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

NAJLEPSZY DWUTYGODNIK W POLSCE

21 lat
BEZPŁATNYNr  7 (520)

24.04.2018 - 8.05.2018

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

tel.kom. 502 248 420
biuro@frawent.pl  www.frawent.pl       

ZATRUDNIMY
UCZNIÓW W ZAWODZIE ŚLUSARZ
PRACOWNIKÓW 
A  W ZAWODZIE ŚLUSARZ I BLACHARZ
A FACHOWCÓW OBRÓBKI METALU
A MONTERÓW WENTYLACJI

Długi weekend majowy z Deli Parkiem
28-29.04- Muzycznie Roztańczony weekend 
(animacje z chustą animacyjną, zabawy ruchowe, 
karaoke,zabawy taneczne)

01.05- Pokazy przyrodniczo-chemiczne 
Uniwersytetu Przyrodniczego 
(doświadczenia chemiczne związane z przyrodą)

02.05-Plastyczne zabawy w Deli Parku 
(warsztaty plastyczne, malowanie buziek, zwie-
rzątka z baloników)

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 850 zł /tona 
a blacha 680 zł/tona
a puszka 4,30 zł/kg 

a makulatura 0,18 zł /kg

SKUP ZŁOMU

Rakoniewice Plac Powstańców Wlkp 3
Grodzisk Wlkp Plac Sw.Anny 11

tel. 530615878

BEZPŁATNE BADANIE WZROKU!

GWARANCJA SATYSFAKCJI

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.

REKLAMY I OGŁOSZENIA 62-065 GRODZISK WLKP., UL. GARBARY 23 / TEL.  608 321 611 / e-mail: powiaty@wp.pl / www.powiatygminy.za.pl
Redaktor poznański:   Zygmunt Tomkowiak tel. 600 998 227  e-mail:zygmunt.tomkowiak@wrk.org.pl

„Zakup Biletu do Deli Parku jest Jednoznaczny 
z Akceptacją Regulaminów Obowiązujących na Terenie Parku”

03.05- Pokazy przyrodniczo- chemiczne 
Uniwersytetu Przyrodniczego (doświadcze-
nia chemiczne związane z przyrodą)

05.05- Plastyczne zabawy w DELI Parku 
(warsztaty plastyczne, malowanie buziek, 
zwierzątka z baloników) 

06.05- Warsztaty Krawieckie z Krainą 
Szycia( możliwość spróbowania swoich 
umiejętności na maszynie do szycia)

ZAPRASZAMY NA DMUCHAŃCE!

       Deli Park 
Trzebaw / Rosnówko 

info@delipark.pl / 61 819 52 62

delipark.pl
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Opracowanie: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU

Trwały i dobry ślad zosta-
wiła po sobie delegacja no-
wotomyska w Chile, w skład 
której weszli: Katarzyna 
Wachowiak – plecionkarka, 
Zdzisław Połącarz – artysta 
– malarz, Andrzej Chwaliń-
ski – kierownik jedynego na 
świecie Muzeum Wikliniar-
stwa i Chmielarstwa oraz 
Włodzimierz Hibner – Bur-
mistrz Nowego Tomyśla. 

Chilijczycy z zaprzyjaźnionej 
miejscowości CHIMBARON-
GO dwukrotnie już odwiedzili 
Nowy Tomyśl – w 2015 i 2017 
roku. Oba miasta połączyła 
wiklina. Głównym, ale nie 
jedynym celem wizyty był 
udział w tamtejszej imprezie 
wikliniarskiej EXPOMIM-
BRE. Gmina Nowy Tomyśl 
otrzymała własne stoisko pro-
mocyjne. Tytaniczną pracę 
wykonał p. Zdzich Połącarz, 
który przez cały pobyt wyko-
nał ponad 300 (!) portrecików. 
Rysował je wszystkim chęt-
nym – oczywiście za darmo…

Równie sporym zaintere-
sowaniem cieszyły się prace 
wykonane na miejscu z wikli-
ny przez naszą plecionkarkę p. 
Katarzynę Wachowiak, której 
asystował p. Andrzej Chwa-
liński. Przybliżał on również 
działalność nowotomyskiego 
muzeum, w szczególności za 
pośrednictwem prezentacji 
multimedialnych i folderów.

Podczas pobytu w Chile 
delegacja była zapraszana 
do wielu ciekawych miejsc 
i instytucji, między innymi 
zwiedziła Politechnikę Santa 
Maria w Viña del Mar, szkołę 

podstawową w Chimbarongo, 
czy Technikum Przemysłu 
i Górnictwa im. Ignacego 
Domeyko w Santiago. Dwu-
krotnie zostaliśmy podjęci w 
Ambasadzie RP w Chile. 

Efektem wizyty była wielo-
krotna możliwość przybliżenia 
Gminy Nowy Tomyśl i jej 
mieszkańców oraz zaprezen-
towania oferty inwestycyjnej 
– miało to miejsce również 
w regionalnych mediach i 
podczas konferencji prasowej 
z p. Marco Contreras Jorquerą  
- Burmistrzem Chimbarongo.

Ponadto na kontynent po-
łudniowoamerykański przy-
wieziono jeden z bardziej 
oryginalnych produktów pro-
mocyjnych gminy– modele 
kartonowe chaty olęderskiej 
wydanej specjalnie na tę oka-
zję w języku hiszpańskim.

Miłym akcentem było prze-
kazanie listów i kartek napi-
sanych po hiszpańsku przez 
uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 3 im. Feliksa Szołdrskie-
go w Nowym Tomyślu we 
wspomnianej już szkole pod-
stawowej w Chimbarongo i 
technikum im. I. Domeyko w 
Santiago. Z kolei dzieci i mło-
dzież z tych szkół przekazała 
korespondencję dla uczniów z 
SP nr 3 w Nowym Tomyślu. 
Istnieje zatem spora szansa, że 
wzajemna przyjaźń pomiędzy 
samorządami przejdzie na do-
datkowy poziom – oświatowy. 
Być może w niedalekiej  przy-
szłości dojdzie do wymiany 
młodzieży z obu miast. Jest to 
najlepsza metoda nauki języ-
ków obcych oraz poznawania 
świata i interesujących ludzi.

Głośno o Nowym Tomyślu w Chile

W niedzielne przedpołudnie 
15 kwietnia w Szarkach odbyła 
się impreza sportowa pn. Bieg 
Commando Szarak. Wyda-
rzenie zostało sfinansowane 
w ramach Budżetu Obywatel-
skiego Gminy Nowy Tomyśl. 
Dla uczestników przygotowa-

no około 3 kilometrową trasę 
leśnymi szlakami, na której 
czekało 12 przeszkód. Na star-
cie biegu zjawiło się 80 zawod-
ników. Jako pierwszy na mecie 
zameldował się Arkadiusz 
Wójcik z Ośna Lubuskiego, 
drugim był Szymon Pańczak z 

Nowego Tomyśla, a jako trzeci 
metę przekroczył Bartosz 
Guzik – również z Nowego 
Tomyśla. Zwycięzcom biegu 
okolicznościowe medale wrę-
czyli: burmistrz Włodzimierz 
Hibner oraz sołtys wsi Szarki 
Bożena Pierzyńska.  RR

W niedzielę 15 kwietnia w Borui 
Kościelnej odbyła się III edycja 
Wrak Day - wyścigów gratów 
-  o Puchar Burmistrza Nowego 
Tomyśla. Impreza została zorgani-
zowana przez  Graciarską Grupę 
LOK. Kierowcy biorący udział w 
wyścigach,  rywalizowali w kate-
goriach pojemności silnika: graty 
do 1600 cm3, powyżej 1600cm3, a 
także auta cywilne kompletnie nie-
przerobione. Pamiątkowe puchary 
oraz nagrody wręczyli zwycięzcom 
burmistrz Włodzimierz Hibner oraz 
dyrektor Ośrodka Sportu i Rekre-
acji Artur Łoziński.  RR

Bieg Commando Szarak

Termomodernizacja hali sportowej przy SP 3Rozbudowa SP w Borui KościelnejRozbudowa Przedszkola Misia UszatkaZagospodarowanie terenu przy ul. Świerkowej

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

III edycja Wrak Day
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Informacja: Wydział Promocji Urząd Miejski Grodzisk Wielkopolski

IV maraton Zumba Fitness, 
który odbył się w minioną 
sobotę 7 kwietnia w Grodzisku 
Wielkopolskim, po raz kolejny 
pokazał, że jesteśmy miastem 
z życiem. Pełne energii panie 
z naszego miasta i regionu, po 
brzegi wypełniły Grodziską 
Halę Sportową.

Maraton, tradycyjnie swoim 
patronatem objął Burmistrz 

Grodziska Wielkopolskiego, 
w którego imieniu wszystkie 
uczestniczki oraz instruk-
torów przywitał Z-ca Bur-
mistrza Piotr Hojan, życząc 
wszystkim dobrej zabawy i 
samych pozytywnych wrażeń 
z pobytu w Grodzisku Wiel-
kopolskim.

Pomysłodawczynią tej 
wyjątkowo optymistycznej 

imprezy jest instruktorka 
Marita Herla, która również 
wraz z teamem Marita Zum-
ba, przy wsparciu sponsorów 
jest jej organizatorem. Tym 
razem, na scenie zaprezento-
wali się instruktorzy: Marita 
Herla,  Krzysztof Lewan-
dowski, Krzysztof Nowak, 
Jacek Roszak i Mateusz 
Śmikiel.

W dniu 13 kwietnia 2018 roku, 
Burmistrz Grodziska Wiel-
kopolskiego wraz z delegacją 
złożył wiązankę kwiatów pod 
Pomnikiem Wdzięczności. 
Grodziscy harcerze zapalili 
również znicze pamięci.

Święto Narodowego Dnia 
Pamięci Ofiar Zbrodni Ka-
tyńskiej zostało ustanowione 
14 listopada 2007 roku przez 
Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej, w celu oddania hołdu 
wszystkim ofiarom zbrodni 
katyńskiej zamordowanym 
przez NKWD z motywów po-

litycznych, wiosną 1940 roku.
W 1940 roku zginęło 22 

tysiące obywateli polskich, 

wziętych do niewoli po agresji 
ZSRR na Polskę 17 września 
1939 roku.

Pani Zofia Siwczak z Grodzi-
ska Wielkopolskiego obcho-
dziła w piątek 6 kwietnia 90 
urodziny. W tym uroczystym 
dniu, Jubilatkę odwiedziła de-
legacja w osobach Sekretarza 
Gminy Artura Kalinowskiego 
oraz Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Agnieszki Maik. 

Goście złożyli Jubilatce w 
imieniu Burmistrza Grodziska 
Wielkopolskiego oraz wła-
snym serdeczne życzenia. Pani 
Zofia nie kryła wzruszenia, 
dziękując gościom za pamięć 
i odwiedziny oraz swoim naj-
bliższym za wspaniałą opiekę 
każdego dnia.

Zumba w sobotnie popołudnie

Święto Narodowego Dnia Pamięci Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej

90 urodziny Pani Zofii

14 kwietnia 2018 r. w Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Gro-
dzisku Wielkopolskim odbył 
się XIX  Gminny Turniej 
Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym. Wzięły w nim 
udział 4-osobowe drużyny 
ze szkół podstawowych i 3 
osobowe  drużyny z klas  
gimnazjalnych.

W pierwszym etapie, ucznio-
wie pisali testy ze zna-
jomości przepisów ruchu 
drogowego, następnie jeździli 
rowerem w Miasteczku Ru-
chu Drogowego, pokonywali 
tor przeszkód, a także wy-
konywali zadania z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Zespoły 
osiągnęły bardzo dobre wy-
niki, pokazując, że bardzo 
dobrze znają zasady ruchu 
drogowego i potrafią zasto-
sować je w praktyce.

W kategorii szkół podstawo-
wych klasyfikacja wyglądała 
następująco:
I miejsce: Szkoła Podstawowa 
Nr 4 w Grodzisku Wielko-
polskim
II miejsce: Szkoła Podstawowa 
Nr 1 w Grodzisku Wielko-
polskim

III miejsce: Szkoła Podstawo-
wa Nr 2 w Grodzisku Wielko-
polskim
IV miejsce: Szkoła Podstawo-
wa w Ptaszkowie
V miejsce: Szkoła Podstawowa 
w Kąkolewie
VI miejsce: Szkoła Podstawo-
wa w Grąblewie

W kategorii szkół gimnazjal-
nych klasyfikacja wyglądała 
następująco:
I miejsce: Gimnazjum w Gro-
dzisku Wielkopolskim
II miejsce: Gimnazjum w 
Ptaszkowie

Wszystkie drużyny otrzymały 
dyplomy, a zawodnicy nagrody 
rzeczowe. Najlepsi zawodnicy 
turnieju Jakub Muszyński 
(SP2) i Klaudiusz Drgas (Gim-
nazjum Ptaszkowo) zostali 
nagrodzeni rowerami górski-
mi. Dyplomy i nagrody wrę-
czył uczestnikom Burmistrz 
Grodziska Wielkopolskiego 
Henryk Szymański, gratulując 
zwycięzcom oraz wszystkim 
uczestnikom dużej wiedzy 
oraz doskonałych umiejętności 
praktycznych.  Na zakończenie 
turnieju w pokazie tanecznym 
wystąpił szkolny zespół „Je-
dynka”.

XIX Gminny Turniej Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym
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Zenon Martyniuk to polski wyko-
nawca muzyki disco-polo. Od 1989 
roku jest członkiem zespołu Akcent, 
którego jest również założycielem. 
Twórca hitów disco-polo, takich jak 

“Chłopak z gitarą”, “Przekorny los” czy 
“Przez twe oczy zielone”. 

Zespół Akcent powstał w 1989 roku. 
Założyli go: Zenon Martyniuk, wystę-
pujący dotychczas w zespole Akord i 
Mariusz Anikiej, występujący wcześniej 
w zespole Centrum. W 1991 roku ukazała 
się pierwsza kaseta zespołu, zatytułowana 
po prostu “Akcent 1”. Znalazły się na niej 
pierwsze przeboje zespołu: “Chłopak z 
gitarą”, “Dajcie mi gitarę”, “Tabu tibu”.

W sierpniu 1991 r. obaj muzycy wyje-
chali do Belgii. Tam nagrali drugi album 
zespołu “Żegnaj mała”. Wkrótce potem 
zespół się rozpadł. Zenon Martyniuk 
podjął współpracę z zespołem Crazy Boys, 
z którym nagrał dwie kasety: “Daleka 
droga” i “Mała o, o!”, a następnie razem z 
Henrykiem Mellerem stworzył zespół Ex 
Akcent, który wydał 3 kasety: “Szczęśliwy 
czas”, “Piękna niedziela” oraz “Kolędy”. 
W tym czasie Mariusz Anikiej występował 
razem z Markiem Majewskim w zespole 
Marinero.

Po powrocie z Belgii Zenek i Mariusz 
reaktywowali zespół Akcent. W krótkim 
czasie wydali dwie kasety: na jednej, 
“Dajcie mi gitarę”, zawarli 10 piosenek 
pochodzących z pierwszych dwóch al-
bumów zespołu, w nowych wersjach. 
Druga, “Słuchajcie chłopcy” zawierała 
premierowe kompozycje, wsród nich 
przebój “Stary Cygan”, który znalazł się 
w pierwszej dziesiątce ogólnopolskiego 
plebiscytu Radia Katowice na Przebój 
Roku 1993. Od tego czasu Akcent stał się 
jednym z czołowych zespołów nurtu disco 
polo, który w tych czasach zyskiwał sobie 
coraz większą popularność.

Kolejny album “Peron łez” potwierdził 
tę pozycję. Rok 1994 przyniósł dalsze 
sukcesy. Ukazał się wtedy album “Życie 
to są chwile”. Pochodzące z niego utwory 
“Mała figlarka” i “Dźwięki strun” stały się 
chyba największymi przebojami w historii 
zespołu. Rozbrzmiewały praktycznie w 
całej Polsce, również tam, gdzie muzy-
ka disco polo nie cieszyła się wczesniej 
popularnością. Do tych dwóch utworów 
nakręcone były także pierwsze teledyski 
Akcentu.

Kolejną płytą zespołu, wydaną w 1995 
roku, był “Czar miłości”, promowany 
przez takie teledyski, jak “To właśnie ja” 
i “Kołysanka dla ukochanej”.

Rok 1996 to okres eksperymentów 
muzycznych. Zespół podjął wtedy współ-
pracę z Igorem Giro, czego rezultatem 
był niezwykły, zupełnie odmienny od 
typowych klimatów zespołu, album 
“Akcent Dance”. Dwa utwory z tej 
płyty: “Daleko do gwiazd” i “Całuj 
mnie” doczekały się teledysków. Eks-
peryment, choć bardzo udany, okazał 
się być tylko jednorazowym.

Już na następnym albumie “Oczaro-
wałaś mnie”, z którego pochodzą takie 
przeboje jak “Ostatni most”, “Obraz 
Twój” i “Siwy koniu”, zespół powró-
cił do swojego charakterystycznego 
brzmienia.

Kolejna płyta, jaka ukazała się 
w 1997 roku, była “Akcent Gold”. 
Znalazło się na niej, prócz 1 utworu 
premierowego, 9 znanych przebojów 
zespołu w zupełnie nowych, zaska-
kujących aranżacjach. Nowe wersje 
takich utworów, jak “Tabu tibu”, 
“Peron łez” czy “Żegnaj mała” stały 
się ponownie wielkimi przebojami. Do 
tej płyty nakręcono 2 teledyski: “Psotny 
wiatr” (utwór premierowy) oraz “Żegnaj 
mała”.

Rok 1998, można powiedzieć, był 
ukoronowaniem działalności Akcentu w 
dotychczasowym składzie. Ukazała się 
wtedy płyta “Wyznanie”, promowana 
przez 4 teledyski: “Wyspa szczęśliwych 
snów”, “Zostań tu”, “Wyznanie” i “Królo-
wa nocy”. Materiał ten przyniósł zespołowi 
Akcent główna nagrodę na III Ogólno-
polskim Festiwalu Disco Polo i Dance w 
Ostródzie.

Rok 1999 przyniósł rewolucyjne zmiany 
w zespole. Po prawie 10 latach odszedł 

z zespołu Mariusz Anikiej. Nowa płyta 
“Wspomnienie”, zawierająca 7 utworów 
premierowych oraz 7 starych przebojów 
w nowych aranżacjach.. Do następujacych 
utworów z tej płyty nakręcono teledyski: 
“Lato jest po to by kochać”, “Pada deszcz” 
i “Wspomnienie”.

Wraz z nadejściem nowego wieku zespół 
zwolnił nieco tempo. Na następną płytę 
zespołu fani czekali , aż 2 lata. Album 
“Moja gwiazda”. Ukazała się w 2001 roku i 
jest ostatnim jak dotychczas premierowym 
materiałem zespołu. Promowany był przez 
teledyski “Dziewczyna z klubu disco”, 
“Rodzinny dom” i “Moja gwiazda”.

W 2002 roku ukazały się “Platynowe 
przeboje”. W kolejnych latach zespół 
nagrał tylko pojedyńcze utwory, które pre-
zentowane były na kolejnych festiwalach 
w Ostródzie.

Na początku 2006 roku ukazał się ko-
lejny album w dorobku fonograficznym 
Zenka Martyniuka w duecie z Waldema-
rem Oksztulem - muzykiem występującym 
dawniej w zespole Imperium. Płyta nosi 
tytuł “Do Ciebie”

W latach 2006-2015 rośnie coraz bar-
dziej popularność zespołu . Zespół wydaje 
hit za hitem między innymi takie utwory 
jak: Czemu jesteś tak dziewczyno – Piosen-
ka podczas festiwalu w Ostródzie w roku 
2007 otrzymuje nagrodę główną Gran Prix 
festiwalu. Rok 2008 to produkcja nowych 
utworów , które są grane przede wszystkim 
na koncertach i klubach. W latach 2009 
-2014 zespól nie zwalnia tempa i powstają 
kolejne hity , które śpiewa cała Polska 
między innymi: Szczęśliwa Gwiazda , 
Tańcząca w deszczu , które to po raz ko-
lejny zdobywają nagrody publiczności na 
festiwalu w Ostródzie. Podsumowanie tych 
lat jest kolejna nagro-
da w roku 2013 
na fest iwa lu 
w Ostródzie 
,  gdz ie sie -
dem utworów 
znalazło się 
w 30 hitów 
wszechcza-
sów Disco 
Polo Hit.

B a r d z o 
wa ż ną  d a t ą 

jes t 

Koncert króla disco–polo Zenka Martyniuka
Koncert króla disco-polo odbędzie się 1 czerwca (piątek) w Wolsztynie na stadionie MOSiR o godz. 18.00 i jak zapewnia organizator - Artur Skorupinski 

- ma rozpocząć cykl corocznych wydarzeń artystycznych.

Wszystkie 
media zarówna 
telewizja , 
internet , prasa 
piszą o zespole 
Akcent , który 
jest niekwestio-
nowany liderem 
w branży 
muzycznej nurtu 
Disco

rok 2014 , gdzie utwór Przez Twe oczy 
Zielone otrzymuje nagrodę publiczności 
na festiwalu w Ostródzie. Kolejnym suk-
cesem w roku 2015 roku jest otrzymanie 
statuetki Osobowość Roku , którą to Zenon 
Martyniuk odbiera podczas wielkiej gali. 
osobistościW roku 2015 pojawia się w ki-
nach film o muzyce Disco Polo w którym to 
reżyser wykorzystuje kilka utworów Akcent 
to świadczy o popularności zespołu.

Utwór Przez Twe Oczy Zielone staje 
się mega hitem w każdym zakątku Polski 
słuchają go nie tylko dorośli lecz i dzieci , 
muzyka trafia to kilku pokoleń. Reprezen-
tacja Polski w Piłce Nożnej po wygranym 
meczu z Irlandią w szatni tańczy w rytm 
muzyki Zenka.

Lider zespołu coraz częściej jest zapra-
szamy do mediów publicznych między 
innymi jest gościem słynnego programu 
Kuba Wojewódzki , czy też program Agaty 
Młynarskiej – Świat się kręci...

Nie słabnie popularność zespołu , który 
wciąż zaskakuje nowymi hitami takimi 
jak: Kochana wierzę w miłość , Skradłaś 
wszystko do których to teledyski kręci w 
Stanach Zjednoczonych.Obydwa utwory są 
mega hitami. Końcówka roku 2015 wyłania 
kolejny hit „ Przekorny Los” , który został 
wykonany podczas festiwalu w Ostródzie 
popularność jego rośnie z dnia na dzień.

