser. W 2011 
zrealizowała w ramach pro-
gramu „30 minut”, w Studiu 
Munka, film krótkometrażowy 
pt. „Wielkanoc”.

Z autorką filmu „Żelazny 
most” Moniką Jordan-Mło-
dzianowską rozmawiała Jolan-
ta Tokarczyk.

Co sprawiło, że zaintere-
sowałaś się tematem wypad-
ków w górnictwie?
Wywodzę się z Dolnego Śląska 
i ten temat był mi bliski. Wy-
chowywałam się na pewnego 
rodzaju micie górnictwa. Bole-
sławiec, skąd pochodzę, znany 
jest jednak przede wszystkim 
z ceramiki i kopalni miedzi, 
a nie kopalni węgla kamien-
nego, więc ten temat musiałam 
dokładnie zdokumentować.

Początkowo planowałam 
osadzić akcję filmu w kopal-
ni miedzi, jednak w czasie 
przygotowań do realizacji 
poznałam niezwykłych ludzi, 
górników, których historia 
bardzo mnie zainspirowała. 
Tę tematykę „kopalnianą” 
połączyłam z inną, która od 
dłuższego czasu mnie fra-
powała – z rozpadem relacji 
międzyludzkich, kryzysem 
w związkach, dewaluacją od-
powiedzialności za drugiego 
człowieka.

 
„Żelazny most” nie bę-
dzie zatem jedynie filmem 
o wypadkach w górnictwie. 
Czy miejsce akcji odgrywa 
dominującą rolę, czy jest 
jedynie tłem dla wydarzeń, 
o których opowiadacie?
Przeciwności losu, sytuacja, 
kiedy dochodzi do zagrożenia 
życia ludzkiego na skutek 
zawału w kopalni została wy-
korzystana jako „motor” dla 
dalszych wydarzeń. Akcja 

ratunkowa po wypadku w ko-
palni stała się zaś pewną prze-
nośnią dla ratowania związku 
i ratowania własnego człowie-
czeństwa naszych bohaterów. 
Natura, którą pokazujemy, 
jest bezwzględna i bardzo 
wyostrza konflikty. Moi boha-
terowie, kochankowie przeczu-
wają, że przyjdzie im zapłacić 
wysoką cenę za zdradę, a los 
przyspiesza bieg wydarzeń, 
wyjaskrawia decyzje i motywy 
postępowania. Zależało mi na 
tym, aby backgroundem dla tej 
historii był prawdziwie męski 
świat, dlatego akcja filmu 
została osadzona w kopalni.

 
Czy inspirowałaś się praw-
dziwymi akcjami ratowni-
czymi w górnictwie? Jak 
przebiegała dokumentacja?
Wartościowym etapem w kon-
tekście przyszłej realizacji 
f ilmu była dokumentacja. 
Przede wszystkim z uwagi na 
ludzi, z którymi spotkałam się 
na Śląsku, otwartych na współ-
pracę, prostolinijnych. Do-
tarliśmy do tych, którzy brali 
udział w akcjach ratunkowych 
w kopalniach, a bezpośrednią 
inspiracją dla osadzenia tam 
akcji były wydarzenia, jakie 
rozegrały się około trzy lata 
temu w Kopalni Wujek.

W filmie nawiązujemy do 
modelu akcji ratunkowej, jaką 
przeprowadzono w tej kopal-
ni. Wykonano wtedy odwiert 
głęboki na prawie kilometr, 

a ratownikom udało się już za 
pierwszym razem precyzyjnie 
trafić w ten punkt, do którego 
chcieli się dowiercić.

Inspiracją była dla nas rów-
nież akcja ratunkowa w Chile 
z 2010 roku, kiedy na po-
wierzchnię wydobyto 33 gór-
ników uwięzionych pod zie-
mią. Chilijscy górnicy zostali 
wydobyci na powierzchnię 
dopiero po ponad dwóch mie-
siącach, ponieważ ratownikom 
nie udało się za pierwszym 
razem wykonać precyzyjnego 
odwiertu i ponawiali próby 
kilka razy.

Niestety nasi górnicy nie 
mieli tyle szczęścia i żadnego 
z dwójki zasypanych nie udało 
się uratować. Zmarli w krót-
kim czasie po zawaleniu się 
ściany po wybuchu metanu.

