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Sprzedam pianino 
 Stan bardzo dobry ! Tel. 606 327 863

FARBY,  TAPETY, FOTOTAPETY

AKCESORIA MALARSKIE

KLEJE, LAKIERY, OKLEINY
LISTWY DEKORACYJNE

KARNISZE, KINKIETY, PŁYTY G–K 

Niałek Wielki 60
64-200 Wolsztyn

(kierunek przystań żeglarska)

tel: 68 384 0773 / hurtownia@izomet.pl

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



Str. 2 POWIATY-GMINY
21 lutego 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

Niech słońce pracuje dla Ciebie

Bartosz Bernacki 
Doradca energetyczny 

Krajowej Energii
tel. 510 125 335

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

Malwina Kubiak 
Doradca energetyczny 

Krajowej Energii
tel. 607 299 842

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

Małgorzata i Zdzisław Brudło
Jaromierz 38, 64-225 Kopanica

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

www.brudlo.com.pl

Polecamy: 
a gbratki krzaczaste i zwisające

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

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

Bank Spółdzielczy w Siedlcu
ul. Zbąszyńska 25, tel.: (68) 3460 500 fax: (68) 3460 501

Kredyt „CZTERY PORY ROKU”
W ofercie Banku dostępny jest kredyt „CZTERY PORY ROKU” 
dla osób fizycznych.
Spełnij swoje małe marzenia niezależnie od pory roku.
Oprocentowanie stałe 6,99% w stosunku rocznym.
Prowizja 2% nie mniej niż 50 zł.
Maksymalna kwota kredytu: 50.000 zł
Maksymalny okres kredytowania: 60 miesięcy.
Kredyt udzielany od 17.02.2020 roku do 31.12.2020 roku.
Przyjdź i skorzystaj z oferty w Banku

Reprezentatywny przykład Kredytu „CZTERY PORY ROKU”

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,1907%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 
14.300,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 17.094,09 zł, oprocentowanie stałe 6,99%, całkowity koszt kredytu 2.794,09 zł (w 
tym: prowizja 286 zł, odsetki 2.508,09 zł, ubezpieczenie 0,00 zł, usługi dodatkowe 0,00 zł), 60 miesięcznych rat malejących w 
wysokości 307,29 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 10.02.2020r.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowania Klienta, daty 
uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej. 
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SKUP ZŁOMU
MAKULATURY

METALI KOLOROWYCH

TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

PŁACIMY GOTÓWKĄ

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

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

tel. 509 174 596 lub 534 611 454

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

PROFESJONALNY PARTNER

www.gmyrpol.pl    
gmyrpol@post.pl
Stęszew
ul. Kosickiego 9 
tel./fax: 61 813 56 14
tel. kom: 692 436 416

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

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

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

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 536-859-982

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

SKUP ZŁOMU

Sprzedam pianino 
 Stan bardzo dobry ! Tel. 606 327 863
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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.

PRZENIESIONY DO POZNANIA tel. 502 643 494

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

MS-170 JUŻ OD 649,00 PLN

Raty 0%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

W niedzielę, 23 lutego już 
po roz dwunosty żeśmy się 
spotkoli na Nostalgicznym 
Przeglądzie Polskiej Piosenki 
„Wspomnień Czar”. Bilety na 
oba koncerty rozeszły się bły-
skawicznie i mimo niesprzyja-
jącej pogody sala dwukrotnie 
była wypełniona. Impreza po 
4 latach nieobecności wróciła 
do sali widowiskowej wyre-
montowanego CKiB. Co roku 
przegląd poświęcony jest innej 
tematyce, tym razem była to 
gwara poznańska. Wiaruchna, 
Kłosy, Rudniczoki i Wesołe 
Seniorki przedstawiły pu-
bliczności swoje interpretacje 
znanych szlagierów rodem 
z poznańskiego podwórka. 
Gwiazdą przeglądu była znana 
i lubiana Kapela Zza Winkla. 
Pomysłodawczynią przeglądu i 
jego coroczną prowadzącą była 
Lidia Wachońska, natomiast 
my już dziś się zastanawiamy, 
czym zaskoczy nas za rok. 

Szymon Kandulski
CKiB Opalenica

Nostalgiczny Przegląd Polskiej 
Piosenki Wspomnień Czar 26 lutego w opalenickim Cen-

trum Kultury i Bibliotece 
odbyło się uroczyste wręczenie 
nagród laureatom konkursu 
„Smog nie jest OK”. Nagrody 
zostały przyznane w trzech ka-
tegoriach: plakat, ulotka oraz 
film. Wręczyli je burmistrz 
Opalenicy Tomasz Szulc, dy-
rektor CKiB Krzysztof Sa-
dowski oraz dyrektor firmy 
Drogopal Krzysztof Szeszuła. 
Wszystkim uczestnikom dzię-
kujemy za zaangażowanie,a 
nagrodzonym jeszcze raz ser-
decznie gratulujemy.

W kategorii ulotka:
I miejsce – Karolina Kluczyń-
ska – SP Rudniki
II miejsce – Wiktoria Bobkie-
wicz – SP Opalenica
III miejsce – Tymoteusz Szcze-
szek – SP Opalenica

W kategorii plakat:
I miejsce – Julia Słocińska – 

SP Porażyn
II miejsce – Jakub Kaczmarek 
– SP Rudniki

III miejsce – Seweryn Tomala 
– SP Rudniki

W kategorii � lm:
Wyróżnienie – Blanka Wer-
ner i Zuzanna Pasiciel – SP 
Porażyn

Szymon Kandulski
CKiB Opalenica

Gorycz kryje się w smaku 
rdzy, w upojeniu absyntem, w 
słodko-gorzkim uczuciu mi-
łości. Jest w oczyszczającym 
zielu piołunu, które odczynia 
złe uroki. W piątek, 28 lutego, 
w sali widowiskowej opale-
nickiego Centrum Kultury i 
Biblioteki wystawione zosta-
ło przedstawienie Gorycz w 
wykonaniu Polskiego Teatru 
Tańca. 

Autorka spektaklu przyj-
rzała się zmysłowym, egzy-
stencjalnym i metafizycznym 
doznaniom uczucia goryczy 
odnalezionym w tradycji lite-
rackiej i folklorystycznej – w 

poezji Mickiewicza i Berezina, 
oraz ludowych obrzędach 
Dziadów i Zielonych Świątek 
– splatających się z ucieleśnio-

nym doświadczeniem śpiewu 
otwartym, pełnym głosem

Szymon Kandulski
CKiB Opalenica

„Smog nie jest OK”

„Gorycz” Polskiego Teatru Tańca

GMINA OPALENICA
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Opracowanie: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU

W dniu 2 marca br. w siedzibie 
poznańskiej telewizji WTK 
odbyło się nagranie, w którym 
wystąpili: Burmistrz Nowego 
Tomyśla Włodzimierz Hibner 
oraz Krzysztof Szeffner – 
organizator nowotomyskich 
Mistrzostw Karate oraz Kon-
kursu Modeli Kartonowych. 

Rozmowa dotyczyła wy-
darzeń sportowych i kultu-
ralnych, które odbędą się w 
tym roku w Nowym Tomyślu, 
obchodów tegorocznych 234 
urodzin miasta, a także atry-
butów, które przemawiają za 
tym aby zamieszkać w naszym 
mieście. 

W dniach 28.02. - 01.03. br. 
w Nowym Tomyślu odbył się 
V N.O.S. czyli Nieoficjalne 
Otwarcie Sezonu, zorgani-
zowane przez Ogólnopolski 
Klub Motocyklowy Lekarzy 
DOCTOR RIDERS. Wśród 

wielu atrakcji przygotowa-
nych przez organizatorów 
zlotu nie zabrakło wizyty 
pod koszem gigantem. Na 
miejscu pracownik Urzędu 
Miejskiego zapoznał naszych 
gości z historią Nowego To-

myśla oraz z jego tradycjami 
wikliniarskimi. Dla wielu 
lekarzy uczestniczących w 
zlocie była to pierwsza wi-
zyta w naszym mieście. Jak 
zapewniali z pewnością nie 
ostatnia. 

Takim hasłem powitał 
uczestników roboczego 
spotkania na temat małej 
retencji wody dr Tomasz 
Warężak z Biura Opraco-
wań Inżynierskich ECO-
VERDE z Zielonej Góry. 

Z inicjatywą omówienia pro-
blemu potęgującej się suszy 
w Wielkopolsce wyszedł 
Burmistrz Nowego Tomy-
ś la Włodzimierz Hibner.
W trakcie spotkania przed-
stawione zostały rozwiąza-
nia zagospodarowania wód 
opadowych na posesjach 
domków jednorodzinnych 
jak i ogrody deszczowe na 
osiedlach mieszkaniowych, 
przy szkołach, szpitalach 
czy też parkach miejskich.
Doktor Tomasz Warężak za-
sygnalizował także możliwość 

starania się, przez samorządy, 
o wsparcie finansowe dla 
tego rodzaju projektów po-
przez konkursy w ramach 
Funduszy Norweskich i EOG.
W spotkaniu uczestniczyli 

pracownicy Urzędu Miejskie-
go, Starostwa Powiatowego 
i Parku Feliksa w Nowym 
Tomyślu. Organizatorem spo-
tkania był Zarząd PWiK w 
Nowym Tomyślu. 

Promujemy Nowy Tomyśl

V N.O.S. w Nowym Tomyślu 

Woda – TO jest MYŚL

Taką nazwę nosi wysta-
wa fotograficzna, której 
oficjalne otwarcie miało 
miejsce w Nowotomyskim 
Ośrodku Kultury w dniu 27 
lutego br. 

Na prezentowaną ekspozycję 
składają się fotografie autor-
stwa Wojciecha Teleszyń-
skiego oraz jego córki Izabeli 
Teleszyńskiej. W czwartkowy 
wieczór licznie zebranych 
gości powitała dyrektor Nowo-
tomyskiego Ośrodka Kultury 
Beata Baran wraz z jednym 
z bohaterów wieczoru – 
Wojciechem Teleszyńskim. 
Pani Izabela Teleszyńska, 
na stałe mieszkająca w Ho-
landii, nie mogła być tego 
dnia obecna, ale za sprawą 

prezentacji multimedialnej 
można było zapoznać się z 
jej osobą oraz twórczością. 
Muzycznym upominkiem 

dla wszystkich obecnych 
był krótki koncert w wyko-
naniu zespołu „Śpiewający 
Nauczyciele”. 

Opowieści fotogra� czne

Walentynkowe „Godziny dla 
Rodziny”, na które Strefa Ko-
loru nowotomyskiej biblioteki  
zaprosiła najmłodszych czy-
telników wraz z opiekunami, 
były niezwykle klimatyczne 
i pełne niespodzianek. Dzieci 
i rodzice poznawali obyczaje 
mieszkających w Polsce od 
600 lat Romów, narodu daw-
niej wędrującego, o 1000. let-
niej tradycji. Tego popołudnia, 
z pomocą wyobraźni, wraz z 
romskim taborem, barwnymi, 
konnymi wozami dzieci wy-
ruszyły w Wielką Drogę. Wę-
drując, towarzyszyły Romom 
w ich codziennych obozowych 
czynnościach, by potem, w 
cieple wieczornego ogniska 
posłuchać opowieści ukry-
tych w starym, pamiętającym 
najdawniejsze czasy dziad-
kowym kapeluszu. Magiczne 
opowieści o miłości, wolności, 

życiu w zgodzie ze światem i 
przyrodą porwały wszystkich 
niezależnie od wieku. I jak to 
przy ognisku bywało, nie za-
brakło śpiewu, muzyki i tańca. 
Uczestnicy spotkania śpiewali 
piosenkę romską związaną z 
ich ważnym świętem Ederle-
zi, stworzyli całkiem niezłą 
nowotomyską „paszczową or-
kiestrę”, przy dźwiękach której 

pięknie wystrojone mamy i 
babcie przeszły szybki kurs 
romskiego tańca, by potem 
zatańczyć wspólnie z dziećmi. 
Ten energetyczny, spontanicz-
ny wieczór poprowadziły:  Ka-
rolina Ociepka z poznańskiej 
Grupy Mozaika oraz bajarka 
i muzykantka Katarzyna Jac-
kowska-Enemuo. 

Izabela Putz 

W czwartkowy wieczór, 20 
lutego w Miejskiej i Powiato-
wej Bibliotece Publicznej w 
Nowym Tomyślu publiczność 
spędziła bardzo przyjemny 
wieczór  z muzyką country. 
Była to niesamowita muzyczna 
przygoda, w którą zabrali: Iżi 
Monti (Jurek Hytry) i Ma-
rzena Barszczewska. Jurek 
Hytry jest pomysłodawcą i 
założycielem znanego nie 
tylko w naszym mieście ze-
społu „Country Zenith”. Po 
latach postanowił rozstać się 
z zespołem i znaleźć własny, 
niepowtarzalny styl. Udało 
mu się, czego dowodem był 
czwartkowy, biblioteczny kon-
cert. Po raz pierwszy artysta 
miał przyjemność zaprezen-
tować swój autorski materiał 
nowotomyślanom, składający 
się na płytę zatytułowaną: 

„Kowbojskie życie”. W miłej 
aurze, przy wpadających w 
ucho melodyjnych dźwię-
kach rozbrzmiewały bardzo 
życiowe i często nostalgiczne 
piosenki, m.in. „Dzikie konie”, 
„Pójdę własna drogą”, „Hej 
przyjaciele”, „Promień słońca” 
czy „Rodzinny dom”. Pu-

bliczność hojnie oklaskiwała 
występujących i śpiewała wraz 
z nimi. Ogromnym walorem 
koncertu było to, że miał on 
wymiar charytatywny i cały 
dochód ze sprzedaży płyt ar-
tysty został przeznaczony na 
leczenie córki byłej pracow-
nicy nowotomyskiej biblioteki.  

"Godziny dla Rodziny"

Wieczór z muzyką country
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Władze Powiatu Kościań-
skiego z Henrykiem Barto-
szewski, Starostą Kościań-
skim na czele wzięły udział 
w naradzie podsumowują-
cej działalność Komendy 
Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Kościa-
nie w 2019 roku. Narada 
odbyła się w poniedziałek 
24 lutego 2020 roku w Ko-
mendzie Powiatowej PSP w 
Kościanie.

Tegoroczne podsumowanie 
roku było także okazją do po-
dziękowań dla awansowanego 
w lutym mł. bryg. Roberta 
Natunewicza, który został 
Zastępcą Wielkopolskiego 
Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej, a 
który przez 3 lata był komen-
dantem kościańskiej straży. 
– Pana wzruszenie pokazuje 
jak bardzo związał się pan 
z załogą i jak mocno wrósł 
pan w Ziemię Kościańską – 
powiedział do odchodzącego 
komendanta Henryk Barto-
szewski. – Gdy przyszedł pan 
do mnie z informacją o pana 
awansie było mi przykro, bo 
wiele wydarzeń i planów nas 
połączyło. Gratuluję panu 
awansu i mam nadzieję, że nie 
przekreśli on planów naszej 
współpracy – podkreślił sta-
rosta. Do gratulacji przyłączyli 
się: Zbigniew Franek, Wice-
starosta Kościański i Iwona 
Bereszyńska, Przewodnicząca 
Rady Powiatu Kościańskiego.

