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Sprzedam pianino 
 Stan bardzo dobry !

Tel. 606 327 863

ZATRUDNIMY
absolwenta studiów budowlanych

Izomet Piskorz Spółka Jawna, Niałek Wielki 110
tel. 68 384 25 18       biuro@izomet.pl
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Po raz siedemnasty nar-
ciarze i snowboardziści 
z powiatu kościańskiego 
spotkali się w Zieleńcu. 
Mistrzostwa Powiatu w 
Narciarstwie Zjazdowym 
i Snowboardzie odbyły się 
w sobotę, 2 marca 2019 
roku, na stoku Gryglówka. 
Do udziału w zawodach 
zgłosiło się 364 zawodni-
ków. Slalom ukończyło 270 
z nich.

Zanim pierwsi zawodnicy 
rozpoczęli swoje zjazdy, przy-
byłych na stok w Zieleńcu 
przywitał Wicestarosta Ko-
ściański Zbigniew Franek, któ-
ry podziękował przybyłym za 
to, że znaleźli czas na wspólną 
zabawę i życzył zawodnikom 
udanych zjazdów.

Najszybszymi narciarzami 
okazali się: Wiktoria Przy-
była (podobnie jak w latach 
poprzednich) oraz Mateusz 
Bajstok. Natomiast najlepszy-
mi snowboardzistami tego-
rocznych Mistrzostw Powiatu 
zostali: Aleksandra Grzymała 
i Michał Wyrwa.

Najmłodszą narciarką, któ-
ra pokonała trasę zawodów, 
była Jagna Zimniak, nato-
miast wśród snowboardzistów 
najmłodszą zawodniczką była 
Amelia Chudak. Najstarszym 
narciarzem – podobnie jak w 
roku ubiegłym - był Grze-
gorz Ratajczak.

Narciarz z najlepszym 
czasem zawodów otrzymał 
nagrodę specjalną – deskę 
snowboardową, zaś narciarka 

– kask i bieliznę narciarską.
Wszyscy zawodnicy, którzy 

pokonali trasę otrzymali na 
mecie pamiątkowy medal.

W tym roku na stoku w Zie-
leńcu wystąpił także zespół 
Semplicze z Lubinia, który 
rozgrzał publiczność i zawod-
ników, zapraszając zebranych 
na stoku mieszkańców powia-
tu do wspólnej zabawy. Stok 
przy wyciągu Gryglówka tego 
dnia zamienił się nie tylko 

w arenę sportowych zmagań 
mieszkańców powiatu ko-
ściańskiego, ale także radosny 
festiwal piosenki.

W ciągu siedemnastu lat 
zawody odwołane zostały 
dwa razy. Raz w 2008 roku 
po opadach deszczu, drugi 
raz w 2014 roku z powodu 
braku śniegu.

Organizatorem Mistrzostw 
Powiatu Kościańskiego w 
Narciarstwie Zjazdowym i 
Snowboardzie było Starostwo 
Powiatowe w Kościanie wraz z 
Urzędem Miejskim Kościana, 
Urzędem Miejskim Śmigla, 
Urzędem Gminy Czempiń, 
Urzędem Gminy Kościan, 
Urzędem Miasta i Gminy 
Krzywiń.

Przewodniczącym Komi-
tetu Organizacyjnego Mi-
strzostw był Edward Strzy-
miński, natomiast dyrektorem 
zawodów Zbigniew Bernard.

Szczegółowe wyniki Mi-
strzostw Powiatu Kościań-
skiego w Narciarstwie Zjaz-
dowym i Snowboardzie na 
stronie Powiatu Kościań-
skiego. 

Narciarskie i snowboardowe święto w Zieleńcu
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AUTO PASZKOWSKI

734 120 226 
604 441 405

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW  
w Rakoniewicach

LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
PRZEGLĄDY OKRESOWE

kierunek Poznań k/stacji BP

AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE

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

   LEGALIZACJA GAŚNICY 

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

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 770 zł /tona 
a blacha 570 zł/tona
a puszka 4,10 zł/kg 

a makulatura 0,18 zł /kg

SKUP ZŁOMU

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

         
PSJ spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp.k

Siedlec ul. Piaskowa 12

ZATRUDNI KIEROWCĘ W TRANSPORCIE 
MIĘDZYNARODOWYM

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

Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt telefoniczny

68 384 58 05
w godzinach 800 - 1400

workowa 
kora sosnowa

Przedsiębiorstwo WELLTON Sp. z o.o.
JAROMIERZ 101A, 64-225 Kopanica

tel. 692 497 473, 692 370 968
sprzedaż online 

kontakt 693 408 070
online@wellton.pl 

www.wellton.pl

P.U. „FRAWENT” Wolsztyn ul. Przemysłowa 7  
tel.  68 347 61 00  

tel.kom. 502 248 420

ZATRUDNIMY
UCZNIÓW W ZAWODZIE ŚLUSARZ

ORAZ 
PRACOWNIKÓW 

ŚLUSARZ, BLACHARZ, TOKARZ

biuro@frawent.pl  www.frawent.pl       
sp. z o.o. sp. k.

Grześ ma 10 lat i walczy ze zło-
śliwym nowotworem mózgu.
Zebrane  pieniądze umożliwią 
dalsze leczenie, rehabilitację

 i zakup leków.
Pomóż Grzesiowi, On też chce żyć.

KRS 0000249753 
Grzegorz Schulz

Z góry dziękujemy za okazałą pomoc.
Rodzina Grzesia

Przekaż z podatku

1% dla 
Grzesia
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Opracowanie: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU

W piątek 1 marca 2019 roku 
odbyło się uroczyste nadanie 
sztandaru oraz ogólne zebra-
nie członków Stowarzyszenia 
Sołtysów Powiatu Nowotomy-
skiego. Podczas tej uroczysto-

ści wręczono wyróżnienia dla 
sołtysów. 

Uhonorowanymi sołtysami 
z gminy Nowy Tomyśl 
zostali:

a Pani Anna Szymkowiak 
– sołtys Borui Kościelnej
a Pan Leszek Drążkowiak 
– sołtys Bukowca
a Pan Marek Bińkowski 
– sołtys Cichej Góry

Nadanie sztandaru 

W poniedziałkowe popołudnie 11 marca 2019 r. w Centrum Kongresowo-Dydak-
tycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odbyła 
się uroczysta gala plebiscytu: Osobowość Roku 2018, zorganizowana przez Głos 
Wielkopolski. Wśród zwycięzców etapu powiatowego znaleźli się:
w kategorii: Samorządność i społeczność lokalna – burmistrz Włodzimierz Hibner,
w kategorii: Działalność społeczna i charytatywna – pan Leszek Kin,
w kategorii: Kultura – pani Anna Antuszewska.

Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner zajął również III miejsce w Wiel-
kopolsce w kategorii: Samorządność i społeczność lokalna, w której nominowany 
był za reelekcję w wyborach samorządowych oraz pozyskanie kilku milionów 
złotych na rewitalizację parków. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

Osobowość Roku 2018 
– Burmistrz Włodzimierz 

Hibner na III miejscu 
w Wielkopolsce

Tegoroczny 
Jarmark Chmie-
lo-Wikliniarski 
odbędzie się 
w dniach 6-8 
września. Miejsca 
imprez i wystaw 
jarmarkowych: 
Stadion Miejski, 
deptak na ul. 
Mickiewicza i Plac 
Niepodległości.

Jarmark Chmielo-Wikliniarski
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Było kiedyś, dawno temu, 
takie powiedzonko: „no i 
od nowa Polska Ludowa”. 
Zielonego pojęcia nie mam, 
skąd się wzięło i czego 
pierwotnie dotyczyło, ale 
przypomniało mi się, kiedy 
zobaczyłem, że na obrady 
najbliższej sesji Rady Miej-
skiej Leszna wprowadzono 
projekt uchwały w sprawie 
„pomnika wdzięczności” 
żołnierzom Armii Czer-
wonej. Który to już raz – 
trzeci? Czwarty? 

Wozimy się z tym tematem od 
dwóch lat i właściwie cały czas 
dyskusje wyglądają tak samo. 
Jedni mówią, że trzeba zaorać, 
bo w końcu nie bardzo mamy 
za co być wdzięczni owej ar-
mii, drudzy uważają, że wręcz 
przeciwnie, bo jakby nie ona 
to dziś byśmy na chleb mówili  
„brot”, a na muchy „fliegen”. 
Pomiędzy jednymi i drugimi 
jest jeszcze szerokie spektrum 
zdań pośrednich: żeby może 
jakąś tabliczkę wyjaśniającą 
postawić, zmienić napis na 
pomniku na taki bez słów o 
„niepodległości Związku Ra-
dzieckiego i Polski” względnie 
przerobić jakoś, żeby IPN się 
nie czepiał. 

Gdyby ktoś mnie spytał o 
osobiste zdanie przyznałbym, 
że nie jestem fanem tego po-
mnika. Pisałem już zresztą 
o tym kiedyś - zdaje się, że 
jeszcze zanim komukolwiek 
przyszło do głowy ustawę 
dekomunizacyjną wymyślać. 
Komunizmu nie cierpię od sa-
mego korzenia, czyli Rewolu-
cji Październikowej (podobnie 
zresztą, jak nie cierpię Rewo-
lucji Francuskiej i wszelkich 
innych rewolucji, uroczych z 
pozoru, ale w gruncie rzeczy 
bałamutnych). Armia Czer-
wona napadła Polskę w 1939 
roku, a że Rosjanie uważają, że 

II wojna światowa zaczęła się 
dopiero dwa lata później, to już 
nie mój problem. Zresztą, co ja 
się będę rozwodził - wszyscy 
wiedzą o co chodzi. Byłbym 
więc z całą pewnością zwolen-
nikiem „opcji rozbiórkowej”, 
gdyby… 

No właśnie. Gdyby to ode 
mnie zależało. Ale nie zależy. 
A najśmieszniejsze jest to, 
że to nie zależy od nikogo w 
Lesznie: ani od prawicy, ani od 
lewicy, ani od radnych, ani od 
prezydenta. Ma być rozebrany 
i nie mamy nic do gadania. 
Jest ustawa, opinia IPN i tyle. 
O czym przypomniał nam 
pan wojewoda wzywając do 
usunięcia, żeby prawo zostało 
wykonane. Bo jak nie to po-
mnik i tak zostanie usunięty 
decyzją wojewody na koszt 
miasta. 

I to mi się trochę nie podoba. 
Bo strasznie nie lubię, kiedy 
różni ludzie „z góry” przypo-
minają mi, że nie mam nic do 
gadania. Zresztą ja jak ja, ale 
samorząd, czyli nasza mała 
lokalna demokratyczna ojczy-
zna. Zgadzam się, że czasem 
decyzje samorządu bywają dla 
mnie niezrozumiałe, czasem 
wręcz wydają mi się błądzić po 
manowcach, ale jednak zawsze 
można sobie z nimi popolemi-
zować. A może i przekonać. A 
tu, trach…! - ma być i koniec. 
Więc z przekory chciałoby się 
trochę postawić okoniem? Ale 
nie można. 

Podobnie zresztą nie mamy 
nic do gadania w sprawie 
zmienionych zasad budżetu 

obywatelskiego. Tu przypo-
mnę, że nie byłem entuzjastą 
tego rozwiązania, ale skoro 
radni przyjęli, to trudno. Na-
wet kilka razy poparłem jakieś 
projekty. Miałem różnego 
rodzaju uwagi, a po napisa-
niu o nich nawet starłem się 
telefonicznie z pewną czytel-
niczką. Ale w gruncie rzeczy 
powoli się do pomysłu prze-
konywałem. Nawet zacząłem 
znajomym z innych miast 
mówić, że mamy takie ciekawe 
rozwiązanie. No i fajnie, tylko 
że znowu nie mamy nic do ga-
dania. Bo budżet obywatelski 
nakazano. Ustawą. Mało tego 
- w ustawie napisano, ile ma 
wynosić. Mało tego - napisano, 
że jak coś wygra głosowanie, 
to trzeba obowiązkowo zreali-
zować. No a na dodatek do tego 
wszystkiego, w głosowaniu 

będą mogły wziąć udział dzie-
ci. Oczywiście mógłbym teraz 
wzbić się na wyżyny ducha 
polemicznego, żeby dyskuto-
wać, czy to ma sens, czy nie. 
Ale po co - ustawa weszła w 
życie i stała się prawem. I nie 
mamy nic do gadania, podob-
nie jak w przypadku pomnika 
wdzięczności. 

No chyba, że ktoś wpadnie 
na diaboliczny pomysł: złoży 
do budżetu obywatelskie-
go projekt budowy nowego 
pomnika wdzięczności, zaś 
wszystkie szkoły i przedszkola 
za nim zagłosują. To byłoby 
największe obejście systemu 
od dnia, kiedy kupiłem kon-
serwę turystyczną i zjadłem ją 
w domu.  Radio Elka

Uroczystą mszą świętą 
w leszczyńskiej bazylice 
rozpoczęły się tegoroczne 
obchody Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych. W samo południe 
uczestnicy spotkali się pod 
pomnikiem poświęconym 
żołnierzom niepodległościo-
wego podziemia przy ul. 
Poniatowskiego. 

Tam jako pierwszy głos zabrał 
wiceprezydent Piotr Jóźwiak, 
który zapewnił, że Leszno 
pamięta o Żołnierzach Wy-
klętych. Przypomniał, że to 
właśnie tutaj w 2014 roku 
odsłonięto pierwszy w Wielko-
polsce honorujący ich monu-
ment. W swoim przemówieniu 
postawił pytanie: dlaczego po-
mimo uchwały Sejmu Rzecz-
pospolitej Polskiej podjętej 
prawie jednomyślnie w spra-
wie ustanowienia dnia 1 marca 
Narodowym Dniem Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych, w nie-
których środowiskach jeszcze 
dziś próbuje się ich nazywać 
bandytami? 

Odpowiedź na powyższe 
pytanie, jakkolwiek oczywistą, 
pozostawiam wnikliwym i 
oczywiście rozumnym uczest-
nikom dzisiejszej uroczystości, 
dodając jednak przy tym, że 
jak napisano w preambule 
ustawy, która ustanowiła dzi-

siejszy dzień, oni walczyli o 
wolną Polskę. To kimże byli 
ci, którzy z nimi walczyli czy 
skazywali ich na śmierć lub 
wieloletnie więzienia? Kimże 
byli ci, którzy próbowali ska-
zać ich na wieczną niepamięć, 
a dziś ich pamięć szargają. Po 
raz kolejny w naszej historii 
w czasie tych wielu wyroków, 
prawo musiało ustąpić przed 
bezprawiem. Myślę, że każdy 
kto dziś przybył pod pomnik w 
swoim sumieniu, po głębszym 
zastanowieniu, może odpowie-
dzieć na te pytania - mówił 
Jóźwiak. 

Swoje przemowy wygłosili 
również posłowie RP - Jan 
Mosiński z Prawa i Sprawiedli-
wości oraz Wojciech Ziemniak 
z Platformy Obywatelskiej. 
Pierwszy z nich zwrócił się do 
licznie przybyłej młodzieży, 
mówiąc, że w ofiarach tamtych 
tragicznych wydarzeń mają 
swoje wzorce. Jako przykład 
podał niespełna 18-letnią Da-
nutę Siedzikównę ps. Inka, 
która zamordowana została 
strzałem w tył głowy. 

- Jak pięknie napisała w 
grypsie do swojej babci: „Za-
chowałam się jak trzeba”. 
Obyśmy nie musieli drodzy 
młodzi leszczynianie, spraw-
dzać waszego bohaterstwa, ale 
jestem święcie przekonany, że 
gdyby była taka konieczność, 

zachowalibyście się jak trzeba. 
Wasza obecność w tym miej-
scu i w tym czasie jest tego 
potwierdzeniem - powiedział 
Mosiński. 

Po przemowach z krótkim 
programem artystycznym wy-
stąpili uczniowie Zespołu 
Szkół Ekonomicznych. Na 
zakończenie pod pomnikiem 
złożono kwiaty i zapalono 
znicze. 

Zaproszono także na impre-
zy towarzyszące. Dziś o 17.00 
w Bibliotece Ratuszowej wy-
kład pt. „Sylwetki Żołnierzy 
Wyklętych w Wielkopolsce” 
wygłosi dr hab. Waldemar 
Handke, a o 19.00 w Te-

atrze Miejskim wyświetlony 
zostanie film „Gurgacz. Ka-
pelan Wyklętych”. Z kolei 
w niedzielę samo południe 
wystartuje Bieg Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych - Tropem 
Wilczym.

 Radio Elka 

Nie mamy nic do gadania 

Jóźwiak: Leszno pamięta 
o Żołnierzach Wyklętych

Rada Miejska Leszna nie 
wyraziła woli usunięcia po-
mnika wdzięczności Armii 
Czerwonej znajdującego 
się u zbiegu ulic Staro-
zamkowej i Lipowej. Teraz 
następny krok będzie nale-
żał do wojewody. Wszystko 
wskazuje na to, że wyda 
on decyzję o rozbiórce, a 
kosztami zostanie obciążo-
ny samorząd Leszna.  

Przypomnijmy, że przed dwo-
ma laty IPN wydał opinię, że 
monument powinien zostać 
rozebrany w związku z tzw. 
„ustawą dekomunizacyjną” 
zakazującą propagowania 
ustrojów totalitarnych. Chodzi 
przede wszystkim o inskryp-
cję na pomniku „Wieczna 
chwała bohaterom poległym o 
wolność Związku Radzieckie-
go i Polski”. Zgodnie z ustawą 
pomnik miał być usunięty do 
końca marca ubiegłego roku. 
Od tego czasu miejscy radni 
kilka razy dyskutowali na ten 
temat, lecz nie podjęli osta-
tecznie żadnej decyzji. Pod 
koniec grudnia do magistratu 
wpłynęło pismo od wojewody, 
monitujące w sprawie rozbiór-
ki. Jak informował wtedy jego 
rzecznik, jeżeli wezwanie nie 
przyniesie skutku, to wojewo-
da wyda decyzję o rozbiórce, 
a kosztami obciąży samorząd. 

W porządku dzisiejszych 
obrad pojawił się projekt 
uchwały mówiący o tym, że 
Rada Miejska Leszna wyra-
ża wolę usunięcia pomnika 
wdzięczności Armii Czerwo-
nej. Za takim rozwiązaniem 
zagłosowało dziewięcioro 
radnych i tylu 

samo było przeciwnych. 
Dwóch rajców wstrzymało się 
od głosu. 

Zanim jednak doszło do 
głosowania toczyła się długa 
dyskusja. Rozpoczął ją wice-
przewodniczący rady Adam 
Kośmider (PiS), który przypo-
mniał, że wojska Armii Czer-
wonej wkroczyły do Polski nie 
po to, aby nas wyzwalać, lecz 
aby zaprowadzić reżim komu-
nistyczny i wepchnąć Polskę w 
orbitę Związku Radzieckiego. 

- Jak spojrzymy w oczy 
leszczyńskim Sybirakom, 
którzy radzieckimi bagnetami 
byli wpychani do bydlęcych 
wagonów, wywożeni w ka-
torżniczych warunkach na 
Sybir. Za co oni mają być 
wdzięczni? Za to, że byli Sy-
birakami? Czy w momencie 
głosowania pomyślą państwo 
o setkach tysięcy obywateli 

Radni przeciwni usunięciu 
pomnika 

Armia Czerwona napadła Polskę w 1939 roku, 
a że Rosjanie uważają, że II wojna światowa 
zaczęła się dopiero dwa lata później, to już nie 
mój problem.

Po raz kolejny w na-
szej historii w czasie 
tych wielu wyroków, 
prawo musiało ustą-
pić przed bezpra-
wiem. 
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polskich zamordowanych tyl-
ko dlatego, że byli Polakami? 
Czy właśnie dlatego powinni-
śmy zostawić ten pomnik w 
tym miejscu? - pytał retorycz-
nie Kośmider, który wymienił 
jeszcze wiele zbrodni dokona-
nych przez Armię Czerwoną. 
Odniósł się także do pomysłu 
wymiany tablicy na pomniku. 
Jego zdaniem pasowałby tam 
tylko napis: „Przeklinamy 
was za zbrodnie przeciwko 
narodowi polskiemu”. 

Radna Edyta Feliczak-Przy-
była (Koalicja Obywatelska) 
opisała historię swojego dziad-
ka, który zginął w Żabikowie z 
rąk Niemca, ale to Polak, jego 
sąsiad z podwórka okazał się 
największym katem. 

- Czy ja mam teraz powie-
dzieć, że mieszkańcy Leszna 
są źli, bo jeden z nich znęcał 
się nad moim dziadkiem? Nie 
można uogólniać, że każdy z 
żołnierzy Armii Czerwonej był 
zły. Po za tym ten pomnik jest 
historią, a śladów historii nie 
można zacierać - mówiła radna. 

Aleksandra Petrus-Schmidt 
(PL 18) zwróciła uwagę, że 
za późno już na dyskusję, 
bo głosowanie tak naprawdę 
dotyczy już tylko tego kto 
rozbierze ten pomnik - miasto 
czy wojewoda. 

- Jeżeli to miasto Leszno 
podejmie decyzję o jego roz-
biórce, to wtedy będziemy 
mieli możliwość decydowania 
co z nim dalej zrobić. Jestem 
pewna, że takich dylematów 
nie będzie miał pan wojewo-
da. Paradoks tego głosowania 
polega na tym, że głosując 
przeciwko uchwale, nie głosu-
jemy za pozostawieniem tego 
pomnika, ale za jego znisz-
czeniem - powiedziała Petru-
s-Schmidt, która zapropono-
wała także, aby na skwerze 
u zbiegu ulic Starozamkowej 
i Lipowej ustawić np. tablicę 
edukacyjną upamiętniającą 
osoby poległe o walce o wol-
ność miasta. 

W dyskusję włączył się 
także m.in. radny Jacek Adam-
czak (Koalicja Obywatel-
ska), który zaznaczył, że Sejm 

uchwalając ustawę dekomu-
nizacyjną, zrzucił odpowie-
dzialność za te sprawy na 
samorządy, przez co dochodzi 
do licznych kłótni. 

Jeszcze przed głosowaniem 
prezydent Łukasz Borowiak, 
że są prowadzone rozmowy z 
IPN-em i pojawiła się szansa, 
aby pomnik przenieść do 
powstałego w 2016 roku Mu-
zeum Zimnej Wojny w Pod-
borsku, niedaleko Kołobrzegu. 
Jedna z ekspozycji poświęcona 
jest Armii Czerwonej. Pre-
zydent, podobnie jak kilkoro 
radnych, podzielił się swoją 
rodzinną historią. Jak przy-
znał, pierwszym burmistrzem, 
a później prezydentem Leszna 
był jego wujek - Józef Ziarn-
kowski, który otwierał wraz z 
Sowietami ten pomnik. 

- Moja ciocia z domu Boro-
wiak wyszła za mąż właśnie za 
tego działacza komunistycz-
nego i zobaczcie państwo w 
jakiej ja jestem sytuacji. Z 
rodziną Ziarnkowskich, która 
mieszka w Zielonej Górze je-
stem w stałym kontakcie i też 
nie będzie mi łatwo spojrzeć w 
oczy członkom mojej rodziny, 
bo wiem jakie jest ich stanowi-
sko - przyznał prezydent. 

Ostatecznie radni nie wy-
razili woli usunięcia pomnika 
Armii Czerwonej, co oznacza, 
że następny ruch będzie nale-
żał do wojewody. 

Za usunięciem pomnika 
głosowali radni PiS oraz PL 
18: Lidia Baksalary, Domini-
ka Bartosz, Kazimierz Jęcz, 
Adam Kośmider, Hanna Ko-
tomska, Krystian Maćkowiak, 
Mariusz Nowacki, Aleksandra 
Petrus-Schmidt i Stefania 
Ratajczak. 

Przeciw był Tomasz Malep-
szy (PL 18), Bernardyna Kaź-
mierczak (Lewica) oraz radni 
Koalicji Obywatelskiej: Jacek 
Adamczak, Edyta Feliczak
-Przybyła, Przemysław Górz-
ny, Adriana Machowiak, Jacek 
Matecki, Barbara Mroczkow-
ska oraz Marek Wein. 
Od głosu wstrzymali się: Mi-
chał Skrzypczak i Piotr Więc-
kowiak (obaj PL18)
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Tegoroczni absolwenci 
gimnazjów i szkół podsta-
wowych z powiatu ko-
ściańskiego wzięli udział w 
Forum edukacyjnym zorga-
nizowanym 26 lutego 2019 
roku w Kościanie z inicjaty-
wy Starostwa Powiatowego 
w Kościanie i Powiatowego 
Urzędu Pracy.

W Forum, które odbyło się na 
hali sportowej Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w  Ko-
ścianie wzięli udział ucznio-
wie, którzy zadeklarowali 
chęć kontynuowania nauki 
w klasach techników i szkół 
zawodowych – branżowych. 
Organizatorzy skierowali za-
proszenia do 84 firm z po-
wiatu. W forum wzięli udział 
przedstawiciele Cent rum 
Wsparcia Rzemiosła, Kształ-
cenia Dualnego i Zawodowego 
w Lesznie, samorządowcy i 
rzemieślnicy. Swoją ofertę 
edukacyjną zaprezentował 
Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Kościanie i Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Nietążkowie

Witając młodzież Henryk 
Bartoszewski, Starosta Ko-
ściański podziękował mło-
dzieży za wypełnienie ankiet 
dotyczących dalszej edukacji. 
– Bardzo wam dziękuję za 
odpowiedź.  Stanęliście na wy-
sokości zadania i odpowiedzie-
liście gdzie i czego się będzie 
chcieli uczyć. Dlatego nasze 
zaproszenie skierowaliśmy 
do wszystkich tych uczniów, 
którzy wybrali kształcenie 
zawodowe. I dlatego na tej 
sali spotykają się zawodowcy, 
przedstawiciele zakładów, 
warsztatów i firm – mówił 
starosta. - 1 września tego 
roku będzie w całym kraju 
specyficzny. W szkołach znaj-
dą się dwa roczniki. Zwykle w 
powiecie gimnazja kończyło 
około 780 dzieci, a w tym roku 
będzie 1570 absolwentów. To 
nakłada wielki wysiłek orga-
nizacyjny na tych, którzy mają 
wam stworzyć warunki do 
nauki. Mamy was wszystkich 
pomieścić. I jeszcze mamy wy-
pełnić wasze oczekiwania. Sta-
jemy przed tym wyzwaniem 
i przy waszej aktywności, 
waszym zdecydowaniu będzie 
nam łatwiej tą dużą liczbę 
absolwentów zagospodarować. 
Dziękuję wam za tak liczną 
obecność – podkreślał staro-
sta. - Przyjemnie jest nam, że 
wykazaliście takie zaintereso-
wanie. To świadczy o tym, że 

dojrzewacie do odpowiedzial-
ności za swoje dorosłe życie. 
Dziękuję przedsiębiorcom, 
którzy zdecydowali się przyjąć 
zaproszenie i są tutaj. Dzięku-
ję, że zechcieliście otworzyć 
swoje zakłady, warsztaty, fir-
my i przyjąć młodych ludzi. 
Dziękuję gościom, bo troska 
o wykształcenie społeczeństwa 
leży w nas wszystkich, którzy 
pełnimy funkcje publiczne. To 
nasze wspólne zmartwienie – 
zaznaczył H. Bartoszewski.

- To do was młodzi ludzie 
kierujemy to spotkanie – mó-
wił do młodzieży Starosta 
Kościański - byście mogli w 
bezpośredniej konfrontacji, 
poszukując ciągle swojego 
zawodu spotkać się i poroz-
mawiać z pracodawcami o 
możliwościach kształcenia 
praktycznego. Dlatego głów-

nym celem dzisiejszego fo-
rum jest konfrontacja wa-
szych oczekiwań i oczekiwań 
przedsiębiorców w zakresie 
kształcenia. Bardzo często  - 
zaznaczył starosta - w różnych 
rozmowach, które toczymy 
daje się słyszeć uwagi, że 
ciągle kształcenie zawodowe 
nie jest dostosowane do rynku 
pracy. Nasze forum jest próbą 
wyjścia naprzeciw temu za-
gadnieniu, aby jak najlepiej 
was przygotować do wyjścia na 
rynek pracy, abyście wybrali 
te zawody, które lubicie, te za-
wody, które znacie, te zawody, 
które są waszą pasją. Byście, 
później, w dorosłym życiu 
nie przeżywali rozczarowań, 
że nie tak chciałem, chciałam 
się wykształcić. Niech wasz 
wybór będzie taki, byście nie 
musieli zbyt często zmieniać 

branży. Prosimy was byście z 
całą powagą potraktowali dzi-
siejsze spotkanie  - apelował 
starosta H. Bartoszewski.

Gościem forum był m.in. dr 
Mirosław Radoła z Zakładu 
Polityki Oświatowej i Edukacji 
Obywatelskiej UAM w Pozna-
niu.  - Żyjemy w dynamicznych 
i ciekawych czasach – mówił 
zebranym - w których ocze-
kujemy natychmiastowości. 
Mimo to – podkreślił - pewne 
rzeczy są niezmienne. Mądry 
człowiek powinien coś potra-
fić i powinien wiedzieć jak 
się zachować.  Naukowiec, 
w związku z tym, że bierze 
udział w wielu rozmowach 
kwalifikacyjnych i ma okazję 
obserwować młodych ludzi 
mówił, że absolwentom szkół 
brakuje umiejętności wyko-
rzystania zdobytej wiedzy. 
- Problemem młodzieży jest 
także – zaznaczył - poprawne 
posługiwanie się językiem 
polskim.  Nie umiecie mówić 
o sobie i o swoich pasjach i 
swoich zainteresowaniach. 
Starajcie się dbać o język – 
apelował do młodzieży. Przy-
wołując przykłady z rozmów 
kwalifikacyjnych dr Radoła 
mówił o braku podstawowych 
umiejętności, choćby w napi-
saniu poprawnego wniosku, 
czy listu.  - Życie to nie papier, 
a wybór drogi i praca, która ma 
przynosić satysfakcję. Nie jest 
ważne -  w jego ocenie  - to, czy 
ktoś ukończy szkołę zawodo-
wą, czy średnią. Każda szkoła 
jest – podkreślał - wartością i 
ma służyć życiowej satysfakcji.

Po przemówieniach zapro-
szonych gości przyszła kolej 
na odwiedzanie stoisk i kon-
sultacje z przedsiębiorcami 
oraz nauczycielami i uczniami 
prezentujących się szkół po-
nadgimnazjalnych. 

