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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

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

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

Sprzedam 
BMW 530 D 

rok prod. 2002
przebieg: 274 000

moc: 193 KM 
kolor: szary metalik
skrzynia manualna

Tel. 505 980 901

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

PROFESJONALNY PARTNER

www.gmyrpol.pl    
gmyrpol@post.pl

Stęszew
ul. Kosickiego 9 
tel./fax: 61 813 56 14
tel. kom: 692 436 416

Opalenica
ul. Wierzejewskiego 40
tel./fax: 61 447 56 08
tel. kom: 602 648 298

Nowy Tomyśl
ul. Ogrodowa 28
tel./fax: 61 442 55 41
tel. kom: 606 205 271

Wolsztyn
ul. Słowackiego 11A
tel./fax: 68 346 93 65
tel. kom: 608 311 016

FARBY,  TAPETY, FOTOTAPETY

AKCESORIA MALARSKIE

KLEJE, LAKIERY, OKLEINY
LISTWY DEKORACYJNE

KARNISZE, KINKIETY, PŁYTY G–K 

Niałek Wielki 60
64-200 Wolsztyn

(kierunek przystań żeglarska)

tel: 68 384 0773 / hurtownia@izomet.pl

SKUP ZŁOMU
MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

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

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

SPRZEDAŻ WĘGLA I PELLETU
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

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

rbj.sp@wp.pl
tel. 512 306 483 lub 534 611 454

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

Sprzedaż drzwi
DRE, PORTA, POL-SKONE

Rabat do 15%
Montaż od 140 zł

Dojazd, pomiar, wycena - gratis

tel. 695-261-448
www.mrowkaleszno
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Kapela „Zza Winkla” 
powstała w 1980 roku z ini-
cjatywy Bogdana Górnego, 
którego zamierzeniem 
było kultywowanie kultury 
i gwary poznańskiej. 

Przez 40 lat działalności ze-
spół dał się poznać w wielu 
krajach, m.in. w Niemczech, 
Francji, Belgii, Słowacji, Gre-
cji, na Litwie, w Czechach 
i – oczywiście w całej Polsce. 

Łącznie zagrał ponad 2700 
koncertów, wydał 6 płyt, 4 sin-
gle, 11 teledysków oraz wystą-
pił gościnnie w kilkudziesięciu 
programach telewizyjnych  

i radiowych. Dnia 3 lutego br. 
w Nowotomyskim Ośrodku 
Kultury odbyło się oficjalne 
wręczenie nagrody jubile-
uszowej z okazji 40-lecia 
działalności Kapeli „Zza 
Winkla”. Na wniosek Burmi-
strza Nowego Tomyśla i No-
wotomyskiego Towarzystwa 
Kulturalnego przyznał ją Mi-
nister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

Gratulujemy!

29 Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy odbył 
się 31 stycznia. Tegoroczne 
wydarzenie, ze względu 
na trwający stan epidemii 
i liczne obostrzenia, wyglą-
dało zupełnie inaczej niż 
poprzednie jego edycje. Już 
na wiele dni przed finałem 
nowotomyślanie mogli za-
pełniać puszki orkiestrowe 
rozlokowane w kilku punk-
tach handlowych, gastrono-
micznych i edukacyjnych na 
terenie miasta i nie tylko. 

Ze względu na bezpieczeń-
stwo, licytacja w tradycyjnej 
formie nie mogła się odbyć.

Jednak nowotomyślanie 
jak zwykle nie zawiedli; do-
starczyli do siedziby Nowo-
tomyskiego Ośrodka Kultury 
mnóstwo przedmiotów. Więk-
szość z nich z wyprzedzeniem 
wystawionych zostało na licy-
tację na Allegro. Największe 
smaczki czekały jednak do 
dnia finału, aby w relacji na 
żywo szczególnie gorąco za-
chęcić do licytacji.

W dniu finału na terenie 
miasta i gminy Nowy Tomyśl 
można było spotkać 62 wolon-
tariuszy,dzielnie zbierających 
datki do WOŚP-owych pu-
szek. Wolontariuszy wsparły, 
gorącą herbatą i małym co 
nieco: Restauracja Chmiel 
i Wiklina, Restauracja Sandra 
oraz Cukiernia Kachlicki. 
Serdecznie dziękujemy, że 
graliście z nami.

W tym roku nowością była 
akcja zatytułowana „Nowy 
Tomyśl kręci kilometry dla 
WOŚP” - bezpieczna i promu-
jąca zdrowy styl życia forma 
wspólnej zabawy. Chętni,

w grupach maksymalne 
5-osobowych,  wyr uszyl i 
w trasę w dowolnym kierunku, 

w dowolnej formie (pieszo,na 
rowerach i hulajnogach, itp.) 
nabijając dowolną ilość kilo-
metrów.Każdy z uczestników 
wsparł Wielką Orkiestrę Świą-
tecznej Pomocy.

Jednak największą niespo-
dzianką okazała się akcja 
Walecznych Wilków, którzy 
motorami,w tej zimowej aurze, 
wyruszyli w kilkudniową trasę 
w Bieszczady razem z „WO-

ŚP-ową puszką”.Rekord kilo-
metrów zdecydowanie należał 
do nich. W akcji wzięło udział 
łącznie 29 osób, którym udało 
się nabić 3720 km. 

W tym roku Nowotomyski 
Ośrodek Kultury, ze względu 
na trwające obostrzenia, nie 
mógł zaprosić nowotomyślan 
do swojej siedziby na koncer-

ty. Aby jednak tradycji stało 
się zadość, NOK postanowił 
zagościć w domach swoich 
sympatyków. Wszystko to za 
sprawą filmów online z nagra-
nymi koncertami, które emi-

towane były na profilu FB, 
na kanale youtube NOKTV 
oraz w Telewizji Kablowej. 
Wśród artystów znaleźli się: 
przedszkolaki z nowotomy-
skich przedszkoli, uczniowie 
z I Akademickiej Szkoły Pod-
stawowej, uczestnicy Prywat-
nego OgniskaMuzycznego 
w Nowym Tomyślu, Grupa 

Szopena, Państwowa Szkoła 
Muzyczna w Nowym Tomy-
ślu– akordeoniści, Kapela 
„Zza Winkla”, Paweł Lisek, 
Śpiewający Nauczyciele oraz 
dziewczyny z Happy Moments.

Niedzielny finał zamykało 
tradycyjne, choć w nieco od-
mienionej formie,

„Objazdowe światełko do 
nieba”. Do akcji zaangażowa-
ły się dwie grupy: Waleczne 
WilkiKlub Motocyklowy oraz 
Graciarska Grupa LOK, którzy 
swoimi pojazdami, z pochod-
niami objechali część Nowego 
Tomyśla. Wystartowali ze 
stadionu miejskiego, trasa za-
kończyła się przy Nowotomy-
skim Ośrodku Kultury, gdzie 
odpalone zostało wielkie serce.

Organizatorzy nowotomy-
skiego finału dziękują wszyst-
kim, którzy w jakikolwiek spo-
sób zaangażowali się w jego 
przygotowanie. Mimo trud-
nego czasu, udało się zebrać 
w sztabie w Nowym Tomyślu 
101.580,90 zł.

Dziękujemy za wspólne 
granie!

Źródło informacji: Nowotomyski 
Ośrodek Kultury - www.noknt.pl

Kapela „Zza Winkla” 
doceniona przez ministra

29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Dnia 1 lutego br. odbyło się 
spotkanie Burmistrza Nowe-
go Tomyśla Włodzimierza 

Hibnera z przedstawicielami 
Związku Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycz-

nych. Tematem prowadzonych 
rozmów było planowanie  tego-
rocznych wspólnych inicjatyw. 

Nauczanie zdalne nadal trwa. 
Aby zaspokoić potrzeby ro-
dzin, Gmina Nowy Tomyśl w 
ramach posiadanych środków 

zakupiła kolejne 40 lapto-
pów dla szkół. Z zakupionego 
sprzętu będą mogli korzystać 
uczniowie podczas zdalnej na-

uki. Wszystkie szkoły z Gmi-
ny Nowy Tomyśl otrzymały 
laptopy zgodnie ze złożonym 
zapotrzebowaniem.

Spotkanie z przedstawicielami Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

Laptopy dla szkół z Gminy Nowy Tomyśl

Zespół łącznie zagrał 
ponad 2700 koncer-
tów, wydał 6 płyt, 4 
single, 11 teledysków

„

W tym roku nowością była akcja zatytułowana 
„Nowy Tomyśl kręci kilometry dla WOŚP” - bez-
pieczna i promująca zdrowy styl życia forma 
wspólnej zabawy. Chętni wyruszyli w trasę  
w dowolnym kierunku, w dowolnej formie

„
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W dniu 31.01.2021r. Pol-
skie Towarzystwo Taneczne 
ogłosiło listę najlepszych par 
wchodzących w skład Kadry 
Polski. Wśród nich znalazł 
się mieszkaniec Rakoniewic 
Daniel Mrozek wraz z part-

nerką Oliwią Matuszewską.  
Reprezentanci naszego kraju 
mają zapewnione szkolenia z 
najlepszymi parami tanecz-
nymi  na świecie oraz będą  
godnie reprezentować   Polskę 
na arenie międzynarodowej.

Tancerze w Kadrze Polski

Mamy rekord! Sztab 5452 
Rakoniewickiego Ośrodka 
Kultury  w dniu finału ze-
brał w sumie 39. 175,25 zł!!!

Drugi raz zagraliśmy z 
Wielką Orkiestrą Świątecznej 
Pomocy i mamy rekord! Na 
tę kwotę, która była liczo-
na w niedzielę wieczorem,  
składają się wszystkie Wasze 
wpłaty do puszek, licytacje 
prowadzone na allegro.pl 
oraz wirtualna e-skarbonka. 
W przypadku e-skarbon-
ki kwota z pewnością się 
zmieni.

Niespodzianką tego finału 
było zaangażowanie się w 
zbiórkę OSP Świętno, które to 
zasiliło nasz sztab sporą kwo-
tą. Dziękujemy im i jesteśmy 
szczęśliwi, że mieliśmy okazję 
poznać nowych, pełnych zapa-
łu i pozytywnego nastawienia 
ludzi.

 W zbiórkę zaangażowali się 
także lokalni przedsiębiorcy, 

u których stanęły sztabowe 
puszki stacjonarne. Dziękuje-
my Magdalenie Stachowiak, 
Ilonie Wróblewskiej i Mał-
gorzacie Andrzejewskiej. Jak 
zwykle chętnie zaangażowali 
się także pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Rakoniewicach, 
którym również serdecznie 
dziękujemy.

Aukcje allegro nie mogły-
by się odbyć, gdyby nie nasi 
darczyńcy, którzy przekazali 
na licytacje wiele ciekawych 
rzeczy. Dzięki nim mogliśmy 
także w ten sposób włączyć się 
w 29. Finał WOŚP. 

Jeśli chodzi o zbiórkę wśród 
wolontariuszy to, tak samo jak 
w roku ubiegłym, najwyższą 

kwotę zebrał Kajetan Wieczo-
rek: 2.208,32 zł! Gratulacje!!!

W tym roku chcemy wyróż-
nić jeszcze dwóch wolontariu-
szy, którzy zebrali bardzo duże 
kwoty, a są to: Jan Wieczorek: 
1.364,09 zł i Nadia Bocer: 
1.255,35 zł.

Dziękujemy wszystkim Wo-
lontariuszom, którzy mimo 
mrozu, zbierali do puszek!!!

Przedstawiamy Wam nasze 
niedzielne rozliczenie:

a Puszki Sztabowe Stacjo-
narne: 4.344,26

a Wolontariusze: 9.742,88
a OSP Świętno: 14.416,77
a Pracownicy Urzędu: 555
a e-Skarbonka: 485 
a  Au kc je  a l leg ro.p l : 

9.631,25.
Chcielibyśmy podziękować 

za każdy wrzucony do puszki 
grosik, każdy przekazany na 
licytację fant, za ciepłe słowa 
i zaangażowanie. To nasz 
wspólny rekord! 

Dziękujemy!

Rekordowe granie ROK z Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy

Jaromierz 38, 64-225 Kopanica
tel 68 384 06 45 – tel. kom. 604 222 116, 694 560 009

www.brudlo.com.pl

Polecamy: 

a Bratki krzaczaste i zwisające, stokrotki, 
prymule, niezapominajki, jaskry a Cyklameny i paprocie

a Byliny i trawy a Hortensje ogrodowe i bukietowe
a Rozsady warzyw i ziół a Duży wybór donic i doniczek 

oraz skrzynek balkonowych i mis
Godziny otwarcia: pon-pt 7:00-18:00 

sb 7:00-15:00 / niedziele i święta nieczynne 

Sprzedam lub wynajmę 
lokal pod działalność gospodarczą w 

centrum  Rakoniewic
Kontakt: 601 700 138
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10 lutego w Poznaniu przypo-
mniano tragiczne losy Pola-
ków w 81. rocznicę pierwszej 
masowej zsyłki na Sybir. W 
ceremonii upamiętniającej 
tamte niezwykle dramatyczne 
wydarzenia uczestniczył wo-
jewoda wielkopolski Michał 
Zieliński oraz wicewojewoda 
Aneta Niestrawska. W in-
tencji Ofiar Polskiej Golgoty 
Wschodu odprawiona została 
msza święta w kościele pw. 
Najświętszego Zbawiciela.

Tegoroczne uroczystości z 
uwagi na obostrzenia zwią-
zane z pandemią odbyły się 
w skromniejszej formie. Pod 
Pomnikiem Ofiar Katynia 
i Sybiru wspólną wiązankę 
kwiatów wraz z przedstawi-
cielami Związku Sybiraków, 
kombatantów, władz samo-
rządowych złożył wojewoda 
Michał Zieliński.

Pierwsza masowa deporta-
cja Polaków ze wschodnich 
kresów II Rzeczypospolitej 

miała miejsce 10 lutego 1940 
roku. Blisko 140 tys. rodaków 
zostało zmuszonych do wy-
wózki, a następnie do niewol-
niczej pracy. Kolejne wielkie 
akcje deportacyjne przepro-
wadzono 13 kwietnia 1940 
roku, następnie na przełomie 
czerwca i lipca oraz w maju i 
czerwcu 1941 roku. Deportacje 
obejmowały wszystkich, któ-

rych bolszewicka władza uzna-
ła za wrogów swojego ustroju. 
Najpierw rodziny polskich 
wojskowych, żołnierzy wojny 
1920 roku, przedstawicieli 
polskich służb mundurowych, 
leśników i urzędników.

Poznańskie obchody zor-
ganizowane zostały przez 
Związek Sybiraków.

Tomasz Stube

81. rocznica zsyłki Polaków 
na Sybir

Pierwszego dnia na nowym 
stanowisku wojewoda wiel-
kopolski Michał Zieliński 
spotkał się z wicewojewo-
dami oraz  kierownictwem 
Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. O swoich 
doświadczeniach oraz pla-
nach związanych z funkcją 
wojewody rozmawiał także 
z  mediami podczas pierw-
szej konferencji prasowej.   

- Powołanie na stanowisko 
wojewody wielkopolskiego 
przez premiera Mateusza Mo-
rawieckiego jest dla mnie 
wielkim zaszczytem i ogrom-
nym zobowiązaniem. Stoję 
przed dużym wyzwaniem, a 
swoją pracę dla Wielkopolan 
postrzegam jako misję – mówił 
podczas konferencji nowo wy-
brany wojewoda wielkopolski 
Michał Zieliński.

Michał Zieliński został 
powołany na stanowisko 
wojewody wielkopolskie-

go 29 stycznia 2021 roku 
przez premiera Mateusza 
Morawieckiego, na wniosek 
ministra spraw wewnętrz-
nych i administracji. Jest 
absolwentem Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu, 
na kierunku Zarządzanie i 
Marketing. Od 2018 roku 
pełnił funkcję dyrektora wiel-
kopolskiego oddziału Agencji 
Restrukturyzacji i Moderni-

zacji Rolnictwa. Wcześniej 
był z-cą dyrektora Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
w Oddziale Terenowym w 
Poznaniu.

Jest także wiceprezesem 
PiS w okręgu pilskim (nr 38) 
i przewodniczącym komitetu 
terenowego tej partii w Obor-
nikach. Prywatnie, jest szczę-
śliwym ojcem trójki dzieci.

Tomasz Stube

Pierwsza konferencja nowego 
wojewody wielkopolskiego

8 lutego w powniedziałek 
decyzją wojewody wielkopol-
skiego rozpoczęła się się akcja 
dostarczania płynów dezyn-
fekcyjnych i maseczek ochron-
nych dla szkół podstawowych i 
szkół średnich oraz jednostek 
ochrony przeciwpożarowej w 
województwie.

Do magazynu tymczaso-
wego WCZK przy ul.3 Pułku 
Lotniczego  w Poznaniu trafił 
kolejny transport środków 
ochrony osobistej. 47 ton pły-
nów do dezynfekcji i 62 tysiące 
maseczek zostaną przekazane 
wielkopolskim strażakom.

O działaniach logistycznych 
związanych z transportem wo-
jewoda wielkopolski Michał 
Zieliński rozmawiał z komen-
dantem szkoły aspirantów PSP 
w Poznaniu st. bryg. Maciejem 
Wzdęgą oraz wielkopolskim 
komendantem wojewódzkim 
PSP st. bryg. Dariuszem Mat-
czakiem.

Środki ochrony przekazane 
do straży pożarnej zabezpie-
czą potrzeby prowadzonych 
działań przeciwepidemicznych 
oraz pomocy strażaków w ak-
cji szczepień.Transport trafi do 
1516 jednostek ochotniczych 
straży pożarnych oraz 43 jed-
nostek ratowniczo gaśniczych 
na terenie województwa. Do 
szkół podstawowych płyny i 
maseczki dostarczą pracowni-

cy Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego 
WUW z pomocą żołnierzy 12 
Wielkopolskiej Brygady Obro-
ny Terytorialnej. W sumie do 

1299 szkół podstawowych 
oraz 518 szkół średnich trafi 
46.964 litrów płynu i 363.400 
maseczek ochronnych. 

Tomasz Stube

W Murowanej Goślinie tak 
jak w innych miastach zagrała 
Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. Tutaj dzięki zaanga-
żowaniu Zarządu Klubu HDK 
PCK „Gośliniacy” po raz 24 
z tej okazji przeprowadzono 
nie tylko zbiórkę środków 
finansowych ale i krwi. Regio-
nalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Poznaniu 
podstawiło dwa ambulansy. 

Zbiórkę poboru krwi za-
planowano od godz. 9:00 do 
16:00. Pomimo ciągle zgłasza-
jących się chętnych osób zapi-
sy zakończono o godz. 15:00 
i około 80-ciu osób musiało 
zrezygnować z oddania krwi. 
Wiązało się to przynajmniej 
z dwu godzinnym oczekiwa-
niem na pobranie. 

Zarejestrowano 133 osoby, 
natomiast krew oddało 127 
osób i w ten sposób pozyskano 
56 280 ml krwi pełnej.  

Każdy krwiodawca otrzy-
mał upominek od RCKIK jak 
i z Urzędu Miasta i Gminy 
Murowana Goślina. Każdy kto 
oddał krew po raz pierwszy 
dostał tort z cukierni Radosna i 

Pawła Piętki z Murowanej Go-
śliny. W czasie akcji zebrano 
również dwa worki nakrętek 
dla chorego Kamila na turnus 
rehabilitacyjny.

Tekst i zdj.: Hieronim Dymalski

Środki ochrony dla straży

WOŚP grała w  Murowanej Goślinie

8 lutego w Oddziale ZUS w 
Poznaniu odbył się briefing 
prasowy dotyczący wspar-
cia dla przedsiębiorców w 
ramach Tarczy Antykry-
zysowej oraz programów 
społecznych. W konferencji 
udział wzięli minister ro-
dziny i polityki społecznej 
Marlena Maląg, wojewoda 
wielkopolski Michał Zie-
liński oraz wiceprezes ZUS 
Włodzimierz Owczarczyk.

- 4 marca ubiegłego roku 
zanotowano w Polsce pierwszy 
przypadek zachorowania na 
koronawirusa. Wtedy premier 
Mateusz Morawiecki posta-
wił wytyczne, którymi stała 
się troska o zdrowie i życie 
Polaków oraz przygotowanie 
takich instrumentów wsparcia, 
aby ratować miejsca pracy i 
polską gospodarkę - mówiła 
minister Marlena Maląg pod-
czas briefingu prasowego. 

Od początku wsparcia pol-
skiej gospodarki w czasach 
pandemii COVID-19 ponad 
182 mld zł zostały przezna-
czone na ratowanie miejsc 
pracy. Do Wielkopolski trafiło 
wsparcie na poziomie 20 mld 
zł, co stanowi 11% z puli środ-
ków, które zostały przekazane 
na ten cel. Dowodem na sku-
teczność rządowego wsparcia  
jest stopa bezrobocia, która 
w naszym regionie wyniosła 
3,7%. 

- Pokazuje to, że te dzia-
łania, które są podejmowane 
przy wsparciu rządowym, 
przede wszystkim przyczynia-
ją się do tego, że Wielkopolska 
nadal jest liderem, jeżeli cho-
dzi o sytuację gospodarczą w 
tym trudnym czasie - podkre-
śliła minister. 

Kolejnym wsparciem, które 
zostało przygotowane jesienią 
w odpowiedzi na drugą falę 
pandemii, stały się dedykowa-
ne wsparcia branżowe, dzięki 
czemu dzisiaj ponad 50 PKD 
zostało objętych dodatkowym 
wsparciem przez cztery głów-
ne mechanizmy: świadcze-
nie postojowe, zwolnienie ze 
składki ZUS, wsparcie z tarczy 
finansowej oraz wsparcie w 
postaci mikropożyczek. 

- Jako wojewoda Wielko-
polski jestem dumny z tego, 
że tak wiele przedsiębiorstw 
w tym okresie pandemii bar-

dzo dobrze daje sobie radę. 
Niewątpliwie zasługa w tym 
jest pakietów pomocowych, 
tarczy antykryzysowych, któ-
re są stosowane przez rząd 
premiera Mateusza Mora-
wieckiego - mówił wojewoda 
Michał Zieliński. Od począt-
ku uruchomienia rządowego 
programu antykryzysowego 
Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych przyjął 7 mln wniosków 
o pomoc z tarczy. Do tego 
czasu wypłacono 30 mld zł, z 
czego w samej Wielkopolsce 
ta pomoc wyniosła ponad 
2,5 mld zł. 2 mld zł to pomoc 
wynikająca ze zwolnienia z 
opłacania składek, a ponad 
550 mln złotych zostało prze-
znaczonych na świadczenia 
postojowe. 

- Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych w czasie pande-
mii bardzo mocno stawia na 
wsparcie przedsiębiorców. Nie 
jest to tylko pomoc finansowa 
z tarczy antykryzysowej, ale 
także wspieramy w kontakcie 
z samym zakładem, urucha-
miając szereg ułatwień, jak na 
przykład możliwość składania 
wniosków tylko w formie 
elektronicznej - podkreślił 
wiceprezes ZUS Włodzimierz 
Owczarczyk. 

Minister Maląg przypo-
mniała o tym, jak ważne są 
szczepienia, mówiąc, iż Naro-
dowy Program Szczepień, któ-
ry został rozpoczęty, to przede 
wszystkim skuteczna walka z 
koronawirusem i powrót do 
normalności. Grupa 0 jest już 
szczepiona, natomiast dzisiaj 
rozpoczęły się zapisy na szcze-
pienia dla nauczycieli klas 
I-III, nauczycieli przedszkoli 
oraz opiekunów żłobków. W 
Wielkopolsce dotyczy to 18 
tysięcy pracowników oświaty. 