Wszystkie media zarówna telewizja , in-
ternet , prasa piszą o zespole Akcent , który 
jest niekwestionowany liderem w branży 
muzycznej nurtu Disco . O popularności 
świadczą liczy w internecie oglądalność 
oficjalnego kanału YOU TUBE to cyfry w 
milionach , żaden inny zespół nie jest w sta-
nie się pochwalić takimi wynikami . Portal 
społecznościowy Facebook to kolejne me-
dium spotkań z Fanami ,który liczna z dnia 
na dzień rośnie i jest już liczona w tysiącach 
niedługo w milionach to tylko świadczy o 
ogromnej popularności Zenona Martyniu-

ka , jego hitów i zespołu Akcent.

Obecny skład zespołu : Zenon Mar-
tyniuk , Ryszard Warot.

Osiągnięcia grupy Akcent:
1. Główna nagroda Grand Prix za 
utwór „Wyznanie” na festiwalu w 
Ostródzie – 1997
2. Nagroda za hit festiwalu za 
utwór “Laura” - Ostróda 2000

Zenon Martyniuk - biografia
Zenon Martyniuk przyszedł na świat w czerwcu 1969 roku, w Gredele. Jako małe dziecko interesował 
się muzyką. W wywiadach wspomina, że rodzinny dom kojarzy mu się z muzyką - śpiewająca mama, 
dwaj wujkowie grający w remizach i na weselach. To u nich pobierał swoje pierwsze lekcje muzyki. Jako 
nastolatek silnie związany był z muzyką rozrywkową. W wieku 15 lat założył pierwszy zespół Akord. 
Pierwsze piosenki nagrywali w piwnicy. Ukończył liceum w Białymstoku oraz Studium Ekonomiczne w 
Bielsku Podlaskim. Następnie przez kilka miesięcy grał w zespole Centrum.

Zenon Martyniuk i zespół Akcent
W 1989 roku Zenon Martyniuk założył zespół Akcent. Na scenie towarzyszył mu klawiszowiec Ma-
riusz Anikiej. W 1990 roku wydali pierwszą płytę. Nosiła tytuł “Akcent 1”. Zespół przetrwał do 1991 
roku. Po jego rozpadzie, z powodu wyjazdu Anikieja za granicę, Martyniuk założył kolejną formację 
noszącą nazwę Ex-Akcent, jednakże w 1993 roku działalność zespołu Akcent została wznowiona. 
W kolejnych latach ukazało się jeszcze 13 albumów: “Żegnaj mała”, “Dajcie mi gitarę”, “Słu-
chajcie chłopcy”, “Życie to są chwile”, “Czar miłości”, “Akcent Dance”, “Kolędy”, “Oczarowa-
łaś mnie”, “Akcent Gold”, “Wyznanie”, “Wspomnienie”, “Moja gwiazda”, “Przekorny los”. 
Przez szereg lat Martyniuk oraz jego zespół Akcent osiągnęli ugruntowaną pozycję w świecie muzyki 
disco-polo. Zespół uznawany jest za kultowy i ma na koncie wiele hitów, a sam Zenon Martyniuk na-
zywany jest królem disco-polo. Ma to odzwierciedlenie w kilkudziesięciu nagrodach i wyróżnieniach, 
które muzyk i jego zespół zdobyli w ubiegłych latach.

3. Nagroda publiczności za utwór “Ja pła-
czę nocą” - Ostróda 2002
4. Nagroda publiczności za utwór “Graj 
gitaro graj” - Ostróda 2003
5. Nagroda publiczności za utwór “Pragnie-
nie miłości” - Ostróda 2004
6. Nagroda za twórczość, utwór “Lambada 
nad brzegiem morza” - Ostróda 2005
7. Nagroda burmistrza miasta Ostróda - 
Ostróda 2006
8. Główna nagroda Grand Prix za utwór 
„Czemu jesteś taka dziewczyno” na festi-
walu w Ostródzie – 2007
9. Nagroda Publiczności za utwór „Taką 
Cię wyśniłem” - Ostróda 2009
10. Nagroda radia IRN i nagroda specjalna 
CPN Skład - Ostróda 2009
11. Nagroda burmistrza miasta Ostróda - 
Ostróda 2011
12. Nagroda publiczności za utwór “Szczę-
śliwa gwiazda” - Ostróda 2012
13. Nagroda publiczności za utwór “Tań-
cząca w deszczu” - Ostróda 2013
14. Nagroda specjalna od Disco Polo Hit 
Wszechczasów . Siedem utworów znalazło 
się w 30 . Moja Gwiazda, Dziewczyna z 
klubu disco, Pszczółka Maja, Psotny wiatr, 
Życie to są chwile , Królowa nocy, Pada 
Deszcz - Ostróda 2013
15. Nagroda publiczności za utwór “Przez 
Twe oczy zielone” - Ostróda 2014
16. Osobowość Roku 2015 - Zenon Mar-
tyniuk
17. Teledysk wszechczasów do utworu 
“Przez Twe oczy zielone” - Ostróda 2015
18. Nagrody - OSTRÓDA 2016

Nagrody hity programu Disco Polo Live
1 miejsce Akcent ,, Przez Twe oczy zie-
lone “
2 miejsce Akcent ,,Przekorny los “
3 miejsce Akcent ,, Kochana wierzę w 
miłość “
19. Plyty przyznane przez ZPAW 2017
Przekorny los – Diamentowa płyta
Skradłaś wszystko – Diamentowa płyta
Kochana wierzę w miłość - Podwójna 
Platynowa płyta
20. Nagroda specjalna tygodnika ,, Na 
Żywo” Najlepszy teledysk - Akcent 
,,Prawdziwa miłość to ty “
21. Nagroda publiczności ( głosowanie 
widzów ) 
 
22. Nagrody - OSTRÓDA 2017 
 
a) Nagroda Publiczności “ Złota 20 “ 
utwór : Przez Twe Oczy Zielone “ 
 
b) Nagroda Publiczniści Premiery utwór : 
“Wakacyjne Cuda”
c) Kochana wierzę w miłość - singiel - 
Poczwórna platynowa płyta 
 
d) Przekorny Los - Album - Poczwórna 
platynowa płyta 
 
e) Przekorny Los - Singiel - Podwójna 
diamentowa płyta

Sprzedaż biletów w cenach: 39 zł 
w przedsprzedaży i 50 zł w dniu koncertu.

Informacje i zamówienia pod 
nr tel. 602 101 190. 

Bilety są dostępne m.in. 
w sprzedaży internetowej 
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Krzysztof Paszyk
Poseł na Sejm RP
   

Polskie Stronnictwo Ludowe 
złożyło w Sejmie projekt 
likwidacji sezonowej zmiany 
czasu. Chcemy by przez cały 
rok obowiązywał czas letni. 
Wszyscy zyskamy dzięki 
temu popołudniową godzi-
nę Słońca w czasie, kiedy 
najbardziej nam go brakuje, 
czyli między październikiem 
a marcem.
W Polsce zmieniamy czas 
od 1977 roku. Zdecydował o 
tym rząd PRL. Taka decyzja 
była podyktowana doświad-
czeniem innych państw. Jako 
pierwsi zrobili to Niemcy 
podczas I wojny światowej. 
Argumentowano to oszczęd-
nościami w zużyciu energii. 

Za Niemcami poszły inne 
kraje, w tym właśnie Polska.
Z biegiem czasu zaczęto 
dostrzegać jednak nega-
tywne skutki tej zmiany. 
Zaczynając od chaosu infor-
macyjnego, przez problemy 
z transportem publicznym, 
aż po kłopoty z systemami 
informatycznymi. Co więcej, 
jak się okazuje zmiana czasu 
odbija się także na samopo-
czuciu i zdrowiu społeczeń-
stwa. Zmiana czasu nega-
tywnie wpływa na nasze 
zdrowie. Nasz organizm 
potrzebuje nawet tygodnia 
do przystosowania się do 
nowego czasu. 
Brak również uzasadnienia 
ekonomicznego dla zmiany 
czasu. Jak wskazują bada-
nia, nie powoduje ona już 
oszczędności w energii. 
Wręcz przeciwnie, wiele 

analiz wskazuje na wzrost 
zużycia prądu nawet o 4 proc.
PSL działa w sprawie zatrzy-
mania zmiany czasu także w 
Parlamencie Europejskim. 
Dzięki inicjatywie ludow-
ców europosłowie w lutym 
przegłosowali rezolucję 
w tej sprawie. Wzywają w 
niej Komisję Europejską do 
przeanalizowania europej-
skiej dyrektywy dot. zmiany 
czasu. Jeśli wyniki analizy 
wykażą, że zmiana nie 
przynosi żadnych korzyści 
ekonomicznych, Komisja 
może zmienić dyrektywę i 
zastopować zmianę czasu w 
całej Europie.
Większość z nas nie chce co 
pół roku przestawiać zegar-
ków. Z sondaży wynika, że 
83% Polek i Polaków popiera 
pomysł PSL. Zrealizujmy go 
i skończmy ze zmianą czasu!

Skończmy ze zmianą czasu!

KOMENTARZE POSŁÓW I RADNYCH

Nie ma, co się łudzić. Z 
pewnością nie wszyscy byli 
zachwyceni wizją pojednania 
i bliskiej współpracy, którą 
roztaczali politycy w Paryżu 
i Bonn. Na francuskiej pro-
wincji, w kolejce po świeżą 
bagietkę, czy w niemieckich 
miasteczkach, nad kuflem 
piwa, z pewnością pojawiały 
się negatywne komentarze o 
elitach całkowicie oderwa-
nych od rzeczywistości, o 
zagrożeniu dla suwerenności, 
o braku patriotyzmu... W Eu-
ropie Zachodniej dojrzewało 
jednak przekonanie, że trze-
ciej wojny światowej Stary 
Kontynent już nie udźwi-
gnie…Tego przekonania na 
szczęście nikt nie miał siły 
podważyć. I stało się! Położo-
no fundamenty pod przyszłą 
Unię Europejską. Dała ona 
narodom zmęczonej Europy 
pokój. Trwa do dzisiaj. 

To prawda, mniej lub bardziej 
śmiałe koncepcje politycznej 
i gospodarczej integracji 
Europy formułowane były już 
we wcześniejszych stule-
ciach. Dopiero jednak po 
1945 roku, ze względu na he-

katombę dwóch wojen świa-
towych i narastające zagro-
żenie ze strony komunizmu, 
idee zjednoczenia państw 
europejskich ożyły. Dzisiaj 
aż trudno w to uwierzyć, ale 
zaledwie 12 lat po bezwa-
runkowej kapitulacji Trzeciej 
Rzeszy, 25 marca 1957 roku 
przedstawiciele Francji, 
Niemiec, a także Włoch i 
krajów BENELUKS-u podpi-
sali w Rzymie dwie umowy 
ustanawiające Europejską 
Wspólnotę Gospodarczą 
oraz Europejską Wspólnotę 
Energii Atomowej. Traktaty 
Rzymskie, bo pod taką na-
zwą porozumienia te przeszły 
do historii, dały początek 
dzisiejszej Unii Europejskiej. 

Dla nas, Polaków, uwięzio-
nych przez kilka dekad za 
żelazną kurtyną, wszystko to, 
co się działo po tej drugiej 
stronie, wydawało się odle-
głe, wręcz nierealne. Tam 
była Europa, a u nas, wia-
domo, komuna i sąsiedztwo 
„bratniego narodu bratniego 
państwa”. Nic więc dziw-
nego, że już po przełomie 
1989 roku członkostwo nie 
tylko w NATO, ale i w Unii 
Europejskiej, stało się dla nas 
ponadpartyjnym priorytetem. 
Populistów będących prze-
ciwko było wielu, szczególnie 

na prawicy. Ale w końcu, 1 
maja 2004 roku, punktualnie 
o północy z wieży Kościoła 
Mariackiego zagrana została 
„Oda do radości”, a na Placu 
Piłsudskiego w Warszawie 
wciągnięto na maszt unijną 
flagę. Polska po wielu latach 
nieobecności powróciła do 
Europy. 

W tym roku obchodzimy 
absolutnie wyjątkowy jubi-
leusz stu lat od odzyskania 
niepodległości przez Polskę 
w 1918 roku. Warto jednak w 
tym czasie pamiętać również 
i o innej ważnej rocznicy. Na 
początku czerwca minie 15 
lat od referendum w sprawie 
przystąpienie Rzeczypospoli-
tej Polskiej do Unii Europej-
skiej. Wzięło w nim udział 
ponad 17,5 mln Polaków, z 
czego niemal 75% powie-
działo zdecydowane „TAK!” 
integracji europejskiej. 
Te liczby robią ogromne 
wrażenie. Dlatego teraz, 
kiedy rosną w siłę antyunijne 
ruchy, trzeba przypominać 
europejskie wartości, trzeba 
przypominać też dzięki 
czemu na naszej ziemi nie ma 
krwawych kaźni, gwałtów, 
mordów… holokaustu. 

To wszystko dzięki Unii. 
Dzięki Unii Europejskiej. 

Spokój dzięki Unii!
Adam Szejnfeld 
Poseł do PE

Rozmowa z  posłem 
Marcinem Porzuckiem o 
totalnym ataku opozycji a 
szczególnie Nowoczesnej i 
Platformie na temat  zmian 
w sądownictwie

Moim zdaniem realizujemy 
obietnice wyborcze które da-
liśmy wyborcom w 2015 roku. 
Obiecaliśmy wówczas, że 
będziemy reformować wy-
miar sprawiedliwości i także 
będziemy zmieniać polskie 
sądownictwo. W zeszłym roku 
udało nam się przegłosować 
dwie ustawy o sądach po-
wszechnych. W KRS koń-
czy się proces powoływania 
nowych członków. Po raz 

pierwszy w historii tam bę-
dzie proporcjonalność bo do 
tej pory  było tak że przed-
stawiciele sądów rejonowych 
mieli najwięcej bo 90 % spraw 
toczących się w Polsce. KRS 
miał symboliczny udział 10%. 
Obecnie ich udział będą mieli 
adekwatny do ilości spraw, 
które przeprowadzą. Sędzio-
wie to elita i jak ktoś wejdzie 
do tego systemu i nie popełnia 
jakiś absolutnej odrażającej 
pomyłki to on na dobrą spra-
wę jest nietykalny. To o jakiej 
demokracji mówi opozycja  
jeżeli ktoś wchodzi do syste-
mu i przez kilkadziesiąt lat 
w tym systemie funkcjonuje. 
Przez osiem lat miała szanse 

dokonać zmian Platforma ale 
ona nie miała interesu aby 
cokolwiek zmienić. Przejęła 
od SLD a wcześniej  wiadomo 
kto od kogo przejmował wła-
dze sądowniczą. Dlatego oni 
utożsamiali się  na wspólnych 
protestach. Sędzia w stanie 
spoczynku powinien zachować  
apolityczność. Wielu sędziów 
przedstawicieli temidy tych 
warunków nie spełnia. Myślę, 
że tą reformę powoli będzie 
widać. Musimy trochę mieć 
czasu aby ta reforma została 
wdrożona ale jesteśmy na 
dobrej drodze aby to wszystko 
się zmieniło.

Franciszek Gwardzik

Dzień 27 marca 2018 roku w 
Parlamencie Europejskim w 
Brukseli był dniem Lokalnych 
Grup Działania działających 
na terenie Wielkopolski. Po-
seł do PE Andrzej Grzyb we 
współpracy z Wicemarszałkiem 
Województwa Wielkopolskie-
go Krzysztofem Grabowskim 
reprezentującym Samorząd 
Wojewódzki, zaprosił do Bruk-
seli przedstawicieli 26 LGD z 
całego regionu, by zrealizować 
wydarzenie pt.  „Europa przy 
Wielkopolskim Stole Wielka-
nocnym”. Do Brukseli przybyło 
26 LGD:
Długosz Królewski; Dolina 
Noteci; Dolina Wełny; Go-
ścinna Wielkopolska; KOLD; 
Kraina Lasów i Jezior; Kraina 
Trzech Rzek; Krajna nad No-
tecią; Krajna złotowska; Lider 
Zielonej Wielkopolski; LGD7 
– Kraina Nocy i Dni; LGD Trakt 
Piastów; LGD Źródło; Okno 
Południowej Wielkopolski; 
Ostrzeszowska Lokalna Grupa 
Działania; Puszcza Notecka; 
Solidarni w Partnerstwie; Solna 
Dolina; Stowarzyszenie LGD 

„Między ludźmi i jeziorami”; 
Stowarzyszenie „Wielkopolska 
wschodnia”; Stowarzyszenie 
„Wspólnie dla Przyszłości”; 
Turkowska Unia Rozwoju; Unia 
Nadwarciańska; Wielkopolska z 
wyobraźnią; Wrota Wielkopol-
ski; Z Nami Warto.

Wieczorem w największej 
przestrzeni wystawowej PE na 
stoiskach przygotowanych przez 
LGD prezentowano ich dorobek 
i potencjał w postaci materiałów 
informacyjnych, video-prezen-
tacji, wytwarzanych produktów, 
warsztatów rękodzieła. Można 
było również skosztować lokal-
nych specjałów – tematem prze-
wodnim prezentowanej oferty 
były Wielkopolskie Tradycje 
Wielkanocne.

Inaugurację wieczoru wzbo-
gaciły występy folklorystyczne 
młodzieżowego Szkolnego Ze-
społu z Bukówca Górnego pre-
zentujące m.in. ciągle żywe w 
regionie tradycje około wielka-
nocne jak „lotanie z klekotami” 
czy „nowe lotko” oraz występy 
Kramskiej Kapeli Podwórko-
wej. Występy wraz z prezen-

towaną ofertą wielkopolskich 
LGD były doskonałą promocją 
kultury Wielkopolski i okazją 
do przybliżenia regionu licznie 
przybyłym gościom z wielu 
krajów UE i z poza kontynentu.

” To była świetna okazja do 
przedyskutowania z LGD o 
wyzwaniach i roli, jaką mogą 
odegrać w promowaniu warto-
ści, korzyści, płynących z UE. 
LGD są w wyjątkowej pozycji, 
z jednej strony wykorzystują 
fundusze Europejskie, z drugiej 
robią to na lokalnym poziomie. 
Rozumieją doskonale jakie są 
oczekiwania lokalnych spo-
łeczności, jakie są ich realne 
potrzeby i obawy. Jak lokalnie 
rozmawiać. LGD mogą odegrać 
kluczową rolę łącząc lokal-
ne oczekiwania z poziomem 
Europejskim. LGD mogą być 
spoiwem UE, którego tak dziś 
brakuje, którego brak owocu-
je takimi wydarzeniami jak 
Brexit” mówił Andrzej Grzyb 
Poseł do PE.

Lokalne media o Wielkopol-
skiej Wielkanocy w PE:

Andrzej Grzyb poseł do P.E.

Sędziowie tkwili w systemie 
wiele lat nietykalni

Wielkopolski stół w Brukseli

Roczne sprawozdanie z dzia-
łalności Europejskiej Fun-
dacji na rzecz Demokracji 
za 2017r. w PE21 marca, w 
ramach posiedzenia Komisja 
ds. Zagranicznych PE (AFET), 
zostanie przedstawione i omó-
wione roczne sprawozdanie 
z działalności Europejskiej 
Fundacji na rzecz Demokracji 
(European Endowment for 
Democracy, EED).  W debacie 
udział weźmie poseł do PE 
Andrzej Grzyb (PSL), spra-
wozdawca PE ds. EED, jeden z 
9 przedstawicieli PE w Radzie 
Zarządzającej EED pełniącej 
funkcje nadzorcze.

W czerwcu 2018 mija piąty 
rok działalności tej flagowej 
inicjatywy polskiej prezyden-

cji UE, bazującej na doświad-
czeniach prodemokratycznej 
transformacji m.in. polskiej 
Solidarności. Stronami Fun-
dacji są UE, 28 Państw Człon-
kowskich, a także Szwajcaria 
i Norwegia. Fundacja ma za 
zadanie reagować szybciej i 
bardziej elastycznie niż kla-
syczne instrumenty, wspierając 
również organizacje, które 
dotychczas nie mogły skorzy-
stać z pomocy UE. EED kła-
dzie nacisk na zaangażowanie 
podmiotów działających „na 
miejscu”, co wraz z uproszczo-
nymi procedurami zwiększa 
dopasowanie i efektywność 
oferowanej pomocy.

 Od rozpoczęcia działalno-
ści w 2013 r. Fundacja wspar-

ła ponad 570 inicjatyw we 
wszystkich krajach sąsiedz-
kich UE od Białorusi, przez 
Ukrainę po Syrię czy Egipt, 
przekazując ponad 36 mln 
Euro.

Znaczącym wydarzeniem 
w dzia ła lności EED w 
ostatnim czasie jest m.in. 
rozszerzenie działalności na 
Bałkany Zachodnie czy uru-
chomienie Funduszu Twór-
czego dla rosyjsko języcz-
nych niezależnych mediów 
(Content Fund for Russian 
language media) – To reali-
zacja wniosków z raportu 
przygotowanego przez EED 
w 2015 r.

Andrzej Grzyb poseł do P.E.

Fundacja na rzecz Demokracji

Rozmowa z Martą Kubiak 
o refleksji ze spotkań z 
mieszkańcami różnych 
miast w tym   także  ze 
Zbąszynia.