Bartosz Jankowiak

Forum Edukacyjne
Pochodzący z Powiatu 
Kościańskiego I Naczelnik 
Szarych Szeregów 75 lat 
temu, 20 lub 21 lutego 1944 
roku został zamordowany 
przez Niemców w obozie 
koncentracyjnym Gross – 
Rosen.

Samorządowcy z Henrykiem 
Bartoszewskim, Starostą Ko-
ściańskim na czele oddali 
hołd zamordowanemu bo-
haterowi składając kwiaty 
pod kościańskim pomnikiem 
Harcmistrza. Obecni byli: 
Piotr Ruszkiewicz, Burmistrz 
Kościana, Zbigniew Franek, 
wicestarosta Kościański, Prze-
mysław Korbik, Zastępca 
Burmistrza Kościana i Michał 
Jurga, członek Zarządu Powia-
tu Kościańskiego.

W spotkaniu wzięli udział 
harcerze z kościańskiego Huf-
ca ZHP i harcerze seniorzy. 
Hufiec nosi imię Floriana 
Marciniaka. Komendantka 
Hufca hm. Jolanta Kasprzak 
podziękowała samorządow-
com za pamięć o harcmistrzu 
Marciniaku. Phm. Hieronim 
Talikadze opowiedział ze-
branym o swoim spotkaniu 
z siostrą F. Marciniaka i o 
historii jego ucieczki przed 
aresztowaniem.

Florian Marciniak (1915-
1944) urodził się w Gorzycach 
koło Czempinia. Uczęszczał 
do Szkoły Podstawowej w 
Starym Gołębinie. Dziś szkoła 
ta nosi Jego imię.

Urodził się jeszcze w czasie 
I wojny światowej, ale wy-
chował się już w niepodległej 
Polsce. Wychowany w duchu 
rodzinnych patriotycznych 
tradycji, był jednym z tych, 
którzy nie pytali, co może dać 
im Polska, tylko, co sam dać 
Polsce może. Swój patriotyzm, 
rozwijał i kultywował w har-
cerstwie, w którym pełnił wie-
le funkcji i któremu był wierny 
do końca swojego życia.  

Florian Marciniak miał 23 
lata, gdy został harcmistrzem 
i był jednym z najmłodszych 
harcmistrzów Związku Har-
cerstwa Polskiego.

W tragicznym wrześniu 
1939 roku pracował w pogo-
towiu harcerzy w Poznaniu. 
Już 6 września dotarł do 
Warszawy, gdzie zorgani-
zował i był komendantem 
Pogotowia Harcerzy, które 
aktywnie włączyło się w 
obronę stolicy.

Był współtwórcą i pierw-
szym Naczelnikiem zakonspi-

rowanego harcerstwa „Szare 
Szeregi”.

To właśnie tam Florian 
Marciniak wytyczył główne 
kierunki kształtowania po-
staw ideowych i programu 
zakonspirowanego harcer-
stwa w walce z okupantem, a 
także sprecyzował koncepcje 
wychowania przez walkę z 
najeźdźcą na pierwszej linii 
frontu. Przygotował program, 
który z żelazną konsekwencją 
realizował „na dziś”, „na ju-
tro”, „na pojutrze”. Nadał ru-
chowi harcerskiemu rozmach 
i ramy organizacyjne.

Szare Szeregi znane są z ak-
cji sabotażowych i zbrojnych, 
np. zamachów na wysokich 
funkcjonariuszy niemieckich, 
odbicia więźniów. To właśnie 
Marciniak powierzył kiero-
wanie akcją odbicia więźniów 
pod Arsenałem komendantowi 
Chorągwi Warszawskiej Sta-
nisławowi Broniewskiemu. 
Akcja ta pomimo ciężkich 
strat przeszła do legendy, da-
wała harcerstwu poczucie siły.

Aresztowany w Warszawie 
w 1943 roku, przesłuchiwany 
i torturowany w alei Szu-
cha, później w Forcie VII w 
Poznaniu, do końca wierny 
przyrzeczeniom harcerskim. 
Po długotrwałym śledztwie 
zesłany do obozu koncentra-
cyjnego w Gross-Rosen, gdzie 
został zamordowany śmiertel-
nym zastrzykiem 20 lutego lub 
21 lutego 1944 wraz z grupą 
ponad 20 harcerzy, bojowni-
ków polskiego podziemia. W 
chwili śmierci miał 29 lat. 

W 2006 roku Florian Marci-
niak został odznaczony przez 
prezydenta Lecha Kaczyńskie-
go Krzyżem Wielkim Orderu 
Odrodzenia Polski. 

Na podstawie: J. Świąt-
kiewicz, „Nie wydał nikogo 
hm Florian Marciniak (1915-
1943)” w „Wierni Niepodle-
głej”, tom. II, Kościan 2005.

W Zespole Szkół im. M. 
Konopnickiej w Kościanie 
uruchomiono platformę 
przyschodową  pozwalającą 
na transport osób niepełno-
sprawnych na wózkach.

Pierwszym uczniem, który 
wypróbował platformę był 
Oskar. Jego zdaniem jechało 
się – jak mówił – bardzo fajnie. 
To już kolejne urządzenie tego 
typu w szkole.

Platforma umożliwi trans-
port osób niepełnosprawnych 
na wózkach inwalidzkich do 
świetlicy szkolnej, sekretaria-
tu, pokoju nauczycielskiego 
i gabinetów dyrektorów. Na 
niższej kondygnacji znajduje 
się biblioteka i stołówka.

Obecny przy uruchomieniu 
platformy Henryk Bartoszew-
ski, Starosta Kościański wy-
raził radość z uruchomienia 

nowego sprzętu, który pomoże 
uczniom w codziennym funk-
cjonowaniu w szkole. W spo-
tkaniu wzięła udział dyrektor 
PFRON Anna Skupień, Zbi-
gniew Franek, Wicestarosta 
Kościański oraz dyrektor szko-
ły Magdalena Dyszkiewicz.

Zakup i montaż platformy 
uzyskał wsparcie Państwo-
wego Funduszu Osób Nie-
pełnosprawnym w ramach 
„Programu wyrównywania 
różnic między regionami III” 
w obszarze B – likwidacja 
barier w urzędach, placówkach  
edukacyjnych  lub środowisko-
wych domach samopomocy w 
zakresie umożliwienia osobom 
niepełnosprawnym poruszania 
się i komunikowania. Pozyska-
ne wsparcie wyniosło 10 tys. 
złotych. Pozostała, większa 
kwota, 24 809 złotych pocho-
dziła z budżetu powiatu.

75 lat temu został 
zamordowany Naczelnik

Uruchomiono platformę przyschodową

Powiat kościański
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Nowa Piątka PiS to oferta 
programowa dla rodzin, 
ludzi młodych i dla senio-
rów, to także rozwój dla 
regionów. Nowe zobowią-
zania rządu przedstawił 
poseł Marcin Porzucek. 
Podał konkretne deklara-
cje i podkreślił, że będą 
zrealizowane, bo Prawo i 
Sprawiedliwość dotrzymuje 
słowa. 

Zdaniem parlamentarzysty 
wszystkie propozycje są do-
brze przemyślane i bilansują 
się w budżecie. – My jesteśmy 
koalicją polską, pracujemy 
dla Polaków, przychodzimy z 
konkretami: Rodzina 500+ od 
pierwszego dziecka, młodzi 
- brak podatku PIT dla pra-
cowników do 26. roku życia, 
praca - obniżenie kosztów 
pracy (co najmniej dwukrotne 
podniesienie kosztów uzyska-
nia przychodu oraz obniżenie 
PIT-u dla wszystkich pracują-
cych), starsi i słabi - Emery-

tura + (dodatkowe 1100 zł dla 
każdego emeryta rocznie, już 
od tego roku), infrastruktura - 
przywrócenie zredukowanych 
połączeń autobusowych – wy-
liczał poseł Marcin Porzucek.

- W  Polsce w ciągu ostat-
nich kilkunastu lat połączenia 
autobusowe zostały zredu-
kowane o połowę z prawie 
miliarda przejechanych kilo-
metrów – dodawał. 

Realizacja tych przedsię-
wzięć ma nastąpić w ciągu 
najbliższych miesięcy. Jeśli 
zostaną zrealizowane będzie 
to niewątpliwie duży zastrzyk 
dla Polaków. Jeśli zaś dekla-
racje nie będą dotrzymane, 
zaufanie społeczne do rządu 
może zostać podważone. 

- W 2015 roku eksperci 
związani z platformą oby-
watelską straszyli, że nie uda 
się przywrócić wieku emery-
talnego i programu rodzina 
500+. Dzięki uszczelnieniu 
podatków i znakomitemu 
rozwojowi gospodarki nie 

tylko zrealizowaliśmy nasze 
obietnice, ale znacząco obni-
żyliśmy deficyt budżetowy. W 
2018 roku wyniósł on ok. 10 
mld złotych, mimo że ekspert 
PO Andrzej Rzońca progno-
zował 100 mld zł. Kolejne 
działania związane z ograni-
czeniem szarej strefy pozwolą 
na sfinansowanie projektów, 
które zaprezentowaliśmy w 
sobotę. Mamy zabezpieczone 
środki, szczegóły będziemy 
prezentować w najbliższych 
dniach i tygodniach. Obecna 
kondycja polskich finansów 
publicznych jest najlepsza 
od wielu lat. Dług publiczny 
spadł poniżej 50% PKB – 
zapewnia Marcin Porzucek 
z PiS. 

Prawo i Sprawiedliwość 
pokazało więc jednolity plan 
i cel. Przed politykami bar-
dzo ciężka i wymagająca 
kampania do Parlamentu 
Europejskiego, a później do 
Sejmu i Senatu.

Marcin Porzucek, poseł na Sejm RP

Nie da się ukryć. Przed nami 
bardzo ważne wybory, naj-
pierw europejskie, a później 
do Sejmu i Senatu. Najbliższe 
wybory to kwestia silnej 
pozycji Polski w Europie 
oraz bezpieczeństwa, o które 
dbamy. Stawką wyborów 
krajowych jest to, czy polską 
będzie rządzić partia, która 
chce, aby owoce wzrostu 
gospodarczego trafiały do 
kieszeni Polaków, czy partia, 
która pozwalała hulać w 
Polsce mafiom vat. 

Domagamy się od polity-
ków Koalicji Europejskiej 
odpowiedzi: czy poprze-
cie program #500plus dla 
wszystkich dzieci? Czy 

poprzecie trzynastą emerytu-
rę? Czy poprzecie zerowy pit 
dla młodych? Czy poprzecie 
nasze pozostałe propozycje – 
odbudowę połączeń autobu-
sowych, obniżenie kosztów 
pracy?

Każdy powinien sobie dziś 
postawić pytanie, czy będzie 
głosował na nas. My mówi-
my, że pieniądze są i będą 
trafiać do polskich rodzin, 
czy na egzotyczną koalicję, 
która mówi, że „pieniędzy 
nie ma i nie będzie”, bo nic 
się nie da zrobić z mafiami 
VAT. Całą prawdę o tym co 
Koalicja Europejska sądzi o 
ważnych dla Polaków propo-
zycjach PiS i oczekiwanych 

transferach społecznych po-
kazano w gazecie wyborczej. 
GW i PO szydzą z pielęgnia-
rek, nauczycieli, wojskowych. 
Mówią, że pieniądze, na 
które te grupy czekają to 
jakieś rozdawnictwo. Prawo 
i Sprawiedliwość, chce, żeby 
z owoców wzrostu gospodar-
czego korzystali wszyscy Po-
lacy, żeby korzystały wszyst-
kie grupy społeczne. Politycy 
Koalicji Europejskiej szydzą 
z tego i mówią, że to jest 
rozdawnictwo, że to jakieś 
„łapówki”. My natomiast 
jesteśmy formacją, która jak 
się umówi z obywatelami, to 
słowa dotrzymuje.

Marcin Porzucek, poseł na Sejm RP

Walka o dostatek Polaków

Zatrzymaliśmy mafie VAT

Już za niecały kwartał 
odbędą się wybory do 
Parlamentu Europejskiego, 
jesienią czekają nas wybory 
do polskiego Sejmu i Sena-
tu. Najwyższa więc pora, 
żeby Prawo i Sprawiedli-
wość zaprezentowało, co ma 
do zaoferowania Polakom. 

Najpierw w sobotę 23 lute-
go w Warszawie odbyła się 
konwencja wyborcza Prawa i 
Sprawiedliwości, na której za-
prezentowany został program 
#NowaPiątkaPiS, kilka dni 
później poseł Marta Kubiak 
spotkała się z dziennikarzami, 
by przedstawić im szczegóły.

- Nasz program wyborczy 
opiera się na pięciu filarach, 
stąd jego nazwa: Nowa Piątka 
PiS. Te filary to: rodzina, 
młodzi, praca, starsi i słabsi 
oraz infrastruktura – wyjaśnia 
poseł Marta Kubiak.

Co konkretnie kryje się pod 
tymi hasłami?

- Prawo i Sprawiedliwość 
stawia na rodziny. Chcemy, 
żeby od 1 lipca program „Ro-
dzina 500+” przyznawany był 
rodzinom z jednym dzieckiem. 
Wsłuchiwaliśmy się w głosy 
Polaków i wiemy, że dla rodzin 
z jednym dzieckiem takie 
wsparcie jest niezwykle ważne 
– rozwija pani poseł.

Zdarza się, że pracodawcy 
nie chcą zatrudniać młodych 
osób, głównie przez ich brak 
doświadczenia zawodowego, 
co pociąga za sobą koszty wy-
szkolenia takiego pracownika. 

- Zachętą do zatrudniania 
osób do 26. roku ma być znie-
sienie podatku PIT od tych 
pracowników. Chcemy też 
obniżyć koszty pracy. Jak? 
Choćby dwukrotnie podno-
sząc kwotę uzyskania przycho-
du – mówi pani poseł Kubiak.

Prawo i Sprawiedliwość dba 
też o starszych. 

- Proponujemy „trzynastkę” 
dla emerytów, czyli dodatkowe 
1100 złotych, już od tego roku.

Na koniec infrastruktura. 
Od jakiegoś czasu pojawia 
się w mediach temat braku 
połączeń autobusowych mię-
dzy miejscowościami. Nic 
dziwnego, w ciągu ostatnich 
kilkunastu lat z miliarda ki-
lometrów, połączenia autobu-
sowe zostały zlikwidowane o 
połowę. Przez to ludzie starsi 
nie mogą dostać się do lekarza, 
młodzież do szkoły. 

- Tak nie może być. Sta-

wiamy na rozwój transportu 
publicznego – zapewnia Marta 
Kubiak.

Jak zapewnia pani poseł, 
wszystkie przedstawione pro-
pozycje są bardzo dobrze 
przemyślane i bilansują się w 
budżecie. 

- Stawka tej kampanii wy-
borczej jest wysoka, bo stawką 
jest przyszłość Polski i Pola-
ków. Chcemy, żeby wszyscy 
byli równi wobec prawa, żeby 
mieli równe szanse. Przez 
cztery lata udowodniliśmy, że 
słuchamy Polaków i potrafimy 
dotrzymać słowa. Przed nami 
ciężka kampania, ale nasi 
kandydaci, ze Zdzisławem 
Krasnodębskim na czele, zro-
bią wszystko, żeby zdobyć 
zaufanie wyborców, a potem, 
żeby tego zaufania nie zawieść 
– zapewnia poseł 

Poseł na Sejm
Marta Kubiak.

#NowaPiątkaPiS, czyli słuchamy Polaków 
i dotrzymujemy słowaPodlasiak, Bizon, Pewex, 

Rarytas, U Kasi... I jeszcze 
długo można by tak wymie-
niać. W samej tylko Bruk-
seli jest ponad 30 polskich 
sklepów, w których półki 
uginają się pod ciężarem spe-
cjałów sprowadzonych prosto 
z naszego kraju. Pachnące 
wypieki, doskonałe mięso, 
aromatyczne wędliny, świeże 
warzywa i owoce, szczegól-
nie jabłka, przyciągają nie 
tylko rodaków, ale również 
coraz większą liczbę Belgów 
i obcokrajowców poszu-
kujących wysokiej jakości 
produktów spożywczych. 
Ostatnio jednak jakby nieco 
mniej...       

Trudno się temu dziwić. W 
końcu także do Belgii do-
tarły informacje o niedawno 
odkrytym w Polsce skanda-
licznym procederze zabijania 
na mięso chorych krów, do 
którego dochodziło w nocy 
bez nadzoru lekarza wetery-
narii. Mięso tylko z jednej 
ubojni trafiło aż do 13 innych 
krajów Unii Europejskiej! 
A przecież nikt nie wierzy 
w to, że tak skandaliczny 
proceder uprawiała tylko 
jedna firma. To wyjątkowo 
dotkliwy cios dla krajowych 
hodowców i producentów, a 
trzeba pamiętać, że niemal 
całość wołowiny wyprodu-
kowanej w Polsce trafia na 
eksport. Już teraz pierwsze 
szacunki mówią aż o 600 
mln zł strat dla hodowców. A 
to przecież dopiero pierwsze 
reakcje światowych rynków. 
Ratowanie nadszarpniętego 
wizerunku będzie niestety 
równie kosztowne. 

Ciekawe, co w tej sytuacji 
robi minister rolnictwa w 

rządzie Prawa i Sprawiedli-
wości? Kaja się? Przeprasza, 
że podlegające mu służby 
zawiodły? NIE! Publicznie 
pyta, w czyim interesie 
działali reporterzy, którzy 
ten skandal wyciągnęli na 
światło dzienne. Coś podob-
nego! No jak to, w czyim?! 
Oczywiście, że w interesie 
SUWERENA, którego po-
litycy PiS w ciągu ostatnich 
kilku lat przywołują w co 
drugim zdaniu. Suwerenem 
są bowiem polscy obywatele, 
konsumenci, którzy nie chcą 
jeść mięsa pochodzącego z 
uboju chorych czy padłych 
krów. Tak samo, jak suwe-
renem są uczciwi hodowcy i 
producenci mięsa oraz jego 
przetworów, których opłacal-
ność produkcji leci teraz na 
łeb na szyję. To w ich intere-
sie działali dziennikarze. 

Za swoje słowa minister 
rolnictwa powinien podać się 
dymisji. Oczywiście nie zro-
bił tego, bo doskonale wie, że 
włos z głowy mu nie spadnie. 
Nie takie rzeczy Suweren 
w Polsce musiał już wcze-
śniej zdzierżyć. Wystarczy 
przypomnieć, jak w zaciszu 

gabinetów Ministerstwa 
Rolnictwa i Ministerstwa 
Obrony Narodowej powstały 
plany, by tuczniki ze stref 
zagrożonych afrykańskim 
pomorem świń przerobić na 
konserwy i skierować je do 
jednostek wojska, zakładów 
karnych, a nawet do szkół 
i szpitali! I tak w cudowny 
sposób surowiec dotychczas 
niejadalny nagle stawał się 
zupełnie bezpieczny. A co z 
prawem konsumentów, czyli 
Suwerena, do informacji na 
temat pochodzenia mięsa? 
Eee…, konserwy miały prze-
cież trafić, do mundurowych, 
a nie do kantyny Urzędu 
Rady Ministrów. „Rząd sam 
się wyżywi!”.  

Plan pod tytułem „konser-
wy na poligony” zrodził się 
rzecz jasna z obaw przed 
wściekłością rolników i 
producentów trzody chlew-
nej, którzy przez kolejne 
miesiące ze zgrozą patrzyli 
na to, jak nieumiejętnie rząd 
Prawa i Sprawiedliwości 
walczy z wirusem ASF. Mało 
kto już pamięta, że w czasie 
kampanii wyborczej w 2015 
roku, gdy zaraza ograniczała 
się jedynie do Podlasia, PiS 
przekonywał, że zajmie się tą 
kwestię, bo przecież „nie ma 
silnej polskiej gospodarki bez 
silnego polskiego rolnictwa”. 
Tymczasem minęły trzy 
lata, a sytuacja na rynku 
wieprzowiny jest gorsza niż 
była. Jest katastrofalna. Ceny 
skupu żywca znajdują się na 
granicy lub poniżej poziomu 
opłacalności. Trudno więc się 
dziwić, że co chwilę wybu-
chają rolnicze protesty.

Adam Szejnfeld
Poseł do Parlamentu Europejskiego 

Załóżmy, że każde państwo 
w Europie mogłoby zmienić 
swoje położenie geograficz-
ne. Szwajcaria na przykład 
z pewnością dobrze by się 
czuła w sąsiedztwie równie 
neutralnej i pozostającej 
poza UE Norwegii. Bliżej 
Holendrów mogliby prze-
nieść się podobnie solidni i 
dobrze zorganizowani Czesi. 
Miejsca im musieliby jednak 
ustąpić Belgowie. Ci ostatni 
zaś, z uwagi na francusko-
flamandzkie poplątanie języ-
kowe, być może zrozumieliby 
Słowaków, którym nieobcy 
jest problem używania języka 
węgierskiego, ze względu 
na liczną u nich mniejszość 
Madziarów. Gdzie w tej 
alternatywnej wizji Starego 
Kontynentu znalazłoby się 
miejsce dla… Polski?

Tam, gdzie obecnie położona 
jest Wielka Brytania - od-
powiada brytyjski magazyn 
The Economist, w którym 
przed kilkoma laty pojawiła 
się narysowana zupełnie na 
nowo mapa Europy. W ten 
sposób nasz kraj z niezwykle 
burzliwą historią mógłby w 
końcu odciąć się od wszel-
kich potencjalnych proble-
mów... kanałem La Manche. 
No cóż. Możemy sobie 
pogdybać, czy żarty robić, 
ale oczywiście pewnych 
rzeczy nie jesteśmy w stanie 
zmienić, a już na pewno 
historii i położenia geopoli-
tycznego! Nie ma jednak co 
popadać w fatalizm! Dzięki 
skutecznej i odpowiedzialnej 
polityce zagranicznej jeste-
śmy przecież w stanie nie 
tylko szybko rozwiązywać 
wszelkie spory i konflikty, 

ale również zawierać, oparte 
na zrozumieniu, solidarności 
i zaufaniu, trwałe porozumie-
nia i sojusze. Wszystko po to, 
by nieustannie wzmacniać 
pozycję naszego kraju na 
arenie międzynarodowej... 
Hym... Tak jest w teorii poli-
tyki zagranicznej. Niestety, w 
polskiej praktyce - jaki koń 
jest, każdy widzi…
Po ponad trzech latach rzą-
dów Prawa i Sprawiedliwości 
nasze relacje dyplomatyczne 
znajdują się w katastrofalnym 
stanie! Ile już razy słyszeli-
śmy o „wstawaniu z kolan”, 
„odzyskiwaniu podmioto-
wości”, „odchodzeniu od 
murzyńskości”, czy też o 
„końcu pedagogiki wstydu”. 
Te powtarzane do znudzenia 
frazesy funta kłaków nie 
są już warte, nie mogą też 
przykryć prawdy o stanie 
polityki zagranicznej obozu 
tak zwanej „dobrej zmia-
ny”. Z Paryżem Warszawę 
poróżnił jeszcze Antoni 
Macierewicz powtarzanymi z 
pełną powagą całkowicie nie-
prawdziwymi informacjami, 
iż Francja sprzedała Egiptowi 
mistrale, by ten z kolei mógł 
je odstąpić Rosji za jednego 
dolara. W tym obłąkanym 
kontekście o helikopterach 
Caracal wspominać już 
nie trzeba. Wobec Niemiec 
natomiast PiS co jakiś czas 
odgrzewa temat reparacji 
wojennych, jeśli tylko w ten 
sposób może odwrócić uwagę 
od innych, niewygodnych dla 
siebie spraw. Trudno się więc 
dziwić, że Trójkąt Weimarski 
całkowicie przestał istnieć, 
mimo że to forum współpra-
cy Paryża, Berlina i Warsza-
wy miało realny potencjał, 

by wpływać na kierunek 
podejmowania decyzji w 
całej UE. 

W porównaniu zaś z Trójką-
tem Weimarskim znaczenie, 
kiedyś wychwalanej pod nie-
biosa, Grupy Wyszehradzkiej 
po ostatnich wydarzeniach 
jest już żadne. Tym bardziej 
że PiS nieraz dotkliwie prze-
konał się o asertywności Vic-
tora Orbana. Premier Węgier 
ani nie zagłosował przeciwko 
Donaldowi Tuskowi, z uwagi 
na co Beata Szydło poniosła 
upokarzającą porażkę „27 do 
1”, ani nie zrezygnował ostat-
nio z wyjazdu do Izraela w 
geście solidarności z decyzją 
Mateusza Morawieckiego. 
Mając takich przyjaciół, nie 
potrzebujemy już wrogów, 
można by rzec... Trzeba przy-
pomnieć też, że w niedalekiej 
przeszłości nieoczekiwanie 
najważniejszym partnerem 
strategicznym Polski została 
ogłoszona Wielka Brytania. 
Tyle tylko, że chwilę później 
okazało się, że kraj ten jest 
już na prostej drodze do 
wyjścia z Unii Europejskiej, 
więc co nam po nim?! Tym-
czasem w Brukseli piętrzą się 
problemy dla PiS-owskiego 
rządu, na czele z bezprece-
densową procedurą z art. 7 
Trybunału UE o pogwałce-
nie praworządności. Wokół 
Polski w Europie zrobiło się 
więc nagle wyjątkowo pusto 
i to w kluczowym momen-
cie, gdy trzeba negocjować 
najważniejszą dla nas rzecz! 
-  kolejny wieloletni budżet 
Wspólnoty. 

Adam Szejnfeld
Poseł do Parlamentu Europejskiego 

Rynek wieprzowiny coraz gorszy

Wokół Polski zrobiło się pusto
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Dzisiaj podzielę sie z Czytel-
nikami tym, co przeżywalem 
przez okres dwóch lat 2013- 
2015 podczas trwania proce-
sów sądowych i biegania po 
krużgankach poznańskiego 
Sądu Okręgowego i 
Apelacyjnego. Żyłem 
pod ciągłym napię-
ciem i pod presją 
sprawy sądowej 
i wszystkich jej 
emanacji. Czułem 
się znieważony, 
poszkodowany, 
szkalowany – a 
nawet osaczony. 
Wśród „niegodziw-
ców” pojawiało się tyl-
ko moje nazwisko. Moje do-
bre imię próbowano szargać 
tylko dlatego ,że twórczość 
Przyjaciela staram się ocalić 
od zapomnienia. Pani Małgo-
rzata ostatnia żona Artysty 
nie życzy sobie bowiem, aby 
rozpowszechniać utwory 
skomponowane przez jej 
męża. Nie wyraziła ona rów-
nież zgody na nazwanie stu-
dium aktorskiego imieniem 
Niemena, placów, nazw ulic 
w wielu miastach itp. Pamięć 
tego Artysty ,Jego utworów, 
Jego osiągnięć, Jego twór-
czości powoli odchodzi w 

zapomnienie. I stosownie do 
swoich wyobrażeń oskarżyła 
mnie, a ja byłem bezbronny 
wobec uzbrojonych przez pa-
ragrafy prawników. Czułem 
się pogrążony wobec tych 

działań.

Bezklasowość 
niektórych 
emocjonalnych 
wybuchów i 
wypowiadanych 
w sali sądowej 
najlepiej oddają 

przemyślaną tezę 
tego procesu, któ-

rego nikt z rozsądnie 
myślących nie jest w 

stanie pojąć. Wypowiedzi 
córki Eleonory były także  
dziwne:Twierdziła, że Ojciec 
nie pisał fortepianówek (a w 
ZAIKSie jest zgłoszonych 
97 Jego utworów -). I że 
jako 12-latka pamięta jak 
powstawała” Musica magi-
ca”, a przecież w wywiadach 
twierdziła, że twórczość ojca 
wcale jej nie interesowała. 
Córka Artysty myliła tytuły 
np .”Sen o Warszawie” wy-
mieniała jako „Warszawski 
dzień” etc.

Z kolei świadek p. Kinga Ko-

sińska powiedziała niezgod-
nie z prawdą , że Farida nie 
jest znana we Włoszech. Co 
Pani Gangi mogłaby uznać 
za pewną obrazę dotyczącej 
swej osoby. Nie wiedziała 
też p. Kosińska, że sprawa w 
której zeznaje nie toczy się o 
sławę Faridy.

  Wiele tgakich i podobnych 
„prawd” można by wymie-
niać, ale spuśćmy nad tym 
zasłonę milczenia, gdyz nie 
chcę być znowu ciągany po 
sadach. Po co i dlaczego - nie 
wiem?

 W tym roku 16 lutego co 
niektórzy obchodzili 80 
Urodziny Czesława, dzięki 
zapaleńcom, do ktorych 
Niemen  dawał przekaz, że 
ludzi dobrej woli jest więcej, 
i wiernym fanom nie jest 
jeszcze na szczęście kojarzo-
ny tylko z nazwą rzeki lub też 
z pociągiem ekspresowym na 
trasie Warszawa - Białystok? 

 Może nie tworzę jeszcze 
żadnej wartości danej, raczej 
- zdaniem spakobierczyń - 
rozbijam, atomizuję już i tak 
rozbite środowisko..
 Krzysztof Wodniczak 

Felieton Wodniczaka

Muzyka, jako artystyczna forma 
przekazu nie daje się zmierzyć żad-
nym, nawet najbardziej precyzyj-
nym instrumentem pomiarowym. 
Jako arbiter elegantiarum pozwolę 
sobie jednak „zmierzyć” ostatnie 
koncerty, jakie zorganizowali 
wielkopolscy włodarze Wojewoda 
Zbigniew Hoffmann i marszałek 
Marek Wozniak. Te koncer ty 
jednoznacznie zostały odebrane 
przez słuchaczy i recenzentów jako 
ważne ze wskazaniem na te które 
dla nas przygotował Wojewoda. O 
koncercie na poznańskim stadionie 
miejskim dającym zarobić aż 7 mi-
lionów warszawskim chałturnikom 
z żenującą niską frekwencją nie 
będę się rozpisywał, pozostawiając 
zasłoną milczenia. Nie przypadko-
wa była zapowiedz prowadzącego 
koncert (nota bene Wielkopolanina 
z Krotoszyna), że zaprasza na 
scenę marszałka... województwa 
mazowieckiego. Ten bowiem dał 
im zarobić co najmniej po 100. 000 
zł za zaśpiewanie jednej piosenki, 
nie pieśni na jakie czekaliśmy w tak 
ważnym przecież koncercie!