Wojewoda Wielkopolski rów-
nież apelował o rejestrowanie 
się na szczepienia, informując 
przy tym, iż obecnie w Wiel-
kopolsce zostało zaszczepio-
nych 140 tysięcy osób, a blisko 
38 tys. osób podana została 
druga dawka. 

Budżet programów społecz-
nych na rok 2021 to około 80 
mld zł. Pozwoli to na wsparcie 
nie tylko rodzin z małymi 
dziećmi, ale także seniorów. 
W Wielkopolsce wydatki na 
świadczenia wychowawcze 
od początku trwania progra-
mu Rodzina 500+ wyniosły 
prawie 14 mld zł, które prze-
znaczono dla 654 tys. dzieci. 
Równocześnie minister Mar-
lena Maląg przypomniała, iż 
aby uzyskać prawo do świad-
czenia wychowawczego od 1 
czerwca tego roku, wnioski 
można składać już od 1 lutego 
drogą elektroniczną. W Wiel-
kopolsce od tego dnia spłynęło 
ponad 137 tysięcy wniosków 
elektroniczny. 

- W tym trudnym czasie, w 
którym jesteśmy, gdzie mi-
liardy złotych przekazujemy 
na ratowanie miejsc pracy, na 
to, aby walczyć o zdrowie i 
życie Polaków, również nie są 
zagrożone w żadnym stopniu 
programy społeczne, które 
przede wszystkim napędzają 
konsumpcję - mówiła minister. 

Na koniec briefingu  wo-
jewoda przypomniał o Akcji 
Zima, która ma na celu pomoc 
bezdomnym w czasie zimy, 
apelując przy tym do władz 
samorządowych, jak i policji, 
o czujność i udzielanie pomocy 
osobom, które nie mają dachu 
nad głową, szczególnie teraz w 
okresie zimowym. 

Tomasz Stube
fot. Hieronim Dymalski

Tarcza Antykryzysowa 
dla przedsiębiorców
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OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DOMU
Dom o powierzchni użytkowej 353 m² - położony jest przy drodze asfaltowej 

w Nowych Tłokach nr 17A w gminie 64-200 Wolsztyn.

Bardzo dobre miejsce na wszelką działalność gospodarczą.  
Działka o powierzchni 5167 m², przylegająca do lasu.

Dom jednorodzinny z dwoma garażami . Niezabudowana część działki zagospodaro-
wana  zielenią bardzo dobrze utrzymaną.     Dom budowany w 2000 roku z dobrych 
jakościowo materiałów. Garaże oraz piwnice wypłytkowane. Dach pokryty „karpiówką” 
podwójnie kładzioną. Stropy ocieplone wełną mineralną wysokiej jakości o grubości 
30 cm. Dojazd do garaży i części mieszkalnej wybrukowany kostką granitową. Okna  
i drzwi tarasowe zabezpieczone żaluzjami lub zewnętrznymi okiennicami.   Drewniana 
brama wjazdowa sterowana automatycznie (automatyka do przeglądu) . Czynny 
alarm  i domofon .
Na parterze o pow. 135 m² : wiatrołap, przedpokój z toaletą i wbudowaną gardero-
bą, jadalnia, salon z kominkiem, duży taras o powierzchni 30 m².  Kuchnia w całości 
wyposażona. Dwa pokoje jako biura z szafami na dokumenty oraz niezbędne meble 
ruchome. Kompletna łazienka z wanną.
Na piętrze o pow. 84 m² : 3 pokoje ,  biblioteka , łazienka kompletna z kabiną prysz-
nicową,garderobą oraz użytkowy strych .
Wszystkie podłogi w części mieszkalnej to płytki  lub parkiety .
Dom ogrzewany olejem opałowym. Ogrzewanie sterowane pogodowo. Możliwość 
wymiany palnika w istniejącym piecu olejowym na ogrzewanie gazem ziemnym.

W sprawie obejrzenia nieruchomości , lub dosłania drogą elektroniczną 
kilku zdjęć lub bardziej szczegółowych informacji dotyczących 

transakcji kupna – sprzedaży podaję nr telefonu :  +48 603 748 126 
oraz  e-mail :  r.kurp@wp.pl

Cena wywoławcza 750.000,-pln 

Marek Marian Przybylski 
nie żyje! Były prezes Ofi-
cyny Wydawniczej „Głos 
Wielkopolski” i redaktor 
naczelny „GW” zmarł w 
piątek 5 lutego 2021.

Kierował najpopularniejszym 
dziennikiem w naszym re-
gionie kilkanaście lat. Został 
jego szefem po transformacji 
ustrojowej w roku 1990.

Urodził się 22 maja 1946 
roku. w Poznaniu. Absol-
went Akademii Rolniczej i 
UAM, studiował technologię 
rolno-spożywczą, filozofię 
i dziennikarstwo. Znaczący 
wpływ na jego życie wywarła 
działalność w ZSP i prasie 
studenckiej („ITD”, „Politech-
nik”, „Student”) oraz w stowa-
rzyszeniach dziennikarskich.

Pracę dziennikarską rozpo-
czął w roku 1970 w „Głosie 
Wielkopolskim”, z którym 
był związany do roku 2005. W 
roku 1990 został redaktorem 
naczelnym i prezesem Oficyny 
Wydawniczej „Głos Wielko-
polski”. Za jego czasów „GW” 
stał się jedną z największych 
gazet regionalnych w Polsce.

Wykreował, między innymi, 
Nagrody Pracy Organicznej i 
„Obiady w Głosie”, na które 
zapraszał osobistości nie tylko 
z Polski. Na początku lat 90-

tych XX wieku szeroko otwo-
rzył dla młodych ludzi drzwi 
do zawodu dziennikarskiego, 
tworząc dodatek „Dziewczyna 
i Chłopak”. Był inicjatorem 
powołania do życia Wyższej 
Szkoły Nauk Humanistycz-
nych i Dziennikarstwa w Po-
znaniu.

Kierował „Głosem Wielko-
polskim” do roku 2005. Był 
delegatem na Nadzwyczajny 
Zjazd Stowarzyszenia Dzien-
nikarzy Polskich w paździer-
niku 1980, gdy środowisko 
mediów po strajkach w kraju i 
powstaniu „Solidarności” wy-

bierało Stefana Bratkowskiego 
na prezesa SDP.

Znałem się z Markiem od 
roku 1972. Pracowałem razem 
z nim w „Głosie Wielkopol-
skim” od 1992 do 2005 roku. 
Był dobrym szefem, znakomi-
tym menadżerem, zbudował 
drukarnię na Malwowej.

Marek Przybylski - dzien-
nikarz, wydawca prasy, kolega 
- nie żyje. Cenił w ludziach 
niezależność, samodzielność 
i postawę twórczą. Interesował 
się sztuką współczesną, malar-
stwem i przedmiotami sece-
syjnymi. Lubił podróżować, 
rozmawiać, czytać. Uwielbiał 
jazdę na rowerze po lesie.

Dziś trudno pogodzić z tym, 
że Marka już nie ma z nami. 
Zmarł w dniu, gdy UOKiK 
wyraził zgodę na zakup tytu-
łów Polska Presse przez Orlen. 
Ta data i ta śmierć mają coś w 
sobie symbolicznego: Marek 
swym działaniem po roku 
1990 z rozmachem kierował 
„Głosem Wielkopolskim” przy 
wychodzeniu z prasowych 
okowów realnego socjalizmu 
i to się udało, decyzja Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Kon-
sumenta zdaje się zwiastować 
powrót do, wydawałoby się, 
zapomnianych już praktyk.

Piotr Kurek
Fot. Artur Łobaza

Marek Marian Przybylski 
nie żyje!

m Zbąszyń
Wyjątkowo w piątek i sobotę, 
29-30 stycznia, unihokeistki 
PKS MOS Zbąszyń (aktualny  
Wicemistrz Polski) rozegrały 
dwumecz z zespołem Inter-
plastic Olimpia Osowa Gdańsk 
(aktualny  Mistrz Polski).  
Pojedynki z Olimpią zawsze 
były trudne ale też zawsze wy-
jątkowo mobilizowały naszą 
drużynę. Nie inaczej było tym 
razem choć przebieg wydarzeń 
na boisku ostatecznie ułożył 
się pomyślnie dla rywalek.

W pierwszym, piątkowym 
pojedynku z Interplastic Olim-
pią Osowa Gdańsk uniho-
keistki PKS MOS Zbąszyń 
zanotowały niestety porażkę. 
Słabszy początek spotkania 
naszych zawodniczek zawa-
żył na losach całego meczu. 
Gdańszczanki nie pozwoliły 
na wiele w tym spotkaniu, 
narzuciły duże tempo od roz-
poczęcia meczu, zamykając 
PKS MOS na własnej połowie. 
Pierwszą bramkę straciliśmy 
grając w osłabieniu już w 
drugiej minucie spotkania. 
Po objęciu prowadzenia dru-
żyna gości nie zrezygnowała 
z ofensywy, nie pozwalając 
naszym unihokeistkom na 
przełamanie i rozpoczęcie 
swojej normalnej gry. Po-
szły za ciosem wykorzystując 
niepewność w grze obronnej 
i w krótkim odstępie czasu 
dołożyły następne trafienia, 
prowadząc na koniec pierwszej 
tercji różnicą czterech bramek. 
Zaliczka z pierwszej tercji 
pozwoliła Gdańszczankom na 
spokojną grę w kolejnej części 
meczu. Skuteczna obrona oraz 
postawa bramkarki pozwoliły 
zachować czyste konto mimo 
wielu ataków zbąszyńskiej 
drużyny. Druga tercja nie 
przyniosła zmiany rezultatu, 
choć gra naszego zespołu 
wyglądała już dużo lepiej 
niż na początku pojedynku. 
Nadzieje na dobry wynik 
odżyły na początku ostatniej 

tercji, kiedy Zbąszynianki 
zdobyły swą pierwszą bram-
kę, zmniejszając minimalnie 
stratę do rywalek. Rozpoczęły 
odważniejszą grę pod bramką 
Olimpii, niestety mimo kolej-
nych ataków nie udało się już 
do końca pojedynku poprawić 
bilansu bramkowego. Osta-
tecznie Interplastic Olimpia 
Osowa Gdańsk pokonuje PKS 
MOS Zbąszyń 4:1. 

Drugi mecz w sobotę to 
druga twarz zespołu PKS 
MOS Zbąszyń. Ta, do której 
przyzwyczajeni są kibice. Po 
piątkowej porażce i słabszej 
niż zazwyczaj grze, nasze 
unihokeistki rozpoczęły po-
jedynek z Interplastic Olim-
pią Osową Gdańsk w swoim 
stylu. Od pierwszej syreny 
atakowały bramkę rywalek 
starając się od początku na-
rzucić swój styl gry. Mimo 
nieustających prób bramkar-
ka z Gdańska pozostawała 
niepokonana. Zabrakło też 
odrobiny szczęścia, bowiem 
piłka kilkukrotnie uderzała w 
słupek lub poprzeczkę. Bez-
bramkowy remis utrzymywał 
się aż do połowy drugiej tercji, 
kiedy pierwszy poważny błąd 
naszych zawodniczek wyko-
rzystał zespół przeciwny wy-
chodząc na prowadzenie. Na 
szczęście utrata bramki tym 
razem nie zniechęciła drużyny 
PKS MOS Zbąszyń do dalszej 
gry. Mimo wyrównanego me-

czu ciągle atakowały starając 
się doprowadzić do wyrówna-
nia. Czas nieubłaganie mijał, 
a kolejne strzały nadal nie 
mogły trafić do siatki Olimpii. 
Ale walka i nieustępliwość w 
końcu zostały nagrodzone. 
Niespełna dwadzieścia sekund 
przed końcową syreną Klaudia 
Szelzchen doprowadziła do 
remisu oraz dogrywki. Dodat-
kowy czas gry rozstrzygnęły 
jednak na swoją korzyść Gdań-
szczanki zdobywając drugą 
bramkę i tym samym wywożąc 
2 punkty z hali „Zbąszynian-
ka” po sobotnim meczu.

Po rozegraniu dziesięciu 
spotkań ligowych w sezonie 
2020/2021, PKS MOS Zbą-
szyń zajmuje w tabeli Ekstra-
ligi Unihokeja Kobiet dobre 
trzecie miejsce,                   z 
dorobkiem 22 punktów. W 
rundzie zasadniczej czekają 
nasz zespół jeszcze trzy mecze 
wyjazdowe, które zdecydują o 
rozstawieniu w rundzie play 
off. 

Skład PKS MOS Zbąszyń: 
Dagmara Brudnicka, Marika 
Adamczyk, Alicja Kolendo-
wicz, Kinga Waszkowiak, 
Magdalena Marek, Magda-
lena Pawlik-Poślednik, Ma-
ria Roszak, Julia Różycka, 
Ewelina Kozłowska, Klaudia 
Szelzchen, Julia Opic, Sandra 
Kasper, Wiktoria Kubicka, 
Kamila Kotecka, Sandra Ku-
biak.

Ekstraliga Unihokeja Kobiet 
– PKS MOS Zbąszyń m Grodzisk Wlkp.

Już po raz VI w Liceum Ogól-
nokształcącym im. Juliusza 
słowackiego w Grodzisku 
odbył się  Szkolny Przegląd 
Pieśni Patriotycznych, w któ-
rym udziały wzięły wszystkie 
klasy I i II oraz klasa IIIc.  W 
związku z pandemią, przegląd 
odbył się w wersji online.    
29 stycznia 2021r. na szkolnej 
platformie edukacyjnej Teams 
opublikowane zostały nagra-
nia utworów patriotycznych 
przygotowanych w ramach 
konkursu. W kolejnych dniach 
komisja konkursowa i cała 
społeczność Szkoły mogły 
się zapoznać z prezentacjami 
klas. 

Ostateczne rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpiło 3 lutego 
2021r., kiedy to komisja kon-
kursowa w składzie: Jadwiga 
Łacheta- Dyrektor Liceum 
, przewodnicząca jury, Sła-
womir Górny – Wicestarosta 
Grodziski, Sebastian Skrzyp-
czak- Przewodniczący Rady 
Powiatu Grodziskiego, na-
uczyciel historii, nauczyciele 
LO: Tatiana Borowska, Ka-
tarzyna Nowak-Pierszalska, 
Wioletta Falkowska,  Artur 
Markiewicz oraz Norbert Gry-
czyński – przedstawiciel Rady 
Samorządu Uczniowskiego, 
podliczyła przyznane punkty, 
ustaliła wyniki, przyznała 
nagrody i wyróżnienia:

a I miejsce: klasa IIIc za 
wykonanie utworu „Tango na 
głos, orkiestrę i jeszcze jeden 
głos”  

a II miejsce: klasa IIb za 
wykonanie utworu „Dziew-
czyna z granatem” 

a III miejsce: klasa IId za 
wykonanie utworu „ Wojenko, 
Wojenko” 

Komisja konkursowa po-
stanowiła również przyznać 
równoważne wyróżnienia dla:

a klasy Ic za wykonanie 
utworu „Dziewczyna z gra-
natem”

a klasy IIc za wykonanie 
utworu „Tchnienie wolności” 

a klasy IIc3 za wykonanie 
utworu „Mury”

Komisja konkursowa stwier-
dziła również, że w wyniku 
głosowania przez społeczność 
Szkoły, które zgodnie z re-
gulaminem konkursu odbyło 
się w dniach 29 -31.01.2021r. 
nagrodę publiczności uzyskała 
klasa IIb za wykonanie utworu 
„Dziewczyna z granatem”.

Wszystkie nagrodzone wy-
konania zostały  udostępnione 
na stronie internetowej Szkoły.

Cieszymy się , że mimo 
utrudnień związanych z ko-
niecznością przygotowania 
wersji elektronicznej, klasy 
przygotowały ciekawe pre-
zentacje.

VI Szkolny Przegląd Pieśni Patriotycznych
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„Czy 6779 niezałatwionych wnio-
sków o wniesienie Skargi Nad-
zwyczajnej (czyli ogółem ponad 
40 proc. wniosków) skierowanych 
do Rzecznika Praw Obywatelskich 
czy Prokuratora Generalnego trafi 
do kosza? Może się tak stać. Tylko 
do 3 kwietnia 2021 r. do Sądu 
Najwyższego mogą być wnoszone 
Skargi Nadzwyczajne dotyczące 
spraw, które zakończyły się przed 
rokiem 2018. O ile kwietniowy 
termin nie zostanie przesunięty, 
ponad 6,7 tys. wniosków nie zo-
stanie zbadanych i wrócą one do 
skarżących się. Spowoduje to u 
nich ogromne rozczarowanie, a u 
nas wszystkich – upadek zaufania 
do Państwa”.

Załączam też apel Stowarzy-
szenia Patria Nostra w przedmio-
towej sprawie (załącznik Skarga 
Nadzwyczajna - apel Stowarzy-
szenia Patria Nostra) - jest to 
opracowanie stricte prawnicze, 
gdyby ktoś chciał wgłębić się w 
STOWARZYSZENIEPATRIA 
NOSTRAPOLSKIPUNKT WI-
DZENIAStowarzyszenie Patria 
Nostraul. Partyzantów 68/5, 10-
523 OlsztynTel. +48 89523 40-25; 
fax: +48 89 521 4946email: sto-
warzyszeniepatrianostra@gmail.
comKRS: 0000448133; NIP: 739-
38-61-701; Nr rach.: 87 1240 5598 
1111 0010 5282 6323Apel Stowa-
rzyszeniaPatria Nostraw  sprawie  
wydłużenia  ustawowego  terminu 
składania  do  Sądu Najwyższego 
skarg nadzwyczajnych w sprawach 
zakończonych przed dniem 3 
kwietnia 2018r.Za  dwa  miesiące,  
Prokurator Generalny  lub  Rzecz-
nik  Praw  Obywatelskich utracą  
prawo składaniado Sądu Najwyż-
szego skarg nadzwyczajnych w 
sprawach zakończonych przed 
dniem wejścia  w  życie  noweli-
zacji  ustawy  o  Sądzie  Najwyż-
szym wprowadzającym  ten nowy 
środek zaskarżenia,  tj.  przed  
dniem  3 kwietnia  2018r.Zgodnie  
bowiem  z  przepisami  przejścio-
wymi prawomocne orzeczenia 
wydane w tych sprawach mogą być 
zaskarżone skargą nadzwyczajną 
jedynie do dnia 3 kwietnia 2021r.
Skarga  nadzwyczajna  jest –obok  
skargi  kasacyjnej(kasacji),  skargi  
o  wznowienie  postępowania  i 
skargi  o  stwierdzenie  niezgod-
ności  z  prawem  prawomocnego  
wyroku –kolejnym  nadzwyczaj-
nym środkiem  zaskarżenia  wno-
szonym  do  Sądu Najwyższego  
od  prawomocnych  orzeczeń  sądu 
powszechnego lub sądu wojskowe-
go kończącego postępowanie w 
sprawie. Przepisy wprowadzające 
możliwość  składania  tej  skargi  
weszły  w  życie  w  dniu  3 kwiet-
nia  2018r.  wraz  z  wejściem  w  
życie nowelizacji ustawy o Sądzie 
Najwyższej.Jej  wniesienie  zo-
stało  podporządkowane  wielu 
rygorom.  Przepisy  określają  
bowiem,  że  skarga nadzwyczajna  
może być  składana,  jeżeli  jest  
to  konieczne  dla  zapewnienia 
praworządności  i sprawiedliwości  
społecznej,  a  nadto  orzeczenie 
jest  dotknięte  jednym  z  kwa-
lifikowanych  uchybień (naru-
sza zasady lub wolności i prawa 
człowieka iobywatela określone 
w Konstytucji, w sposób rażący 
narusza prawo przez błędną jego 
wykładnię lub niewłaściwe zasto-
sowanie lub  zachodzi oczywista 
sprzeczność istotnych ustaleń sądu 
z treścią zebranego w sprawie 
materiału dowodowego). Nie może 
być również złożona,  jeśli  dane  
orzeczenie  może  być  zaskarżone 
za  pomocą  innego  środka zaskar-
żenia. Wreszcie, tylko określone 
organy władzy publicznej mogą 
wnosić skargę nadzwyczajną, tj. 
Prokurator  Generalny,  Rzecz-
nik  Praw  Obywatelskich  oraz,  
w  zakresie swojej  właściwości,  
Prezes Prokuratorii  Generalnej  
Rzeczypospolitej Polskiej,  Rzecz-
nik  Praw  Dziecka,  Rzecznik  
Praw  Pacjenta, Przewodniczący  
Komisji  Nadzoru  Finansowego,  
Rzecznik  Finansowy i Prezes  
Urzędu  Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów. Mają na to pięć lat 
od dnia uprawomocnienia się orze-
czenia, które ma być zaskarżone.

Jeżeli jednak od orzeczenia 
została wniesiona kasacja albo 
skarga kasacyjna –skarga nad-
zwyczajna może być wniesio-
ne w terminie roku od dnia ich 
rozpoznania Stowarzyszenie 
Patria NostraPOSLKI PUNKT 
WIDZENIAstr. 2Trochę  inne 
reguły,  wynikające  z  przepisów  

przejściowych  wprowadzających 
instytucję  skargi nadzwyczajnej, 
są przewidziane dla orzeczeń, 
które zostały wydane przed wej-
ściem w życie nowelizacji ustawy 
o Sądzie Najwyższym, ale już po 
dniu 17 października 1997r. (dzień 
wejścia w życie Konstytucji RP). 
Orzeczenia te mogą być zaskar-
żone jedynieprzez Prokuratora 
Generalnego lub Rzecznika Praw 
Obywatelskich.  Mogą  to  zrobić  
tylko  w  okresie  trzech  lat  od  
dnia  wejścia  w  życie przepisów 
nowelizujących ustawę o SN, 
czyli do dnia 3 kwietnia 2021r.To 
właśnie ta grupa orzeczeń bu-
dziła największe emocje. Przede 
wszystkim tych obywateli, którzy 
żyli w  poczuciu  krzywdy  ze  
strony  wymiaru sprawiedliwo-
ści  i  liczyli  na  realną  szansę 
sprawiedliwego załatwienia  ich  
sprawytam,  gdzie  sądy  po-
wszechne  nie  sprostały obo-
wiązkowirealizacji  zasady spra-
wiedliwości  społecznej  i  zasady 
praworządności.  Bardzo  liczyli  
na  specjalnie  powołaną do  tych 
spraw Izbę Spraw Publicznych 
i Skarg NadzwyczajnychSądu 
Najwyższego, orzekającąz udzia-
łem ławników, jako czynnikiem 
społecznym.

PrezydentRP  Andrzeja  Dudy,  
wyjaśniając w dniu podpisania 
nowelizacji ustawy o Sądzie 
Najwyższym,motywy swojej ini-
cjatywy ustawodawczej wprowa-
dzającej do polskiego porządku 
prawnegoinstytucję skargi nad-
zwyczajnej, wprost wskazywał, że 
„To ma służyć wyeliminowaniu-
ewidentnych  niesprawiedliwości,  
wyeliminowaniu ewidentnych  
omyłek  popełnionych przez 
sądy w Polsce. (...) Wierzę, że 
dzięki temu wielu obywateli, 
którzy dziś mają głębokie po-
czucie niesprawiedliwości  i  
skrzywdzenia,  będzie  mogło  
odzyskać  wiarę w  to,  że  Polska  
jest  państwem uczciwym i jest 
państwem sprawiedliwym, gdzie 
dba się o obywatela” Do dzisiaj 
na stronie internetowej Kancelarii 
Prezydenta RP poświęconej temu 
środkowi zaskarżenia można 
przeczytać, że jej „głównym 
celem jest odbudowanie zaufania 
pomiędzyobywatelami i organami 
wymiaru sprawiedliwości.”Trzeba  
powiedzieć  jasno,  że wyznaczo-
ny  ustawowo trzyletni  okres,  w  
którym  miał  być zrealizowany  
program odbudowania  zaufania  
obywateli  do  wymiaru  spra-
wiedliwości  dzięki instytucji 
skargi nadzwyczajnej, okazał się 
za krótki. Jak  wynika  z  danych  
uzyskanych  przez  dziennikarzy,  
w  okresie  do  dnia  25 stycznia  
2021r.  do Prokuratora  General-
nego  wpłynęło  8459  pism oby-
wateli  wnoszących  o  wywie-
dzenie  skarg nadzwyczajnych. Z 
tego, „wnikliwej” analizie zostało 
poddanych 7579 wniosków, na 
podstawie czego wywiedziono  do  
Sądu  Najwyższego  197  skarg  
nadzwyczajnych. 