Spotkanie było równocze-
śnie okazją do złożenia gratu-
lacji nowemu komendantowi 
kościańskiej straży st. bryg. 
Andrzejowi Zieglerowi. Staro-

sta Kościański zapewnił go o 
sympatii i wszelkim wsparciu 
władz powiatu dla działań 
Państwowej Straży Pożarnej 
pod jego kierownictwem. – Że-
gnamy się, ale się nie rozstaje-
my  - starosta zwrócił się do R. 
Natunewicza.  - Zostawia pan 
komendę w dobrych rękach  – 
zaznaczył starosta. 

Następcą komendanta A. 
Zieglera został kapitan Da-

mian Gorwa.
W podsumowaniu roku brali 

udział burmistrzowie i wójt 
gmin powiatu kościańskiego, 
przedstawiciele instytucji po-
wiatowych, szkół, policji, nad-
leśnictwa, ochotniczych straży 
pożarnych, strażacy, emeryci.

Rok podsumował nowy ko-
mendant st. bryg. Andrzej 
Ziegler. W 2019 roku straż 
kościańska odnotowała 920 

zdarzeń. Wśród nich był 168 
pożarów, 696 miejscowych 
zagrożeń i 56 fałszywych alar-
mów. Statystycznie do zdarzeń 
dochodziło co 9 godzin i 30 
minut. Pożary powstawały co 
52 godziny i 8 minut. Średni 
czas do podjęcia interwencji w 
zdarzeniach wynosił 8 minut i 
22 sekundy od przyjęcia zgło-
szenia. Średni czas podjęcia 
interwencji w zdarzeniach z  
osobami poszkodowanymi to 5 
minut 50 sekund od przyjęcia 
zgłoszenia.

Strażacy 208 osobom udzie-
lili kwalifikowanej pierwszej 
pomocy (PSP 110 osób; OSP 
98 osób), 44 osoby nie wyra-
ziły zgody na udzielenie kwa-
lifikowanej pierwszej pomocy.

W wyniku zdarzeń 18 osób 
poniosło śmierć, a 210 osób 
zostało rannych. Komendant 
Ziegler podkreślał doskonałą 
współprace państwowej straży 
pożarnej z druhami ochotnika-
mi i z samorządami powiatu 
kościańskiego.

Strażacy podsumowali rok

W 2019 roku z budżetu Powia-
tu Kościańskiego ponad 160 
tys. złotych przekazano na po-
trzeby Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Kościanie. Z tego wsparcia 
ponad 150 tys. złotych zostało 
przeznaczonych na rozbudowę 
systemu łączności radiowej w 
powiecie.

Do tej pory na terenie po-
wiatu, szczególnie na terenie 
gminy Krzywiń i Śmigiel 
były miejsca, z którymi nie 

było łączności radiowej. W 
przypadku, gdyby uległa awa-
rii, np. w wyniku nawałnicy 
łączność telefoniczna miesz-
kańcy nie mieliby możliwości 
kontaktu ze strażą, a straż nie 
mogłaby prowadzić działań 
ratowniczych. W wyniku roz-
budowy systemu powstały w 
Kościanie, Śmiglu, Krzywiniu 
i Głuchowie nadajniki radio-
we o zasięgu pokrywającym 
obszar całego powiatu. Inwe-
stycje tą wsparły także samo-

rządy gmin naszego powiatu. 
Jak podkreślał komendant 
straży A. Ziegler moderni-
zacja i rozbudowa systemu 
łączności, która w znaczący 
sposób podnosi bezpieczeń-
stwo mieszkańców powiatu 
kościańskiego została w cało-
ści sfinansowana dzięki samo-
rządom Ziemi Kościańskiej. 
Łączna wartość tej wspólnej 
inwestycji w bezpieczeństwo 
wynosi ponad 204 tys. złotych. 

Góry wysokie. Himalaje - to 
będzie temat kolejnego „Spo-
tkania z podróżnikami” w 
Kościanie. 21 marca 2020 o 
godz. 18:00 w KOK (ul. Mic-
kiewicza 11) gościem będzie 
podróżniczka, fotograf Magda 
Jończyk.

Jak żyją ludzie, których imię 
nierozłącznie pojawia się w 
kontekście wysokogórskich, 
często wysokobudżetowych 

ekspedycji? Jak wygląda le-
gendarne miejsce położone 
u stóp Mt. Everestu, które 
Szerpowie wybrali sobie na 
swój dom?

Magda Jończyk od 10 lat 
wędruje w Himalajach. Z 
miłością i podziwem patrzy 
na ludzi mieszkających w 
najwyższych górach świata. 
Spędza z nimi lato i zimę. Pije 
słoną herbatę i domowy bim-

ber. Tańczy. Przytula. Słucha. 
Fotografuje.
http://tworczehoryzonty.pl/
wpis/himalaje-z-wizyta-w
-szerpanskim-domu/

wstęp wolny
organizatorzy:
Miasto Kościan
Stowarzyszenie Twórcze Ho-
ryzonty
Kościański Ośrodek Kultury

Gmina Śmigiel wzięła 
udział w XXI Regional-
nych Zawodach Radnych, 
Wójtów, Burmistrzów, 
Prezydentów i Starostów w 
Tenisie Stołowym. Podczas 
turnieju pierwsze miejsce 
gmina Śmigiel zajęła w 
kategorii gmin, a powiat 
kościański pierwsze miejsce 
w kategorii powiatów. 

Ponadto w kategorii ogól-
nej kobiet burmistrz Śmigla 
Małgorzata Adamczak zajęła 
3 miejsce, a radna Rady Miej-
skiej Śmigla Danuta Strzel-
czyk zajęła pierwsze miejsce.

Dodatkowo:
15 lutego br. na hali sportowej 
w Szkole Podstawowej nr 2 
im. Lotnictwa Polskiego w 
Witkowie odbyły się XXI 
Regionalne Zawody Rad-
nych, Wójtów, Burmistrzów, 
Prezydentów i Starostów 

w Tenisie Stołowym - jed-
nocześnie V Memoriał im. 
Krzysztofa Szkudlarka. W 
imprezie udział wzięło 120 sa-
morządowców. Organizatorem 
imprezy było Stowarzyszenie 
Młodych Wielkopolan w 
Gnieźnie we współpracy z: 
Urzędem Marszałkowskim, 
Wielkopolskim Zrzeszeniem 
LZS, Wielkopolskim Związ-
kiem Tenisa Stołowego w 
Poznaniu, Urzędem Gminy 
i Miasta w Witkowie, Staro-
stwem Powiatowym w Gnieź-
nie, Kurkowym Bractwem 
Strzeleckim w Witkowie, 
Ośrodkiem Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Witkowie oraz 
Szkołą Podstawową im. Lot-
nictwa Polskiego w Witkowie. 
Uczestnikami zawodów byli 
radni, wójtowie, burmistrzo-
wie i parlamentarzyści z 
terenu 24 gmin i 13 powiatów. 
W otwarciu imprezy uczest-
niczyli organizatorzy oraz 

zaproszeni goście. Sportowe 
pozdrowienia do uczestników 
zawodów przekazała Beata 
Szkudlarek - żona długolet-
niego Burmistrza Witkowa.

W turnieju udział wzięli 
samorządowcy z powiatów: 
gnieźnieńskiego, wrzesiń-
skiego, poznańskiego, obor-
nickiego, krotoszyńskiego, 
kościańskiego, słupeckiego, 
konińskiego, gostyńskiego, 
wągrowieckiego, ostrzeszow-
skiego, pleszewskiego oraz 
kępińskiego oraz gmin: Nie-
chanowo, Witkowo, miasto 
Gniezno, Kołaczkowo, Mi-
łosław, Kórnik, Kostrzyn 
Wielkopolski, Rogoźno, Koź-
min Wielkopolski, Kościan, 
Czempin, Śmigiel, Zagórów, 
Rychwal, Skulsk, Golina, 
Grodziec, Piaski, Wapno, 
Wągrowiec, Mikstat, Do-
ruchów, Gołuchów i Łęka 
Opatowska.

Anna Jurga

W tym roku Dni Śmigla od-
będą się nieco wcześniej niż 
zwykle, bo nie w ostatni, a 
przedostatni weekend maja. 
Tak samo jak w poprzednich 
latach, będą trwały trzy dni, 
jednak zmieniliśmy nieco ich 
koncepcję. Będzie bardziej 
różnorodnie  - mówi zastępca 
burmistrza Śmigla Marcin 
Jurga.

PIĄTEK
Dni Śmigla zainaugurowane 
zostaną Uroczystą Sesją Rady 
Miejskiej Śmigla w sali wido-
wiskowej Centrum Kultury w 
Śmiglu. Dalsza część odbywać 
będzie się na placu targowym.

Jako pierwsi, zaprezentują 
się legendy muzyki country 
– Mariusz Kalaga oraz Gang 
Marcela. Mariusz Kalaga 
gościł w gminie Śmigiel kil-
kukrotnie i za każdym razem 
licznie zgromadzona publicz-
ność wskazywała, że jest to 
artysta pożądany.

Następnie nastąpi całkowita 
zmiana gatunku za sprawą 
grupy popowo hip-hopowej 
„Jeden Osiem L”. Pierwszy 
dzień zakończy tradycyjnie 
dyskoteka z DJ-em.

SOBOTA
Koncert w klimatach reggae to 
propozycja na sobotni wieczór. 
Legenda tego gatunku – zespół 
Vavamuffin zaprezentuje się o 
godzinie 19:00. Po jego zakoń-
czeniu, na śmigielskiej scenie 
wystąpi zespół pop-rockowy 
„Video”. Organizatorzy mają 
nadzieję, że zespół rozgrzeje 
mieszkańców swoimi hitami, 
które co lato nucą wszyscy 
Polacy – mówi zastępca bur-
mistrza Śmigla Marcin Jurga.

Nie zabraknie także lokal-
nego elementu, przed publicz-
nością zaprezentuje się Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta oraz 
śmigielska grupa mażoretek. 
Zabawa taneczna z zespołem 
„Holidays” zakończy obchody 
drugiego dnia.

NIEDZIELA
Tutaj nowość - coroczny Tur-
niej Wsi, który co roku odby-
wał się w pierwszy weekend 
lipca, zostanie podzielony na 
dwa etapy – eliminacje i finał. 
Eliminacje odbędą się podczas 
obchodów dni Śmigla – w 
niedzielę, na placu targowym. 
Z drużyn, które zgłoszą się 
do udziału, do wielkiego fi-
nału awansuje połowa. Finał 
odbędzie się w sierpniu w 
Starym Bojanowie.W niedzie-
lę również postawiliśmy na 
„egzotyczne” klimaty  - zespół 
„Trio Mariachi” znany m.in. 
z występu w programie „Jaka 
to melodia?” przybliży nam 
muzykę latynoską.

Tradycją stało się, że nie-
dziela podczas Dni Śmigla de-
dykowana jest rodzinom. Nie 
inaczej tym razem. Ostatniego 
dnia odbędzie się interak-
tywny spektakl teatralny dla 
dzieci. Teatr uliczny „Kubika” 
przeniesie w świat magii, emo-
cji i barw. Pobudzi wyobraźnię 
i dostarczy sporą dawkę rado-
ści, śmiechu i zabawy  - mówi 
zastępca burmistrza Śmigla 
Marcin Jurga.

Dni Miasta zakończy wy-
stęp kabaretu K2.

Szczegółowy prog ra m 
na stronach internetowych 
Urzędu, CK w Śmiglu oraz 
Ośrodka Kultury Fizycznej i 
Rekreacji.  Anna Jurga

Ponad 160 tys. złotych dla państwowej 
straży w 2019 roku

Wysokie góry - Himalaje

Śmigiel potęgą w tenisie

Niedługo Dni Śmigla
POWIAT KOŚCIAŃSKI
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 Jak pan przyjął wiado-
mość, że jest pan w gronie 
senatorów?
Przyjąłem tą wiadomość z 
wielką satysfakcją: po pierw-
sze ze względu  na osiągnięty 
wynik, a po drugie ze względu 
na rangę jaką dzięki wyborom 
Senat otrzymał. Dotychczas 
Senat był w cieniu dużej poli-
tyki i w cieniu Sejmu. Obecnie 
w konkretnej sytuacji poli-
tycznej Polski ranga Senatu  
wzrosła, a układ sił w Senacie 
pokazuje, że można wygrać z 
obecnie rządzącymi. Była to 
wielka satysfakcja, ponieważ 
z dużą pokorą podchodziłem 
do wyborów, a jednak wy-
przedziłem rywali. Czeka-
łem cierpliwie na wyniki, ale 
pierwsze spływające liczby nie 
były dla mnie optymistyczne. 
Ostatecznie okazało się, że 
miałem tak zwaną „górkę” aż 
17 tysięcy głosów przewagi 
nad najbliższym konkurentem 
z PiS. Czuję zadowolenie nie 
tylko dlatego, że dostałem się 
do Senatu, ale również dlatego, 
że zostałem doceniony przez 
wyborców.

Uważam, że w dużym 
stopniu pomogła panu 
działalność sportowa w 
kadencjach poselskich
Z pewnością ma pan rację. 
Wybory do Senatu są wybora-
mi jednomandatowymi, czyli 
wygrywa tylko jedna osoba z 
danego okręgu wyborczego. 
Był to plebiscyt popularno-
ści, ale były to także wybory 
polityczne. Kto głosował na 
kandydatów PiS na liście do 
Sejmu, ten głosował też na 
kandydata z PiS do Senatu i 
gdyby nie fakt, że w moim 
okręgu wyborczym w wybo-
rach do Senatu nie brały udzia-
łu pozostałe partie opozycyjne 
(PSL i SLD), wówczas wynik  
mógłby być zupełnie inny. 
Brak tych kandydatów pomógł 

mi zdobyć mandat, ale to był 
cel polityczny. Moja działal-
ność sportowa była widoczna 
w powiecie kościańskim i w 
Lesznie, gdzie zdecydowanie 
wygrałem z moim konkuren-
tem Adamem Kośmiderem, 
który jest urzędującym wi-
ceprzewodniczącym Rady 
Miejskiej w Lesznie, pochodzi 
z Leszna, a mimo tego to ja w 
Lesznie wygrałem

W poprzedniej kadencji 
Senat nie odgrywał żadnej 
roli ponieważ stanowił 
mniejszość. Obecna sytu-
acja Senatu się zmieniła?
Dotychczas tak rzeczywiście 
było i w związku z tym prace w 
Senacie nie były nagłaśniane. 
Nikt nie interesował się praca-
mi senatorów, bo wszystko co 
do Senatu trafiło z Sejmu, to 
Senat przyjmował lub wnosił 
poprawki i na tym się kończy-
ło. Obecnie Senat korzysta ze 
swoich uprawnień. Rozpatry-
wanie ustaw sejmowych może 
trwać do miesiąca. Debaty 
nad ustawami i inne proble-
my mogą być poszerzone o 
opinie ekspertów. Obecnie 
nad ustawą reformującą sądy 
była już debata publiczna. Nad 

działalnością służby zdrowia 
jest wysłuchanie publiczne. 
W ostateczności wszystkie 
ustawy, które Senat odrzucił 
wracają do Sejmu i tam więk-
szość Sejmowa niestety i tak 
je przegłosowuje. Wszystko, 
co posłowie uchwalą w Sejmie 
trafia na biurko prezydenta i na 
tym się kończy. Jest to para-
doks, który polega na tym, że 
Senat zostaje przegłosowany 
przez Sejm.