 Jako syn Powstańca Wiel-
kopolskiego (Jana Wodniczaka 
02.06.1891 - 27.01.1977) staram sie 
być na wszelkich uroczystościach 
związanych z Obchodami 100. 
lecia wybuchu Powstania Wielko-
polskiego. A że jest ich dużo, to i 
jestem bywalcem raz w roli dygni-
tarza (bywam zapraszany), innym 
razem w roli dziennikarza (sam 
się wpraszam). Nie odnotowałem 
jednak koncertu jaki „zafundował” 
nam marszałek: był z góry zaplano-
waną chałturą dla Warszawiaków, 
którzy przeliczali każdy dźwięk na 
mamonę i zarobili, bagatela tylko 7 
milionów złotych!

 
Wielkopolanie śpiewają dla 
Niepodległej
Dzień później Wojewoda Zbigniew 
Hoffmann przygotował poznańskie 
śpiewanie na Rynku - i to było 
właściwe i godne uczczenie tych, 
którzy wywalczyli nam wolność. 
WIELKOPOLANIE ŚPIEWAJA 
NIEPODLEGŁEJ to koncert ze 
wszech miar patriotyczny chociaż 
z popowym i rockowym przekazem 
zachwycił wszystkich i drama-
turgia i przestrzenną projekcją i 
właściwą warstwą semantyczną. 
Wspólnota poznańska i wielkopol-
ska pokazała swoją solidarność w 
akcji Śpiewajmy razem. Z potoku 
słów staraliśmy się znależć wła-
ściwe treści. Wykazaliśmy się jako 
społeczeństwo obywatelskie aten-
cją do wyrażania naszych postaw. 
Polifonia gatunków zaskakiwała, 
bo też i wyjątkowi wykonawcy 
prezentowali różne konwencje 
stylistyczne. Taką różnorodność 
zaprezentowali m.in.Kasia Ce-
rekwicka, Ray Wison, Jacek Ko-
walski, Grzegorz Kupczyk, Rafał 
Brzozowski oraz grupa LUXTOR-
PEDA z mocnym przesłaniem 
WIARA, SIŁA, MĘSTWO TO 

NASZE ZWYCIĘSTWO. Dopeł-
nieniem muzycznej całości w dur i 
moll był Poznański Chór Chłopięcy 
p/d Jacka Sykulskiego.

Na specjalnych telebimach 
przedstawiano materiały histo-
ryczne o tematyce Powstania 
Wielkopolskiego ( plakaty, kopie 
rozkazów, cytaty ze wspomnień 
powstańców). pojawiło się blisko 
1000 harcerzy, byli ułani, człon-
kowie grup rekonstrukcyjnych. Ten 
koncert w sposób właściwy uczcił 
100 lecie wybuchu Powstania Wiel-
kopolskiego. Widowisko powstało 
we współpracy z PTV3 Poznań, 
Muzeum Powstania Wielkopol-
skiego, firma ENEA.

 
Toast za Zwycięstwo
Nie inaczej było 10 stycznia br. 
w Auli Artis, gdzie młodzi, am-
bitni organizatorzy przygotowali 
TOAST ZA ZWYCIESTWO. 
Wrażenia po koncercie są i wia-
rygodne i emocjonalne, a jeśli 
do tego nasycone tym, co przed 
chwilą się zadziało w sferze od-
czuwania doznań ulotnych, które 
jednak pozostają przez dłużej we 
mnie. W drugiej części po „par-
landyście”, niby raperze Krzychu, 
koncert stał się wybitnie rockowy 
mając na uwadze, kto stanął przed 
salą szczelnie wypełnioną fanami 
LUXTORPEDY. Robert Fredrich 
potwierdził swą klasę frontmana 
świetnie nawiązując kontakt ze 
zdecydowanie młodzieżową pu-
blicznością. Dykteryjki, dowcipy 
czy dopowiedzenia były istotnym 
elementem przybliżającym mniej 
obeznanym w dyskografii zespołu 
kanwę powstawania kultowych 
hitów. Bezpośredni, szczery, w 
wybornej dyspozycji  wokalnej. 
Bez żadnych znamion gwiazdor-
stwa. To wypływa z jego natury. 
No i przede wszystkim sam kon-
cert. Znakomite współbrzmienie 
z iście stworzonym melanżu do 
takiego, dynamicznego grania i 
wielką formą wokalną Roberta 
(rola Hansa polegała na bezładnym 
dośpiewywaniu > refrenów) jaką 
wykazał w takich utworach jak Za 
wolność, Wilki dwa, Tajne znaki, 
Autystyczny. Nie zabrakło oczy-
wiście i rockowych ballad (Pusta 
studnia, Nieobecny, Siódme), co 
wspaniale uzupełniło taki, a nie 
inny pełen dramaturgii przekaz.
Zabrzmiały ulubione utwory, które 
fani  śpiewali razem z zespołem 
znając teksty na pamięć. Taka gra 
emocji i poziom jakie wzbudza 
zespół taka mieszanka koncertowa 
energia są identyczne przy wystę-
pach LUXTORPEDY. Kto nie był 
na koncercie niech żałuje, że nie 
wkroczył w ten niezapomniany 
świat prawdziwego, ostrego, gitaro-
wego grania. Wielu młodych słucha 
muzyki na stojąco - w odróżnieniu 
ode mnie, który czuje tę konwencję 
muzyczną od pół wieku i teraz 
przekazuje swoje wrażenia w fe-
lietonach Z pamiętnika rockowego 

piernika. W uzupełnieniu podam, 
że LUXTORPEDE tworzą nastę-
pujący muzycy: Robert  Friedrich 
,Tomasz Krzyżaniak, Robert Drą-
żek, Krzysztof Kmiecik oraz Hans. 

 
Koncert Muzyka Polska dla 
Zwycięstwa   
Wojewoda wielkopolski Zbigniew 
Hoffmann zaprosił na koncert 
„Muzyka Polska dla Zwycięstwa”, 
organizowany przez Fundację Za-
kłady Kórnickie i TVP3 Poznań. 
Koncert zespołu Trio Andrzeja 
Jagodzińskiego oraz Agnieszki 
Wilczyńskiej Henryka Miśkiewi-
cza, którym towarzyszyła Orkiestra 
Collegium F pod dyrekcją Marcina 
Sompolińskiego, przygotowa-
ny został z okazji 100. rocznicy 
zawarcia rozejmu w Trewirze i 
wieńczy rok stulecia Powstania 
Wielkopolskiego.

Muzyka Polska dla Zwycięstwa 
to transkrypcje polskiej muzy-
ki ludowej na jazzowo. Tematy 
ludowe z tradycyjnymi rytmami 
polskimi (kujawiak, mazurek, 
oberek, zbójnicki) przedstawiano 
jako rozbudowane utwory, zawie-
rające elementy charakterystyczne 
zarówno dla jazzu, jak i muzyki 
poważnej. Poprzednie projekty 
tria wykorzystywały oryginalne 
kompozycje klasyczne Fryderyka 
Chopina, Ludwika van Beetho-
vena jako tematy do improwizacji 
jazzowej.

Była to ze wszech miar udana 
próba wyrażenia poprzez muzykę 
jazzową energii i doświadczeń 
związanych z przekładaniem 
wielowarościowych dzwięków 
płynących niczym kaskady raz 
powolne, innymi razy zaś pełne 
chromatycznego tempa, stosujące 
rytmiczne moduły z nieobliczal-
nymi sekwencjami w dur i moll. 
Dawało się wyczuć smutek połą-
czony z radością, nadzieją, zaś 
strach czy tęsknota przedstawione 
były w poszczególnych utworach 
w taki sposób, aby rozpościerały 
się w klimatach niekiedy meta-
fizycznych. Specjalnie napisane 
zostały do tego projektu, w którym 
dominowały charakterystyczne 
dla muzyki fussion zrytmizowane 
zasady przeciwieństw. Rytm 4/4 w 
poszczególnych frazach muzycy 
zmieniali przyspieszając nawet do 
12/8 i nie sprawiało to wybitnym 
instrumentalistom problemów 
motorycznych. Taka gra emocji i 
energii przypominała mi najlepsze 
czasy jakie spędziłem w Warsza-
wie podczas festiwali Jazz Jam-
boree czy we Wrocławiu, gdzie 
odbywały się maratony jazzowe z 
serii Jazz nad Odrą. Minęło kilka 
dekad, a jazz w wybornej postaci 
wraca do Poznania - kolebki mu-
zyki swingowej, tutaj przecież 90 
lat temu podczas pierwszej Wy-
stawy PEWUKA wystąpil zespól 
Katarasińskiego!

Krzysztof Wodniczak

Od kiedy pamiętam zawsze 
byłem  radiomanem. Teraz 
w zalewie natężenia szumu 
informacyjnego pozostałem 
wierny temu ośrodkowi  
mniej lub bardziej nachalnej 
wersji propagandowe. Obra-
łem metodykę mniej stresuja-
cą ; mianowicie co tydzień 
zmieniam stacje - i uważam, 
że mam właściwy przekaz i 
ocenę rzeczywistości.

Pzyjąłem z wielkim ocze-
kianiem przyznanie koncesji 
dla Radia WNET ( wcześniej 
wydawany był miesięcznik 
Kurier Wnet)  z wlaścicielem 
Krzysztofem Skowroński, ex 
szefem radiowej Trójki.

W tygodniu w jakim slucha-
łem radia WNET Tomasz 
Wybranowski ( niegdyś mają-
cy szanse na prezesa Polskie-
go Radia, ale jego zaplecze 
polityczne czyli KUKIZ 15 
było za słabe,  by takiego 
fachowca wybronić) przepro-
wadził godzinny wywiad  z 
pieworodną córką Czesława 
Niemena Wydrzyciego , 
Marią Gutowską. Byla to nie 
tylko audycja wspomnienio-
wa, z  ktorej dowiedzieliśmy 

się wiele nowych faktów z 
życia Artysty, ale  co wążne 
- a może najważniejsze - 
opracowaie muzyczne złożo-
ne z mniej znanych nagrań 
przybliżyło Niemena bardziej 
wrażliwym, poszukujących 
innych wartości słuchaczom.
To bardzo rzadki przypadek, 
żeby autor audycji przeszukał 
w calej dyskografii takie pe-
relki muzyczne po wyslucha-
niu, których stwierdzimy, że 
takiego Niemena kochamy, 
bo On wnosi nowe wartości 
i jest prawdziwym Artystą 
progresywnym zachowują-
cym nieukrywaną tożsamość 
z rdzennymi  muzykaliami.

Te nagrania z plyt Idee fix, 
Terra Deflorata i Sodchmu-
rykapelusza uzmysłowiły 
nam - nie po raz piewszy - że 
w potoku słów i wieloznacz-
ności odnajdujemy dzięki 
Niemenowi właściwą treść. 
Wcześniej te nagrania  nie 
podobały się  redaktorom z 
rozgłośnii radiowych, bo jak 
mówili nie są przebojowe i 
są za dlugie, bo mają więcej 
niż 3 minuty i czas antenowy 
nie pozwala na ich emisje. Ot 
takie czasy, że tylko nieza-

leżne rozgłośnie interneto-
we, których w Polsce jest 
już przeszlo 80 mogą sobie 
pozwolić na dowartościowa-
nie tworczości Niemena. Ale 
nawet za sto lat będą wycia-
gane z archiwów,po to, żeby 
taka Niemenowa polifonia w  
kwesti jakże różnorodnych 
gatunków i konwencji  styli-
stycznych  zaskakiwać będzie 
in plus. Taki to Twórca. Prze-
chodzące przez Jego duszę 
spokój i prawda skupiają się 
na pewnym zrozumieniu i 
objawieniu. Dlatego ludzie 
Go słuchali i byli w Niego 
wpatzreni, bo Jego oczy były  
zwierciadlem duszy. I tak 
będzie za pół wieku...

Wydać można jeszce nie 
opublikowane Nagrania 
Niemena, Maria Gutowska 
córka patronuje wszelkim 
inicjatywom, aby ocalić 
od zapomnienia  swojego 
Ojca Czeslawa. Będę o tych 
dzialaniach informowal, a 
już dzisiaj zapraszam na Zlot 
tzw. Niemenologów w dniach 
28-30 czerwca do Bialogardu, 
gdzie będzie odsloniony po-
mnik Wielkiego Wieszcza.

Krzysztof Wodniczak
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Oczy Niemena były zwierciadłem duszy

Zawsze dla mnie ważniejsza 
jest data urodzin, aniżeli jaka-
kolwiek inna. Dlatego skorzy-
stałem z zaproszenia Ryszarda 
Książka (nie musiał mnie długo 
przekonywać), aby uczestniczyć 
w umownie zwanych 80 urodzi-
nach Czesława Wydrzyckiego 
Niemena. W lutowym numerze 
IKS’a była zapowiedz, że 16 
bm o godz. 18.00 odbędzie się 
w Galerii Jerzego Piotrowicza 
wieczór wspomnień tego Wy-
bitnego Artysty, Na to spotkanie 
przybyło wielu fanów i przyja-
ciół Czesława Wydrzyckiego 
Niemena. Podczas tego „wiecu” 
była prezentacja płyt winylo-
wych, nieznanego clipu „Kwia-
ty polskie” zrealizowanego 
przez Stefana Mroczkowsiego 
oraz projekcja filmu fabular-
nego „Sen o Warszawie” w reż. 
Krzysztofa Magowskiego. Ja 
także wspomniałem o naszej 
współpracy, która trwała przez 
blisko 14 lat.

W 199 0  rok u  Cz es ł aw 
Niemen zatrudnił mnie jako 
menagera. Wcześniej razem 
założyliśmy Stowarzyszenie 
Muzyki Elektronicznej, On był 
prezesem honorowym, które 
zostało przemienione z Jego 
inicjatywy na Stowarzyszenie 
Muzyczne Brzmienia (wydawa-
liśmy magazyn muzyczny pod 
tą nazwą). Zaproponował mi 
współpracę po koncercie, który 
zorganizowałem w Poznaniu 
dla dziesięciu tysięcy ludzi, 
na schodach Ratusza Starego 
Rynku. Zgodziłem się.

Niemen był wielkim indy-
widualistą i prekursorem, czę-
sto nie zrozumianym, szybko 
wymykającym się wszelkim 
muzycznym modom, Łączył 
może nie epoki, ale na pewno 
pokolenia. Interpretował teksty 
Asnyka, Herberta, Mickiewicza, 
Iwaszkiewicza czy Norwida i był 
nonkonformistą. Dzięki temu 
mógł codziennie rano spojrzeć 
sobie w oczy przed lustrem. 
Wiedział, że w życiu postępuje 
właściwie, według otrzymanego 
od rodziców wychowania i tego, 
co nazywamy Dekalogiem.

Współpraca Niemena ze 
mną rozpoczęła się krótko po 
premierze przedostatniej pły-
ty artysty, „Terra Deflorata”, 
wydanej przez firmę Veriton. 
To był czas, kiedy postawił na 
trudną progresywną muzykę 
elektroniczną. Stacje radiowe 
niechętnie prezentowały te 
utwory na swojej antenie, a 
ludzie niekoniecznie chcieli 

ich słuchać w dużej dawce na 
żywo. Dlatego zorganizowali-
śmy trasę pod tytułem „Niemen 
wspomnieniowy”. W pierwszej 
części przeważała muzyka elek-
troniczna, a w drugiej było już 
wspomnieniowo, te wszystkie 
znane przeboje.

Od początku Czesław za-
znaczył, bym nie zabiegał o 
sponsorów. Nie chciał, żeby mu 
na scenie coś tam nieodpowied-
niego zalegało, jakieś banery, 
bilbordy czy loga zaśmiecały 
scenę.. Zależało mu także, by 
tych koncertów nie było zbyt 
wiele, Ostatecznie grał ich oko-
ło dziesięciu rocznie. Stawiał 
na jakość. Nie chciał się zbyt-
nio męczyć, A męczył się, nie 
ukrywam tego, bo był nie tylko 
instrumentalistą, grał, śpiewał, 
sam siebie miksował, ale był 
sam sobie kierowcą, akustykiem 
i pracownikiem technicznym. 
Sam nosił aparaturę nagłośnie-
niową i instrumenty. Unikał 
pomocy innych, czyli Był sobie 
taki Zoś Samoś…

Nie zapomnę koncertu w 
nieistniejącym już leszczyńskim 
kinie Panorama. W przerwie 
występu powiedział, że dalej 
już nie może grać, bo bardzo 
boli go bark, chyba coś mu tam 
wyskoczyło, nie mogę nawet 
unieść rękę. Nie mogłem tak 
sobie przerwać koncertu w poło-
wie. Zapytałem żony czy może 
ma coś przeciwbólowego. Żona 
poszła na zaplecze, zamieniła z 
Czesławem kilka zdań, kazała 
usiąść Mu na krześle tyłem do 
niej poklepała kilka razy Go 
po plecach, po czym powie-
działa: „teraz zaboli, możesz 
krzyczeć”. Usłyszeliśmy jęk. 
Czesław za chwilę uśmiechnął 
się mówiąc, że już Go nic nie 
boli. Może koncertować dalej…

Czesław potem z uśmiesz-
kiem na twarzy mówił mi, ty 
to, masz przy sobie swojego 

prywatnego lekarza, może i 
Mnie przyjmie w poczet swoich 
pacjentów. Odpowiedziałem 
chyba, że każe chodzić po 
czworakach i w kagańcu, gdyż 
żona jest lekarzem weterynarii 
z czterdziestoletnią praktyką.

Niemen był bardzo otwarty 
na świat i przyrodę, a także 
kochał zwierzęta (był zresztą 
wegetarianinem), w domu miał 
dwie kotki dachowce. Często, 
kiedy jechaliśmy z miasta X do 
miasta Y, skręcał w jakąś bocz-
ną drogę, w kierunku lasu lub 
wolnej przestrzeni. Zatrzymy-
wał się, brał kamerę i filmował 
naturę. Cieszył się, kiedy zoba-
czył jakieś zwierzątko, zająca, 
dziki, sarenki, stada ptaków. 
Był przyjazny otoczeniu. Stąd 
przesłanie z tej płyty „Terra 
Deflorata”, w obronie Ziemi 
gwałconej przez człowieka.

Dzisiaj mogę dementować 
Jego zaangażowanie polityczne, 
chociaż przyznaje, że bliżej Mu 
było do prawicy niż centrum i 
lewicy, kiedy dawał wyraz na 
przykład w felietonach pisa-
nych do miesięcznika „Tylko 
Rock”). Co prawda pozwolił 
Akcji Wyborczej „Solidarność” 
na wykorzystywanie utworu 
„Dziwny jest ten świat” podczas 
kampanii wyborczej, ale nie 
chciał się angażować w jakie-
kolwiek ruchy partyjne.

Ostatnie koncerty jakie za-
grał i zaśpiewał Niemen od-
były się w Paryżu w polskim 
kościele. Zorganizował je za 
moja wiedzą mój wychowanek 
Remigiusz Trawiński

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

Krzysztof Wodniczak
Fot. Jerzy Garniewicz

Starsi Panowie dwaj…
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Niezależnie czy wszystko 
ostatnio układało się pomyśl-
nie, czy też znalazłeś  się w 
trudnej sytuacji, nie spuszczaj 
swoich oczu z Boga i nie prze-
stawaj Mu ufać… To będzie cię 
trzymać blisko Niego.

„Moje oczy zawsze kieruję 
na Pana, On jest tym, który 
uwalnia z sieci moje nogi”. 
(Psalm 25,5) Ufanie Bogu, 
kiedy świeci słońce, pomoże 

ci pamiętać o tym, że to On 
jest źródłem twojej pogody 
ducha, twojego pokoju. Nic na 
tym świecie – żadna osoba, 
organizacja czy siła – nie 
może zastąpić tego, kim Bóg 
jest dla ciebie, ani tego, co On 
dla ciebie zrobił. Ufanie Bogu, 
kiedy nad twoją głową skłębią 
się ciężkie chmury, da ci siłę, 
by zamiast pytać „dlaczego?”, 
nie spuszczać oczu z Tego, 

który jest odpowiedzią. Pie-
lęgnuj swoją ufność do Boga, 
a będziesz miał Jego pokój, 
równowagę i pogodę ducha. 
Ufaj Mu w dobrych i złych cza-
sach, w zdrowiu i w chorobie, 
w obfitości i w biedzie.

Zachęcam , byś zaufa ł  
Bogu, a swój wzrok i myśli 
skupił  na Nim!

Seniorze, zaufaj Mu!
Eric Celerier

Seniorze! Zaufaj Bogu!

W niedzielę 9 grudnia 2018 
r. w auli Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w 
Poznaniu, wypełnionej do 
ostatniego miejsca, odbył 
się XXI Galowy Koncert 
Charytatywny „Uzbrojeni 
w serce – Wojsko dla Ho-
spicjum”. Ten wyjątkowy 
koncert pod patronatem 
Prezydenta Miasta Po-
znania Jacka Jaśkowiaka, 
dedykowany był przez Ho-
spicjum Domowe, z wielką 
serdecznością i wdzięczno-
ścią,  jego wolontariuszom, 
darczyńcom i przyjaciołom.  

Podczas uroczystej  Ga l i 
Stowarzyszenie odznaczyło 
medalem „Przyjaciela Ho-
spicjum” i „Honorowego Wo-
lontariusza” osoby, które w 
bezinteresowny sposób w 
mijającym roku wspierały 
działania Hospicjum. W tym 
roku kapituła wyróżniła mię-
dzy innymi: Hannę Raczyń-
ską, Łukasza Dolatę, Firmę 
Rossmann orazPoznań Inter-
national Ladies Club.

Podczas koncertu wystąpili: 
Orkiestra Reprezentacyjna Sił 
Powietrznych pod dyrekcją 
majora Pawła Joksai soliści: 
Joanna Horodko i Karol Bo-
chański oraz dzieci – przy-
jaciele Orkiestry.Dochód z 
koncertu w całości zostanie 
przekazany na rzecz budowy 
Stacjonarnego Hospicjum dla 
Dzieci i Dorosłych powsta-
jącego przy ul. Engeströma, 
w którym znajdzie się mię-
dzy innymi 15 łóżek, a także 
dzienny ośrodek diagnostyki, 
leczenia i intensywnej reha-
bilitacji psychofizycznej dla 
osób starszych i z wczesnym 
stadium np. alzheimera.

Opieka paliatywna jest 
całościową, czynną opieką 

nad ludźmi, których choroba 
nie poddaje się leczeniu przy-
czynowemu. Obejmuje ona 
przede wszystkim zwalczanie 
bólu i innych objawów, ale 
także opanowywanie proble-
mów psychicznych, socjal-
nych i duchowych chorego.  
To także czynne wspieranie 
rodziny chorego w okresie 
choroby oraz po śmierci bli-
skiej osoby. Celem opieki 
paliatywnej jest osiągnięcie 
jak najlepszej jakości życia 
człowieka chorego i jego ro-
dziny.W Poznaniu funkcjonuje 
kilka organizacji i placówek 
zajmujących się opieką palia-
tywną dla dorosłych. Jedną 
z nich jest WSWOP „Ho-
spicjum Domowe” dbające o 
zdrowie i jakość życia osób 
nieuleczalnie chorych oraz 
osób starszych. Jest podmio-
tem leczniczym prowadzą-
cym trzy przedsiębiorstwa 
podmiotu leczniczego wraz 
z przyporządkowanymi im 
komórkami organizacyjnymi: 
Wielkopolskie Hospicjum dla 
Dorosłych, Wielkopolskie 
Hospicjum dla Dzieci, Cen-
trum Usług Leczniczych i 
Badań Profilaktycznych oraz 
Poznańskie Centrum Seniora, 
które nie jest osobną podjed-
nostką medyczną, a projektem 
realizowanym dzięki wsparciu 

Urzędu Miasta Poznania, ad-
resowanym do poznaniaków, 
którzy ukończyli 60 rok życia 
w ramach którego prowadzona 
jest działalność informacyjno
-doradcza, oferowana jest 
specjalistyczna opieka me-
dyczna oraz zapewniony jest 
dostęp do bezpłatnych badań 
i konsultacji medycznych. W 
Poznaniu mamy obecnie tylko 
jedno Hospicjum - Palium, 
dla chorych na raka, które 
mieści się na Osiedlu Rusa. 
Kolejka osób oczekujących na 
przyjęcie ciągle się wydłuża. 
Nie ma natomiast miejsca, 
gdzie pomocy mogliby szukać 
pacjenci niechorujący na raka, 
starsi, przewlekle i ciężko 
chorzy, którzy wymagają holi-
stycznej, wielospecjalistycznej 
opieki. I właśnie powstające 
Stacjonarne Hospicjum dla 
Dzieci i Dorosłych ma tę lukę 
wypełnić.Zaawansowanie re-
alizacyjne obiektu pozwala 
wyrazić nadzieję, że zgroma-
dzone środki umożliwią jego 
wyposażenie i uruchomienie 
w najbliższym czasie. 

Zwieńczeniem dorocznego 
koncertu, zatytułowanego 
„Uzbrojeni w serce – Wojsko 
dla Hospicjum”, była wespół 
zaśpiewana kolęda „Pójdźmy 
wszyscy do stajenki”.

Roman Szymański

Tysiące nowości wiodących 
marek, pokazy młodych 
projektantów i atmosfera 
sprzyjająca nawiązywaniu 
nowych kontaktów -  naj-
ważniejsze targi bizneso-
we dedykowane branży 
fashion, to wizytówka 
poznańskich targów, które 
odbyły się w dniach 5-6 
marca 2019 r. 

Blisko 4 tys. przedstawicieli 
branży, możliwość zapozna-
nia się z ofertą blisko i marek 
reprezentujących 16 krajów 
m.in.: Bangladesz, Białoruś, 
Chiny, Czechy, Francja, Hisz-
pania, Indie, Litwa, Niemcy, 
Pakistan, Szwecja, Tunezja, 
Turcja, Ukraina, Włochy i 
Polska – reprezentujący zna-
nych producentów, największe 
marki i najnowsze kolekcje 
najlepszych projektantów oraz 
pokazy mody i tematyczne 
warsztaty, to w skrócie cha-
rakterystyka tego typu Targów, 
których celem jest pokazanie 
trendów oraz różnorodności 
stylistycznej panujących w 
świecie mody. Uczestnicy 
mieli niepowtarzalną okazję 
spotkania z producentami, 
zawarcia umów handlowych 
i przyjrzenia się z bliska, co 
piszczy w modowej trawie, 
zapoznać się najmodniejszymi 
kolorami, fasonami i tka-
ninami. Ważnym aspektem 
targów były także szkolenia z 
zakresu marketingu i prawa. 
Przy współpracy z wybitny-
mi specjalistami stworzono 
miejsce, w którym uczestnicy 
wydarzenia otrzymują pełne 
spektrum wiedzy dedyko-
wanej branży kreatywnej. 
Tegoroczny zakres tematycz-

ny Targów podzielony został 
na: odzież damską, męską, 
młodzieżową i dziecięcą, ga-
lanterię odzieżową, bieliznę 
damska, męską i dziecięcą, 
obuwie, dodatki obuwnicze i 
kaletnicze, galanterię skórza-
ną, odzież skórzaną i skóry.

Senior też chce być modny...
Odwiedzając Targi Mody, 
szczególnie zwróciłem uwa-
gę na oferty skierowane dla 
seniorów. Czy zatem istnieje i 
funkcjonuje pojęcie „Moda dla 
seniora”?  I tutaj jednak się za-
wiodłem. Czyżby zapomniano 
o jakże potężnej rzeszy osób 
w starszym wieku? Niewiele 
firm miało cokolwiek do za-
oferowania. Rozmawiając z 
wieloma wystawcami, każdy 
oczywiście twierdził, że temat 
mody dla osób starszych nie 
jest im obojętny i jest wyjątko-
wo ważny, to jednak przeglą-
dając poszczególne kolekcje, 
miałem wrażenie niedosytu. 
Mimo że poszczególne ekspo-
zycje były wyjątkowo ciekawe 
i wzbudzały zainteresowanie, 
to jednak dziwi mnie podejście 
wystawców pomijających, 
względnie traktujących w spo-
sób szczątkowy i marginalny 
oferty dla osób w wieku se-

nioralnym. Wszyscy eksperci 
zgodnie twierdzą, że senior 
nie musi wyglądać niemodnie 
oraz staro. Dojrzałe Panie co-
raz częściej chcą być piękne i 
dobrze wyglądać. Większość 
seniorek jednak ubiera się 
zachowawczo, są tradycjona-
listkami i rzadko korzystają 
z inspiracji proponowanych 
przez stylistów i kreatorów 
mody, a spowodowane jest 
to niekiedy przez krytyczne 
uwagi ze strony otoczenia 
np. dzieci i wnuków. I to jest 
duży błąd. Kobieta w każdym 
wieku powinna być atrakcyjna. 
Moda zmienia się i aby iść z 
duchem czasu, każdy senior 
powinien tym samym zmienić 
mentalne podejście do stylu 
ubierania. Oczywiście nikt 
nie zmusza Pań do ubierania 
kreacji przeznaczonych dla 
nastolatek. Niektóre konfekcje 
należy wręcz pominąć, aby 
nie narazić się na śmieszność 
lub uszczypliwe uwagi. Ubiór 
powinien zostać wybrany 
zgodnie z najnowszą modą, 
ale jednocześnie przystawać 
do wieku i upodobań. Każda 
kobieta doskonale wie, w czym 
się czuje najlepiej i jaki styl 
najbardziej jej odpowiada. 

Tekst i Foto: Roman Szymański

Wojsko dla Hospicjum

Jak być atrakcyjną?

Premiera fragmentu kolekcji 
jesień/zima 2019 światowej 
sławy projektantki Hanny 
Bieńkowskiej, paryskie na-
stroje w sercu Poznania, bycie 
Just Unique jako definicja 
bycia sobą – to główne emocje 
mody, które oklaskiwaliśmy 
podczas Gali Polskiej Mody, 
która odbyła się 24 lutego br. 
w Ilonn Hotel w Poznaniu. 
Poznaliśmy laureatów presti-
żowych nagród przyznanych 
przez Kapitułę Polskiej Aka-
demii Mody. Został wręczony 
Medal Labor Omnia Vincit 
Towarzystwa im. Hipolita 
Cegielskiego.