Jeśli  poddamy  te  liczby  
prostej statystyce, przy uwzględ-
nieniu liczby dni pomiędzy 3 
kwietnia 2018r. a 25 stycznia 
2021r., to wynika z nich, że pra-
cownicy Prokuratury Krajowej 
powołanej  specjalnie  do  bada-
nia wniosków  o  wywiedzenie 
skargi nadzwyczajnej, wciągu 
jednego dnia zbadali co najmniej 
7 wniosków. Jeśli wziąć pod 
uwagę, że wnioski te nie  były  
składane  od  pierwszego  dnia  
obowiązywania  nowelizacji 
ustawy  o  Sądzie Najwyższym, a 
przede wszystkim –że procedura 
weryfikacji wniosków zakłada 
również zapoznanie się z aktami 
sprawy, co z kolei wiąże się z 
koniecznością zwrócenia się 
do właściwego sądu o te akta i 
oczekiwanie na ich przesłanie, 
to mamy jasność, że duża część 
wniosków nie była załatwiana na 
podstawie merytorycznej oceny 
sprawy, a raczej na podstawie sa-
mych danych wynikających tyko 
w wniosku.Zbyt mało czasu, duża 
ilość wniosków, niestety musiała 
w sposób naturalny spowodo-
wać, że dążenie do załatwienia 
spraw w odpowiednim terminie 
zdominowało dążenie do wnikli-
wego zbadania meritum sprawy 
poruszonej we wniosku. W takich 
warunkach rzeczą naturalną 
jest, że szereg wniosków, które 
Stowarzyszenie Patria Nostra 
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str. 3 potencjalnie kryją za sobą 
sprawę godną zastosowania in-
stytucji skargi nadzwyczajnej, nie 
spotkało się z właściwą reakcją 
Prokuratora Generalnego, tylko 
dlatego, że wnioskodawca nie 
potrafił przedstawić informacji  o  
niej  w  sposób  „zachęcający”  do  
zapoznania  się  z  całością spra-
wy.  Doświadczenia prawników  
Stowarzyszenia  Patria  Nostra,  
którzy  mieli  okazję  zapoznać  
się  z  bardzo  zwięzłymi  i nie-
jasnymi uzasadnieniami odmowy 
wywiedzenia skarg   

nadzwyczajnych    przez    Pro-
kuratora Generalnego, niestety 
zdają się potwierdzać te kon-
kluzje.Ułomność wyznaczonego 
przez ustawodawcę terminu na 
składanie wniosków o wywie-
dzenie  skargi nadzwyczajnej od 
wyroków wydanych przed dniem 
3 kwietnia 2018r. widać jednak 
przede wszystkim w przypadku 
Rzecznika Praw Obywatelskich. 
Jak wynika z danych, które po-
zyskali dziennikarzez redakcji 
Naszego  Dziennika,  do  końca 
2020r.  do  biura  RPO  wpły-
nęło  8198  wniosków.  Z  tego 
tylko1501 wniosków zostałome-
rytorycznie zbadanych. W efekcie 
zostałowywiedzionych do Sądu 
Najwyższego  przez  Rzecznika 
Praw  Obywatelskichjedynie30  
skarg nadzwyczajnych.  Oznacza  
to,  że ok.  6700 wniosków nie 
zostałow ogólezbadanych(sic!).
Rzecznik nie ukrywa w publicz-
nych wypowiedziach, że nie 
dysponuje właściwymi zasobami 
osobowymi i finansowymi, aby 
uczynić zadość nałożonemu na 
niego obowiązkowi rzetelnego 
zbadania wniosków, które do nie-
go wpływają.Nie bez znaczenia 
jest również fakt, że Rzecznik 
Praw Obywatelskich negatywnie 
wypowiadał się nad potrze-
bą wprowadzenia tego środka 
prawnego, jak i również –nad 
legalnością powołania sędziów 
Izby Spraw  Publicznych  i  Skarg  
Nadzwyczajnych  Sądu  Najwyż-
szego,  czego  dobitnym  wyrazem  
jest manifestacyjne składanie 
tego środka zaskarżeniaprzez 
ten organ do Izby Cywilnej Sądu 
Najwyższego. Prawdopodobnyjest  
wniosek,  że  obawa  Rzeczni-
ka  Praw Obywatelskich  przed  
uznaniem  jego aktywności w 
dziedzinie składania skarg nad-
zwyczajnych za pozostające w 
sprzeczności ze swoimi publiczny-
mi wypowiedziami,  wpłynęła  na  
wspomnianą  niską  efektywność 
weryfikowania  zasadności otrzy-
manych  wniosków  o ich wywie-
dzenie.  Taka postawa  Rzecznika  
Praw  Obywatelskich  wpłynęła 
również zniechęcająco  na  samych  
zainteresowanych,  a  ich  brak  
aktywności  uniemożliwia ziden-
tyfikowanie orzeczeń, których 
usunięcie z obiegu prawnego jest 
konieczne dla powagi wymiaru 
sprawiedliwości.Wreszcie,  nie 
sposób  pominąć,  że od  dnia  9  
września  2020r.  upłynęła kaden-
cja  ówczesnego Rzecznika praw 
Obywatelskich Adama Bodnara, a 
parlament do dnia dzisiejszego nie 
wyłonił następcy.  Powstała kon-
trowersja,  czy  dzisiaj  stanowisko  
to  jest  należycie  obsadzone, 
czego wyrazem jest zawiśnięcie 
przed Trybunałem Konstytu-
cyjnej na wniosek kilku posłów 
sprawy  o sygn.  akt  K  20/20.
Nie są to sprzyjające warunki dla 
Rzecznika Praw Obywatelskich 
do inicjowania postępowań przed 
Sądem Najwyższym. Również za-
interesowani –nie mając pewności, 
czy urzędujący Rzecznik  Praw  
Obywatelskich  jest uprawniony  
do  korzystaniaz  uprawnienia  
do  składania  skargi nadzwy-
czajnej –nie składają o to wnio-
sków.Powyższe liczby pokazują 
również, że ok.  2-3%  wniosków  
zbadanych przez  Prokuratora 
Generalnego czy Rzecznika Praw 
Obywatelskich zostało uznanych 
za zasadne.

Wynika z tego ważna konklu-
zja, że z dużym prawdopodobień-
stwem weryfikacja pozostałych 
6700 wniosków złożonych do 
Rzecznika wyłoni co  najmniej  
14,a może i 21 kolejnych tego 
rodzaju skarg. Za tymi sprawami 
kryją się nieszczęścia konkretnych  
osób.  Są  to  osoby,  które żyją 
w  poczuciu  niesprawiedliwości,  
a  jedyną  nadzieję  mają Stowa-
rzyszenie Patria NostraPOSLKI 
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postaci rzucenia koła ratunkowego 
podsądnym z prawomocnym, ale 
niesłusznym wyrokiem, można 
było osiągnąć na dwa sposoby: 
modyfikując istniejące procedu-
ry wzruszania prawomocnych 
orzeczeń (np. poszerzając dostęp 
do procedury skargi kasacyjnej) 
albo wprowadzając nowy środek 
zaskarżenia.

Zdecydowano się na ten drugi 
wariant. Czas pokaże, na ile 
będzie on efektywny.Na margi-
nesie warto zwrócić uwagę na 
jeszcze jedną przyczynę krytyki 
konstrukcji skargi nadzwyczajnej: 
zagrożenie dla pewności obrotu 
prawnego, czyli masowa desta-
bilizacja stosunków prawnych 
ukształtowanych wyrokami sądo-
wymi. Tozagrożenie na szczęście 
się nie ziściło. Tym niemniej, roz-
mawiając o skardze nadzwyczaj-
nej, musimy pamiętać, że powinna 
ona być stosowana ostrożnie, z 
poszanowaniem zasady stabil-
ności prawomocnych orzeczeń 
sądowych, aby uniknąć sytuacji, 
w której uchylenie zaskarżonego 
wyroku wywoła jeszcze większe 
szkody niż jego wydanie.Wpły-
nęło ponad 15 tys. wniosków o 
skargę. Znaczna część nie została 
uwzględniona. Do Sądu Naj-
wyższego wpłynęło zaledwie sto 
skarg. Czy to jakiś problem w 
przepisach, wydolności organów, 
czy też odsetek pokrzywdzonych 
jest mniejszy?–Przypomnijmy tu-
taj, że osoba czująca się pokrzyw-
dzona prawomocnym wyrokiem 
sądowym nie może wnieść skargi 
nadzwyczajnej osobiście, ale 
musi się zwrócić z prośbą o jej 
złożenie do jednego z organów 
państwowych, np. do Prokuratora 
Generalnego, Rzecznika Praw 
Obywatelskich albo Rzecznika 
Małych i Średnich Przedsiębior-
ców. Dysproporcja między liczbą 
próśb o wniesienie skargi a liczbą 
skarg, które ostatecznie wpłynęły 
do Sądu Najwyższego, jest ogrom-
na. W moim przekonaniu przyczy-
ny takiego stanu rzeczy są dwie. 
Po pierwsze, ustawodawca nie 
przewidział dodatkowych środ-
ków budżetowych na zatrudnienie 
nowych urzędników do obsługi i 
weryfikacji wniosków o wniesie-
nie skargi nadzwyczajnej: pracow-
nicy biur Prokuratora Generalnego 
i Rzecznika Praw Obywatelskich 
muszą więc wykonać więcej pracy 
przy takich samych środkach i 
najzwyczajniej w świecie się nie 
wyrabiają. Po drugie, ustawa po-
zostawia organom dużą swobodę 
w ocenie próśb o wniesienie skargi 
nadzwyczajnej, dzięki czemuła-
two jest je odrzucić.Zgłaszane są 
postulaty wprowadzenia koniecz-
nych zmian w formule skargi. Sę-
dzia SN Leszek Bosek proponuje 
procedurę bezpośredniego skła-
dania wniosku do SN.–Koncepcja 
sędziego Boska zakłada zastoso-
wanie do skargi nadzwyczajnej 
mechanizmu znanego z procedury 
kasacyjnej, tzn. pozwala stronie 
postępowania osobiście złożyć 
skargę nadzwyczajną, ale pod wa-
runkiem skorzystania z zastępstwa 
profesjonalnego pełnomocnika 
(adwokata lub radcy prawnego).

Tym sposobem zdjęlibyśmy cię-
żar weryfikacji wniosków z urzęd-
ników Prokuratora Generalnego 
i innych uprawnionych organów. 
Jednocześnie jednak, aby uniknąć 
przeciążenia samego Sądu Naj-
wyższego tysiącami skarg, sędzia 
Bosek proponuje wprowadzenie 
instytucji tzw. przedsądu, czyli 
preselekcji skarg nadzwyczaj-
nych dokonywanej w składzie 
jednego sędziego na podstawie 
pobieżnej analizy zarzutów. Ten 
drugi element również wywodzi 
się z procedury kasacyjnej i po-
zwala kontrolować napływ skarg 
stosownie do możliwości przero-
bowych sędziów i ich asystentów, 
a także z Stowarzyszenie Patria 
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DZENIAstr. 11uwzględnieniem 
obiektywnej potrzeby wydania 
merytorycznego wyroku. Czasami 
bowiem już na pierwszy rzut oka 
widać, że skarga jest oczywiście 
bezzasadna.Zainteresowani zgła-
szają problem braku, z różnych 
względów, uzasadnienia wyroku. 
Czy można sobie z tym poradzić 
i skargę jednak złożyć?–Brak 
uzasadnienia wyroku nie stanowi 
przeszkody do wniesienia skargi 
nadzwyczajnej. Nawet w takiej 
sytuacji można wnieść skargę 
nadzwyczajną. Art. 92 Ustawy o 

Sądzie Najwyższym pozwala skła-
dowi orzekającemu zwrócić się 
do sądu, który wydał zaskarżony 
wyrok, z żądaniem sporządzenia 
uzasadnienia.Dziękuję za rozmo-
wę.Skarga do poprawki Zenon 
BaranowskiSkarga nadzwyczajna 
wymaga poprawienia, ponieważ w 
obecnej formie jest nieefektyw-
na –podkreślają prawnicy. PiS 
zapowiada zmiany.W ich ocenie 
problem został właściwie zdia-
gnozowany, ponieważ wadliwych 
wyroków sądowych jest mnóstwo.

Remedium na to miała być 
skarga nadzwyczajna wprowa-
dzona w kwietniu 2018 r. –Samo 
funkcjonowanie w prawie skargi 
nadzwyczajnej to bardzo dobry 
pomysł, ale po czasie widzimy, 
że jej forma wymaga dopraco-
wania –podkreśla poseł Iwona 
Arent (PiS) z sejmowej Komisji 
Ustawodawczej. 

–Razem z mec. Lechem Obarą 
i stowarzyszeniami, jak Patria 
Nostra czy „Stop Wyzyskowi”, 
mamy kilka ciekawych pomysłów 
zmian, które pozwolą uczynić 
skargę skuteczniejszą. Wkrótce 
przedstawimy je w Ministerstwie 
Sprawiedliwości –zaznacza.Bez-
pośrednio do SNLudzie wiązali 
duże nadzieje ze skargą nadzwy-
czajną. –Bardzo na to liczyli.

Dla wielu to ostatnia deska 
ratunku –podkreśla w rozmowie 
z „Naszym Dziennikiem” Łukasz 
Gojke, rzecznik praw wykluczo-
nych w Stowarzyszeniu Patria 
Nostra.Na kilkanaście tysięcy 
wniosków zaledwie ponad sto zna-
lazło się w Sądzie Najwyższym. 
Przyczyny są dwie. Po pierwsze, 
ustawodawca nie przewidział 
dodatkowych środków budże-
towych na zatrudnienie nowych 
urzędników do obsługi i wery-
fikacji wniosków o wniesienie 
skargi nadzwyczajnej. –Po dru-
gie, ustawa pozostawia organom 
dużą swobodę w ocenie próśb o 
wniesienie skargi nadzwyczajnej, 
dzięki czemu łatwo jest je odrzucić 
–dostrzega dr Janusz Roszkiewicz 
z Uniwersytetu Warszawskiego. 
Dlatego potrzebne są zmiany. 
–Należy umożliwić kierowanie 
skarg nadzwyczajnych bezpo-
średnio do Sądu Stowarzyszenie 
Patria NostraPOSLKI PUNKT 
WIDZENIAstr. 12Najwyższego, 
podobnie jak składane są kasacje 
–mówi „Naszemu Dziennikowi” 
mec. Lech Obara.Obecnie skargę 
kierować może do SN kilka pod-
miotów. I dwa podstawowe, czyli 
Prokurator Generalny i Rzecznik 
Praw Obywatelskich, zostały 
wręcz zasypane ilością wniosków. 
„Do dnia 5 sierpnia2020 roku 
w Prokuraturze Krajowej (PK) 
zarejestrowano 7289 pism zawie-
rających wniosek o wywiedzenie 
przez Prokuratora Generalnego 
skargi nadzwyczajnej” –informuje 
„Nasz Dziennik” Prokuratura 
Krajowa. „Dotychczas przeanali-
zowano 5853 wniosków i po wni-
kliwym zapoznaniu się z całością 
akt poszczególnych spraw oraz 
zbadaniu przesłanek ustawowych 
Prokurator Generalny skierował 
118 skarg nadzwyczajnych od pra-
womocnych orzeczeń sądowych 
kończących postępowanie. W sto-
sunku do pozostałych spraw anali-
za wykazała, że brak jest podstaw 
do wniesienia skargi” –zaznacza 
Prokuratura.Jak zaś informuje 
„Nasz Dziennik” Biuro Rzecznika 
Praw Obywatelskich, do końca 
czerwca br. „do Biura RPO wpły-
nęło 7236 wniosków o wniesienie 
skargi nadzwyczajnej”. A RPO 
„od początku istnienia instytucji 
skargi nadzwyczajnej RPO skie-
rował 15 skarg nadzwyczajnych”.
Czy bezzasadne?Prawników i 
osoby pokrzywdzone zdumiewa 
tak wielka liczba odrzuconych 
wniosków. –Nie przekonują nas 
wyjaśnienia, że przyczyną takiego 
stanu rzeczy jest bezzasadnośćl-
wiej części wniosków –podkreśla 
mec. Obara. Reakcja PK jest 
zazwyczaj podobna. –Wszyscy 
dostają identyczną odpowiedz z 
Prokuratury Krajowej: że nie ma 
podstaw do wniesienia skargi z 
powołaniem się na art. 89 Ustawy 
o SN. Ludzie już nawet pisać nie 
chcą, mówiąc, że to nie ma sensu –
dodaje rozgoryczony Gojke. Praw-
nicy podkreślają, że najlepszym 
rozwiązaniem byłoby uwolnienie 
skargi od pośredników, oczywi-
ście przy zachowaniu uprawnień 
PG i RPO.Należałoby jednak 
wprowadzić obowiązek przygo-

towania skargi przez zawodowego 
prawnika, tak by nie była ona 
odrzucana np. z powodu braków 
formalnych. –Warto w tym celu 
wykorzystać system nieodpłatnej 
pomocy prawnej czy utworzyć 
w każdym województwie jeden 
specjalistyczny punkt do przygo-
towywania skarg –wyjaśnia mec.

Obara.Zniszczone aktaWedług 
informacji uzyskanych z Sądu Naj-
wyższego łącznie zarejestrowano 
„181 spraw w repertoriach skarg 
nadzwyczajnych, ale problemem 
były braki formalne spraw i z 
tej racji musiano je zwracać do 
sądów”. Dlatego ich faktyczna 
liczba wynosi 99.Najwięcej wniósł 
ich Prokurator Generalny –85. Po-
nadto 9 skierował Rzecznik Praw 
Obywatelskich, a po jednej Rzecz-
nik Finansowy i Rzecznik Małych 
i Średnich Przedsiębiorców. Mery-
torycznie rozstrzygnięto 22 skargi 
nadzwyczajne, z czego 12 zostało 
uwzględnionych, 8 oddalono, 1 
odrzucono.

Stowarzyszenie Patria Nostra-
POSLKI PUNKT WIDZENIAstr. 
14obowiązujący  w społeczeń-
stwie.  Stanowiliby  klasyczną,  
konstytucyjną  kontrolę społe-
czeństwa nad wymiarem spra-
wiedliwości. Dotychczas ławnicy 
raczej nie za dobrze się kojarzyli... 
–Dlatego powinni to być ławnicy 
sensu stricto, odpowiednio przy-
gotowani do swojej roli. Zrzeszeni 
w izbach ławniczych, ze stałą 
obsługą prawną. Dokształcający 
się i lepiej opłacani. Przechodzący  
szkolenia  m.in.  z  tzw.  klauzul  
generalnych, jak  zasada  spra-
wiedliwości społecznej. Także 
sztuki pisania ,,zdań odrębnych„, 
którymi mogą przegłosować za-
wodowych sędziów. Sędzia skła-
da przysięgę, że wyrok ma być 
zgodny nie tylko z prawem, ale i 
z sumieniem. Sumienie to warto-
ści, które są realizowane poprzez 
teklauzule. Ławnicy mogliby 
wnosić do sądownictwa tego ducha 
sprawiedliwości. Wskazuje Pan, 
że reformy czasami wymagają 
poprawek.

Chodzi o wycofanie zmian 
dotyczących tzw. zawezwania do 
próby ugodowej, które poszły 
w niekorzystnym dla obywateli 
kierunku. Co to w ogóle jest za 
rozwiązanie? –Jedna to rzecz, 
która boli, to, co zostało zrobione z

tzw. zawezwaniem do próby 
ugodowej. Jest  to  instytucja,  
która  pozwala  przerwać  bieg  
przedawnienia  roszczeń.  Insty-
tucja  ta, stanowiąca swoistą broń 
zwykłych obywateliprzeciwko np. 
dużym firmom, funkcjonowała 
dobrze przez lata i setki tysięcy 
ludzi poprzez takie zawezwanie 
nie traciło swoich roszczeń. Ktoś, 
kogo np. nie było stać na prawnika 
w danej chwili, mógł przerwać 
bieg przedawnienia, a są to krótkie 
terminy: dwu-, trzyletnie. Sądy nie 
były obciążane takimi sprawami, 
ponieważ były to niezmiernie 
krótkie posiedzenia. Jeżeli ktoś 
chciał ugody, to ją zawierał. A jak 
nie, to taki wniosek przerywał bieg 
przedawnienia. Jak ograniczono 
dostęp do tej możliwości?

–Wprowadzono warunek wnie-
sienia 1 proc. wartości sporu –przy 
dużych roszczeniach to jest nie 
do udźwignięcia. Poza tym jeżeli 
nie dojdzie do ugody, ten 1 proc. 
przepada. Nie zostaje zaliczony na 
poczet wpisu późniejszego pozwu, 
który wynosi 5 proc. I nagletysiące 
ludzi pozbawiono  tej  drogi.  Kogo  
nie  stać,  to  w  takich  przypad-
kach musi  nastąpić przedaw-
nienie.  Prawo  do  sądu  zostało  
tutaj ogromnie  ograniczone.  W  
Holandii,  we Włoszech wystarczy 
bardzo sformalizowane zawe-
zwanie do drugiej strony, żeby 
przerywałobieg przedawnienia. 
Inna związana z tym kwestia to 
zmiana wykładni sądów w opar-
ciu o wyrok Sądu Najwyższego, 
dotyczący skrajnego przypadku 
nadużycia zawezwania. I teraz 
pojawiają się wyroki, że tylko 
pierwsze zawezwanie przerywa 
bieg przedawnienia, a kolejne już  
nie.  To  jest poważna  kwestia,  
ponieważ  dotyczy  pewności  
prawa.  Takie  wyroki ją naruszają 
i pozbawiają setki tysięcy ludzi ich 
praw.Rozumiem, że motywacją 
zmian było odciążenie sądów, 
ale wskazał Pan, że sprawy te nie 
stanowiły bagażu dla sądów... 

Skarga Nadzwyczajna – apel
Stowarzyszenia Patria Nostra. 

Przedruk  Stanisław  Mączkowski

6779 wniesionych skarg sądowych trafi do kosza?
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Nagroda przyznawana przez 
Prezydenta Miasta Poznania 
począwszy od roku 2003 oso-
bom, które w szczególny spo-
sób zasłużyły się dla Poznania 
i które swoją działalnością po-
twierdzają tradycyjne, poznań-
skie wartości – pracowitość, 
gospodarność, wiarę, miłosier-
dzie, solidność i pomysłowość. 
Wśród uhonorowanych nią jest 
między innymi:prof. dr hab. 
Zygmunt Bauman, prof. dr 
hab. Jacek Łuczak, Andrzej 
Byrt, Agnieszka Duczmal, 
Krystyna Feldman, Andrzej 
Maleszka, prof. dr hab. Jan 
Węglarz, czy Robert Frie-
drich. Tym razem otrzymał ją 
cały personel szpitalaSzpitala 
Miejskiego im. J. Strusia przy 
ulicy Szwajcarskiej, który od 
roku jest placówką covidową 
i ratuje życie nie tylko pozna-
niakom, lecz i mieszkańcom 
całego regionu.