Jakie jest pana Senatora 
zdanie na temat zmian w 
sądownictwie, które uchwa-
lają posłowie?
Przeciętny odbiorca gubi się w 
tym, o co tutaj w tym wszyst-
kim  chodzi . Decyzje, które 
zapadają w stosunku do sądów 
są decyzjami politycznymi. 
Jest to podporządkowanie 
sobie sądów dla celów dzia-
łalności politycznej. Obecna 
ekipa rządząca od kilku lat to 
robi. Są to próby zawłaszczenia 
Trybunału Konstytucyjne-
go i Sądu Najwyższego oraz 
wpływu na rozstrzyganie w 
sądach. Cała nadzieja w tym, 
że Trybunał Sprawiedliwo-
ści Unii Europejskiej może 
wskazać nieprawidłowości. 

Przypomnę, że dwa lata temu 
ustawą o Sądzie Najwyższym 
odsunięto panią prezes Sądu 
Najwyższego i na wniosek 
Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej rządzący z 
tej decyzji się wycofali. Obec-
nie kończy się kadencja pani 
Geersdorf i teraz rządzący 
myślą w jaki sposób przejąć 
schedę po pani prezes, aby ta 
osoba była podporządkowana 
politycznie panującej władzy. 
Większość sejmowa twierdzi, 
że ma do tego prawo, bo zo-
stała wybrana przez suwerena.

Jak pan senator ocenia 
skargi polskich europosłów 
opozycji w Europejskim 
Parlamencie na decyzję 
polskiego rządu?
Jeżeli opozycja ma zastrzeże-
nia do ustaw, które wprowadza 
rząd, to może to przekazać 
również na forum europej-
skim. To nie jest działalnie 
przeciwko Polsce. Konse-
kwencją wprowadzenia zmian 
w sądownictwie mogą być 
restrykcje wobec Polski. Tego 
obawiają się europosłowie 
opozycji, bo ewentualne kary 
dotkną każdego Polaka. Po-
słowie PiS są w Unii osamot-
nieni, bo bronią za wszelką 
cenę swoich racji i grozi nam 
zmniejszenie dotacji unijnych. 
Dzięki pomocy Unii może-
my tą sytuację unormować. 
Opozycji chodzi o przyszłość 
Polski i o dotacje unijne, bo w 
obozie rządzących przewija 
się pomysł o tzw. „Polexicie”. 
Sondaże mówią, że większość 
Polaków jest za przynależno-
ścią do Unii, a rządzący tego 
nie przyjmują do wiadomości. 
Każdy z nas ma inny stosu-
nek do spraw sądownictwa. 
Wszystkie te ustawy i skok na 
wymiar sprawiedliwości są 
wielkim nieporozumieniem. 
Obawiam się, że ta sytuacja 
będzie trudna do naprawienia. 

Docenili mnie wyborcy

23 lutego, podczas gali 
w Warszawie, zastępca 
Marcin Jurga odebrał 
wyróżnienie dla Gminy 
Smigiel zdobyte w konkur-
sie Innowacyjny Samorząd 
zorganizowanym przez 
Serwis Samorządowy PAP.

Parę tygodni temu samorząd 
gminy Śmigiel zgłosił do kon-
kursu innowacyjny projekt pn. 
Wdrożenie transparentnego 
systemu o budżecie Gminy 
Śmigiel - platforma www.
smigiel.budzetyjst.pl. Kapituła 
postanowiła nas wyróżnić i 
zostaliśmy finalistami w kate-
gorii gmin miejsko-wiejskich.

„Zachęcamy mieszkańców 
by korzystali z ww. platformy. 
Strona ta prezentuje budżet, 
który w prosty i przejrzysty 
sposób umożliwia pokazanie 

mieszkańcom wydatków i 
dochodów gminy Śmigiel w 
danym roku budżetowym”- 
komentarz burmistrz Smigla 
Malgorzaty Adamczak.

„Przypomnę, że gmina 
Śmigiel jako pierwsza w po-
wiecie kościańskim postawiła 
na transarentność finansów 
publicznych i wprowadziła 
platformę budżetu JST. Warto 
zajrzeć na tę stronę - oprócz 
prezentacji budżetu możemy 
znaleźć tam ciekawe narzę-
dzie jakim jest kalkulator i 
wpisując w niego swój dochód 
dowiemy się ile pieniędzy z 
naszej pensji trafia do budżetu 
i dokładnie na jakie zadania 
np. oświatę, rodzinę, admini-
strację publiczną itd.” - mówi 
zastępca burmistrza Śmigla 
Marcin Jurga. 

Anna Jurga

Nagroda dla Gminy Śmigiel

Z Senatorem R P Wojciechem Ziemniakiem mieszkańcem Kościana 
rozmawia Franciszek Gwardzik

POWIAT KOŚCIAŃSKI / LESZNO

W niedzielę 1 marca 2020 roku 
w Parku Miejskim im. Kajeta-
na Morawskiego w Kościanie 
odbyła się tegoroczna edycja 
Biegu Tropem Wilczym. Był 
to bieg rodzinny, nieodpłatny, 
na dystansie 1.963 m.

Organizatorem biegu byli: 
Urząd Miejski w Kościanie i 
MOSiR. Pomysłodawcą idei 
jest Fundacja Wolność i De-
mokracja z Warszawy, koor-
dynująca biegi w Polsce i za 
granicą.

Bieg Tropem Wilczym
m Leszno
Nie walczymy o swoje, 
bronimy niezależności 
sądów – mówili w Radiu 
Elka sędziowie Piotr Gą-
ciarek i Igor Tuleya, znani 
z protestów przeciwko 
reformie sądownictwa. Jak 
podkreślali sędziowie wcale 
nie stoją ponad prawem, 
natomiast nie powinni bać 
się władzy.

Igor Tuleya i Piotr Gąciarek 
do Leszna przyjechali na za-
proszenie Komitetu Obrony 
Demokracji. Jednak jak pod-
kreślają nie oznacza to, że 
angażują się politycznie. -Bro-
nimy niezależności sądów - za-
pewnił Piotr Gąciarek, zaś Igor 
Tuleya przyznał, że to rządzą-
cy starają się etykietować tych, 
którzy ich krytykują. -Dotyczy 
to nauczycieli, lekarzy, rodzi-
ców dzieci niepełnosprawnych 
a nawet Rady Języka Polskiego 
- mówił.

Sędziowie zapewniali, że 
po włożeniu sędziowskiej togi 
poglądy odkłada się na bok. 
-W każdej procedurze istnieje 
możliwość wyłączenia sędzie-
go, przez ostatnie pięć lat nigdy 
mi się to nie zdarzyło, a orze-
kałem w sprawach, w których 

stronami były osoby związane 
z partią rządzącą - mówił Igor 
Tuleya. Zdaniem gości audycji 
obecnie wprowadzana reforma 
sądownictwa może sprawić, że 
obywatele zaczną przypisywać 
sędziom polityczne sympatie i 
antypatie.

Na pytanie, czy niezależ-
ność sędziów nie oznacza też 
braku ich odpowiedzialności 
za orzeczenia sędziowie od-
powiedzieli, że dyscyplinarna 
odpowiedzialność nie jest 
żadną nowością. -W przeszło-
ści sędziowie byli wydalani 
z zawodu za złą pracę albo 
popełnianie przestępstw - po-
wiedział Piotr Gąciarek - nie 
chcielibyśmy jednak, żeby 
wyrzucać sędziów za wyroki, 
które się komuś nie podobają.

Zapytaliśmy więc o orze-
czenia, które odbiły się 
dużym echem, na przykład 
uniewinnienie dziennikarza, 
który potrącił staruszkę na 
przejściu dla pieszych. -Ta 
sprawa wyglądała zupełnie 
inaczej niż przedstawiały ją 
prorządowa propaganda - za-
pewnił Igor Tuleya - podob-
nie wyglądało relacjonowanie 
prowadzonej przeze mnie 
sprawy „gangu obcinaczy 
palców”.

Radio Elka 

Gąciarek i Tuleya: nie mamy 
sporu z władzą, bronimy zasad

Z bogatym medalowym dorob-
kiem z turnieju XXVI Dragon 
Cup w Środzie Wielkopolskiej 
wróciły kluby z naszego re-
gionu. W rywalizacji uczest-
niczyło 358 licencjonowanych 

zawodników z 34 klubów 
karate olimpijskiego WKF. 
Leszno reprezentowały klu-
by: Satori i Shinto, a region: 
Rawicki Klub Karate Surem i 
Gottsu Kościan.

Cztery kluby z medalami

Dokładnie 29 marca na toruń-
skiej Motoarenie odbędzie się 
towarzyskie starcie reprezen-
tacji Polski i Australii. Powo-
łania swoich trenerów na ten 
mecz otrzymało w sumie aż 
pięciu żużlowców Fogo Unii 
Leszno.

Trener naszej reprezentacji 
Marek Cieślak na ten mecz z 
szeregów Fogo Unii powołał 
dwóch seniorów to: Janusz Ko-
łodziej i debiutujący dopiero w 
tym gronie Bartosz Smektała. 
Uznanie zdobył też junior 
Dominik Kubera.

Trening naszych zawodni-
ków o ile oczywiście dopisze 
pogoda zaplanowano na to-
ruńskiej Motoarenie 16 i 17 
marca. Właśnie z tego względu 
nie odbędzie się w Swindon 
towarzyskie starcie pomiędzy 
tamtejszymi Rudzikami a 
leszczyńskimi Bykami.

Prowadzący reprezentację 
Australii Mark Lemon w skła-
dzie swojego zespołu widzi 
kolejnych żużlowców Fogo 
Unii, bo nominacje otrzymali 
Brady Kurtz i Jaimon Lidsey.

Michał Konieczny

Byki w reprezentacjach
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„Poznańscy sympatycy i 
członkowie PiS nie mogą się 
czuć i zachowywać jak w 
oblężonej twierdzy, w kra-
inie rządzonej przez prezy-
denta Jacka Jaśkowiaka i 
jego przyjaciół” - mówił w 
sobotę 29 lutego wiceszef 
MSZ Szymon Szynkowski 
vel Sęk. 

Na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich odbyło 
się pierwsze oficjalne spotka-
nie poznańskich struktur PiS, 
po objęciu funkcji pełnomoc-
nika poznańskiego okręgu par-
tii przez wiceministra spraw 
zagranicznych Szymona Szyn-
kowskiego vel Sęk. Wzięło w 
nim udział ok. 300 osób. Pra-
wo i Sprawiedliwość musi się 
otworzyć na nowych członków, 
ale też poznański PiS musi 
stać się bardziej widoczny i 
aktywny. I chciałbym żebyśmy 
wspólnie spróbowali podjąć to 
wyzwanie. Poznańscy sym-
patycy i członkowie Prawa 
i Sprawiedliwości nie mogą 
się czuć i zachowywać jak w 
oblężonej twierdzy, w krainie 
rządzonej przez prezydenta 
Poznania Jacka Jaśkowiaka 
i jego przyjaciół z Komitetu 
Obrony Demokracji - mówił 
podczas spotkania Szynkow-
ski vel Sęk. Oni są głośni, oni 
są nawet i całkiem liczni, oni 
są tutaj dość dobrze zmobi-
lizowani i uporządkowani w 
Poznaniu. Ale skoro prezydent 
Jaśkowiak mówi, że „wolne 
miasto Poznań”, to chyba wol-
ne dla wszystkich, również dla 
tych, którzy popierają Prawo i 
Sprawiedliwość - dodał. Dzi-
siaj trzeba sobie powiedzieć 
uczciwie: w Poznaniu jesteśmy 
gorzej zmobilizowani, może 
nawet jest nas mniej, ale tym 
bardziej przecież to powinno 
nas mobilizować do działania 
- zauważył polityk.  Szynkow-
ski vel Sęk pełnomocnikiem 
poznańskiego PiS został mia-
nowany tydzień temu. Pytany 
o największe wyzwania zwią-
zane z nową funkcją, wskazał 
na kampanię wyborczą pre-
zydenta Andrzeja Dudy. Wy-

zwań nie brakuje, bo rzeczy-
wiście ta odpowiedzialność, 
funkcja przewodniczącego, 
pełnomocnika poznańskiego 
PiS przychodzi w momencie 
trudnym. W momencie peł-
nym wyzwań, kampanii wy-
borczej prezydenta Andrzeja 
Dudy. Wspieramy prezydenta 
w tej kampanii, a więc prio-
rytetem jest właśnie moc-
ne zaangażowanie struktur, 
członków, sympatyków partii 
w kampanię prezydencką - 
zaznaczył. Zdaniem wiceszefa 
MSZ poznańskie struktury PiS 
wymagają aktywizacji, upo-
rządkowania, pewnych zmian 
personalnych jeśli chodzi o 
osoby wykonujące najważniej-
sze funkcje. Szynkowski vel 
Sęk podkreślił jednak, że PiS 
ma w Poznaniu „mocną dru-
żynę liderów”, wśród których 
wskazał europosła prof. Zdzi-
sława Krasnodębskiego, posła 
Bartłomieja Wróblewskiego, 
oraz minister rozwoju Jadwigę 
Emilewicz (Porozumienie). 
Mamy może niezbyt liczną, ale 
mocną drużynę liderów, która 
jeżeli wykaże odpowiednią 
aktywność, skoordynowanie i 
solidarne działanie. Jest ona w 
stanie pociągnąć tutaj do boju 
całą szeroką drużynę poznań-
ską Prawa i Sprawiedliwości. 
Chcemy ją poszerzać i chcemy 
sprawiać, że te wartości, które 

są nam bliskie: przywiązanie 
do ojczyzny, naprawa państwa, 
suwerenna silna Rzeczypo-
spolita i oczywiście lepsze 
rządzenie naszym miastem, 
będziemy w stanie wcielić w 
czyn  - zaznaczył. Szynkow-
ski vel Sęk podczas spotka-
nia zapowiedział także m.in. 
otwarcie poznańskiego PiS na 
młodych.

. Chciałbym żebyśmy z jed-
nej strony odmładzali oczywi-
ście partię, ale z drugiej strony, 
żebyśmy zachowywali to, co 
jest w niej najlepsze. Tylko taki 
balans może dać nam sukces 
- wskazał. Szynkowski vel 
Sęk zaprezentował w sobotę 
także swoich nowych współ-
pracowników w poznańskich 
strukturach partii. P.o. sekre-
tarza okręgu została Natalia 
Janikowska, zaś okręgowym 
koordynatorem wyborczym 
- Mateusz Rozmiarek. Poznań-
ska radna Klaudia Strzelecka 
będzie zastępcą pełnomocnika 
okręgu ds. koordynacji zadań 
w mieście, a Filip Żelazny - 
zastępcą pełnomocnika okrę-
gu ds. koordynacji zadań w 
powiecie poznańskim. Radny 
wielkopolskiego sejmiku Zbi-
gniew Czerwiński został koor-
dynatorem prac radnych jedno-
stek samorządu terytorialnego 
wszystkich szczebli. Iwona 
Brzozowska, która dotychczas 
była skarbnikiem okręgu, bę-
dzie swą funkcję kontynuować. 
Przypomnijmy, że przed Szyn-
kowskim vel Sękiem funkcję 
pełnomocnika regionalnego 
PiS w okręgu poznańskim 
przez rok pełnił Zbigniew 
Hoffmann. Warto zaznaczyć, 
że łączył tę funkcję z posadą 
wojewody wielkopolskiego. 
W 2019 roku wziął udział 
w wyborach do Sejmu RP. 
Był lokomotywą wyborczą 
listy Zjednoczonej Prawicy 
w okręgu konińskim, gdzie 
otrzymał ponad 42 tys. gło-
sów. Po otrzymaniu mandatu 
poselskiego zrzekł się najpierw 
funkcji wojewody, a następnie 
oddał pełnomocnictwo partii 
w Poznaniu. 