Polska Akademia Mody; 
osobistości z nią związane od 
ponad 30 lat tworzą i promują 
to, co w świecie polskiej mody 
najlepsze. Zobaczyliśmy ko-
lekcje sześciu projektantów 
– zarówno tych wybitnych 
jak i utalentowanych młodych 
twórców. Top Moda – Marka 
na Topie – znak dobrej jakości 
i modnego wzornictwa oraz 
modnych marek uhonorował 

Izabelę Macudzińską, współ-
właściciela marki Just Unique. 
Srebrna Pętelka – najbardziej 
prestiżowe wyróżnienie dla 
projektantów stojących u drzwi 
modowej kariery powędrowa-
ło do Kamili Froelke, która 
zaprosiła nas na „ślub w ka-
tedrze” w odsłonie dwunastu 
sukien. Dodajmy, że finalistów 
Konkursu o Srebrną Pętelkę 
było tym razem dwoje, wybra-
nych spośród 16 zgłoszonych 
kolekcji. Dotychczas w ramach 
projektu znane i uznane marki 
wspierają młodych i zdolnych, 
Polska Akademia Mody na-
grodziła blisko dwustu mło-
dych projektantów. Złota Pę-
telka – największe i najbardziej 
pożądane wyróżnienie modo-
we w Polsce zaszczyciło jako 
nagroda indywidualna Danutę 
Bałszczyk, współwłaściciela 
salonu Shark w Poznaniu. 
Poznaliśmy Debiut Roku 2018, 
który utytułował Marcina 
Raczkowskiego. Odkryciem 
Roku 2019 była marka Angell 
proponująca odzież klasy pre-

mium. Wielki finał gali nale-
żał do Hanny Bieńkowskiej. Ta 
nowoczesna tradycjonalistka 
– bo tak właśnie określa się 
jej modowe usposobienie, 
otrzymała Statuetkę Kreatora 
Roku wraz z Certyfikatem. 
Uhonorowana została również 
Medalem Labor Omnia Vincit 
– „Praca Wszystko Zwycięża” 
przez Kapitułę Towarzystwa 
im. Hipolita Cegielskiego. 
Wpisało się to dobitnie w za-
łożenie, że moda jest sztuką 
użytkową.

To była prawdziwa wiosna 
przeżyć. Wszystko zbudziło się 
do życia – mówili uczestnicy 
Gali Polskiej Mody. Wśród 
nich była m.in.: Katarzyna 
Kierzek-Koperska, wicepre-
zydent miasta Poznania; Piotr 
Zalewski, członek Zarządu 
Powiatu Poznańskiego i Wal-
demar Witkowski. Galę po-
prowadził Dominik Górny, 
Wiceprezes Polskiej Akademii 
Mody.

Dominik Górny
foto. H. Dymalski

Gala Polskiej Mody

Sławomir Świerzyński - lider 
zespołu Bayer Full i członek 
Polskiego Stronictwa Ludo-
wego - poinformował PAP, że 
złożył rezygnację z członko-
stwa w partii. Jak podkreślił, 
występuje z PSL na znak pro-
testu, bo nie godzi się z obecną 
linią polityczną Stronnictwa.

W  TVP Info Świerzyński 
nazwał Koalicję Europejską, 
do której przystąpiło PSL, 
„Targowicą”.

Ta Koalicja Europejska jest 
spiskiem przeciwko reformom 
w Polsce, które się obecnie 
toczą, przeciwko legalnie wy-
branemu rządowi. Jak go zwał, 
tak go zwał - został wybrany 
demokratycznie—podkreślił.

Potwierdził też, że złożył 
legitymację i przestał peł-
nić funkcję prezesa zarządu 
gminnego partii w Łącku. 
Rozmawiałem z członkami 
zarządu, prawdopodobnie po-
dejmą taką decyzję, że również 
rezygnują—dodał. Jesteśmy 
zbulwersowani jako członko-
wie PSL tu na dole, że nikt 
nas nie słucha—powiedział 
Świerzyński.

 Obecny w studio wice-
prezes ludowców Dariusz 
Klimczak ocenił, że słowa 
Świerzyńskiego są „za moc-

ne”. Dodał, że lider zespołu 
Bayer Full był członkiem PSL 
przez wiele lat. Cieszyliśmy 
się razem ze wspólnych kon-
certów—podkreślił. Sam nic 
nie dostał to sie wścieka ko-
mentował tę wolte inny poseł 

PSL i  że jego wypowiedzi 
są skrajnie polskie. Tym sa-
mym dał do zrozumienia, że 
partia z zieloną koniczynką... 
rozdawała i nadal rozdaje nie 
swoje!

AST

Rolnik szuka...męża

Gala Polskiej Mody
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Która inwestycja będzie 
priorytetowa?
Chciałbym wskazać dwie 
największe inwestycje jakie 
będą realizowane w 2019 
roku. Jedna z nich, która 
jest obecnie w realizacji, 
to rozbudowa zaplecza na 
wolsztyńskim stadionie. 
Planowany termin  zakończe-
nia to październik tego roku. 
Druga inwestycja to przebu-
dowa wolsztyńskiego dworca. 
Pan wspominał o ciągu od 
dworca do parowozowni. 
Pierwszy etap tej budowy 
dotyczy terenu przyległego 
do dworca kolejowego, gdzie 
na bazie starego budynku 
powstanie nowy dworzec 
kolejowo- autobusowy. 
Będzie to zintegrowane cen-
trum komunikacyjne, czyli 
połączony dworzec kolejowy 
z autobusowym. Poczekalnia 
z punktem gastronomicznym, 
kasami, toaletami oraz kame-
ralne kino społecznościowe 
dla 20 osób. Realizacja tego 
etapu tej inwestycji będzie 
trwała przez 2019 i 2020 rok. 
Dopiero po tej inwestycji 
nastąpi drugi etap rozbudo-

wy czyli zagospodarowanie 
całego terenu przez budowę 
parkingów od wiaduktu do 
nastawni przy parowozowni.

Więc dwie inwestycje będą 
realizowane, czyli stadion i 
budynek dworca. Czy wo-
bec tego finanse wystarczą?
Na stadion dofinansowanie 
będzie z ministerstwa sportu 
w kwocie 2,5 mln. zł. Cała 
inwestycja jest zaplanowana 
na około 6 mln. zł. Natomiast 
na dworzec otrzymaliśmy 
dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego. W piątek 

22-go lutego w Ratuszu zo-
stała podpisana umowa przez 
marszałka Marka Woźniaka 
i burmistrza Wojciecha Lisa 
na kwotę 4,2 miliona złotych. 
Przetarg zweryfikuje kwotę, 
ponieważ to nie wystarczy. 
Oprócz tych dużych inwe-
stycji mamy jeszcze inne 
potrzeby mniejsze takie jak 
drogowe, remont obiektów 
oświatowych w Starej Dąbro-
wie i Tłokach.

Czy opozycja nie przeszka-
dza w głosowaniu uchwał 
inwestycyjnych?
Zarówno w poprzedniej ko-
alicji jak i obecnej zakładam 
współpracę ze wszystkimi. 
Zostaliśmy wybrani aby 
reprezentować mieszkań-
ców i działać dla ich dobra. 
Naszym celem jest rozwój 
naszej gminy. Patrząc z per-
spektywy, także poprzedniej 
kadencji współpraca układa 
się dobrze. Różnice zdań są 
pożądane a konstruktywna 
krytyka sprawia, że przed 
podjęciem uchwały trzeba się 
zastanowić.

Fr. Gwardzik

Polska Akademia Mody 
zorganizowała pierwszy 
pokaz mody w ILONN-HO-
TEL Poznań ul. Szarych 
Szeregów 16  w roku 2019 
na zbudzenie się Wiosny 
pod tytułem „ILONN Fa-
shion Show 2019”. 24 lutego 
2019 roku obejrzeliśmy 
pokaz sześciu projektantów 
Mody Polskiej na topie. 

Debiut Roku 2019 Marcin 
Raczkowski  inspirował się 
twórczością Aleksandra McO-
ueeena. W pokazie dominował 
kolor bieli, który inspiruje nie-
winność oraz czerwień symbo-
lizujący krew. Ubiory /tkaniny 
były sprayowanie czerwonym 
kolorem/ co wymagało odwagi 
projektanta Marcina Racz-
kowskiego. Oklaski podczas 
pokazu świadczyły o uznaniu 
przedstawionych projektów 
publiczności . Srebrną pętel-
kę  otrzymała Kamila Froelke 
– projektantka mody, któ-
ra  stoi dopiero u progu swojej 
kariery.

Swój pokaz nowej kolek-
cji  nazwała „Ślub w katedrze”. 
Suknie uszyła  

samodzielnie z wieloma ele-
mentami wykonanymi ręcznie. 
Uszyte są one z delikatnych 
tkanin połączone z koronkami. 
Przyszłe panny młode były za-
chwycone pokazem. Inspiracją 
były jej zaręczyny w Chester. 
Subtelne kolory z małą nutką 
elegancji robiły wrażenie na 
widzach. Statuetkę odkrycie 

roku 2019 otrzymała Angeli-
ka Kaźmierczak właściciel-
ka firmy ANGELL. Młoda 
projektantka aby podkreślić 
naturalne piękno swojej ko-
lekcji dopracowany ma każdy 
szczegół. Firma tworzy uni-
kalne i limitowane kolekcje, 
które mają służyć kobietom 
na lata. Delikatne tkaniny i 
ponadczasowy krój pięknych 
kreacji wzbudził entuzjazm 
wśród obecnych. Moto firmy 
sprowadza się do trzech słów: 
Dotknij-Doceń- Wyróżnij się. 
Mają taki ubiór z firmy AN-
GELL wyróżnisz się w tłumie. 
Złotą Pętelkę otrzymał Salon 
Odzieży „SHARK” z Pozna-
niu. Odebrała ją współwła-
ścicielka firmy pani Danuta 
Błaszczyk. Firma istnieje już 
20 lat i zajmuje się sprzedażą 
odzieży dla pań i panów na 
różne okazje. Na 1000 m2 ma 
w swojej bogatej ofercie około 
25 000 sztuk różnej odzieży.

Salon wspiera polską pro-

dukcję i 95% towaru pochodzi 
od polskich producentów , 
co gwarantuje dobrą jakość i 
bogate wzornictwo. Znak Top 
Moda otrzymała projektantka 
pani Izabela Matusińska, wła-
ścicielka firmy Just Unigue. 
Firma powstała z pasji do 
mody. Wyjątkowe kroje są 
niepowtarzalne, ekskluzywne 
i szalenie komfortowe faso-
ny odzieży. W Just Unigne 
skompletujesz całą garderobę 
od butów, spodni, koszul, 
kombinezonów, wyjątkowe 
sukienki oraz stroje kąpielowe. 
Dzięki ubiorom wiele kobiet 
odnalazły w sobie sex-appil i 
z wiarą patrzą w przyszłość. 
Wielki finał należał do znanej 
i cenionej projektantki Hanny 
Bieńkowskiej.

Otrzymała statuetkę Kreato-
ra Roku wraz z Certyfikatem. 
Została również uhonorowa-
na „Medalem Labor Omnia 
Vincit”- „Praca Wszystko 
Zwycięża” przez Kapitułę 
Towarzystwa im. Hipolita Ce-
gielskiego w Poznaniu. Swoje 
kolekcje rokrocznie prezentuje 
na pokazach w Polsce i poza 
jej granicami. Oglądaliśmy 
fragmenty  najnowszej kolekcji 
ślubnej i wizytowej, wykona-
nej ze szlachetnych tkanin. 
Wszystkie modele sa dostępne 
w sprzedaży w firmowym 
sklepie internetowym. Spon-
sorami pokazu były; ILONN 
Hotel, OSM Czarnków, PAM.

 Tekst: Zygmunt Tomkowiak
Zdjęcie: Hieronim Dymalski

Fundusz Składkowy Ubezpie-
czenia Społecznego Rolników 
ogłosił otwarty konkurs ofert 
przeznaczony dla Ochotni-
czych Straży Pożarnych ma-
jący na celu ,,Wyposażenie 
jednostek OSP z terenów 
wiejskich w sprzęt ratowni-
czy, ratowniczo - gaśniczy 
i umundurowanie bojowe, z 
wyłączeniem zakupu wozów 
strażackich”.

- To pierwszy tego typu kon-
kurs skierowany dla Ochot-
niczych Straży Pożarnych 
ogłoszony przez Fundusz 

Składkowy Ubezpieczenia 
Społecznego Rolników. Do tej 
pory Fundusz ogłaszał progra-
my społeczne przeznaczone 
dla dzieci rolników, czyli na 
organizację wypoczynku let-
niego i zimowego – wyjaśnia 
poseł Jan Dziedziczak.

Z pieniędzy, jakie otrzyma-
ją OSP można będzie zaku-
pić umundurowanie bojowe, 
sprzęt ratowniczo – gaśniczy, 
a także pokryć koszty monta-
żu sprzętu i szkolenia z jego 
używania.

- Wnioski należy składać 

do dnia 11 marca 2019 r. Mam 
nadzieję, że obecny konkurs 
będzie cyklicznym przedsię-
wzięciem i pozwoli doposażyć 
wiele jednostek OSP w naszym 
terenie – powiedział poseł 
Dziedziczak

Poniżej link do strony kon-
kursowej:

ht tps://fsusr.gov.pl /bip/
programy-spoleczne/artykul/
nazwa/otwarty-konkurs-na
-realizacje-zadania-publiczne-
go-w-zakresie-ratownictwa-i
-ochrony-ludnosci-luty-2.html

Poseł Jan Dziedziczak

Inwestycyjny Wolsztyn
Rozmowa z Wojciechem Lisem – burmistrzem Gminy Wolsztyn na tematy 

inwestycyjne Rozmowa z posłanką Martą Kubiak

W modzie powiało wiosną

Dofinansowanie dla OSP

Już za kwartał odbędą się 
wybory do Parlamentu 
Europejskiego, jesienią 
czekają nas kolejne wybory. 
To najwyższa pora, aby 
zaprezentować, co Prawo 
i Sprawiedliwość ma do 
zaoferowania Polakom?

- Kiedy jednak przedstawia-
liśmy program #NowaPiąt-
kaPiS, podniosły się głosy: 
ile to będzie kosztować, czy 
budżet państwa to wytrzyma. 
Policzyliśmy więc, ile będą 
kosztowały nowe propozycje 
– mówi Marta Kubiak, poseł 
Prawa i Sprawiedliwości.

Przypomnijmy, że propo-
zycja PiS oparta jest na pięciu 
filarach. Pierwszy to rodzina. 
Od lipca 500 złotych będzie 
przysługiwało na pierwsze 
dziecko. Jedynym warunkiem 
będzie złożenie poprawnie 
wypełnionego wniosku. 

- Wsłuchiwaliśmy się w 
głosy Polaków i wiemy, że dla 
rodzin z jednym dzieckiem 
takie wsparcie jest niezwykle 
ważne – wyjaśnia pani poseł.

Drugi filar to młodzi. Nie 
będzie PIT-u dla pracowników 
do 26 roku życia. Ulga obej-
mie wszystkich pracowników, 
którzy mają umowę o pracę. 
Trzeci filar to praca. Zależy 
nam na tym, żeby obniżyć 
koszty pracy. W czwartym fi-
larze PiS skupia się na osobach 
starszych. W maju zostanie 
wypłacona trzynasta emerytu-
ra w wysokości 1100 złotych. 
Piąty filar to infrastruktura. 
W Polsce w ciągu ostatnich 
kilkunastu lat połączenia auto-
busowe zostały zredukowane 
o połowę z prawie miliarda 
przejechanych kilometrów. 

- Nie planujemy odtworze-
nia państwowego PKS, gminy 
i powiaty będą organizować 
przetargi na przewozy lokalne, 
w których każdy przewoźnik 
będzie mógł startować – wy-
jaśnia pani poseł. I dodaje: 
- Nie może tak być, że dzisiaj 
ludzie nie mają jak dostać się 
do sąsiedniej miejscowości, 
gdzie przyjmuje lekarz, gdzie 
jest bank, a uczniowie nie mają 
jak dojechać do szkoły

A co z kosztami tych wszyst-
kich propozycji?
- Chcemy teraz pokazać opo-
zycji, która nasze propozycje 
nazywa rozdawnictwem, że 

nasz program jest przemyślany 
i bilansuje się w budżecie – 
mówi poseł Kubiak i przed-
stawia wyliczenia.

Roczny koszt programu 
odbudowy lokalnych połączeń 
autobusowych to około 800 
milionów złotych, zwolnień 
z PIT do 26. roku życia - 2-3 
miliardy złotych, wyższych 
kosztów uzyskania przychodu 
7-10 miliardów złotych, Eme-
rytury Plus - 9-10 miliardów 
złotych, a uzupełnienia progra-
mu 500 plus - ok. 18,5 miliarda 
złotych.

 - Co najważniejsze, wcale 
nie będzie potrzebna noweli-
zacja budżetu na 2019 rok, wy-
starczą przesunięcia środków 
między paragrafami – dodaje 
pani poseł.

Ale to nie wszystkie rozwią-
zanie, jakie Prawo i Sprawie-
dliwość ma do zaoferowania 
Polakom. Dobra zmiana już 
się dzieje. 

DLA MATEK
- 1 marca zaczął obowiązywać 
program MAMA 4+. Chcemy 
w ten sposób uhonorować 
kobiety, które zdecydowały 
się na dużą rodzinę, przez 
co nie mogły podjąć pracy 
zarobkowej lub pracowały w 
niepełnym etacie. Kobiety, 
które wychowały co najmniej 
czwórkę dzieci, mogą złożyć 
wniosek o rodzicielskie świad-
czenie zastępcze. Wynosi ono 
1100 złotych – przypomina 
pani poseł.

DLA NAJMŁODSZYCH
Kolejna sprawa to program 
MALUCH+, na który w tym 
roku zarezerwowano w budże-
cie aż 400 milionów złotych. 
Według szacunków , dzię-
ki temu programowi liczba 
miejsc w żłobkach, klubach 
dziecięcych i u dziennych 
opiekunów przekroczy 185 ty-

sięcy. Do tego powstanie 27,6 
tysięcy miejsc opieki dla dzieci 
do lat 3, a 94,5 tysiąca miejsc 
otrzyma dofinansowanie do 
funkcjonowania. 

- Zwiększyło się też dofi-
nansowanie dla samorządów, 
w których działają już takie 
placówki dla najmłodszych 
z 20 tysięcy zł na 22 tysiące 
złotych. Zachęcam gminy do 
sięgania po te środki. Często 
młodzi rodzice nie mają niko-
go bliskiego, komu mogliby 
powierzyć opiekę nad dziec-
ko, babcia często pracuje lub 
mieszka daleko. Nie zawsze 
też rodzina może pozwolić so-
bie na opiekunkę. Najlepszym 
rozwiązaniem jest żłobek. 
Dzięki temu maluch ma dobrą 
opiekę, a mama może wrócić 
do pracy.

D L A N I E PE ŁN OSPR AW-
NYCH
- Chcę też zdementować nie-
prawdziwy zarzut, że Prawo 
i Sprawiedliwość nie robi nic 
dla osób niepełnosprawnych. 
Zgodnie ze złożoną obietnicą 
powołaliśmy solidarnościowy 
fundusz wsparcia osób niepeł-
nosprawnych. Od 2020 r. jego 
budżet wyniesie 2 miliardy 
złotych. 

Jedna z forma wsparcia jest 
też program o nazwie „Usługi 
Opiekuńcze dla Osób Niepeł-
nosprawnych. 

- W tym roku na ten cel 
przeznaczymy 60 milionów 
złotych. W ramach programu 
gminy otrzymają wsparcie 
finansowe, które pokryje do 
50 procent kosztów realizacji 
usług opiekuńczych.

Niepełnosprawni otrzymują 
też bezpośrednie wsparcie. 
Renta socjalna została podnie-
siona do 1100 złotych, a zasiłek 
pielęgnacyjny do 215 złotych. 
Specjalny zasiłek opiekuńczy 
wzrósł do 620 złotych.  

- Pracujemy, żeby Polakom 
żyło się lepiej, dotrzymujemy 
słowa. Mówimy, że pieniądze 
są i będą trafiać do polskich 
rodzin, a opozycja tylko po-
wtarza, że „pieniędzy nie ma 
i nie będzie”. Tym się różnimy 
od opozycji, że chcemy, aby 
z owoców wzrostu gospo-
darczego korzystali wszyscy 
Polacy, a nie tylko wybrane 
grupy – podsumowuje poseł 
Marta Kubiak.

Fr. Gwardzik

Naszym celem jest dbanie o 
każdego człowieka, o rodzi-
nę, o szanse życiowe Polaków 
i ich perspektywy.  Nowa 
Piątka Prawa i Sprawiedliwo-
ści, o której ostatnio tak gło-
śno, to program przełomowy 
dla nas wszystkich. Dzięki 
niemu będziemy tworzyć Pol-
skę naszych marzeń. Polska 
będzie się rozwijać szybciej 
i będzie krajem jeszcze 
zasobniejszym, silniejszym, 
krajem, w którym wszyscy 
chcą żyć.

Od wielu lat mówi się, że 
musimy gonić Europę za-
chodnią w poziomie życia i w 
dobrobycie. Dzięki uczciwe-
mu i mądremu zarządzaniu 
państwem marzenia pokoleń 
stają się rzeczywistością. 
Budżet państwa jest gotowy, 
by sfinansować nową Piątkę 
PiS. 

Wszystko wskazuje na to, 
że nowelizacja budżetu nie 
będzie potrzeba i wystar-
czą przesunięcia wewnątrz 
już obowiązującej ustawy 
budżetowej. Wystarczyły trzy 
lata dobrego rządzenia, aby 
Polska zmieniała się nie do 
poznania. Dziś centrum rzą-
dów jest pomyślność każdego 
obywatela i szanse rozwojo-
we polskich rodzin. 
Rodzina 500+ od pierwsze-
go dziecka, Emerytura +, 
0% PIT do 26 roku życia 
i obniżenie PIT do 17%, 
przywrócenie połączeń 
autobusowych, to konkrety, 
które wejdą w życie już w 
tym roku.

Nasze cele programowe będą 
finansowane z uszczelnienia 
luki VAT i CIT, a deficyt 
budżetowy spadł w ciągu 
trzech lat z ponad 40 mld 

zł do 10 mld zł. A oto garść 
danych: zmniejszenie luki 
VAT przyniesie 4-6 mld 
rocznie. Niższe podatki od 
pracy, niższy CIT, mały ZUS, 
program Polska Bezgotówko-
wa i technologie ogranicza-
jące m.in. przemyt przyniosą 
w ciągu 2-3 lat  14-24 mld zł. 
Uszczelnienie NFZ polega-
jące na wdrożeniu e-recept, 
e-zwolnień oraz i e-skiero-
wań to 1-2 mld zł rocznie. 
Uszczelnienie Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych 
poprzez wdrożenie e-składki 
oraz e-zwolnienia to kolejne 
2-3 mld zł rocznie. Impuls 
fiskalny Nowej Piątki to 3-6 
mld zł rocznie.
Dotrzymujemy słowa. to jest 
fundament naszej polityki, 
żeby słowa przekuwać w 
czyny. Udowodniliśmy, że 
jesteśmy wiarygodni. 

Marcin Porzucek, poseł na Sejm RP

Dotrzymujemy słowa

Marzenia pokoleń stają się 
rzeczywistością
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a zanęty, przynęty
a wędki i robaki
a kołowrotki 
a akcesoria wędkarskie
a żyłki, plecionki
a rybki żywe do oczek wodnych

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

Ciorga Grzegorz 
Rakoniewice ul. Ogrodowa 4

tel. 510-235-065

Przedsiębiorstwo 
Handlowo–usługowe

SKLEP WĘDKARSKI   HURT – DETAL

FILIA w Grodzisku Wlkp., ul. Leśna 8A

Już po raz drugi spotkali 
się rodzice ze swoimi pocie-
chami z Liceum „Koper-
nika”z radnymi powiatu 
nowotomyskiego. W spo-
tkaniu uczestniczyli także 
nauczyciele z „Kopernika” 
oraz starosta nowotomyski  
pan Wilkoński i przewodni-
cząca Rady- pani Gruszka.

Pomysłem Zarządu Starostwa 
jest połączyć Liceum „Koper-
nika” z Liceum ze „Staszica”. 
Jednak ponad trzygodzinna 
debata nie wyjaśniła niczego 
poza tym, że każdy pozostał 
przy swoim zdaniu. Ucznio-
wie i ich rodzice chcą  aby 
„Kopernik” pozostał autono-
miczną jednostką oświatową. 
Na początku spotkania głos 
zabrał uczeń z samorządu 
uczniowskiego „Kopernika”. 
Przedstawił na telebimie groź-
by, szykany i ordynarne hejty 
odnoszące się do młodzieży 
„Kopernika”. Między innymi 
nazwano ich uczniami Hitle-
ra. Jak powiedział uczeń na 
każdym kroku odczuwane są 
antagonizmy ze strony Liceum 
„Staszica” a nawet niektórych 
nauczycieli. Jak ci uczniowie 
mogą w tej sytuacji chodzić do 
jednej szkoły? To jest nonsens i 
dziwić się można dlaczego nikt 
z urzędu a może policja nie 
zajmie się hejtowcami.

Oto fragment wypowiedzi 
starosty Andrzeja Wilkoń-
skiego.

Chciałem państwu powie-
dzieć, że była to uchwała 
intencyjna które polskie prze-
pisy  w zakresie reorgani-
zacji placówek oświatowych 
wyznaczają terminy i zakres 
działań. Chcę zwrócić uwagę 
żeby nie konfliktować tej 

sytuacji. Młodzież która jest 
w tej chwili w „Staszicu” 
będzie kontynuowała  naukę 
w tych samych profilach 
w tych samych klasach i z 
tymi samymi nauczyciela-
mi. Ustalenie jest takie że 
będzie  w nowym Tomyślu 
jedno Liceum. Odnoszę się 
jeszcze do internetu. To Wy 
akceptujecie tą formułę, że 
szaleje zgroza i obrażają się 
ludzie i nie wiadomo, kto to 
pisze. Mnie też takie pisanie 
nie odpowiada. Myślę że 
każdy mógłby na ten spot 
zareagować i zgłosić do od-
powiednich organów np. do 
policji ale nie do Starostwa. 
Jeżeli chodzi o nauczycieli to 
będą dalej pracować. Będzie 
więcej uczniów i martwimy 
się o nauczycieli czy nie 
będzie ich brakowało.

Głos zabrał też radny po-
wiatowy który przez kilka 
lat  był uczniem „Staszica”.
Czytając zamiary Starostwa 
o jednym Liceum uważałem 
to za bardzo dobry pomysł i 
że to jest dobry kierunek ale 
mam pytania: czym będzie 
się to różniło od obecnych 
warunków, jakimi względami 
się  państwo kierują aby stwo-

rzyć zespół a nie  pozostawić 
odrębnego Liceum „Staszica” 
i odrębnego im. Hołogi. Za-
stanowić się trzeba  aby pozo-
stawić trzy szkoły niezależne 
i żeby nie tworzyć zespołu. 
Należy wyliczyć jakie będą 
wyniki ekonomiczne przy 
łączeniu i bez łączenia.

Głos zabrał też radny 
powiatowy- Adam Frącko-
wiak.
Dobrze by było żeby ta bomba 
zegarowa nie została urucho-
miona przez pana starostę. 
Posłużę się przykładem: W 
poprzedniej kadencji obecna 
większość władzy powiatowej 
była przeciwko likwidacji 
„Kopernika”. Dzisiaj okazuje 
się że ta opozycja się odmie-
niła i widzi sens likwidacji 
„Kopernika”. Dla mnie jest 
to niezrozumiałe. Ta szkoła 
obecnie zwiększyła nabór bo 
to widać. Niestety to co było 
za byłego dyrektora „Ko-
pernika” była nieudolność. 
Cały czas następował spadek 
przyjmowania uczniów. Od 
półtora roku od kiedy jest 
nowa dyrektor nie jest w stanie 
tak szybko „odkręcić” tą sy-
tuację, która trwała  kilka lat. 
Uważam, że przy fachowym 

Zatrzymać „bombe zegarową” w Koperniku

i ekonomicznym zarządzaniu 
można tę szkołę utrzymać, 
więc zostawmy to tak jak jest i 
nie róbmy zawieruchy bo to się 
nie dobrze skończy. To nie jest 
szachownica na której przesta-
wia się pionki. To jest żywy 
organizm. Panie starosto jest 
jeszcze czas aby się z tego po-
mysłu  wycofać. Dajmy jeszcze 
czas na jeden rok i zobaczymy 
jaka będzie różnica. Nie róbmy 
tego na siłę. Panie starosto! 
Wystąpił pan do kuratorium z 
pismem i kuratorium przysłało 
odpowiedź pozytywną . Czy 
można zapoznać się z tym 
pismem, które wysłał Zarząd 
Powiatu?

Uczennica ze Zbąszynia- 
klasa maturalna w „Koper-
niku”
Pytam  się pana starostę dla-
czego nie mogą być dwa Licea 
w Nowym Tomyślu? Chcemy 
swoją szkołę i nie chcemy 
zmian. Jest w szkole dobra 
atmosfera i panią dyrektor 
bardzo szanujemy.

Leszek Fertig
- były dyrektor szkoły
Kurator wydał pozytywną 
opinię na pismo wysłane w 
sprawie likwidacji Liceum. 
Uzasadnił to trzema stronami 
formatu A-4. Chciałbym aby 
ludzie o tym wiedzieli, po-

nieważ to pismo było trudno 
dostępne. Minął już okres 7 
dniowego zażalenia do mi-
nistra  Edukacji Narodowej. 
Ostatnie zdanie brzmi tak: 
Sugeruję się aby Liceum Ogól-
nokształcące nr 1 w Nowym 
Tomyślu nie funkcjonowało w 
żadnym zespole szkół. Takie 
rozwiązanie mogłoby uspraw-
nić zarządzanie szkołą.

P.S. Jeden z radnych przekonywał, że 
nabór do szkoły „Staszica” wynosił 200 
uczniów a w „Koperniku” 110 czyli suge-
ruje, że tam jest wyższy poziom. To było 
tak kilkanaście lat temu, kiedy nauczyciele 
cieszyli się autorytetem. Dzisiaj te relacje 
się zmieniły. Rodzice zapracowani nie 
mają zbyt dużo czasu na pytanie się dzieci 
o naukę i są zadowoleni kiedy dziecko idzie 
do szkoły o mniejszych wymaganiach. 
Mają spokój na wywiadówce a dzieci 
przechodzą z klasy do klasy i kończą szkołę 
bez uwag. Cieszą się także uczniowie 
bo nie muszą się bardziej przykładać 
a i nauczyciele robią to co muszą nic 
ponadto, bo ich pensje stoją w miejscu a 
żyć trzeba. Więc poza lekcjami dorabiają 
korepetycjami, piszą wnioski, zajmują 
się drobnym handlem a nawet hodują 
pieczarki. Więc przeciętny absolwent 
idzie do pracy i uczy się od nowa teorii i 
życia w zakładzie. 