Muszę przyznać że nie mam 
problemów bo jestem osobą 
kontaktową a odbiór mam jako 
młoda osoba pozytywny. Nie 
było sytuacji aby ktoś mi  coś 
przykrego powiedział. Wycho-
dzę z założenia, że możemy się 
różnić w opiniach  ale bądźmy 
w rozmowie merytoryczni. W 
przyszłych planach obrałam 
sobie taki sposób kontaktów z 
mieszkańcami, że umawiam 
się bezpośrednio z mieszkań-
cami co jest dla mnie bardzo 
istotne. Myślę, że na tym 
to polega, żeby nie chodzić 
po telewizjach a słuchać co 
mówią mieszkańcy. Dzięki 
taki spotkaniom mogę się do-
wiedzieć jakie państwo mają 
poglądy na to co się dzieje w 
kraju. Są to dla mnie bardzo 
cenne informacje. Staram się 
te problemy przekazywać do 
zainteresowanych instytucji 

na wyższym szczeblu. Oprócz 
tego mam dyżury w siedmiu 
moich biurach. Uczestniczę 
w dyżurach poselskich, gdzie 
także spotykam się z ludźmi w 
różnym przekroju wiekowym.  
Jeżeli chodzi o sprawy zwią-
zane z sędziami i całą temidą 
to fakty które pan przytoczył 
z zachowania sędziów w sa-
lach sądowych to wskazuje, 
że zmiany w sądownictwie 
są konieczne bo do sądu idzie 

się po sprawiedliwość a nie 
po wyrok. Natomiast co do 
służby zdrowia i personelu 
lekarskiego to nowy minister 
i premier mają prawo dobierać 
sobie kadrę a pan premier Mo-
rawiecki wie co robi i nie bez 
kozery to On został powołany 
na premiera a nie kto inny. 
Problem kolejek do lekarzy 
nie powstał teraz tylko to są 
zaszłości od kilku lat.

Franciszek Gwardzik

Wolę rozmawiać z mieszkańcami 
niż w telewizji
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W 
uroczystości, któ-
ra odbyła się 13 
kwietnia 2018 roku 
pod Kościańskim 
Krzyżem Wscho-

du na Starym Cmentarzu Pa-
rafialnym w Kościanie wzięli 
udział także Michał Jurga, 
Burmistrz Kościana, Piotr 
Ruszkiewicz, Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Kościana,  
Andrzej Przybyła, Wójt Gminy 
Kościan, Jan Szczepaniak, 
Przewodniczący Rady Gmi-
ny Kościan oraz członkowie 
Stowarzyszenia Strzeleckiego 
i Historycznego im. Kościań-
skiej Rezerwy Skautowej.

Dziękując wszystkim za 
obecność burmistrz M. Jurga 
przypomniał historię odsło-
nięcia tablic upamiętniających 
62 osoby zamordowane na 
Wschodzie. Wspominał także 
tradycję samego Krzyża, któ-
rego cokół nosi ślady pocisków 
z czasu niemieckiej okupacji. 
Szczególnie podziękował za 
pamięć i udział w uroczystości 
członkom stowarzyszenia.

W marcu 1940 roku w lesie 
katyńskim rozstrzelano 4 421 
osób, w Charkowie – 3 820, 
w Twerze – 6 311 osób. W 
innych obozach i więzieniach 
zamordowano 7 305 Polaków. 

Zbrodnia Rosjan dotknęła 
praktycznie każdej, nawet 
najmniejszej miejscowości w 
Powiecie Kościańskim. Jej 
skala budzi grozę, każe nam 
pamiętać i wspomnieć ludzi, 
którzy stracili życie tylko dla-
tego, albo właśnie dlatego, że 
byli Polakami.

Do 1989 roku mówienie o 
KATYNIU i o zbrodniach 
radzieckich było zakazane.

Pamiętajmy o tym ludobój-
stwie.

Podporucznik Franciszek Jan-
kowski, syn Juliana Teofila 
z Kiełczewa koło Kościana i 
Katarzyny z Ledzianowskich. 
Urodził się 25 grudnia 1910 
roku w Kruszwicy. Był nauczy-
cielem. Został zmobilizowany 
w sierpniu 1939 roku. Ożenił 
się 18 kwietnia 1938 roku w 
Warszawie. Jego żona, Janina, 
w grudniu 1939 roku otrzyma-
ła list pisany z Kozielska. W 
liście Franciszek troszczył się 
o żonę i prosił o ciepłą bieliznę. 
Pisała do męża kilkakrotnie, 
ale listy pozostały bez odpo-
wiedzi.

Podporucznik Walerian Jerzy-
kiewicz, syn Juliana i Pelagii, 
urodził się 9 grudnia 1898 roku 
w Kościanie, powstaniec wiel-
kopolski, członek Rezerwy 
Skautowej, urzędnik, odzna-
czony Medalem Niepodległo-
ści. Po kampanii wrześniowej 
dostał się do niewoli w obozie 
jenieckim w Starobielsku. 
Napisał do bliskich dwie wia-
domości. Ostatnią 8 marca 
1940 roku. Żona Genowefa 
zmarła w 1986 roku, miał syna 
Wojciecha.

Posterunkowy Zenon Brud-
kiewicz, syn Stanisława i 
Stanisławy, urodził się 16 
maja 1913 roku w Kościanie. 
Harcerz, z zawodu blacharz. 
Ukończył szkołę policyjna 
w Wielkich Mostach. Po 17 
września 1939 roku dostał 
się do niewoli sowieckiej 
i przebywał w obozie w 
Ostaszkowie. 1 stycznia 1940 
roku wysłał kartkę pocztowa 
do rodziny. Zamordowany 
w Twerze, został pochowa-
ny w zbiorowej mogile w 
Miednoje.  

Kozielsk / KATYŃ
a ppor. Wacław Ankiewicz z Parzęcze-
wa, nauczyciel w Sokołowicach
a ppor. Zbigniew Brzeziński z Kościan, 
prawnik
a ppłk Jan Chylewski z Łęk Wielkich, 
o� cer zawodowy
a  ppor. Franciszek Gałka z Czacza, 
nauczyciel
a ppor. Stanisław Gidaszewski z Kieł-
czewa, o� cer zawodowy
a  kpt Marian Ryszard Hoffmann z 
Krzywinia, urzędnik
a ppor. Józef Jakubiec, nauczyciel w 
Gierłachowie
a ppor. Franciszek Jankowski z Kiełcze-
wa, nauczyciel
a por. Józef Jankowski z Nowego Dwo-
ru, o� cer zawodowy
a  rtm. Stefan Jankowski z Jasienia, 
o� cer zawodowy
a ppor. Leon Jaworowski z Czempinia, 
urzędnik bankowy
a ppor. Marian Kaźmierowski z Kościa-
na, urzędnik
a por. Alfons Konopiński z Wonieścia, 
lekarz
a por. Stanisław Zdzisław Kozłowski z 
Grodziska Wlkp., absolwent kościań-
skiego gimnazjum i liceum, lekarz
a ppor. Julian Kużdowicz z Sierakowa, 
sędzia
a kpt Stefan May z Kościana, laborant
a ppor. Antoni Marian Meyza z Kościa-
na, urzędnik skarbowy

a kpt Józef Müller z Kiełczewa, o� cer 
zawodowy
a  ppor. Józef Nadobnik z Łubnicy, 
geometra
a ppor. Alfons Olszewski ze Szczepowic, 
kupiec
a ppor. Stanisław Owsianny ze Świńca, 
doktor medycyny
a  ppor. Kazimierz Perz z Jaskółek, 
prawnik
a ppor. Marian Pruski, sędzia w Ko-
ścianie
a mjr Franciszek Rost z Wielichowa, 
lekarz
a  ppor. Józef Rzepka, nauczyciel w 
Zglińcu
a  por. Jerzy Schoen – Wroński ze 
Śmigla, zawodowy o� cer
a  ppor. Bolesław Zygmunt Siciński, 
rodzina w Śmiglu, agronom
a ppor. Józef Skałecki z Bonikowa, pro-
fesor w kościańskim gimnazjum i liceum
a ppor. Franciszek Słomiński z Wieli-
chowa, prawnik
a kpt Tadeusz Szmytkowski z Krzywinia, 
o� cer zawodowy
a ppor. Franciszek Trąbała ze Świerczy-
ny, nauczyciel
a ppor. Antoni Julian Urbaniak z Wro-
nowa, urzędnik
a ppor. Władysław Żak, nauczyciel w 
Wyskoci
a por. Marceli Żółtowski z Jarogniewic 
, ziemianin

Ostaszków / Twer / Miednoje
a st. przod. PP Bruno Barteczko z Gorzyc
a post. Stanisław Banaszak, policjant 
w Kościanie
a przod. Stanisław Bartkowiak z Kurzej 
Góry
a st. post. Wojciech Bąk z Zielęcina
a st. post. Wiktor Bereszyński z Zie-
lęcina
a post. Piotr Bresinski z Nacławia
a  post. Zenon Brudkiewicz z Kościana
a przod. Kazimierz Charoński z Gorzyc
a st. post. Antoni Chwiała, policjant 
z Turwi
a post. Józef Dembski z Kluczewa
a post. Stanisław Dercz z Piotrkowic
a  st. post. Stanisław Dziewięcki z 
Jasienia
a przod. Stanisława Fechner z Klucze-
wa, policjant w Śmiglu
a  przod. Walenty Francuszkiewicz 
ze Zbęch
a post. Marcin Gertig z Żegrówka
a post. Józef Główka z Gorzyc
a post. Stanisław Gołosinski, policjant 
w Krzywiniu
a post. Szczepan Haidrych z Rogaczewa 
Wielkiego
a  post. Józef Jędrowiak, rodzina w 
Krzywiniu
a post. Stanisław John z Gradowic
a st. post. Franciszek Juskowiak z Łęk 
Wielkich
a przod. Jan Kaźmierczak z Mikoszek, 

księgowy w PP w Kościanie
a st. post. Edward Kiciński z Osieka
a st. przod. Franciszek Korbik z Kościana
a  st. post. Andrzej Kotlarski z Łęk 
Wielkich
a  komisarz Eugeniusz Krupowicz, 
komendant powiatowy PP w Kościanie
a st. post. Roman Kryślak z Czaczyka
a st. post. Jan Kuśnierek z Choryni
a st. post. Wiktor Ledziński, policjant 
w Wielichowie
a st. post. Stefan Lipiński z Piotrowa
a st. post. Wojciech Malak z Karmina
a st. post. Stanisław Marciniak (ur. 1885 
r.) z Gradowic
a st. post. Stanisław Marciniak z Borowa
a st. przod. Antoni Michalczyk z Gro-
nówka
a st. post. Ignacy Michalczyk z Łubnicy
a przod. Jakub Napierała z Wilanowa
a st. post. Antoni Nowaczyk z Olszewa
a st. post. Ludwik Nowaczyk z Wie-
lichowa
a st. post. Tomasz Nowak z Olszewa
a st. post. Leon Ostrowski, policjant 
w Śmiglu
a st. post. Franciszek Pauch z Sączkowa
a przod. Stanisław Pauch z Sączkowa
a post. Leon Pawlak, policjant w Śmiglu
a post. Bolesław Piec z Sączkowa
a post. Ignacy Piec z Sączkowa
a  st. przod. Stanisław Piotrowski z 
Koszanowa
a post. Sylwester Przybylski z Jaro-
gniewic
a st. post. Wojciech Postaremczak z 
Gorzyc
a st. post. Andrzej Ratajczak ze Spyt-
kówek
a przod. Marcin Słowiński, komendant 
posterunku PP w Kamieńcu
a post. Józef Smelkowski z Rogaczewa 
Wielkiego, policjant w Śmiglu

a  st. przod. Andrzej Stachowski z 
Morownicy
a post. Antoni Smyrski, policjant we 
Lwowie, rodzina w Kościanie
a st. post. Marcin Strzelczyk, policjant 
w Kościanie
a st. post. Michał Szczerbal z Przysieki 
Starej, policjant w Kościanie i Kamieńcu
a st. post. Stanisław Szwarc z Kościana, 
policjant w Kościanie
a  st. post. Wojciech Szymkowiak, 
policjant w Śmiglu
a przod. Maciej Ścigacz z Cichowa
a przod. Stanisław Ścigacz z Cichowa
a  post. Stanisław Talarczyk z Łęk 

Wilekich
a przod. Stanisław Tyliński, sekretarz 
PP w Koscianie
a st. post. Ignacy Tyrzyk z Pelikana
a st. przod. Marcin Walkowiak z Brońska
a st. strażnik Piotr Waśkowiak z Głu-
chowa
a przod. Andrzej Wegner, komendant 
posterunku PP w Krzywiniu
a post. Wacław Wieczorek z Dębska
a  st. post. Józef Zadoń z Wilkowa 
Polskiego
a st. przod. Wojciech Zapłata z Darnowa
a  post. Adam Kazimierz Zieliński, 
policjant w Kościanie

 Starobielsk/Charków/Piatichatki
a ppor. Bolesław Budzynski, rodzina z 
Barchlinie i Śmiglu, nauczyciel
a ppor. Wacław Fellmann z Kościana, 
urzędnik
a ppor. Zenon Jaworowski z Czempinia, 
urzędnik
a ppor. Walerian Jerzykiewicz z Kościa-
na, urzędnik
a  ppor. Franciszek Karaśkiewicz z 
Kościana, urzędnik
a por. Alfons Kostrzewski, nauczyciel 
w Dłużynie
a  ppor. Zygmunt Kurnatowski – 
Mielżyński z przysieki Polskiej, zie-
mianin
a  por. Czesław Latała z Piotrkowic, 
o� cer zawodowy
a por. Alfred Namysł z Gierłachowa, 
nauczyciel
a por. Wincenty Pietrykowski z Gorzyc, 
lekarz
a ppłk Bronisław Piniecki z Karczewa, 
o� cer zawodowy
a ppor. Marian Pogonowski z Gołębina 
Starego, urzędnik
a ppor. Alojzy Polczyński z Czempinia, 
lekarz
a ppor. Zbigniew Przybylski z Gorzy-
czek, urzędnik
a ppor. Karol Pucek z Rąbinia, urzędnik
a ppor. Czesław Ratajczak z Kościana, 
urzędnik
a ppor. Stefan Rysmann, nauczyciel w 
Bronikowie
a por. Roman Skoraszweski, komornik 
sądowy w Kościanie
a kpt Alfred Tulodziecki z Rąbinia, o� cer 
zawodowy
a kpt Walenty Walkowiak z Reńska, 
o� cer zawodowy
a kpt Włodzimierz Wdowicki z Siekowa, 
o� cer zawodowy
a ppor. Roman Wolski, nauczyciel
a  por. Aleksander Zapłata, sędzia 
grodzki w Śmiglu
a  ppor. Lech Zawadzki – Büthner z 
Kościana, prawnik i � nansista.

Oprac. B. Jankowski
Źródło: „Kościańska lista Katyńska”, 

„Wierni Niepodległej”, Tom I i II. 

Oddali hołd zamordowanym 78 lat temu
W rocznicę ujawnienia Zbrodni Katyńskiej Stefan Stachowiak, Wicestarosta Kościański oddał hołd, złożył wiązankę kwiatów i uczcił pamięć Polaków zamordowanych przez Rosjan.

Informujemy o możliwości 
składania wniosków na dofi-
nansowanie kosztów związa-
nych z likwidacją wyrobów 
zawierających azbest na terenie 
powiatu kościańskiego.

Osoby ubiegające się o dofi-
nansowanie unieszkodliwienia 
odpadów zawierających azbest 
muszą złożyć wniosek do Za-
rządu Powiatu Kościańskiego. 
Zarząd rozpatruje wniosek w 
terminie jednego miesiąca od 
dnia jego złożenia. Po przy-
jęciu wniosku przedstawiciel 
Starostwa Powiatowego doko-
na wizji lokalnej miejsca, w 
którym ma zostać zlikwido-
wany azbest.

Wnioski można pobierać ze 
strony Starostwa Powiatowego 
w Kościanie i składać od 16 
kwietnia 2018 roku w Wydziale 
Architektury i Budownictwa 
Starostwa Powiatowego w 
Kościanie na ulicy Gostyńskiej 
38. Szczegółowych informacje 
pod numerem telefonu 65 512 
74 31, wew. 25, 29.

3 kwietnia 2018 roku z okazji 
przypadającej dzień wcześniej 
13. rocznicy śmierci świę-
tego Jana Pawła II Stefan 
Stachowiak, Wicestarosta 
Kościański w imieniu władz 
powiatu i jego mieszkańców 
złożył kwiaty pod pomnikiem 
papieża na placu Niezłomnych 

w Kościanie. Pamięć Ojca 
Świętego uczcili także Mi-
chał Jurga, Burmistrz Miasta 
Kościana, Piotr Ruszkiewicz, 
Przewodnicząc Rady Miasta 
Kościana, Andrzej Przybyła 
Wójt Gminy Kościan i Mi-
rosław Duda, Zastępca Wójta 
Gminy Kościan.

Pieniądze 
na usuwanie azbestuZAPRASZAMY NA 13. rocznica śmierci Świętego 

Jana Pawła II

Zbrodnia Rosjan do-
tknęła praktycznie każ-
dej, nawet najmniejszej 
miejscowości w Powie-
cie Kościańskim

„Zbrodnia Rosjan do-„Zbrodnia Rosjan do-
tknęła praktycznie każ-„tknęła praktycznie każ-
dej, nawet najmniejszej „dej, nawet najmniejszej „
miejscowości w Powie-

„
miejscowości w Powie-
cie Kościańskim

„
cie Kościańskim
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Z dużym oczekiwaniem, przy 
znakomitej frekwencji for-
macja BELIEVE, zagościła 
w ubiegły piątek w koniń-
skim klubie „OSKARD”. 
Przybyły „ekipy” z różnych 
środowisk, gdzie „dociera” 
ten gatunek muzyczny. 

Długo by wymieniać, ale co 
tam…  Pojawili się Pozna-
niacy, Bydgoszczanie, Ino-
wrocławianie, Wrocławianie, 
Łodzianie, Warszawiacy, Ka-
liszanie ( pewno i tak kogoś 
pomiąłem ). Byli też fani  z Ho-
landii i nasz przyjaciel z  Wysp 
Brytyjskiech - Tony. Można 
zaryzykować stwierdzenie, że 
znowu pojawiła się WIELKA 
PROGRESYWNA RODZINA 
! Jak na początek trasy przy-
stało, było czadowo ! Okazją 
było też ostatnie wydawnictwo 
„Seven Widows” ( Siedem 
wdów ), które w październi-
ku ubiegłego roku trafiły do 
rąk fanów tej warszawskiej 
formacji. Płyta znakomita i 
co ważne również prezentacja 
„na żywo” zaświadczyła o jej 
jakości. Dla stałych bywalców 
konińskiego klubu było jasne, 
że we wczorajszy wieczór 
odżyły wspomnienia z dotych-
czasowych koncertów, jakie 
miały miejsce. Pewno Robert 
miałby powody się cieszyć ?

Mieliśmy też okazję poznać 
„nowe twarze” w zespole, poza 
liderem Mirkiem Gilem – gi-
tara, Przemasem Zawadzkim 
– gitara basowa i japońskiej 
skrzypaczki Satomi, pojawili 
się Łukasz Ociepa – wokal 
i Robert „Qba” Kubajek – 
perkusja. Szczególną uwagę 
skupiał na sobie wokalista 

Łukasz, ucharakteryzowany 
w absolutnie w czarnych od-
cieniach  odzieży oraz ramion.  
Do tego podczas prezenta-
cji poszczególnych utworów, 
wcielał się w sytuację, które 
zawarte były w tekstach. Przy 
okazji w sposób sugestywny 
odgrywał swoje role; raz legł 
na deskach, innym razem 
klęczał, odczytywał teksty z 
listów. Oj działo się na scenie !

BELIEVE, chciałoby się 
powiedzieć, tak jak wino, im 
starsze tym… Dominacja Mir-
ka jako kompozytora i gitarzy-
sty jest bezsporna. Wspaniale, 
jak zwykle wkomponowują  
się partie skrzypiec Satomi i 
brzmienie basu Przemasa. Co 
można powiedzieć o Łukaszu 
i Robercie ? Obydwaj wnieśli 
„nowego” ducha do zespołu. 
Siedząc na widowni, aż się 
serce raduje, ile nowych mo-
tywów wnieśli muzycy do pre-
zentowanych utworów. Nowy 
„narybek” dał też radę w secie, 
w którym wykonane były daw-
niejsze utwory zespołu.

 Co jeszcze można dodać, 
do atmosfery tego koncertu? 
Trzeba zauważyć, ile nowej 
inwencji wniosła ekipa tech-

niczna klubu „OSKARD”. 
Byliśmy pod wrażeniem mło-
dych ludzi - M. Kosmowskiego 
i R. Woltmana, którzy świetnie 
radzili sobie podczas prób, a 
cały koncert realizowali per-
fekcyjnie. Dźwięk i światła 
realizowane były bez zarzutu. 
Rosną  nowe kadry …

Wspomnę jeszcze o atrak-
cjach tego koncertu, a do nich 
należy niewątpliwie … szalik 
własnoręcznie wykonany „na 
drutach” przez Satomi, który 
to szalik z logo BELIEVE był 
wylicytowany i szczęśliwym 
nabywcą został Wojtek z Byd-
goszczy.

Po koncercie jak zwykle, w 
takich okolicznościach odbyło 
się „after party”, podczas któ-
rego w klubowej atmosferze 
można było porozmawiać z 
muzykami o czekającym ich 
trasie. Ze strony BELIEVE 
były zaproszenia na koncert 
podczas wiosennej trasy na 
południu Kraju. Dla tych co 
czują niedosyt po wczorajszym 
koncercie jest okazja, aby udać 
się na spotkanie z BELIEVE w 
innych klubach.

Ryszard Bazarnik

BELIEVE  „Seven Widows Tour” 

Polskie Towarzystwo Arty-
stów, Autorów, Animatorów 
Kultury PTAAK zaprasza 
w ostatnią sobotę kwiet-
nia na koncert Jaggera… 
Chrisa Jaggera, młodszego 
brata Micka, który również 
tworzy niezwykłą atmosferę 
na koncertach – w końcu w 
ich żyłach płynie ta sama 
rockandrollowa krew.

Chris Jagger swoją profe-
sjonalną muzyczną karierę 
rozpoczynał we wczesnych 
latach 70. nagrywając albumy 
„You know the name, but not 
the face” (1973) oraz „The 
Adventures of Valentine Vox 
the Ventriloquist” ( 1974). 
Ponadto użyczył swojego głosu 
na płycie Erica Claptona „No 
reason to cry” (1976).

Poza działalnością muzycz-
ną Chris zajmował się rów-
nież aktorstwem i dziennikar-
stwem. Podczas swojego de-
biutu scenicznego na deskach 
The Citizen’s Theatre w Glas-
gow partnerował Pierce’owi 
Brosnanowi. Wystąpił też w 
kilku filmach i produkcjach 
telewizyjnych. Pisuje do wielu 
znanych gazet i magazynów: 
The Daily Telegraph, The Gu-
ardian, The Mail on Sunday, 

Rolling Stone. W ostatnim 
czasie Chris przygotował i 
zaprezentował na falach radia 
BBC trzyczęściową audycję 
o ojcu brytyjskiego bluesa 
Alexisie Kornerze. Ukończył 
też film o legendarnych ar-
tystach.