 Źródło PAP

Poznański PiS musi stać się 
bardziej aktywny

METROPOLIA POZNAŃSKA

Z głębokim smutkiem żegnamy

redaktora Tadeusza Kujanka
wieloletniego dziennikarza Polskiej Agencji Prasowej,
współpracownika dwutygodnika POWIATY GMINY

Nie ma słów wyrażających nasz smutek.
Odszedł bardzo lubiany w naszym środowisku kolega.

Rodzinie i Bliskim wyrazy współczucia
składa Krzysztof Wodniczak, kordynator

Wielkopolskiego Porozumienia Dziennikarzy

Z głębokim smutkiem i żalem
przyjeliśmy wiadomość o śmierci

Tadeusza Kujanka
naszego wieloletniego kolegi,

będącego przez cztery kadencjje
sekretarza Towarzystwa PTAAAK.

Będziemy Go wspominać jako pogodnego i życzliwego człowieka

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie
składa

Zarząd Polskiego Towarzystwa Artystów, Autorów, Animatorów 
Kultyry PTAAAK

Wyjątkowa uroczystość 
odbyła się w dniu 26 lutego 
w Poznaniu na Starym 
Rynku. Na gmachu Mu-
zeum Instrumentów Mu-
zycznych odsłonięto tablicę 
pamiątkową ku czci trzech 
twórców hymnów polskich, 
żyjących i tworzących w 
Wielkopolsce. 

Tablica zawiera podobizny 
trzech wybitnych osób za-
służonych dla całego kraju 
– Józefa Wybickiego (1746-
1822), który napisał słowa 
Pieśni Legionów Polskich 
we Włoszech – późniejszego 
polskiego hymnu narodowe-
go Mazurka Dąbrowskiego, 
Karola Kurpińskiego (1785-
1857),  kompozytora „Warsza-
wianki” – hymnu Powstania 
Listopadowego oraz  Feliksa 
Nowowiejskiego (1877-1946), 
który do słów Marii Konop-
nickiej napisał muzykę do 
polskiej pieśni patriotycznej 
– hymnicznej „Roty”. Data od-
słonięcia tablicy nie jest przy-
padkowa, albowiem to właśnie 
26 lutego 1927 r. zgodnie z 
rozporządzeniem ministra 
spraw wewnętrznych Felicja-
na Sławoja-Składkowskiego 
Mazurek Dąbrowskiego został 
oficjalnie ogłoszony hymnem 

Polski. Autorami tablicy są 
artyści plastycy Robert Sobo-
ciński i Aleksander Korczak. 

Poznań jest jedynym mia-
stem wymienionym w Polskim 
Hymnie, jest kolebką Państwa 
Polskiego i przez cały okres 
istnienia zawsze kojarzony 
był z wielkim patriotyzmem 
charakteryzującym społe-
czeństwo nie tylko miasta, ale 
całej Wielkopolski. Dlatego 
wspomnienie tych twórców 
jest kolejnym przykładem, że 
w naszym mieście nie zapo-
mina się o ludziach, którzy 
tyle zrobili dla kraju. Przykre 
jest, że obecna edukacja mło-
dzieży pomija fakty związków 
tych wybitnych twórców z 

Poznaniem, a także niewielu 
mieszkańców naszego mia-
sta pamięta, że w Krypcie 
Zasłużonych Wielkopolan 
w podziemiach kościoła św. 
Wojciecha w Poznaniu, na tzw. 
„Skałce Poznańskiej”, obok 
urny z sercem Jana Henryka 
Dąbrowskiego, bohatera hym-
nu, spoczywają Józef Wybicki 
oraz Feliks Nowowiejski. Dla-
tego należy o tym wspominać 
i przypominać…

Zwieńczeniem uroczystości 
była wizyta w kościele Św. 
Wojciecha, gdzie złożono 
okolicznościowe wiązanki 
kwiatów na grobach upamięt-
nionych osób.

Tekst i foto: Roman Szymański 

Upamiętnienie wielkich twórców

( ur.4.12.1943 r. - zm. 24.02.2020)

Redaktor Tadeusz Kujanek 
studiował we Wrocławiu. 
Ukończył Wydział Prawa na 
Uniwersytecie Wrocławskim. 
Do Poznania przyjechał w 
1966 roku i rozpoczął staż 
dziennikarski w redakcji mie-
sięcznika Życie Pometu. Przez 
dziesięć lat pracując w tym 
zakładowym miesięczniku 
współpracował z poznań-
skimi dziennikami Express 
Poznański, Głos Wielkopolski 
i Gazeta Poznańska.  W roku 
1977 otrzymał propozycje, aby 
zasilić zespół jakże ważnej 
agencji informacyjnej jakim 
była i jest Polska Agencja 
Prasowa. Pracował w PAPie 
do wieku emerytalnego czyli 
do 2000 roku.

  Będąc już stypendystą ZUS 
nie zaniechał działalności 
dziennikarskiej publikując 
na łamach dwutygodnika Po-
wiaty Gminy, okazjonalnych 
periodyków Brzmienia, Forum 
Wielkopolski, Kulturalnik Po-
znański. Był też sekretarzem i 
członkiem Zarządu Polskiego 
Towarzystwa Artystów, Au-
torów, Animatorów Kultury 
PTAAAK. Odszedł nie tylko 
dziennikarz, ale i społecznik 
oddany sprawom kultury i 
jego dziedzictwa.  Wspaniały, 
myślący człowiek  i przyjaciel. 
Zawsze skory do pomocy 
innym - w miarę możliwości.  
To dzięki Jego zaangażowaniu 
i bezinteresownej pracy nasz 
PTAAAK  mógł wyfrunąć 
ze swojego Gniazda i wyso-
ko szybować. Nie  pozwalał 
zmienić kursu na bardziej  
koniunkturalny czy  wręcz 

komercyjny . Zawsze będzie 
w naszej pamięci i w naszych 
sercach jako tzw. „brat Łata”. 
Te spotkania Zarządu Towa-
rzystwa PTAAAK  nie będą 
już tak towarzyskie jak te z 
Jego udziałem. Zmarł po dłu-
giej chorobie.  W przeciągu 22 
lat istnienia Polskiego Towa-
rzystwa Artystów , Autorów, 

Animatorów Kultury kilkna-
stu członków Towarzystwa 
PTAAAK już poszybowało w 
górę. Dołącz do tych Ptaszyn 
i Ptaków Tadeuszu.

Pozostawił żonę oraz dwoje 
dzieci, córkę Dorotę i syna 
Jarosława oraz wnuczęta.

Cześć Jego pamięci !
Krzysztof Wodniczak

Zmarł Tadeusz Kujanek
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Polskie Towarzystwo Arty-
stów, Autorów, Animatorów 
Kultury PTAAAK, Miejska 
Rada Seniorów i DPS Ugory 
– zaprosili 18 lutego br. do 
sali koncertowej DPS Ugory 
na kolejny koncert z cyklu 
Senioralne Spotkania z Muzy-
ką, które organizowane są od 
ponad dwóch lat w siedzibie 
DPS. Tym razem dzięki red. 
Krzysztofowi Wodniczakowi 
podopieczni DPS mieli moż-
liwość wysłuchania przebojów 
w wykonaniu zespołu „Jan 
i przyjaciele”, którzy przed-
stawili interpretacje gitarowe 
wielu znanych standardów, tak 
polskich artystów, jak i zagra-
nicznych. Wystąpili również 
Wojciech Szopka  oraz Piotr 
Külm, którzy przy akompa-
niamencie akordeonu i gitary, 

zaśpiewali covery różnych 
znanych utworów.

Atmosfera była wspaniała, a 
seniorzy jak zwykle bywa na 
tego typu spotkaniach, bawili 

się doskonale. Następne spo-
tkanie z muzyką planowane 
jest na 10 marca, na które już 
dzisiaj zapraszamy.

Tekst i foto: Roman Szymański

Senioralne spotkania z muzyką

W rodzinnej miejscowości 
Czesława Niemena, a więc 
w Starych Wasiliszkach 
niedaleko Grodna na Biało-
rusi, odbyły się uroczystości 
z okazji 81. rocznicy jego 
urodzin.  

W Starych Wasiliszkach nie-
daleko Grodna na Białorusi 
odbyły się obchody 81. rocznicy 
urodzin Czesława Niemena. 
Uroczystości koncentrowały się 
wokół, zamienionego na mu-
zeum, domu rodzinnego artysty. 
W miejscowym kościele gdzie 
piosenkarz został ochrzczony 
i znajduje się jego tablica pa-
miątkowa odprawiona została 
msza święta.

Zebrani na uroczystościach 
białoruscy dziennikarze wspo-
minali wywiady z Czesławem 
Niemenem. Mówili, że dla 
Białorusinów w czasach ra-
dzieckich był on swoistym gło-
sem wolności. Teraz miłośnicy 
piosenkarza co raz chętniej 
odwiedzają jego dom rodzinny.

Uładzimir Sieniuta dyrek-
tor muzeum Niemena mówił: 
„W 2017 roku odwiedziło nas 
ponad trzy tysiące gości. A w 
roku ubiegłym odwiedzających 
było już ponad dziewięć tysięcy 
turystów. Przyjeżdżają nie tylko 
Polacy i Białorusini, ale ludzie z 
całego świata” - mówi dyrektor 
Sieniuta.

Marcin Wojciechowski za-
stępca ambasadora Polski na 
Białorusi zauważył, że Czesław 
Niemen jest jedną z tych postaci, 
która łączy Polskę i Białoruś: - 
Miejsce jego urodzenia Stare 

Wasiliszki to jest już taka świą-
tynia dla sympatyków muzyki 
Niemena - również dla tych, któ-
rzy szukają wspólnych śladów 
w kulturze Polski i Białorusi 
- powiedział Wojciechowski.

W domu rodzinnym Czesława 
Niemena otwarto nową eks-
pozycję poświęconą artyście. 
Wcześniej, dzięki staraniom 
ambasady Polski na Białorusi i 
wsparciu finansowym Narodo-
wego Instytutu „Polonika”, uda-
ło się wyremontować jego dach.

„Czesław Niemen był 
dla nas głosem wolności”
- Czesław Niemen był dla nas 
głosem wolności – mówił w 
niedzielę w Wasiliszkach Wia-
czasłau Rakicki, który w latach 
70. przeprowadził wywiad ze 
słynnym muzykiem. W rodzin-
nej wsi artysty odbyły się uro-
czystości z okazji 81. rocznicy 
jego urodzin.

- Gdy wyszedł na scenę, lu-
dzie na widowni zaczęli płakać. 
To było coś niezwykłego, jak 
odwiedziny z innego świata. 
Dla nas Czesław Niemen był 
głosem wolności – powiedział 
Rakicki, który w 1976 roku 
przeprowadził jedyną opubli-
kowaną wówczas rozmowę z 
Niemenem. Artysta koncertował 
w tym okresie w Mińsku.

W Wasiliszkach Starych oraz 
w znajdujących się obok Wasi-
liszkach odbyły się w niedzielę 
obchody 81. rocznicy urodzin 
Czesława Wydrzyckiego. W 
uroczystościach wzięli udział 
m.in. polscy dyplomaci z Miń-
ska i Grodna, przedstawiciele 

władz lokalnych i Marta Sza-
franek z Instytutu „Polonika”, 
który sfinansował remont dachu 
w muzeum Niemena, miesz-
czącym się w domu rodzinnym 
muzyka.

- To był wielki polski mu-
zyk, ale dla nas to nasz rodak 
– powiedział PAP Uładzimir 
Sieniuta, dyrektor muzeum 
w Wasiliszkach Starych. Jak 
powiedział, w ubiegłym roku 
tę wieś – zamieszkaną obecnie 
oficjalnie przez 32 osoby - od-
wiedziło 10 tys. turystów.

- Większość z nich to oczy-
wiście goście z Polski, ale reszta 
to reprezentanci wszystkich 
możliwych krajów świata. Od-
wiedzali nas miłośnicy Niemena 
z Chin i nawet z Kamerunu – 
mówił Sieniuta. - Dla mnie to 
dowód na to, że Niemen i jego 
twórczość to dziedzictwo całej 
ludzkości. Jego „Dziwny jest ten 

świat” nie jest kultowy tylko dla 
Polaków czy Białorusinów, jak 
dla mnie, jest to hymn całego 
świata – przekonywał dyrektor 
muzeum.

Czesław Niemen urodził się 
16 lutego 1939 roku jako Cze-
sław Wydrzycki w Wasiliszkach 
Starych niedaleko od Grodna. 
19 lat później wraz z rodziną 
wyjechał do Polski z rodzinnych 
stron, które po zakończeniu II 
wojny światowej znalazły się w 
granicach sowieckiej Białorusi.

Jak mówił dyrektor Sieniuta 
i przedstawicielki władz rejo-
nowych, w rodzinnych stronach 
muzyka odradza się nie tylko 
pamięć o nim, ale dzięki niemu 
odradzają się Wasiliszki Stare.

- Bardzo pomaga nam w 
tym wsparcie, które otrzy-
maliśmy ze strony polskiej, 
dzięki pomocy ambasady w 
Mińsku – powiedziała Alena 

Pasiuta, wiceprzewodnicząca 
władz rejonu szczuczyńskiego, 
na terenie którego znajdują się 
Wasiliszki, dziękując Narodo-
wemu Instytutowi Polskiego 
Dziedzictwa Kulturowego za 
Granicą „Polonika”, który 
sfinansował remont dachu w 
„domu Niemena”.

- Instytut Polonika sfinan-
sował remont dachu, który był 
pokryty eternitem. Zrekonstru-
owano stare drewniane pokry-
cie. Prace odbyły się w oparciu 
o ekspertyzę rzeczoznawcy 
MKiDN, a zrealizowała je firma 
białoruska. Koszt remontu wy-
niósł 26 tys. euro – powiedziała 
Marta Szafranek z „Poloniki”. 
W ramach niedzielnych obcho-
dów odprawiona została msza 
św. w kościele w Wasiliszkach 
Starych. Następnie gości zapro-
szono na koncert poświęcony 
pamięci Niemena.

„Wywiad 
zatrzymała cenzura”
- Uderzyło mnie, jak podobne 
były nasze losy. Część mojej 
rodziny – podobnie jak rodzina 
Czesława Wydrzyckiego - też 
opuściła sowiecką Białoruś 
wraz z ostatnią falą repatriacji 
– mówił wspominając Niemena, 
Wiaczasłau Rakicki.

- Nie mogłem się od niego 
oderwać. Po wywiadzie sie-
działem z nim w garderobie, 
potem był koncert. Po koncercie 
znowu rozmawialiśmy w hote-
lu – wspominał dziennikarz. 
- Piliśmy bez przerwy wodę 
mineralną, bo on odmawiał 
alkoholu, twierdząc, że swoje 

już wypił. Pamiętam, że ja piłem 
niesmaczną słoną mineralną, 
którą Polacy nazywali wodą 
morską – mówił Rakicki. - Był 
bardzo ostrożny w tym, co 
mówił. Było jednak widać, że 
bardzo, bardzo zależało mu, by 
przyjechać na Białoruś – dodał.