Fr. Gwardzik
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rzecz funkcjonowania Powiatu 
Grodziskiego.

Podczas gali wręczono także 
Nagrody Gospodarcze Starosty 
Grodziskiego Lider Przedsię-
biorczości Powiatu Grodziskie-
go. Nagroda ta przeznaczona 
jest dla przedsiębiorstw i przed-
siębiorców z terenu Powiatu 
Grodziskiego w dowód uznania 
dla ich osiągnięć, za inspirowa-

nie rozwoju przedsiębiorczości 
na terenie powiatu. 

Kapituła w dniu 7 grudnia 
2018 roku przyznała nagrodę 
czterem instytucjom:
a Wytwórni parkietów DĄBEX 
Sp. z o.o. Spółce Komandytowej
a Gminnej Spółdzielni „Sa-
mopomoc Chłopska” w Wie-
lichowie

a Usługowemu Zakładowi 
Mechaniki i Blacharstwa Pojaz-
dowego Edmund Bosy
a Gospodarstwu Rolnemu 
Mieczysław Matysiak

Na spotkaniu podziękowano 
również wszystkim osób two-
rzącym i pracującym na rzecz 
Powiatu. Wśród wyróżnionych 
znaleźli się Radni Powiatu Gro-
dziskiego wszystkich sześciu 
kadencji, byli Starostowie, Wi-
cestarostowie, wszyscy obecni 
oraz byli pracownicy Starostwa, 
kierownicy jednostek podle-
głych, wszystkim wymienio-
nym wręczono pamiątkowe 
medale.

Życzenia oraz dobre słowa 
w kierunku władz powiatu 
skierowali posłowie na Sejm 
RP: Jakub Rutnicki, Krzysztof 
Paszyk, senator Jan Filip Libic-
ki, przewodniczący Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego 
– Wiesław Szczepański, wójto-
wie, burmistrzowie wchodzący 
w skład Powiatu Grodziskiego, 
dyrektorzy szkół i placówek 
oświatowych, przedstawiciele 
służb mundurowych, goście za-
graniczni z miast partnerskich: 
Rosji, Ukrainy oraz Niemiec a 
także starostowie oraz burmi-
strzowie ościennych powiatów.

Część oficjalną zakończył 
koncert w wykonaniu studen-

tów Akademii Muzycznej im. 
Ignacego Jana Paderewskiego 
w Poznaniu na czele z prof. Ha-
liną Lorkowską. Po koncercie 
gości zaproszono na degustację 
pyszności, przygotowanych 
przez uczniów Zespołu Szkół 
Technicznych im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego w Grodzisku 
Wielkopolskim.

Z okazji obchodów 20 – 
lecia Powiatu Grodziskiego 
został wydany suplement do 
publikacji „Powiat Grodziski 
Wczoraj i Dziś”. Publikacja 
przypomina najważniejsze 
wydarzenia, daty, ludzi, który 
zapisali się w historii Powiatu 
Grodziskiego, w tym także 
władze na przestrzeni ostatnich 
5 lat. Książkę wzbogacają re-
produkcje archiwalnych zdjęć 
oraz zdjęcia z obecnego okresu 
funkcjonowania samorządu po-
wiatowego. Publikacja została 
wydana ze środków budżetu 
Powiatu Grodziskiego. Auto-
rem publikacji jest Dariusz Ma-
tuszewski – znawca i miłośnik 
lokalnej historii, regionalista, 
autor szeregu publikacji na 
temat historii, ludzi, organiza-
cji i instytucji terenu Powiatu 
Grodziskiego, w tym m. in. 
publikacji „Grodziszczanie pod 
bronią”, „Tradycje patriotyczne 
mieszkańców powiatu grodzi-
skiego”

powiat grodziski

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

W piątek 1 marca br., w 
Grodziskiej Hali Sportowej 
odbyła się uroczystość 20-le-
cia Powiatu Grodziskiego, 
którą poprowadził Sekretarz 
Powiatu Grodziskiego – To-
masz Dolata.

Na zaproszenie Starosty Gro-
dziskiego Mariusza Zgaiń-
skiego oraz Przewodniczącego 
Rady Powiatu Grodziskiego 
Sebastiana Skrzypczaka odpo-
wiedzieli: parlamentarzyści, 
radni Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego, starostowie, 
burmistrzowie i wójtowie,Kon-
sul Generalny Federacji Rosyj-
skiej, delegacje zagraniczne z 
miast partnerskich, dyrektorzy 
bądź przedstawiciele placówek, 
instytucji oraz jednostek róż-
nego szczebla, radni gminni i 
powiatowi, sołtysi, duchowni z 
grodziskich parafii, przedsta-
wiciele firm z terenu powiatu, 
szefowie jednostek wydziałów 
oraz pracownicy Starostwa 
Powiatowego.

Piątkowe spotkanie pozwo-
liło na podsumowanie działań 
oraz efektów 20-letniej pracy na 
rzecz rozwoju powiatu grodzi-
skiego co goście mogli zobaczyć 
na krótkim filmie.

Jubileusz 20-lecia był do-
skonałą okazją do wręczenia 
Medali „Zasłużony dla Powiatu 

Grodziskiego”. Rada Powiatu 
Grodziskiego ustanowiła w celu 
szczególnego uhonorowania 
tych osób i instytucji, których 
działania przyczyniają się do 
jego rozwoju. Wyróżnienia 
dokonali przewodniczący Rady 
Powiatu Grodziskiego i Staro-
sta Grodziski, a przyznano je: 
Panu Wojciechowi Jankowia-
kowi, za wieloletnie zasługi na 

rzecz funkcjonowania i rozwoju 
Powiatu Grodziskiego, Panu 
Antoniemu Kłakowi za wielo-
letnie zasługi, zaangażowanie, 
poświęcenie w dążeniu do 
osiągania założonych celów, 
za całokształt podejmowanych 
działań na rzecz funkcjonowa-
nia i rozwoju Powiatu Grodzi-
skiego oraz Pani Mirosławie 
Szpot za wieloletnie zasługi na 

 20-lecie Pow iatu Grodziskiego
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Trzciel w był jednym z 
wielu miejsc w Polsce, w 
którym 3 marca 2019 roku 
na sportowo uczczono Żoł-
nierzy Wyklętych. Główni 
organizatorzy: Stowarzy-
szenie Chociszewo - Wspól-
na Przyszłość i Zespół 
Edukacyjny w Trzcielu już 
po raz czwarty umożliwili 
mieszkańcom, młodzieży i 
dzieciom zamanifestowanie 
postawy patriotycznej. 

W zorganizowanym biegu 
na 1963 m wystartowało 43 
uczestników. Najlepszy był 
Daniel Jackowski z Między-
rzecza z czasem 7,20 a tuż za 
nim przybiegli Łukasz Frański 
z Nowego Tomyśla, który 
osiągnął czas 7,40 a tuż za nim 
Emil Frański z Lewiczynka z 
czasem 8,40. Na trasę o długo-
ści 5 km (trasa liczyła dokład-
nie 6100 m) wystartowało 24 
uczestników i tutaj rywalizacja 
wyglądała następująco: I - 
Arkadiusz Janowski z czasem 
23,42; II - Marek Kunysz i III 
- Ernest Frański.

Najwięcej jednak emocji 
wśród widzów wywołał tzw. 
Bieg Malucha, w którym 
startowały dzieci z przed-
szkola i klas I-III Szkoły 
Podstawowej a do rywalizacji 
stanęło ich 33. Rywalizowali 
na odcinku 330 metrów. W 
pierwszej grupie wiekowej 
najszybsi byli Blanka Telman, 
Ola Merda i Orwat Franci-
szek. Wśród drugich klas 
najszybszy był Łodyga Adam 
a za nim kolejno Cichowski 
Nikodem i Miłosz Cichowski. 
Wśród trzecich klas najszyb-
ciej pokonała trasę Sandra 

Ograbek, Bartek Nawrot i 
Światosław Bynhem.

W tym roku Bieg Tropem 
Wilczym organizowany jest 
również w Zespole Szkół Le-
śnych w Rogozińcu, w którym 
uczestniczyło 30 uczniów i 
pracowników szkoły oraz 
przy Zespole Edukacyjnym w 
Brójcach.  Już tradycją Biegu 
Tropem Wilczym w Trzcielu 
jest możliwość rozgrzania się 
i posilenia pyszną grochówką 
wojskową serwowaną każ-
demu.

Tropem Wilczym - Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych 

W Tłusty Czwartek, 28 
lutego, mieliśmy zaszczyt 
gościć w naszej bibliotece, 
na panelu dyskusyjnym 
Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki dla dorosłych, pisarkę 
Dorotę Schrammek. Przed-
miotem  naszego spotkania 
była książka „Tam, gdzie 
czekał anioł”, ale również 
cała twórczość naszego 
gościa. 

Twórczość  swoją zaczęła od 
pisania reportaży i opowiadań 
do czasopism kobiecych, które 
były nagradzane. Jako pisarka 
debiutowała powieścią „Stojąc 
pod tęczą” – opowiada w niej 
historię przyjaźni czterech 
kobiet. Pozycja ta została 
nagrodzona przez jury w kon-
kursie „Książka na wiosnę”. 
Książki Doroty Schrammek 
charakteryzują się tym, że 
jest to literatura obyczajowa, 
typowo kobieca. Miejsce akcji 
powieści dzieje się na Pomo-
rzu, w ten sposób mamy okazję 
poznać  piękno województwa 
zachodniopomorskiego i  takie 
miejscowości jak: Pobierowo, 

Czaplinek i in.  Autorka jest 
doskonałym obserwatorem 
życia codziennego ludzi, któ-
rych spotyka na swojej drodze.  
Dzięki temu w jej powieściach 
mamy okazję poznać wiele 
ciekawych i wielobarwnych 
postaci. Historie, które opi-
suje są prawdziwe, osadzone 
w różnych miejscowościach 
nadmorskich. Czytając te po-
wieści możemy liczyć na cie-
kawe zwroty akcji. Autorka 
ma też duże poczucie humoru, 

które potrafi w swoich opowie-
ściach przekazać czytelniko-
wi. Książki tej autorki są prze-
pełnione pozytywną energią,  
umie się zmierzyć z trudnymi 
sytuacjami, jakie mogą nas 
w życiu codziennym spo-
tkać. Oprócz twórczości dla 
dorosłych pisze też bajki dla 
dzieci, jak również książki dla 
młodzieży , w których porusza  
problemy niepełnosprawności 
jest  to cykl „Niepełka”. Ostat-
nio autorka napisała trylogię 

„Winne Wzgórze” – „Wia-
ra”, „Nadzieja”, „Miłość”, 
która ukaże się w tym roku.  
Wcześniej powstała trylogia 
mówiąca o życiu mieszkańców 
i gości Pobierowa. Pierwszy 
tom ukazał się pod tytułem 
„Horyzonty uczuć”, następnie 
powstały „Na brzegu życia” i 
„Wiatr wspomnień”. Sięgając 
po jakąkolwiek książkę Doroty 
Schrammek  mamy ochotę 
przenieść się w opisywane 
przez nią miejsca i poznać 
bohaterów jej książek.  Gorą-
co polecamy więc te pozycje 
książkowe o początkach swojej 
przygody z pisaniem

Nasza autorka opowiedziała 
nam o swojej rodzinie i historii 
jak zaczęła się jej przygoda 
z pisaniem. Jest osobą pełną 
ciepła i wrażliwości, z którą 
ciężko nam była się rozstać.

Zapraszamy na kolejne spo-
tkanie DKK dla dorosłych w 
Trzcielu w dniu 4  kwietnia  
2019 r. o godz. 16.30, oma-
wiana będzie książka Łukasza 
Grassa „Najlepszy”.

B.P.M.i G. w Trzcielu
Wioletta Fabian

28 lutego w Bibliotece Pu-
blicznej Miasta i Gminy w 
Trzcielu i Filii Brójce odbyły się 
warsztaty czytelnicze z pisarką 
Dorotą Schrammek.  Autorka 
opowiedziała dzieciom, na 
czym polega tworzenie książki. 
Na jednym z zajęć miały za 
zadanie pomyśleć, jakie są ich 
największe lęki i przedstawić 
je w formie rysunku. Porów-
nując problemy opisywane w 
bajkach i narysowane rysunki 
pisarka wskazywała dzieciom 
jak można opisać historię o pro-
blemach lub zakończyć książkę 

morałem. Na drugim spotkaniu 
dzieci miały za zadanie same 
stworzyć dialog oraz wymyślić 
postać głównego bohatera. Pani 
Dorota Schrammek tłumaczyła 
dzieciom, jak ważne jest czyta-
nie książek i poszerzanie w ten 
sposób swojej wiedzy, która 
jest niezbędna przy tworzeniu 
nowych historii.  Dzieci mogły 
zadawać pytania autorce na te-
mat tworzenia książek i mogły 
otrzymać również autograf od 
pisarki.

B.P.M.i G. w Trzcielu
Wioletta Fabian

W dniu 3.03.2019 r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Przytocznej 
odbył się 20 Jubileuszowy Po-
wiatowy Festiwal Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej 
- Pro Arte 2019. Organizatora-
mi Festiwalu byli Regionalne 
Centrum Animacji Kultury w 
Zielonej Górze oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Przytocz-
nej. Gospodarzami imprezy 
było Starostwo Powiatowe oraz 
Gmina Przytoczna reprezen-
towani przez Starostę panią 
Agnieszkę Olender i Wójta pana 
Bartłomieja Kucharyka.

W Festiwalu wzięło udział 
42 uczestników. Wszystkie 6 
gmin miało swoich przedsta-
wicieli, więc z dumą możemy 
powiedzieć, że nasz Powiat jest 
rozśpiewany.

Jury w składzie Urszula Sto-
chel–Matuszak - przewodni-
cząca jury, Marcin Pesos Sta-
chowiak oraz Marek Zalewski 
przyznało następujące wyróż-
nienia: Joanna Kukla, Zofia 
Marchewka, Julia Jędraszak, 
Urszula Malinowska, Wojciech 
Matulewicz, Weronika Ko-
drycka (Gmina Trzciel), Marta 
Jachwitz (Gmina Trzciel).

Laureatami festiwalu zostali:

W kategorii I i II: Julia Cza-
piewska, Urszula Marchewka, 
Zuzanna Mazurkiewicz (Gmina 
Trzciel), Hanna Korczyńska 
oraz Rozalia Kabat- Kaczmarek 
(Gmina Trzciel).
W kategorii III i IV: Agata 
Śpiewak (Gmina Trzciel), Zu-
zanna Piwko, Alicja Kaczorow-
ska, Marta Plewa, Julia Seroka.

Nominacje na półfinały wo-
jewódzkie, które odbędą się 
również w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Przytocznej, otrzy-
mali: Urszula Marchewka, Julia 
Czapiewska, Rozalia Kabat- 
Kaczmarek (Gmina Trzciel), 
Agata Śpiewak (Gmina Trzciel), 
Marta Plewa, Julia Seroka.

Jury postanowi ło także 
przyznać 2 nagrody specjalne 
dla Mai Kmieciak i Weroniki 
Robak.

Jeszcze ra z  serdeczn ie 
wszystkim dziękujemy. Uczest-
nikom gratulujemy  udanych 
występów  a nagrodzonym 
życzymy powodzenia i dalszych 
sukcesów.

Do zobaczenia za rok!
Źródło: www.przytoczna.naszgok.pl

2 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Pszczewie odbył się etap powiatowy Lubuskiego Konkursu Recytator-
skiego. Udział wzięło 50 uczestników w 3 kategoriach wiekowych. Z Gminy Trzciel w grupie najmłodszej wyróżnienia 
otrzymały Wiktoria Drzymała i Marcelina Kapała. Laureatkami, z awansem do etapu wojewódzkiego, zostały Marta 
Jachwitz w kategorii klas IV-VI SP oraz Emilia Łukowski w kategorii klas VII-VIII SP i III Gimnazjum. Gratulujemy 
i życzymy sukcesu na szczeblu wojewódzkim.

6 marca w Bibliotece Publicz-
nej Miasta i Gminy w Trzcielu 
odbyły się warsztaty arty-
styczne metodą decupache dla 
podopiecznych Środowiskowy 
Dom Pomocy Społecznej w 
Trzcielu i „Trzcielskich Senio-
rów” oraz czytelników.

Zajęcia prowadziła Pani 
Dorota Władyka, która po-
dzieliła się swoją wiedzą, na 
czym polega metoda decupa-

che. Tematem przewodnim 
warsztatów dla podopiecznych 
Środowiskowy Dom Pomocy 
Społecznej w Trzcielu była 
Wielkanoc. Uczestnicy stwo-
rzyli piękne pisanki techniką 
decupache.

„Trzcielscy Seniorzy” przy 
pomocy przekazanej wiedzy 
stworzyli piękne szkatułki.

 B.P.M.i G. w Trzcielu
Wioletta Fabian

Panel dyskusyjny z Dorotą Schrammek Warsztaty czytelnicze

Powiatowy Festiwal Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej

Lubuski Konkurs Recytatorski – etap powiatowy

Warsztaty artystyczne

W zorganizowanym 
biegu na 1963 m wy-
startowało 43 uczest-
ników. Najlepszy był 
Daniel Jackowski z 
Międzyrzecza z cza-
sem 7,20 

„startowało 43 uczest-„startowało 43 uczest-
ników. Najlepszy był „ników. Najlepszy był 
Daniel Jackowski z „Daniel Jackowski z „
Międzyrzecza z cza-
„

Międzyrzecza z cza-
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Nawoływanie do godzenia 
się z przeciwnikiem jest 
stratą czasu. Neokomunie tak 
się udało zmienić znacze-
nie słów, że tylko pozornie 
posługujemy się tym samym 
językiem. Młodzi podchwy-
tują tę tendencję. W mowie 
młodzieżowej już się przy-
jęło, że „sprywatyzować” 
znaczy po prostu ukraść.

„Niewidzialna ręka rynku” 
przynosi również ogłosze-
nie „upadłości”, czyli też 
kradzież, ale już na nieco 
większą skalę. Zakłada się 
firmę, zamawia towar i go 
sprzedaje, a gdy nadchodzi 
pora rozliczenia się z do-
stawcą, ogłasza się upadłość 
i nikomu nic się nie jest 
winnym. „Wolna konku-
rencja” to jak kopanie się z 
koniem. Wielkie zagraniczne 
firmy są uprzywilejowane, bo 

nie płacą podatków. Wynika 
to z prawa dla nich szcze-
gólnie przyjaznego. Czyż te 
przykłady nie są wystarcza-
jące, żeby obrzydzić ludziom 
kapitalizm? Niech pokochają 
znowu komunizm!

W sprawach obyczajowych 
zawłaszczanie słów trwa już 

tak długo, że zdążyliśmy 
się do niego przyzwyczaić. 
„Poprawność polityczna” 
polega na bezczelnym kłam-
stwie, ale niestety nikogo to 
już nie oburza. „Równość” 
była czymś oczywistym, 
póki zboczeńcy nie zaczęli 
się upominać o szczególne 
przywileje. Urządzają parady, 
domagając się podziwu dla 
swoich obrzydliwych ułom-
ności.

Feministki już całkiem się 
pogubiły i nie wiedzą, czego 
chcą. Chwilami zdaje im się, 
że są mężczyznami, ale taki-
mi szczególnej troski, czyli 
też domagają się przywilejów 
z faktu, że są kobietami. 
Wszelkie jednak szarmanckie 
zachowania panów uważają 
za uwłaczające im. Z kim tu i 
o czym rozmawiać?

Małgorzata Todd

Zawłaszczanie słów

Zofia Klepacka, mistrzyni 
świata w windsurfingu pro-
testuje przeciwko propago-
waniu przez Trzaskowskie-
go w Warszawie i szkołach 
ideologii LGBT. 

Mimo nagonki na nią i cenzury 
Facebooka namawia rodziców 
do sprzeciwiania się. Sports-
menka napisała na Facebooku 
i zwróciła się do prezydenta 
Warszawy Trzaskowskiego: 
„Mówię kategoryczne NIE dla 
promocji środowisk LGBT i 
będę bronić tradycyjnej Polski. 
Czy mój dziadek walczył o 
taką Warszawę w Powstaniu? 
Nie wydaje mi się. Panie Pre-
zydencie, może się Pan lepiej 
weźmie za sport w Warszawie, 
który kuleje?”

Cenzura Facebooka skaso-
wała post a samą mistrzynię 
próbują w mediach społecz-
nościowych zaszczuć toleran-
cyjni ludzie z LGBTNSDAP. 
Klepacka jednak nie rezygnuje 
z głoszenia swych poglądów i 
namawia rodziców do sprze-

ciwiania się seksindoktryno-
waniu ich dzieci. Brązowa 
medalistka z igrzysk w Londy-
nie i mistrzyni Europy z 2017 
roku pisze na Facebooku: Jak 
nie chcecie aby wasze Dzieci 
uczestniczyły w zajęciach, 
spotkaniach, pogadankach, 

które proponuje lgbt, dostęp-
ne jest oświadczenie, które 
możecie złożyć jako Rodzic 
w każdej Warszawskiej Szkole 
i Przedszkolu!!! Dostępne w 
Kościele, bądź na stronie Sto-
warzyszenie Rodzice Chronią 
Dzieci.  AST

Jestem przekonany, że 
wszyscy rozsądni ludzie 
oburzają się na wulgarne 
prowokacje niektórych 
celebrytów, dla niepoznaki 
nazywane „sztuką”. Namysł 
i artystyczne ujęcie rzeczy-
wistości zastępują drwiną i 
ordynarnym kiczem. Jedy-
nym efektem tych działań 
jest skandal i krzywda ludzi 
wrażliwych na szyderstwa 
z wiary i narodowych 
świętości.

Do tej pory polski wymiar 
sprawiedliwości pozostawał w 
tych sprawach bezczynny. Do-
piero dzięki naszym wysiłkom 
następuje reakcja na łamanie 
prawa i obrażanie milionów 
Polaków.

Akt oskarżenia dla Nergala
Obsceniczne bluźnierstwa
Wyrazem twórczości próbo-
wano nazwać głośną instalację 
Doroty Nieznalskiej, przedsta-
wiającą genitalia umieszczone 
na krzyżu czy też obscenicz-
ny film dyplomowy Jacka 
Markiewicza wyświetlany na 
wystawie w Centrum Sztuki 
Współczesnej w Warszawie, 
na którym nagi „artysta” ocie-
rał się o figurę ukrzyżowa-
nego Chrystusa na średnio-
wiecznym krucyfiksie. Choć 
dla większości widzów obie 
kompozycje miały charakter 
bluźnierczy, to jednak żaden 
z twórców nie poniósł nawet 
najmniejszych konsekwencji. 
To wyjątkowo bulwersujące, 
bo nawet kodeks karny PRL 
przewidywał sankcje za obrazę 
uczuć religijnych i publiczne 
znieważanie przedmiotu czci 
religijnej czy miejsc kultu.

Obowiązujący obecnie art. 
196 prawa karnego zakazuje 
obrażania uczuć religijnych. 
Jednak w rzeczywistości po-
zostaje martwy. Wskazuje na 
to wieloletnia bezczynność 
polskiego wymiaru sprawie-
dliwości, który orzekając o tak 

ewidentnych przestępstwach, 
zawsze znajdował dla nich 
usprawiedliwienie  Bezczyn-
ność organów ścigania zmusza 
najbardziej wrażliwe osoby 
do osobistej reakcji na bez-
prawne zniewagi wiary i jej 
symboli. Zarówno w sprawie 
znieważenia krucyfiksu, jak 
i obrażającej Jana Pawła II 
rzeźby włoskiego „artysty”, 
interweniowaliśmy zapewnia-
jąc pomoc prawną oskarżonym 
o dewastację „dzieł sztuki”. 
Zauważyliśmy wtedy, że pro-
kuratura ignoruje oczywistą 
obrazę uczuć religijnych, ale 
podejmuje stanowcze działa-
nia wobec nieobojętnych na 
bluźnierstwo ludzi.

Nie zgadzamy się na to!
Jednak podjęte przez nas od 
tego czasu wysiłki pokazu-
ją, że dobra znajomość pra-
wa, właściwa argumentacja i 
autentyczne zaangażowanie 
całego zespołu Ordo Iuris 
przynoszą efekty i wymuszają 
poszanowanie dla obowiązują-
cego prawa.

Już teraz możemy mówić 
o pierwszych sukcesach w 
sprawie Adama D. pseudo-
nim Nergal. Pod pretekstem 
złożenia życzeń z okazji Dnia 
Kobiet celebryta zamieścił 
w Internecie nagranie, na 
którym znieważał w odraża-
jący sposób figurę Chrystusa, 
umieszczając ją na rekwizycie 
o kształcie męskich genitaliów. 
Po złożonym przez Ordo Iuris 
zawiadomieniu, prokuratura 
oskarżyła go o obrazę uczuć 
religijnych. Prokuratorzy po-
parli naszą argumentację i 
potwierdzili, że upubliczniony 
w mediach społecznościowych 
film nie ma nic wspólnego z 
działalnością artystyczną. Za 
obrazę uczuć religijnych mu-
zykowi grozi teraz do dwóch 
lat pozbawienia wolności.

W najbliższym czasie powi-
nien zostać sporządzony akt 
oskarżenia wobec twórców 

obscenicznego i bluźniercze-
go spektaklu „Klątwa”. Ordo 
Iuris reprezentuje młodych 
studentów teatrologii, którzy 
po obejrzeniu przedstawienia 
byli wstrząśnięci jego treścią 
i poprosili Instytut o pomoc 
prawną. Nasi prawnicy prze-
kazali też prokuraturze szereg 
ekspertyz i opinii na temat 
tego spektaklu, wskazując, że 
nie tylko obraża on uczucia 
religijne, ale zawiera rów-
nież wezwania do zabójstwa 
wymienionego z imienia i 
nazwiska lidera partii. W tej 
sprawie interweniowaliśmy 
również w Radzie Europy. 
Udowodniliśmy, że przepi-
sy prawa karnego chroniące 
uczucia ludzi wierzących nie 
muszą być martwe.

Musimy stanowczo reago-
wać!
Obrona prawa do swobody 
dyskusji, a także ochrona wol-
ności słowa i ekspresji twórczej 
nie może oznaczać przyzwo-
lenia na znieważanie prawnie 
chronionych chrześcijańskich 
korzeni naszej kultury. Szcze-
gólnie dotyczy to wiary i 
przedmiotów kultu, które dla 
osób wierzących są święte i 
bardzo ważne. Dlatego - jak 
radził papież Benedykt XVI 
– na brak szacunku względem 
przedmiotów czci religijnej 
musimy odpowiadać zdecydo-
waną i spokojną reakcją.

Instytut Ordo Iuris powstał, 
bo stać na straży uniwersal-
nych wartości, bronić ładu i 
kultury prawnej, które chronią 
społeczeństwo przed bez-
prawiem i chaosem. Dlatego 
bardzo dziękuję Darczyńcom 
Ordo Iuris, którzy swoim 
wsparciem umożliwiają nam 
profesjonalne zaangażowanie 
i skuteczne działanie.

Tylko wspólnie możemy 
obronić Polaków przed bluź-
nierstwem i wyszydzeniem.

Jerzy Kwaśniewski

Po unieważnieniu przez 
protestantów postu, karnawał 
przestał mieć sens. Można się 
oddawać wszelkim ucie-
chom, a zwłaszcza kulinar-
nym cały rok, na okrągło. W 
praktyce obżarstwo połączo-
ne z pijaństwem wychodzi 
nam znacznie lepiej od 
tańcowania, bo lenistwo bie-
rze górę. Utrzymanie ryzów 
jest trudne, w szczególności 
gdy przestają obowiązywać 
tradycja i konwenanse.

Niedawno byłam na spotka-
niu poświęconym zagadnie-

niu: „Męskość w kryzysie”. 
Paneliści uważali, że mamy 
do czynienia ze zjawiskiem 
płciowego przenikania się 
czy wręcz z zanikiem oznak 
przynależności płciowej. 
Jedni nad tym ubolewali, 
a inni wręcz przeciwnie, 
upatrywali w tym postęp. 
Czołowa feministka z pewnej 
lewackiej gazety pragnęłaby, 
żeby na pierwszy rzut oka 
nie dało się odróżnić płci. 
Sama siedziała w rozkroku, 
trzymając mikrofon między 
nogami i tłumaczyła w kółko, 
że pralkę elektryczną mogą 

obsługiwać również męż-
czyźni.

Wszyscy natomiast uczest-
nicy przyjęli za pewnik, że 
niektóre cechy charakteru 
przynależne są do płci. Do-
wiedziałam się ze zdumie-
niem, że solidność i odwaga 
to cechy męskie, a empatia, 
to cecha żeńska. Z tego 
założenia wynikałoby, że 
wszyscy bliscy mi mężczyźni 
są mało męscy, a ja sama 
niezbyt kobieca.

Małgorzata Todd

Kiedy ilość „mniejszości” w 
amerykańskim kinie przekro-
czy upragnione przez nich 
50% wtedy ludzie  przestaną 
to oglądać i za to płacić.  
Do tego czasu możliwości 
techniczne będą takie że 
niepotrzebny będzie żaden 
„wielki przemysł filmowy”. 
Zatonięcie TITANICA każdy 
będzie mógł zrobić sobie 
sam na domowym kompute-
rze bez wielkich kosztów i 
koncernów. Powstanie kino 
podziemne robione przez 

normalnych ludzi  dla nor-
malnych ludzi a ten cały hol-
lywodzki faszyzm politycznej  
poprawności zbankrutuje 
bo [ miejmy taką nadzieję 
] w USA nikt  nie wpadnie 
na pomysł aby nierentowną 
„sztukę” dofinansowywać  z 
pieniędzy podatnika...

Jak mawiał Stefan Kisielew-
ski:  „Socjalizm to ustrój w 
którym bohatersko pokonuje 
się trudności  nieznane w 
żadnym innym systemie”.  

Właśnie na naszych oczach 
zrodziła się nowa socjali-
styczna trudność którą należy 
bohatersko pokonywać.  
Nazywa się: 

PROCENTOWY UDZIAŁ 
W FILMACH AKTORÓW 
„MNIEJSZOŚCIOWYCH”.
Zupełnie jakbym słyszał 
Gomułkę czy Jaruzelskiego. 
Socjaliści w każdej szeroko-
ści geograficznej zachowują 
się  dokładnie tak samo...