Jako autor piosenek współ-
pracował m.in. z bratem przy 
tworzeniu materiału na płyty 
The Rolling Stones „Dirty 
work” i „Steel wheels”, na 
którym oprócz towarzyszące-
go mu zespołu udzielali się 
David Gilmour (Pink Floyd), 
Dave Stewart (Eurythmics) 
czy Leo Sayer. Od tej pory 
regularnie koncertuje głównie 
ze swoim zespołem Atcha 
lub folkowo-akustycznym 
Acoustic Trio (w Europie, 
Kanadzie, Japonii, Australii) 
oraz nagrywa płyty. Ostatnim, 
dziesiątym z kolei studyjnym 
albumem Chrisa jest płyta 
„Concertina Jack” wyda-
na pod koniec 2013 roku z 
gościnnym udziałem brata 
Micka, członków sekcji dętej 
The Rolling Stones: Boby 
Keysa i Tima Riesa oraz by-
łego współpracownika Chrisa, 
znakomitego irlandzkiego gi-
tarzysty Eda Deana. Muzycz-
na twórczość Chrisa Jaggera 

to mieszanka folku, bluesa i 
muzyki country, pełna żywio-
łowości, pozytywnej energii i 
radości z grania.

Chris Jagger wystąpił kil-
kukrotnie w Polsce. Ze swoim 
zespołem Atcha w 1998 r na 
zamku w Kraskowie koło 
Świdnicy ( dzień po koncercie 
The Rolling Stones w Cho-
rzowie), w 2004 w Majątku 
Artystycznym w Letnicy koło 
Zielonej Góry, w 2014 solo i z 
zespołem Leszka Cichońskie-
go podczas wrocławskiego 
Thanks Jimi Festival oraz z 
zespołem folkowym Buraky 
na trzech koncertach (Lubin, 
Polanica i Letnica koło Zielo-
nej Góry ).

Bracia Jaggerowie pojawią 
się w Polsce w kwietniu i 
lipcu 2018 r. Chris z zespołem 
Accustic Roods w Poznaniu, 
Micke z The Rolling Stones 
w Warszawie. Obydwaj są 
indywidualnościami i ciągle 
wpisują się do historii rock and 
rolla, a jak widzimy najlepiej.

Chris Jagger wystąpi w po-
znańskim World Trade Center 
(ul. Bukowska 12, wejście od 
Grunwaldzkiej) w sobotę 28 
kwietnia o godz. 19:00.

Michał Sobkowiak

Powitajmy Chrisa Jaggera 

Niekwestionowany przebój 
lat 70. ubiegłego wieku, czyli 
„Dziewczyna o perłowych 
włosach” zabrzmi 18 sierp-
nia we Wrocławiu (Pergola) 
i 19 sierpnia w Warszawie 
(Park Sowińskiego). Podczas 
pobytu w Polsce, węgierskiej 
gwieździe towarzyszyć będzie 
na scenie Creedence Clear-
water Revived (UK/USA).

Omega to jeden z najpopular-
niejszych rockowych bandów 
z lat 70. Zaczęli tworzyć w 
tym samym czasie, co Rolling 
Stones, a polskiej publiczności 
znani są głównie dzięki hitowi 
“Dziewczyna o perłowych 
włosach”. Polska publiczność 
pokochała także takie utwory, 
jak „Czarodziejski biały ka-
mień”, „Koncert o północy”, 
„Lenę” czy „Nie znam twojego 
imienia”. Albo angielski „Ne-
ver Feel shame”. Wyrwali się 
z bloku wschodniego i zdobyli 
międzynarodową sławę. Lider 
Omegi - Gabor Presser ukoń-

czył konserwatorium w klasie 
fortepianu w Budapeszcie. 
Większość stworzonego re-
pertuaru stanowią utwory w 
języku węgierskim.

„Gyöngyhajú lany”, bo tak 
brzmi oryginalny tytuł naj-
większego przeboju Węgrów, 
powstał w 1969 roku i dosyć 
szybko przypadł do gustu 
szerokiej publiczności. To 
pełna dramatyzmu ballada z 
charakterystycznym refrenem. 
O warstwę liryczną utworu za-
dbała Anny Adamis, żona by-
łego perkusisty Józsefa Lauxa. 
Zespół zadebiutował albumem 
„Trombitás Frédi és a rettene-
tes emberek” (przyp. „Trębacz 
Frédi i straszni ludzie”) w 
1968 roku.

Od początku swojej działal-
ności nagrali kilkanaście płyt, 
które na stałe wpisały się do 
w historię muzyki rockowej. 
Najpopularniejsze krążki to 
„10000 lépés” (1969), „Élő 
Omega” (1972), „Omega 5” 
(1973) i „Gammapolis” (1979). 
Ich ostatni, podwójny album - 
„Szimfonia & Rapszodia” to 
połączenie rockowych korzeni 
z muzyką klasyczną.

Krzysztof Wodniczak

„Dziewczyna o perłowych włosach

Pewnie wszyscy pytają...
Jak to jest z Jaggerami?! Róż-
nie, nie najgorzej, nawet jeśli 
grałem na oboju lub prowa-
dziłem garaż. Stale muszę 
potwierdzać, że jestem inny 
w tym co robię i zrobiłem w 
życiu, choć śpiewam i gram na 
gitarze, jak Mick.  Oczywiście, 
kiedy miałem 16-18 lat, było to 
oczywiście ważne, ale kiedy 
osiągnąłem 40 lat, już mnie 
nie obchodziły porównania z 
bratem. Jedną rzeczą z której 
korzystam do dziś jest, że za-
wsze będę od niego młodszy .  

Masz swoje granie, robisz 
karierę.
Tak. Naprawdę chcę śpiewać 
i robię to dla siebie. Staram 
się być coraz coraz lepszy, 
wydaje się, że wciąż ewoluuję. 
Posiadanie kogoś takiego brata 
daje pewien standard życia, ale 
i ryzyko porównywania mnie z 
tym, co zrobił Mick.

Cóż, Rolling Stones to spraw-
dzona światowa marka.
Mam więcej swobody i mogę 
robić, co chcę, podczas gdy 
Mick wychodzi na scenę, naj-
częściej fani chcą, by śpiewał  
„Jumpin ‚Jack Flash”. Popular-
ność i sława bywa obosieczna.  
Nasi rodzice byli całkowicie 
bezstronni. Więcej czasu spę-
dziłem  z mamą i tatą niż Mick.

Zawsze chciałeś być muzy-
kiem?
Najpierw planowałem pójść 
do teatru, ale studium nie 
skończyłem. Pojechałem do 
Indii, tam  nauczyłem się 
śpiewać. Kiedy umarł  Brian 
Jones i gdy Stonsi grali w Hyde 
Parku bardzo żałowałem i tę-

skniłem.  We wczesnych latach 
70. postanowiłem zrobić coś 
własnego. nagrałem album, 
ale punk zmył to wszystko, a 
ja trafiłem między rock and 
rolla i punk rocka. W Indiach 
i Afryce uważa się, że brat 
Alego Akbara może mieć swój 
zespół lub śpiewać razem z 
nim, ale jeśli chodzi o nasze 
społeczeństwo, to... Kiedy 
byłem młodszy nie chciałem 
być bratem słynnego lidera, 
który wywoływał skandale, 
był  aresztowany przez policję.

Robisz swoje, zawsze tak 
było?
Kiedy gram, fani raczej nie 
wspominają o Micku, tylko 
dziennikarze szukają sensacji. 
Z biegiem lat popadłem w 
kolizję z zagorzałymi fanami 
Rolling Stonesów. Staram się 
być  zwykłą osobą. I mnie się 
udało...

Mickowi też.
Tak się złożyło, że był jednym 
z tych, którzy stali się sławni 
- a Rolling Stones miał trochę 

przewagi - ale jest wielu innych 
muzyków tamtych czasów, 
którzy też byli bardzo dobrzy, 
ale jakoś nie mogli zarobić 
na życie. Wszystko zależy 
od rzutu kostką... Przez lata 
tworzyłem muzykę, ale też 
zarabiałem malowaniem i 
dekorowaniem wnętrz. Po 
trzydziestce jeździłem trochę 
na taksówce. Pasażerowie 
czasem zagadywali: „Dlaczego 
brat Ci nie pomoże?” To nie 
był jego obowiązek. Ludzie 
myślą sobie, że możesz być 
bogaty tylko dlatego, że jesteś 
spokrewniony z frontmanem 
Stonesów.

Bo jesteś, nigdy się tego nie 
wyrzekłeś!
Moja rola jest podobna, jak 
przynależność do jakiejś eu-
ropejskiej rodziny królewskiej, 
która... musi stawiać czoła ca-
łemu pułkowi potrzebujących, 
a przecież nie o to chodzi. 
Jakoś sobie radzę.

Dziękuję za rozmowe
Krzysztof Wodniczak 

  Śpiewam i gram
Rozmowa z Chrisem Jaggerem, muzykiem, młodszym bratem lidera The Rolling Stones

SKICKI-SKIUK to nie 
projekt jazzowy, to zespół. 
Są niczym Power Rangers 
- każdy z członków jest 
potężnym muzykiem sam 
w sobie, ale spotykając się 
razem transformują się 
w niepowstrzymy-
walnego jazzowego 
Megazorda… 
Mają nie tylko 
talent i umiejętno-
ści, które pozwoli-
ły im na zdobycie 
uznania i nagród 
na festiwalach i 
konkursach, ale też 
niespotykaną, total-
nie zespołową energię, 
którą generują na scenie. 
Energię, która zdecydowanie 
ich wyróżnia, za którą kocha 
ich publiczność. Prawdopo-
dobnie 
to dlatego po zdobyciu Grand 
Prix Konkursu na Indywidu-
alność Jazzową 52. Festi-
walu Jazz Nad Odrą Leszek 
Możdżer zaprosił właśnie ich 
do nagrania debiutanckiego 
albumu CHRARUMIMIA 

(data wydania: kwiecień 
2018r.) łączącego elementy 
jazzu, bluesa i rocka.
Kilka faktów o SKICKI-
SKIUK:
- 75% członków zespołu 

marzyło w dzieciństwie 
o zostaniu gwiazdą 

rocka, 25% gwiaz-
dą jazzu.
- 75% członków 
zespołu uzyskało 
tytuł magistra 
jazzu, 25% nie-
bawem dołączy 

do reszty.
- 90% kompozycji 

stanowi rezultat 
pracy zespołowej.

Podczas swojego istnienia 
zdobyli kilka nagród - Grand 
Prix School&Jazz Festival, II 
miejsce na Blue 
Note Poznan Competition, 
III miejsce na Grupa Azoty 
Tarnów Jazz Contest, ale po 
zdobyciu 
nobilitującego Grand Prix 
Konkursu na Indywidual-
ność Jazzową 52. Festiwalu 
Jazz nad Odrą postanowili 

zakończyć etap zgłaszania się 
na konkursy, skoncentrować 
się na nagraniu płyty i zacząć 
koncertować. 
Grali w bardzo różnych 
miejscach: od jazzowych 
klubów do filharmonii, ale 
najciekawszym jak dotąd 
wyzwaniem był występ w 
ramach Nocy Jazzu zorga-
nizowanej przez Jazz Forum 
na jednym z największych 
wydarzeń muzycznych w 
Europe - Woodstock Festival 
2017. Reakcja liczonej w 
tysiącach woodstockowej 
publiczność potwierdziła, 
że jazz w wydaniu SKICKI-
SKIUK jest nie tylko 
muzyką dla koneserów 
gatunku. Teraz, u progu 
wydania debiutanckiego 
albumu, gotowi są na nowe 
wyzwania. 
“To jest tak dobre, że to nie 
może być jazz!!!, a dodatko-
wo poznańskie jazzowanie.
komentarz na YouTube pod-
czas streamingu koncertu z 
Woodstock Festival 

Krzysztof Wodniczak 

Felieton Wodniczaka
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Ostatnie dekady XX wieku to 
bezprecedensowe wydłużanie 
trwania ludzkiego życia. Jed-
nakże długowiecznośc bez 
jakości życia to pusta, pozorna 
nagroda utrzymanie dobrego 
zdrowia staje się bardziej zna-
czące niż oczekiwana długość 
życia - Hiroshi Nakajana.

Często stawia się poznańskich 
seniorów i  Miejska rade Se-
niorów, która ma już 10 lat 
działalności i kończy trzecią 
kadencję .Uroczystości jubile-
uszowe minęły w trybie pod-
sumowania i ogłoszenia, co 
udało się zrealizować. A udało 
się wiele ,bo Zarząd Miasta 
Poznania  w osobach prezydenta 
i  jego zastępców w pewnych 
obszarach stanął na wysoko-
ści zadania.Takie elementy 
poznawcze wprowadzające w 
życie poznańskich seniorów 
jak Złota rączka,Taksówka do 
szpitala, cmentarza,lekarza, 
Złota karta Seniora (50 proc. 
zniżki na wybrane zawody 
sportowe oraz wybiórcze impre-
zy kulturalne na stale wpisały 
się w krajobraz Poznania, w 
którym mieszka ok.143 tysięcy 
osób.Na przykładzie Poznania 
widać, że aktywność zwłaszcza 
interdyscyplinarna umożliwia 
zdobycie oparcia po utracie 
jednej bądz wielu ról życiowych, 
zaś wysoki poziom aktywności 
wiąże się z wysokim moraleim z 
wieloma miernikami satysfakcji 
czyli wystarcza dobre zdrowie i 
odpowiedni dochód.

 Wraz z wiekiem dużego 
znaczenia nabiera dla starszego 
człowieka nie tyle liczba co 
jakość kontaktów i interakcji z 
innymi ludzmi. Liczba i jakość 
tych kontaktów w starości jest 

konsekwencją wcześniejszego 
trybu i  stylu życia. Jak za-
uważą prof.Zbigniew Wozniak 
( STAROŚĆ - Bilans,Zada-
nie,Wyzwanie) osoby aktywne, 
utrzymujące żywe kontakty 
społeczne, będą starały się w 
miarę swoich możliwość utrzy-
mać istniejące więzy. Natomiast 
osoby preferujące życie rodzin-
ne mogą na starość ograniczyć 
swoje kontakty społeczne poza 
kręgiem krewnych, rzadko 
podejmować próby nawiązania  
nowych znajomości, a ich dawne 
więzi z otoczeniem ulegać mogą 
osłabieniu.

  Ludziom starym zapatrzo-
nym w przeszłość przyszło żyć 
w świecie zorientowanym w 
przyszłość. Reprezentowana 
przez nich „ kultura  ostrożno-
ści” oraz walory, jakie przynosi 
pózna dojrzałość, stały się w 
nowych warunkach kulturo-
wych wartościami mało  funk-
cjonalnymi.

Seniorzy byli już młodzi, 
przeżyli swoja młodość, a mło-
dzi nie wiadomo czy dożyją 
starości, ale powinni czer-
pać niczym z rogu obfitości 
od doświadczonych życiowo. 
Ulepszyć swoje życie powinni 
się wzajemnie od siebie uczyć. 
Miałem takie obserwacje będąc 
przewodniczącym drugiej ka-
dencji w poznańskie Miejskiej 
Radzie Seniorów kiedy nawią-
zywaliśmy współpracę ze Stu-
dencka Radą.. Niewiele z niej 
wyszło.Przyczyn było kilka, 
nie sposób w tej chwili o tym 
mówić, gdyż nastąpila lepsza 
współpraca MRS a Młodzieżo-
wą Rada miasta Poznania.

  Człowiek wielokrotnie w 
ciągu życia występuje w roli 
dawcy i biorcy, wsparcia bądz 
opieki i pomocy., a ich do-
starczanie staje się elementem 
budującym więzi w ramach 
procesu wymiany społecznej 
lub są rezultatem tejże zmiany.

W ramach cyklu debat „Po-
znań 2023”, których celem jest 
wypracowanie najbardziej 
skutecznych metod wykorzy-
stania potencjału społecznego 
i zawodowego osób starszych, 
odbyło się kolejne spotkanie z 
mieszkańcami miasta. 

Podczas spotkania szukano 
odpowiedzi na pytania: jakie 
wyzwania będą najważniejsze 
dla seniorów i seniorek w per-
spektywie kolejnych 10, 20 lat? 
Które działania powinny dziś 
stać się priorytetowe z punktu 
widzenia długofalowych efek-
tów? Jakie obszary wsparcia 
można obecnie potraktować 
jako najbardziej palące? Anali-
zie zostały poddane również za-
gadnienia aktywnego starzenia 
się oraz potencjały poznańskich 
seniorów i seniorek. Oczywi-
ście nie obyło się bez rozmów 
i dyskusji na tematy bieżące i 
propozycji zmierzających nie 
tylko do poprawy życia w mie-
ście ze szczególnym uwzględ-
nieniem starszych wiekiem, 
ale i konkretnych wniosków 
umożliwiających aktywizacje 
seniorów. 

Spotkanie poprowadzil i: 
Wojciech Bauer – dyrektor Cen-
trum Inicjatyw Senioralnych 
oraz Iwona Matuszczak-Szulc, 
dyrektor Wydziału Rozwoju 
Miasta i Współpracy Międzyna-
rodowej. Aktywny udział wzięli 
zaproszeni paneliści w osobach: 
Jędrzej Solarski – Zastępca 
Prezydenta Miasta Poznania, 
Prof. dr hab. Katarzyna Wie-
czorowska –Tobis – kierownik 
Katedry i Kliniki Medycyny 
Paliatywnej, Joanna Ciecha-

nowska-Barnuś- nauczycielka, 
aktywistka, dr Zdzisław Szkut-
nik – Przewodniczący Miejskiej 
Rady Seniorów oraz Prof. Rafał 
Drozdowski – socjolog.

Kolejna debata pokazała, 
że zagadnienia związane z 
życiem seniorów w Poznaniu 
mają wyjątkowy charakter, a 
zaangażowanie różnych śro-
dowisk, począwszy od władz 
samorządowych, po przez or-
ganizacje senioralne, kończąc 
na mieszkańcach miasta, mają 
sens i pozwolą rozwiązać wiele 
problemów, z którymi, tak 
obecnie, jak i w przyszłości spo-
tkać mogą  osoby starsze. Już 
obecnie populacja seniorów w 
Poznaniu oscyluje w ilości 143 

tys. mieszkańców, a perspek-
tywa wykazuje dalszy wzrost. 
Dobrze, że problemy mieszkań-
ców w starszym wieku znajdują 
nie tylko zainteresowanie, ale 
przede wszystkim stanowią 
priorytetowy temat dla coraz 
większej społeczności miasta 
i dają nadzieję na budowanie i 
zwiększenie empatii dla senio-
rów. Całe społeczeństwo musi 
postrzegać, że senior to nie tylko 
pełnoprawny obywatel, ale do-
datkowo zasługuje na szacunek 
i zrozumienie. Tym bardziej, że 
każdy, nawet obecnie zalicza-
jący się do młodego pokolenia, 
w końcu będzie należał do tej 
grupy społecznej.

Roman Szymański

Zarząd Miast astanął na 
wysokości zadania

Debata o seniorach „Poznań 2023“

„To projekt, który doskonale 
wpisuje się w cele i priorytety 
działania pn. „Infrastruktu-
ra ochrony zdrowia” Wiel-
kopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020. Opieka palia-
tywna i senioralna była wy-
soko punktowana w ocenie 
projektów. Przedsięwzięcie 
wpisuje się też w dzisiejsze 
potrzeby społeczne. 

Cieszę się, że kierujący pla-
cówkami zdrowia odpowiada-
ją na zapotrzebowania czasu” 
- mówił Marszałek Marek 
Woźniak podczas podpisa-
nia umowy na dofinansowa-
nie inwestycji Poznańskiego 
Ośrodka Specjalistycznych 
Usług Medycznych. Zarząd 
Województwa przyznał blisko 
6 milionów złotych z WRPO 
2014+ na zakup wyposażenia 
i sprzętu medycznego niezbęd-
nego w opiece nad osobami 

starszymi. „To znaczące i jed-
ne z największych dofinan-
sowań, które przyznaliśmy 
w tym obszarze wsparcia” – 
dodał Marszałek. Sprzęt trafi 
do Poradni Geriatrycznej z 
Dzienną Opieką nad Osobami 
Starszymi, hospicjum oraz 
Dziennego Oddziału Rehabili-
tacji, które powstają w ramach 
Poznańskiego Centrum Medy-
cyny Senioralnej. Obecny na 
spotkaniu Prezydent Poznania 
Jacek Jaśkowiak podkreślił, że 
działając wspólnie z samorzą-
dem województwa realizujemy 
konkretne inwestycje w zdro-
wie seniorów i w ten sposób 
staramy się wykorzystać po-
tencjał tej grupy społecznej. 
„Poznań jest miejscem przy-
jaznym starzeniu” – podkreślił 
Prezydent Jaśkowiak.

Z kolei Piotr Nycz, dyrektor 
POSUM zaznaczył, że Po-
znańskie Centrum Medycyny 
Senioralnej to pierwsza tego 

typu placówka w Polsce. „Fakt, 
że pierwsze w Polsce Centrum 
powstaje w Poznaniu jest zna-
kiem, że Wielkopolska to nie 
tylko symbol pracowitości i 
solidności, ale także dobrych 
emocji i łączenia pokoleń” 
–  podsumował dyrektor Nycz.

W ramach wartej 62 mln zł 
inwestycji powstaną m.in. po-
radnie geriatryczna, leczenia 
stresu poupadkowego, leczenia 
bólu, psychologiczna, diete-
tyczna, rehabilitacyjna i palia-
tywna. Obiekt zapewni kom-
pleksową opiekę medyczną 
dla ludzi starszych i chorych, 
potrzebujących całodobowej 
opieki lub pobytu czasowego.

Więcej informacji na temat 
Poddziałania 9.1.1 „Infra-
struktura ochrony zdrowia” w 
ramach WRPO 2014+ można 
uzyskać na stronie interne-
towej Programu: http://wrpo.
wielkopolskie.pl

Anna Parzyńska - Paschke

Powoli będziemy podsumo-
wywać naszą kadencję, której 
zostało jeszcze 7 miesięcy.

Proszę więc przyjrzeć się 
przygotowanym zestawie-
niom, debacie i jej ocenie z 
zewnątrz, pod kątem co śro-
dowisko senioralne wniosło 
do wizji miasta przyjaznego 
Seniorom, jakie idee, jakie 
dalsze pomysły?