Dyrektor Sieniuta wspominał 
z kolei, jak Niemen, po kon-
cercie w Moskwie, taksówką 
pojechał do rodzinnych Wasili-
szek. - Jechał taki kawał drogi, 
aby spędzić tam zaledwie parę 
godzin – powiedział.

Wiera Sawina, autorka filmu 
dokumentalnego o muzyku 
oraz aktywna propagatorka 
jego twórczości na Białorusi, 
również spotkała się z Nieme-
nem „w pamiętnym 1976 roku”, 
gdy zagrał cztery koncerty w 
Mińsku.

- Ja nie miałam tyle szczęścia 
co Sława Rakicki. Mój wywiad 
dla „Sowietskiej Biełorussiji” 
nie został opublikowany, bo 
zatrzymała go cenzura – wspo-
minała. „Myślę, że chodziło o 
jego osobę, że był uważany za 
„zdrajcę-repatrianta” – mówiła 
Sawina.

Jak podkreśliła jednak, tam-
to spotkanie wywarło na niej 
„niezapomniane wrażenie” i 
stało się – już po wielu latach – 
motywacją do działań na rzecz 
upamiętnienia Niemena. To 
właśnie Sawina wraz z grupą 
miłośników Niemena z Białoru-
si doprowadziła do otworzenia 
muzeum w Wasiliszkach czy 
wydania albumu poświęconego 
artyście.

IARPAP

Wskutek splotu zwyczajów 
ludowych, folkloru i legend 
św. Walenty był uważany 
za obrońcę przed ciężki-
mi chorobami (zwłaszcza 
umysłowymi, nerwowymi 
i epilepsją), a w krajach 
anglosaskich i współcześnie 
w Polsce został uznany za 
patrona zakochanych. 

Popularność w naszym kraju 
święto zakochanych przypada-
jące 14 lutego stało się popu-
larne w latach 90-tych XX w. I 
mimo, że spora część polskiego 
społeczeństwa krytykuje Wa-
lentynki jako przejaw ame-
rykanizacji, stanowiący obcy 
element w polskiej kulturze i 
wypierający rodzime tradycje 
– święto zyskuje coraz więcej 
zwolenników i obchodzone 
jest przez niemal wszystkie 
środowiska. 

Walentynki często odbierane 
są jako święto dla zakochanych 
pierwszą miłością nastolatków. 
Jednak w uczuciach nie liczy 
się metryka urodzenia i dzień 
zakochanych nie jest przypi-
sany tylko dla młodych osób. 
Seniorzy też są zakochani, a 
w dodatku mogą się pochwalić 
pięknym długoletnim stażem 

małżeńskim. I właśnie dla nich 
Miejska Rada Seniorów w Po-
znaniu zorganizowała spotkanie 
walentynkowe. 

W restauracji Oaza w Strze-
szynku, która od wielu już lat 
jest miejscem cokwartalnych 
spotkań seniorów z władzami 
miasta i MRS, kolejna grupa 
osób starszych w liczbie około 
stu, uczestniczyła w wyjątko-
wym spektaklu. Oczywiście 
poza wspaniałymi potrawami 
kulinarnymi przygotowanymi 
przez specjalistów sztuki ku-
linarnej, nie mgło zabraknąć 

części rozrywkowej, umila-
jącej pobyt seniorów w tym 
wyjątkowym dniu. Recital w 
wykonaniu pary wykonawców: 
Urszuli Lidwin i Dariusza 
Piskorskiego, śpiewających 
szlagiery muzyki rozrywkowej, 
których motywem przewodnim 
była miłość, wywołały wiele 
wspomnień i jednocześnie 
spowodowały wyjątkowy na-
strój zabawy, powodującej, że 
seniorzy poczuli się nie tylko 
młodsi duchem, ale i bardziej 
zakochani… 

Tekst i Foto: Roman Szymański

81 urodziny Czesława Niemena

Senioralne Walentynki

    „Take On Me” a-ha z miliardem odsłon!

Nie tylko z powodów rodzin-
nych (ojciec Jan – powstaniec 
Wielkopolski) uczestniczę 
we wszelkich spotkaniach i 
imprezach nawiązujących do 
ważnej, historycznej rocznicy 
sprzed 101 lat. Wielkim  i 
ważnym wydarzeniem była. 
Rocznica, z którą utożsamia 
się każdy Wielkopolanin. 
W dniu 16 lutego 1919 roku 
zakończyło się zwycięskie 
Powstanie Wielkopolskie. Z 
tej okazji, kontynuując rozpo-
czętą w 2012 roku tradycję, 
już po raz dziewiąty zapro-
szony zostałem na imprezę 
Toast za Zwycięstwo! 

Toast za Zwycięstwo to 
wydarzenie mające na 
celu radosne świętowanie 
i upamiętnienie rocznicy 
zwycięskiego zakończenia 
Powstania Wielkopolskiego, 
czyli największego spośród 
wygranych polskich zrywów 
narodowowyzwoleńczych. 
Impreza odbywa się w Pozna-
niu cyklicznie od 2012 roku, 
zawsze w okolicach 16 lute-

go, czyli kolejnych rocznic 
rozejmu w Trewirze z 1919 
roku. Do tej pory odbyło się 
już osiem edycji Toastu.  
  Tegoroczny Toast za 
Zwycięstwo  był efektem 
wspólnej pracy kilku 
środowisk: głów-
nego organiza-
tora Fundację 
Restituta wsparli 
KoLiber Poznań 
oraz Projekt Po-
znań, a honoro-
wy patronat nad 
wydarzeniem 
objęli: Sekre-
tarz Stanu MSZ 
Szymon Szynkowski 
vel Sęk oraz Wojewoda 
Wielkopolski Łukasz Miko-
łajczyk. Sponsorem Toastu 
jest Enea. 

W tym roku wypada 101. 
rocznica zwycięstwa w 
Powstaniu Wielkopolskim. 
W związku z tym, bazując na 
doświadczeniach z poprzed-
nich lat i zbudowanym przez 
ten czas know-how, zaproszo-

ny zostałem na kolejną edy-
cję Toastu za Zwycięstwo, 
jeszcze lepszą i ciekawszą 
od poprzednich! W tym roku 
wydarzenie uświetnił m.in. 
koncert zespołu Lombard! 

Po krótkim wstępie i 
przemówieniach na 

scenie pojawi się 
gwiazda wieczo-
ru czyli Marta 
Cugier, Grzegorz 
Stróżniak and 
company. Po 
koncercie zostali-

śmy  zaproszeni na 
uroczysty bankiet, 

na którym wznie-
śliśmy tradycyjny Toast 

Zwycięstwa za bohaterskich 
Powstańców! 

Po bankiecie, jak co roku, 
będziemy świętowaliśmy 
wielkie zwycięstwo naszych 
przodków na parkiecie, ile sił 
w nogach. , potem był after 
party, gdzie zagrał dla nas 
jak co roku Dj Deoxyryboza!

Krzysztof Wodniczak

Felieton Wodniczaka

Kultowy klip do przeboju a-ha 
„Take On Me” przekroczył mi-
liard odsłon na YouTube. Tym 
samym Norwegowie dołączyli 
do wąskiego grona wykonaw-
ców, którym udało się przekro-
czyć ten magiczny próg.

 „Take On Me” zostało tym 
samym drugim najczęściej 
oglądanym teledyskiem z lat 
80. na YouTube i 5. najchętniej 
streamowanym utworem z XX 
wieku!

Wydane oryginalnie w 1985 
roku wideo do „Take On Me” 
zostało niedawno odnowione i 
dla poprawy jakości unowocze-
śnione do formatu 4K. Wyreży-
serowany przez Steve’a Barrona 
teledysk zachwycił widzów 
przełomowym połączaniem 

ołówkowego szkicu z filmo-
wymi ujęciami. Ta technika, 
zwana animacją rotoskopową, 
wymaga ręcznego odrysowania, 
klatka po klatce, ujęć z filmu. 
By ukończyć klip, Michael 
Patterson i Candace Reckinger 
spędzili 16 tygodni odrysowując 
tysiące klatek.

- Pamiętam, jak zobaczyli-
śmy klip pierwszy raz, długo, 
długo po tym, jak go kręcili-
śmy - wspominał członek a-ha, 
Magne Furuholmen. - Najpierw 
pokazali nam zmontowany ma-
teriał filmowy, a później jakieś 
3-6 miesięcy trwało robienie 
rysunków. Powstało ponad 10 
tysięcy rysunków do animowa-
nych fragmentów. Kiedy zoba-
czyliśmy całość, oniemiałem 

z zachwytu. To było o wiele 
lepsze niż się spodziewaliśmy, 
po prostu niesamowite. Artyzm 
animacji połączony z prostą 
narracją o międzywymiarowym 
romansie.

Klip do „Take On Me” stał 
się w 1985 roku światowym 
fenomenem, pomagając do-
trzeć piosence na 1. miejsce 
list przebojów w 36 krajach i 
zapewniając singlowi status 
jednego z bestsellerów wszech 
czasów. Dziś wideo dołączyło 
do grona tych, które mają ponad 
miliard odsłon na YouTube, a są 
to m.in. „November Rain”  Guns 
N’ Roses, „Smells Like Teen 
Spirit” Nirvany i „Bohemian 
Rhapsody” Queen.

Krzysztof Wodniczak   
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Dnia 25 lutego 2020 roku w 
Zespole Szkół Technicznych 
im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego w Grodzisku Wlkp., 
odbyły się kolejne zajęcia 
zorganizowane dla uczniów 
przez firmę Gaz System w 
Warszawie. 

Celem tego spotkania było 
zapoznanie uczniów z Łańcu-
chem dostaw gazu ziemnego: 
od wydobycia, poprzez przesył 
po dystrybucję – w tym omó-
wienie składowych elementów 
z ich podstawowymi parame-
trami pracy.

Zajęcia prowadził Pan Le-
szek Pytel, Kierownik Działu 
Eksploatacji Obiektów, Tere-
nowej Jednostki Eksploatacji 
Firmy Gaz System w Lwówku.  
W spotkaniu wzięły udział 
pierwsze, drugie i trzecie kla-
sy kształcące się w zawodzie 
Technik Mechatronik. Było to 

drugie działanie zaplanowane  
w ramach cyklicznych, comie-
sięcznych spotkań młodzieży 
z przedstawicielami firmy 
Gaz System. Przypominamy, 
iż działania te są wynikiem 
podpisanego porozumienia 
o współpracy pomiędzy Ze-
społem Szkół Technicznych  
w Grodzisku Wlkp., a firmą 

Gaz System w Warszawie. 
W ramach porozumienia 

firma Gaz- System objęła pa-
tronat nad klasami mechatro-
nicznymi. 

Szkolnym koordynatorem 
działań w ramach współpracy 
szkoła - firma jest nauczyciel 
przedmiotów mechatronicz-
nych  Pan Łukasz Włodarczak. 

„ GAZ SYSTEM 
DLA MECHATRONIKÓW ”

POWIAT GRODZISKI

Zapytałem się trenera 
II- ligowej drużyny G.S.S. 
Grodzisk w piłce noż-
nej Rafała Jakubiaka o 
przygotowaniach do rundy 
wiosennej

Polski Związek Piłkarski 
dokonał reorganizację lig 
krajowych przez co utrudnił 
strategię awansu do wyższej 
klasy. Jak wiadomo gramy 
w II- lidze i są tylko trzy 
możliwości. Jeżeli zdobę-
dziemy mistrzostwo II- ligi to 
awansujemy do I ligi. Jeżeli 
zajmiemy drugie miejsce 
pozostajemy w II- lidze a 
jeżeli zajmiemy trzecie miej-
sce  i dalsze to spadniemy do 
III- ligi. Nie chcę  planować 
zbyt daleko bo z kobiecą 
piłką bywa różnie. Skład 
zespołu to zdolne i pracowite 
dziewczyny, które muszą się 
zgrać i muszą okrzepnąć. 
Te doświadczone z nich 
trzymają wszystko w ryzach. 
Mam nadzieję, że się będą 
ogrywać. W tej chwili odby-
wają się normalne treningi. 
Sylwia Marek miała poważną 
kontuzję ale na dzisiaj po 
kontuzji już śladu nie ma. 

Jest tylko kwestia dobrej 
pracy fizycznej. Sylwia ma 
duże doświadczenie sportowe 
i wierzę, że sobie poradzi. To 

ona w większości decyduje o 
grze naszego zespołu.

Fr. Gwar.

Po Halowym turnieju Piłki 
Nożnej Kobiet „Grodzisk 
Cup 2020” rozmawiałem 
z  członkiem Grodziskiego 
Stowarzyszenia Sportowe-
go Arturem Klapą-  który 
był organizatorem tego 
turnieju

To był już 16 turniej- jak 
pan może porównać go do 
tych pierwszych?
Co roku staramy się ulepszyć 
jakiś fragment turnieju,jeżeli 
chodzi o jego organizacje. 
W tym turnieju pomagały 
nam  Spółdzielnia Mieszka-
niowa sponsorzy oraz władze 
samorządowe. Staram się 
aby zawodniczki, które do 
Grodziska przyjeżdżają czuły 
się jak u siebie w domu.

Czy poziom sportowy tego 
turnieju jest coraz wyższy?
W związku z tym , że jest to 
dyscyplina rozwijająca się 
i co raz więcej klubów a co 

za tym idzie poziom piłki 
nożnej jest coraz wyższy. 
Drużyny występują w 
wyższych polskich ligach. 
Sukcesy jakie tutaj odnoszą 
oraz indywidualne wyróż-

nienia  i nagrody rzutują na 
podnoszenie poziomu oraz 
robieniu kariery w Polsce i za 
granicą 

Fr. Gwar.

Pytanie do trenera

Rozmowa z prezesem Arturem Klapą

W piątek 21 lutego 2020r. 
odbyła się czwarta edycja tur-
nieju piłkarskiego dziewcząt 
”RÓŻOWA CUP” którego 
organizatorem był ZST im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego 
w Grodzisku Wlkp. Do ry-
walizacji przystąpiło osiem 
drużyn. Reprezentantki naszej 
szkoły były podzielone na 
dwa osobne zespoły i ry-
walizowały również między 
sobą. Podobna sytuacja miała 
miejsce w Grodziskim LO, 
które również wystawiło dwa 
zespoły. Pozostałe drużyny 
biorące udział w turnieju, to 
reprezentacje: ZSP Nietążko-
wo, ZS Wschowa, LO Kościan 
oraz ZSZ Poznań. 

Po rywalizacji w grupach ro-
zegrano cztery mecze ćwierćfi-
nałowe, dwa półfinałowe, 
mecz o trzecie miejsce oraz 
finał. Czwarte miejsce wywal-
czyły zawodniczki drugiego 

zespołu ZST Grodzisk, trzecie 
miejsce przypadło pierwsze-
mu zespołowi LO Grodzisk,  
drugie miejsce zajął pierw-
szy zespół ZST Grodzisk, a 
zwycięzcą okazał się zespół 
z Kościana. Zostały również 
przyznane nagrody indywi-

dualne. Najlepszą strzelczynią 
została Aleksandra Kuleczka 
z LO Grodzisk, najlepszą 
bramkarką Roksana Woźniak 
z ZST Grodzisk, a najlepszą 
zawodniczką Weronika Mania 
z LO Kościan.