K.Sok

Odróżniajmy to co przez 
człowieka odkryte, od tego, 
co przez niego wymyślone. 
Praw przyrody zmienić się 
nie da, nawet najgorliwiej 
im zaprzeczając. Zmieniać, 
a zwłaszcza niszczyć to, co 
inni zrobili jest łatwo, jak 
dowodzą tego niezbicie unijni 
biurokraci. „Władcy świata” 
w postaci Sorosa i jemu po-
dobnych, niechcący dopuścili 
do wolności w Internecie, 
którą teraz próbują okiełznać. 
Nie spodziewali się bowiem, 
że Węgrzy, Polacy i Amery-
kanie potraktują demokrację 
na serio i wybiorą po swo-
jemu tych, którzy najlepiej 
dbają o dobro swych roda-
ków. Lewactwo zadufane we 
własną propagandę, samo w 
nią uwierzyło, zakładając, że 
jest w stanie wcisnąć ciemne-
mu ludowi dowolną bzdurę. 
Nie dopilnowało pełni indok-
trynacji i ta niedoróbka może 
ich teraz kosztować nawet 
utratę władzy.Oby!

Komunizm bowiem, bez pro-
pagandy i cenzury nie prze-
trwa. Dlatego konieczne było 
wprowadzenie poprawności 
politycznej, która świetnie 
spełniała rolę cenzury, ale do 
czasu.

Postęp ma to do siebie, że 
nie przewiduje konsekwen-
cji własnych wynalazków. 

Internet okazał się odporny 
na ten rodzaj cenzury i zaczął 
zagrażać monopolowi na 
lewacką ideologię, dlatego 
próbowano wprowadzić 
ACTA, co spotkało się 
z masowym sprzeciwem 
internautów. Odczekano parę 
lat i próbę ponowiono, tym 
razem skutecznie. Pomógł 
prawniczy bełkot, którego 
nikt, nie wyłączając samych 
prawników, nie rozumie. 
Pod pretekstem obrony praw 
autorskich, wprowadzono 
takie uregulowania prawne, 
które pozwolą zablokować 
każdą informację niepożąda-
ną przez komunistów.

Małgorzata Todd

PS. Gdyby moja korespon-
dencja przestała docierać do 
skrzynek e-mailowych, jako 
„niecenzuralna”, proszę pa-
miętać, że ja się nie poddaję i 
co sobotę na str. www.mtodd.
pl znajdziecie Państwo nowy 
numer „SOBOTNIKA”.

Przeciwko ideologii LGBT

Skandaliczne prowokacje

Powstaje obowiązywać tradycja

Jakbym słyszał Gomułkę

Komunizm bez propagandy nie przetrwa
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Rosyjscy hakerzy włama-
li się do ponad stu kont 
e-mailowych europejskich 
think-tanków, w tym w 
Polsce. Ataku dokonała 
organizacja zaangażowana 
wcześniej w amerykańskie 
wybory.

Informacje te podał amery-
kański koncern Microsoft, 
wskazując, że Rosja zamierza 
wpływać na wynik wyborów 
do Parlamentu Europejskiego 
przewidzianych na maj tego 
roku. Hakerzy zaatakowali kil-
ka organizacji pozarządowych 
oraz europejskich think-tan-
ków, włamując się do e-maili 
ich pracowników. Szczególnie 
interesowały ich powiązania 
pracowników z urzędnikami 
rządowymi w poszczególnych 
krajach.

Według amerykańskiego 
koncernu Rosjanie złamali 104 
konta w Belgii, Niemczech, 
Polsce, Serbii i we Francji.

Hakowali poprzez e-maile
Ataki były przeprowadzane od 
września do grudnia ubiegłego 
roku. Firma nie podaje, które 
dokładnie organizacje intere-
sowały hakerów w poszcze-
gólnych krajach. Wiadomo, 
że ich ofiarą padł amerykański 
think-tank German Marshall 
Fund (GMF) oraz europejskie 
biura The Aspen Institute.

Zwykle przejmowanie kon-
troli nad kontami odbywało 
się przez rozsyłanie e-maili 
z załącznikami, po których 
otwarciu hakerzy zyskiwali 

dostęp do konta. E-maile były 
pisane tak, by uwiarygodnić 
nadawcę i zachęcić do otwar-
cia załącznika.

Karen Donfried, prezes 
GMF, oświadczyła, że ata-
ki „nie były zaskoczeniem”. 
Przyznała jednocześnie, że 
próby przejęcia kont pojawiały 
się też wcześniej, ale nie po-
dała, czy Rosjanom udało się 
wejść w posiadanie ważnych 
informacji.

Według Microsoftu hake-
rzy mieli być zainteresowani 
zwłaszcza poufnymi analizami 
i informacjami przydatny-
mi Kremlowi. Zaatakowane 
organizacje zajmowały się 
potencjalnym badaniem wpły-
wu mediów społecznościo-
wych na przebieg wyborów 
europejskich oraz polityką 
zagraniczną.

Strontium, alias Fancy Bear
Według Amerykanów za ata-
kami stała organizacja Stron-
tium, znana również jako 
Fancy Bear. To właśnie ta 
grupa była odpowiedzialna za 
wykradzenie e-maili z kont 
amerykańskich Demokratów, 
co wpłynęło na przebieg wy-
borów prezydenckich w 2016 r. 
Wówczas do opinii publicznej 
– za sprawą opublikowanych 
przez Wikileaks dziesiątek 
tysięcy maili – przeniknęły 
szczegóły poufnej korespon-
dencji w sztabie Demokratów, 
w tym Johna Podesty, szefa 
kampanii Hillary Clinton. 
Wynikało z nich, że momen-
tami Podesta wątpił w swoją 

przełożoną i kwestionował 
sposób prowadzenia przez nią 
kampanii.

Amerykanie dowiedzieli 
się również, że kandydatka 
Demokratów – wbrew swoje-
mu publicznemu stanowisku 
– miała wiele sympatii wobec 
bankowców z Wall Street, z 
którymi przyjaźnie gaworzyła 
za zamkniętymi drzwiami. A 
to, że zasługuje na reputację 
wyrachowanej i zimnej, mia-
ły dodatkowo potwierdzać 
wykradzione przemówienia 
Clinton z zaznaczonymi przez 
jej pracowników uwagami, 
w których jego momentach 
powinna się uśmiechać.

Hakerzy pod kontrolą GRU?
Amerykańskie służby wywia-
dowcze twierdzą, że Fancy 
Bear jest pod kontrolą rosyj-
skiego wywiadu wojskowego 
GRU. Hakerów zdradzały 
m.in. fałszywe strony, któ-
rych ślad prowadził do Rosji, 
oraz czas aktywności w sieci 
pokrywające się z godzinami 
pracy czasu moskiewskiego.

Grupa miała zostać powo-
łana w 2007 r. Od tamtego 
czasu atakowała instytucje 
rządowe, dyplomatyczne, a 
także wojskowe. W 2015 r. 
hakerom udało się ukraść 16 
gigabajtów danych z niemiec-
kiego Bundestagu, a dwa lata 
później próbowali zrobić to 
samo z kontami pracowników 
niemieckich partii rządzących 
CDU i SPD.

Autor: EurActiv.pl

Komisja Europejska wła-
śnie ogłosiła konkurs na 
Europejską Stolicę Inno-
wacji 2019 r. Ta coroczna 
nagroda przyznawana 
jest europejskiemu mia-
stu, które przyczynia się 
do intensywnego rozwoju 
innowacji, a w rezultacie do 
polepszenia życia mieszkań-
ców.  Wcześniejsi laureaci 
konkursu to Barcelona, 
Amsterdam, Paryż i Ateny. 

Główną nagrodą w konkursie 
jest milion euro, ufundowa-
nych z programu badań i inno-
wacji Horyzont 2020 Komisji 
Europejskiej. Przewidziano 
także pięć nagród po 100 tys. 
euro dla pozostałych miast-fi-
nalistów. Zgłoszenia należy 
składać do 6 czerwca 2019 r.

Jakie miasta mogą apliko-
wać?
a posiadające przynajmniej 
100 000 mieszkańców
a znajdujące się w jednym z 
państw unijnych lub państw 
beneficjentów programu Ho-
ryzont 2020 spoza UE

Kryteria nagradzania
Miasta oceniane są pod kątem 
wdrażania innowacyjnych 
rozwiązań wobec istniejących 
wyzwań społecznych. We 
wniosku należy przedstawić, 
jakie warunki stworzono, aby 
rozwijać innowacje na danym 
terenie poprzez:
a eksperymentalne i inno-
wacyjne koncepcje, procesy, 
narzędzia i modele zarządza-
nia jako podłoże dla innowacji
a angażowanie mieszkańców 
i wykorzystanie ich pomysłów 
w procesie powstawania dyna-
micznych, otwartych ekosyste-
mów innowacji i zarządzania 
nimi
a zwiększenie atrakcyjności 
miasta w taki sposób, aby stało 
się ono wzorem do naśladowa-
nia dla innych miast
a upodmiotowienie miesz-
kańców poprzez wnoszenie 
konkretnej i wymiernej warto-
ści dodanej osiągniętej dzięki 
wdrażaniu innowacyjnych 
praktyk
a wykorzystanie innowacji 
do zrównoważonego rozwoju 
miasta

Wnioski oceniane są przez 
panel niezależnych ekspertów 
z całej Europy. Zwycięskie 
miasto otrzyma milion euro na 
kontynuację działań innowa-
cyjnych oraz promowanie ich 
w Europie i na świecie.

Jak aplikować?
Miasta mogą zgłaszać swoje 
kandydatury online. 
Aby uzyskać więcej infor-
macji, prosimy o kontakt pod 
adresem rtd-i-capital@ec.eu-
ropa.eu

Jeśli rozważają Państwo 
udział w konkursie, prosimy 
również o kontakt z Biurem 
Wielkopolski w Brukseli. 
Osoba do kontaktu: Szymon 
Trzybiński, adres mailowy: 
szymon.trzybinski@wielko-
polska.eu

Ważne daty
a 6 czerwca 2019 r. – ostatecz-
ny termin składania wniosków
a koniec września 2019 r. 
- ogłoszenie zwycięzcy i zdo-
bywców 5 pozostałych nagród

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli 
na podst. Komisji Europejskiej

Zachęcamy młodych 
naukowców z Wielkopolski 
do aplikowania na Master 
Class nt. polityki spójności, 
które odbędą się w dniach 
7-10 października tego 
roku w Brukseli. Będą 
one częścią Europejskiego 
Tygodnia Regionów i Miast 
- największego europejskie-
go wydarzenia poświęco-
nego tematyce miejskiej i 
regionalnej.

Master Class to „zajęcia” 
prowadzone w wyjątkowym 
formacie, których celem jest 
współpraca ambitnych ba-
daczy i naukowców. W ich 
ramach będą miały miejsce 
prezentacje prac i dorobku 
naukowego uczestników, wy-
kłady i debaty panelowe z poli-
tykami, urzędnikami UE oraz 
wykładowcami akademickimi.

Master Class będą służyć w 
szczególności:
a omówieniu ostatnich badań 

dotyczących rozwoju regional-
nego i miejskiego w Europie 
oraz polityki spójności UE;
a umożliwieniu doktorantom i 
początkującym badaczom wy-
miany poglądów i nawiązania 
kontaktów z decydentami po-
litycznymi, urzędnikami UE i 
wykładowcami akademickimi 
z innych państw;
a podniesieniu świadomo-
ści i zrozumienia potencjału 
badawczego w dziedzinie 
polityki spójności UE.

Kto może aplikować: dokto-
ranci i naukowcy rozpoczyna-
jący karierę, którzy prowadzą 
badania związane z polityką 
spójności.

W Master Class udział weź-
mie 30 uczestników z państw 
członkowskich i krajów spoza 
UE wyłonionych przez jury na 
podstawie:
a ich akademickiego doświad-
czenia i osiągnięć;
a jakość składanej aplikacji i 
abstraktu;

a jak największej równowagi 
w zakresie płci i zróżnicowa-
nia geograficznego

Aplikacja musi zawierać:
a abstrakt wpisujący się w 
trzy tematy tegorocznej edycji 
wydarzenia: przyszłości UE i 
roli regionów i miast, Europy 
bliższej obywatelom, bardziej 
zielonej Europy;
a CV;
a zaświadczenie o statusie 
doktoranta, lub – stopniu dok-
tora;
a fotografię;
a referencje akademickie.
Termin składania wniosków 
mija 1 maja 2019 r. o godz. 
15.00.

Wybrani kandydaci zostaną 
o tym poinformowani do 30 
maja 2019 r. oraz poproszeni  
o złożenie pełno tekstowej 
wersji artykułu zawierającej 
maksymalnie 3000 słów do 
dnia 11 września 2019 r.

Biuro Wielkopolski w Brukseli na 
podst. Regional Studies Association

Za 70 dni wybory do P.E.

Do wygrania nawet milion euro 

Nabór na Master Class

Nowe zasady dotyczące przy-
znawania pomocy państwa: 
Komisja zwiększa wsparcie 
krajowe dla rolników do 25 
tys. euro

Pułap wsparcia krajowego dla 
rolników znacznie wzrośnie, co 
umożliwi większą elastyczność i 
skuteczność, zwłaszcza w razie 
kryzysu i sytuacji wymagają-
cych szybkiej reakcji ze strony 
władz publicznych.

Komisja przyjęła dziś zmie-
nione zasady dotyczące pomocy 
państwa w sektorze rolnictwa 
(tzw. pomocy de minimis), 
zwiększając maksymalną kwo-
tę, którą organy krajowe mogą 
wykorzystać w celu wsparcia 
rolników bez konieczności 
uprzedniego uzyskania zgody 
Komisji. Decyzja ta pozwo-
li państwom UE na zwięk-
szenie wsparcia dla rolników 
bez zakłócania sytuacji na 
rynku, a jednocześnie spowo-
duje zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych dla organów 
krajowych.

Komisarz ds. rolnictwa i roz-
woju obszarów wiejskich, Phil 
Hogan, stwierdził: „Wniosek 
Komisji w sprawie nowych za-
sad pomocy państwa dla sektora 
rolnego odzwierciedla wartość 
tej formy wsparcia w czasach 
kryzysu. Zwiększając maksy-
malną kwotę pomocy dla rolni-
ków, władze krajowe będą miały 
większą elastyczność i będą 
mogły szybciej i skuteczniej 
reagować, by wesprzeć rolników 
znajdujących się w trudnej sytu-
acji. W niektórych przypadkach 
kwota pomocy państwa, która 
może zostać przyznana rolni-
kom indywidualnym, zostanie 
zwiększona o 66 proc. Te nowe 
zasady będą uzupełniać zwykłe 
zasady dotyczące zgłoszonej 
pomocy państwa, które państwa 

członkowskie mogą w dalszym 
ciągu stosować.”

Maksymalna kwota pomocy, 
która może zostać przydzielona 
każdemu gospodarstwu przez 
okres trzech lat, wzrośnie z 
15 tys. do 20 tys. euro. Aby 
uniknąć ewentualnego zakłó-
cenia konkurencji, każde pań-
stwo członkowskie dysponuje 
maksymalną kwotą krajową, 
której nie może przekroczyć. 
Każdy krajowy pułap zostanie 
ustalony na poziomie 1,25 proc. 
rocznej produkcji rolnej danego 
kraju w tym samym okresie 
trzech lat (wzrost z 1 proc. w 
obecnych zasadach). Oznacza 
to wzrost pułapu krajowego o 
25 proc.

Jeżeli dany kraj nie wydaje 
więcej niż 50 proc. całkowitej 
krajowej puli pomocy na jeden 
dany sektor rolnictwa, może on 
nawet zwiększyć kwotę pomocy 
de minimis przypadającą na 
gospodarstwo do 25 tys. euro, a 
krajowy maksymalny pułap do 
1,5 proc. rocznej produkcji. Sta-
nowi to 66-procentowy wzrost 
pułapu na jednego rolnika oraz 
zwiększenie krajowego pułapu 
o 50 proc.

W przypadku państw, które 
zdecydują się na ten najwyż-
szy pułap, zgodnie z nowymi 
zasadami wymagane będzie 
utworzenie obowiązkowych 
centralnych rejestrów na szcze-
blu krajowym. Pozwoli to na 
śledzenie przyznawanej po-
mocy w celu uproszczenia i 
usprawnienia przyznawania i 
monitorowania tak zwanej po-
mocy de minimis. Kilka państw 
członkowskich prowadzi już 
takie rejestry, co umożliwi im 
natychmiastowe zastosowanie 
wyższych pułapów.

Podwyższone pułapy mogą 
być stosowane od dnia 14 mar-
ca, również z mocą wsteczną w 

odniesieniu do pomocy spełnia-
jącej wszystkie warunki.

Kontekst
Zgodnie z unijnymi zasada-

mi dotyczącymi przyznawania 
pomocy państwa państwa UE 
zgłaszają taką pomoc Komisji 
i nie mogą zastosować środka 
pomocy przed zatwierdzeniem 
go przez Komisję. Jeżeli jednak 
kwoty pomocy są wystarcza-
jąco niskie, co ma miejsce w 
przypadku pomocy de minimis, 
państwa UE nie muszą powia-
damiać Komisji ani uzyskać od 
niej zgody. Ze względu na wiel-
kość takiej pomocy nie zagraża 
ona konkurencji ani handlowi 
na rynku wewnętrznym.

Pomoc de minimis jest 
zazwyczaj wykorzystywana 
przez państwa członkowskie, 
gdy muszą one działać szybko 
bez ustanowienia programu 
pomocy zgodnie z zasadami 
pomocy państwa, zwłaszcza w 
razie kryzysu. Jest ona rów-
nież powszechnie stosowana 
w ściśle określonym celu, na 
przykład aby zapobiegać cho-
robom zwierząt lub zwalczać 
je natychmiast po wystąpieniu 
ogniska choroby lub aby re-
kompensować rolnikom szkody 
spowodowane przez zwierzęta, 
które nie są chronione na 
mocy prawa UE lub prawa 
krajowego, takie jak dziki. 
Szkody wyrządzone przez ga-
tunki chronione (wilki, rysie, 
niedźwiedzie itp.) mogą być 
rekompensowane w ramach 
zasad dotyczących zgłoszonej 
pomocy państwa.

Komisja przeprowadziła kon-
sultacje z państwami członkow-
skimi i zainteresowanymi stro-
nami w celu wniesienia wkładu 
w przegląd zasad de minimis . 
Wkład ten został uwzględniony 
przy finalizacji zmian.

Autor: Komisja Europejska

Wsparcie dla rolników do 25 tysięcy euro



Str. 17POWIATY-GMINY
14 marca 2019 METROPOLIA POZNAŃSKA

Wojewoda wielkopolski Zbi-
gniew Hoffmann objął nad-
zorem pomoc dla poszkodo-
wanych w pożarze rodzin z 
Brodowa, których domy uległy 
zniszczeniu.

Wszystkie rodziny otrzy-
mały pomoc w formie zasiłku 
celowego w wysokości 6 tys. 
zł. Obecnie największym pro-
blemem jest brak środków na 
odbudowę domów, w związku 
z tym została uruchomiona 

zbiórka publiczna na rzecz 
potrzebującej rodziny. Wspar-
cia udziela również lokalne 
społeczeństwo, służby, OSP 
w Brodowie oraz deweloper, 
który oferuje pomoc usługową. 
Lokalny OPS jest w stałym 
kontakcie z rodzinami, pełni 
także funkcję koordynato-
ra działań. – Poleciłem pra-
cownikom Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, aby 
koordynowali i wspierali dzia-

łania gminy, na terenie której 
wydarzyła się ta dramatyczna 
sytuacja. Mam nadzieję, że 
poszkodowane rodziny szybko 
powrócą do swoich domów 
– komentuje wojewoda wiel-
kopolski Zbigniew Hoffmann.

W wyniku pożaru poszko-
dowane zostały cztery rodzi-
ny. Żadna z osób, których 
domy uległy zniszczeniu, 
nie wymagała interwencji 
medycznej.

Do organizatorów konsul-
tacji społecznych dot. ul. 
Umultowskiej

Szanowni Państwo,
naszym zdaniem w obecnej 
sytuacji nie widzimy pola do 
kompromisowego, szczegó-
łowego planowania ul. Umu-
lowskiej, ponieważ najpierw 
trzeba dokonać podstawowego 
wyboru: czy ulica ta ma być 
drogą pieszo-rowerową, czy 
też ma na niej być dopuszczo-
ny ruch samochodowy, gdyż 
oba warianty się wykluczają. 
Dopiero po dokonaniu wyboru 
jednej z tych opcji, można pró-
bować wypracowywać kom-
promis co do szczegółowego 
wyglądu tej drogi (w ramach 
wybranego wariantu). Przypo-
minamy, że kilka lat temu, w 
podobnie trudnych i skompli-
kowanych warunkach, takiego 
wyboru udało się dokonać przy 
okazji nowatorskiej i chwa-
lonej procedury tzw. Sądu 
Obywatelskiego – głosami 
ławników tego sądu, w stosun-
ku głosów 10:5, zarekomendo-
wany został pieszo-rowerowy 
charakter spornego fragmentu 
ul. Umultowskiej (szczegóły: 
http://www.poznan.pl/mim/
main/-,p,15574,21903.html ). 
Nie rozumiemy dlaczego te 
całkiem świeże ustalenia są 
obecnie zupełnie pomijane, 
a temat ten jest ponownie 
odświeżany, co sprzyja m.in. 
odradzaniu się konfliktów 
sąsiedzkich.

Tymczasem przebieg i forma 
obecnych „konsultacji społecz-

nych dot. stworzenia założeń 
do koncepcji przebudowy ulicy 
Umultowskiej na odcinku 
od ulicy Krygowskiego do 
ulicy Ślazowej w Poznaniu”, 
pilotowanych przez Zarząd 
Dróg Miejskich w Poznaniu, 
utwierdza nas w przekonaniu, 
że przyjęte mogą być rozwią-
zania, które stanowią zagro-
żenie dla tego wyjątkowego 
fragmentu miasta. Uczynienie 
z odcinka ul. Umultowskiej 
przebiegającego na południe 
od szkoły, drogi przeznaczonej 
dla samochodów, oznacza de 
facto stworzenie alternatywnej 
drogi dojazdowej do centrum 
miasta z rozbudowujących 
się intensywnie obszarów na 
północ od tego fragmentu ul. 
Umultowskiej. Decydujące o 
losach naszej ulicy mają być 
wyniki bliżej nieokreślonych 
warsztatów, w których udział 
mógł wziąć każdy, kto wyrazi 
taką wolę (nawet ktoś nie 
mieszkający w Poznaniu). 
Takie rozwiązanie wydaje się 
być niespotykanym novum, 
które może doprowadzić do 
przyjęcia postulatów, forso-

wanych przez poszukujących 
dogodnej dla nich komunikacji 
do centrum Poznania kierow-
ców, z położonych na północ 
od os. Różany Potok obszarów 
(m.in. z powiatu poznańskiego: 
Biedrusko, Bolechowo). Tak 
zaprojektowane warsztaty w 
istocie obniżają znaczenie 
rzetelnych studiów i badań, 
gdyż nie uwzględnia się w ich 
trakcie np. opinii urbanistów, 
przyrodników, architektów 
krajobrazu, ekspertyz doty-
czących strumieni ruchu, w 
tym ruchu tranzytowego w 
rejonie Osiedla Różany Potok, 
a także stanowisk sąsiednich 
rad osiedli, popierających za-
chowanie pieszo-spacerowego 
charakteru ul. Umultowskiej. 
Argument jakoby dojazd do 
szkoły wymagał urządze-
nia przejezdnej ulicy Umul-
towskiej (wzdłuż lasu) jest z 
gruntu fałszywy – zachodnie 
Umultowo jest skomuniko-
wane z centrum miasta np. 
utwardzoną ulicą Zagajnikową 
czy Widłakową. Umultowo nie 
jest tak wielką jednostką osad-
niczą, aby wymagało większej 
ilości połączeń z centrum mia-
sta. Tymczasem nieuchronny 
tranzyt z północy dokuczać 
będzie jego mieszkańcom oraz 
spacerowiczom, powodując 
zanieczyszczenie powietrza 
oraz niebezpieczeństwo w stre-
fie rekreacyjno-przyrodniczej.

Wyrażamy wątpliwość, czy 
o charakterze dróg, czy też 
przeznaczeniu terenów mają 
decydować laicy mający par-
tykularne interesy, w dodatku 

osoby często nie mieszkające 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
obszarów, o których się decy-
duje, a zainteresowane kon-
kretnym, dogodnym dla nich 
rozwiązaniem?

Teren wokół Stawów Umul-
towskich, przez który prze-
biega ul. Umultowska, to nie-
zwykle malowniczy teren, 
masowo odwiedzany przez 
osoby z całego północnego 
Poznania: Piątkowa (liczą-
cego 40 tys. mieszkańców), 
Winograd (40 tys. mieszkań-
ców), Naramowic, Umultowa 
oraz przez studentów UAM, 
a także licznych przyjezdnych 
gości, gdyż jest to obszar o 
wysokich walorach przyrodni-
czo-turystyczno-sportowych, 
o bogatej florze i faunie, często 
będącej pod ochroną. Prze-
strzeni o podobnych cechach 
rekreacyjnych (stawki z czystą 
wodą i roślinnością nawodną 
i podwodną, bobry, kaczki i 
łabędzie jako wielka atrakcja 
dla dzieci, dogodne ścieżki 
do biegania, spacerów, nordic 
walking czy rowerów, las oraz 
zadbana górka pokryta trawą, 

masowo wykorzystywana do 
piknikowania oraz gier rekre-
acyjno-sportowych) nie ma w 
promieniu kilku kilometrów. 
Tymczasem odnosimy wra-
żenie, że podczas propono-
wanych warsztatów aspekt 
przyrodniczo-rekreacyjny jest 
zupełnie zmarginalizowany, 
nieistotny.

Trudno nam przyjąć, że 
głosy specjalistów różnych 
dziedzin: urbanistów, archi-
tektów, architektów krajo-
brazu, wreszcie fachowców z 
Miejskiej Pracowni Urbani-
stycznej, której plany dot. ul. 
Umultowskiej niezmiennie 
„od zawsze” proponowały 
na odcinku ul. Umultowskiej 
(wzdłuż lasu), charakter drogi 
pieszo-rowerowej, a wreszcie 
werdykt Sądu Obywatelskie-
go, mogą być zignorowane. 
Prosimy zważyć, że poparcie 
dla zachowania unikatowych 
w skali miasta walorów przy-
rodniczych i rekreacyjnych 
tego terenu, w tym dla pie-
szo-rowerowego charakteru 
ul. Umultowskiej wyraziły 
także w swoich uchwałach 4 
rady osiedli (RO: Piątkowo, 
Naramowice, Sobieskiego i 
Marysieńki, Krzyżowniki-
Smochowice). Poparcie dla 
takiego rozwiązania wyraziło 
też 2,5 tys. osób w petycji 
internetowej, która znajduje 
się pod adresem: www.sta-
wyumultowskie.pl . Opinie 
popierające takie stanowisko 
wysłały także stowarzyszenia 
np. architektów krajobrazu, 
organizacje przyrodnicze, 
zarządy reprezentujące miesz-
kańców.

Chcemy zwrócić uwagę na 
fakt, że ewentualne negatywne 
skutki podejmowanych obec-
nie decyzji odczują osoby z 
całego północnego Poznania, 
którym grozi degradacja ich 
ulubionego terenu rekreacyj-
nego, a także nasi następcy, 
którzy w przyszłości nie będą 
mogli cieszyć się utraconymi 
walorami rekreacyjnymi i 
przyrodniczymi tej części 
kampusu uniwersyteckiego. 

Prosimy więc, aby decydują-
cy głos w sprawie przyszłości 
naszej ulicy mieli w pierwszej 
kolejności specjaliści zajmu-
jący się ochroną środowiska, 
urbanistyką czy komunikacją, 
a nie dość przypadkowo ze-
brani na warsztatach czy kon-
sultacjach mieszkańcy, którzy 
zależnie od miejsca swojego 
zamieszkania, mają często 
własne interesy w orzekanej 
sprawie. Dlatego też prosimy 
o zmianę zasad konsulta-
cji społecznych dotyczących 
tej ulicy tak, aby to właśnie 
specjaliści, którzy posiadają 
stosowną wiedzę, potrafią 
spojrzeć na problemy szerzej, 
w tym z uwzględnieniem sys-
temu komunikacyjnego oraz 
ekosystemu całego północnego 
Poznania, mieli w tej sprawie 
głos decydujący. 

Wsparcie dla rodzin z Brodowa

Konsultacje dotyczące ulicy 
Umultowskiej

Prestiżowe i zarazem jedne 
z największych w Europie. 
Obecne w portfolio Mię-
dzynarodowych Targów 
Poznańskich od 1992 roku, 
zwane przez znawców świa-
ta motoryzacyjnego Małą 
Genewą, czyli targi Poznań 
Motor Show ruszają już 28 
marca.

Rokrocznie prezentowane są 
tu dziesiątki motoryzacyjnych 
premier światowych marek 
oraz aut koncepcyjnych. Na 
odwiedzających Poznań Motor 
Show czeka bogata ekspozy-
cja samochodów, motocykli, 
kamperów i przyczep kempin-
gowych, a także samochodów 
ciężarowych. To obowiązkowe 
wydarzenie dla każdego pa-
sjonata motoryzacji oraz dla 
rodzin, które w wyjątkowej 
motoryzacyjnej atmosferze 
chcą spędzić czas.

Tegoroczna edycja odsło-
ni zwiedzającym pojazdy w 
ramach czterech salonów: 
samochodowego, motocyklo-
wego, caravaningowego oraz 
ciężarowego.

Poznań Motor Show to wy-
jątkowe wydarzenie dedyko-
wane zarówno pasjonatom, 
jak również całym rodzinom, 
które na Międzynarodowych 
Targach Poznańskich mogą 
spędzić weekend w motory-
zacyjnej atmosferze.

Od lat z partnerami pre-
zentujemy zwiedzającym pre-
mierowe pojazdy, samochody 
koncepcyjne, najpiękniejsze 
motocykle czy też najnowsze 
kampery i przyczepy kem-
pingowe. Targi odbywają się 
pod hasłem motoryzacji jutra 
i wokół niego bardzo mocno 
budowany jest program za-
równo od strony ekspozycji 
poprzez liczne samochody 
koncepcyjne, jak i za pośred-
nictwem Kongresu MOVE, 
gdzie z przedstawicielami 
świata biznesu, polityki oraz 
nauki rozmawiamy o kie-
runkach, w jakich zmierza 
branża. Całość programu Po-
znań Motor Show dopełniają 
dziesiątki wydarzeń towarzy-
szących, które w każdym roku 
dostarczają licznych emocji. 
Pokazy ekstremalnej jazdy na 
motocyklu, tory off roadowe, 
spotkania z gwiazdami tele-
wizji i Internetu są obowiąz-
kowymi punktami dla każdego 
gościa targów – mówi Dariusz 
Wawrzyniak, dyrektor targów 
Poznań Motor Show.