Polecam zatem Państwu 
przemyślenie załączonego 
zestawu „nieodpłatnych usług 
dla Seniorów”, które zadziały 
się, powiedzmy, w trakcie 
trzeciej kadencji MRS.

 Proszę też zajrzeć na stro-
nę MRS, gdzie taka refleksja 
też się pojawia, np. http://
mrs.poznan.pl/miasto-poznan
-dla-seniorow-dorobek/ oraz 
do podsumowania ostatniej 

wizyty roboczej u Z-cy Pre-
zydenta J. Solarskiego, gdzie 
okazało się, że kreatywność 
bynajmniej nie obumiera! 
Zob. http://mrs.poznan.pl/
portfolio-item/wizyta-robo-
cza-mrs-u-z-cy-prezydenta-
jedrzeja-solarskiego-

 W sumie wieje pozytywny i 
korzystny dla Seniorów wiatr, 
który powinniśmy maksymal-
nie wykorzystać. Nasze ciągłe 
przypominanie, że Poznań nie 
ma ani jednego łóżka geria-
trycznego, prawdopodobnie 
przyniesie dobry skutek i w 
przyszłym roku pojawi się w 
Poznaniu szpitalny oddział 
geriatryczny na 20-25 łóżek, 
chociaż będzie to działanie 
‚pod prąd’. W Polsce bowiem 
z dotychczasowych 900 łóżek 
geriatrycznych pozostało zale-

dwie 300, szpitalne oddziały 
geriatryczne są zamykane, a 
chorzy trafiają na oddziały 
internistyczne, chociaż zosta-
ło udowodnione, że leczenie 
na nich osób sędziwych jest 
mało efektywne i droższe niż 
na oddziałach geriatrycznych.

W tej sytuacji uprzejmie 
proszę Państwa Członków 
MRS o ostatni wysiłek, by 
dla Seniorów Poznania zrobić 
jeszcze więcej. Muszą tylko 
Państwo chcieć to zrobić! Z 
planu pracy na 2018 niewiele w 
tym zakresie wynika, ale Pań-
stwo jeszcze mogą to zmienić 
wnosząc swoje pomysły i chęć 
włączenia się do ich realizacji. 
Czy jest to możliwe? Myślę, 
że tak. 

Zdzisław Szkutnik

Wyzwania współczesnej 
geriatrii i gerontologii po-
znańscy naukowcy starali 
się zawrzeć w książce wy-
danej przez Wielkopolskie 
Stowarzyszenie Wolonta-
riuszy Opieki Paliatywnej 
HOSPICJUM DOMOWE. 
Jest to praca zbiorowa pod 
redakcja Anny Jakrzewskiej 
Sawińskiej oraz Krzysztofa 
Sawińskiego. Recenzentami 
są prof.dr hab.n.med. Kata-
rzyna Wieczorowska - Tobis i 
de.n,med. Renata Kroll.

 STAROŚĆ i problemy z nią 
związane dopiero od kilku lat 
przyciągają uwagę społeczną 
w Polsce, mimo iż alarmują-
ce prognozy demograficzne 
wskazują na pogłębiający się 
proces starzenia społeczeń-
stwa w naszym kraju już od 
dawna.

Zwiększająca się populacja 
ludzi w podeszłym wieku jest 
i będzie w najbliższych latach 
jednym z najważniejszych 
problemów ekonomicznych i 

polityki społecznej w Polsce 
i Europie. Dotyczy to szcze-
gólne opieki zdrowotneij. Pa-
radoksalnie w Polsce pomimo 
iż osoby po 65 roku życia 
stanowią największą d grupę 
odbiorców usług medycznych 
to bark rozwiniętego sektora 
opieki im dedykowanej. Jed-
nym z największych wyzwań 
staje się zatem zapewnione 
seniorom kompleksowej i 
specjalistycznej opieki geria-
trycznej.

Obecnie, również w Polsce, 
zgodnie z polityką państw 
europejskich, podejmowane 
są dążenia wielopłasczyzno-
wychenia do zapewnienia 
najstarszemu pokoleniu moż-
liwie najlepszej jakości życia. 
Jakość życia jest pojęciem 
wielowymiaroweym ii subiek-
tywnym, na które składają się 
jego cztery główne aspekty. 
Zdrowie fizyczne jest jednym 
z najważniejszych, ale nie je-
dynym, z czynników., determi-
nując jakość życia w starości. 
Pozostałe czynniki to obraz 

własnej osoby, satysfakcja ży-
ciowa oraz czynniki społeczno 
- ekonomiczne. Dlatego za-
pewnienie dobrej jakości życia 
osobom w starszym wieku wy-
maga wielopłaszczyznowych 
zmian systemowych i pracy 
ekspertów z wielu dziedzin.

O wartości i kompetencji 
tej pozycji świadczą dobrze 
przygotowane poszczegól-
ne rozdziały np. Fizyczna 
i intelektualna aktywność 
osób starszych jako warunek 
pomyślnego starzenia się - 
badania własne ,Interakcje 
wiekowe u pacjentów w wieku 
podeszłym, Ocena aktywności 
fizycznej u seniorów, Przegląd 
badań własnych nad jakością 
życia, Produktywność spo-
łeczna osób starszych...Nie 
tylko warto, ale wręcz należy 
sięgnąć po te interesującą po-
zycje książkową przygotowana 
przez dr Annę Jakrzewska 
Sawińska i Krzysztofa sawiń-
skiego.

(K.S.W)

Projekt o „Ochronie zdrowia”

Podsumowanie naszej kadencji

Medyczne potrzeby osób starszych

Wicewojewoda wielkopol-
ski Marlena Maląg wzięła 
udział w otwarciu Klubu 
Seniora w Ostrowie Wiel-
kopolskim. Klub powstał w 
ramach długofalowej polityki 
senioralnej i dofinansowany 
został ze środków programu 
„Senior+”, przygotowanego 
przez Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej.

Ostrowscy seniorzy będą 
mogli brać udział w za-
jęciach informatycznych, 
językowych, edukacyjnych, 
kulturalnych czy prozdro-
wotnych. W planach są też 
spotkania z dietetykami, 
radcami prawnymi, a także 
zajęcia ruchowe. – Zwiększe-

nie aktywnego uczestnictwa 
seniorów w życiu społecz-
nym Wielkopolan to jeden 
z ważniejszych elementów 
polityki realizowanej przez 
wojewodę - mówi wicewoje-
woda Marlena Maląg.  

W Wielkopolsce funkcjonu-
je 25 placówek w ramach 
Programu „Senior+”, które 
oferują 700 miejsc. W ra-
mach edycji 2018 Programu 
„Senior+” w skali kraju 
na jego realizację zostanie 
przeznaczonych 80 mln zł. 
Kwota ta pozwoli na utwo-
rzenie około 310 nowych 
placówek, w tym 60 Domów 
Dziennych i 250 Klubów 
„Senior+”. 

Program Wieloletni Senior+ 
skierowany jest do jednostek 
samorządu terytorialnego. 
Jego celem jest zwiększenie 
aktywnego uczestnictwa w 
życiu społecznym seniorów 
poprzez rozbudowę infra-
struktury ośrodków wsparcia 
w środowisku lokalnym 
oraz zwiększenie miejsc w 
placówkach „Senior +” przy 
dofinansowaniu działań jed-
nostek samorządu w rozwoju 
na ich terenie sieci Dziennych 
Domów „Senior +” i Klubów 
„Senior +”. Łącznie w skali 
kraju funkcjonuje 257 tego 
rodzaju placówek, które 
zapewniają prawie 6,8 tys. 
miejsc. 

Krzysztof Wodniczak

Klub Seniora w Ostrowie Wielkopolskim

Janina Paprzycka - przewodnicząca pierwszej kadencji Miejskiej rady Seniorów, Krzysztof 
Wodniczak - szefował drugiej kadencji i Zdzisław Szkutnik przewodniczący obecnej, 

trzeciej kadencji Miejskiej Rady Seniorów
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m Trzcianka
Prezes Prawa i Sprawiedliwość 
Jarosław Kaczyński przy-
jechał do Trzcianki w pół-
nocnej Wielkopolsce. Było to 
pierwsze spotkanie w ramach 
wielkiej drogi po Polsce, jaką 
zainaugurowano właśnie w 
Trzciance. Na spotkanie przy-
byli także mieszkańcy między 
innymi z odległych powiatów 
wolsztyńskiego, grodziskiego 
i nowotomyskiego.

Na spotkanie z liderem najwięk-
szej polskiej partii politycznej 
przybyło, jak szacują organiza-
torzy, nawet ponad tysiąc osób. 
Spotkanie zorganizowano w hali 
sportowo-widowiskowej. Ta nie 
była w stanie pomieścić wszyst-
kich zainteresowanych, dlatego 
wielu z nich stało na zewnątrz.

Spotkanie rozpoczęło się owa-
cjami, którymi powitano Jaro-
sława Kaczyńskiego. Następnie 
wspólnie odśpiewano Mazurka 
Dąbrowskiego.

W swoim wystąpieniu prezes 
Jarosław Kaczyński podsumo-
wał dotychczasowe dokonania 
rządu Prawa i Sprawiedliwości 
oraz przedstawił plany na przy-
szłość. W swoją wypowiedź 
wplatał żarty, a jego wypowiedź 
była wielokrotnie przerywana 
owacjami.

Po wystąpienie nadszedł czas 
na pytania ze strony mieszkań-
ców. Te pytający składali na 
kartkach. Pytania odczytywał 
Krzysztof Czarnecki, lider Pra-
wa i Sprawiedliwości w naszym 
okręgu.

Uczestnicy ocenili spotkanie 
jako wyjątkowe i historyczne. 
Panowała atmosfera pełna en-
tuzjazmu. Relacja ze spotkania 
znalazła się w mediach ogólno-
polskich i regionalnych.

Adam Bogrycewicz

m Nowy Tomyśl
Jeden z najbardziej obiecują-
cych aktorów młodego poko-
lenia, który osiągnął w swoim 
zawodzie niemal wszystko, co 
może spotkać młodego aktora 
w Polsce. Mający za sobą 
debiut sceniczny, współpracę 
z czołowymi osobowościami 
polskiego teatru i główne 
role filmowe, które przynio-
sły mu popularność, uznanie 
krytyków i jury międzynaro-
dowych festiwali filmowych 
był gościem naszej biblioteki. 
Mowa o wywodzącym się z 
naszego miasta Mateuszu Ko-
ściukiewiczu, który w czwart-
kowy wieczór, w rozmowie z 
z dyrektor biblioteki Lucyną 
Kończal-Gnap,  zainauguro-
wał biblioteczny cykl: „Wyszli 
stąd...”. 

Mateusz Kościukiewicz  na 
dużym ekranie zadebiutował 
w międzynarodowej produkcji 
„Nightwatching” w reżyserii 
Petera Greenawaya i u Andrze-
ja Wajdy w dramacie „Tata-
rak” według książki Jarosława 
Iwaszkiewicza. Pierwszą dużą 
rolą była kreacja zbuntowa-

nego muzyka Janka w filmie 
„Wszystko, co kocham” u boku 
Jakub Gierszała, Andrzeja 
Chyry i Anny Radwan. Film 
przyniósł Kościukiewiczowi 
nagrodę dla „Odkrycia roku” 
na ogólnopolskim festiwalu 
sztuki filmowej „Prowincjo-
nalna”. Otrzymał również na-
grodę za najlepszą rolę męską 
na Międzynarodowym Festi-
walu Filmowym w Karlowych  
Warach 2010, Nagrodę 

im. Zbyszka Cybulskiego 
w 2010 r.  („Matka Teresa od 
kotów” Pawła Sali) oraz Na-
grodę Shooting Star 2013 dla 
młodej gwiazdy europejskiego 
kina („W imię” Małgorzaty 
Szumowskiej).

W 2013 roku kolejny raz 
spotkał się z Andrzejem Waj-
dą na planie filmu „Wałęsa. 
Człowiek z nadziei”. Udało 
mu się zagrać tytułową rolę w 
produkowanym dla włoskiej 
telewizji serialu „Na imię miał 
Franciszek”, opowiadającym 
o losach założyciela zakonu 
Franciszkanów. 

Film „Twarz”, w którym 
grał główną rolę, a który 
wyreżyserowała jego żona 
Małgorzata Szumowska zdo-
był Wielką Nagrodę Jury na 
Berlinale 2018 . To drugi już 
Srebrny Niedźwiedź dla M. 
Szumowskiej na Festiwalu w 
Berlinie.  

Izabela Putz

m Wolsztyn
W dniu 12 kwietnia 2018 
r. przyjechała do Wolszty-
na 34-osobowa delegacja 
samorządowców i przedsię-
biorców z naszego miasta 

partnerskiego Lübben. Wśród 
nich był również Burmistrz 
Lübben – Lars Kolan. Nie-
którzy Niemcy przyjechali do 
naszego miasta po raz pierw-
szy. Zagraniczni goście mieli 
okazję zwiedzić wyjątkową 

Parowozownię Wolsztyn. W 
programie przewidziano rów-
nież możliwość obejrzenia 
kilku wolsztyńskich przed-
siębiorstw, terenów inwesty-
cyjnych oraz nowej części 
szpitala. 

Tłumy witały Jarosława Kaczyńskiego

Twarze Mateusza Kościukiewicza

Partnerzy z Lübben w Wolsztynie

m Trzciel
Czytanie to ważna umiejęt-
ność. Książka rozwija wy-
obraźnię, leczy samotność, 
pozwala zwiedzać ciekawe 
zakątki świata, dostarcza 
rozrywki i humoru, zapobie-
ga uzależnieniu od telewizji 
i komputerów. Jak powie-
działa znana poetka Wisława 
Szymborska: „Czytanie to 
najpiękniejsza zabawa jaką 
ludzkość sobie wymyśliła”. 

W d n iach  19.03.2018 – 
23.03.2018 zorganizowany 
został w naszej szkole Tydzień 

głośnego czytania. Uczniowie 
wszystkich klas szkoły podsta-
wowej oraz gimnazjum każdą 
lekcję języka polskiego lub 
edukacji polonistycznej rozpo-
czynali od czytania fragmentu 
wybranej przez siebie książki. 
Wybierano najczęściej książki 
będące nowościami i cieszą-
cymi się dużą popularnością. 
Młodsze dzieci zaciekawiły 
przygody Mikołajka, rodziny 
Miziołków, historia dziesięciu 
skarpetek. Starsi uczniowie 
zdecydowali zapoznać się z 
twórczością Guillaume Mus-
so szczególnie podobała się 
powieść pt. „Central Park”. 

Myślę, że zorganizowana ak-
cja uświadomiła dzieciom i 
młodzieży, że czytanie ksią-
żek to ciekawa forma spę-
dzania wolnego czasu, a nie 
przykry obowiązek kojarzony 
ze  szkolną lekturą. 

Drodzy Rodzice, pragnę za-
chęcić Was do głośnego czy-
tania dzieciom. Od tego w 
największym stopniu zależy 
pomyślna przyszłość waszego 
dziecka. Jeśli chcecie, by Wa-
sze dziecko było mądre i od-
nosiło sukcesy w szkole oraz 
w życiu, codziennie czytajcie 
mu głośnio przez 20 minut.

Nauczyciel bibliotekarz M. Mokra

m Pniewy

W Poniedziałek Wielkanocny 
w przepięknej leśnej scenerii 
w Ośrodku Edukacji Leśno 
– Przyrodniczej w Dąbrowie 
biegali mali i duzi. Były też 

czworonogi ze swoimi właści-
cielami i miłośnicy marszów z 
kijkami. Święta Urszula – pa-
tronka biegu miała w opiece 
biegaczy.  

Wspaniały klimat świątecz-
ny udzielał się wszystkim. 
Mimo sportowej rywalizacji 

uśmiech królował na twarzach 
startujących. Na zakończenie 
burmistrz Gminy Jarosław 
Przewoźny wraz z matką 
przełożoną Sióstr Urszula-
nek s. Justyną Oleś wręczali 
nagrody dla najlepszych za-
wodników.

m Trzciel
Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy w Trzcielu 4 kwiet-
nia 2018 roku miała zaszczyt 
gościć byłego mieszkańca 
Trzciela i bardzo dobrego 
czytelnika Mirosława Rajte-
ra, obecnie mieszkającego w 
Peru. Na spotkanie przybyli 
klubowicze DKK w Trzcielu, 
członkowie Stowarzyszenia 
„Trzcielscy Seniorzy” oraz 
młodzież Szkoły Podstawo-
wej w Trzcielu. 

Nasz gość w swojej drugiej 
ojczyźnie pracuje w projektach 
eksploracyjnych, filmowych, 
turystycznych. Bierze czynny 
udział w pracach badawczych 
i edukacyjnych związanych z 
historią Peru, jest koordynato-
rem i organizatorem ekspedy-
cji po szlakach Inków. Zgłębia 
życie, tradycje i zwyczaje 
Indian zamieszkujących w do-
rzeczu Amazonki i rzeki Uka-
jali. Mieliśmy okazję obejrzeć 
film „Canchanuaya, mityczny 
sekret Ukajali”, który został 
zrealizowany przez naszego 
gościa. Bohaterami filmu są 
Indianie żyjący nad rzeką 
Ukajali. Zobaczyliśmy, jak 
wygląda ich codzienne życie, 
czym się żywią i jak spędzają 
czas. Ma się wrażenie, że czas 

zatrzymał się tam w miejscu. 
Niby cywilizacja tam dotarła, 
ale tubylcy żyją według sta-
rych wierzeń i praw. Zarabiają 
na utrzymanie, wyrabiając 
gliniane garnki i dzbany oraz 
tkając piękne tkaniny tradycja-
mi metodami. Tymi pracami 
trudnią się kobiety, mężczyźni 
polują starymi sposobami na 
zwierzęta i łowią ryby. Pod-
czas oglądania filmu mieliśmy 
okazję wysłuchać również 
śpiewu rodowitych Indian. 
Przyroda, jaką widzimy, jest 
niesamowita, na uwagę za-
sługują piękne wodospady, w 

których woda ma temperaturę 
90°C, 70°C, 60°C, ,40°C. Na 
koniec spotkania uczestnicy 
dowiedzieli się, jakie są dal-
sze plany naszego podróżnika 
i zadając pytania, pogłębili 
swoją wiedzę na temat tego 
pięknego kraju.

M I ROSŁAW R A J T ER 
JEST WSPÓŁAUTOREM 
KSIĄŻEK „EL TOP ANUAL 
DE LOS GRANDES DESCU-
BRIMIENTOS DEL PERU” I 
„TAMBOTOCO”.

W/w  pozycje otrzymaliśmy 
w darze od naszego gościa, za 
co dziękujemy.

Głośno czytać każdy może

Słoneczny bieg Świętej Urszuli

Spotkanie z Mirosławem Rajterem

Ogłoszenie Burmistrza Trzciela
o przyjęciu dokumentów

Na podstawie art. 43  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) zawiadamiam, że Rada Miejska w Trzcielu przyjęła uchwałą 
Nr XXXIX/310/2018 z dnia 29marca2018 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru 
w obrębie Chociszewo (zlokalizowanego przy kolei  i drodze powiatowej oraz w pobliżuautostrady 
A2 - obejmujący działki o nr ewidencyjnych 76/3, 76/4, 77, 78).
Informuję o możliwości zapoznania się z treścią dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowa-
niem o których mowa w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 w/w ustawy,  na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trzciel: www.bip.trzciel.pl oraz w  siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Trzcielu pokój nr 8.

Burmistrz   Trzciela 
/-/Jarosław Kaczmarek
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zestawy wypoczynkowe / systemy/ sypialnie
stoły i krzesła / meble kuchenne 

meble młodzieżowe
meblościanki

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

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

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 mineralne, 
akrylowe, kleje do styropianu, 

płytek , zaprawa tynkarska, 
murarska, blachy dachówkowe 

blacha aluminiowa, dachy ze 
styropianu - nowość , papy

AUTORYZOWANY SALON SPRZEDAŻY I SERWIS MAREK
ROMET , HYOSUNG , MICROCAR, LIGIER

SKUTERY , MOTOROWERY , ROWERY

LORGO Sp. z o.o. ul. KOLEJOWA 10 , Nowy Tomyśl
Salon sprzedaży tel: 61 44 27 006 , Serwis tel: 61 44 27 007

www.lorgo.romet.pl , www.lorgo.otomoto.pl , e-mail: salon@lorgo.eu

MOTOCYKLE

NOWA KOLEKCJA

ROMET 2018 !

Samochody od 14 roku życia , bez prawa jazdy kat. „B”

: 
Polecamy             a bratki krzaczaste i zwisające 

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

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

Małgorzata i Zdzisław Brudło
Jaromierz 38, 64-225 Kopanica

tel 68 384 06 45 – tel. kom. 604 222 116, 694 560 009
www.brudlo.com.pl



Str. 12 POWIATY-GMINY
24 kwietnia 2018POWIAT LESZCZYŃSKI

Zarząd Dróg Powiatowych 
w Lesznie rozstrzygnął prze-
targ na przebudowę drogi w 
Krzycku Małym. Zwycięzca 
przetargu –  Firma Usługowo 
– Handlowa Jacek Malepszy 
z Leszna - na wykonanie prac 
ma czas do 29 września br.

Oferty w dwóch organizowa-
nych przez Zarząd Dróg Powia-
towych w Lesznie przetargach 
okazały się znacząco wyższe 
niż zapisane na ten cel wydatki 
w budżecie powiatu leszczyń-
skiego. Na przebudowę drogi w 
Krzycku Małym zaplanowano 
2,1 mln zł. Najtańsza złożona w 
drugim przetargu oferta wynio-
sła jednak 2.831.802 zł.  Samo-
rządy powiatu leszczyńskiego 
i gminy Święciechowa podjęły 
uchwały o zwiększeniu wydat-
ków na tę inwestycję.  Kwotą 
700 tys. zł inwestycję wesprze 
spółka Werner Kenkel z Krzyc-
ka Wielkiego. Dzięki temu 
ZDP w Lesznie rozstrzygnęło 
przetarg i wybrało wykonawcę. 