Maciej Grześkowiak

„RÓŻOWA CUP”

Dnia 27 lutego 2020 roku w 
OSiR w Opalenicy odbył się 
finał rejonu w piłce koszyko-
wej dziewcząt rozgrywany w 
ramach licealiady.

Nasz zespół zajął bardzo do-
bre trzecie miejsce w rejonie.

Skład zespołu:
Kinga Lemańska, Martyna 

Koza, Joanna Skrzypczak, 
Patrycja Kosicka, Laura Ka-
miniarz, Karolina Kowalska, 
Weronika Skrzypczak, Sylwia 
Mazurkiewicz, Jagoda Grzel-
czak, Oliwia Szymańska , Julia 
Słaba i Zuzanna Pawnuk.

Opiekunem zespołu jest pan 
Marcin Lutomski.

Finał rejonu w piłce koszykowej 
dziewcząt
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 Kamieniec
W dniu 28 stycznia 1950 
roku Państwo Józefa i Flo-
rian Łakomczyk z Cykowa 
zawarli związek małżeński. 
Z tej też okazji w dniu 70 
rocznicy ślubu tzw. Ka-
miennych Godów udali się 
do  jubilatów z wizytą  i 
życzeniami  Wójt Gminy  
Piotr Halasz i Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego 
Genowefa Ptak. 

Na ręce jubilatów złożyli list 
gratulacyjny, kwiaty, kosz sło-
dyczy oraz pamiątkowy album 
Gminy. Państwo Łakomczyk 
są najstarszym małżeństwem 
w gminie Kamieniec. Są w 
pełni zdrowia i pogody ducha. 
Swą długą wspólną drogę życia 

zapewne zawdzięczają dzięki 
wielkiej miłości, wyrozumia-
łości, zaufaniu i innym cechom,  
które towarzyszyły im w two-
rzeniu wspanialej rodziny.  
Jubilaci wychowali 3 dzieci 
2 córki i 1 syna. Doczekali 
się 6 wnuków i 8 prawnuków.  
Oboje przeżyli  trudny dla nich 
okres okupacji. Pani Józefa 
była wywieziona na Sybir gdzie 
przebywała przez 6 lat. Pan 
Florian zmagał się z wojną w 
kraju. Jest to dla nich wielkie 
życiowe przeżycie i smutne do-
świadczenie. Pan Florian całe 
swoje życie poświęcił  pracy  w 
PGR Cykowo.  

Czcigodnym Jubilatom ży-
czymy długich lat w zdrowiu 
i doczekania kolejnych wspa-
niałych  jubileuszy małżeń-
stwa.

Kamienne Gody Państwa 
Łakomczyków

 Kamieniec
„… po nas nie pozostanie nic 
na tym świecie, jedna tylko 
fotografia przypominać nas 
będzie naszej rodzinie i na-
szym przyjaciołom, ona prze-
każe zewnętrzną stronę życia 
naszym potomkom.”   

Cel osiągnięty! Dnia 7 lutego 
2020r. w sali sesyjnej Urzę-
du Gminy Kamieniec miało 
miejsce uroczyste wręczenie 
albumów z serii „Gmina Ka-
mieniec i jej mieszkańcy na 
starej fotografii”. Spotkanie 
otworzył Wójt Gminy Kamie-
niec Piotr Halasz wyrażając 
głębokie podziękowanie dla 
osób, bez pomocy których nie 
powstałoby to piękne opraco-
wanie. Pan Wójt podkreślił, 
że jest to wynik wspólnego 
wysiłku i nakładu pracy osób, 
począwszy od pozyskania 
środków finansowych, zebra-
nia fotografii, aż po rozlicze-
nie projektu. Słowa wdzięcz-
ności skierowane zostały do 
osób, które udostępniły swoje 
rodzinne zdjęcia, często też 
pozyskały je od członków 
swoich rodzin, czy znajomych 
oraz pomogły rozpoznawać 
osoby, wydarzenia i  miejsca 
utrwalone na fotografiach. 
Szczególne słowa uznania 
delegowane zostały Paniom: 
Małgorzacie Stachowiak – 
Dyrektor Centrum Kultury 

i Biblioteki Publicznej w 
Kamieńcu za przygotowanie 
wstępu oraz opisów poszcze-

gólnych działów albumów 
i Marii Napierale byłej Se-
kretarz Gminy Kamieniec, 

za poświęcony czas i czynne 
wsparcie wspólnej produkcji. 
Wójt Gminy Kamieniec przy 
asyście Przewodniczącego 
Rady Gminy Kamieniec Ste-
fana Strażyńskiego ofiarowali 
publikacje na ręce wszystkim 
osobom, które udostępniły 
zdjęcia ze swoich prywatnych 
zbiorów. 

„Gmina Kamieniec i jej 
mieszkańcy  na starej fotogra-
fii” składa się z dwóch tomów. 
Tom pierwszy przedstawia 
okres przed rokiem 1946, 
natomiast tom drugi zawiera 
fotografie do końca lat 80. 
Album składa się z dziewięciu 
rozdziałów: Rodzina na starej 
fotografii, Szkolne wspomnie-
nia, Uroczystości religijne, 
Mundurów czar, Wokół dwo-
rów, Życie wsi, Życie kultu-
ralno-towarzyskie, Obiekty 
publiczne, Portrety. 

W miłej i serdecznej atmos-
ferze, która wytworzyła się w 
trakcie spotkania wspominano 
pracę nad albumami oraz dys-
kutowano nad trudnościami w 
opracowaniu. Z dumą i szczę-
ściem można było patrzeć na 
roześmiane twarze, gwarne 
komentarze oraz zadowolenie 
wszystkich z dorobku Gminy 
Kamieniec.  

*- Za: W. Żdżarski, Zaczęło się od Dagu-
erre’a… Szkice z dziejów fotogra� i 
XIX w., Wydawnictwa Artystyczne i 
Filmowe, Warszawa 1977, s. 32-33.

Mieszkańcy na starej fotogra� i

S T A R O S T A  G R O D Z I S K I

ul. Żwirki i Wigury 1   62-065 Grodzisk Wielkopolski   tel. 61 44 52 500   fax. 61 44 52 555
e-mail: starostwo@pgw.pl   www.pgw.pl

Grodzisk Wielkopolski,02.03.2020 r.

GN.6821.1.2020

Zawiadomienie 

o  zamiarze wszczęcia postępowania

Na podstawie art. 113 ust.5 i 6 , art.114 ust. 4  w związku z  art.124, 124a  ustawy z dnia

21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2020r., poz. 65) Starosta Grodziski

zawiadamia, iż na wniosek  Enea Operator Sp. z o.o. w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2020r.  nr

K2000057310,  zamierza wszcząć postępowanie w sprawie  ograniczenia sposobu korzystania z

nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,  oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 60 o

pow. 0,6300 ha,  położonej w obrębie Komorówko gm. Rakoniewice. 

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości będzie miało na celu zezwolenie Enea Operator

sp. z o.o. na założenie  i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów służących do przesyłania lub

dystrybucji energii elektrycznej, a w szczególności wybudowanie małogabarytowej, kompaktowej

stacji transformatorowej 5/0,4 kV , a w istniejącej linii napowietrznej 15kV słupa z rozłącznikiem z

którego zostanie wyprowadzona linia kablowa SN  zasilająca ww. stację transformatorową.

Łączna powierzchnia zajęta  na ten cel wynosić będzie  około 61 m2

Jeżeli  w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby,  którym

przysługują prawa rzeczowe do opisanych  nieruchomości, postępowanie zostanie wszczęte.

Zgłoszenia  można dokonać  w Starostwie  Powiatowym  w  Grodzisku Wlkp. przy ul. Żwirki

i Wigury 1, budynek A, pokój  nr  20, od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  od 7.30  do 15.30.

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

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

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

Rakoniewice ul. Dworcowa 5

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”
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Obchody 101. rocznicy 
Powstania Wielkopolskiego 
rozpoczęły się od złożenia 
hołdu Powstańcom Wiel-
kopolskim pod tablicą na 
ratuszu przez Burmistrza 
Kargowej Jerzego Fabisia. 

Następnie rozpoczęła się uro-
czystość na placu Berwińskie-
go pod pomnikiem bohaterów 
Powstania Wielkopolskiego, 
na którą przybyli: Wójt Trze-
biechowa Izabella Staszak, 
Radni Powiatu Zielonogór-
skiego Alicja Szułcik oraz 
Dariusz Wróblewski, Radni 
Rady Miejskiej w Kargowej, 
sołtysi, delegacje jednostek or-
ganizacyjnych, stowarzyszeń, 
mieszkańcy Gminy Kargowa, 
poczty sztandarowe z Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego, 
OSP Kargowa i Starego Ja-
romierza.

Jak co roku przy dawnym 
dworcu PKP w Kargowej nie 
zabrakło również widowiska 
militarnego. Tegoroczne hasło 
imprezy brzmiało: „Ardeny 
1944”, które pomimo niesprzy-
jających warunków przycią-

gnęło dużą ilość publiczności.
Wartę honorową pod po-

mnikiem pełnili żołnierze 5 

Lubuskiego Pułku Artylerii z 
Sulechowa, za co serdecznie 
dziękujemy. 

Uroczystości z okazji 101. rocznicy Powstania 
Wielkopolskiego

Gala sportowa już za nami. 
Wybraliśmy 10 najlepszych 
sportowców w gminie. 

Oto laureaci:
1. Alicja Konieczek -lekko-
atletyka
2. Joanna Szelzchen -unihokej
3. Martyna Trocholepsza -lek-
koatletyka
4. Anna Borkowska -unihokej
5. Roksana Jagodzińska -piłka 
nożna
6. Natalia Żybura -boks
7. Nikodem Kamrowski -boks
8. Zuzanna Kańduła -pływanie
9. Jan Migdał -biegi
10. Norbert Kańduła -wyciska-
nie sztangi leżąc

Uroczystość wręczenia nagród 
odbyła się w zbąszyńskiej 

filharmonii. Piękna oprawa 
muzyczna, niepowtarzalna 
atmosfera i przede wszystkim 
obecność wspaniałych spor-

towców, działaczy, sponsorów, 
wszystkich tych, dla których 
rozwój sportu w naszej gminie 
jest ważnym elementem życia.

Plebiscyt na 10 sportowców Ziemi 
Zbąszyńskiej w 2019 roku

m Miedzichowo
26 lutego w Warszawie odbyło 
się wręczenie nagród w kon-
kursie Innowacyjny Samorząd 
2020, organizowanym przez 
Serwis Samorządowy Polskiej 
Agencji Prasowej. Do kon-
kursu zgłoszono 304 projekty, 
nadesłane ze 181 jednostek 
samorządowych.

Konkurs miała na celu 
wdrażanie szeroko pojętych 
innowacji wdrażanych przez 
jednostki samorządu teryto-
rialnego, opartych na nowo-
czesnych technologiach i nie 
tylko.

Nadesłane projkety dotyczy-
ły m.in. komunikacji, trans-
portu, ekologii, pozyskiwania 
energii, a także edukacji i sfery 
społecznej.

Konkurs przeprowadzo-
ny został w 5. kategoriach 
(duże miasta pow. 200 tys. 
mieszkańców),  gminy miej-
skie, gminy miejsko-wiejskie, 
gminy wiejskie, powiaty. W 
każdej kategorii wyłoniono 

zwycięzcę i wyróżniono naj-
lepsze projekty. 

Uroczystość wręczenia na-
gród odbyła się w Warszawie, 
w Ministerstwie Rozwoju. 
Przybyło ponad 300 samorzą-
dowców z całego kraju. Gmi-
na Miedzichowo otrzymała 
wyróżnienie za projekt „Małe 
kino społecznościowe szansą 
na rozwój zasobów kultury 
województwa wielkopolskie-
go”, a reprezentowała nas Pani 

Sekretarz Karolina Łotecka. 
Ideą powstania kina było 

umożliwienie mieszkańcom 
korzystania z dóbr kultury 
oraz integracja społeczna, 
co jak się okazuje wzbudziło 
podziw także w stolicy.

Serdecznie dziękujemy ka-
pitule konkursu za wyróżnie-
nie. Jak widać mała wiejska 
gmina jest w stanie robić 
wielkie rzeczy.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Wyróżnienie w konkursie 
Innowacyjny Samorząd 2020

28 lutego br. w Bolewi-
cach odbyło się uroczyste 
otwarcie ul.Rzemieślniczej. 
Zadanie pn. „Remont pasa 
drogowego przy ulicy Rze-
mieslniczej w miejscowości 
Bolewice” zostało zreali-
zowane z Funduszu Dróg 
Samorządowych Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.

Przekazany do użytku zmo-
dernizowany fragment drogi 
gminnej o długości prawie 
400 m łączy ul.Parkową z 
ul.Świebodzińską czyli drogą 
krajową 92.

Na zaproszenie Wójta Gmi-
ny Miedzichowo Stanisława 
Piechoty w uroczystości wzięli 
udział Wicewojewoda Wiel-
kopolski Aneta Niestrawska, 
Posłowie na Sejm RP: Marcin 
Porzucek i Krzysztof Czarnec-
ki, Radny Sejmiku Wielkopol-
skiego Adam Bogrycewicz, 
Starosta Nowotomyski An-
drzej Wilkoński, Komendant 
KP PSP w Nowym Tomyślu 
Marek Kołdyk, Zastępca Ko-
mendanta Powiatowej Policji 
w Nowym Tomyślu Sławomir 
Wenderski, Kierownik Poste-
runku Policji w Miedzicho-
wie Paweł Głódź, Proboszcz 

Parafii Bolewice ks.Janusz 
Pośpiech, Projektantka Bar-
bara Kosmacz, Wykonawcy 
inwestycji – właściciele fir-
my INFRAKOM z Kościana 
Krzysztof Kluczyk i Tobiasz 
Potrawiak, Sołtys wsi Bole-
wice Stanisław Łodyga, Pra-
cownicy oraz Radni Urzędu 
Gminy w Miedzichowie.

Całkowita wartość projektu 
wyniosła: 1 268.152,52 zł, z 
czego kwota dotacji z Fundu-
szu Dróg Samorządowych to 
634.076,00 zł, a 634076,52 zł 
to wkład własny gminy.

Zakres wykonanych prac 
obejmował modernizację drogi 

na odcinku o długości prawie 
400 m oraz wykonanie pobo-
czy i zjazdów do posesji.

Inwestycja pozwoliła na 
zwiększenie płynności ruchu 
i poprawę bezpieczeństwa 
komunikacyjnego mieszkań-
ców. Ułatwia funkcjonowa-
nie poprzez poprawę stanu 
technicznego drogi. Dzięki 
szerokim chodnikom zapew-
niono bezpieczne przejście 
pieszych, zwłaszcza dzieci w 
drodze do szkoły i powrocie 
do domu. Każdy z miesz-
kańców ul.Rzemieślniczej ma 
także nowy, łagodny zjazd 
na posesję.