Wymiar targów najlepiej od-
dają liczby:
a 15 pawilonów pełnych mo-
toryzacyjnych emocji,
a 60 motoryzacyjnych pre-
mier,
a 170 wystawców,
a 151 437 miłośników moto-
ryzacji

Jakub Brzeziński, Dzikuska, 
Dominika Orlik, czyli emo-
cje na 5 biegu!
Poznań Motor Show to rów-
nież niezliczona liczba atrakcji 
oraz wydarzeń towarzyszą-
cych m.in. Stunt

Wars Poland, czyli mię-
dzynarodowe zawody freesty-
le’u motocyklowego. Widzom 
gwarantujemy sportowe zma-
gania na najwyższym pozio-
mie połączone z ekstremalnym 
widowiskiem.

A jeśli ktoś uważa, że mo-
toryzacja i szybka jazda to 
hobby przeznaczone dla męż-
czyzn, szybko z tego błędu 
wyprowadzi go strefa kobiet 
przygotowana przez Speed 
Ladies. Organizowana po raz 
piąty na poznańskich targach 
przestrzeń dla fanek dwóch kó-
łek w tym roku zapowiada się 
szczególnie. Poza spotkania-
mi, gośćmi, rozmowami z cie-

kawymi kobietami, szykuje się 
wielkie show – pokaz mody, 
w którym miejsce modelek 
zastąpią motocyklistki. Poza 
dobrze znanymi postaciami 
jak Żaneta Lipińska szefowa 
portalu, popularna Dziku-
ska, czy znana zawodniczka 
Dominika Orlik udział w 
przedsięwzięciu będzie mogła 
wziąć każda motocyklistka, po 
udziale w castingu.

Na targach będzie można 
spotkać nie tylko miłośni-
ków ekstremalnych wrażeń 
motocyklowych, ale także 
kultowych R5. To właśnie 
tutaj swoje nowe barwy za-
prezentuje Jakub Brzeziński, 
wicemistrz Polski w rajdach 
samochodowych, szykujący 
się do udziału w Rajdzie Świd-
nickim-Krause.

Motoryzacja jutra, czyli 
eksperci o elektromobilności
Ważną i merytoryczną częścią 
targów jest Kongres Move – 
Mobility & Vehicles, który 
porusza tematykę przyszłości 
motoryzacji z perspektywy 
zmian związanych z elektro-
mobilnością. Podczas ubie-
głorocznej edycji gościliśmy 
ponad 300 uczestników, wśród 
nich przedstawiciele admini-
stracji państwowej, samorzą-
dowej, zarządy oraz dyrekcje 
motoryzacyjnych central im-
porterskich, izb i stowarzyszeń 
branżowych.

Jednak elektromobilność 
to tylko jeden ze sposobów 
zasilania aut. Z myślą o tych, 
którzy poszukują zamiennika 
dla benzyny czy diesla, Gru-
pa MTP zorganizuje wraz z 
Koalicją Na Rzecz Autogazu 
tragi paliw alternatywnych pn. 
Alternative Fuels Technology, 
które odbędą się w tym samym 
czasie, co Poznań Motor Show. 
A skupią się przede wszyst-
kim na LPG, CNG, LNG i 
wodorze. 

28-31 marca 2019 to data, 

którą każdy miłośnik moto-
ryzacji musi wpisać w swój 
kalendarz, a następnie przyje-
chać na Międzynarodowe Tar-
gi Poznańskie, by podziwiać 
najważniejsze i najnowsze 
motoryzacyjne trendy.

Niezliczona liczba atrakcji:
a Poznań Motorbike Show
a Tory offroad na terenie ze-
wnętrznym
a Arena Videoblogerów Mo-
toryzacyjnych
a Ogólnopolskie Mistrzostwa 
Mechaników i Lakierników
a IX Ogólnopolski Zlot Cara-
vaningowy
a  Stunt Wars Poland II – 
międzynarodowe zawody w 
stuncie motocyklowym

Godziny otwarcia:
a Czwartek (28.03): 8:00 - 
14:00 (Press Day)
a Czwartek (28.03): 14:00 - 
19:00 (VIP & Biznes Day)
a Piątek (29.03): 10:00 - 18:00
a Sobota (30.03): 10:00 - 18:00
a Niedziela (31.03): 10:00 - 
18:00

Czym jest VIP Day?
VIP Day to unikatowy mo-
ment podczas Poznań Motor 
Show. Jest to dzień dla 
największych pasjonatów 
motoryzacji oraz bizneso-
wych przedstawicieli branży 
motoryzacyjnej. Ograniczo-
na liczba biletów na VIP 
& Biznes Day gwarantuje 
najwyższy komfort podczas 
zwiedzania targów. Można 
zwiedzić ekspozycje, zoba-
czyć premierowe pojazdy, 
porozmawiać z wystawcami, 
otrzymać limitowane pakiety 
informacyjne.

Czym jest Press Day?
Press Day jest skierowany me-
diów. Na ten dzień zapraszamy 
media, przedstawicieli rządu 
oraz przedstawicieli organiza-
cji branżowych. Już od godzin 
porannych odbywają się na 
stoiskach wystawców konfe-
rencje prasowe oraz premiery 
motoryzacyjne.

Poznań Motor Show 2019 
odbywać się będzie w pawilo-
nach 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 5A, 5G, 
6, 7A, 8, 8A, 15.0, a także na 
terenie otwartym.

Więcej informacji na www.
MotorShow.pl
Zainteresowanych przedsta-
wicieli mediów do kontaktu 
zaprasza:

Anna Szajerska

Motor Show – 28 marca

Wyrażamy wątpliwość, czy o charakterze dróg, 
czy też przeznaczeniu terenów mają decydować 
laicy mający partykularne interesy

„Wyrażamy wątpliwość, czy o charakterze dróg, „Wyrażamy wątpliwość, czy o charakterze dróg, 
czy też przeznaczeniu terenów mają decydować „czy też przeznaczeniu terenów mają decydować „„„
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m Grodzisk Wlkp.
Dnia 10 lutego w domu para-
fialnym przy kościele św. Fau-
styny Kowalskiej w Grodzisku 
Wielkopolskim po raz 8 odbyła 
się zbiórka krwi. Chętne do 
oddania krwi zgłosiło się 79 
osób, z czego 62 oddało krew. 
Łącznie zebrano ponad 27,9 li-
trów krwi, co jest powodem do 
radości, dumy i wiary w ludzi.

Oddawanie krwi to jeden z 
najpiękniejszych prezentów, 
jaki można ofiarować drugie-
mu człowiekowi. Zachęcamy 
do aktywnego uczestniczenia 
w kolejnych akcjach zwią-
zanych z oddawaniem krwi. 
Następna zbiórka przy kościele 
zaplanowana jest na 5 maja!

Bez względu na to, czym się 
zajmujesz, gdzie mieszkasz, 
możesz zostać Krwiodawcą! 
Im więcej ludzi chwyci Czer-
woną Nitkę, tym większej 
liczbie osób będziemy mogli 
pomóc. Oddaj krew i uratuj 
komuś życie!

m Grodzisk Wlkp.
Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Grodzisku 
Wlkp. uprzejmie informuje, 
że od dnia 1 marca 2019 
r.  przyjmuje wnioski w ra-
mach programu AKTYW-
NY SAMORZĄD 2019.

W  r a m a c h  p r o g r a m u 
p r z ewid z ia ne  są  na s t ę -
pujące  for my wspa rc ia : 
Moduł I:

Obszar A – likwidacja ba-
riery transportowej:

Obszar A Zadanie 1 - Za-
danie 1 – pomoc w zakupie i 
montażu oprzyrządowania do 
posiadanego samochodu (adre-
sowana do osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności - do 16 
roku życia lub osób ze znacz-
nym albo umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, 
z dysfunkcją narządu ruchu);

Obszar A Zadanie 2 - pomoc 
w uzyskaniu prawa jazdy kate-
gorii B, Zadanie 2 – pomoc w 
uzyskaniu prawa jazdy (adre-
sowana do osób ze znacznym 
albo umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, z dys-
funkcją narządu ruchu);

Obszar A Zadanie 3 – po-
moc w uzyskaniu prawa jazdy 
(adresowana do osób ze znacz-
nym albo umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, 
z dysfunkcją narządu słuchu, w 
stopniu wymagającym korzy-
stania z usług tłumacza języka 
migowego);

Obszar A Zadanie 4– po-
moc w zakupie i montażu 
oprzyrządowania do posiada-
nego samochodu (adresowana 
do osób ze znacznym albo 
umiarkowanym stopniem nie-
pełnosprawności, z dysfunkcją 
narządu słuchu);

Obszar B – likwidacja barier 
w dostępie do uczestniczenia 
w społeczeństwie informa-
cyjnym:

Obszar B Zadanie 1 – pomoc 
w zakupie sprzętu elektronicz-
nego lub jego elementów oraz 
oprogramowania (adresowana 
do osób z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności - do 16 roku 
życia lub do osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności, 
z dysfunkcją narządu wzroku 
lub obu rąk);

Obszar B Zadanie 2 – dofi-
nansowanie szkoleń w zakresie 

obsługi nabytego w ramach 
programu sprzętu elektronicz-
nego i oprogramowania;

Obszar B Zadanie 3 – pomoc 
w zakupie sprzętu elektronicz-
nego lub jego elementów oraz 
oprogramowania (adresowana 
do osób z umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawno-
ści, z dysfunkcją narządu 
wzroku);

Obszar B Zadanie 4 – 
pomoc w zakupie sprzętu 
elektronicznego lub jego ele-
mentów oraz oprogramowania 
(adresowana do osób z orze-
czeniem o niepełnosprawności 
do 16 roku życia lub osób ze 
znacznym albo umiarkowa-
nym stopniem niepełnospraw-
ności, z dysfunkcją narządu 
słuchu i trudnościami w ko-
munikowaniu się za pomocą 
mowy);

Obszar B Zadanie 5 – po-
moc w utrzymaniu sprawno-
ści technicznej posiadanego 
sprzętu elektronicznego, zaku-
pionego w ramach programu 
(adresowana do osób z orze-
czeniem o niepełnosprawności 
- do 16 roku życia lub osób ze 
znacznym stopniem niepełno-
sprawności);

Obszar C – likwidacja ba-
rier w poruszaniu się: 

Obszar C Zadanie 2 – po-
moc w utrzymaniu sprawności 
technicznej posiadanego sku-
tera lub wózka inwalidzkiego 
o napędzie elektrycznym 
(adresowana do osób z orze-
czeniem o niepełnosprawności 
- do 16 roku życia lub osób ze 
znacznym stopniem niepełno-
sprawności);

Obszar C Zadanie 3 – po-
moc w zakupie protezy koń-
czyny, w której zastosowano 
nowoczesne rozwiązania tech-
niczne, tj. protezy co najmniej 
na III poziomie jakości (adre-
sowana do osób ze stopniem 
niepełnosprawności);

Obszar C Zadanie 4 – po-
moc w utrzymaniu spraw-
ności technicznej posiadanej 
protezy kończyny, w której 
zastosowano nowoczesne roz-
wiązania techniczne - co naj-
mniej na III poziomie jakości 
(adresowana do osób ze stop-
niem niepełnosprawności);

Obszar C Zadanie 5 – 
pomoc w zakupie skutera 
inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym lub oprzyrzą-

dowania elektrycznego do 
wózka ręcznego (adresowana 
do osób z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności - do 16 roku 
życia lub osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności, 
z dysfunkcją narządu ruchu 
powodującą problemy w samo-
dzielnym przemieszczaniu się 
i posiadających zgodę lekarza 
specjalisty na użytkowanie 
przedmiotu dofinansowania);

Obszar D – pomoc w utrzy-
maniu aktywności zawodowej 
poprzez zapewnienie opieki 
dla osoby zależnej tj. dziecka 
będącego pod opieką wnio-
skodawcy, przebywającego 
w żłobku lub przedszkolu 
albo pod inną tego typu opieką 
(dziennego opiekuna, niani 
lub w ramach klubu dziecię-
cego, punktu przedszkolnego, 
zespołu wychowania przed-
szkolnego),

Moduł II – pomoc w uzy-
skaniu wykształcenia poprzez 
dofinansowanie kosztów edu-
kacji w szkole policealnej, 
kolegium lub w szkole wyższej 
(studia pierwszego stopnia, 
studia drugiego stopnia, jed-
nolite studia magisterskie, 
studia podyplomowe lub dok-
toranckie prowadzone przez 
szkoły wyższe w systemie 
stacjonarnym / dziennym lub 
niestacjonarnym / wieczoro-
wym / zaocznym lub ekster-
nistycznym, w tym również 
za pośrednictwem Internetu).
UWAGA:
Termin zakończenia przyjmo-
wania wniosków:
a  d l a  M o d u ł u  I  –  d o 
dnia 30 sierpnia 2019 r. 
dla Modułu II:
- do dnia 30 marca 2019 r. (dla 
wniosków dotyczących roku 
akademickiego 2018/2019), 
- do dnia 10 października 
2019 r. (dla wniosków doty-
czących roku akademickiego 
2019/2020).

Szczegółowe informacje 
oraz druki wniosków wraz 
z załącznikami dostępne w 
siedzibie PCPR w Grodzisku 
oraz do pobrania ze strony 
www.pcprgw.pl

Informacji można również 
zasięgnąć osobiście w Po-
wiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Grodzisku Wiel-
kopolski, ul. Żwirki i Wigury 
1 (pokój nr 1), nr tel. 61 44 52 
508, mail: pcpr@pgw.pl

Z korytarza Urzędu Miasta 
zniknęła wystawa uczniow-
skich prac na temat smogu. 
Jak to w przypadku dzieci, 
były to prace często naiwne, 
za to zaangażowane i 
przejmujące – w sam raz 
ilustracja dla toczących 
się obecnie debat antysmo-
gowych, prowadzonych w 
urzędzie i poza nim.

O wystawie, zatytułowanej 
„Nie rób siary, daj oddychać” 
wspominałem niedawno przy 

okazji relacji ze zorganizo-
wanej w magistracie debaty 
antysmogowej Stowarzyszenia 
Metropolia, na którą mało kto 
dotarł, choć władze miasta 
werbalnie deklarują, że smog 
to jeden z największych po-
znańskich problemów. Wiele 
mówi się o nim zwłaszcza 
zimą, kiedy to choroby zwią-
zane z zanieczyszczeniem 
powietrza zbierają największe 
żniwo.

Warto zwrócić uwagę na 
kolorystykę rysunków - raczej 

dla autorów w tym wieku 
nietypową. Wygląda na to, że 
najmłodsi traktują problem 
najpoważniej i najbardziej 
przejmują się zagrożeniem.

W ostatnich dniach wysta-
wą zainteresowały się media, 
tymczasem… w weekend eks-
pozycja zniknęła. Cóż, jeśli 
to przypadek, to co najmniej 
wysoce niefortunny.

Pozostały jednak zdjęcia, 
do obejrzenia między innymi 
u nas.

Darek Preiss

Kolejna Zbiórka Krwi 
zakończona sukcesem!

CPR przyjmuje wnioski

Smog zamieciony pod dywan

m Rakoniewice
„Dolina Radości”  Stefa-
na Chwina, to książka , o 
której w lutym rozmawiali 
uczestnicy rakoniewickie-
go Dyskusyjnego Klubu 
Książki. Spotkanie odbyło 
się w Gminnej Bibliotece 
Publicznej  w Rakoniewi-
cach w dniu  26 lutego 2019 
roku.

Eryk Stamelmann, bohater 
„Doliny Radości”, to tajem-
niczy makijażysta gwiazd 
filmowych i polityków. Przy-
chodzi na świat na początku 
XX wieku w Starym Gdańsku. 
Jego pełne zaskakujących 
zdażeń życie biegnie dalej, 
przez Monachium, Berlin, 
wojenną Warszawę , Moskwę, 
po czym powraca znowu do 
Gdańska.Wspaniała powieść 
przygodowa, świetny styl i 
język, ciekawa fabuła z inte-

resującym przekazem. Ważny 
jest konkretny człowiek, a nie 
wielkie idee.

Z okazji zbliżającego się 
Dnia Kobiet, na spotkaniu 
przybliżono historię powsta-
nia tego święta. Dnia 8 marca 
1910 roku podczas Między-
narodowego Zjazdu Kobiet 
Socjalistek  w Kopenhadze, 
ustanowiono dzień 8 marca 

Międzynarodowym Dniem 
Kobiet. Członkinie obejrzały 
prezentację multimedialną, 
w której pokazano jak świę-
towano  Dzień Kobiet w cza-
sach PRL – u. Panie miło i 
z sentymentem wspominały 
tamte lata. Następne spotkanie 
odbędzie się 26  marca 2019 
roku o godz.11.00. Serdecznie  
zapraszamy

„Dolina Radości” w Klubie

Rozmowa z Krzysztofem 
Paszykiem- posłem Polskie-
go Stronnictwa Ludowego 
na temat wyborów do Par-
lamentu Europejskiego.

    
Długo było trzeba czekać na  
decyzję PSL z kim będzie 
szło do wyborów do UE?
Decyzja Rady Naczelnej PSL 
z ostatniej soboty była taka, 
że dołączymy do Koalicji Eu-
ropejskiej  na wybory do Par-
lamentu Europejskiego. Nasza 
decyzja była jednoznaczna. 
Ta decyzja ważyła się bardzo 
długo bo PSL jest dzisiaj je-
dyną demokratyczną partią 
polską.  U nas strategicznych 
decyzji nie podejmuje jeden 
wódz. Decyzję podejmują wła-
dze powiatowe, wojewódzkie 
i wreszcie Rada Naczelna. 
Kluczowym motywem, który  
za tym przemawiał to tro-
ska i obawy przekazywane 
przez  polaków w ostatnich 
miesiącach na dyżurach i ze-
braniach, że będziemy kra-
jem rozrywanym. Pierwszym 
dużym tematem jest kwestia 
budżetu Unii Europejskiej 
na najbliższe lata po roku 21-
szym  w wymiarze rolniczym 
i wymiarze samorządowym. 
Wszystko będzie zależało od 
tego jaka ta Polska będzie w 
Europie. Dzisiaj widzimy, że 
dzieje się coś niedobrego nie 
rozstrzygając  kto jest winien. 
W tej chwili główny wpływ 
ma obecna ekipa rządząca. Po-
zycja Polski jest powszechnie 
oceniana i komentowana że 
dzieje się nie najlepiej i stąd 
społeczny niepokój.

Jakie motywy kierują Lu-
dowcami?
My  chcemy w interesie pola-
ków a szczególnie rolników 

zadbać o skuteczną formułę 
dającą  możliwość jak najwięk-
szej  reprezentacji myślącej w 
ten sposób chcących budować 
mimo różnic bo te różnice są 
naturalne i my tego nie ukry-
wamy ze tak jest. Z Platformą 
łączy nas jednak  jeden cel: 
silna Polska w zjednoczonej 
Europie. Polska mająca wpływ 
na decyzję dotyczące budżetu i 
rozwoju Unii Europejskiej, nie 
chcemy Polski zmarginalizo-
wanej odsuniętej od głównych 
decyzji i tłumaczącej się co 
rusz z niemądrych podejmo-
wanych przedsięwzięć. 

Oponenci mówią, że tych 
pierwszych miejsc PSL nie 
ma zbyt dużo w Koalicji ?
Ramowa umowa mówi o 
trzech pierwszych miejscach 
w Polsce, będzie kilka miejsc 
drugich oraz trzecich. Przy 
skutecznej kampanii jest szan-
sa wprowadzić do Parlamentu 
Europejskiego nie gorszą re-
prezentację  jak to było w la-
tach minionych. Nie ukrywam, 
że te wybory mają bardzo waż-
ny wymiar krajowy. Mogą one 
być przełomem politycznym, 
jeżeli chodzi o rynek lokalny, 
ukazało się kilka sondaży w 
ostatnich dniach, które po-

kazują, że takiej szerokiej 
koalicji od 89 roku jeszcze 
nie było a wyniki wykazują 
procentowa przewagę Koali-
cji nad Zjednoczoną prawicą. 
Muszę powiedzieć, że są już 
pierwsze sukcesy tej Koalicji. 
Do każdych wyborów pod-
chodziliśmy z wielką pokorą. 
Wiem, że mamy jeszcze duży 
blok Biedronia „Wiosna”oraz 
„Kukiz 15”myślę, że sondaże, 
które pokazują 4-5 % straty 
do Koalicji spowodowały, że 
Kaczyński dał dobre wieści 
matkom,dzieciom, emerytom 
i rencistom bo ma obawy o 
wyniki wyborów do U.E.

Jakie więc będą ruchy lu-
dowców?
Ustaliliśmy Pakiet Społeczny 
Ludowców uwzględnić po-
stulat nauczycieli bo czekają 
nas perturbację  w związku 
ze strajkiem nauczycieli. Ten 
nasz pakiet ma też dotyczyć 
lekarzy i  pielęgniarek, którzy 
od lat nie mają podwyżek. 
Kolejne będą dotyczyć osób 
niepełnosprawnych i rolników. 
Będziemy w całej wielkości i 
ilości ich popierać a nadzieją 
jest że jako koalicja odniesie-
my sukces.

Fr. Gwardzik

Szeroka koalicja może być 
przełomem politycznym
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Absolutnie za to stwier-
dzenie - „polskie obozy” 
- przewidziana kara i 
występowanie na całym 
świecie było i jest uzasad-
nione, ponieważ wszelkiego 
rodzaju protesty, jakie do 
tej pory podejmowano, nie 
dawały rezultatu. Trzeba 
było z tym skończyć. Nie ma 
tutaj żadnej, najmniejszej 
wątpliwości -  powiedział 
w rozmowie z portalem 
wPolityce.pl prof. Witold 
Kieżun.

Ekonomista i legendarny po-
wstaniec warszawski opo-
wiedział portalowi wPolityce.
pl o własnym doświadczeniu 
zmagań o prawdę historyczną.

Gdy mieszkałem w Kana-
dzie, mieliśmy tam dość liczną 
grupę w ramach stowarzysze-
nia byłych żołnierzy Armii 
Krajowej, która reagowała 
na pojawiające się artykuły, 
w których pisano o „polskich 
obozach koncentracyjnych”. 
Sam osobiście podpisałem 
dwadzieścia cztery protesty. 
Owszem, były publikowane 
sprostowania, ale podczas gdy 
artykuły z tym fałszywym 
sformułowaniem pojawiały 
się na pierwszych stronach 
gazet, to nasze sprostowania 
umieszczano na samym końcu. 

Myśmy z tym niesłychanie 
ostro walczyli, ale nic to nie 
pomagało - mówił.

Nie ulega wątpliwości, że 
to kłamstwo było świadomie 
rozpowszechniane. Uważam, 
że to była świadoma propagan-
da Niemiec. Wszystko zaczęło 
się właśnie od publikacji w 
niemieckich gazetach, a po-
tem przeszło to do Ameryki. 
Chodziło po prostu o to, by 
w świadomości społecznej 
utkwiło to kłamliwe sformu-
łowanie  ocenił prof. Kieżun.

Raz przygotowałem na uni-
wersytecie w Kanadzie ankie-
tę z pytaniem, kto zakładał 
obozy. 70 proc. studentów 
odpowiedziało: „Polacy”! -  
opowiedział.

Prof. Witold Kieżun ocenił, 
że nowelizacja ustawy o IPN 
jest koniecznością.

Absolutnie za to stwierdze-
nie - „polskie obozy” - prze-
widziana kara i występowanie 
na całym świecie było i jest 
uzasadnione, ponieważ wszel-
kiego rodzaju protesty, jakie 
do tej pory podejmowano, nie 
dawały rezultatu. Trzeba było 
z tym skończyć. Nie ma tutaj 
żadnej, najmniejszej wątpliwo-

ści - podkreślił.
Dziwię się, że Żydzi mogli 

się na to obrazić. Przecież 
zdają sobie sprawę, że obozy 
były niemieckie, a na dodatek 
pierwsze zespoły w Oświę-
cimiu były przeznaczone dla 
Polaków - dodał.

Jak mogą się Żydzi na to 
urażać? Faktem jest, że byli 
ludzie, którzy donosili na 
Żydów, ale pamiętajmy, że za 
minimalną pomoc Polacy byli 
dotkliwie karani! Jeżeli we wsi 
znaleziono jednego ukrywają-
cego się Żyda, to aresztowano 
wszystkich mieszkańców, a 
nawet palono całe wsie - przy-
pomniał Powstaniec.

Jak zaznaczył rozmówca 
portalu wPolityce.pl, oskarże-
nia pod adresem Polaków są 
dla niego wyjątkowo bolesne, 
ponieważ jego rodzina poma-
gała Żydom.

Mój wuj, sędzia z Łodzi, 
był zaprzyjaźniony ze swoim 
kolegą ze studiów - żydow-
skim adwokatem, z którego 
rodziną znaliśmy się bardzo 
dobrze, a sam, gdy miałem 
7 lat, mówiłem do jego żony 
„ciociu”. W grudniu 1939 r., 
na parę minut przed godziną 
policyjną zadzwonił dzwonek 
do drzwi. Okazało się, że to 
ta ciocia Irka z Łodzi. Była 
w strasznym stanie. Jej męża 

rozstrzelali, a sama uciekła. 
Piechotą, ukrywając się gdzie 
popadnie, dotarła do nas po 
kilku dniach. Załatwiłem jej 
wszystkie dokumenty przez 
naszego księdza ze szkoły. 
Dostała nowe nazwisko po ja-
kiejś zmarłej kobiecie ze spisu 
parafialnego, kenkartę i uloko-
waliśmy ją w jednym z miesz-
kań. A że nie miała semickich 
rysów twarzy i przefarbowali-
śmy ją na blondynkę, to łatwo 
nam było przedstawiać ją jako 
cioteczną siostrę mojej matki, 
które uciekła z Łodzi. Niestety 
zginęła tragicznie, gdy dom 
w którym zamieszkała i cała 
ulica została zniszczona przez 
Niemców - mówił.

Prof. Kieżun przypomniał 
również, że Polskie Państwo 
Podziemne karało Polaków, 
którzy zhańbili się we współ-
udziale Holokaustu, a nawet 
opowiedział o akcji egzekucyj-
nej, w której brał udział!

Brałem udział w jednej akcji 
egzekucji z polskiego wyroku 
na Polaku, który wydawał 
Żydów. Wiedzieliśmy, że przy-
jeżdża do swojej kochanki w 
Otwocku. Wieczorem z soboty 
na niedzielę przyjechaliśmy 

na miejsce. W mieszkaniu z 
tą kochanką został jeden nasz 
kolega, pilnując żeby nikomu 
na nas nie doniosła, a tego 
Polaka wydającego Żydów 
zabraliśmy kilka kilometrów 
dalej do jednej ze wsi, gdzie 
przesłuchaliśmy go w jakiejś 
oborze. Po wykonaniu wyroku 
wykopano grób i pochowano 
go - mówił.

Wróciłem do domu i poło-
żyłem się z wysoką gorączką. 
Po dwóch dniach doszedłem 
do siebie. Nie mogłem brać 
udziału w tego typu akcjach. 
Strzelałem w czasie powstania 
do Niemców, zabijałem ich, ale 
to było co innego. Osobiście 
podziwiam naszych wykonaw-
ców wyroków. Ja nie byłem w 
stanie tego robić - dodał.

Rozmówca portalu wPolity-
ce.pl opowiedział także o za-
angażowaniu polskich Żydów 
w Powstaniu Warszawskim i 
zdradził, w jaki sposób po ka-
pitulacji udało się ich uratować 
przed zdemaskowaniem.

Powstańcze oddziały przyj-
mowały masę ochotników. W 
moim batalionie było ośmiu 
Żydów i każdy z nas wiedział 
o ich pochodzeniu. Mieli oczy-
wiście dokumenty na polskie 
nazwiska, niektórych farbo-
wano. A po kapitulacji ich 
wszystkich porozmieszczano 
z innymi oddziałami, gdzie 
nie znano ich tożsamości. I 
jak wiem, żaden nie został 
rozpoznał i wszyscy przeżyli 
obóz -  powiedział.

Prof. Witold Kieżun dodał, 
że zdarzały się oczywiście 
sytuacje, gdy Polacy wydawa-
li Żydów, ale jak zaznaczył, 
„miały charakter margine-
sowy”.

Przecież był szereg olbrzy-
mich akcji i stworzono cała or-
ganizację, która zajmowała się 
pomocą dla Żydów - podkreślił.

Absolutnie z walki o praw-
dę nie można zrezygnować. 
Trzeba wszędzie pisać, że w 
obozach koncentracyjnych 
nie było ani jednego Polaka 
w służbach pomocniczych, 
nawet zaopatrzeniowych. A 
ten marginalny współudział 
jest niczym w porównaniu 
do skali zaangażowania w w 
Belgii, Holandii, Norwegii 
i krajach bałtyckich, nawet 
Francji, gdzie zatrzymań lud-
ności żydowskiej dokonywała 
lokalna policja - mówił.

Rozmówca portalu wPolity-
ce.pl, pytany, co powinno się 
zrobić, by prawda mogła się 
przebić, odparł:

Jestem za za tym, żeby roz-
powszechniać historie ocalo-
nych więźniów z Auschwitz. 
Oni najlepiej opowiedzą, kto 
ich aresztował i kto służył w 
niemieckich obozach.

prof. Witold Kieżun

Nie można zrezygnować 
z walki o prawdę Weteran „Solidarności”- 

Stanisław Wierzchowiecki 
z Leszna napisał list- zaża-
lenie do prezesa PiS- Jaro-
sława Kaczyńskiego. Prezes 
PiS dał krótką odpowiedź.

Szanowny Panie, Wierzcho-
wiecki
Dziękuję panu za przesłaną 
korespondencję. Porusza Pan 

w niej, w sposób nie zawsze 
uporządkowany, wiele wąt-
ków. Prosiłbym o pisemną 
informację, jeżeli oczekuje 
Pan ode mnie pomocy, w 
ramach moich kompetencji, 
wynikających z ustawy o 
wykonaniu mandatu posła i 
senatora, oraz o sprecyzowa-
nie Pańskich oczekiwań.
Korzystając z okazji, życzę 

Panu i Pana Najbliższym 
wszystkiego, co najlepsze. 

Z poważaniem
Prezes Partii

Prawo i Sprawiedliwość
Jarosław Kaczyński

Poniżej zamieszczamy tekst listu Stanisła-
wa Wierzchowieckiego.