Tradycyjnie Złota Pieczęć 
jest wręczana podczas nowo-
rocznego przyjęcia prezydenta, 
jednak w tym roku ze wzglę-
du na pandemię nie było to 
możliwe. Dlatego prezydent 
zawiózł nagrodę osobiście 
do szpitala, gdzie odebrał 
ją dyrektor placówki, Bar-
tłomiej Gruszka. Prezydent 
Jacek Jaśkowiak wręczając 
Złotą Pieczęć Miasta Poznania 
Drużynie Strusia serdecznie 
podziękował całemu persone-
lowi szpitala za wkład włożo-
ny, za to co dali poznaniakom 
i mieszkańcom powiatu, za 

narażanie swojego życia i 
zdrowia, pracę w wyjątkowo 
trudnych warunkach,spraw-
ne zarządzanie placówką w 
ekstremalnych sytuacjach, co 
uratowało wiele istnień ludz-
kich.Od początku pandemii w 
szpitalu było leczonych blisko 
20 tys. pacjentów.Dla wielu 
pracowników to był niezwykle 
traumatyczny okres w życiu 

zawodowym i prywatnym. 
Zawiesili doktoraty, specjali-
zacje, często izolowali się od 
rodzin, by nie stanowić dla 
nich zagrożenia – a wszystko 
to przy niedoborach personelu, 
sprzętu i – przynajmniej na 
początku – niewielkiej wiedzy 
o tej chorobie.

Roman Szymański
Fot. Hieronim Dymalski

Złota Pieczęć Miasta Poznania
Opracowanie szczepionek 
przeciw COVID-19, które 
są bezpieczne i skuteczne, 
to długo oczekiwany punkt 
zwrotny w walce z pande-
mią. Zmieniła ona życie 
Polaków, sposób pracy, edu-
kację dzieci, ma negatywny 
wpływ na gospodarkę. 

Szczepionka jest ogromną 
szansą na uodpornienie spo-
łeczeństwa na zakażenie, zdo-
bycie kontroli nad transmisją 
wirusa SARS-CoV-2. Jest 
nadzieją na powrót do normal-
ności. Wdrożenie masowych 
szczepień, przy wysokim pro-
cencie osób zaszczepionych, 
spowoduje powrót do pełnej 
funkcjonalności służby zdro-
wia, podniesie efektywność i 
stabilizację gospodarczą, co 
wiąże się z szybkim i dyna-
micznym wzrostem PKB. To 
także powrót na stałe do trybu 
stacjonarnego nauczania, czyli 
do realizowania zadań eduka-
cyjnych bez zakłóceń przez 
dzieci szkół podstawowych i 
średnich, a także studentów 
na uczelniach wyższych. W 
tym celu powołany został 
Narodowy Program Szcze-
pień służący zaplanowaniu 
działań, które mają zagwa-
rantować przeprowadzenie 
bezpiecznych i skutecznych 
szczepień wśród obywateli 
Polski. Obejmuje nie tylko 
zakup odpowiedniej liczby 
szczepionek, ich dystrybucję, 
ale także monitoring przebiegu 

i efektywności szczepienia 
oraz bezpieczeństwo Polaków. 
Szczególną grupą społeczną, 
która powinna się zaszczepić 
w terminie możliwie najszyb-
szym, są seniorzy, których 
walka z ewentualnym zakaże-
niem koronawirusem kończy 
się niestety tragicznie. 

Dlatego przypominamy 
wszystkim niezdecydowanym 
lub nie widzącym, co zrobić, 
aby się zarejestrować. Można 
to zrobić następująco: - za-
dzwonić na bezpłatną infolinię 
Narodowego Programu Szcze-
pień: 989; - skontaktować się z 
wybranym punktem szczepień; 
- zapisać się, wysyłając SMS 
na numer 664 908 556 o tre-
ści: SzczepimySie; - zapisać się 
poprzez e-rejestrację dostępną 
na stronie głównej pacjent.gov.
pl. W przypadku e-rejestracji: 
trzeba się zalogować profilem 
zaufanym lub dowodem osobi-
stym z warstwą elektroniczną 
(e-dowód). Osoby, które mają 

konto internetowe w bankach 
spółdzielczych, PKO BP lub 
Pekao SA mogą zalogować 
się do tego formularza taki-
mi samymi danymi, jakimi 
logują się na swoje konto 
internetowe. Możesz założyć 
tymczasowy profil zaufany, 
kontaktując się z urzędnikiem 
przez komputer. Do rejestracji 
nie potrzebujesz żadnych do-
datkowych danych czy doku-
mentów, wystarczy, że podasz 
swój numer PESEL.

Szczepiąc się mamy gwa-
rancję, że podanie szczepionki 
wywołuje reakcję układu od-
pornościowego – produkowane 
są przeciwciała i komórki 
odpornościowe, a w przypad-
ku ewentualnego zarażenia 
przebieg choroby będzie dużo 
łagodniejszy. Wg. uzyskanych 
danych z MZ - wszystkie 
obecnie dostępne szczepionki 
chronią przed ciężkim przebie-
giem Covid-19.

Roman Szymański

W minionym tygodniu w kilku 
miejscach miasta Poznania 
pojawiły się banery i klepsydry 
na drzewach. Te miejsca to 
Klin Zieleni w Parku Wodzicz-
ki, ulica Kurlandzka czy Fort 
VIIa. Są to miejsca aktualnych 
konfliktów o drzewa, które już 
częściowo zniknęły, lub mają 
zniknąć z powodu zakusów 
deweloperów czy też braku 
woli ochrony ich przez władze 
miasta Poznania.

Drzewa te produkujące dla 
nas tlen odchodzą w milcze-
niu, dlatego postanowiliśmy 
o nich przypomnieć. Jedno-
cześnie wzywamy do walki 
z deweloperami, którzy za 
ważniejsze uważają pieniądze 
niż troskę o dobro wspólne 
jakim są istotne tereny zieleni 
w miastach.

Podobne akcje miały miej-
sce w Warszawie, Trójmieście, 
Łodzi, Rzeszowie i Bielsko
-Białej.

Oświadczenie akcji 
„śp. tlen którym oddychasz.
Nie ma miasta, w którym 

samorząd nie kooperuje z de-
weloperką, ponieważ sprzedaż 
gruntów pod zabudowę jest 
źródłem natychmiastowego 
dochodu dla gmin. Skuszeni 
tym zastrzykiem finanso-
wym włodarze miast chętnie 
wyprzedają kolejne tereny 

zielone, przeznaczając je pod 
zabudowę zupełnie nie przy-
kładając wagi do wartości 
drzew w mieście i korzyści ja-
kie przynoszą stare nasadzenia 
na terenach zurbanizowanych. 
Czarują nas dopieszczone wi-
zualizacje zielonych ogrodów, 
które deweloper urządzi na 
wybudowanym osiedlu. To 
jest fikcja, kłamstwo i green-
washing na olbrzymią skalę 
– żadne posadzone na wy-
betonowanym, ogrodzonym 
osiedlu drzewko nie podoła 
roli, jaka pełnią stare drzewa w 
mieście – nie zatrzyma wody, 
nie da cienia latem, nie wytrąci 
temperatury w mieście i nie 
przetworzy takiej masy CO2 
czyszcząc ciężkie miejskie 
powietrze. 

Mówimy już, że gdyby drze-
wa przenosiły sygnał wi-fi, to 
spacerowałybyśmy/libyśmy w 
koronach drzew… niestety one 
tylko produkują tlen, którym 
oddychamy.

Naszym celem jest nowy 
zielony ład w zakresie trak-
towania miejskiej zieleni i 
myślenia o niej. Chcemy by 
w obliczu katastrofy klima-
tycznej i w celu spowolnienia 
zmian klimatu, miasta wpro-
wadziły absolutny priorytet 
ochrony zieleni w miastach; 
opracowanie wytycznych dla 
deweloperów, zmuszających 
inwestora do stosowania roz-
wiązań wspierających natu-
ralną retencję wody; zakaz 
budowy w miastach na tere-
nach zielonych, status dzikich 
zieleńców dla terenów natural-
nie porosłych samosiejkami i 
ochrona ich przed zabudową, 
jako miejskich ekosystemów 
zielonych; natychmiastowe 
nadanie statusu pomników 
przyrody wszystkim drze-
wom spełniającym kryteria, 
absolutny zakaz inwestycji w 
obszarach natura 2000, rezer-
watach przyrody, parkach na-
rodowych i ostojach, a także w 
ich otulinach. Dość niszczenia 
miejskiej zieleni!

Zielona Fala Poznań
fb: https://www.facebook.com/

zielonafalaZF 

Kontynuując temat golfa 
z poprzedniego numeru, 
tym razem chcę przybliżyć 
podstawowe informacje 
związane z tym bardzo 
popularnym na świecie 
sportem rekreacyjnym. 

Na początek przygody z gol-
fem wszystko wydaje się proste 
i jednocześnie mocno skompli-
kowane, jednak obserwując 
graczy, można szybko pojąć, 
na czym ta gra polega. Rów-
nież ewentualna sprawa punk-
tacji za grę wydaje się mocno 
zawiła, ale każde pole wydaje 
odpowiednie druki (karta wy-
ników), które wystarczy tylko 
odpowiednio wypełnić, a tego 
można się nauczyć, a poza tym 
najważniejsza jest sama moż-
liwość gry, a główną zasadą 
jest umieszczenie piłeczki w 
dołkach – przy najmniejszej 
ilości uderzeń. 

Rozgrywka w golfie polega 
na zaliczeniu przez zawodnika 
wszystkich dołków na polu. 
Piłka po zwykłym uderzeniu 
pokonuje zwykle od kilku-
nastu do kilkuset metrów, z 
czego większość w powietrzu. 
Aby wcelować piłką w okre-
ślone miejsce, zawodnik przy 
uderzeniu musi uwzględniać 
zarówno ukształtowanie te-
renu, jak i siłę oraz kierunek 
wiatru. Źle uderzona piłka 
może wpaść w krzaki, utonąć 
w stawie lub utknąć w piasku. 
Dobrze uderzona piłka ląduje 
w skoszonej trawie, w miej-
scu dogodnym do wykonania 
kolejnego uderzenia. Samo 
docelowe miejsce upadku pił-
ki jest kwestią obranej przez 
gracza strategii. 

Golf uprawiany jest na 
otwartych trawiastych tere-
nach i polega na kierowa-
niu małej piłki golfowej do 
otworów w ziemi, mających 
kształt cylindra o średnicy 
108 mm, za pomocą uderzeń 
specjalnymi kijami. Celem 
gracza jest umieszczenie piłki 
w każdym z dołków w jak 
najmniejszej liczbie uderzeń. 
Kluczowym elementem gry 

jest samo uderzenie. Jest ono 
wykonywane za pomocą spe-
cjalnego zestawu kijów. W 
momencie uderzenia zawodnik 
trzyma kij oburącz, stoi bo-
kiem do kierunku przyszłego 
lotu piłki, w lekkim rozkroku. 
Piłka znajduje się kilkadziesiąt 
centymetrów od jego stóp. 
Uderzenie polega na wykona-
niu zamachu kijem zza głowy, 
połączonego z wykonaniem 
ćwierć-obrotu w pasie. Jedna 
stopa stoi cały czas nierucho-
mo na ziemi, pięta drugiej zaś 
lekko się unosi i przekręca w 
momencie uderzenia. 

Wykonanie uderzenia nie 
wymaga dużej siły. Dobrze 
technicznie wykonane ude-
rzenie wykorzystuje energię, 
jaką w naturalny sposób osiąga 
główka kija na skutek prawi-
dłowo wykonanego zamachu. 
Można powiedzieć, że zada-
niem gracza jest nie tyle użycie 
siły swoich mięśni, aby jak 
najmocniej uderzyć w piłkę, 
ile skierowanie ruchu kija w 
odpowiednim kierunku i po-
zwolenie mu „samemu” wyko-
nać jego „pracę”. Kije składają 
się z główki, którą uderza się 
w piłkę, pręta łączącego oraz 
rączki. Kije różnią się między 
sobą kątem nachylenia główki 
i długością kija, pośrednio 
także wagą. Odmienne pa-
rametry powodują, iż przy 
takim samym „swingu” (za-

machu), zależnie od użytego 
kija, uderzona piłka poleci na 
inną odległość. Dzielą się na 
cztery podstawowe rodzaje: 
„Woods” (drewniane) - umoż-
liwiają wykonywanie uderzeń 
prowadzących do długich lo-
tów piłki, „Irons” (żelazne) 
- umożliwiają wykonywanie 
delikatniejszych uderzeń i 
precyzyjniejszą ich kontrolę, 
„Wedges” (kliny) - służą do 
uderzeń krótkich oraz w trud-
nych sytuacjach (np., gdy piłka 
wpadnie w piach),”Putter” 
(popychacz) - stosowany do 
precyzyjnego uderzania piłek, 
aby ostatecznie wpadły do doł-
ka. Komplet kijów golfowych 
z wózkiem lub torbą oraz spe-
cjalne buty są dość kosztowne, 
ale wiele klubów golfowych 
chętnie wypożycza kije po-
czątkującym, a specjalne buty 
na początku przygody z golfem 
nie są bardzo potrzebne. Na-
leży jednak przestrzegać pod-
stawowe pryncypia związane 
z pobytem na polu golfowym, 
choćby takie jak: odpowiedni 
strój, zachowanie się na polu 
i spełnianie wszystkich norm 
oraz etykiety obowiązującej 
każdego gracza. W wielu miej-
scowościach są zlokalizowane, 
dostępne dla wszystkich „Mini 
pola golfowe”, na których moż-
na poćwiczyć i rozwijać swoje 
umiejętności. 

Roman Szymański

Chcemy żyć? Szczepimy się!

Dość niszczenia zieleni!Golf dla sportowych seniorów
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W latach 70. i 80. xx wieku 
w Polsce organizowano festi-
wale muzyczne, które z bie-
giem lat zyskały na znacze-
niu, a udział w nich odbijały 
się na karierze poszczegól-
nych wokalistek, piosenkarzy 
i zespołów. Wiele z nich jest 
kontynuatorami, jednak ich 
forma artystyczna jest pod 
wielkim znakiem zapytania 
.Lata dziewięćdziesiąte ub.to 
istny zalew najróż-
niejszych festiwali. 
Manierę taką 
jednoznacznie 
pejoratywnie 
określił publicy-
sta Życia War-
szawy Andrzej 
Ibis Wróblewski 
określając jako 
fest i WAL,  co 
oddawało histerycz-
ny zalew festiwaloma-
nii. Teraz ten run na festiwale 
nieco osłabł, wiele z nich nie
wytrzymało próby czas, 
dofinansowania są mniejsze, 
sponsorzy się wycofują itp.
Czy zatem w obecnej sytu-
acji reżimu cowidowego jest 
sens sprowadzać do kalen-
darza imprez lokalnych czy 
ogólnopolskich nowy tzw 
.projekt muzyczny. Ja zachę-
cam  odważnych  wójtów, 
burmistrzów i prezydentów 
i  proponuję zapoznanie się z 
komunikatem  jaki przygoto-
wałem, by jeszcze w okresie 
letni w plenerze zorgani-
zować wersję Przeglądu 
Muzycznego GNIAZDO 
PTAKA,
Jestem przekonany do tego, 
żeby użyczyć swojej nazwy 
wielowątkowego Przeglą-
du  Muzycznego . Można 
bowiem zamiast hucznych i 
kosztownych Dni poszcze-
gólnych miejscowości.. z 
udziałem tzw. elyt muzycz-
nych grających z playbaku a 
mających nierealne oczeki-
wania finansowe, przelicza-
jąc każdy dzwięk muzyczny 

na mamonę stworzyć i mieć u 
siebie coś oryginalnego, acz 
własnego. Ta oryginalność 
polega na pomyśle wyarty-
kułowania
tzw. nurtu piosenki ornitolo-
gicznej. Jeśli nie ma jeszcze 
takiego określenia, to czas 
najwyższy, aby je wpro-
wadzić a może należycie 
wypromować.
Regulamin konkursowy 
będzie prosty. Wykonawcy 

- soliści i zespoły - będą 
zobowiązani do wyko-

nania
„po swojemu” piose-
nek, w których teksty 
dotyczą PTAKów. 
M.in. ,  Ptasie radio, 
Tupot białych mew, 

Ptakom podobni,
Jaskółka uwięziniona, 

Orla cień, Goniąc kormo-
rany, Dzięcioł i dziewczyna, 
Cała jesteś w skowronkach,  
Tupot białych mew,
Gdy odlatują bociany. Pod 
papugami, Ledwie skow-
ronek, Kaczka dziwaczka, 
Oj, sikorko, Skowronkowy 
koncert, Lecą żurawie,
Ballada o sikorce, Samba 
sikoreczka,, Niezbyt mądra 
sowa, Bronek jak skowronek, 
Pantofelek skowronka, Biała 
mewa.
Można jeszcze dodać coś z 
folkloru  czy tzw. piosenki 
biesiadnej, Hej Sokoły, Ku-
kułeczka kuka, Dwa gołąbki, 
Ku-Ku, Kanarek,
Lata ptaszek po ulicy, 
Uciekła mi przepióreczka, W 
zielonym gaju, Jaskółeczka, 
Czarny ptaszek, Gawron, 
gawron, gawronie,
Ćwierkają wróbelki, Szara 
mewa,
W repertuarze niektórych za-
granicznych artystów też są 
tematyczne ptakowe piosenki 
; Simon and Garfunkel
( El Condor Passa), The Beat-
les (Kos), Bob Marley (Trzy 
ptaszki),The Grateful Dead 
( Ptasia piosenka),The Tran-

shman ( Surfin Bird) Annie 
Lennox (Mały ptaszek),  
Cranes ) Mark Bernes /, Club 
Luxo ( Fly Flamingo), Kero 
Kero Bonito ) Flamingo)
Im an Albatroz (Aron 
Chupa). Mark Bernes ( 
Carnes)W songach bardów 
- Elżbieta Adamiak, Anto-
nina Krzysztoń, Wojciech 
Młynarski,  Jacek Kasprzyc-
ki, Edward Stachura, Jaromir 
Nahavica,  Włodzimierz 
Wysocki Bułat Okudżawa
także pojawiają się elemen-
ty kojarzące z ptakami. 
począwszy od pesymistycz-
nego przeslania Rozdziobią 
nas kruki i wrony, a na Lubię 
wrony skończywszy.
Poza jedną regulaminową 
w/w  piosenką, pozostałe 
dwa utwory mogą być własne 
kompozycje lub inne.
Możemy rozpocząć skrom-
nie, w następnych latach mo-
żemy poszerzyć o wernisaże 
plastyczne i fotograficzne,
przeglądy filmów dokumen-
talnych, konkursik na zupeł-
nie nowe wiersze czy nowe 
piosenki ornitologiczne.
Jak w Rodzinie Ptaków. Sko-
ro tyle o starych, sprawdzo-
nych w piosenkach lotach i 
plotach to można pociągnąć
dalej. Ptasie niekonieczne 
trele. To wszystko może być 
zorganizowanie przy lub 
obok świętowania Na patrona
medialnego możemy pozy-
skać Radio Ptak z Łodzi, a na 
sponsora Hurtownię odzieży, 
miasto mody Ptak z Rzgówa.
Także media wielkpolskie 
będą nam przyjazne To  bar-
dzo wstępny komunikat.
Jeszcze jedno można latem 
w kilku miejscowościach 
przygotować eliminacje 
wstępne (Przygodzice słyną 
z podpatrywania bocianów), 
Gniezno (jest tam lokal Zu-
raw  i Czapla ),  Poznań ( w 
DK Orle Gniazdo), może też
być Zagórów itp.

Krzysztof Wodniczak

Felieton Wodniczaka

„Trasy z Elvisem były eks-
tremalnie szybkie i pasjonu-
jące. Jedyna rutyna w jaką 
mogliśmy popaść to – ‘nie 
popaść w rutynę’”, wyznał 
mi w trakcie rozmowy 
Donnie Sumner, członek 
legendarnej grupy gospel, 
The Stamps Quartet i jeden 
z założycieli formacji The 
Voice, która w marcu 1974 
roku towarzyszyła Elviso-
wi Presley’owi na scenie 
podczas występu w jego 
rodzinnym mieście – Mem-
phis, w stanie Tennessee. 

Koncert, który uwieczniła na 
płycie „Elvis Recorded Live On 
Stage In Memphis” wytwór-
nia RCA odbył się w ramach 
jedenastej trasy koncertowej 
króla rock’n’rolla po Stanach 
Zjednoczonych. Trwała  ona 
dwadzieścia dni i obejmowała 
występy w takich miastach 
jak Montgomery, Charlotte, 
Richmond i Memphis (w tym 
ostatnim mieście Presley dał 
wówczas aż pięć wyprzedanych 
koncertów). „Z Elvisem nagra-
łem płytę ‘Live In Memphis’”, 
wspominał podczas konferen-
cji prasowej w Poznaniu w 2010 
roku gitarzysta basowy Elvisa, 
Duke Bardwell. „Wystąpiłem 
z nim po raz pierwszy w stycz-
niu 1974 roku w Las Vegas a 
któregoś dnia podczas  trasy 
koncertowej, właściwie pod 
jej koniec, w Memphis, wy-
stępowaliśmy wówczas przez 
czternaście dni, oznajmił nam, 
że będzie nagrywana płyta. 
‘Jaka płyta?’, spytałem. ‘No 
koncertowa’ odparł”.  

W roku 1974 Elvis występo-
wał na scenie więcej niż kiedy-
kolwiek wcześniej (niektórzy 
biografowie porównują nawet 
dzisiaj, że trzydziesto-dzie-
więcio letni wówczas Presley 
występował w tamtym roku co 
najmniej z taką częstotliwością 
jak w latach pięćdziesiątych). 
Wizyta w studiu nagranio-
wym nie mieściła się w tym 
napiętym harmonogramie a 
wytwórnia RCA wciąż po-
trzebowała materiału na nową 
płytę (nagrane w grudniu 1973 
roku w Stax Studio piosenki 
były w stanie zapełnić jeden 
lub góra dwa longplaye. Dru-
gi z trzech krążków zawie-
rających utwory nagrane w 
Stax, „Good Times”, trafił do 
sprzedaży dokładnie w ostatni 
dzień marcowego tournee).  
Jedynym rozwiązaniem stało 
się więc zrealizowanie kolej-
nego albumu ‘live’ (był to już 
piąty po „Elvis In Person”, „On 
Stage”, „Elvis As Recorded 
At Madison Square Garden” i 
„Aloha From Hawaii” krążek 
zawierający zapis występu 
piosenkarza wydany na prze-
strzeni pięciu lat). 

Wybór miasta, w którym 
dokonano nagrania był niemal 
oczywisty. Elvis nie wystę-
pował w swoim rodzinnym 
Memphis od 25 lutego 1961 
roku kiedy to na deskach 
Ellis Auditorium zagrał dwa 
koncerty, z których dochód 
został przeznaczony na cele 
dobroczynne. 

Ostatniego dnia trasy, 20 
marca 1974 roku, wytwórnia 
RCA podstawiła więc swoje 
mobilne studio pod wypeł-
nioną ponad dwunastoma 
tysiącami fanów salę Midsouth 
Coliseum w Memphis… i po 
prostu zarejestrowała show. 
Rejestracji dokonano bez „żad-
nych wcześniejszych prób”, 
skomplikowanych prób dźwię-
kowych a także jak pisze Ernst 
Jorgensen w „Platinum: A Life 
In Music”, „bez żadnego planu 

awaryjnego na wypadek gdyby 
coś tego wieczora poszło nie 
tak”.  Prawdopodobnie jedyny 
test na jaki zdecydowało się 
kierownictwo RCA polegał 
na zarejestrowaniu dwa dni 
wcześniej innego występu 
Presley’a - w Richmond w 
stanie Virginia (jeden z wiel-
bicieli artysty widział ponoć 
pod halą Richmond Coliseum 
mobilne studio RCA).  