Przebudowa drogi powiato-
wej w Krzycku Małym zakoń-
czy kilkuletnie inwestycje infra-
strukturalne w tej miejscowości. 
W latach 2016-2017 na zlecenie 
Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w 

Lesznie i gminy Święciechowa 
zbudowano tam sieć kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłącza-
mi. Obowiązkiem inwestorów 
było przywrócenie na ich koszt 
nawierzchni asfaltowej. Aby 
znacząco poprawić stan drogi w 
Krzycku Małym zarządca drogi, 
czyli powiat leszczyński, posta-
nowił wykonać generalną prze-
budowę drogi w tej miejscowo-
ści. Uwzględniając znaczącą 
część postulatów składanych 
przez mieszkańców samorząd 
powiatowy zlecił wykonanie 
dodatkowo na niektórych od-
cinkach tej drogi odwodnienia 
i ułożenia krawężników. Już  w 
2016 r. ekipa remontowa Za-
rządu Dróg Powiatowych w 

Lesznie poszerzyła jezdnię na 
odcinku od granicy Krzycka 
Małego do skrzyżowania z 
drogą powiatową Leszno – 
Włoszakowice. Wykonano 
wówczas także przebudowę 
kanalizacji deszczowej. Łączna 
wartość poniesionych dotąd 
przez powiat wydatków to ok. 
380 tys. zł.

Zakres prac w Krzycku Ma-
łym obejmuje m.in. frezowanie 
nawierzchni na szerokości 0,75 
- 1,5 m, wykonanie podbudowy 
jezdni i jej nawierzchni, wyko-
nanie ścieku prefabrykowanego, 
regulację włazów studni ścieko-
wych i rewizyjnych oraz prze-
budowę istniejącej kanalizacji 
deszczowej. 

Zwycięzca przetargu – spółka Colas Polska - i jej podwykonawcy wykonują prace drogowe na kilku odcinkach największej inwestycji w dziejach powiatu leszczyńskiego. 
Do września 2018 r. przebudowana zostanie droga Wijewo – Brenno – Zaborówiec – Włoszakowice – Bukówiec Górny (21,5 km) oraz zbudowany nowy odcinek do węzła 
Nietążkowo na drodze ekspresowej S5 (6,5 km).
Spółka Colas Polska prowadzi prace na odcinku w granicach powiatu leszczyńskiego. Aktualnie prace wykonywane są na kilku odcinkach.
Na odcinku Zaborówiec – Brenno poszerzono pobocza i wykonano nową konstrukcję jezdni na części odcinków. Na wielu fragmentach drogi ułożone zostały już nawierzchnie 
bitumiczne. Aby maksymalnie zintensy� kować prace drogowe wprowadzono na tym odcinku ruch wahadłowy.

We Włoszakowicach prace trwają na trzech ulicach. 
Na ul. Powstańców Wielkopolskich ułożono beto-
nowy ściek i trwa wylewanie  pierwszej warstwy 
asfaltu. Także na tym odcinku wprowadzono ruch 
wahadłowy. Na ul. Wolsztyńskiej budowany jest 
ciąg pieszo-rowerowy, m.in. układane są krawężniki 
oraz wykonywane wjazdy na pola. Na ul. Kurpińskie-
go z kolei trwają prace kanalizacyjne na poboczach.

Prace w Brennie i Wijewie rozpoczęto od budowy i 
przebudowy poboczy, a po wykonaniu na zlecenie 
gminy  Wijewo sieci kanalizacji sanitarnej spółka 
Colas zacznie prace drogowe. 

Marian Mielcarek, radny po-
wiatu leszczyńskiego i członek 
Zarządu Powiatu Leszczyń-
skiego otrzymał Złoty Znak 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Najwyższe odzna-
czenie dla ochotnika odebrał 
podczas sesji Rady Powiatu 
Leszczyńskiego.

O Złoty Znak Związku 
OSP dla Mariana Mielcarka 
wnioskował Zarząd Powia-
towy Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Lesz-
nie. Najwyższe odznaczenie 
związku dla wieloletniego 
wójta gminy Święciechowa, 
radnego powiatu leszczyń-
skiego i członka Zarzą-
du Powiatu Leszczyńskiego 
przyznano za wieloletnią 
działalność na rzecz lokal-

nego środowiska ochotników.
- Zaczynałem w 1958 r. 

od młodzieżowej drużyny 
pożarniczej w Osiecznej, a po 
przerwie na naukę w szkole 
średniej i studia związałem 
się z Ochotniczą Strażą Po-
żarną w Święciechowie, której 
prezesem byłem 23 lata. W 
tym czasie udało się wyre-
montować i doposażyć wiele 
gminnych jednostek ochot-
niczych – informuje Marian 
Mielcarek.

Podczas sesji Rady Powia-
tu Leszczyńskiego Marian 
Mielcarek odebrał odznakę z 
rąk Stanisława Wolniczaka, 
prezesa Zarządu Powiatowego 
ZOSP oraz starosty leszczyń-
skiego Jarosława Wawrzy-
niaka.

Nie często zdarza się, aby 
śpiewano komuś „dwieście 
lat” ponieważ 100 lat ma już 
za sobą. Tak było 12 kwiet-
nia br. w Bukówcu Górnym 
gdzie Pani Agnieszka Furman 
obchodziła jubileusz swoich 
setnych urodzin. 

W tym wyjątkowym dniu Pani 
Agnieszce towarzyszyła naj-
bliższa rodzina, przyjaciele, 
mieszkańcy Bukówca Górnego 
oraz władze samorządowe. 

Wicestarosta leszczyński 
Robert Kasperczak obecny na 
uroczystości życzył jubilatce 
dobrego zdrowia, pomyślno-
ści oraz optymizmu na dalsze 
szczęśliwe lata. 

Pani Agnieszka Furman 
urodziła się 12 kwietnia 1918 
r. w Bukówcu Górnym. Z domu 
nazywała się Głuszak. Miała 
sześciu braci i trzy siostry. 
Podczas II wojny światowej, 
kiedy miała 24 lata rozpoczęła 
służbę w gospodarstwie nie-
mieckim „U Niemca”, która 
trwała trzy lata. 

W sierpniu 1945 roku wyszła 
za mąż, za Władysława Furma-
na, który pracował na kolei w 
Zbąszynku. Agnieszka zajęła 
się domem i gospodarstwem w 
Bukówcu. Wspólnie doczekali 
się trójki dzieci: syna Edwarda, 
córek Julianny i Marii oraz 
trójki wnuków: Ireneusza, 
Marty i Pauliny – dzieci Ma-

rii i Zdzisława. Jubilatka ma 
siedmioro prawnuków, którym 
opowiada o czasach wojennych, 
swoich przeżyciach i o latach 
młodości.

W 1980 roku gospodarstwo 
przejęła najmłodsza córka 
Maria z mężem Zdzisławem. 
W listopadzie 1996 roku zmarł 
mąż Pani Agnieszki.

W całym życiu wiodło Jej 
się różnie, ale zawsze i wszę-
dzie przyjmowała wszystko z 
wdzięcznością. Nigdy nie miała 
wygórowanego mniemania o 
sobie. Pozostała osobą skrom-
ną i miłą. Jest zadowolona z 
każdego szczęśliwie przeżytego 
dnia, za który zawsze serdecz-
nie dziękuje Panu Bogu.

Wkrótce przebudowa drogi w Krzycku Małym

Największa inwestycja w historii powiatuZłoty Znak dla Mariana 
Mielcarka 

100 lat Agnieszki Furman z Bukówca Górnego

Klub Miłośników Starych 
Ciągników i Maszyn Rol-
niczych z Lipna obchodził 
15-lecie działalności. W 
uroczystościach jubileuszo-
wych, które odbyły się w Sali 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Lipnie uczestniczyli prze-
wodniczący Rady Powiatu 
Leszczyńskiego Jan Szkudlar-
czyk i starosta leszczyński 
Jarosław Wawrzyniak.
Podczas spotkania odbyło sie 
walne zebranie sprawozdaw-
cze. Zarząd klubu uzyskał 
absolutorium. Wspominano 
jak powstawał klub, ilu liczył 
członków na początku i 
obecnie. Doceniono rodziny 
kolekcjonerów maszyn rol-
niczych. Impreza zakończyła 

się „Balem Traktorzysty”.
Klub liczy obecnie 260 
członków z kraju i zagranicy. 
Każdego roku w sierpniu 
organizuje unikatowy na 
europejską skalę Festiwal 
Starych Ciągników i Maszyn 
Rolniczych im. Jerzego Sa-
melczaka. To także najwięk-
sza wystawa zabytkowych 
traktorów i maszyn rolni-
czych w Polsce. Odrestauro-
wane eksponaty są prezen-
towane na 16 regionalnych 
wystawach i uroczystościach. 
Do zasług klubu należy ura-
towanie od zniszczenia wielu 
maszyn, ciągników i narzędzi 
z minionej epoki.

Fot. Elka.pl

15-lecie Klubu „Traktor i Maszyna” 

b

b



Str. 13POWIATY-GMINY
24 kwietnia 2018

W ścianę jednego z sześciu 
bloków Gminnego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego przy 
ul. Kąkolewskiej w Lesznie 
wmurowano akt erekcyjny. 
Gminne Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego to spółka 
powołana przez leszczyński 
samorząd. Jej pierwszym za-
daniem jest budowa mieszkań 
na wynajem. Prace projektowe 
6 bloków, w których będzie 96 
mieszkań rozpoczęły się w roku 
2016. Budowa ruszyła w lutym 
2018. Inwestycja jest warta 
24,5 mln złotych, z tego 13,5 
mln złotych to kredyt z Banku 
Gospodarstwa Krajowego uzy-
skany w ramach rządowego pro-
gramu popierania budownictwa 
mieszkaniowego. 

28 marca 2018r. w Lesznie 
odbył się Ogólnopolski Kon-
gres Zwalczania Dopalaczy. 
Organizacja tego wydarze-
nia stała się wypadkową do-
tychczasowych doświadczeń 
władz samorządowych w 
walce z dopalaczami. 

Eskalacja problemu na prze-
strzeni lat wymagała podjęcia 
zdecydowanych działań. W 
tym celu Ministerstwo Spra-
wiedliwości, na prośbę miasta 
Leszna, zleciło Instytutowi 
Wymiaru Sprawiedliwości 
przygotowanie ekspertyzy 
na temat prawnej możliwo-
ści zwalczania dopalaczy z 
punktu widzenia cywilnego, 
administracyjnego i karnego. 
Pierwsza część debaty po-
święcona była przedstawieniu 

wspomnianej ekspertyzy.  W 
drugiej części odbyła się de-
bata z udziałem ekspertów: wi-
ceministra sprawiedliwości dr. 
Marcina Warchoła, wicemini-
stra Jana Dziedziczaka, sędzie-
go Bartosza Jakubowskiego 
(Departament Legislacyjny 
Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści),  dr. Bartłomieja Wróblew-
skiego – Posła na Sejm RP, 
Tomasza Białasa – dyrektora 
Departamentu Nadzoru Nad 
Środkami Zastępczymi Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej  
oraz zastępca dyrektora Biu-
ra Kryminalnego Komendy 
Głównej Policji – mł. insp. 
Grzegorza Napiórkowskiego. 
Debata stała się doskonałą 
okazją do dyskusji. Uczestnicy 
kongresu zdobyli wiedzę na 
temat procedowanych zmian 

legislacyjnych, które przyczy-
nią się do walki z tym ważkim 
problemem społecznym.  

Wielokrotnie podkreślono, 

że miasto Leszno nieprzypad-
kowo stało się stolicą walki 
z dopalaczami. Warto wspo-
mnieć chociażby o powołanym 

zespole, z inicjatywy Wicepre-
zydenta Piotra Jóźwiaka, który 
przygotował własną propozycję 
nowelizacji ustawy o prze-

ciwdziałaniu narkomanii. Jak 
podkreślił wiceminister spra-
wiedliwości Marcin Warchoł, 
zaproponowane w niej rozwią-
zania są warte przemyślenia.    

W kongresie wzięło udział 
ok. 100 osób. Byli to komen-
danci i przedstawiciele ko-
mend na szczeblu wojewódz-
kim, powiatowym i miejskim, 
dyrektorzy wojewódzkich 
i powiatowych stacji sani-
tarno – epidemiologicznych, 
prokuratorzy, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych 
w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniom i narkomanii. 
Liczymy na deklaracje przyby-
łych ministrów o wzmożonej  
pracy, której efektem będzie 
zmiana dotychczasowych, jak 
wykazał kongres, nieskutecz-
nych przepisów prawa.

Dobre tempo na placu budowy

Leszno stolicą walki z dopalaczami

W dniu 30 marca Prezydent 
Miasta Leszna przedłożył w 
biurze Rady „Sprawozdanie 
z wykonania budżetu Miasta 
Leszna za 2017 rok, Sprawoz-
danie z wykonania planu fi-
nansowego instytucji kultury 
za 2017 rok oraz Informację o 
stanie mienia Miasta Leszna 
na dzień 31.12.2017 r. Spra-
wozdanie zostało złożone do 
Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w celu wyrażenia opinii 
o sprawozdaniu z wykonania 
budżetu 

W dniu 16 kwietnia odbyło 
się posiedzenie wszystkich 
komisji problemowych Rady, 
na którym zostało zapre-
zentowane sprawozdanie z 
wykonania budżetu Miasta 
Leszna za rok 2017. Od tego 
momentu komisje problemo-
we mogą rozpocząć dyskusję 

nad sprawozdaniem z wy-
konania budżetu. Komisja 
Rewizyjna podczas swoich 
posiedzeń dotyczących oceny 
wykonania budżetu za 2017 
rok sformułuje wniosek w 
sprawie udzielenia absoluto-
rium i opinię o wykonaniu 
budżetu za rok 2017. Wniosek 
będzie opiniowany przez RIO.  

Na majowej Sesji Rada Miej-
ska po rozpatrzeniu:
1) Sprawozdania z wykonania 
budżetu Miasta Leszna za 
rok 2017,
2) Sprawozdań finansowych
3) Opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu 
w sprawie wykonania budżetu
4) Informacji o stanie Mienia 
Miasta Leszna
5) Stanowiska Komisji rewi-
zyjnej w sprawie udzielenia 
absolutorium 

Radni podejmą uchwały w 
sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wyko-
nania budżetu Miasta Leszna 
za 2017 rok  oraz o udzieleniu 
Prezydentowi Miasta Leszna 
absolutorium z wykonania 
budżetu za rok 2017. Warto 
nadmienić, ze absolutorium 
budżetowe jest nie tylko for-
mą, co aktem kontroli  rady 
gminy wobec organu wyko-
nawczego- w tym przypadku 
Prezydenta.

Dochody miasta w roku 
2017 wyniosły blisko 358 mi-
lionów, kwota zadłużenia wy-
nosi 167,5 miliona, w ubiegłym 
roku magistrat spłacił  22,5 
miliona, wydatki zrealizowane 
to kwota około 385 milionów 
zł, wydatki bieżące 329 milio-
nów, wydatki majątkowe 55 
milionów. 

Absolutorium dla Prezydenta 
Miasta Leszna za rok 2017

MIASTO LESZNO

www.rm.leszno.pl

13 kwietnia miasto Leszno 
obchodziło Dzień Pamięci 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej. 
Wśród zamordowanych były 
co najmniej 133 osoby zwią-
zane z Lesznem. Uroczy-
stości odbyły się w trzech 
miejscach: na cmentarzu, 
w Bazylice Mniejszej i pod 
pomnikami Pamięci Ofiar 
Katynia i Matek Katyńskich. 

Licznie zgromadzili się przed-
stawiciele miasta, starostwa 
powiatowego, służb mun-
durowych, organizacji i sto-
warzyszeń. Przyszło dużo 
młodzieży, co szczególnie 
cieszy przedstawicieli krew-
nych ofiar. 

- Pamiętajcie o tej hanieb-
nej zbrodni, jakiej dokonało 
NKWD. Dziękuję, że tu je-
steście, że przybywacie. Wy 
musicie pamiętać. Kiedy się 
zapisywałam do Stowarzy-
szenia Rodzina Katyńska było 
nas trzydzieści osób. Teraz 
zostało pięć: trzy w Lesznie 
i dwie w terenie. Wszyscy 
mamy już swój wiek - mówił 
Henryk Szymański, syn za-
mordowanego w Ostaszkowie 
Jana Kantego Szymańskiego. 

Katyń, Charków, Miedno-
je, Bykownia, Kuropaty - to 
miejsca kaźni na nieludzkiej 
ziemi. Zginęło około 22.000 
zawodowych wojskowych i 
oficerów rezerwy: profeso-
rów wyższych uczelni, leka-
rzy, prawników, inżynierów, 
nauczycieli, dziennikarzy, 
literatów i duchownych, poli-
cjantów, kolejarzy, żołnierzy 
Korpusu Ochrony Pogranicza 
i funkcjonariuszy służby wię-
ziennej. Wśród nich były co 
najmniej 133 osoby związane 
z Lesznem - mówił pod po-
mnikiem ofiar wiceprezydent 
Leszna Piotr Jóźwiak. Przypo-

mniał, że zbrodnia ta do dziś 
nie została osądzona, że za 
głoszenie prawdy o Katyniu 
władze PRL skazywały na 
więzienie. - Minęły dziesię-
ciolecia, zanim można było 
zacząć mówić prawdę znaną 
od 1943 roku - podkreślał 
wiceprezydent. 

Poruszające wystąpienie 
przygotowali uczniowie i na-
uczyciele ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Lesznie. Mówili 
o wstrząsającym odkryciu 
zbiorowych mogił w lesie 
katyńskim i o odczuciach, 
jakie towarzyszyły idącym na 
śmierć.  

Ta zbrodnia do dziś nie została osądzona

Prezydent Leszna podpisał 
umowy z Polskim Związkiem 
Szermierczym i Polskim 
Związkiem Jeździeckim. 
Obie organizacje będą wspie-
rać samorząd w staraniach 
o pozyskanie ministerialnej 
dotacji na budowę nowocze-
snego obiektu sportowego. 
To ma być hala widowisko-
wo-sportowa z basenem. 
Ma powstać w południowej 
części miasta, w strefie inwe-
stycyjnej I.D.E.A, w pobliżu 
Galerii Leszno. 

- Przygotowania do tej inwe-
stycji rozpoczęliśmy półtora 
roku temu od rozmów z na-
szymi klubami sportowymi. 
Zebraliśmy ich opinie i oczeki-
wania. Nie mamy wątpliwości, 
że taki obiekt jest potrzebny 
- tłumaczy prezydent Łukasz 
Borowiak. Początkowo pla-
nowano, że to będzie jedynie 
hala widowiskowo-sportowa, 
ale kiedy okazało się, że za-
mknięta została pływalnia 
Akwawit powstał pomysł do-

budowania do nowego obiektu 
także basenu. Ze wstępnych 
szacunków wynika, że sama 
hala miałaby kosztować ok. 22 
mln zł, a razem z basenem - 33 
mln zł. - Nie będziemy się z 
niczym śpieszyć. Chciałabym, 
aby w projekcie budżetu mia-
sta na rok 2019 zarezerwowane 
zostały pieniądze na wykona-
nie projektu i zgromadzenie 
wszystkich potrzebnych do-
kumentów. To będzie wydatek 
około 800.000 złotych - dodaje 

prezydent. Realizacja inwesty-
cji na ma być rozłożona na dwa 
lata, być może już na rok 2020 
i 2021. Ale wszystko będzie 
zależeć od pieniędzy. - Jest 
szansa pozyskania dotacji - w 
wysokości 50 procent wartości 
inwestycji - z Ministerstwa 
Sportu - mówi wiceprezydent 
Piotr Jóźwiak. I o takie dofi-
nansowanie samorząd będzie 
zabiegał. Stąd też inicjatywa 
pozyskiwania sojuszników 
budowy hali. 

Kolejny krok do budowy hali 
widowiskowo-sportowej z basenem
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Zbąszyń 
ul. Przysiółki 6

a odzież robocza i art. BHP

a nawozy, środki do oczek 
wodnych, narzędzia ogrodnicze

a kostka brukowa, bloczki M6

a węgiel i miał workowany oraz 
drewno kominkowe

TEL. 68 3868 400 
LUB 784 960 155

WWW.ZUPZBASZYN.PL

ZAPRASZAMY

Korzystny System Ratalny!!! 
ALIOR BANK

ZAPRASZAMY

BAZA GS Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 20

Skup:  złomu stalowego i metali kolorowych
Sprzedaż:  materiałów budowlanych, węgla, miału i koksu

61 442 3638

P.H.U. ”MARKPOL”

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

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

Rakoniewice ul. Dworcowa 5
TOMASZ BRYCHCY
ul. Poznańska 34 ,Grodzisk Wlkp.
tel. 601 668 680

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 

nagrobki granitoweszeroka gama wyrobów
remonty, renowacje
galanteria nagrobków
lampy, wazony, liternictwo itp.

Widnieje na nim 96 nazwisk 
Polek i Polaków, bez żadnych 
tytułów, bez funkcji. Zgi-
nęły osoby, które wspólnie 
wybrały się do Katynia, by 
uczcić pamięć pomordowa-
nych polskich oficerów. I to 
jest wystarczający powód, by 
ten pomnik powstał i stanął w 
stolicy Polski. 

Warszawa 10 – 04 - 2018
Tragedia smoleńska miała być 
zapomniana: żadnych pomni-
ków, żadnych kwiatów, upa-
miętnień, wspomnień i co naj-
ważniejsze żadnego śledztwa. 
Lata 2010 – 2015 to pasmo nie-
ustających szyderstw, nikczem-
nych ataków  i barbarzyńskiej 
nagonki, skierowanych przeciw 
ludziom upominającym się o 
prawdę  wydarzeń z 10 kwietnia 
2010 roku. Po ośmiu latach do-
pominania się, apeli i ogromnej 
mobilizacji społecznej nasz trud 
został nagrodzony.  10 kwiet-
nia, na pl. Piłsudskiego, blisko 
Grobu Nieznanego Żołnierza, 
odsłonięto pomnik smoleński. 
Możemy czuć się jego funda-
torami, bowiem zbiórki na ten 
cel wspieraliśmy we wszystkich 
zakątkach Polski, również w 
Nowym Tomyślu.   