Warto jednak wspomnieć, 
że w górnictwie akcję ratow-
niczą zawsze prowadzi się do 
końca. Górnicy zawsze „idą 
po żywego” i o tym również 
opowiadamy w filmie. Nawet 
jeśli obiektywnie wydaje się, 
że uwięziony nie ma żadnych 
szans na przeżycie, ratownicy 
próbują się do niego dostać bez 
względu na okoliczności.

Tak było i tym razem w Ko-
palni Wujek – ratownicy rów-
nocześnie próbowali się dostać 
do zasypanych podziemnym 
korytarzem i wykonując od-
wiert. Pierwsza droga trwała 
bardzo długo, ponieważ chod-
nik uległ zawaleniu, odwiert 
wykonano dużo szybciej.

 
W jaki sposób trudne wa-
runki panujące pod ziemią 
determinowały Wasze 
wybory: sprzętowe i arty-
styczne?
Zdjęcia pod ziemią stanowią 
tylko część filmu, ale rzutują 
też na stylistykę pozostałych 
sekwencji. Wykorzystując sła-
be, punktowe światło również 
w scenach miłosnych pary 
kochanków, staraliśmy się dać 
widzowi emocjonalne poczu-
cie tego, co może się dziać pod 
ziemią, gdzie uwięziony został 
mąż bohaterki. Nie chcieliśmy, 

aby ta metoda nas krępowała, 
ale taki typ świecenia dobrze 
korespondował ze scenami 
w kopalni.

 
Gdzie kręciliście zdjęcia?
Nakręcenie zdjęć w prawdzi-
wej działającej kopalni z wy-
korzystaniem sprzętu i pełnej 
ekipy nie jest możliwe, dlatego 
często filmy kręcone są w ko-
palniach-muzeach.

Nam udało się wykorzystać 
poziom szkoleniowy Kopalni 
Wujek, który znajduje się 
na głębokości 300 m. Jest to 
poziom niewstrząsowy, nie-
metanowy, ale taki, na którym 
kiedyś był wydobywany wę-
giel, a obecnie górnicy przy-
gotowują się do pracy zanim 
zjadą na niższe poziomy.

Zdjęcia realizowane były 
również w Kopalni Makoszo-
wy – tam nakręciliśmy wszyst-
kie sceny na powierzchni. Ta 
kopalnia została zamknięta 
kilka miesięcy przed rozpo-
częciem naszych zdjęć, dlatego 
cała scenografia była dobrze 
zachowana.

Osobną kwestią była or-
ganizacja produkcyjna pod-
ziemnych zdjęć. Aby zjechać 
z około 30-osobową ekipą 
na dół, trzeba było się do-
brze przygotować. Górnicy 
podzielili nas na podgrupy 
i zwieźli na dół w odpowied-
nim stroju, butach, w aparatach 
ucieczkowych. Przeszliśmy też 
wcześniejsze przeszkolenie 
jak zachować się na wypadek 
niebezpieczeństwa.

Jednego dnia mieliśmy dwa 
zjazdy, we znaki dawały się 
różnice ciśnień i inne niesprzy-
jające warunki. Centralna 
Stacja Ratownictwa Górni-
czego zezwoliła również na 
udział w filmie ratowników 
górniczych, którzy dzielili się 
z nami swoimi doświadczenia-
mi i bardzo dużo wnieśli do tej 
produkcji. Dzięki nim zyskała 
ona walor naturalizmu. Głów-
ne role grają zawodowi aktorzy 
– Łukasz Simlat, Bartek Topa, 
ale zaprosiliśmy też grupę Ślą-
zaków, dzięki którym pokazu-

jemy system pracy w kopalni.
Jeśli chodzi o oświetle-

nie, staraliśmy się zachować 
realizm akcji ratunkowej, 
podczas których jedynym 
światłem są lampki używane 
przez górników. Udało nam się 
zaświecić tymi lampkami przy 
niewielkim tylko wsparciu ze-
wnętrznego światła, co dobrze 
przysłużyło się opowiadanej 
historii, tworząc specyficzny 
klimat niepewności, zagro-
żenia.

Żeby dostać się do zasypa-
nego górnika ratownicy muszą 
drążyć wąski (96 cm średnicy) 
tunel, i to również udało nam 
się pokazać. Wzorując się 
na oryginale zbudowaliśmy 
specjalny tunel ratowniczy 
dla potrzeb realizacji zdjęć, 
ze specjalnym wycięciem 
z przodu i z boku, aby móc 
swobodnie fotografować.