Występ w Memphis odbył 
się o godzinie pół do dzie-
wiątej wieczorem. Elvis był w 
znakomitej formie. W ciągu 
godzinnego występu zapre-
zentował swoje najważniejsze 
przeboje, rozpoczynając od 
mocnego „See See Rider” 
poprzez porywające medley z 
piosenkami „Long Tall Sally/
Whole Lotta Shakin’ Goin’ 
On/Mama Don’t Dance/Flip, 
Flop And Flay/Jailhouse Rock/
Hound Dog”, cover hitu Olivii 
Newton-John „Let Me Be The-
re”, rock’n’rollowe standardy 
w stylu „Lawdy Miss Clawdy” 
czy „My Baby Left Me” aż po 
zapierające dech w piersiach 
„How Great Thou Art”.

Na estradzie towarzyszyło 
mu kilkudziesięciu muzyków 
i wokalistów w tym sekcja 
rytmiczna znana jako TCB 
Band w której skład wchodzili 
gitarzyści James Burton, John 
Wilkinson i Charlie Hodge, 
basista Duke Bardwell, perku-
sista Ronnie Tutt oraz klawi-
szowiec Glen D.Hardin a także 
sopranistka Kathy Westmor-
land, kwartety wokalne, The 
Sweet Inspirations, J.D.Sum-
ner & The Stamps, Voice oraz 
orkiestra pod dyrekcją Joe 
Guercio (Joe Guercio & His 
Orchestra).  

Zaledwie kilka miesięcy po 
koncercie, 7 lipca 1974 roku, 
płyta zatytułowana „Elvis Re-
corded Live On Stage In Mem-
phis” dokumentująca powrót 
Elvisa do rodzinnego miasta 
była już w sprzedaży. Znalazło 
się na niej czternaście z ponad 
dwudziestu utworów nagra-
nych w Midsouth Coliseum 
(producenci albumu nie zamie-
ścili kompletnego koncertu z 
powodu ograniczeń czasowych 
płyty winylowej). Zdjęcie 

na słynna okładkę, na której 
zamiast piosenkarza widniała 
jego posiadłość w Memphis, 
Graceland, wykonał prywatny 
fotograf Presley’a, Ed Bonja. 
Kiedy przeprowadzałem z nim 
wywiad tak wspominał tamtą 
nietypową sesję zdjęciową: 
„następnym razem byłem w 
Graceland w 1974 roku żeby 
zrobić zdjęcia bramy, domu 
i podjazdu na okładkę płyty 
‚Elvis Recorded Live On Stage 
In Memphis’. Tym razem nie 
widziałem jednak Elvisa. Było 
wcześnie rano i jeszcze spał. 
Lamar Fike oprowadził mnie 
po domu i przylegających do 
niego terenach, a kucharka 
zrobiła mi hamburgera na dru-
gie śniadanie. To była bardzo 
krótka wizyta. Jeszcze tego sa-
mego dnia popołudniu byłem 
z powrotem w Los Angeles 
ze zdjęciami, które zrobiłem”. 

Nowy album Elvisa został 
bardzo dobrze przyjęty. W 
sierpniu 1974 roku uplasował 
się na trzydziestym trzecim 
miejscu na liście najlepiej 
sprzedających się płyt a w 
zestawieniach z muzyką co-
untry dotarł kolejno do piątej 
pozycji w rankingu Billboard 
Country Albums i pierwszej 
pozycji na liście Billboard 
Cashbox Country Albums 
(na szczycie tego zestawienia 
„Elvis Recorded Live On Stage 
In Memphis” utrzymywał się 
aż przez dwa tygodnie!). Za 
wykonaną podczas koncertu 
w Memphis pieśń „How Great 
Thou Art” Elvisowi przyznano 
trzecią Nagrodę Grammy. 

Dokładnie w 40. rocznicę 
tego legendarnego koncer-
tu,18 marca br, wytwórnia 
Sony Legacy skieruje na rynek 
wyjątkowe wydawnictwo (ta 
niezwykła płyta będzie także 
dostępna w polskich sklepach). 
Dwupłytowy album „Elvis Re-
corded Live On Stage In Mem-
phis – 40th Anniversary” nie 
będzie tylko zwykłą reedycją 
katalogowej płyty Presley’a. 
Fani znajdą na nim nie tylko 
kompletny zapis (a więc także 
i pominięte na oryginalnym 
longplayu piosenki) występu 
Elvisa z 20 marca 1974 roku 
ale także nigdy wcześniej nie-
publikowany oficjalnie próbny 
show z 18 marca 1974 roku z 
Richmond w stanie Virginia 
zarejestrowany przez wy-
twórnię RCA! Oprócz tego na 
drugim krążku zamieszczone 
zostanie dodatkowo aż pięć 
nagrań ze styczniowych prób 
króla rock’n’rolla z zespołem, 
które odbyły się w hollywo-
odzkim studiu wytwórni RCA 
w sierpniu 1974 roku. Ten al-
bum to obowiązkowa pozycja 
w każdej kolekcji!

Mariusz Ogiegło

Album o Elvisie Presleyu 
ukaże się w marcu

Zwracam się do Państwa z 
niepowtarzalną ofertą (nie do 
odrzucenia) współpracy przy 
moim najnowszym projekcie 
muzycznym.

Poszukuję kreatywnych 
osób na stanowiska produ-
centów muzycznych, kom-
pozytorów a także inżynierii 
dźwięku. 

4 cechy projektu to niepo-
wtarzalność, ponadczasowe 
teksty, styl (GRap, gastro rap) 
i osobowość Aby przybliżyć 
Państwu mój styl zapraszam 
do przesłuchania utworu „Jo-
gurty” Utwór ten państwo 
puszczać ZA DARMO, w ja-
kiejkolwiek stacji radiowej czy 
telewizyjnej, na ulicy, podwór-
ku etc. Nie wolno natomiast 
poddawać się cyberprzemocy 
na moim wizerunku. Posiadam 
pełne prawa autorskie i jeszcze 
raz dodam, że to zupełnie ZA 
DARMO.

Proszę do tego usiąść zre-
laksowanym. Zaparzyć ulu-
bioną kawę czy herbatę i oddać 
się chwili...

Po odsłuchaniu mam do 
Państwa jedną prośbę. Proszę 
pozwolić temu błyszczeć. To 
moje złotko.

Jeżeli zainteresowałem Cię 
powyższym singlem zapra-
szam również do odsłuchania i 
zakupu innych utworów z mo-
jej najnowszej płyty „Pierw-
sze kroki” Link poniżej. Ca-
łość zebranych funduszy, ze 
sprzedaży płyty przeznaczana 

jest na operacje związane z 
dalszą twórczością.

https://juniorjumper.band-
camp.com/album/pierwsze
-kroki  

Obecnie mam >15 utworów, 
które potrzebują produkcji 
instrumentalnej. Tytuły tych 
utworów to między innymi: 

Forrest Gump, Sweet SWAT 
czy Umęczenie psychotropowe

Do tego projektu potrzebny 
jest również montażysta. Mam 
prawie gotowe 2 klipy wideo, a 
wymagają one jedynie dokoń-
czenia montażu. 

Będą one użyte do premiery 
i promocji płyty.

Na zakończenie pragnę do-
dać kilka informacji o mnie. 
Muzyką zajmuję się zawodowo 
od 7 lat, a hobbystycznie od 12.

Z wykształcenia jestem 
technikiem fotografii, a więc 
znam się na obrazie zastanym. 

Dodatkowo jako pasjonat roz-
winąłem moją działalność na 
obraz ruchomy. Obecnie pra-
cuje nad oprawa graficzna dla 
tego projektu, która docelowo 
znajdzie się między innymi na 
ubraniach.

Jestem także pasjonatem 
deskorolki i innych sportów 
ekstremalnych. Oczywiście 
wszystkie strony na social 
mediach są w planie, ale póki 
co mam za małe zaplecze tak, 
więc póki co możecie państwo 
odwiedzić surowy pattern: 
https://www.facebook.com/
firstjuniorjumper

Warto podkreślić, że mają 
państwo dostęp do wersji pro-
ducenckiej i przed wprowadze-
niem na rynek można poddać 
się pewnym rozważaniom na 
temat jakości wspólnej pracy.

Rozumiem, że nie wszyscy 
z państwa podziwiają czy 
zachwycają się nurtem mu-
zycznym jakim jest hip-hop, a 
więc w to miejsce specjalnie 
dla tych wszystkich ląduje pro-
dukcja z innego zakresu mojej 
spontanicznej działalności:

https://www.youtube.com/
watch?v=e18M5BR5h1I&ab_
channel=Ada%C5%9BKi-
jakPodkreślam, że powyższa 
produkcja oddana jest spe-
cjalnie dla fanów zespołu 
Herman’s Hermits i sportów 
ekstremalnych.

Pozdrawiam i życzę miłego 
dnia dodając od siebie ulubio-
ny cytat z kariery T. Hanks

Junior Junkers

Oferta na najnowszy projekt 
muzyczny
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W 1995 roku został pośmiert-
nie “wprowadzony” do Rock 
and Roll Hall of Fame.

W 2005 r. jego album nagra-
ny w 1968 z „The Mothers of 
Invention”, „Jesteśmy tu tylko 
dla pieniędzy” włączono w 
Stanach Zjednoczonych do 
National Recording Registry. 
W tym samym roku „Rolling 
Stone Magazine” umieścił go 
w gronie 100 największych 
artystów wszech czasów.

Od roku 2007– 9 sierpnia 
jest oficjalnym świętem w 
Baltimore pod nazwą „Frank 
Zappa Day”.

Tymczasem - Frank Zappa 
Junior – bo o nim mowa - przy-
szedł na świat w Baltimore, w 
stanie Maryland, 21 grudnia 
1940 roku, jako syn Francisa 
Zappy mającego korzenie 
grecko-arabskie urodzonego 
w Partinico na Sycylii, oraz 
Rose Marie Colimore, pocho-
dzenia włosko-francuskiego. 
Był najstarszym z czworga 
rodzeństwa. Jego rodzina prze-
prowadzała się dosyć często 
ze względu na ojca, będącego 
matematykiem i farmaceutą 
pracującym dla przemysłu 
obronnego USA. Po krótkim 
pobycie na Florydzie w poło-
wie lat 40. rodzina przeniosła 
się do Edgewood w stanie 
Maryland, gdzie ojciec Zappy 
podjął pracę w wytwórni broni 
chemicznej. Dom rodzinny 
Zappy położony był blisko 
magazynów gazu musztar-
dowego. Ojciec Franka miał 
zawsze pod ręką maski gazowe 
w razie wypadku. Wywarło to 
silny wpływ na juniora, który 
w późniejszej twórczości czę-
sto odwoływał się do problemy 
istnienia zarazków, wojny 
bakteriologicznej oraz innych 
aspektów systemu obronnego.

Jako dziecko Zappa często 
chorował, cierpiąc na astmę, 
bóle ucha oraz problemy z za-
tokami. Lekarz leczył to ostat-
nie przez umieszczanie grudek 
radu w każdej dziurce nosa 
Franka. „Symbolika nosa” 
pojawią się także w muzyce 
i tekstach i również na kola-
żowych okładkach albumów, 
zaprojektowanych przez jego 
wieloletniego współpracowni-
ka, Cala Schenkela. Społeczna 
świadomość potencjalnego 
zagrożenia chemikaliami i 
napromieniowaniem była w 
tych czasach niewielka. Wtedy 
też choroba Zappy osiągnęła 
swoje apogeum.

W roku 1952 jego rodzina 
przeprowadziła się głównie z 
powodu astmy Franka. Osie-
dlili się najpierw w Monterey 
w Kalifornii, gdzie ojciec 
Zappy nauczał metalurgii w 
Morskiej Szkole Podyplomo-
wej. Wkrótce przeprowadzili 
się do Claremont, następnie do 
El Cajon potem do San Diego. 
Kiedy rodzice zakupili gramo-
fon młodziutki Frank zaintere-
sował się poważnie muzyką, i 
zaczął kolekcjonować płyty. 
Gwałtownie rozwijająca się 
telewizja także wywarła na 
niego silny wpływ. W jego 
późniejszych kompozycjach 
i happeningach można się 
doszukać fragmentów z mu-
zycznych telewizyjnych show 
oraz tematów z reklam.

Pierwszą muzyką zakupioną 
przez Zappę były single R&B, 
od których zaczął tworzyć 
swoją ogromną kolekcję, którą 
rozbudowywał do końca życia. 
W wieku dwunastu lat otrzy-
mał werbel i rozpoczął naukę 
podstaw gry na perkusji or-
kiestralnej. Lektura magazynu 
„LOOK”, a konkretnie artykuł 
o sieci sklepów muzycznych 
Sam Goody, wychwalający 
płytę; „Zbiór Prac Edgarda 

Varèse`a, tom pierwszy” za-
początkowało zainteresowanie 
Zappy w nowoczesną muzyką 
klasyczną. Szczególny wpływ 
na początkującego muzyka 
wywarła kompozycja perku-
syjna Varèse`a „Jonizacja”. 
Wtedy też zaczęła się jego 
dożywotnia fascynacja Franka 
muzyką Varèse `a, a także in-
nymi nowoczesnymi nurtami 
muzyki klasycznej.

Zappa dorastał równocze-
śnie pod wpływem awangar-
dowych kompozytorów, takich 
jakich jak Igor Strawiński i 
Anton Webern, zespołów R&B 
oraz doo-wop (w szczególności 
lokalne grupy „pachuco”) oraz 
nowoczesnego jazzu z pod 
znaku Coltreane’a. Zróżnico-
wane etniczne pochodzenie 
rodzinne oraz kulturalna i 
społeczna mieszanka Kalifor-
nii, a szczególnie Los Angeles 
zdecydowały o zaintereso-
waniach i inspiracjach Zappy 
jako twórcy i fana „art brut” 
i innych ówczesnych nurtów 
awangardowych, w których 
sztuka „wysoka” łączyła się 
płynnie z pop kulturą. Poprzez 
całą swoją karierę Zappa był 
nieufny i otwarcie krytyczny 
wobec „głównonurtowych” 
ruchów społecznych, politycz-
nych oraz muzycznych, często 
wyśmiewając popularne mu-
zyczne style jak psychodelię, 
bubblegum pop, operę rockową 
oraz disco. Sam będąc idolem 
kontrkultury był wobec niej 
nieufny i prześmiewczy jak i 
wobec amerykańskiego esta-
blishmentu.

Około 1955 roku rodzina 
Zappów przeprowadziła się 
do Lancasteru, miasteczka 
z zakładami lotniczymi w 
Antelope Valley na pustyni 
Mojave, blisko Bazy Lotniczej 
w Edwards w Los Angeles, za 
górami San Gabriel. Pobyt w 
Lancasterze dał Zappie dostęp 
do ekscytujących audycji stacji 
radiowych Los Angeles oraz 
KSPC 88.7 FM w Claremont. 
Tam młody Frank prowadził 
swój własny sobotni nocny 
show. Jego matka zachęcała go 
do rozwijania muzycznych za-
interesowań. Mimo że niezbyt 
gustowała w muzyce Varèsè a, 
nagrodziła Zappę drogim tele-
fonem do kompozytora, jako 
prezentem na jego piętnaste 
urodziny. Varèse przebywał 
w tym momencie w Euro-
pie, więc Frank rozmawiał z 
żoną kompozytora. Później 
otrzymał list od Varèse’ego 
z podziękowaniami. Varese 
opowiadał mu o kompozycji 
nad którą wówczas pracował 
pt. ”Déserts”. Zappa poczuł 
się tym faktem niesamowicie 
zaszczycony. Varèse zapro-
sił go na spotkanie, jeśli ten 
kiedykolwiek przyjechałby do 
Nowego Jorku. Do osobistego 
spotkania jednakże nigdy nie 
doszło (Varèse zmarł w 1965), 
ale Zappa do końca życia 

zachował oprawiony list od 
kompozytora.

Zappa przebywał w sześciu 
różnych szkołach średnich. 
Rzucił college po jednym se-
mestrze i pogardzał formalną 
edukacją przez całe swoje 
życie, zabierając swe dzieci 
ze szkoły w wieku 15 lat oraz 
odmawiając płacenia za ich 
naukę. W ostatniej klasie szko-
ły bardzo wiele komponował, 
aranżował utwory dla szkolnej 
orkiestry, której był także dy-
rygentem, organizował trans-
misje i nagrania lokalnych 
wydarzeń w radiu.

Frank Jr zaczął swoją karie-
rę wykonawcy jako perkusista i 
w miarę uczęszczania do Szko-
ły Średniej Mission Bay w San 
Diego, dołączył do swojego 
pierwszego bandu: The Ram-
blers. Pomimo tego, iż przez 
większość swojej późniejszej 
kariery występował jako wo-
kalista i gitarzysta, pierwotny 
wpływ klasycznej perkusji na 
Zappę podtrzymał jego zain-
teresowanie zróżnicowanym 
rytmem, a jego zespoły zapi-
sały się w historii jako słynące 
z doskonałego doboru perkusi-
stów. Jego kompozycje, takie 
jak „The Black Page” są słynne 
przez swoją bogatą strukturę 
rytmiczną i radykalne zmiany 
tempa. Podobnie jak krótkie, 
zwarto zaaranżowane „breki” 
kontrastujące z nieformalnymi 
przerwami i rozbudowanymi 
improwizacjami.

W 1956 roku Zappa, pod-
czas zajęć w Szkole Średniej 
Antelope Valley, grając na 
perkusji w lokalnym zespole 
„The Blackouts”, spotkał Dona 
Vlieta - znanego potem po-
wszechnie pod pseudonimem 
Captain Beefheart – „Kapitan 
Wołowe Serce”. The Blacko-
uts była wieloetniczna grupą 
wielorasową, w której grał 
też; Euclid James „Motorhead” 
(„Motorowa Głowa”) Sherwo-
od, który później stał się człon-
kiem Mothers of Invention. 
Zappa i Vliet stali się bliskimi 
przyjaciółmi inspirując się 
muzycznie oraz współpra-
cując w późnych latach 60. i 
połowie lat 70. (np. Trout Mask 
Replica nagrane przez Captain 
Beefheart and His Magic Band 
a wyprodukowane przez Zappę 
oraz koncertowy album sygno-
wany przez Zappę, Beefhe-
arta i Mothers of Invention 
– „Bongo Fury” z 1975 roku). 
Później działali osobno, ale 
pozostawali w kontakcie do 
końca życia Zappy.

W 1957 roku Zappa otrzy-
mał swoją pierwszą gitarę. 
Inspirował go gra się Johnnego 
„Guitar” Watsona, Howlina 
Wolfa oraz Clarence „Gatemo-
utha” Browna. W 1970 roku i 
latach 80. Frank zaprosił Wat-
sona do wystąpienia na kilku 
albumach. Zappa już wtedy 
był rozpoznawalny ponieważ 
stworzył swój własny „baro-

kowy” i „eklektyczny” lecz 
bardzo swingujący i lekki w 
odbiorze styl bigbandowy na-
zywany przez wielu „powietrz-
nymi dźwiękowymi rzeźbami” 
i muzycznymi happeningami. 
Szczególnie istotne były w 
nich długie monologi samego 
lidera, orkiestrowe breki i eks-
plodujące gitarowe solówki. 
Ostatecznie stał się jednym z 
najbardziej znaczących gita-
rzystów elektrycznych swoich 
czasów. Zawsze powtarzał iż 
on gra na gitarze „nie to co 
chce ale to co umie”. Niemniej 
umiał zagrać w każdym stylu. 
Country, R&B, blues, rocka-
billy, rockowy psychedelic z 
pod znaku Hendriksa, jazzowe 
frazy stanowiło dla Zappy po-
żywkę do twórczego pastiszu 
a jego własny styl inspirował 
innych – będąc trudnym do 
podrobienia.

W czerwcu 1958 roku Zappa 
pracował przez jakiś czas w 
reklamie. Jego obecność w 
komercyjnym świecie stano-
wiła istotny wpływ na jego 
pracę i w ciągu kilku lat Zappa 
wykorzystał techniki, których 
nauczył się jako artysta komer-
cyjny. Mianowicie użył ich do 
dekonstrukcji, nagrań, mu-
zycznego marketingu, tworze-
niu multimediów. Pomogło mu 
pogłębiać swe studia nad da-
daizmem oraz surrealizmem. 
Zappa związany był też z 
międzynarodowym ruchem 
artystyczno – intelektualnym 
„The Situationist Internatio-
nal”. Frank przywiązywał dużą 
wagę do wizualnej prezentacji 
swej muzyki - projektując 
okładki niektórych swoich al-
bumów oraz reżyserując swoje 
własne filmy i wideoklipy. 
Interesował się filmową ani-
macją i filmowymi efektami 
specjalnymi na równi z nowy-
mi technologiami nagrywania 
i prezentacji dźwięku. Był 
– jakby to określić – artystą 
totalnym.

W roku 1959 Zappa prze-
prowadza się do Los Angeles, 
gdzie spędził większą resz-
tę swojego życia, do końca 
komponując, nagrywając i 
koncertując. Sam też promuje 
i wydaje swe kompozycje 
muzyczne wydarzenia i filmy.

Franka Vincenta Zappę 
Juniora już za życia uznano za 
jednego z najwybitniejszych 
amerykańskich muzyków roc-
kowych, jazzowych oraz kom-
pozytorów współczesnych. 
Wielu wybitnych znawców 
jazzu i muzyki współczesnej 
(m. innymi nieżyjący już Jo-
achim Ernst Beredt) twierdzi, 
iż stworzył on rodzaj muzyki 
nie mieszczący się w prostych 
gatunkowych szuf ladkach. 
Obecnie można stwierdzić, iż 
obok takich muzyków jak Jim 
Morrison, The Doors, Jimi 
Hendrix, Janis Joplin czy John 
Mc Laughlin, lider zespołu 
The Mothers of Invention jest 

postacią nadal inspirującą 
młode pokolenia jazzmanów 
i współczesnych rockmanów. 
Jego muzyka brzmi nadal 
świeżo. Obok rhythm and 
bluesa interesowała go współ-
czesna muzyka poważna (pro-
motorem jego twórczości w tej 
dziedzinie był John Adams). 
Około kwietnia 1964 r. wstąpił 
do zespołu Soul Giants i nie-
długo potem zmienił ich nazwę 
na The Mothers of Invention. 
Grupa ta istniała do 1971 i 
potem krótko w połowie lat 70.

Frank nagrał dziesiątki 
płyt, zawierających muzykę 
rockową, klasyczną, pastisze 
przebojów muzyki popularnej, 
jazz rock i wiele innych. Był 
liderem bardzo autorytar-
nym, ale wymuszone było to 
perfekcją wykonawczą swych 
niezwykle trudnych utworów. 
Narzucał innym swą wolę, ale 
też był niezwykle inteligent-
nym muzykiem, mającym 
rozległe horyzonty. Szydził 
z telekaznodziejów, reklamy, 
polityków, pozerów, cenzury, 
w ironiczny sposób ukazując 
życie w Ameryce. W jego 
zespole grali m.in. George 
Duke, Steve Vai, Terry Bozzio, 
Adrian Belew, Vinnie Cola-
iuta, Jean-Luc Ponty, Michael 
Brecker, Randy Brecker, Su-
garcane Harris, Jeff Berlin, 
Aynsley Dunbar, Alex Dmo-
chowski i Captain Beefheart. 
Nie uznawał ograniczeń, sięgał 
do rocka, współczesnej muzy-
ki poważnej, jazzu, muzyki 
awangardowej, muzyki aleato-
rycznej, soulu, popu, pastiszu, 
muzyki konkretnej, muzyki 
neoromantycznej, barokowej, 
renesansowej. Zmarł 4 grudnia 
1993 roku na raka prostaty. 
Na początku lat 90 Prezydent 
Czech Vaclav Havel zaprosił 
Franka Zappę do Czech jako 
nieoficjalnego attache kultu-
ralnego. W Wilnie stoi jego 
pomnik. W krajach Europy 
wschodniej istnieje mnóstwo 
jego fan klubów i grup arty-
stycznych inspirowanych jego 
twórczością. Polscy artyści 
tacy jak Mikołaj Trzaska, i 
inni jassowcy inspirowali się 
jego utworami. Wywarł on 
także wpływ na polski fusion 
z lat 70, na twórczość Young 
Power, „String Connection”, 
Krzesimira Dębskiego, grupę 
Laboratorium, muzykę Jaro-
sława Śmietany, Włodzimierza 
Kiniorskiego, polskich free 
jazzmanów i wielu innych. 
Bracia Artyści Witold i Woj-
ciech Olesiakowie zrealizowali 
wiele prac i wydarzeń pla-
styczno-muzycznych inspiro-
wanych ikonografią związaną 
z twórczością Franka Zappy. 
W dalszym ciągu „obecny 
jest” w muzyce najmłodszych 
przedstawicieli „alternatywy 
jazzowej”.