Częścią pomnika będzie 
już niedługo krzyż. Krzyż, 
który na naszych oczach, za 

pośrednictwem popularnych 
mediów, wyszydzano na Kra-
kowskim Przedmieściu. Pan 
Bóg pozwolił, by Jerzy Kalina, 
najważniejszy artysta upamięt-

niający księdza Popiełuszkę, 10 
kwietnia 2018 roku upamiętnił 
tragedię nad Smoleńskiem. 
Warto przypomnieć, że przed 
rzeźbą autorstwa Jerzego Ka-

liny  – grobem księdza Jerzego 
- klękali: Jan Paweł II, Bene-
dykt XVI, Margaret Thatcher i 
George Bush. A od teraz przed 
pomnik smoleński będą przy-

chodzili wielcy tego marnego 
świata. Przegrał bełkot armii 
trolli, ryk resortowych dzieci i 
ich rodziców czy dziadków, wy-
śmiewających wybitny projekt, 

metaforę losu polskich pokoleń. 
Wraca majestat Rzeczypospoli-
tej. To nasz triumf. Ten pomnik 
jest wyrazem odrzucenia lęku i 
przywrócenia godności państwa 
i godności narodu, dlatego jest 
tak potrzebny. Pośrednio, to też 
pomnik wierności, upamiętnie-
nia tych, którzy przez 96 mie-
sięcy walczyli, by on powstał. 

Aleksandra Tabaczyńska

Od redakcji: uczestnicy wyjazdu 
do Warszawy, na uroczystość 
odsłonięcia pomnika smoleń-
skiego dziękują Krzysztofo-
wi Czarneckiemu,  prezesowi 
okręgu pilskiego oraz Adamowi 
Frąckowiakowi, pełnomocniko-
wi biura poselskiego Marcina 
Porzucka  za zorganizowanie 
podróży. 

Odsłonięcie smoleńskiego pomnika
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W piątek, 13 kwietnia 2018 
r., w Szkole Podstawowej 
im. Leonarda Śliwińskiego              
w Sątopach, przy  tablicy 
pamiątkowej, odbył się apel 
z okazji 78. Rocznicy Zbrod-
ni Katyńskiej .

Uroczystość rozpoczęto od 
wprowadzenia pocztu fla-
gowego i odśpiewania hym-
nu narodowego. Następnie 
uczniowie  przypomnieli 
najważniejsze fakty histo-
ryczne związane z wyda-
rzeniami II wojny światowej   
i okolicznością śmierci w 
katyńskim lesie polskich 

oficerów Wojska Polskiego, 
Policji i Korpusu Ochrony 
Pogranicza. 

Wszyscy zebrani  uczcili 
minutą ciszy  pamięć ofiar 
katastrofy lotniczej polskiego 
samolotu rządowego, który  
rozbił się  10 kwietnia 2010 r. 
pod Smoleńskiem,   w drodze 
do Katynia, na miejsce po-
ległych polskich bohaterów.  
Te tragiczne wydarzenia, 
które na trwałe wpisały się 
w historię narodu polskiego, 
są tradycyjnie upamiętniane 
przez uczniów i uczą pa-
triotyzmu i bezgranicznego 
heroizmu Polaków.

15 marca w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Poli-
cealnych im. M. Kopernika 
w Nowym Tomyślu gościł 
Mateusz Kościukiewicz – 
aktor cieszący się uznaniem 
w kraju i za granicą. 

Mateusz zrealizował obietnicę 
złożoną licealistom z Koper-
nika jeszcze w czerwcu 2017 
r. Podjął się wówczas, jako 
absolwent Liceum Ogólno-
kształcącego im. M. Koper-
nika w Nowym Tomyślu, 
przeprowadzenia z uczniami 
warsztatów mających pomóc 
im panować nad emocjami. 
Grupa licealistów  po lekcjach 
miała okazję spędzić dwie 
„szalone” godziny  z aktorem. 
W tym czasie Kościukiewicz 
udzielił licealistom bardzo 
przydatnych i niezwykle in-
teresujących rad. Ponadto 
aktor opowiedział im o swo-
jej pracy, dał kilka cennych 
wskazówek, jak radzić sobie 
w sytuacjach stresujących 
np. podczas występu przed 
szeroką publicznością bądź 
… przed komisją maturalną. 
Uczniowie poznali również 
kilka sposobów na koncen-
trację. Rozmawiali o kontrolo-
waniu własnych snów- o świa-
domym śnieniu; opowiadali 

swoje najciekawsze marzenia 
senne bądź koszmary. Po spo-
tkaniu Karolina stwierdziła 
krótko: Zintegrowaliśmy się 
zarówno z Panem Mateuszem, 
jak i z rówieśnikami. Wszy-
scy spędziliśmy miło czas i 
będziemy długo pamiętać te 
warsztaty. Mamy nadzieję, że 
wkrótce będziemy mieli oka-
zję znów spotkać tak ciekawą 
osobowość. 

Po warsztatach aktor udzie-
lił szkolnej stacji telewizyjnej 
„Kopernik TV” wywiadu, 

który wkrótce można będzie 
obejrzeć na stronie szkoły, 
fb. Żywo interesował się też 
zmianami, jakie zaistniały w 
Jego ogólniaku, tym bardziej 
że wciąż jest bardzo emocjo-
nalnie związany z „Koper-
nikiem”, czemu dał wyraz w 
rozmowie z dyrektor szkoły p. 
Agnieszką Kaczmarek

Społeczności „Kopernika” 
pozostaje nadzieja, że Mateusz 
Kościukiewicz, mimo nawału 
pracy, odwiedzi jeszcze nie raz 
swoją szkołę. 

78. rocznica Zbrodni Katyńskiej

Kościukiewicz w „Koperniku”

Nauczyciele grodziskiego 
Zespołu Szkół Technicznych 
im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego po raz kolejny w bie-
żącym roku szkolnym wyko-
rzystali innowacyjne formy 
nauczania, łącząc poważne 
treści z zabawą dla młodzie-
ży. W poniedziałek 19 marca 
zespół nauczycieli historii  
Anna Budnik i  Sebastian 
Tuliński zorganizowali kon-
kurs Awantura o Powstanie 
Wielkopolskie oparty o za-
sady teleturnieju Awantura 
o kasę znanego z TV. 

To już druga edycja konkursu 
w „różowej’ ,  tym razem dla 
uczniów klas siódmych i gim-
nazjalistów. Tematyka zwią-
zana była z historią Powstania 
Wielkopolskiego  zwycię-
skiego zrywu powstańczego 
w historii Polski, bez którego 
nie byłoby II Rzeczypospolitej 
takiej, jaką znamy. Konkurs 
poprzedził film dokumentalny 
na temat Powstania Wielkopol-
skiego. Trzyosobowe zespoły 
zmierzyły się z pytaniami o 
różnym stopniu trudności. Do 
udziału w konkursie zgłosiło 
się 6 trzyosobowych drużyn 
z: Grodziska Wielkopolskiego 
(2 drużyny), Kamieńca (1 dru-
żyna), Konojadu (1 drużyna) 
i Rostarzewa (2 drużyny). 
Wszystkich gości serdecznie 
powitała gospodyni szkoły  

dyrektor  Anna Matysiak.  Na 
tę szczególny konkurs z okazji 
100-lecia wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego przybyli 
przedstawiciele grodziskiego 
Starostwa Powiatowego  Doro-
ta Jaśkowiak  - Przewodniczą-
ca Rady Powiatu i  Sławomir 
Górny - Wicestarosta Powiatu. 
Swoją obecnością zaszczycili 
mury szkoły także nauczyciele
-opiekunowie uczniów przyby-
łych na konkurs:  Paweł Nowak 
(SP2 Grodzisk),  Anna Stacho-
wiak (SP4 Grodzisk),  Dariusz 
Stachowiak (SP Kamieniec),  
Stanisław Wałkiewicz (SP 
Konojad),  Mariola Chuchla 
(ZPSG Rostarzewo). Po za-
ciętej rywalizacji najwięk-
szym refleksem i bystrością 
umysłu wykazał się zespół ze 
Szkoły Podstawowa Nr 2 im. 
Powstańców Wielkopolskich 
w Grodzisku w składzie: Mo-
nika Miś, Bartosz Rogoziński, 
Eryk Przybylak, który wygrał 
konkurs. 

D r ug ie  m iejsce  zajęl i 
uczniowie z Zespołu Przed-
szkolno-Szkolno-Gimnazjal-
nego w Rostarzewie: Krzysz-
tof Kosicki, Nikodem Lorenc, 
Jakub Zgaiński. Z kolei trzecią 
lokatę zdobyli młodzi adepci 
historii ze Szkoły Podstawowej 
im. Powstańców Wielkopol-
skich w Konojadzie: Karolina 
Galusik, Dagmara Lemańska, 
Wiktoria Przybyła. 

Święta Wielkiej Nocy to nie 
tylko czas zadumy, refleksji i 
tajemnicy, ale przede wszyst-
kim ogromna radość i chęć 
dzielenia się z innymi. 

To szczególnie wzięli sobie 
do serca uczniowie klasy I 
p, którzy wraz z kolegami  
i koleżankami z II p i III p 
oraz oczywiście z opiekunami 
przyrządzili przepyszne potra-
wy świąteczne.

28.03.2018r. w świetlicy, 
na przystrojonym przez nich 
„Wielkanocnym stole” zago-
ściły tradycyjne, świąteczne 
przysmaki: żurek, jajka fasze-

rowane, różne sałatki, a także 
babki i mazurki.

Chętnych do spróbowania 

tych wszystkich specjałów 
nie brakowało więc świetlica 
bardzo szybko zapełniła się 

amatorami dobrego jedzenia.                                                                           
Prezentację  „Wielkanocnego 
stołu”  zaszczyciła też swo-
ją obecnością pani dyrektor 
Anna Matysiak oraz goszczący 
w tym dniu w szkole poeci -  
Eleonora i Ryszard Biberstajn. 

Z o rga n i z owa ny  p r z ez 
uczn iów  „Wiel ka nocny 
stół” wprowadził wszystkich  
w świąteczny nastrój i był 
przykładem wspólnego działa-
nia młodzieży bez podziału na 
zawody. Gotowali i szykowali 
wszystko nie tylko kucharze, 
ale też mechanicy czy sprze-
dawcy.

Aleksandra Żmidzińska

Dnia 5 kwietnia 2018 roku 
uczniowie Zespołu Szkół 
Technicznych im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego w Grodzisku 
Wielkopolskim, o kierunku 
Technik Rolnik, podczas Dnia 
Otwartego w Powiatowym 
Biurze ARiMR dowiedzieli 
się jak wypełnić elektroniczny 
wniosek o przyznanie płatno-
ści bezpośrednich oraz płatno-

ści obszarowych PROW, które 
od bieżącego roku są składa-
ne w formie elektronicznej. 
Uczniowie chętnie wypełniali 
wnioski na stanowisku kom-
puterowym, zadawali pytania 
nie tylko związane z progra-
mem komputerowym ale także 
dotyczących prowadzenia 
gospodarstwa rolnego.

Emilia Krzyżanek

S z k o l n a  r e p r e z e n t a c j a 
szczypiornistów z Zespo-
ł u  Sz kó ł  Te ch n icz nych  
im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego  9 kwietnia  wybrała 
się na turniej towarzyski  do 
Swarzędza. Zawody stały na 
wysokim poziomie, naszym 
uczniom  udało się wywalczyć 
III miejsce godnie i walecznie 
reprezentując naszą szkołę.  
Mecze rozgrywane były syste-
mem każdy z każdym i trwały 
2x15. I miejsce zajęli ucznio-
wie z Poznania, II miejsce 
reprezentacja gospodarzy, III 
ZST Grodzisk, natomiast IV 
miejsce uczniowie z Trzcianki.

Anna Ledzianowska  

W roku szkolnym 2017/2018  
uczn iowie naszej szkoły  
kształcący się w zawodzie 
technik ekonomista wzięli 
udział w konkursie Akademia 
Księgowego organizowanym 
przez Stowarzyszenie Księ-
gowych w Polsce oddział w 
Poznaniu. Po trudnych elimi-
nacjach szkolnych uczniowie z 
klasy IIIC I IV C zakwalifiko-
wali się do etapu wojewódzkie-
go, który odbył się  02.03.2018 

r. w siedzibie organizatorów 
konkursu na ul. Ziębickiej w 
Poznaniu.

Po zaliczeniu testów i 
zadań w II etapie konkur-
su pięciu uczniów wraz z 
opiekunem miało okazję 
zwiedzić nowoczesny ośro-
dek dydaktyczno-szkoleniowy 
SKwP, zapoznać się z kadrą 
prowadzącą szkolenia w 
zakresie finansów, rachun-
kowości oraz skorzystać 

z gościnności gospodarzy 
będąc zaproszonym na uro-
czysty obiad w restauracji 
Stowarzyszenia. 

Od dyrektora  SKwP w 
Poznaniu pana Mariusza No-
woryty nasza szkoła otrzymała 
plakaty i plansze dydaktyczne 
do nauki księgowości oraz 
została  zaproszona do udziału 
w ciekawych wykładach bran-
ży finansowej planowanych 
wiosną br.

Awantura o Powstanie Wlkp.

Specjały „Wielkanocnego stołu”

Szczypiorniści „Różowej” na pudle

Akademia Księgowego

Elektroniczna edukacja
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m Komorniki
Po raz drugi w historii Pol-
ska była organizatorem mi-
strzostw Europy do lat 18 w 
rugby. Tegoroczny turniej z 
udziałem 16 drużyn, odbył 
się w Wielkopolsce. Cztery 
spotkania rozegrane zostały 
na stadionie GOSiR Komor-
niki w Plewiskach przy ul. 
Szkolnej 132.

Turniej EURORUGBY 2018 
U-18, toczył się w dwóch 
grupach: Championship (o 
miejsca 1-8) oraz Trophy 
(o miejsca 9-16). W grupie 
mistrzowskiej rywalizowa-
ły drużyny: Belgii, Francji, 
Gruzji, Hiszpanii, Holandii, 
Portugalii, Rosji i Rumunii. 
Natomiast w grupie Trophy 
zespoły: Czech, Litwy, Luk-
semburga, Łotwy, Niemiec, 
Polski, Szwajcarii i Ukrainy. 
W zawodach wzięło udział 
ponad 600 zawodników. 24 
spotkania rozegrane zostały 
na sześciu stadionach, obok 
Plewisk, również na obiek-
tach w: Poznaniu, Jarocinie, 
Żerkowie, Szamotułach oraz 
Grodzisku Wielkopolskim.

Na stadionie GOSiR Ko-
morniki w Plewiskach roze-
grane zostały cztery spotkania 

grupy mistrzowskiej. 25 mar-
ca o godz. 12.00 zmierzyły się 
drużyny Gruzji i Holandii. To 

spotkanie kopnięciem owalnej 
piłki rozpoczął Jan Broda, 
wójt gminy Komorniki, a 

potem na boisku toczyła się 
już mistrzowska gra. Gruzini 
kontrolowali wydarzenia na 
boisku i zwyciężyli wysoko 
69:12. Także drugi pojedy-
nek ćwierćfinałowy Francji 
i Rumunii był jednostronny, 
ostatecznie Francja zwycięży-
ła 67:8. W środę 28 marca na 
stadionie w Plewiskach odby-
ły się pojedynki półfinałowe. 
W pierwszym z nich o godz. 
12.00 Francja zmierzyła się z 
Hiszpanią wygrywając 38:7, a 
o godz. 16.00 Gruzja zagra-
ła z Portugalią i wynikiem 
25:0 zagwarantowała sobie 
udział w meczu finałowym 
mistrzostw.

Mistrzostwa Europy U-18 
w Rugby zakończyły się 31 
marca w Grodzisku Wiel-
kopolskim meczami finało-
wymi grupy Championship. 
Zwycięzcą tej grupy została 
po raz pierwszy w historii re-
prezentacja Gruzji pokonując 
zawodników Francji 8:3. 

Mimo, że rozgrywki rugby 
nie są dyscypliną bardzo po-
pularną w Polsce i aura nie 
sprzyjała, doping na stadionie 
był bardzo żywiołowy, za co 
należy dziękować wszystkim 
kibicom. 

GOSiR Komorniki

9 kwietnia 2018 roku Prezesa 
Zarządu Volkswagen Poznań 
- Jens Ocksen, przekazał na 
rzecz Caritas Archidiece-
zji Poznańskiej samochód 
produkowany w fabryce we 
Wrześni. To Volkswagen 
Crafter, typ Kasten z silni-
kiem 2.0 TDI 130 KW  w 
kolorze białym z wysokim 
dachem. 

Wyposażony jest między inny-
mi w  manualną, sześciobiego-
wą skrzynię biegów, wspoma-
ganie parkowania, klimatyza-
cję oraz tempomat.  Wartość 
katalogowa samochodu tego 
samochodu to ponad 120 ty-
sięcy złotych netto, jest to dar 
przekazany z okazji 25lecia 
firmy. W czasie przekazania 

Prezes powiedział „Nasze 
przedsiębiorstwo od blisko 
25 lat silnie związane jest  
z Wielkopolską. Od prawie 
ćwierć wieku tworzymy go-
spodarczy krajobraz regio-
nu. Podejmujemy różnorodne 
inicjatywy na rzecz rozwoju 
społeczności lokalnych w są-
siedztwie naszych zakładów 
produkcyjnych, a także anga-
żujemy się w działania ważne 
dla całego regionu.  Cieszę 
się, że mogę dzisiaj z dumą 
przekazać jeden z naszych 
produktów na rzecz poznań-
skiego oddziału Caritas. Ten 
samochód z pewnością sprosta 
wymaganiom i oczekiwaniom 
organizacji, która każdego 
dnia pomaga wielu potrzebu-
jącym”.

- Bardzo cieszy nas otrzy-
many samochód. 8 i 9 kwiet-
nia to dla nas dwa najważ-
niejsze dni tego roku, nie 
wyobrażam sobie lepszego 
momentu na otrzymanie ta-
kiego cennego daru - mówi 
ks. Marcin Janecki Dyrektor 
Caritas Archidiecezji Po-
znańskiej.  Samochód będzie 
służył do przewozu między 
innymi sprzętu rehabilita-
cyjnego, mebli, wszelkiego 
rodzaju towarów i pomocy 
rzeczowej, przekazywanej 
naszym podopiecznym.

Poświęcenia samochodu 
dokonał arcybiskup Stani-
sław Gądecki, metropolita 
poznański.

Tekst i zdjęcie: Hieronim Dymalski

Mistrzostwa Europy w rugby

Volkswagen Poznań dla Caritas 

7 i 8 kwietnia w Biocentrum 
Uniwersytetu Przyrodnicze-
go w Poznaniu odbyło się II 
Ogólnopolskie Sympozjum 
Nauk Przyrodniczo-Rolni-
czych.

Organizatorem był Samorząd 
Studencki Wydziału Rolnic-
twa i Bioinżynierii wraz z 
Sekcją Medyczną mAb oraz 
Kołem Naukowym Studentów 
Biotechnologii OPERON. W 
ramach seminarium odbyły się 
warsztaty prowadzone przez 
Panią mgr Małgorzatę Cheł-
kowską-Dorna z Collegium 
da Vinci, sesje referatowe i 
posterowe. 

Patronat honorowy nad II 
Ogólnopolskim Sympozjum 
Nauk Przyrodniczo-Rolni-
czych objęli: JM Rektor UPP 
prof. dr hab. Jan Pikul, Dzie-
kan Wydziału Rolnictwa i 
Bioinżynierii prof. dr hab. 
Anna Kryszak. 

Wykład inauguracyjny pt.: 
”Agrobiotechnologia – inne 
oblicze, A.D. 2018” wygłosił 
prof. dr hab. Tomasz Twar-
dowski z Zakładu Biosyntezy 
Białka z Instytutu Chemii Bio-
organicznej Polskiej Akademii 
Nauk w Poznaniu. Wykład 
honorowy w drugim dniu 
Sympozjum wygłosił Pan 
mgr inż. Paweł Śledziński, 
doktorant z Katedry Biochemii 
i Biotechnologii Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu. 
Tematem jego wystąpienia 

były „Kannabinoidy w medy-
cynie”. W Sympozjum brało 
udział ponad 100 uczestników 
z 22 ośrodków naukowych w 
Polsce.

Na najlepszych studentów 
czekały nagrody. Według ko-
misji sesji posterowej w skła-
dzie: dr hab. Joanna Zeyland, 
dr Agnieszka Nowak – Ter-
piłowska najlepszą studentką 
została Ewelina Kowal, drugie 
miejsce zajęła Natalia Piątek, 
trzecie - Nikola Sikora.

Natomiast  sesji referatowej 
odbyło się pięć. Pierwsze 
miejsce zajęła Paulina Korpys 
z Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Poznaniu z tematem 
– Klonowanie modularne 
Golden Gate jako cenne na-
rzędzie do nadekspresji białek 
w komórkach niekonwencjo-
nalnych drożdży Yarrowia-
lipolytica. Artur Jędrzak z 
Politechniki Poznańskiej z 
tematem – Konstrukcja bio-
sensora enzymatycznego do 
detekcji glukozy w oparciu o 
układ magnetyt/lignina/poli-
dopamina/oksydaza glukozo-
wa– zajął drugie miejsce. Na 
trzecim miejscu uplasowała 
się Aneta Basińska-Barczak 
z Instytutu Genetyki Roślin 
Polskiej Akademii Nauk z 
referatem na temat: Zmiany 
w korzeniu pszenicy zwyczaj-
nej ( Triticumaestivum L.) w 
wyniku inokulacji grzybami 
Trichoderma.

Tekst i zdjęcie Hieronim Dymalski

Wojewoda: Cieszę się, że 
udało nam się skutecznie sfi-
nalizować pomoc dla osób 
poszkodowanych

Rządowe wsparcie dla osób 
poszkodowanych w wyniku 
wybuchu gazu i zawalenia ka-
mienicy na poznańskim Dębcu 
trafiło już na konto miasta 
Poznania. Kwota 438 tys. zł zo-
stała przyznana przez premiera 
Mateusza Morawieckiego na 
wniosek wojewody wielkopol-
skiego Zbigniewa Hoffmanna.

Porozumienie w sprawie 
przekazania środków zostało 
już podpisane. W rezultacie na 

konto miasta Poznania wpły-
nęło 438 tys. zł. Środki będą 
przeznaczone na potrzeby do-
tyczące pomocy jednorazowej 
oraz adaptację i wyposażenie 
lokali mieszkalnych dla po-
szkodowanych.