Mój chaos wynika z wieloletniego 
przesladowania mnie i to m.in przez 
aparatczyków NSZZ”S” i PiS(posłow z 
Leszna i Poznania)Zblizam sie do � niszu 
zycia,a mam przed soba zobowiazania 
wobec dzieci i wnuków,ktorym nie 
moglem pomoc m.in,

ze jako jedyny na 1600 pracowników 
KPGR Kwilcz leżącym na terenie 7 gmin 
stolicy polskiego ORMO zalozyłem w 
1980r „Solidarność”nie otrzymywałem 
1982-88 nawet obligatoryjnego dodatku 
drozyznianego

W 1981r2 dni posmierci Prymasa 
Tysiąclecie na Sesji Rady Kwilcza przy 
pomocy radnej L.Semeniuk zmienilem 
nazwę glownej ulicy Kwilcza z 1-Maja 
na Kardynala Stefana Wyszynskiego.
( w 1987r po wypasach owiec w Biesz-
czadach prcowałem w „Przegladzie 
Sportowym”mieszkając w Laskach u 
pralata ks. T.Fedorowicza o niesamowitej 
biografi m.in. spowiednik kardynala 
K.Wojtyły i JP II)

Póżniej już Rada niewyraziła zgody 
na mój wniosek jako Przewodniczacego 
KO Gminy Kwilcz i czlonka KK”S” wraz z 
Z-cą przewodniczacego KK”S” kol.Lecha 
Kaczyńskiego(49) na zmiane nazwy Osie-
dla 35-lecia PRL na płk.Łukasza Cieplin-
skiego „Pługa”,urodzonego w Kwilczu 
w 1913rŻolnierza Wykletego,Ostatnio 
się dowiedziałem się  mojego powino-
watego po kadzieli,

W 1983r Komisja przegladu sta-
nowisk prac y(6x PZPR):”w c zasie 
slusznego protestu klasy robotni-
czej,wykazal negatywny stosunek do 
przemian(zrezygnowałem z wyboru 
na przewodniczacego KZ”S” na rzecz 
hydraulika Marcina Orwata(46),tzw.
PGRowskiego Walęsy

14.12.1981r I sekretarz KG w Kwilczu 
F..Mleczak w towarzystwie Wojskowej 
Grupy Operacyjnej tow.gen.W.Jaruzel-
skiego:’”towarzysze !nie będę interno-
wal pana Wierzchowieckiego,bo nie chce 
mieć pozniej męczennika”w powiecie.”

1984 r po zamordowaniu ks.Jerzego 
Popieluszki(47) I sekretarz PZPR KPGR 
Kwilcz inz.W.Ogrodowczyk(44):kierow-
nik Mieszalni,póżnej delegat na IX Zjazd 

PZPR MF Rakowskiego „sztandar wypro-
wadzic”ja bym tego Wierzchowieckiego 
udusil jak Piotrowski Popieluszke”

 16..o6.1989r w Mościejewie wybrany 
Przewodniczacym Rady Pracowniczej 
KPGR Kwilcz(11 tys.ha,1600 pracowni-
kow,bez kampani wyborczej,z totalna 
antykampanią PZPR i Orwata

1989/90 bez zgody J.Palubickiego 
startowalem w wyborach na Przewod-
niczacego ZR”S” w Poznaniu, na II KZD w 
Gdansku,gdzie wybrano mnie czlonkiem 
KK”S” i szefem Zespołu ds ochrony 
pracowników w pracy i ekologi zamiast 
W.Frasyniuka z Wroclawia 

1983-85 wybrany Przewodniczacym 
Krajowej Sekcji Rolnictwa NSZZ”S”z 
siedziba w Poznaniu.

Czlonek Prezydium Sekcji Sportu 
KK”S” z przewodniczacym Kazimierzem 
Zimnym medalista Olimpijskim i ME

14.12.1997r w Sądzie Okregowym 
w Poznaniu sprawa o naruszenie dobr 
osobistych Wierzchowieckiego przez 
ministra J.Palubickiego,ktory do dzisiaj 
z mecenasem W.Celichowskim nie wy-
konal wyroku.W swoim ostatnim slowie 
stwierdzilem,ze jestem pierwszym 
zlustrowanym po 1989r

1990-2002 V-ce Prezes Wlkp Stowa-
rzyszenia Wywlaszczonych,wspólautor 
Ustawy Reprywatyzacyjnej zawetowa-
nej przez prezydenta A.Kwaśniewskiego 
„Alka”

2 x przerywano mi studia,(1968i 
1984)a jeszcze muszę przygotować grób 
Ciotek Szoldrskich do mojego pochów-
kuStalinowski dekret PKWN pozbawił 
mnie Ojcowizny(Ojciec wieziony w GG 
Radomiu przez NKWD)Ostatnio dowie-
działem sie,że Krzyż Wolnosci i Solidar-
ności pozwolił by wykonać moją operacj 
endoprotezy z pełna osloną Czuwaj! 

Stanisław vel Sławek Wierzcho-
wiecki(47)Kanonier,dalmierzysta plot 
Przez poł roku na etacie kapitana JW 
2133 w Lublincu(od 1995r Pułk Ko-
mandosow ,Formoza i GROM gen.
SD.Petelickiego(46)i w czasie karnej 
Operacji Dunaj,wg doktryny L.Brezniewa 
o niesuwerennosci demoludow,bez 
przysiegi wojskowej na rzecz lojalnosci 

wobec ZSRR i budowie socjalizmu,Druh 
OSP i PTG „Sokoł” Stanislaw vel Sławek 
Wierzchowiecki(47) członek KK”S”1990-
92 z kol.Lechem Kaczyńskim

 Syn kuzyna profesora kardiologi Mi-
chala Wierzchowieckiego(38) Jurek(66) 
są czlonkami AKO UAM imienia.prof.
Lecha Kaczynskiego kandydował z PiS do 
Sejmiku Wlkp jako ordynator kardiologi 
szpitala w Grodzisku Wlkp

Ps.Rentę specjalna blokuje mi Janusz 
Pałubicki,(48)którą zalatwił ja sobie 
poprzez posla M.Libickiego,ktory napisal 
i zaniosl wniosek do  premiera J.Buzka 
poprzez wniosek o rentę specjalna  dla 
ministra Pałubickiego w 2001r,ktory 
w marcu 1968r był Przewodniczacym 
szkolnego ZMS,a L.Walesa(43) jako 
aktywista robotniczy lal wężami z  
koncowkami studentow w miasteczku 
studenckim w Gdansku 

Zasłuzony dla ochrony pracy(GIP dr 
T.Sułkowski), 

Zlota Odznaka KMW( gen.Szydlow-
ski), Zloty Medal Wzorowego Żolnierza 
( D-ca Pulku M.Piękosz)

Medal 40 lecia poznanskiego Czerwca 
56( KZ „S”HCP”Cegielski”), (Jacek wygrał 
miedzynarodowy konkurs o Puchar MTP 
w Poznaniu 1964rna Dżemili) z Pępowa)
Na Hipodromie na Woli Jacek szkolił 
A.Gawronika(48) cinkciarza,”pierwszy 
milion należy ukraśc”,najbogatszy Po-
lak,Gawronik na Woli załozył ZMS,będąc 
3 miesiace w SB,hodował pieczarki 
korzystając z konskiego obornika,chciał,-
żeby Jacek prowadził jego stadnine 
w Murowanej Goślinie jako jeżdziec o 
najlepszym dosiadzie wg Daniela Ol-
brychskiego(45)m.in na „Gniewie”

Medal za duży wklad w rozwój gospo-
darczy i socjalny rolnicta uspołecznione-
go( Prezez Zrzeszenia PGR inz.Jan Baier 
dyr.KPGR Manieczki),

Podziekowanie dla Przewodnicza-
cego Rady Pracowniczej KPGR Kwilcz 
za dużą wkład w rozwój gminy Kwilcz
-Naczelnik Z.Tylkowski,Przewodniczacy 
Rady Gminy  i Prezes ZG OSP Cz.Rębacz,

1966 Mistrz Wlkp Kibicow Sporto-
wych(Red.J.Żemantowski,ZW TKKF 
i PTTK)

Nawoływanie do godzenia się 
z przeciwnikiem jest stratą 
czasu. Neokomunie tak się 
udało zmienić znaczenie słów, 
że tylko pozornie posługujemy 
się tym samym językiem. Mło-
dzi podchwytują tę tendencję. 
W mowie młodzieżowej już się 
przyjęło, że „sprywatyzować” 
znaczy po prostu ukraść.

„Niewidzialna ręka rynku” 
przynosi również ogłoszenie 
„upadłości”, czyli też kradzież, 
ale już na nieco większą skalę. 
Zakłada się firmę, zamawia 
towar i go sprzedaje, a gdy 
nadchodzi pora rozliczenia 
się z dostawcą, ogłasza się 
upadłość i nikomu nic się nie 

jest winnym. „Wolna konku-
rencja” to jak kopanie się z 
koniem. Wielkie zagraniczne 
firmy są uprzywilejowane, bo 
nie płacą podatków. Wynika to 
z prawa dla nich szczególnie 
przyjaznego. Czyż te przykła-
dy nie są wystarczające, żeby 
obrzydzić ludziom kapitalizm? 
Niech pokochają znowu ko-
munizm!

W sprawach obyczajowych 
zawłaszczanie słów trwa już 
tak długo, że zdążyliśmy się 
do niego przyzwyczaić. „Po-
prawność polityczna” polega 
na bezczelnym kłamstwie, ale 
niestety nikogo to już nie obu-
rza. „Równość” była czymś 

oczywistym, póki zboczeńcy 
nie zaczęli się upominać o 
szczególne przywileje. Urzą-
dzają parady, domagając się 
podziwu dla swoich obrzydli-
wych ułomności.

Feministki już całkiem się 
pogubiły i nie wiedzą, czego 
chcą. Chwilami zdaje im się, 
że są mężczyznami, ale taki-
mi szczególnej troski, czyli 
też domagają się przywile-
jów z faktu, że są kobietami. 
Wszelkie jednak szarmanckie 
zachowania panów uważają 
za uwłaczające im.Z kim tu i 
o czym rozmawiać?

Małgorzata Todd

...Jest wielki płacz o rozdaw-
nictwo!  Zapomniano tylko , że 
przed r 2015 to rozdawnictwo 
kwitło na skalę europejską, to 
był dopiero rozmach  zwłasz-
cza za czasów Globalnego 
myśliciela kiedy to wspoma-
gano m. innymi MFW, zamiast 
polskich dzieci , różne sieci 
handlowe , Lidle ,La klerki itp 
oferując im darmowe grunty , 
zwolnienia z podatków byle 
tylko po odpowiedniej graty-
fikacji dla decydentów zaczęły 
drenować kieszenie ubożejące-
go społeczeństwa! 

Zadłużono więc ekspresowo 
na kolejne 500 mld zł  budżet, 
zasłaniając sie kryzysem i 
zieloną wyspą zarazem!   A za 
uzyskane dotacje budowano 
najdroższe autostrady , które 
sypały się jeszcze przed za-
kończeniem inwestycji , porty 
lotnicze , stadiony , a nawet 
ekrany antyhałasowe i słupki 
w szczerym polu, które umie-
jętnie rozliczała przyszła pani 
komisarz od klimatu ....

Było tak pięknie , tuczyły 
się mafie i amber goldy ,różne 
układy rosły w siłę i dostatek 
, tylko zwykłym Polakom 
odebrano jeszcze połowę OFE 
by się im w głowach nie prze-
wracało i pozostawiono na 
pastwę banków i windyka-
torów, zadłużając na potęgę 
służbę zdrowia , by prywatne 

kliniki znajomych decydentów 
z NFZ rozkwitły na darowa-
nych gruntach , a zadłużane 
miasta szarzały i oddawały 
mafiom kamienice wraz z lo-
katorami ...Było i się skończyło 
taki klimat wywróżył niejaki 
Sienkiewicz i się sprawdziło 
jak nigdy ! 

D Tusk po 153 zapewnieniu 
porzucił tekę premiera i zwiał 
do Brukseli, pani od dinozau-
rów ,koleją sobie pojeździła 
wraz z rządowymi meblami 
i coś pierdykneło , jak rzekła 
znana już pani od klimatu 
jesienią 2015 r ! Nawet to-
warzysz Rzepliński z kolegą 
lśniącym  Kropiwnickim pro-
kurując delikt konstytucyjny 
,nie zapobiegli pomocy ubo-
gim dzieciom przez plus 500 
,na co tak bardzo lamentował 
B Komorowski i inne tuzy z 
Balcerowiczem i Lewandow-
skim do kolekcji ...Stała się 
straszna rzecz ,nowy Rząd 
zaczął służyć obywatelom , 
zaczynając od najuboższych, 
zadłużonych , windykowanych 
, eksmitowanych ... 

Zaczęto reformować zaim-
plementowane na potrzeby 
mafii sądy , usuwać z nich 
sowieckie jeszcze fuzle i przy-
wracać godność obywatelom 
Rzeczypospolitej Zjeżyły się 
elity teatralnie , bo ich plaże 
się zatłoczyły dziećmi , s-be-

cy bo wypasione emerytury 
opadły , a elitom komorniczo- 
sądowym zabulgotał Żurek , 
zatroskany o ten szczególny 
establishment, co sam się miał 
oczyścić  ..! 

A dzisiaj po czterech latach 
dzielnego oporu i sabotażu 
przy pomocy brukselskich  
harcowników i Verhofstadtów  
już tylko płacz lament i zgrzy-
tanie wybielonych zębów , na 
takie nieudolne marnotraw-
stwo Rządu , co kilkadziesiąt 
miliardów rocznie odebranych 
mafiom dla dzieci i emerytów 
przeznacza , by godnie żyć 
mogli , że reformuje się wciąż 
oporne sądy i nie wspomaga 
się antypolskich mediów ! I 
buduje się drogi , umacnia 
armię! Zjednoczyła się dziel-
na koalicja i zatęskniła do 
dawnych , układów i mafii 
, co jeszcze nie wymarły i 
przyczajone oczekują powro-
tu dawnych zwyczajów ! By 
zabierać biednym , zadłużać 
na potęgę na setki miliardów 
nie jakieś tam zaoszczędzone 
dziesiątki i dawać swoim ...

To boły piękne dni , więc do 
Europy znów by  szli ,żeby tak 
jeszcze raz , puścić Polaków z 
torbami ! Dzielni totalni  ko-
alicjanci zjednoczyli się , żeby 
było tak jak było ...Czy Polacy 
dadzą im szansę , czy może , 
już będziemy mądrzejsi ?!

List - zażalenie do prezesa PiS 

„Sprywatyzować” znaczy ukraść?

Żeby , było tak , jak było ?

Raz przygotowałem na uniwersytecie w Kana-
dzie ankietę z pytaniem, kto zakładał obozy. 70 
proc. studentów odpowiedziało: „Polacy”!

„w strasznym stanie. Jej męża „w strasznym stanie. Jej męża „Raz przygotowałem na uniwersytecie w Kana-„Raz przygotowałem na uniwersytecie w Kana-
dzie ankietę z pytaniem, kto zakładał obozy. 70 „dzie ankietę z pytaniem, kto zakładał obozy. 70 
proc. studentów odpowiedziało: „Polacy”!

„
proc. studentów odpowiedziało: „Polacy”!

„„„
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Uczniowie ZST im. Euge-
niusza Kwiatkowskiego z 
klasy IIIB Jakub Probst 
oraz Patryk Krynojewski 
wraz z opiekunką Iriną 
Tiereszczenko brali udział  
w Polsko-Rosyjskich 
Warsztatach Młodzieżo-
wych przygotowanych przez 
Centrum Polsko-Rosyjskie-
go Dialogu i Porozumienia. 

Niemal  120 młodych ludzi w 
wieku 13-26 lat wraz z opie-
kunami z całej Polski i Rosji 
przyjechało do Warszawy w 
dniach 30.01- 03.02.2019 r.

Ćwiczenia interaktywne, 
gry symulacyjne, gra miejska, 
szkolenia dla nauczycieli z 
technik edukacji nieformalnej 
– to tylko niektóre z punk-
tów programu trzydniowych 
warsztatów przygotowanych 
przez CPRDiP. To wszystko 
pomogło przełamywać stereo-
typy, wspólnie szukać wyjścia 
z trudnych sytuacji i osiągnąć 
porozumienie pomimo barier 
językowych oraz różnic kul-
turowych i wiekowych. Było 
dużo pozytywnej energii i 
zabawy.

Wyzwaniem dla uczniów 
naszej szkoły stała się gra 
miejska, która była roze-
grana na ulicach Śródmie-
ścia Warszawy. Pozwoli-
ła ona cofnąć się w czasie  
i wcielić w postaci sprzed 
stu lat, by odnaleźć  ślady 
Warszawy, która odeszła wraz 

z wybuchem wojny. Jakub 
Probst oraz Patryk Kryno-
jewski zajęli I miejsce w grze 
miejskiej. Wielkie brawa dla 
uczniów Naszej Szkoły.

Ten wyjątkowy wyjazd oraz 
spotkanie z rosyjskimi przy-
jaciółmi z gimnazjum miasta 
Szczołkowo Rosja, z którymi 
nasza szkoła we wrześniu - 

październiku 2018 r. realizo-
wała polsko - rosyjski projekt 
„ Wiem, co jem”, zmotywo-
wały uczniów i nauczycieli 
ZST im. E. Kwiatkowskiego 
do udziału w kolejnym pro-
jekcie „ Polsko- Rosyjskiej 
Wymianie Młodzieży w 2019 
roku”.

Irina Tiereszczenko  

W dniu 12 marca 2019 r. od-
były się wybory władz TMZR 
im. Michała Drzymały w Ra-
koniewicach. 

Nowy zarząd przedstawia się 
następująco:
a Janina Lenart – prezes
a Jan Świtała – wiceprezes
a Krystyna Pilarska – wice-
prezes
a Łucja Grzegorczuk – skarb-
nik
a Agnieszka Wieczorek – 
sekretarz
a Anna Formaniewicz – czło-
nek
a Magdalena Chojnacka– 
członek

W planach zarządu na 2019 r. 
jest przede wszystkim zmiana 
statutu i organizacja spotkań 
okolicznościowych, prowadze-
nie działalności informacyjnej 
i promocyjnej walorów ziemi 
Michała Drzymały. 

Zapraszamy na naszą stronę 
internetową: www.tmzrce.
pl oraz profil na portalu Fa-
cebook. 

GWAR

Dnia 15 lutego 2019 roku 
w Grodziskiej Hali Sporto-
wej odbył się XIII Turniej 
w Halowej Piłce Nożnej 
Chłopców „O Puchar 
Dyrektora Liceum Ogólno-
kształcącego „ w Grodzisku 
Wielkopolskim.

W turnieju wzięło udział pięć 
zespołów:
1. Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Nietążkowie
2. Zespół Szkół nr 1 w Swa-
rzędzu
3. Zespół Szkół Technicznych 
w Grodzisku Wielkopolskim
4. Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Grodzisku Wielkopolskim
5. Liceum Ogólnokształcące 
w Grodzisku Wielkopolskim
Rozgrywki odbyły się syste-
mem gry „każdy z każdym „ i 
tak się ułożyło, że ostatni mecz 
pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 
ze Swarzędza, a gospodarzami 
turnieju był decydującym o 
pierwszym miejscu.
Zwycięsko z tego pojedynku 
wyszli gospodarze i wygrali 
zdecydowanie. 
Puchar Pani Dyrektor tra-
fił więc w ręce organizatora 
turnieju.
Zwycięski zespół wystąpił w 
składzie:
Bartosz Kossowski, Jan Mi-
chalski, Jakub Hemmerling, 
Jakub Kowalec, Jakub Ka-
lemba, Mateusz Stachowiak, 
Jan Słomski, Daniel Pietrzak, 
Łukasz Borowczak i Szymon 
Jurga.

Drugie miejsce zajął Zespół 
Szkół nr 1 ze Swarzędza.
Trzecie miejsce zajął Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych z 
Nietążkowa.
Najlepszym bramkarzem tur-
nieju został Remigiusz Styziń-
ski z Nietążkowa.
Najlepszym zawodnikiem 
został Filip Rogorzyński ze 
Swarzędza.
Królem strzelców został Jan 
Michalski z naszego liceum.

Serdecznie gratulujemy !!!

Polsko-Rosyjskie Warsztaty

Nowe władze Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Rakoniewickiej im. Michała Drzymały

XIII Halowy Turniej w Piłce Nożnej

Obchodzone 14 lutego Wa-
lentynki czyli Święto Zako-
chanych to dzień wyjątko-
wy. Niecodzienne też było 
spotkanie, które odbyło się 
w tym dniu w Filii Bibliote-
ki na os. Wojska Polskiego. 
Spotkanie zatytułowane 
„Literacko – muzyczne 
rozważania o istocie święta 
zakochanych”, przygotowa-
ne zostało przez nauczycieli 
i uczniów Zespołu Szkół 
Technicznych im. Euge-
niusza Kwiatkowskiego w 
Grodzisku Wielkopolskim

. Gośćmi specjalnymi byli 
Eleonora i Ryszard Biberstajn 
– poeci, którym towarzyszył 
syn Tomasz - artysta muzyk. 
W spotkaniu uczestniczył 
zastępca Burmistrza Grodzi-
ska Wielkopolskiego Marcin 
Brudło, wicestarosta Powiatu 
grodziskiego – Sławomir Gór-
ny, dyrektor Zespołu Szkół 
Technicznych Anna Matysiak, 
a także liczne grono członków 
działającego przy Bibliotece 
Dyskusyjnego Klubu Książki.

W pierwszej części ucznio-
wie wprowadzili publiczność 
w romantyczny nastrój pre-
zentując poetycko muzyczny 
montaż, w którym znalazły  
się najpiękniejsze wiersze o 
miłości napisane przez pol-
skich poetów w różnych epo-
kach literackich. Następnie 
Eleonora i Ryszard Biberstajn 
przedstawili swoją twórczość 

recytując wiersze ze swo-
ich tomików poetyckich. W 
trzeciej części spotkania od-
były się warsztaty poetyckie. 
Każdy z uczestników spotka-
nia miał za zadanie napisać 
wiersz. Kto chciał mógł za-
prezentować swoją twórczość,  
a Ryszard Biberstajn na miej-
scu dokonywał analizy utwo-
rów. Chętnych do tej zabawy 
słowem nie brakowało. Całe 
ponad dwugodzinne spotkanie 
muzycznie ilustrował Tomasz 
Biberstajn.

Bardzo dziękujemy za przy-
gotowanie tego pięknego spo-
tkania, nauczycielkom: Mirelli 
Jany, Grażynie Wiśniewskiej, 
Halinie Klimaszyk, Kata-
rzynie Rzannej – Piechocie, 
oraz uczniom Zespołu Szkół 
Technicznych: Wiktorii Tran, 
Natalii Koniecznej, Filipowi 
Fórmaniak, Adamowi Rada-
jewskiemu, Elizie Kaczma-
rek, Alicji Pasiciel, Weronice 
Jarmuż, Weronice Łęckiej, 
Klaudii Verhowen.

Grodziska Biblioteka Publiczna

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

nad morzem „Willa Augustyna”  
tel. 601 658 921

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

Polecamy: 
a bratki krzaczaste i zwisające 

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

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

Małgorzata i Zdzisław Brudło
Jaromierz 38, 64-225 Kopanica

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

www.brudlo.com.pl

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.

 Lipno ul. Powstańców Wlkp. 5    65 534 09 90 
Profesjonalna naprawa telefonów GSM
NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI

 www.lombardd.pl

WOLSZTYN UL. 5 STYCZNIA 22  
RAKONIEWICE UL. POCZTOWA 26

GRODZISK WLKP. UL. BUKOWSKA 11

tel.   509 408 163

Prowadzimy działalność w zakresie skupu złomu stalowego metali nieżelaznych (miedź, mosiądz, brąz, 
aluminium, ołów, cynk, stal kwasoodporna, akumulatory) i makulatury.

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

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

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

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

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

 Grodzisk Wielkopolski:
             731 70 30 03

PRZY ULICY KĄKOLEWSKIEJ 27 W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
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Wykonujemy usługi w zakresie:
a badania technicznye pojazdów w pełnym zakresie
a diagnostyka pojazdów a komputerowe sprawdzanie amortyzatorów
a naprawy samochodów osobowych wszystkich marek
a naprawy samochodów ciężarowych, autobusów, przyczep i naczep
a naprawa sprzętu rolniczego - ciągniki, kombajny itp
a mycie oraz konserwacja pojazdów a zbieżność kół w 3D
a naprawa i sprzedaż gaśnic oraz sprzętu p. poż. a spawanie aluminium 
a naprawa skrzyń biegów samochodów cięarowych Iveco, Mercedes, Scania, 
Volvo, Renault itp.

OKRĘGOWA 
STACJA 
KONTROLI 
POJAZDÓW

www.diagrolmet.pl
64-200 Wolsztyn, ul. Dworcowa 15F

tel./fax: 68 384 2223, tel. kom.  602 108 348,  602 578 443

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA
POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

WYKŁADZINY DYWANOWE I PCV,  DYWANY,     
        CHODNIKI, LISTWY, KLEJE, 
KARNISZE,  ROLETY, WYCIERACZKI

Wolsztyn, ul. Dworcowa 19
tel. 68 347 14 45
(naprzeciwko parowozowni) 

oraz usługi związane 
z montażem wykładzin

ELEKTROWNIE SŁONECZNE 
Sprzedaż i Montaż 

Możliwości zastosowania:
ogrzewanie wody, sprzedaż energii do energetyki 

MOŻLIWY KREDYT W WYSOKOŚCI 5%.

PROMIENNIKOWE OGRZEWANIE DOMÓW

tel. 606 172545

PRODUKCJA OKIEN 
I DRZWI Z PCV

ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY 
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

RATY!
CENY KONKURENCYJNE
Przyjmę uczni

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

tel. 68 384 27 75 

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

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

Rakoniewice ul. Dworcowa 5

Nowy ToMyśl  ul. Kolejowa 17 
tel. 61 442 40 85, kom 602 775 274

ZbąSZyń  ul. Poznańska 42 
 tel. 68 386 75 04

AuTORYZOWANY 
DeALeR: 

MS-170 JUŻ OD 699,00 PLN

MB 248 JUŻ OD 1049,00 PLN

PRZY MŁYNIe
BISTRO

Catering, 
imprezy plenerowe
ANNA CZESKA

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

kom. 600 335 837

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”

Tel. 68-3860-966
Na terenie Zbąszynia dowóz 

GRATIS

ZBąSZYń
Plac Wolności 2

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.

PIEKARNIA 
CUKIERNIA
EUGENIUSZA 

KOCIKA
w Rakoniewicach 
Plac Powst. Wlkp.



Str. 23POWIATY-GMINY
14 marca 2019

Edmund Bosy

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

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

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

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE SAMOCHODÓW ZASILANYCH GAZEM

SAMOCHODY OSOBOWE „B” I DOSTAWCZE (do 3,5 t.)
SAMOCHODY CIĘŻAROWE „C” (do 16 t.)

SAMOCHODY CIĘŻAROWE „C” (pow. 16 t.)
AUTOBUSY „D”

CIĄGNIKI „T”
PRZYCZEPY I NACZEPY „E” 

P. H. ANDRZEJ CIORGA
OSPRZĘT ELEKTRYCZNY, ARMATURA SANITARNA

PŁYTKI, KLEJE, FARBY, SILIKONY, GWOŹDZIE, ŚRUBY

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

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

zestawy wypoczynkowe / systemy/ sypialnie
stoły i krzesła / meble kuchenne 

meble młodzieżowe
meblościanki

P.W MELBEX  M.W Łukaszewscy
Wolsztyn ul. Przemysłowa 7   

www.melbex.pl   biuro@melbex.pl   tel. 68 347 13 58   czynne: Pn - Pt: 10 - 18   So: 10 - 14
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OFERTA SPECJALNA !!! 
 
Marzec 2019 

 
     w sklepach firmowych  
 

CO TYDZIEŃ „TANI PIĄTEK” – NASZE WYROBY W SUPER CENIE !!! 

Mleko UHT 250 ml 
czekolada, wanilia 

0.99 zł/szt. 

Twaróg półtłusty krajanka  
EKO pergamin  

10.70 zł/kg 

Masło Extra Osełka 300g 

7.29 zł/szt. 

Śmietanka 30% 200ml 

2.15 zł/szt. 

Jogurt Typ Grecki 10% tł. 340g 

2.29 zł/szt. 
 

Twarożek ziarnisty 200g 

1.70 zł/szt. 

Śmietana ukwasz. 18% 200g 

1.60 zł/szt. 

Kefir 1.5% but. 390ml 

1.28 zł/szt. 

Serek śmiet. Pacynka 250g Folia 

3.20 zł/szt. 

Jogurt Typ Grecki 135g  
z wiśniami 

1.69 zł/szt. 

Adresy placówek, w których  obowiązuje  oferta: 

 Sklep nr 1 ul. Mossego 9 w Grodzisku Wlkp. 
 Sklep nr 2 ul. Wawrzyniaka 12 w Grodzisku Wlkp. 
 Sklep nr 3 ul.Bohaterów Bukowskich 15a w Buku 
 Sklep nr 5 ul. Żeromskiego 16 w Wolsztynie 
 Sklep nr 8 ul.3 Maja 10 w Opalenicy 
 

Mleko 2% kart. 1l 

1.88 zł/szt. 
 

Kefalotiri 
Ser grecki długo dojrzewający 

2.04 zł/100g 

Serek twarogowy naturalny 150g 

1.20 zł/szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edan Extra Lacpol 

12.50 zł/kg 

Marzec 2019 

 

Ser Gouda Lacpol 

14.99 zł/kg 
Twaróg Półtłusty Klinek 

0.89 zł/100g 

OFERTA SPECJALNA !!! 
 w sklepach firmowych 
 

PRZEZ CAŁY CZAS LICZNE PROMOCJE NASZYCH WYROBÓW  
M.IN. TWAROGÓW, ŚMIETANEK, JOGURTÓW ITP. 

Adresy placówek, w których  obowiązuje  oferta: 

 Sklep nr 1 ul. Mossego 9 w Grodzisku Wlkp. 
 Sklep nr 2 ul. Wawrzyniaka 12 w Grodzisku Wlkp. 
 Sklep nr 3 ul.Bohaterów Bukowskich 15a w Buku 
 Sklep nr 5 ul. Żeromskiego 16 w Wolsztynie 
 Sklep nr 8 ul.3 Maja 10 w Opalenicy 
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