Otwarcie ul.Rzemieślniczej w Bolewicach

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

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

OGŁOSZENIE 

Kontakt: 601 700 138

PRODUKCJA OKIEN 
I DRZWI Z PCV

ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY 
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

RATY!
CENY KONKURENCYJNE
Przyjmę uczni

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

tel. 68 384 27 75 
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P. H. ANDRZEJ CIORGA
OSPRZĘT ELEKTRYCZNY, ARMATURA SANITARNA

PŁYTKI, KLEJE, FARBY, SILIKONY, GWOŹDZIE, ŚRUBY

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

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” 

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

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

Ciorga Grzegorz 
Rakoniewice ul. Ogrodowa 4

tel. 510-235-065

PRZEDSIębIORSTWO 
HANDLOWO–uSłuGOWE

sKLEP WĘdKARsKI   HURT – DETAL

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

PRZy mŁynIE
BIsTRo

Catering, 
imprezy plenerowe
ANNA CZESKA

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

kom. 600 335 837

POWIAT WOLSZTYŃSKI

W środę (05.02.) w Wolsz-
tynie przebywał wojewoda 
wielkopolski Łukasz Miko-
łajczyk. 

Po osobistej rozmowie ze 
starostą Jackiem Skrobiszem, 
spotkał się w sali sesyjnej z sa-
morządowcami z powiatu. W 
swoim wystąpieniu przedsta-
wił swoją wizję sprawowania 
funkcji i współpracy, omó-
wił już wdrożone programy, 
jak i te planowane, mające 
znaczenie dla rozwoju gmin, 
powiatów i całej Wielkopolski. 
W odpowiedzi samorządowcy 

zwrócili uwagę na lokalne 
problemy, które wymagają pil-
nego rozwiązania. To przede 

wszystkim niedofinansowana 
opieka zdrowotna i zbyt niska 
subwencja oświatowa. 

Wojewoda w starostwie

Budowa ścieżek rowerowych i 
pieszo-rowerowych oraz roz-
wój turystyczny to strategicz-
ne zadania gminy. 14 lutego 
br. w Urzędzie Miejskim w 
Wolsztynie odbyło się spo-
tkanie Burmistrza Wolsztyna 
Wojciecha Lisa i Zastępcy 
Burmistrza Tomasza Spiral-
skiego z przedstawicielami 
samorządu nowosolskiego 
– Prezydentem Nowej Soli 
Jackiem Milewskim, Starostą 
Nowosolskim Iwoną Brzozow-
ską, Wójtem Gminy Kolsko 
Henrykiem Matysikiem oraz 
Radną Sejmiku Województwa 
Lubuskiego Beatą Kulczycką. 
W spotkaniu uczestniczy-
li również przedstawiciele 
Urzędu Miejskiego w Wolsz-
tynie - Grzegorz Wysocki z 
Wydziału Inwestycji, Robert 
Papierowski z Biura Rozwo-
ju Lokalnego oraz Damian 
Wita z Wydziału Gospodarki 
Przestrzennej i Obrotu Nieru-
chomościami.

Spotkanie poświęcone było 
możliwościom przedłużenia 
ścieżki rowerowej wybudowa-
nej w ramach projektu „Kolej 
na rower - Budowa ścieżek ro-
werowych w ramach rozwoju 
transportu ekologicznego na 
terenie Powiatu Nowosolskie-
go” realizowanego na terenie 
woj. lubuskiego, obejmującego 

ponad 48 km ścieżek rowero-
wych śladem nieczynnej linii 
kolejowej nr 371 Wolsztyn 
– Żagań.

Rozmawiano przede wszyst-
kim o możliwości wykonania 
odcinka ok. 3 km po nieczyn-
nej linii kolejowej od miejsco-
wości Świętno do granicy z 
województwem lubuskim, w 
okolicach Sławocina wraz z 
przejściem nad Południowym 
Kanałem Obry nieczynnym 
mostem kolejowym - jego 
odnowieniem i wykonaniem 
infrastruktury towarzyszącej. 
Wybudowana ścieżka rowero-
wa pozwoliłaby na połączenie 
unikatowym szlakiem rowe-
rowym dwóch województw: 
wielkopolskiego i lubuskiego. 
Wolsztyńscy samorządowcy 
wyrazili chęć kontynuacji 

nowosolskiego projektu jednak 
z zaznaczeniem przywrócenia 
drożności linii kolejowej na 
odcinku Kębłowo - Świętno. - 
Naszym celem jest utrzymanie 
linii kolejowej z Wolsztyna do 
Świętna tak aby w przyszło-
ści poprowadzić tędy ruch 
turystyczny parowozów – 
mówi Wojciech Lis, Burmistrz 
Wolsztyna. - W ten sposób 
chcemy połączyć ruchem tu-
rystycznym oba województwa. 
Rowerzyści z lubuskiego do-
cieraliby na jednośladach do 
Świętna, tu mogliby skorzystać 
z istniejącej już ścieżki do 
Wolsztyna lub wsiadaliby w 
turystyczny pociąg i tą drogą 
docierali do naszego miasta. 
Dlatego zależy nam aby za-
chować tory.

Spotkanie w sparwie ruchu turystycznego 
Wolsztyn - Nowa Sól

Gmina Siedlec uczciła 101. 
rocznicę Powstania Wiel-
kopolskiego. Niedzielne 
obchody (16.02.)  rozpoczę-
ła uroczysta msza św. Po 
części liturgicznej przed-
stawiciele lokalnych władz 
samorządowych, wraz z 
delegacjami oraz pocztami 
sztandarowymi, udali się 
pod pomnik, znajdujący się 
na placu przed budynkiem 
urzędu gminnego. 

Po uroczystym odśpiewaniu 
hymnu narodowego, głos za-
brał wójt Jacek Kolesiński, 
który podziękował przybyłym 
za obecność. Kulminacyjnym 
momentem ceremonii był Apel 
Poległych i oddanie uroczystej 
salwy przez wojskową kom-
panię honorową 3. Dywizjonu 
Artylerii Rakietowej z Sule-
chowa oraz złożenie kwiatów 
pod pomnikiem.

Dalsza część uroczystości 
rocznicowych, która również 
miała charakter otwarty, od-
była w sali widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Kultury. 
Wręczone zostały nagrody lau-
reatom konkursów literackiego 
i plastycznego, wystąpił  męski 
chór śpiewaczy „Tuchorzacy”, 
a w holu urzędu czekał poczę-
stunek przygotowany przez 
Koło Gospodyń Wiejskich z 
Jażyńca.  

Powstańcza rocznica
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Rzeczywiście chrześcijań-
stwo (zwłaszcza katoli-
cyzm), jak słusznie Pani  M. 
TOD zauważa, było czymś, 
co zawadzało i w dalszym 
ciągu mocno zawadza 
ŚWIATOWYM SZER-
MIERZOM PO(d)STĘPU 
kryjącym się pod lewicowy-
mi sztandarami i realizu-
jącym swój wymyślony dla 
nas projekt. 

Projekt ten, choć wzoruje się 
na wcześniejszych doświad-
czeniach budowy komunizmu 
w różnych krajach, uległ po-
ważnej metamorfozie. Celem 
owego projektu – budowy 
NOWEGO ŚWIATA – rozpo-
znawalnym i dość czytelnym 
jest wykreowanie stanu, w 
którym zdecydowana więk-
szość przedstawicieli naszego 
gatunku ma tworzyć zdezinte-
growaną i bezkształtną masę, 
nie zdolną do jakiegokol-
wiek sprzeciwu, którą można 
zdalnie kierować – przede 
wszystkim do pracy na rzecz 
innych – tych wybranych. Jest 
jednak poważna różnica, mię-
dzy projektem realizowanym 
dawniej a tym realizowanym 
– dzisiaj. Pierwsza różnica to 
skala przedsięwzięcia. Daw-
niej realizowano go lokalnie 
(ZSSR, CHRL i inne „ludowe” 
państwa), dzisiaj docelowo 
ma on objąć cały glob. Druga 
różnica to „podejście” do 
depopulacji. Dawniej dopro-
wadzanie do śmierci milio-
nów ludzi było najczęściej 
efektem ubocznym realizacji 
„śmiałych” celów gospodar-
czych np. zagospodarowania 
Syberii, industrializacji kraju 
lub było rezultatem głupoty 
przywódców (np. wariackie 
eksperymenty w rolnictwie). 
Czasami były to działania 
wyraźnie celowe obliczone na 
eksterminację danego narodu 
(np. przymusowe deportacje 
Polaków). Wywołanie głodu 
na Ukrainie było zarówno 
działaniem celowym, jak rów-
nież było skutkiem realizacji 
planów gospodarczych. ZSSR, 
zarekwirowanym na Ukrainie 
zbożem, opłacał modernizację 

przemysłu (poprzez zakup li-
cencji, całych linii produkcyj-
nych i fabryk zakupionych na 
Zachodzie, głównie w USA). 
Natomiast dzisiaj, potrzeba 
depopulacji jest głoszona jaw-
nie przez różne „autorytety” 
na wielu konferencjach i świa-
towych szczytach (o zgrozo – 
niedawno czołowy krzewiciel 
depopulacji był zaproszony 
na konferencję organizowaną 
przez Watykan, gdzie wy-
konał stosowny „spicz”), a 
uzasadniana potrzebą ulżenia 
przeludnionej matce Ziemi. 
Niestety większość z nas tych 
przekazów nie traktuje serio 
– a szkoda, bo ONI wcale nie 
żartują. O metodach przepro-
wadzenia tej operacji i kogo 
miała by objąć, nikt nic nie 
wspomina, bo to zapewne nie 
jest dla nas miła wiadomość. 
Jednak nie trzeba być spe-
cjalnie spostrzegawczym, by 
zauważyć, że już dzisiaj mamy 
do czynienia ze zjawiskami 
(praktyczny brak wpływu 
społeczeństw na poczynania 
polityków, którzy są marionet-

kami w rękach ludzi wielkiego 
biznesu, co skutkuje m.in. 
brakiem kontroli nad jakością 
produkowanej przemysłowo 
żywności, lakami, tworzeniem 
przymusu szczepień, „uszczę-
śliwianiem” ludzkości nie-
bezpiecznymi technologiami 
i innymi) wskazującymi na to, 
że ten projekt depopulacji jest 
w trakcie realizacji. Metody 
wdrażania totalitarnego za-
mysłu, również uległy daleko 
idącej modyfikacji w stosunku 
do tych realizowanych dawniej 
– są bardziej wyrafinowane i 
podstępne. Jeżeli popatrzymy 
co się dzieje ze społeczeństwa-
mi Zachodu, ale i z naszym 
społeczeństwem również, 
trzeba przyznać, że są bardzo 
skuteczne. To współczesne 
„opium dla ludu” wprowadza 
nas w stan totalnego odlotu. 
Jeżeli nie odrzucimy tego 
neomarksistowskiego dżointa 
i będziemy się nim zaciągać z 
upodobaniem, to z pewnością 
źle skończymy.

 Ewa Działa-Szczepańczyk

Ad. Opium dla mas
Obowiązują już nowe 
przepisy nowelizacji ustaw 
o ustroju sądów i Sądzie 
Najwyższym, które m.in. 
rozszerzają odpowiedzial-
ność dyscyplinarną sędziów 
i wprowadzają zmiany w 
procedurze wyboru I preze-
sa Sądu Najwyższego.

Po podpisie prezydenta, nowe-
lizacja została opublikowana 
w Dzienniku Ustaw w ubiegły 
czwartek; zgodnie z zapisami 
zaczęła ona obowiązywać po 
siedmiu dniach od publikacji 
z wyjątkiem dwóch przepisów 
dotyczących sądów admini-
stracyjnych, które nabiorą 
mocy obowiązującej po trzech 
miesiącach od ogłoszenia - 7 
maja br.

Sejm uchwalił nowelizację 
20 grudnia zeszłego roku. 
Senat 17 stycznia br. wniósł o 
jej odrzucenie. 23 stycznia br. 
Sejm odrzucił uchwałę Senatu 
i nowela trafiła do podpisu 
prezydenta. Andrzej Duda 
podpisał nowelę 4 lutego br.

Od złożenia projektu noweli 
autorstwa PiS zaproponowane 
zmiany były krytykowane 
przez opozycję i część śro-
dowiska sędziowskiego. Ne-
gatywne opinie wobec zmian 
wyraził Rzecznik Praw Oby-
watelskich i Sąd Najwyższy. 

Ustawa, po jej uchwaleniu 
przez Sejm, została krytycz-
nie oceniona przez delegację 
Komisji Weneckiej, która 
przybyła do Warszawy na 
zaproszenie marszałka Senatu 
Tomasza Grodzkiego.

Uznając, że każdemu po-
wołanemu przez Prezydenta 
RP sędziemu należy zapew-
nić warunki godnego wyko-
nywania zawodu sędziego, 
w szczególności zapewnić 
skuteczne procedury nie po-
zwalające na nieuzasadnione 
prawnie podważanie statusu 
sędziego przez jakikolwiek 
organ władzy wykonawczej, 
ustawodawczej, sądowniczej, a 
także przez jakiekolwiek oso-
by, instytucje, w tym innych 
sędziów, a tym samym dążąc 
do zapewnienia obywatelom 
poczucia bezpieczeństwa i 
stabilności w zakresie wyda-
wanych przez sądy orzeczeń, 
uchwala się niniejszą ustawę 
- głosi preambuła do nowe-
lizacji.

O co chodzi 
w nowych przepisach?
Nowelizacja m.in. Prawa o 
ustroju sądów powszechnych i 
ustawy o Sądzie Najwyższym, 
a także o Krajowej Radzie 
Sądownictwa, sądach admi-
nistracyjnych, wojskowych 
i prokuraturze wprowadza 
odpowiedzialność dyscypli-
narną sędziów za działania 

lub zaniechania mogące unie-
możliwić lub istotnie utrudnić 
funkcjonowanie wymiaru 
sprawiedliwości, za działania 
kwestionujące skuteczność 
powołania sędziego oraz za 
„działalność publiczną nieda-
jącą się pogodzić z zasadami 
niezależności sądów i nieza-
wisłości sędziów”.

Zgodnie z nowelą rzecznik 
dyscyplinarny może podjąć i 
prowadzić czynności w każdej 
sprawie dotyczącej sędziego. 
Dotychczas rzecznik dyscypli-
narny sędziów i jego zastępcy 
byli oskarżycielami w spra-
wach sędziów sądów apelacyj-
nych i prezesów sądów okręgo-
wych, zaś oskarżycielami w 
sprawach pozostałych sędziów 
byli rzecznicy dyscyplinarni w 
apelacjach. Na świadka, który 
bez usprawiedliwienia nie 
stawia się na wezwanie rzecz-
nika dyscyplinarnego, można 
nałożyć karę do 3 tys. zł, co 
nie wyklucza wszczęcia po-
stępowania dyscyplinarnego.

Nowela nakłada też na sę-
dziów i prokuratorów obowią-
zek poinformowania, do jakich 
partii należeli przed objęciem 
stanowiska i w jakich stowa-
rzyszeniach działają.

Zmieniają się także przepisy 
dotyczące samorządu sędziow-
skiego. Zgodnie z nowelą 

przedmiotem obrad kolegium 
i samorządu sędziowskiego nie 
mogą być tematy polityczne, 
„w szczególności zabronione 
jest podejmowanie uchwał 
podważających zasady funk-
cjonowania władz RP i jej 
konstytucyjnych organów”.

Dotychczas zgromadze-
nie ogólne sędziów apelacji 
składało się z sędziów sądu 
apelacyjnego oraz przedsta-
wicieli sądów okręgowych 
i rejonowych z tej apelacji. 
Zgromadzenie sędziów sądu 
okręgowego składało się zaś 
z sędziów SO i przedstawi-
cieli sędziów rejonowych. 
Po zmianie powstaną zaś 
zgromadzenia ogólne sądów 
apelacyjnych, okręgowych i 
rejonowych składające się ze 
wszystkich sędziów danych 
sądów.