Zappa był żonaty z Kathryn 
J. „ Kay „Sherman (1960-1964; 
nie mieli dzieci), a następnie 

w 1967 r. do z Adelajdą Gail 
Sloatman, z którą pozostał 
aż do śmierci. Mieli czworo 
dzieci: Moon Unit, Dweezil, 
Ahmet Emuukha Rodan i 
Diva Thin Muffin Pigeen. Gail 
Zappa obsługuje przedsiębior-
stwa Franka w ramach spółki 
pod nazwą: „Rodzina Trust”. 
Dweezil - urodzony w 1969 
roku jest znanym muzykiem 
i gitarzystą. Jego imieniem 
sygnowane są markowe in-
strumenty. Oficjalną stroną 
„rodzinną” Zappy jest www.
zappa.com/

Spuścizna dyskograficzna 
i kompozytorska Zappy jest 
ogromna. Wymieńmy cho-
ciażby: Freak Out! (1966), 
Absolutely Free (1967), Lumpy 
Gravy (1967), We’re Only in It 
for the Money (1968), Cruising 
with Ruben & the Jets (1968), 
Mothermania (1969), Uncle 
Meat (1969), Hot Rats (1969), 
Burnt Weeny Sandwich (1969), 
Weasels Ripped My Flesh 
(1970), Chunga’s Revenge 
(1970), Fillmore East - June 
1971 (1971), 200 Motels (1971), 
Just Another Band From L.A. 
(1972), Waka/Jawaka (1972), 
The Grand Wazoo (1972), 
Over-Nite Sensation (1973), 
Apostrophe (1974), Roxy & El-
sewhere (1974), One Size Fits 
All (1975), Bongo Fury (1975), 
Zoot Allures (1976), Zappa 
in New York (1978), Studio 
Tan (1978) Sleep Dirt (1979), 
Sheik Yerbouti (1979), Orche-
stral Favorites (1979), Joe’s 
Garage (1979), Tinseltown 
Rebellion (1981), Shut Up ‚N’ 
Play Yer Guitar (1981), You 
Are What You Is (1981), Ship 
Arriving Too Late To Save A 
Drowning Witch (1982), The 
Man From Utopia (1983), 
Baby Snakes (1983), London 
Symphony Orchestra vol 1 
(1983), The Perfect Stranger 
(1984), Them or Us (1984), 
Thing-Fish (1984), France-
sco Zappa (1984), FZ Meets 
the Mothers of Prevention 
(1985), Does Humor Belong 
in Music? (1986), Jazz from 
Hell (1986), London Sym-
phony Orchestra vol 2 (1987), 
Guitar (1988), You Can’t 
Do That on Stage Anymore 
vol 1 (1988), You Can’t Do 
That on Stage Anymore vol 
2 (1988), Broadway the Hard 
Way (1989), You Can’t Do 
That on Stage Anymore vol 3 
(1989),The Best Band You Ne-
ver Heard In Your Life (1991), 
You Can’t Do That on Stage 
Anymore vol 4 (1991), Make 
a Jazz Noise Here (1991), You 
Can’t Do That on Stage Any-
more vol 5 (1992), You Can’t 
Do That on Stage Anymore 
vol 6 (1992), Playground Psy-
chotics (1992), Ahead of Their 
Time (1993) The Yellow Shark 
(1993), Civilization, Phaze III 
(1994), Strictly Commercial 
(1995) The Lost Episodes 
(1996) Läther (1996), Frank 
Zappa Plays the Music of 
Frank Zappa: A Memorial 
Tribute (1996), Mystery Disc 
(1998), Everything Is Healing 
Nicely (1999) FZ:OZ (2002) 
Halloween (2003), Joe’s Cor-
sage (2004), Joe’s Domage 
(2004),QuAUDIOPHILIAc 
(2004), Joe’s Domage (2004), 
Joe’s XMASage (2005), Ima-
ginary Diseases (2006), Tran-
ce-Fusion (2006) The Ma-
king of Freak Out! Project/
Object (2006), The Making 
of Freak Out! Project/Object 
(deluxe) (2006), The Frank 
Zappa AAAFNRAA Birthday 
Bundle (2006), Buffalo (2007), 
The Dub Room Special (2007).
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Poznań to jedyne miesz-
czańskie miasto w Polsce. 
Ostoja mieszczaństwa 
wielopokoleniowego… Nie 
ma innych. Poznań jest 
prawdziwie mieszczańskim 
miastem od co najmniej 
dwunastu pokoleń – mówi 
o swoim rodzinnym mieście 
Filip Bajon.

Kiedyś na pytanie o własny 
rozwój artystyczny odpo-
wiedział mi pan: „Zawsze 
ryzykowałem”. Wychodzi 
na to, że na poznańskim 
gruncie jest to o wiele trud-
niejsze, niż gdziekolwiek 
indziej. Czy czuje się pan „ 
poznańskim Fellinim „, jak 
niekiedy pana określają?
Trochę czasu minęło, odkąd 
się tak o mnie wypowiadali… 
Ostatnio zrobiłem film „Ka-
merdyner” – o Kaszubach, 
Pomorzu i jego dziejowej sy-
tuacji, więc przesunąłem się 
trochę na północ. Z Poznaniem 
jestem związany kulturowo. Z 
Poznaniem jestem związany 
przez pewne zrozumienie – co 
nie oznacza jednoznacznej ak-
ceptacji – poznańskiej ducho-
wości. Jestem z Poznania, bo 
każdy w końcu skądś musi być. 
Ze wszystkimi swoimi wadami 
i zaletami jest to jedyne polskie 
mieszczańskie miasto.

Przepraszam, 
powiedział pan: jedyne?
Tak. Poznań to jedyne miesz-
czańskie miasto w Polsce. 
Ostoja mieszczaństwa wie-
lopokoleniowego… Nie ma 
innych. Kraków to nie jest ten 
sam rodzaj mieszczaństwa. 
Kraków to arystokracja wy-
mieszana z mieszczaństwem. 
Natomiast Poznań jest praw-
dziwie mieszczańskim mia-
stem od co najmniej dwunastu 
pokoleń.

Czy Poznań i warunki, któ-
re pana z racji urodzenia i 
wychowania we wczesnych 
latach szkolnych ukształ-
towały, znajdują właściwe 
odzwierciedlenie w pana 
literackiej i filmowej twór-
czości? W „Cieniu po dniu”, 
pana na poły eseistycznej, 
a na poły wspomnieniowej 
książce, Poznań odmie-
niany jest przez wszystkie 
przypadki oraz utworzone 
odeń przymiotniki występu-
ją bodaj kilkaset razy…
Nie liczyłem, ale całkiem 
możliwe. Jest to miasto, z 
którego wyjechałem bez chęci 
powrotu. Ale wracałem. Lu-
biłem wracać, pójść na spacer 
po tym wyjątkowym układzie 
urbanistycznym, choć pisząc 
autobiografię zdałem sobie 
sprawę, że był we mnie strach, 
który zapamiętałem na całe 
życie. Bo Poznań to była dla 
mnie przeszkoda. Poznań dla 
mnie to był opór. Poznań dla 
mnie to była pewna ilumi-
nacja. Ale i pierwsze zapa-
miętane przyjaźnie. Pierwsze 
lektury, pierwsze wyprawy 
do kina Apollo czy Muza. To 
wszystko składało się na mój 
Poznań. Przy czym od razu 
wiedziałem, że nie będę się 
z tym afiszował, bo albo cię 
wyśmieją, albo ci dokopią do 
dupy, albo cię zlekceważą. Po-

znań to jest miasto, w którym 
był jeden dobry teatr – myślę o 
Teatrze Nowym. To stanowczo 
za mało. Gniezno, które jest 
wielokrotnie mniejsze od Po-
znania, też miało jeden teatr. 
Coś tu nie grało. Było to miasto 
wojskowych, które postara-
ło się o uniwersytet. Miasto 
kulturowo przez to ciekawe, 
że był w nim pewien element 
chłopski, choć z drugiej strony 
pewien element arystokratycz-
ny i naprawdę przeważający 
żywioł mieszczański, o czym 
już wspomniałem. Przy czym 
nie powinniśmy lekceważyć 
elementu kultury niemieckiej, 
z jego świadomością państwa 
prawa, co niestety jest deptane 
we współczesnej Polsce.

Z „Cienia po dniu” wynika 
również, że nieobca jest 
panu gwara poznańska. 
Jeden z nowojorskich zna-
jomych, niegdyś z Poznania, 
w rozmowie potrafi używać 
dobrze panu znanych 
terminów: „słowa dawno 
zapomniane, ale przecież 
słyszane i wypowiadane, 
wypowiadane w dzieciń-
stwie na Jeżycach, Łazarzu 
i Wildzie: lauwa, gemela, 
kista, sztender, bimba, 
kufta, kluka; obracaliśmy 
tymi słowami, odbijaliśmy 
je między sobą, tworzyli-
śmy zdania i tworzyliśmy 
obraz Poznania z lat 50., 
kiedy ulice służyły do gry 
w palaja, bimby do wskaki-
wania, podwórka do gry w 
kraje, a samochody marki 
Warszawa, Dekawka czy 
Fiat do jazdy za zderzakiem 
po śniegu”. Żadnego z tych 
poznańskich terminów nie 
znam, choć jeśli bimba słu-
ży do wskakiwania, to mogę 
domyślać się, że chodzi o 
tramwaj.
Słusznie. Generalnie słowa 
te oddają nasze najbliższe 
otoczenie. Gwara poznańska, 
w przeciwieństwie do innych 
gwar Polski, nigdy nie była 
gwarą oficjalną, tak jak gwara 
śląska czy góralska. Język 
kaszubski stał się nawet ofi-
cjalnie uznanym językiem, 
drugim obok polskiego. Gwary 
poznańskiej nie wynosiło się z 
domu, bo w Poznaniu niczego 
się z domu nie wynosiło na 
zewnątrz. Ale gwara poznań-
ska też nie była wynoszona 
na zewnątrz. Na przykład w 

szkole podstawowej czy w 
liceum nie mówiliśmy gwarą, 
choć wszyscy ją znaliśmy. Na 
podwórzu mówiliśmy tylko 
gwarą. Panowie grający w bry-
dża nagle zaczynali żartować 
mówiąc gwarą poznańską, bo 
świetnie się nią posługiwali, 
ale było w tym coś wstydliwe-
go. Natomiast na Śląsku była 
to gwara, z której Ślązacy do 
dzisiaj są dumni. Usytuowanie 
tej gwary było zupełnie inne 
niż w pozostałych częściach 
Polski.

Kazimierz Kutz wspomi-
nał, że gwara śląska była 
glejtem otwierającym na 
Śląsku wiele drzwi przed 
człowiekiem, który się nią 
posługiwał. A w Poznaniu?
Wyobrażam sobie taką sytu-
ację, że na Śląsku ktoś zdaje 
egzamin na studia, mówi gwa-
rą śląską i zostaje bez proble-
mów przyjęty. W Poznaniu 
byłoby to nie do pomyślenia.

Ile razy Poznań znalazł się 
w obiektywie pana kamery?
Przy okazji kręcenia „Arii 
dla atlety”, „Limuzyny Da-
imler-Benz”. Podczas zdjęć do 
„Poznania 56” praktycznie nie 
wychodziłem poza miasto. I 
tyle. Nie tak dużo. Na początku 
było tego procentowo więcej, 
potem się te procenty mocno 
rozrzedziły…

Czy pana rodzinne mia-
sto ma w sobie potencjał 
kulturowy, który czeka na 
odkrycie?
Moim zdaniem tak. Na przy-
kład pobyt wojsk napoleoń-
skich w Poznaniu. Niedawno 
byliśmy z żoną w Paryżu i tam 
przeczytałem, że Napoleon 
zdecydował o powstaniu ko-
ścioła Madeleine w Poznaniu 
w 1808 roku. Nie wiem czy 
sam Napoleon, ale jego wojska 
stacjonowały w Poznaniu dość 
długo, bo dwa miesiące. To 
jeden z ciekawszych elemen-
tów w dziejach miasta, bez 
wątpienia filmowo bardzo 
intrygujący.

Wydaje się jednak, że dziś 
trudno byłoby zdobyć 
środki na tak spektakular-
ne widowisko. Musiałaby to 
być jakaś solidna między-
narodowa koprodukcja. 
Oczywiście, dlatego mówimy 
o tym czysto hipotetycznie, bo 

na pewno w Poznaniu takich 
pieniędzy na tę produkcję nie 
dostanę. Miasto nie dało nawet 
na fundację, która powstała 
przy okazji produkcji „Pozna-
nia 56”. Nie pomógł też żaden 
poznański bank. Tylko Polfa 
dawała. W sumie jednak nie 
stali w kolejce, żeby się do-
rzucić. Raczej przychodzili i 
kręcili nosem, że naprawdę 
było zupełnie inaczej.

Cóż… Jako człowiek z Kra-
kowa zaryzykuję pytanie, 
czy wie pan, jak powstał 
drut miedziany?
Podejrzewam, że ma to zwią-
zek z galicyjsko-wielkopolską 
oszczędnością…

Zgadza się. Ponoć kiedyś 
poznaniak i krakus jedno-
cześnie dostrzegli zgubioną 
jednogroszówkę i tak długo 
ją sobie wydzierali, aż po-
wstał drut miedziany.
Stereotyp postrzegania pozna-
niaków jest taki, że Szkotów 
przy nich można uznać za 
rozrzutnych. Skąpstwo kra-
kauerów też wydaje się nie do 
obalenia. Wyobrażam sobie 
jednak, że Kraków jako mia-
sto, które przez 120 lat miało 

swobodny dostęp do Morza 
Śródziemnego, nie może być 
aż tak oszczędne.

O to, że Galicję i Lodomerię 
zaczęto nazywać Golicją 
i Głodomerią, zadbała 
zapobiegliwa administracja 
Austriaków. Ale wracajmy 
do Poznania. Czy w pana 
twórczości stanowił on 
jedyny i wyjątkowy punkt 
wyjścia, jaki trudno byłoby 
znaleźć, gdyby – dajmy na 
to – urodził się pan w Kra-
kowie czy we Lwowie?
Moja „Wizja lokalna 1901” to 
na pewno film bardzo poznań-
ski. Myślę, że „Limuzyna Da-
imler-Benz” jeszcze bardziej 
– wprost nie do pomyślenia do 
realizacji w innym mieście. W 

końcu „Poznań 56” wraz z jego 
anatomią jednodniowej rewo-
lucji. To są trzy moje główne 
inspiracje poznańskie, które 
mogły zaistnieć tylko w tym 
jednym miejscu. Nie mam co 
do tego wątpliwości.

Czy w pana pokoleniu, ale 
i obecnych generacjach po-
znaniaków można dostrzec 
rodzaj dumy z racji pocho-
dzenia? Rodzaj poznańskie-
go etosu?
Jeśli rozmawiam z Grzesiem 
Gaudenem, to wręcz szczy-
cimy się tym, że jesteśmy 
z Poznania. Planowaliśmy 
nawet założenie Księstwa 
Poznańskiego w jego histo-
rycznych granicach i ogłosze-
nie niepodległości. Widząc 
wkład intelektualny obecnych 
polityków w dzieje naszego 
kraju, jestem coraz gorętszym 
zwolennikiem tej koncepcji.

Przy całej pana drodze 
życiowej i artystycznej miał 
pan przeświadczenie, że 
Poznań stanowi dla pana 
istotny punkt odniesienia?
Uważam, że Poznań występuje 
jako punkt istotny w moich 
dokonaniach twórczych. Nie 
mam co do tego najmniej-
szych wątpliwości. Uważam, 
że Poznań jest wyjątkowym 
miastem. To nie jest miasto, 
które w Polsce miałoby jakiś 
duplikat. Stoi za tym miastem 
określona hierarchia wartości. 
Moim zdaniem powstała ona 
w XIX wieku. To XIX wiek 
ukształtował Polskę i – patrząc 
na granice zaborów – do dziś 
ją kształtuje. Wystarczy rzut 
oka na mapę kraju i porówna-
nie, jak rozkładają się głosy 
podczas powszechnych wy-
borów. Z tego choćby powodu 
rodowód poznańczyków jest 
niewątpliwie wartością samą 
w sobie. Oryginalność sama 
w sobie i niepowtarzalność 
sama w sobie.

A jak to się kształtuje w 
przypadku codziennego 
życia?
Generalnie poznaniakowi ła-
twiej w tym mieście przycho-
dzi załatwić pewne sprawy 
niż komuś spoza jego granic. 
Jest więc pewna tzw. sztama 
poznańska. A jak się tam żyje? 
Moi koledzy w większości 
się rozproszyli, przenieśli się 
niekiedy pod Poznań, gdzie są 

bardziej korzystne „okolicz-
ności przyrody”. Jakoś sobie 
dali radę. Żeby zrobić karierę 
w Poznaniu, trzeba, jak to 
się mówi, zostać rektorem 
uniwersytetu. Kilku z moich 
znajomych zostało profesorami 
wyższych uczelni. W sumie da 
się tam żyć, choć mnie to nigdy 
nie kusiło. 

Pan również został profeso-
rem, co mogę zaświadczyć 
jako były pana student.
Tak, choć nie w Poznaniu. Je-
chałem niedawno z Poznania w 
stronę Wągrowca i patrzyłem 
na te małe, schludnie uporząd-
kowane miejscowości. Podo-
bało mi się. Prawie przypo-
mniało Austrię. Wielkopolska 
kulturowo i gospodarczo ma 
się czym pochwalić. Podobny 
porządek poza nią trudno jed-
nak spotkać. Organizacyjnie i 
cywilizacyjnie inne miasta w 
kraju mogłyby się od Wielko-
polski jeszcze sporo nauczyć.

Jak w tej chwili wygląda 
życie kulturalne stolicy 
Wielkopolski?
Miałem w planach wzmocnie-
nie życia kulturalnego miasta 
próbując w nim wydać swoją 
najnowszą książkę. Niestety, w 
Wydawnictwie Poznańskim mi 
jej nie przyjęli, argumentując, 
że jest to proza artystyczna, 
a to się w tej chwili słabo 
sprzedaje. Ten argument je-
stem w stanie zrozumieć, bo 
faktycznie powieść należy 
do najtrudniejszego rodzaju 
lektur. Myślałem jednak, że 
w tym przypadku zadziała 
wspomniana poznańska komi-
tywa. Nadal szukam w innych 
wydawnictwach możliwości 
jej opublikowania. Co nato-
miast mnie w Poznaniu cieszy? 
Lubię tu jeździć ze swoimi fil-
mami. Spotykać się z widzami. 
Jest to publiczność solidna, 
publiczność przygotowana, 
po części znajoma. Spotkania 
te sprawnie organizuje Zrze-
szenie Studentów Polskich. 
To jedna z tych samorządnych 
inicjatyw, w których widać 
przejawy życia i autentyczne-
go zainteresowania kulturą. 
Natomiast trudno mi się wy-
powiadać, czy dzieje się coś 
oprócz tego. Szkoła filmowa 
w Poznaniu nie powstała, choć 
były takie podchody. Powstała 
jedynie wytwórnia filmów ani-
mowanych. Lokalny ośrodek 
telewizji, jako producent wido-
wisk Teatru TV, nie był nigdy 
szczególnie aktywny. Słowem, 
najogólniej pojęty ruch, czy 
też ferment artystyczny w 
Poznaniu, zarówno teraz, jak 
i na początku XX wieku, był 
zawsze słabo widoczny. Może 
wynika to też ze specyficznego 
poznańskiego katolicyzmu 
– bardzo silnego i zachowaw-
czego – w związku z czym 
podejście do sztuki było tam 
zawsze konserwatywne. Tam 
nie było szaleństw, jak choćby 
w Krakowie. Miał Poznań 
wprawdzie swoją Piwnicę pod 
Baranami, czyli Kabaret Tey. 
Jak na to miasto – ewenement 
dość fantastyczny, korzysta-
jący z poznańskiej gwary, bo 
nie powiem, że z poczucia 
humoru, gdyż czegoś takiego 
w Poznaniu nie odnotowano.

Rozmawiał Janusz W. Kowalczyk

Filip Bajon: To miasto nie ma w Polsce duplikatu

Zakład  Szewski „Jar- But”
świadczy usługi: a rozciąganie obuwia
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Na Śląsku ktoś zdaje eg-
zamin na studia, mówi 
gwarą śląską i zostaje 
bez problemów przyję-
ty. W Poznaniu byłoby 
to nie do pomyślenia.
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Jak pan postrzega swoją 
pracę w pandemii?
Z pewnością w pandemii 
nastąpiło spowolnienie życia 
politycznego i społecznego. 
Wiemy już jakie problemy 
pandemia stworzyła przede 
wszystkim przedsiębiorcom 
zwłaszcza w hotelarstwie, 
turystyce i gastronomi. Funk-
cjonowanie biura senatorskie-
go jest także ograniczone. 
Pracujemy w sposób zdalny, 
ale gdy zajdzie potrzeba, to 
może nastąpić kontakt bez-
pośredni. Jednak duża część 
ludzi z obawy przed zakaże-
niem nie przychodzi do biura. 
Ja jednak jestem do dyspozy-
cji cały czas w pod telefonem 
i staram się problemy ludzi 
rozwiązać.

Czy przychodzą do biura 
przedsiębiorcy, którym 
grozi bankructwo?
Było kilka osób, które 
przedstawiały swoją trudną 
sytuację finansową. Nie-
które sprawy nawiązują 
do przepisów, bo trzeba je 
przestrzegać. Oczywiście 
kieruję te osoby do odpo-
wiednich instytucji. Nikt nie 
zostaje pozbawiony pomocy 
w formie interwencji lub 
porady. Dysponuję przepisa-
mi i informacją, gdzie każdą 
sprawę skierować. 

Jakie jest pana zdanie na 
temat tarczy finansowej, 
która podobno jest nie dla 
wszystkich właścicieli firm?
Tarcza jednak nie uwzględnia 
wszystkich branż. Posłużę się 
przykładem właściciela firmy 
hotelowo- gastronomicznej. 
Właściciel jako główną dzia-

łalność kodem PKD określił 
działalność hotelarską i nie 
może otrzymać pomocy 
z tytułu działalności gastro-
nomicznej. Tutaj jest problem. 
Przekierowałem tą sprawę na 
Państwowy Fundusz Rozwo-
ju, który dość sprawnie poma-
ga. Jest to jedna z nielicznych 
instytucji, której  udało się  
w czasie  panującego Covidu 
służyć pomocą. Więc proszę 
zainteresowanych przedsię-
biorców o zgłaszanie się do 
tego funduszu.