Kręciliśmy kamerą Alexa 
mini z obiektywami Zeiss, 
a ciasną, ciemną przestrzeń 
oświetlaliśmy lampami LED
-owymi. Wzięcie dużej ilości 
sprzętu, jazdy, dużych kamer 
było w tamtych warunkach 
niemożliwe. Ponadto, kiedy 
już zjechaliśmy na dół, nie 
mogliśmy wyjeżdżać o do-
wolnych porach, ponieważ 
kopalnia normalnie pracowała 
na kilku poziomach.

Warto też wspomnieć, że 
aktorzy Bartek, Łukasz i An-
drzej Konopka poprosili nas 
o zorganizowanie zjazdu na 
poziom wydobywczy i in-
cognito udali się na poziom 
prawie kilometr w dół. O piątej 
rano, poszli z górnikami na 
ścianę, ale w połowie drogi 
w dół zostali zdemaskowani, 
wydało się, że są aktorami 
(śmiech). Mimo to wszyscy 
byli dla nas bardzo życzliwi. 
Chociaż akcja toczy się na 
Śląsku, film ma uniwersalny 
charakter.

 
Rozmawiała Jolanta Tokarczyk

 
foto: Dreamsound, Filmoteka Narodo-

wa – Instytut Audiowizualny, Studio 
Orka, Telewizja Polska

Przejść po żelaznym moście
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Wizualizacja 
i projekt GRATIS!
ZAPEWNIAMY: 
a duży wybór płytek 
a fachowe doradztwo

Poznań

Bloczki 
betonowe 
M-6

Pustak stropowy 
12 komorowy Porotherm Poroton

Nadproża 
L-19

Nadproża o przekroju 
prostokątnym

Kręgi
betonowe

- pełen wybór
80x50

cement

łaty, kontrłaty

ZAPEWNIAMY:
a TRANSPORT I ROZŁADUNEK HDS
a SPRZEDAŻ RATALNĄ
a PŁATNOŚĆ KARTAMI PŁATNICZYMI
a DORADZTWO 
a MIŁĄ OBSŁUGĘ

BETONIARNIA
ZAPEWNIAMY: a TRANSPORT I ROZŁADUNEK HDS
a SPRZEDAŻ RATALNĄ a PŁATNOŚĆ KARTAMI PŁATNICZYMI
a DORADZTWO a MIŁĄ OBSŁUGĘ

ZAPRASZAMY: Zaparcin, ul. Główna 1 /Czynne : pn.-pt. 7-16, sob. 7-13/ tel. 61 819-58-41,    fax 61 898-59-03,    kom. 512-018-188,    zaparcin@tados.info.pl
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      usługi projektowe 
dla powierzchni już od 100 m2 GRATIS!

projekty 
GRATIS 
od 150 m2

SYSTEMY OGRODZENIOWE

SYSTEMY OGRODZENIOWE DUŻY WYBÓR PANELI PODŁOGOWYCH

KOSTKA BRUKOWA

MARKET „TADOS”
STĘSZEW ul. Dąbrowskiego 5
tel. 61 819 56 00, 
kom. 507 077 757
market@tados.info.pl
Czynne: pn.-pt. 7-17, sob. 7-14

MARKET BUDOWLANY
ZAPEWNIAMY:

MARKET BUDOWLANY

FARBY I ART. MALARSKIE

OGRODZENIA BASTION

KOSTKA BRUKOWA

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

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

Rakoniewice ul. Dworcowa 5


	0224zpqz1001-1alp.pdf
	0224zpqz1002-1alp.pdf
	0224zpqz1003-1alp.pdf
	0224zpqz1004-1alp.pdf
	0224zpqz1005-1alp.pdf
	0224zpqz1006-1alp.pdf
	0224zpqz1007-1alp.pdf
	0224zpqz1008-1alp.pdf
	0224zpqz1009-1alp.pdf
	0224zpqz1010-1alp.pdf
	0224zpqz1011-1alp.pdf
	0224zpqz1012-1alp.pdf
	0224zpqz1013-1alp.pdf
	0224zpqz1014-1alp.pdf
	0224zpqz1015-1alp.pdf
	0224zpqz1016-1alp.pdf