Z kolei kolegium sądu ape-
lacyjnego składało się z pięciu 
członków, wybieranych przez 
zebranie sędziów sądu apela-
cyjnego spośród sędziów tego 
sądu, a także z prezesa sądu 
apelacyjnego. Kolegium sądu 
okręgowego składało się zaś z 
prezesa tego sądu, najstarsze-
go wiceprezesa oraz wybra-
nych przez zebrania sędziów 
przedstawicieli SO i sądów 
rejonowych. Po zmianie kole-
gium sądu apelacyjnego składa 
się z prezesa SA i prezesów 
sądów okręgowych z danej 
apelacji, natomiast kolegium 

sądu okręgowego jest złożone 
z prezesa SO i prezesów sądów 
rejonowych z danego okręgu.

Co z Sądem Najwyższym?
Nowelizacja dotyczy także 
Sądu Najwyższego. Wpro-
wadza zmiany w procedurze 
wyboru I prezesa SN. Kandy-
data na to stanowisko będzie 
mógł zgłosić każdy sędzia 
SN. W przypadku problemów 
z wyborem kandydatów ze 
względu na brak kworum w 
ostatecznym stopniu plano-
wanej procedury do ważności 
wyboru wymagana będzie 
obecność 32 sędziów SN.

Jeżeli kandydaci na stano-
wisko I prezesa SN nie zostali 
wybrani zgodnie z zasadami 
określonymi w ustawie, Prezy-
dent RP niezwłocznie powie-
rza wykonywanie obowiązków 
I prezesa SN wskazanemu 
przez siebie sędziemu SN 
- przewiduje ponadto nowe-
lizacja. W takim przypadku 
ciągu tygodnia od powierzenia 
wykonywania obowiązków I 
prezesa SN sędzia, któremu 
obowiązki te powierzono, 
zwołuje Zgromadzenie Ogólne 
Sędziów SN - któremu prze-
wodniczy - w celu wyboru 
kandydatów na stanowisko I 
prezesa SN.

Poszerzone zosta ły też 
kompetencje Izby Kontro-
li Nadzwyczajnej i Spraw 
Publicznych o rozstrzyganie 
spraw w przypadku proceso-
wego kwestionowania statusu 
sędziego lub jego uprawnienia 
do sprawowania wymiaru 
sprawiedliwości. Rozstrzyga-
nie tych spraw będzie należało 
wyłącznie do Izby Kontroli 
Nadzwyczajnej.

Ustawa przewiduje prze-
kazanie Izbie Kontroli Nad-
zwyczajnej SN kompetencji 
do „rozpatrywania skarg o 
stwierdzenie niezgodności z 
prawem prawomocnego orze-
czenia Sądu Najwyższego” 
oraz innych sądów, jeśli nie-
zgodność z prawem polega na 
podważeniu statusu lub legal-
ności działania sędziego, który 
wydał orzeczenie w sprawie. 
Taką skargę - zgodnie z nowe-
lą - można byłoby wnieść do 
Izby Kontroli Nadzwyczajnej 
SN z pominięciem sądu, który 
wydał zaskarżone orzeczenie.

W noweli przekazano po-
nadto Izbie Dyscyplinarnej 
SN szersze uprawnienie do 
rozpoznawania wniosków o 
uchylenie immunitetów sę-
dziów i prokuratorów.

Podczas prac legislacyjnych 
w Sejmie z ówczesnej wersji 
proponowanych przepisów 
wykreślony został m.in. wy-
móg składania przez sędziów 
oświadczeń o prowadzeniu 
portalu lub aktywności na 
internetowych portalach, jeśli 
dotyczą one spraw publicz-
nych. Usunięta została też 
regulacja przewidująca obni-
żenie uposażenia sędziów w 
stanie spoczynku w przypad-
kach, gdy okres czynnej służby 
sędziego jest krótszy niż 20 lat.

Reforma wymiaru sprawiedliwości 
staje się faktem!

Szanowni Państwo!
Są dwa zasadniczo odmienne 
sposoby zdobywania majątku 
- ciężką pracą, lub rozbojem. 
Polacy od wieków prefero-
wali ten pierwszy sposób, a 
nasi sąsiedzi ten drugi. Bóg 
jeden wie jak nam, Polakom 
udawało się przetrwać te 
wszystkie wyniszczające 
wojny,

Przed nami znowu trudny 
czas. Rosja z Izraelem, przy 
tradycyjnym wsparciu Nie-
miec i Francji znowu szyją 
nam buty. Jawne zakłamy-
wanie historii najnowszej 
nie ma na celu zwykłej chęci 
dokuczenia nam. Chodzi o 
kolejną, totalną grabież na 
mocy aktu 447 Just. Oni 

próbują przekonać Świat, 
że Polacy ponoszą winę za 
wszelkie zło, jakie się działo 
i nadal dzieje. W obliczu ta-
kiego straszliwego wroga cel 

uświęca środki. Mienie bez-
dziedziczne w całym cywili-
zowanym świecie przechodzi 
na rzecz skarbu państwa 
kraju, w którym się znajduje. 
Zrobienie wyjątku na rzecz 
organizacji żydowskich w 
Polsce zostanie zaakceptowa-
ne i nikt nie kiwnie palcem. 
Prawa należy przestrzegać, 
ale przecież nie w wypadku 
narodu ponoszącego winę za 
wszelkie nieszczęścia dwu-
dziestego wieku!

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

Jawne zakłamanie historii
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PIEKARNIA 
CUKIERNIA
EUGENIUSZA 

KOCIKA
w Rakoniewicach 
Plac Powst. Wlkp.

każdemu powołanemu przez Prezydenta RP 
sędziemu należy zapewnić warunki godnego 
wykonywania zawodu sędziego

„każdemu powołanemu przez Prezydenta RP „każdemu powołanemu przez Prezydenta RP 
sędziemu należy zapewnić warunki godnego „sędziemu należy zapewnić warunki godnego „
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 Lipno ul. Powstańców Wlkp. 5    65 534 09 90 

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

Paproć 79, wylot z Nowego Tomyśla na Poznań

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

Tel: /Faks 61 442-28-32

W 2020 r. zakończy działal-
ność ostatni zakład produk-
cji porcelany w Chodzieży 
w Wielkopolsce, którego 
początki sięgają 1852 r. 
Definitywnie produkcja fili-
żanek czy talerzy ma stanąć 
w czerwcu. Któż z nas nie 
pamięta najsłynniejszych 
zestawów porcelany z Cho-
dzieży,  takich jak „Iwona”, 
„Wenus” i „Miłość We-
necka” a teraz chodzieskie 
wyroby przechodzą do 
historii.

Wygaszanie zakładów w Cho-
dzieży trwało kilka lat - już w 
2013 r. fabryka w Chodzieży 
została przejęta przez Polską 
Grupę Porcelanową i podjęto 
decyzję o połączeniu zakładów 
w Ćmielowie i Chodzieży. Jak 
tłumaczy zarząd PGP w cyto-
wanym przez RMF oświad-
czeniu, produkcja porcelany 
będzie kontynuowana w Ćmie-
lowie i Łubianie, co „pozwoli 
na bardziej optymalne wy-
korzystanie zasobów i mocy 
produkcyjnych”. Spółka pod-
kreśliła, że starała się „stawić 
czoła rosnącym wyzwaniom” 
w Chodzieży, ale ostatecznie 
niezbędne było zamknięcie 
tamtejszych zakładów. Polska 

Grupa Porcelanowa potwier-
dziła, że będzie kontynuować 
zwolnienia grupowe. 

Grupa Porcelanowa wydała 
oświadczenie, w którym in-
formuje o planach zamknięcia 
fabryki porcelany przy ul. Ka-
sprzaka w Chodzieży. Słynny 
zakład kończy działalność po 
ponad 150 latach. W oświad-
czeniu wydanym przez spółkę 
czytamy, że cała produkcja ma 
zostać ulokowana w zakładach 
w Ćmielowie i Łubianie. Sama 
marka „Chodzież” ma zostać 
utrzymana, ale firma nie pre-
cyzuje, których wzorów będzie 
to dotyczyło. Przypomnijmy, 
że w ubiegłym roku w fabryce 
w Chodzieży miały miejsce 
duże zwolnienia. W ubiegłym 
roku pracę straciło około 200 
z 380 pracowników. Tym ra-

zem redukcja zatrudnienia 
obejmie resztę załogi firmy. W 
najbliższym czasie ostatni pra-
cownicy fabryki w Chodzieży 
otrzymają wypowiedzenia z 
okresem trzech miesięcy, a 
po upływie tego czasu zakład 
produkcji porcelany zostanie 
definitywnie zamknięty. We-
dług przedstawicieli władz 
powiatu, zwolnione osoby 
„zasilą szeregi bezrobotnych”. 
Urząd zapewnia, że postara się 
zaopiekować pracownikami 
fabryki, chociaż wiadomo, że 
stwarza to poważne problemy 
ekonomiczne dla władz powia-
tu. Przykre, że firma o takiej 
historii i uznanych wyrobach, 
cieszących się dużym senty-
mentem nabywców zostaje 
zlikwidowana…

Roman Szymański

Koniec produkcji porcelany

Na terenie Międzynaro-
dowych Tragów Poznań-
skich odbyły„Targi Mody 
Poznań, wiosna 2020”. 
Udział w targach to do-
skonała okazja do nawią-
zania nowych kontraktów 
biznesowych oraz zakup 
najnowszych kolekcji, które 
dzięki temu mają okazję 
pokazać się również w 
innych krajach. 

Zarówno wśród wystawców, 
jak i zwiedzających, za każ-
dym razem słychać intensywne 
dyskusje i negocjacje, dotyczą-
ce podjętych kontraktacji, któ-
re szybko kończą się sukcesem. 
Targi przeznaczone są przede 
wszystkim dla przedstawicieli 
sklepów, projektantów, przed-
stawicieli mediów branżowych 
i opiniotwórczych, organizacji 
branżowych, hurtowników, 
fotografów mody, ilustratorów, 
blogerów czy też uczniów 
szkół kierunkowych.

Jednak odwiedzając Targi 
mam mieszane odczucia. Na-
suwają mi się porównania z 
pierwszymi edycjami Targów, 
gdy impreza zlokalizowana 
była w kilku pawilonach, a 
pokazy mody kolekcji Mał-
gorzaty Niemen czy Jerzego 
Antkowiaka ściągały tysiące 
zainteresowanych. Na rynku 
panowała głównie „Moda 
Polska” i ona nadawała głów-
ne trendy w modzie. Oferty 
odzieży skierowane były dla 
szerokiego spektrum społe-
czeństwa, od najmłodszych 
do seniorów, dla kobiet i męż-
czyzn.

Obecnie wszystko się zmie-
niło, a oferta przedstawiana 
na MTP była dużo uboższa. 
Tym razem, poza wyrobami 
tzw. ekologicznymi np. torebki 
wizytowe z drewna, czy buty 

ze skóry z ananasa, będących 
nowością ofertową i jednym 
stoiskiem ze śpioszkami dla 
niemowląt, stoiska raczej na-
stawiły się na pokazanie wyro-

bów, które chcą po prostu wci-
snąć handlowcom. Nie jestem 
specjalistą w tej dziedzinie i 
moja opinia jest subiektywna, 
jednak wrażenie niedosytu po 
wizycie na Targach pozostaje. 
Nie spotkałem tym razem 
ofert, które mogą stanowić 
nowe trendy. Niewiele nowo-
ści, brak oferty skierowanej dla 
konkretnego odbiorcy i wra-
żenie, że w dużych centrach 
handlowych oferty są niejed-
nokrotnie ciekawsze. Byłbym 
oczywiście niesprawiedliwy 
generalizując opinię o wszyst-
kich wystawcach, były również 
oferty, których wyroby chętnie 
znajdą odbiorcę.

 Tekst: Roman Szymański
Zdjęcia: Hieronim Dymalski

W dniu 26 lutego 2020 roku 
otwarto w Poznaniu przy ul. 
Głogowska 16 nową galerię 
,,BRODZIAK GALLERY 
„.Otworzył ją Szymon Bro-
dziak, mistrz fotografii czar-
no-białej. Najmłodszy artysta 
i pierwszy Polak, którego 
prace zostały wystawione w 
Muzeum Fotografii-Fundacji 
Helmuta Newtona w Berlinie. 
Uwielbia on fotografować ko-
biet. Zainspirują go miejsca, 
w których realizuje swoje mo-
nochromatyczne wizje. Jego 
hasło „Jesteś tym, co widzisz”. 
Podróżuje po świecie, widzimy 
zdjęcia z ; Włoch, Maroka 
na tle przyrody z kobietami, 
w różnej konfiguracjach.Za 
swoje osiągnięcia  artystyczne 
zdobył szereg prestiżowych 

nagród i wyróżnień w Europie 
i na świecie. W roku 2019

zdobył 1.miejsce na świecie 
w konkursie Worlds Top 10 
Black$White Photographers. 
Podczas otwarcia Galerii pre-
zes MTP Przemysław Trawa 

zapowiedział że w pawilonach 
nr: 1,2 gdy tylko znajdą się 
miejsca powstaną nowe gale-
rie, które ożywią ulice  Gło-
gowska. 

Tekst: Zygmunt Tomkowiak    
Zdjęcie: Hieronim Dymalski

Targi Mody 2020

Nowa Galeria w Poznaniu

Będąc w podróżach na te-
renie województwa wielko-
polskiego przeprowadziłem 
szereg rozmów z rolnikami. 
Okazuje się że, urzędnicy 
przeprowadzili kontrole 

zgłoszonych szkód przez 
rolników,szczególni straty 
spowodowane przez suszę 
.Spisane protokóły i wyceny 
zostały tylko na papierze 
za rok 2019.Brak pieniędzy 

w chwili obecnej i nikt nie 
podaje rolnikom terminu wy-
płaty pieniędzy.Idą prace po-
lowe wiosna ,każdy pieniądz 
jest potrzebny rolnikowi.

Zygmunt Tomkowiak

Brak pieniędzy dla rolników ?
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ZAPROJEKTUJ Z NAMI SWOJĄ ŁAZIENKĘ!
Wizualizacja 
i projekt GRATIS!
ZAPEWNIAMY: 
a duży wybór płytek 
a fachowe doradztwo

Poznań

Bloczki 
betonowe 
M-6

Pustak stropowy 
12 komorowy Porotherm Poroton

Nadproża 
L-19

Nadproża o przekroju 
prostokątnym

Kręgi
betonowe

- pełen wybór
80x50

cement

łaty, kontrłaty

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

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

ZAPRASZAMY: Zaparcin, ul. Główna 1 /Czynne : pn.-pt. 7-16, sob. 7-13/ tel. 61 819-58-41,    fax 61 898-59-03,    kom. 512-018-188,    zaparcin@tados.info.pl
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E

      usługi projektowe 
dla powierzchni już od 100 m2 GRATIS!

projekty 
GRATIS 
od 150 m2

SYSTEMY OGRODZENIOWE

SYSTEMY OGRODZENIOWE DUŻY WYBÓR PANELI PODŁOGOWYCH

KOSTKA BRUKOWA

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

MARKET BUDOWLANY
ZAPEWNIAMY:

MARKET BUDOWLANYMARKET BUDOWLANYMARKET BUDOWLANY

FARBY I ART. MALARSKIE

OGRODZENIA BASTION

KOSTKA BRUKOWA
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