Czy są jakieś uchwały czy 
wnioski w Senacie, które są  
wspólne  z PiS?
Bardzo spetakularną sytuację 
mieliśmy kilka tygodni temu 
kiedy chodziło o wynagro-
dzenie dla wszystkich me-
dyków pracujących w sferze 
Covidu. Senat to przyjął 
mimo oporu senatorów PiS. 
Następnie wysłał do Sejmu, 
który to przyjął, ale okaza-
ło się, że niezorientowani 

posłowie PiS zagłosowali za 
tym, żeby zwiększyć wyna-
grodzenie dla wszystkich. 
Więc zrobiono reasumpcje 
głosowania i przegłosowali 
na nowo przyjmując ustawę 
wygodną dla siebie.

Czy pana zdaniem w czasie 
epidemii wydanie orzecze-
nia zaostrzającego przepisy 
aborcyjne przez Trybunał 
Konstytucyjny było po-
trzebne?
Z pewnością nie, aczkolwiek 
prostuję, że ten problem 
pojawił się w czasie pandemii 
- w czasie pandemii zapadł 
wyrok Trybunału. Już pod 
koniec poprzedniej kadencji 
Sejmu część posłów zbierała 

podpisy do Trybunału Kon-
stytucyjnego wiosną 2018 
roku. Zbierał je również po-
seł Wróblewski. Ten wniosek 
leżał wiele miesięcy w Try-
bunale Konstytucyjnym. Do-
piero we wrześniu ubiegłego 
roku ujrzał światło dzienne, 
co spowodowało wyjście lu-
dzi na ulice i wywołał wielką 
burzę wokół tego problemu. 
Uważam, że większość by-
łaby za kompromisem, który 
nie zadawala żadnej ze stron, 
ale byłby stabilnym i spokoj-
nym rozwiązaniem. Prawo 
stanowimy dla wszystkich 
wierzących i niewierzących. 
Wierzący nie musi korzystać 
z tych czterech przypadków 
aborcyjnych. 

Jaka jest pana opinia co 
do szczepień. W telewizji 
dziennikarze i lekarze 
straszą koronawirusem, 
jednocześnie namawiając 
na szczepienia. Prawda jest 
taka, że nie wszyscy lekarze 
i pielęgniarki się szczepią. 
Ocenia się, że 30% perso-
nelu jeszcze się nie poddało 
szczepieniom.
Ja zaszczepię się jak tylko 
będę wezwany, a moja córka, 
która pracuje w służbie 
zdrowia już jest zaszcze-
piona i z tego się bardzo 
cieszę. Natomiast sam proces 
szczepień jest dość złożony. 
Pełnomocnikiem ds szcze-
pień został polityk- szef KPR 
minister Michał Dworczyk. 
Nie wiem, czy on ma jakieś 
doświadczenia w przepro-
wadzania procedury i całego 
przebiegu szczepień na taką 
skalę. Bądźmy jednak opty-
mistami i miejmy nadzieję na 
procesu szczepień wszystkich 
Polaków i Polek.

Na najbliższym posiedzeniu 
w Senatu jakie pan Senator 
da zapytanie?
Nie mam w tej chwili 
żadnych zapytań. Jest tak, 
że jak znajdą się sprawy 
dotyczące przedsiębiorców 
załatwiam je bezpośrednio 
na miejscu np. ostatnio 
dotyczyło to spraw w ZUS, 
a więc można rozmawiać 
w Ostrowie Wlkp z preze-
sem ZUS. Jest to po prostu 
szybsza droga i pewniejsza.  
Prezesi firm wielu branż 
starają się o rozmowy z mi-
nistrami lub prezydentem 
na temat tarcz. Co z tego, 
że  przyjmie i porozmawia 

jeżeli nic  nie jest uzgod-
nione. Rządzący zdają sobie 
sprawę, że pieniądze się 
kończą. Sprawy socjalne są 
utrzymywane a pochłaniają 
dużo pieniędzy. Gospodarka 
zaczyna „siadać” i rozpoczy-
na się klincz finansowy.

Do wyborów mamy dwa 
i pół roku. Czy uważa pan, 
że do wyborów nic się nie 
zmieni w polityce?
Przez ostatnie miesiące 
działamy zdalnie. Nie spo-
tykamy się w grupach, więc 
nie ma wymiany poglądów. 
Trudno się zorientować, 
czy do końca kadencji 
taka sytuacja się utrzyma. 
Kilku posłów i posłanek 
jest sfrustrowanych np. pani 
poseł Joanna Mucha bardzo 
aktywna  była minister spor-
tu. Myślę, że nie zaspokoiła 
swoich ambicji i przeszła 
do „Ruchu 2050” Hołowni. 
W tym Ruchu wśród zwy-
kłych członków jest okazja 
się wybić ponad wszystkich. 
Patrząc przez pryzmat ostat-
nich lat powstawały różne 
ugrupowania jak „Kukiz 15” 
czy też ruch Palikota. Weszli 
oni do Sejmu, ale zniknęli   
po kadencji. Wydaje mi się, 
że zbliżamy się do systemu 
niemieckiego i amerykań-
skiego, gdzie jest jedna 
rządząca partia, a druga jest 
w opozycji. W przypadku 
opozycji w Polsce, powinna 
się ona przede wszystkim 
scalić. Polska polityka 
potrzebuje stabilizacji. Tej 
stabilizacji w obecnym 
rządzie brakuje, jak również 
fachowców w niektórych 
ministerstwach.

W gospodarce może nastąpić klincz finansowy
Z senatorem Ziemi Kościańskiej Wojciechem Ziemniakiem na temat bieżącej sytuacji politycznej i gospodarczej  

w warunkach panującej pandemii rozmawia Franciszek Gwardzik

Właściciele nieruchomo-
ści powinni pamiętać o 
odśnieżeniu przylegających 
do nich chodników. -To 
obowiązek wynikający z 
uchwały Rady Miejskiej – 
mówi Dominik Sadowski, 
komendant leszczyńskiej 
Straży Miejskiej. 

Obowiązek odśnieżania chod-
ników zapisano w uchwalo-
nym pięć lat temu regulaminie 
utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie miasta Leszna. 
Dokładnie w trzecim paragra-
fie uchwały, który stanowi, że 
„Właściciele nieruchomości 
zobowiązani są do niezwłocz-
nego uprzątnięcia błota, śnie-
gu, lodu i innych zanieczysz-
czeń z chodników położonych 
wzdłuż swoich nieruchomości 
oraz innych części tych nieru-
chomości służących do użytku 
publicznego. Obowiązek ten 
dotyczy również właścicieli 
nieruchomości położonych 
wzdłuż ciągów pieszo-jezd-
nych na szerokości 1,5 m ciągu 
przylegającego do danej nieru-
chomości.” Egzekwowaniem 
przepisów zajmuje się Straż 

Miejska, która może ukarać 
mandatem w wysokości do 
500 złotych. Komendant Do-
minik Sadowski przyznaje, że 
na razie jeszcze strażnicy nie 
interweniują w tej sprawie. 
-Wiadomo, że przy tak silnych 
opadach chodnik będzie znów 
zasypany po 20 minutach od 
odśnieżenia - mówi komendant 
- należy jednak pamiętać, że w 
uchwale zapisano słowo „nie-
zwłocznie”, więc po ustaniu 
opadów trzeba chodnik uprząt-
nąć. Jeśli chodzi o chodniki na 
osiedlach obowiązek odśnieża-
nia spoczywa na spółdzielniach 
mieszkaniowych, miejskie 
ciągi piesze odśnieża Miej-
ski Zarząd Dróg.będzie znów 
zasypany po 20 minutach od 
odśnieżenia - mówi komendant 
- należy jednak pamiętać, że w 
uchwale zapisano słowo „nie-
zwłocznie”, więc po ustaniu 
opadów trzeba chodnik uprząt-
nąć. Jeśli chodzi o chodniki na 
osiedlach obowiązek odśnieża-
nia spoczywa na spółdzielniach 
mieszkaniowych, miejskie 
ciągi piesze odśnieża Miejski 
Zarząd Dróg. 

Radio Elka

Sytuacja w Polsce, jeśli cho-
dzi o szczepienie przeciw 
COVID-19 jest tragiczna 
– powiedziała Agnieszka 
Przymencka-Tomczak z 
Leszczyńskiego  Centrum 
Medycznego Ventriculus 
podczas posiedzenia Ko-
misji Spraw Społecznych 
Rady Miejskiej Leszna. 
Zarówno ona, jak i dyrek-
tor leszczyńskiego szpitala 
przyznali, że ilość szcze-
pionek jest bardzo mała, a 
kolejka oczekujących cały 
czas rośnie.

Dzisiejsze (10.02) posiedzenie 
Komisji Spraw Społecznych 
Rady Miejskiej Leszna po-
święcone było sytuacji epi-
demicznej w Lesznie. Swoje 
raporty przedstawili radnym 
szefowie służb zaangażowa-
nych w walkę z COVID-19. 
Jednym z najważniejszych te-
matów przez nich poruszanych 
była kwestia szczepień. Irena 
Ojo z leszczyńskiego Sanepidu 
poinformowała, że do dziś w 
mieście zaszczepiono 3573 
osoby, z czego 1280 otrzymało 
już drugą  dawkę szczepion-
ki. -Wpłynął do nas tylko 
jeden niepożądany odczyn 
poszczepienny, o łagodnym 
charakterze - dodała Irena Ojo.

Zdecydowana większość 
zaszczepionych to osoby z 
grupy 0, czyli pracownicy 
służby zdrowia. Oni otrzymują 
szczepionkę w Wojewódzkim 
Szpitalu Zespolonym w Lesz-
nie. Dyrektor tej placówki 
Tomasz Karmiński przyznał, 
że wprawdzie proces szcze-

pień ruszył dość sprawnie, 
jednak obecnie mocno wy-
hamował. -Nie mamy jeszcze 
zaszczepionych wszystkich 
z grupy 0, czeka około 800 
osób - powiedział - na razie 
ich nie szczepimy, podajemy 
tylko drugie dawki tym, któ-
rzy przyjęli pierwszą. Powo-
dem takiej sytuacji jest brak 
szczepionek. -To nie jest nasza 
wina, to nie jest nawet wina 
rządu, cała Unia Europejska 
ma z tym problem - powiedział 
dyrektor Karmiński - sytuacja 
przypomina czasy permanent-
nego kryzysu z czasów PRL-u, 
kiedy to towary kupowało się 
„spod lady”; teraz „spod lady” 
szczepionkę kupują niektóre 
kraje.

Ten sam problem doty-
ka podmiotów medycznych, 
które już zaczęły szczepić 
mieszkańców w podeszłym 
wieku. -Sytuacja w Polsce 

jest tragiczna - powiedziała 
Agnieszka Przymencka-Tom-
czak z LCM Ventriculus. Jest 
to jedna z sześciu przychodni 
prowadzących szczepienia 
w Lesznie. -Pierwszą dawkę 
otrzymały 72 osoby z grupy 
80+ i 1760 z grupy 70+, a 
dostajemy raz na tydzień 
pięć fiolek, z których można 
zaszczepić 30 osób - informo-
wała Przymencka-Tomczak. 
Kolejka oczekujących jest 
bardzo długa: to 500 osób 
w wieku 80+ i 1290 osób z 
grupy 70+. -Mamy w firmie 
dantejskie sceny, rozmowy 
telefoniczne kończą się w 
bardzo nieprzyjemny spo-
sób - przyznała Agnieszka 
Przymencka-Tomczak - nie 
wyobrażam sobie, co się 
będzie działo, gdy przyjdzie 
kolej na grupę 60+.

Ten sam problem dotyka 
podmiotów medycznych, które 

już zaczęły szczepić miesz-
kańców w podeszłym wieku. 
-Sytuacja w Polsce jest tragicz-
na - powiedziała Agnieszka 
Przymencka-Tomczak z LCM 
Ventriculus. Jest to jedna z sze-
ściu przychodni prowadzących 
szczepienia w Lesznie. -Pierw-
szą dawkę otrzymały 72 osoby 
z grupy 80+ i 17 z grupy 70+, 
a dostajemy raz na tydzień 
pięć fiolek, z których można 
zaszczepić 30 osób - informo-
wała Przymencka-Tomczak. 
Kolejka oczekujących jest 
bardzo długa: to 500 osób 
w wieku 80+ i 1290 osób z 
grupy 70+. -Mamy w firmie 
dantejskie sceny, rozmowy te-
lefoniczne kończą się w bardzo 
nieprzyjemny sposób - przy-
znała Agnieszka Przymenc-
ka-Tomczak - nie wyobrażam 
sobie, co się będzie działo, gdy 
przyjdzie kolej na grupę 60+.

Radio Elka

Właściciele pamiętajcie  
o chodnikachW Lesznie brakuje szczepionek

Patrząc przez pryzmat ostatnich lat powsta-
wały różne ugrupowania jak „Kukiz 15” czy też 
ruch Palikota. Weszli oni do Sejmu, ale zniknęli   
po kadencji. 

„
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W tym roku następuje 
ważna zmiana związana z 
ustalaniem okresu świad-
czeniowego oraz terminem 
składania wniosków o 
świadczenie wychowawcze. 
O nowych założeniach rzą-
dowego programu mówiła 
na konferencji prasowej 
wicewojewoda Aneta Nie-
strawska.

-  Jest to program, który przy-
wrócił godność polskim rodzi-
nom oraz zniwelował wszelkie 
różnice społeczne i bardzo 
dobrze oddziałuje na polskie 
rodziny i polskie dzieci – 
podkreśliła podczas briefingu 
wicewojewoda Aneta Nie-
strawska, zachęcając przy tym 
do składania wniosków.

Od początku trwania pro-
gramu, czyli od kwietnia 2016 
r. do końca roku 2020 do 
rodzin trafiło już 134,4 mld 
zł, a wsparciem objęto blisko 
6,6 mln dzieci. W Wielkopol-
sce wydatki na świadczenia 
wychowawcze w tym okresie 
wyniosły ponad 13 mld zł, 
które przeznaczono dla 654 
tys. dzieci. Długi okres finan-
sowania – trwający od naro-
dzin dziecka aż po osiągnięcie 
przez niego pełnoletniości 
– powoduje, że rodzina może 
otrzymać w sumie aż 108 tys. 
zł wsparcia na jedno dziecko. 

– To ogromne wsparcie 
dla rodzin, które dzisiaj, w 
dobie pandemii, okazuje się 
szczególnie cenne. Rodzina 
„500+” to największy program 
społecznym po transformacji 
ustrojowej w Polsce, który 
realnie poprawił jakość życia 
wielu rodzin – wskazuje mi-

nister rodziny i polityki spo-
łecznej Marlena Maląg.

Duża zmiana, ważne terminy!
W tym roku następuje ważna 
zmiana związana z ustalaniem 
okresu świadczeniowego oraz 
terminem składania wniosków 
o świadczenie wychowawcze. 
Od 2021 r. prawo do świad-
czenia „500+” będzie ustalane 
na okres od 1 czerwca do 31 
maja następnego roku kalen-
darzowego.

Aby uzyskać prawo do 
świadczenia wychowawczego 
od 1 czerwca tego roku, wnio-
ski będzie można składać już 
od 1 lutego drogą elektronicz-
ną za pośrednictwem portalu 
Empatia, przez bankowość 
elektroniczną lub przez portal 
PUE ZUS.

– Ci, którzy w poprzednich 
latach wnioskowali o świad-
czenie, wiedzą, jak prosta i 
szybka jest to droga. Natomiast 
ci, którzy będą składać wnio-
sek po raz pierwszy nie mają 
powodów do obaw – cała pro-
cedura jest niezwykle prosta i 
intuicyjna – zapewnia minister 
Marlena Maląg.

Złożenie wniosku drogą 
tradycyjną, czyli osobiście w 
urzędzie lub za pośrednictwem 
poczty, będzie możliwe od 1 
kwietnia br.

Kiedy złożyć wniosek, by zachować 
ciągłość wypłaty świadczenia?
Złożenie kompletnego i prawi-
dłowo wypełnionego wniosku 
o świadczenie wychowawcze 
na kolejny okres w terminie do 
30 kwietnia oznacza przyzna-
nie oraz wypłatę świadczenia 
za czerwiec maksymalnie do 
30 czerwca tego roku.

W przypadku kompletnych 
i prawidłowo wypełnionych 
wniosków złożonych w okresie 
od 1 do 31 maja danego roku, 
ustalenie prawa oraz wypłata 
przyznanego świadczenia z 
wyrównaniem od czerwca 
nastąpi nie później niż do 31 
lipca tego roku.

Jeżeli osoba ubiegająca się 
o świadczenie wychowawcze 
złoży wniosek wraz z wyma-
ganymi dokumentami w okre-
sie od 1 czerwca do 30 czerwca 
danego roku, ustalenie oraz 
wypłata przyznanego świad-
czenia z wyrównaniem od 
czerwca nastąpi nie później niż 
do dnia 31 sierpnia tego roku.

Uwaga! Złożenie wniosku 
później, czyli po 30 czerwca, 
oznacza, że prawo do świad-
czenia wychowawczego zo-
stanie ustalone, a świadczenie 
wypłacone od miesiąca złoże-
nia wniosku.

Tylko złożenie wniosku do 
końca czerwca 2021 r. gwa-
rantuje, że świadczenie wycho-
wawcze zostanie wypłacone z 
wyrównaniem od 1 czerwca.

Tomasz Stube

„Rodzina 500+” – nowy okres 
świadczeniowy, nowe wnioski

1. „NASZ POMYSŁ 
NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA”
Serdecznie zapraszam do 
udziału w VI edycji konkursu 
„Nasz pomysł na ochronę śro-
dowiska”, którego celem jest 
edukacja i podnoszenie świa-
domości ekologicznej dzieci i 
młodzieży, zarówno poprzez 
promowanie pozytywnych 
zachowań w zakresie ochrony 
środowiska i przyrody, jak i 
zwracanie uwagi na zagroże-
nia dla tych wspólnych dóbr 
występujące w otaczającym 
nas świecie.

Konkurs przeznaczony jest 
dla uczniów szkół podstawo-
wych i ponadpodstawowych z 
podziałem na dwie kategorie:

Kategoria I: uczniowie klas 
6, 7 i 8 szkół podstawowych 
województwa wielkopolskie-
go.

Kategoria II: uczniowie 
szkół ponadpodstawowych 
województwa wielkopolskiego

więcej:
http://www.jacekboguslawski.pl/bez-
smogu/nasz-pomysl-na-ochrone-sro-
dowiska-1359.html?fbclid=IwAR3ko-
fx6Cfs2v8z72aglxhRW5Vd98OPYIUjRr-
Mo9_oItKIDTNeOlalRuwso

2. WSPIERAMY TURYSTYKĘ
Ruszył otwarty konkurs ofert 
dla organizacji pozarządo-
wych, w którym można otrzy-
mać dofinansowanie zadań 
z zakresu popularyzacji tu-
rystyki i krajoznawstwa oraz 
upowszechniania wiedzy o 
walorach turystycznych wo-
jewództwa wielkopolskiego.

W ramach konkursu można 
składać oferty w zakresie 
np. organizacji imprezy lub 
cyklu imprez turystycznych i 
krajoznawczych, które mogą 
się odbywać w fizycznej prze-
strzeni Wielkopolski, wirtual-

nie lub hybrydowo. Konkurs 
obejmuje również podnoszenie 
kompetencji wielkopolskich 
kadr turystycznych (poprzez 
organizację konferencji, se-
minariów, szkoleń) oraz dzia-
łania promujące wielkopolskie 
produkty turystyki kulturowej, 
aktywnej i przyrodniczej, a 
także zwiększenie dostępności 
wielkopolskich atrakcji i pro-
duktów turystycznych dla osób 
z niepełnosprawnościami.

Zadania objęte dofinan-
sowaniem będą realizowane 
w terminie od 15 maja do 31 
grudnia bieżącego roku. Łącz-
na pula środków w programie 
to 110 000 zł, a jednorazo-
we dofinansowanie wyniesie 
maksymalnie 15 tysięcy.

więcej http://www.jacekboguslawski.pl/
konkursy-umww/aktualne-nabory-w-
nioskow/wspieramy-turystyke-1361.html

3. DESZCZÓWKA 2021
Program „Deszczówka” jest 
dobrze znany wielkopolskim 
samorządom. Właśnie wy-
startował nabór wniosków do 
tegorocznej edycji programu, 
w której promujemy działania 
zapobiegające negatywnym 
skutkom suszy poprzez re-
tencjonowanie i odpowiednie 
wykorzystywanie wody opa-
dowej w celu nawadniania 
terenów zielonych na terenie 
województwa wielkopolskie-
go, oraz budowanie systemów 
podziemnego lub naziemnego 
magazynowania wody opado-
wej wraz z instalacją umożli-
wiającą jej zagospodarowanie.

Wnioskodawcami mogą 
być wielkopolskie jednostki 
samorządu terytorialnego, 
które zechcą wykorzystywać 
wodę opadową zebraną z da-
chów obiektów użyteczności 
publicznej służących celom 

kulturowym, edukacyjnym, 
zdrowotnym, pomocy spo-
łecznej, przeciwpożarowym i 
SPORTOWYM.

Drodzy samorządowcy, 
zwróćcie szczególną uwagę 
na aspekt sportowy, ponieważ 
możliwa jest realizacja zadań 
polegających na tworzeniu sys-
temów magazynujących wodę 
opadową oraz nawadniających 
obiekty sportowe, np. boiska.

Na realizację programu 
przeznaczamy 2 000 000 zło-
tych, a dotacja celowa dla 
wnioskodawcy to 70% kosz-
tów kwalifikowalnych, jednak 
nie więcej niż 50 000 złotych.

więcej:
http://www.jacekboguslawski.pl/kon-
kursy-umww/aktualne-nabory-wnio-
skow/deszczowka-2021-1360.html

Konkursy z środków WRPO:
* Poddziałanie 7.2.2. Usłu-
gi społeczne i zdrowotne - 
projekty konkursowe oraz 
pozakonkursowe w zakresie 
epidemii COVID-19

W ramach konkursu można 
realizować następujące typy 
projektów:

a projekty służące dostar-
czaniu narzędzi rozwoju usług 
społecznych lokalnym usługo-
dawcom i zwiększenie poten-
cjału lokalnych społeczności 
do samodzielnego świadczenia 
usług społecznych i zdro-
wotnych, z wykorzystaniem 
narzędzi deinstytucjonalizacji,

a projekty zintegrowanych 
usług społecznych i zdrowot-
nych służące poprawie ich 
dostępu.
więcej informacji:
https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabo-
ry/399

Jacek Bogusławski

Na prośbę przedsiębiorców 
prowadzących działalność go-
spodarczą z wykorzystaniem 
nieruchomości na zasadach 
użytkowania wieczystego, Mi-
nister Jan Dziedziczak zwrócił 
się do Ministra Rozwoju, Pra-
cy i Technologii z prośbą o 
przekształcenie  użytkowania 
wieczystego we własność.

Bowiem od stycznia 2019 r. 
prawo użytkowania wieczy-
stego gruntów zabudowanych 
na cele mieszkaniowe zostało 
przekształcone w prawo wła-
sności, co reguluje ustawa z 
dnia 20 lipca 2018 r.

Minister zadał pytanie czy 
istnieje możliwość podob-
nego przekształcenia prawa 
rzeczowego w stosunku do 
pozostałych użytkowników 
wieczystych?

Zwrócił również uwagę na 

fakt, że aktualny stan prawny 
powoduje, iż niektóre gminy 
wykorzystują instytucję użyt-
kowania wieczystego, podno-
sząc opłaty roczne powołując 
się na wzrost wartości danych 
nieruchomości.

Przedsiębiorcy, którzy po-
prosili Ministra Jana Dzie-
dziczaka o interwencję w tej 
sprawie, uważają że korzyst-
niejszym rozwiązaniem dla 
nich byłby zakup nierucho-
mości za środki pochodzące z 
kredytu, ponieważ kwota jak i 
okres spłaty byłby mniejszym 
obciążeniem niż warunki na-
rzucone przez właściciela 
nieruchomości.

W tym przypadku odpo-
wiedź Ministerstwa Rozwoju, 
Pracy i Technologii ucieszyła 
grupę przedsiębiorców. Aktu-
alnie prowadzone są analizy, 

które pozwolą na określenie 
kierunków działań legislacyj-
nych w ramach kolejnego etapu 
likwidacji użytkowania wie-
czystego. Celem tych zmian 
będzie zagwarantowanie 
przedsiębiorcom możliwości 
korzystania oraz inwestowania 
na nieruchomościach stano-
wiących przedmiot własności 
innych podmiotów. Należy 
zwrócić uwagę, że umożliwie-
nie przedsiębiorcom będącym 
użytkownikami wieczystymi 
uzyskania własności gruntu 
powinno odbywać się z po-
szanowaniem przepisów o 
pomocy publicznej, do czego 
Rzeczpospolita Polska zo-
bowiązana jest w związku z 
ratyfikowaniem Traktatu o 
Funkcjonowaniu Unii Euro-
pejskiej. 

Ewa Rosik

Z przyjemnością przekazuję 
informację dotyczącą pierw-
szego z ośmiu pokazów po-
dróżniczych, jakie zaplanowa-
liśmy na ten rok.

Niecierpliwie oczekujemy 
na możliwość powrotu do 
tradycyjnej formuły, ale póki 
co zapraszamy na spotkanie 
online.

20 lutego br o godzinie 
18:00, na profilu facebook 
KOK rozpocznie się pokaz 

Marcina Korzonka, którego 
być może pamiętają Państwo 
z opowieści o rowerowej po-
dróży po Himalajach.

Tym razem będzie o najnow-
szej wyprawie na wulkany do 
Chile. Szczegóły pokazu:

http://tworczehoryzonty.pl/
wpis/rowerem-po-andyjskich
-wulkanach-w-chile-2/

organizatorzy: Miasto Kościan
Stowarzyszenie Twórcze Horyzonty

Kościański Ośrodek Kultury

Składający się na Tarczę An-
tykryzysową pakiet wspar-
cia dla przedsiębiorców jest 
systematycznie rozwijany i 
rozszerzany. To już ponad 
182 mld zł na ochronę miejsc 
pracy. – Zależy nam, by to 
wsparcie płynęło jak najszer-
szym strumieniem tam, gdzie 
jest potrzebne. Wiemy, jakie 
to ważne – podkreśla minister 
rodziny i polityki społecznej 
Marlena Maląg.

Do tej pory w ramach róż-
nych instrumentów wsparcia 
do przedsiębiorców trafiło już 
ponad 182 mld zł.

– To pokazuje skalę wspar-
cia ze strony państwa na ochro-
nę miejsc pracy. Zdajemy sobie 
sprawę, że w wielu branżach 
sytuacja jest niezwykle wręcz 
trudna, dlatego chcemy wspie-
rać je jak najszerzej. Stąd 
kolejne rozszerzenia pakietu 
wsparcia składającego się na 
Tarczę Antykryzysową – mówi 
minister rodziny i polityki spo-
łecznej Marlena Maląg.

Tarcza finansowa Polskiego 
Funduszu Rozwoju to łącznie 
66,6 mld zł wsparcia, pomo-
cowa Banku Gospodarstwa 
Krajowego – blisko 58,5 mld 
zł. Wsparcie wypłacane przez 
Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych, na które składa się m.in. 
świadczenie postojowe oraz 
zwolnienie ze składek, sięgnę-
ło ponad 28,6 mld zł.

Ochrona miejsc pracy to priorytet
Od czasu uruchomienia Tarczy 
Antykryzysowej łączna kwota 
dofinansowania do wynagro-
dzeń prawie 4,5 mln pracow-
ników to już 18,8 mld zł.

– Pandemia to dla więk-

szości z nas czas dużej nie-
pewności, lęku o przyszłość. 
Ogromnym krokiem w kie-
runku pokonania pandemii jest 
szczepionka. Zanim jednak 
na dobre pożegnamy się z 
tym niewidzialnym wrogiem, 
jakim jest koronawirus, mu-
simy robić co w naszej mocy, 
by wspierać przedsiębiorców, 
chronić miejsca pracy, a w 
efekcie także polskie rodziny. 
Temu służy Tarcza Antykry-
zysowa. To absolutny priorytet 
– zapewnia minister Marlena 
Maląg.

Tarcza 7.0 ruszyła
1 lutego br. ruszyła Tarcza 7.0, 
w ramach której rząd udzieli 
przedsiębiorcom wsparcia o  
łącznej wartości ok. 5,2 mld zł. 
Z tego ok. 1,99 mld zł stanowi 
koszt  zwolnienia  z  obowiąz-
ku  opłacania  składek, ok. 963 
mln zł to koszt postojowego, 

a ok. 777 mln zł dopłaty do 
wynagrodzeń. Istotną pozycję 
stanowią tu także dotacje dla  
mikro- i  małych  przedsię-
biorstw o wartości 1,44 mld  zł. 
Szacuje się, że pomoc z tarczy 
7.0 trafi nawet do ok. 300 tys. 
przedsiębiorców.

Dodatkowo Rada Mini-
strów przyjęła uchwałę roz-
szerzającą pomoc z Tarczy 
Finansowej PFR 2.0 dla mi-
kro, małych i średnich firm o 
kolejne dziewięć kodów PKD, 
m.in. z branży edukacyjnej, 
handlowej i rozrywkowej. 
Oznacza to, że szacowane w 
sumie na ok. 38 mld zł wspar-
cie z Tarczy Finansowej PFR 
2.0 trafi do przedsiębiorców 
z kolejnych 9 branż. Docelo-
wo może skorzystać z niego 
ponad 300 tys. podmiotów 
gospodarczych objętych 54 
kodami PKD.

Małgorzata Czerepak

Konkursy Urzędu Marszałka 
Woźniaka dla młodzieży

Interwencja Ministra Dziedziczaka 
ws użytkowania wieczystego

Cykl „Spotkań z podróżnikami” w Kościanie 
- sezon 6. ...zaczynamy.

Ponad 182 mld zł wsparcia 
dla przedsiębiorców i pracowników
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W dniu 5 lutego burmistrz 
Piotr Ruszkiewicz złożył 
gratulacje i podziękowania 
uczniom I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Oskara Kol-
berga w Kościanie: Jakubowi 
Typańskiemu, Szymonowi 
Mazurkowi oraz Patrykowi 
Stachowiakowi za stworzenie 
wspaniałego projektu eduka-
cyjnego „Czarno na Białym”, 
cieszącego się dużą popular-
nością na kanale YouTube.
Zrealizowane prezentacje mul-
timedialne są wyrazem Waszej 
kreatywności, innowacyjnego 
myślenia, a także dojrzałości. 
Oprócz pomocy rówieśni-
kom, wspaniałym pomysłem 
zapisaliście się trwale w sieci, 
ukazując znakomite efekty 
współdziałania wielu osób 
i koordynacji teamu. Mam 

nadzieję, że Wasz zapał oraz 
zaangażowanie przyczyni się 
do jeszcze większej liczby wy-

świetleń i subskrypcji filmów 
w Internecie – podkreślił bur-
mistrz Piotr Ruszkiewicz.W 

spotkaniu uczestniczyła także 
wychowawczyni klasy Sonia 
Stachowiak – Łasica.

Gratulacje za „Czarno na Białym”

Poznańska Kolej Metropolital-
na (PKM) to jedno z najwięk-
szych tego typu przedsięwzięć 
w Polsce. Kursy w godzinach 
szczytu odbywają się nawet 
co 30 minut, ułatwiając drogę 
do szkoły, pracy lub w innych 
celach. 

Przypominamy, że na mocy 
podpisanego porozumienia, 
od stycznia bieżącego roku 
na trasie jest 25 par pociągów 
w ciągu doby, obsługiwanych 
przez 3 przewoźników. Warto 
podkreślić, że 6 par pociągów 
częściowo jest dofinansowa-

nych z budżetu gmin (40%) 
oraz powiatów (20%). Pozo-
stałą część finansuje budżet 
Województwa Wielkopolskie-
go. Zasięg Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej będzie coraz 
większy, aby usprawniać ruch 
nie tylko w samej aglomeracji. 
Udział Samorządu Miasta 
Kościana w 2021 roku we 
współfinansowaniu Poznań-
skiej Kolei Metropolitalnej 
wyniesie 159 tysięcy złotych.
Więcej informacji oraz rozkład 
jazdy na stronie: http://www.
kolej.metropoliapoznan.pl.

Usługa „Książka na telefon” 
skierowana jest do seniorów 
(65+) chorych oraz osób nie-
pełnosprawnych, którzy ze 
względu na stan zdrowia nie 
mają możliwości, aby wypo-
życzyć książki bezpośrednio 
w bibliotece oraz mieszkają 
na terenie Kościana. Tym 
osobom książki mogą dostar-
czyć do domu, a następnie 
odebrać wypożyczone po-
zycje pracownicy biblioteki. 
Usługa jest nieodpłatna i 
realizowana w każdy drugi 
i czwarty czwartek miesiąca. 
W ramach usługi „Książ-
ka na telefon” bibliotekarze 
udzielają również informacji 
telefonicznej na zapytania 
dotyczące zbiorów bibliotecz-
nych. Aby skorzystać z usługi 
wystarczy zadzwonić pod 
numer telefonu 65 5120040 
lub skontaktować się drogą 

elektroniczną mbp@koscian.
pl. Czytelników korzystają-
cych z usługi „Książka na 
telefon” obowiązuje REGU-
LAMIN KORZYSTANIA 
ZE ZBIORÓW MIEJSKIEJ 
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
W KOŚCIANIE. Szczegó-
łowe informacje o usłudze 
dostępne są na stronie interne-
towej Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Kościanie (http://
biblioteka.koscian.pl).

Ze względu na trwającą 
epidemię choroby zakaźnej 
SARS-CoV-2 z usługi nie 
mogą skorzystać Czytelnicy, 
którzy podlegają obowiązko-
wej izolacji (dotyczy także 
sytuacji, w której osoba prze-
bywająca z Czytelnikiem w 
jednym gospodarstwie domo-
wym podlega obowiązkowej 
izolacji z powodu zakażenia 
lub kwarantanny).

Poznańska Kolej Metropolitalna

„Książka na telefon” w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej

W rocznicę wyzwolenia Ko-
ściana spod okupacji hitle-
rowskiej w dniu 27 stycznia br. 
Burmistrz Miasta Kościana 
Piotr Ruszkiewicz wraz z Za-
stępcą Przemysławem Korbi-
kiem oraz Przewodniczącym 
Rady Miejskiej Kościana Da-

widem Olejniczakiem złożyli 
symboliczne kwiaty i znicze 
pod Mauzoleum na cmentarzu 
parafialnym.Minęło 76 lat od 
zakończenia 3-dniowej walki o 
Kościan. Po zaciekłych bojach 
o nasze miasto udało się odbić 
Kościan 27 stycznia 1945 r.

Wyzwolenie Kościana
Rozpoczęła się przebudowa 
ul. Wrocławskiej i Rynku w 
Kościanie w ramach unijnego 
projektu kompleksowej rewi-
talizacji Rynku w Kościanie, z 
ulicą Wrocławską i budynkiem 
Ratusza w ramach Wielkopol-
skiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego 2014-2020. 
W wyniku przetargu wyło-
niono wykonawców robót. Za 
kwotę 504 177 złotych prze-
budowę sieci wodociągowej 
i sanitarnej, w kontrakcie ze 
spółką Wodociągi Kościań-
skie, realizuje Przedsiębior-
stwo Robót Inżynieryjno-Bu-
dowlanych EKOBUD Jerzy 
Marciniak z Czempinia. Rów-
nolegle prowadzone są prace 
archeologiczne. Rewitalizację 
płyty Rynku i ul. Wrocławskiej 
w zakresie sieci kanaliza-
cji deszczowej, nawierzch-
ni drogowych, oświetlenia 
ulicznego i iluminacyjnego, 
kablowych linii zasilających 
niskiego napięcia, budowy 
kanalizacji teletechnicznej z 
kablowymi liniami teletech-

nicznymi i monitoringiem, 
małej architektury wykonuje 
firma Polskie Surowce Skalne 
Sp.  z o.o. Grupa Budowlana 
z Bielan Wrocławskich za 
kwotę 6 446 228 złotych. 
Prace na Rynku obejmują 
uporządkowanie przestrzeni, 
ograniczenie ruchu samocho-
dowego, uzupełnienie zieleni 
i stworzenie posadzki z in-
frastrukturą umożliwiającą 
organizację różnorakich im-
prez i wydarzeń kulturalnych. 
Nawierzchnia na rynku będzie 
wykonana we wzór koszczki, 
co ma stanowić nawiązanie 
do rośliny, od której wywo-
dzi się słowo Kościan. Przed 
ratuszem stanie fontanna, 
którą otaczać będą granitowe 
ławki. Zostanie przebudowane 
wejście do Ratusza – pochyl-

nie umożliwiające swobodny 
dostęp do obiektu osobom z 
niepełnosprawnościami. Na 
deptaku w ul. Wrocławskiej 
prace obejmują uporządko-
wanie przestrzeni, częściowe 
zachowanie istniejącej za-
bytkowej posadzki i doda-
nie zieleni i mebli miejskich. 
Wszelkie prace na terenie 
Rynku i deptaku ul. Wrocław-
skiej ukierunkowane będą na 
udostępnienie tych przestrzeni 
dla osób niepełnosprawnych.W 
związku z trwającą rewitaliza-
cją ul. Wrocławskiej i Rynku. 
Część miejsc postojowych 
jest już niedostępna. Do czasu 
rozszerzenia robót na kolejne 
obszary można korzystać z 
niezagrodzonych miejsc posto-
jowych na Rynku bezpłatnie.
Wszystkie remonty bywają 

uciążliwe, za co z góry prze-
praszamy, dołożymy starań, by 
czas rewitalizacji był możliwie 
jak najkrótszy. Planowany 
termin zakończenia robót to 
przełom III i IV kwartału br. 
Prosimy Państwa o cierpliwość 
i wyrozumiałość. Ponadto 
przypominamy, że w ramach 
tego projektu przebudowano 
kościański Ratusz. W obiekcie 
udostępnione zostaną nowe 
przestrzenie dla działalności 
kulturalnej, społecznej i edu-
kacyjnej. Obiekt dostosowany 
został do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Ocieplony został 
również dach, co pozwoli na 
poprawę efektywności ener-
getycznej budynku i komfortu 
jego użytkowania. Wartość 
unijnego dofinansowania dla 
projektu to 5 053 926,09 zł.

Rewitalizacja Rynku i ul. Wrocławskiej

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

AUTORYZOWANY DEALER: 
Nowy Tomyśl  ul. Kolejowa 17 – tel. 61 442 40 85,
               tel.  kom 602 775 274
Zbąszyń  ul. Poznańska 42 – tel. 68 386 75 04

STIHL MS-170 
PILARKA ŁAŃCUChOWA

749,-699,-

REKLAMY I OGŁOSZENIA: powiaty@wp.pl / tel.  608 321 611
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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

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

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWcÓW WTÓRNYcH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 900 zł /tona 
a blacha 700 zł/tona
a puszka 2,10 zł/kg 

SKUP ZłOMU

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

ABSOLWENCI SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH
wybierzcie atrakcyjny zawód
WĘDLINIARZ - KUCHARZ
a zajęcia praktyczne pod okiem mistrzów 
    w nowoczesnych zakładach
a absolwentom gwarantujemy stałą prace 
    i wsokie wynagrodzenie
a możliwość dalszego kształcenia i rozwoju

                       tel. 61 44 43 217                                 tel. 61 44 21 171     tel. 61 44 33 153
                    www.zpmzielinski.pl                         www.waldigrodzisk.com                      www.maciejkozlowski.pl

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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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” 

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.

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.

AUTO KOMIS 
Orwat Rafa³   Serdecznie zaprasza

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

Czynne: Pn. Pt 10.00 18.00, Sob. Niedz. 10.00 14.00
     SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ             www.auto-orwat.gratka.pl

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

M. Gabriel5 lutego br. (pią-
tek) zakończyła się pierwsza 
w tym roku sesja plenarna 
Europejskiego Komitetu 
Regionów z udziałem Mar-
ka Woźniaka, Marszałka 
Województwa Wielkopol-
skiego. 

W jej trakcie europejscy samo-
rządowcy dyskutowali m. in. 
na temat odbudowy sektorów 
kultury i kreatywnego, euro-
pejskiej przestrzeni badaw-
czej, wieloletniego budżetu 
unijnego i nowej puli środków 
(Fundusz Next Generation) 
przeznaczonej na odbudowę 
gospodarki europejskiej po 
pandemii. Debaty dotyczyły 
również kampanii szczepień 
przeciwko COVID-19, a także 
priorytetów portugalskiej pre-
zydencji, która rozpoczęła się 
1 stycznia tego roku.

W debacie dotyczącej sekto-
ra kulturalnego i kreatywnego 
oraz europejskiej przestrzeni 
badawczej uczestniczyła unij-
na komisarz ds. innowacji, 
badań, kultury, edukacji i 
młodzieży - Maryia Gabriel. 
Sektor kulturalny i kreatywny 
jest zaraz obok turystyki, ob-
szarem najbardziej dotkniętym 
skutkami trwającej pandemii 
COVID-19. Szacuje się, iż stra-
ty finansowe sięgnęły 70% w 
2020 r. Kultura i dziedzictwo 
kulturowe odgrywają ważną 
rolę w rozwoju lokalnym i 
regionalnym. Są nie tylko jed-

nymi z wartości europejskich, 
ale stanowią także podstawę 
europejskiej tożsamości i oby-
watelstwa. Dlatego tak ważne i 
potrzebne jest skoordynowane 
wsparcie dla obszarów kultury 
i sztuki ze strony Unii Europej-
skiej i państw członkowskich, 
o które apelowali przedstawi-
ciele europejskich samorzą-
dów.  Komisarz podkreśliła, że 
konieczne są wspólne wysiłki, 
aby zapewnić, że kultura ode-
gra kluczową rolę w tworzeniu 
bardziej zielonej i odpornej 
Europy, a władze lokalne i 
regionalne są największymi 
sojusznikami tego procesu. M. 
Gabriel odniosła się również 
do europejskiej przestrzeni 
badawczej, której wzmocnie-
nie przyczyni się do odbudowy 
Europy. Zgodziła się z człon-
kami KR, że wspólne działania 
Komisji Europejskiej oraz 
władz lokalnych i regionalnych 
powinny bardziej uwzględniać 
i wspierać potencjał regional-
nych ekosystemów innowacji. 

Commissioner Ferreira and 
President TzitzikostasW cza-
sie sesji plenarnej odbyła się 
także debata z Elisą Ferreirą 
- europejską Komisarz ds. 
spójności i reform na temat 
nowych programów polityki 
spójności i ich synergii z in-
strumentami mającymi na celu 
odbudowę Europy. Rozpoczy-
nając debatę, Przewodniczący 
Komitetu Regionów Apostolos 
Tzitzikostas wezwał do prze-
strzegania zasady partnerstwa, 
która wymaga zaangażowania 
samorządów, partnerów spo-
łecznych i organizacji spo-
łeczeństwa obywatelskiego, 
w projektowanie i wdrażanie 
wszystkich funduszy i instru-
mentów. Komisarz Ferreira 
podkreśliła, że fundusze po-
lityki spójności są na koń-
cowych etapach procedury 
legislacyjnej i niedługo będzie 
możliwe ich wdrażanie. Zwró-
ciła też uwagę na dostępność 
większych środków na działa-
nia związane z przejściem na 

zieloną i cyfrową gospodarkę, 
wyższy (8%) niż dotychczas 
procent budżetu Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego (ERDF) zarezerwowany 
dla obszarów miejskich, a 
także planowane wsparcie na 
turystykę i kulturę. Europejska 
komisarz odniosła się także do 
Instrumentu na rzecz Odbudo-
wy i Zwiększania Odporno-
ści, apelując jednocześnie do 
samorządów o konieczności 
zaangażowania się w proces 
tworzenia i wdrażania Kra-
jowych Planów Odbudowy 
tak, aby te w jak największym 
stopniu uwzględniały lokalną 
i regionalną specyfikę.

Gościem sesji plenarnej KR 
był również dr Hans Henri P. 
Kluge, dyrektor regionalny ds. 
Europy ze Światowej Organi-
zacji Zdrowia. Z przedstawi-
cielami europejskich władz 
lokalnych i regionalnych dys-
kutował on na temat kampanii 
szczepień przeciwko Covid-19 
podkreślając ich kluczową 

rolę w walce z pandemią. 
Debata zakończyła się podpi-
saniem planu działania między 
KR a Światową Organizacją 
Zdrowia. Porozumienie ma 
posłużyć poprawie odporno-
ści regionalnych i lokalnych 
systemów opieki zdrowotnej 
poprzez wspólne badania i 
kształtowanie polityki. Po-
zwoli to na wspólną ocenę sku-
teczności polityki zdrowotnej 
w terenie i wskaże możliwe 
środki zaradcze, aby systemy 
regionalne i lokalne mogły 
lepiej reagować na wyzwania 
pandemiczne.

Lutową sesję plenarną za-
kończyła debata z Aną Pauli 
Zacarias, sekretarz stanu ds. 
europejskich i przedstawiciel-
ka prezydencji portugalskiej w 
Radzie Unii Europejskiej. Pod-
czas zakończonej w grudniu 
2020 r. prezydencji niemiec-
kiej, podjęto wiele ważnych 
decyzji, dlatego Portugalia 
przyjęła za motto: „Czas na 
działania na rzecz sprawie-
dliwej, zielonej i cyfrowej 
odbudowy” zobowiązując się 
do ich realizacji. Portugalska 
sekretarz stanu podkreśliła: 
„Europejskie samorządy sta-
nowią sedno demokracji euro-
pejskiej i są tubą nagłaśniającą 
głos naszych społeczeństw. 
Pandemia pokazała, iż przy-
wódcy szczebla regionalnego 
i lokalnego są siłą napędową 
działań i odgrywają kluczową 
rolę w reakcji na kryzys.” Pre-

zydencja skoncentruje się na 
trzech głównych priorytetach 
dla UE dotyczących promo-
wania odbudowy opartej na 
transformacji klimatycznej i 
cyfrowej, realizacji filaru praw 
socjalnych zapewniających 
sprawiedliwą i inkluzywną 
transformację, a także wzmoc-
nienie autonomii Europy przy 
jednoczesnym zachowaniu 
otwartości na świat.

Marszałek M. Woźniak 
wziął również udział w po-
siedzeniu Prezydium KR, 
podczas którego odbyła się 
dyskusja pt. ”Wieloletnie ramy 
finansowe (WRF) a plan od-
budowy – wspólne wysiłki na 
rzecz skutecznego wdrożenia 
inwestycji na rzecz zrówno-
ważonej gospodarki lokalnej i 
miejsc pracy” z udziałem Joha-
na Van Overtveldta, przewod-
niczącego Komisji Budżetowej 
Parlamentu Europejskiego. M. 
Woźniak uczestniczył także 
w spotkaniu grupy Europej-
skiej Partii Ludowej. Gościem 
samorządowców był Jan Ol-
brych, Poseł do Parlamentu 
Europejskiego i współspra-
wozdawca opinii dotyczącej 
wieloletnich ram finansowych 
na lata 2021-2027. Uczestnicy 
spotkania rozmawiali na temat 
wykorzystania WRF oraz 
Funduszu Next Generation w 
procesie odbudowy po pande-
mii w europejskich regionach 
i miastach.
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