- Cieszę się jej wynik odczują 
przede wszystkim ci, którzy 
w wyniku tego tragicznego 
wydarzenia stracili n, że udało 
nam się skutecznie sfinalizo-
wać pomoc dla osób poszko-
dowanych. Nasza współpraca 
z miastem w tym wymiarze 
układała się dobrze i myślę, że 
niemal cały dobytek. Chcę rów-
nież podziękować premierowi 

Mateuszowi Morawieckiemu, 
który podjął natychmiastową 
decyzję o pomocy finansowej   
z ogólnej rezerwy budżetowej 
– mówi wojewoda wielkopolski 
Zbigniew Hoffmann.

Do katastrofy budowlanej w 
kamienicy przy ul. 28 Czerwca 
1956 r. doszło 4 marca. W jej 
wyniku śmierć poniosło 5 osób, 
a 50 zostało poszkodowanych. 
Według wyliczeń Urzędu Mia-
sta Poznania łączna wartość 
niezbędnej pomocy dla ofiar 
wynosi 547,5 tys. zł, z czego 
magistrat zadeklarował prze-
kazanie 20 proc. oszacowanej 
sumy.

Short Waves Festival to naj-
bardziej treściwy festiwal 
krótkiego kina w Polsce, któ-
rego 10. edycja miała miejsce 
w dniach 20-25 marca 2018 
r. w Poznaniu. Przez pra-
wie cały tydzień widzowie i 
sympatycy tej imprezy mogli 
obejrzeć kilkaset filmów o 
bardzo zróżnicowanej te-
matyce, uczestnicząc w kil-
kudziesięciu wydarzeniach 
odbywających się w różnych 
lokalizacjach miasta.

Ideą Short Waves Festival 
organizowanego przez Fun-
dację Ad Arte jest promocja 
i prezentacja polskiego kina 
krótkometrażowego. Organi-
zatorzy festiwalu nie stawiają 
żadnych barier gatunkowych, 
formalnych, stylistycznych 
czy tematycznych. W związku 
z tym wśród prezentowanych 
krótkich metrażów mogliśmy 
zobaczyć niemalże wszystkie 
gatunki filmowe: fabułę, do-
kumenty, animacje, teledyski, 
a nawet produkcje określane 
jako kinowe eksperymenty. 
Nie dzielą też twórców na pro-
fesjonalnych czy amatorów. To 
ich dzieła mają bowiem świad-
czyć same za siebie - poruszać, 
ukazywać ludzką wrażliwość 
i wyobraźnię. Kryteria tej 
imprezy są proste: film nie 
może być dłuższy niż 45 minut 

(zazwyczaj trwa około 30 min.) 
i musi być po prostu dobry.

Na Short Waves Festival 
składa się sieć filmowych 
wydarzeń, rozproszonych w 
przestrzeni miejskiej Pozna-
nia. Odbywają się one kilku-
nastu miejscach na terenie 
miasta: w kinach studyjnych, 
galeriach sztuki, klubach i cen-
trach kultury. Ich trzonem są 
pokazy konkursowe – zestawy 
filmów krótkometrażowych 
obejmujących pięć kategorii: 
Konkurs Międzynarodowy, 
Konkurs Polski, Dances with 
Camera, Urban View oraz Best 
of Ten. Short Waves Festival 
to także rozrywkowe filmo-
we pasma tematyczne, takie 
jak Comedy Shorts czy Hot 

Shorts, program fokusowy, a 
także nowatorskie wydarzenia 
audiowizualne. 

Festiwal obfitował w liczne 
pokazy filmowe, towarzyszyły 
mu prestiżowe nagrody, cie-
kawie dobrany program edu-
kacyjny i branżowy, a także 
klub festiwalowy, w którym 
widzowie mogli się nieco 
zrelaksować, wieńcząc w ten 
sposób każdy kolejny dzień pe-
łen filmowych wrażeń. Zakres 
tematyczny prezentowanych 
filmów był niezwykle szeroki: 
społeczeństwo, kultura, sztuka 
współczesna, taniec i muzyka 
oraz wiele innych. 

Oprac. red. i zdjęcia: Michał Szott
Źródło: materiały Short Waves 

Festival

II Ogólnopolskie Sympozjum 
Nauk Przyrodniczo-Rolniczych

Wojewoda sfinansował pomoc

10 urodziny Short Waves Festival
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m Bydgoszcz
Na podstawie fikcyjnych fak-
tur wyłudzano pieniądze z 
kasy Urzędu Miasta Inowro-
cław. Wydział Zamiejscowy 
CBA w Bydgoszczy prowadzi 
śledztwo dotyczące bezpraw-
nych działań pracowników 
Wydziału Kultury, Promocji 
i Komunikacji Społecznej 
urzędu.

Śledztwo w sprawie prze-
kroczenia uprawnień przez 
funkcjonariuszy publicznych 
– pracowników Wydziału Kul-
tury, Promocji i Komunikacji 
Społecznej Urzędu Miasta 
Inowrocławia w celu osią-
gniecia korzyści majątkowej w 
okresie od 2015 do 2017 roku, 
polegającego na posługiwaniu 
się podrobionymi dokumen-
tami w celu  doprowadzenia 
do niekorzystnego rozporzą-
dzenia mieniem Urząd Miasta 
Inowrocławia jest prowadzone 
pod nadzorem Prokuratury 
Rejonowej Bydgoszcz Połu-
dnie. Postępowanie zostało 
wszczęte w związku z zawia-
domieniem Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego.  

Była już urzędniczka z 
Wydziału Kultury, Promocji 
i Komunikacji Społecznej 
Urzędu Miasta Inowrocławia 
usłyszała w prokuraturze 34 
zarzuty o to, że wspólnie i 
w porozumieniu z innymi 
osobami dokonywała oszustw 
na szkodę  Urzędu  Miasta 
Inowrocławia. Na dziś dotyczą 
one wyłudzenia blisko 120.000 
zł. Śledztwo jest w toku, nie-
wykluczone poszerzenie listy 
zarzutów i kolejne osoby mogą 
uzyskać status podejrzanego. 

W celu ukrycia wyłudzenia 
posługiwano się fałszywymi 
fakturami, którymi tuszowano 
zabór mienia. Poświadczające 
nieprawdę faktury opisywano 
jako prawdziwe, potwierdzając 
wykonanie prac.  Pojedyncze 
faktury opiewały na kwoty do 
kilkunastu tysięcy  złotych. 
Kobieta, która usłyszała zarzu-
ty, była odpowiedzialna m.in. 
za opisywanie takich faktur  i 
wstępne przygotowywanie ich 
celem wypłaty pieniędzy za 
rzekomo wykonane usługi lub 
celem przedłożenia w kasie 
urzędu, aby rozliczyć wcze-
śniej pobraną - wyłudzoną 
zaliczkę gotówkową.

11 października 2017 roku 
funkcjonariusze gdańskiej 
Delegatury Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego wszczęli 
kontrolę procedur w przed-
miocie udzielania i realiza-
cji zamówień publicznych, 
których wnioskodawcą był 
Wydział Kultury, Promocji 
i Komunikacji Społecznej 
Urzędu Miasta Inowrocławia 
w latach 2015-2017. Już pierw-
sze czynności potwierdziły  
wcześniejsze przypuszczenia 
i pozwoliły na złożenie do 
prokuratury zawiadomienia o 
podejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa. Tydzień po rozpo-
częciu kontroli agenci  CBA z 
Delegatury w Gdańsku weszli 
do Urzędu Miasta w Inowro-
cławiu, do jednej z jednostek 
kulturalnych podległych urzę-
dowi - Kujawskiego Centrum 
Kultury oraz mieszkań pry-
watnych. Zabezpieczyliśmy 
wtedy procesowo dowody: 
faktury i  dokumenty związane 
z wprowadzaniem do obrotu 
fikcyjnych faktur i rachun-
ków, a także nośniki danych i 
komputery.

Piotr Kaczorek, CBA

m Bydgoszcz
Wydział Zamiejscowy CBA 
w Bydgoszczy prowadzi 
śledztwo dotyczące wyłudza-
nia na podstawie fikcyjnych 
faktur pieniędzy z Urzędu 
Miasta Inowrocław. W pro-
ceder byli zaangażowani 
pracownicy Wydziału Kultu-
ry, Promocji i Komunikacji 
Społecznej urzędu i prywatni 
przedsiębiorcy.

Śledztwo w sprawie prze-
kroczenia uprawnień przez 
funkcjonariuszy publicznych 
– pracowników Wydziału Kul-
tury, Promocji i Komunikacji 
Społecznej Urzędu Miasta 
Inowrocławia w celu osią-
gniecia korzyści majątkowej w 
okresie od 2015 do 2017 roku, 
polegającego na posługiwaniu 
się podrobionymi dokumen-
tami w celu doprowadzenia 
do niekorzystnego rozporzą-
dzenia mieniem Urząd Miasta 
Inowrocławia jest prowadzone 
pod nadzorem Prokuratury 
Rejonowej Bydgoszcz Połu-
dnie. Postępowanie zostało 
wszczęte w związku z zawia-
domieniem CBA.

Jak wskazują usta lenia 
CBA, w celu ukrycia wyłu-
dzenia posługiwano się fał-
szywymi fakturami, którymi 
tuszowano zabór mienia. Po-
świadczające nieprawdę faktu-
ry opisywano jako prawdziwe, 
potwierdzając wykonanie prac 

celem wypłaty pieniędzy za 
rzekomo wykonane usługi lub 
celem przedłożenia w kasie 
urzędu, aby rozliczyć wcze-
śniej pobraną i wyłudzoną 
zaliczkę gotówkową.

Ustalono także, że w pro-
ceder było zaangażowanych 
kilku przedsiębiorców z terenu 
Inowrocławia i okolic. Na 
prośbę urzędników wysta-
wiali poświadczające nie-
prawdę faktury. Pieniędzmi 
przedsiębiorcy dzielili się 
z urzędnikami. Pojedyncze 
faktury opiewały na kwoty do 
kilkunastu tysięcy  złotych.

W tym tygodniu kolejne 
cztery osoby usłyszały zarzuty.

6 zarzutów dot. między 
innymi oszustwa na szkodę 
Urzędu Miasta Inowrocławia 
na kwotę około 16 tys. zł ogło-
szono Annie S., inspektorowi 
z urzędu (na wypowiedzeniu). 
Ponadto urzędniczce zarzuca 
się posługiwanie podrobio-
nymi dokumentami w celu 
osiągnięcia korzyści majątko-
wej przez innych urzędników 
zatrudnionych w Wydziale 
Promocji, Kultury i Komu-
nikacji Społecznej Urzędu 
Miasta Inowrocławia.

Referent Wojciech S. (zwol-
nił się krótko po przeszuka-
niach w urzędzie) usłyszał 3 
zarzuty dotyczące podżegania 
do wystawienia poświadczają-
cego nieprawdę dokumentu w 
postaci faktury, posługiwania 
się poświadczającym niepraw-

dę dokumentem oraz oszustwa 
wspólnie i w porozumieniu z 
innymi urzędnikami na szkodę 
Urzędu Miasta Inowrocławia 
na kwotę około 4 tys. zł.

Oprócz urzędników, w pro-
kuraturze stawiło się dwoje 
przedsiębiorców. Jedna z osób 
usłyszała zarzut wystawienia 
poświadczającego nieprawdę 
dokumentu na prośbę jednego 
z pracowników urzędu. Inne-
mu przedsiębiorcy ogłoszo-
no 13 zarzutów dot. między 
innymi oszustwa na szkodę 
Urzędu Miasta Inowrocławia 
na kwotę około 12 tys. zł oraz 
wystawianie poświadczają-
cych  nieprawdę faktur, które 
umożliwiały wzbogacenie się 
ustalonej grupy urzędników o 
kolejne 30 tys. zł.

Pierwsze zarzuty w tej spra-
wie prowadzonej przez Wy-
dział Zamiejscowy CBA w 
Bydgoszczy, przedstawiono 
pod koniec marca br.  Była już 
urzędniczka z Wydziału Kul-
tury, Promocji i Komunikacji 
Społecznej Urzędu Miasta 
Inowrocławia usłyszała wtedy 
34 zarzuty o to, że wspólnie 
i w porozumieniu z innymi 
osobami dokonywała oszustw 
na szkodę  Urzędu  Miasta 
Inowrocławia.

Śledztwo jest w toku, niewy-
kluczone poszerzenie listy za-
rzutów, a  kolejne osoby mogą 
uzyskać status podejrzanego.

Piotr Kaczorek, CBA

m Gdańsk
Delegatura CBA w Gdańsku 
w wyniku własnych ustaleń 
złożyła 2 marca 2018 r. za-
wiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa 
przez Prezydenta Miasta 
Gdańska w zakresie złożenia 
w 2013 r. nieprawdziwych 
deklaracji podatkowych za 
2012 r.

Materiały te zostały dołączone 
do śledztwa już prowadzonego 
pod nadzorem Dolnośląskiego 
Wydziału Zamiejscowego 
Departamentu do Spraw Prze-
stępczości Zorganizowanej i 

Korupcji Prokuratury Krajo-
wej we Wrocławiu.

Na bazie zebranych przez 
CBA danych i informacji  pro-
kurator przedstawił wczoraj 
Prezydentowi Miasta Gdańska 
zarzuty dotyczące złożenia 
fałszywego oświadczenie ma-
jątkowego za rok 2012. Wg 
ustaleń CBA w tym oświad-
czeniu majątkowym mężczy-
zna podał, iż posiada zasoby 
pieniężne w kwocie „ok. 120 
000 zł”, podczas gdy rzeczy-
wiście, według stanu na koniec 
2012, środki zgromadzone 
na rachunkach bankowych 
wynosiły o ponad 148 000 
zł więcej. Prezydent Miasta 

Gdańska zataił  (nie ujawnił 
w oświadczeniu za 2012 r.)  
także fakt posiadania jedno-
stek uczestnictwa w funduszu 
inwestycyjnym  o wartości 
ponad 29 000 zł.

Funkcjonariusze Delegatury 
CBA w Gdańsku w dalszym 
ciągu prowadzą czynności w 
celu ustalenia źródeł pocho-
dzenia nieopodatkowanych 
środków finansowych zgro-
madzonych przez Prezydenta 
Miasta Gdańska i jego mał-
żonkę.

Piotr Kaczorek, CBA

m Łódź
Agenci z Delegatury CBA 
w Łodzi zatrzymali kolej-
ne cztery osoby – dwoje 
biznesmenów pochodzenia 
wietnamskiego działających 
w branży tekstylnej w Wólce 
Kosowskiej, prezesa grupy 
handlowej z Tarnobrzega 
i pośrednika, który prze-
woził „brudne” pieniądze.  
Zatrzymani usłyszą zarzuty 
w Prokuraturze Okręgowej 
w Łodzi.

Ustalenia śledczych wskazują, 
że spółki F. i D. prowadzo-
ne przez zatrzymanych dziś 
biznesmenów pochodzenia 
wietnamskiego wystawiły 
fikcyjne faktury VAT na kwotę 
co najmniej 16 mln 400 tys. zł.

Ze zgromadzonych materia-
łów dowodowych wynika tak-
że, że tylko w okresie dwóch 
miesięcy 2016 r. tarnobrzeska 
grupa handlowa kierowana 
przez zatrzymanego prezesa 
nabyła od innych spółek (niż 
te kierowane przez zatrzyma-
nych dziś) fikcyjne faktury 
VAT na kwotę ok. 3 mln zł 

celem uszczuplenia należności 
z tytułu podatku od towarów.

Kwoty te mogą się zwięk-
szyć, czynności trwają. Funk-
cjonariusze CBA przeszukują 
mieszkania zatrzymanych, 
a w biurach  rachunkowych 
zabezpieczają dokumentację 
księgową.

Agenci CBA zabezpieczyli 
u dwojga biznesmenów spod 
Warszawy samochód terenowy 
o szacunkowej wartości 700 
tys. zł oraz gotówkę w kwocie 
55 tys. euro.

Kolejnym zatrzymanym 
dziś przez CBA jest pośrednik, 
nieformalnie związany z war-
szawską agencją pracy tym-
czasowej. Mężczyzna w tym 
procederze był odpowiedzial-
ny za odbieranie i przewożenie 
pieniędzy pochodzących z 
przestępstw. W lutym br. agen-
ci CBA zatrzymali prezesa 
i wiceprezesa dużej agencji 
pracy tymczasowej. Ustalenia 
CBA wskazują, że zatrzymani 
doprowadzili do wyłudzenia 
zwrotu  podatku wielkiej war-
tości - ponad 30 mln zł, a w 
ramach zorganizowanej grupy 
przestępczej, poprzez system 

spółek i przelewów, „wyprali” 
ponad 161 milionów złotych 
dochodów z przestępstw.

Do dziś w tym śledztwie za-
rzuty dotyczące m.in. udziału 
w latach 2014-2017 w zorga-
nizowanej grupie przestępczej 
usłyszało 33 podejrzanych: 
pośredników, pomocników i 
przedstawicieli spółek. Grupa 
miała na celu popełnianie 
przestępstw polegających na 
fikcyjnym obrocie m.in. towa-
rami tekstylnymi  i wystawia-
niu nierzetelnych faktur VAT.

W ostatnim tygodniu marca 
br. agenci z CBA zatrzyma-
li biznesmena pochodzenia 
tureckiego  działającego  w 
branży tekstylnej m.in. w 
Wólce Kosowskiej. Ustale-
nia śledczych wskazują, że 
w  latach 2016 - 2017  nabył 
faktury VAT poświadczające 
nieprawdę opiewające na po-
nad 2,5 mln zł.

Prowadzący postępowania 
funkcjonariusze Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego na-
dal nie wykluczają kolejnych 
zatrzymań i powiększenia listy 
zarzutów w tych śledztwach.

Piotr Kaczorek, CBA

m Łódź
Były minister sportu An-
drzej B. usłyszał uzupełnione 
i zmienione zarzuty doty-
czące podania nieprawdy 
w oświadczeniach majątko-
wych. Podstawą są ustalenia 
z kontroli i śledztwa prowa-
dzonego przez Delegaturę 
CBA w Łodzi i Prokuraturę 
Okręgową w Warszawie.  

Nieprawidłowości w oświad-
czeniach majątkowych podej-
rzanego mają większą skalę 
niż w ogłoszonych zarzutach 
podejrzanemu w lutym 2016 r.  
Ustalenia CBA  i prokuratury 
wskazują na wyższe zaniżanie 
wysokości posiadanych środ-
ków pieniężnych. Ustalono, 
że kwota nie wykazanego w 
złożonej deklaracji PIT 36 za 
2012 r. dochodu jest znaczenie 
wyższa niż w postanowieniu 
o przedstawieniu zarzutów z 
lutego 2016 r. i wynosi ponad 
120 tysięcy zł. Dlatego też 
prokurator ogłosił dziś podej-
rzanemu Andrzejowi B.  zmie-

nione i uzupełnione  zarzuty.
Zarzuty dotyczą złożenia 

przez Andrzeja B. w okresie 
od 2011 r. do 2013 r. sześciu 
nieprawdziwych oświadczeń 
majątkowych: pięć z nich zo-
stało złożonych kiedy był po-
słem na Sejm RP, jedno z 2013 
r. dotyczy okresu kiedy był 
Ministrem Sportu i Turystyki.

 Jak podkreśla prokuratura, 
czas trwania przedmiotowe-
go postępowania wynika z 
konieczności dokonania skru-
pulatnej weryfikacji dokumen-
tacji finansowej podejrzanego, 
oczekiwania na zakończenie 
postępowań prowadzonych 
przez organy skarbowe, a 
także uzyskania wyników 
czynności zleconych w ramach 
międzynarodowej pomocy 
prawnej w Wielkiej Brytanii  
- wobec ujawnionych w toku 
śledztwa okoliczności związa-
nych ze wskazywaniem przez 
podejrzanego w dokumentach 
skarbowych na przekazywanie 
środków pieniężnych przez 
córkę, zamieszkałą w Wielkiej 
Brytanii.

Na poczet grożących kar, 
na mieniu podejrzanego do-
konano zabezpieczenia mająt-
kowego na kwotę 300 tys. zł,  
poprzez ustanowienie hipoteki 
przymusowej nieruchomości.

Sprawdzanie oświadczeń 
jest ustawowym obowiązkiem 
CBA. Kontroli rzetelności i 
prawdziwości oświadczeń o 
stanie majątkowym poddawa-
ni są m.in. parlamentarzyści. 
W związku z tym CBA wie-
lokrotnie kierowało zawia-
domienia do prokuratury. Z 
reguły wątpliwości dotyczyły 
rozbieżności między faktycz-
nym stanem majątkowym, 
a deklarowanym - umyślne 
podanie nieprawdy w oświad-
czeniu majątkowym jest prze-
stępstwem. CBA ustaliło w 
trakcie kontroli, że badane 
oświadczenia majątkowe zło-
żone przez Andrzeja B. mogą 
być nieprawdziwe. Wszczęto 
śledztwo, które prowadzi Pro-
kuratura Okręgowa w War-
szawie wspólnie z  Delegaturą 
CBA  w Łodzi.

Piotr Kaczorek, CBA      

34 zarzuty dla urzędniczki Wyłudzenia pieniędzy z miasta 

Przestępstwo prezydenta miasta

Fikcyjne faktury VAT na 20 mln.

Zarzuty dla ministra sportu

m Katowice
Agenci CBA z Katowic za-
trzymali byłego Komendanta 
Miejskiego Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Mysłowicach 
oraz członka komisji prze-
targowej - eksperta spoza 
tej służby.  Mężczyźni byli 
odpowiedzialni za przygoto-
wanie i realizację przetargów 
na budowę nowej siedziby 
straży.

Zatrzymań dokonano w miej-
scu zamieszkania osób podej-
rzanych.

Zatrzymani przez CBA zo-
stali doprowadzeni do siedziby 
śląskiej Prokuratury Krajowej, 
gdzie usłyszeli zarzuty doty-
czące tzw. zakłócania przetar-
gu publicznego oraz składania 
fałszywych oświadczeń w toku 
procedury przetargowej. Były 
Komendant Miejski Państwo-

wej Straży Pożarnej usłyszał 
również zarzuty przekroczenia 
uprawnień/niedopełnienia 
obowiązków w związku z peł-
nioną funkcją publiczną w celu 
osiągnięcia korzyści majątko-
wej dla firmy,  na rzecz której 
został rozstrzygnięty przetarg.

Wg ustaleń śledczych w 
trakcie reindustrializacji oficy-
ny w centrum Katowic posłu-
żono się nierzetelną dokumen-
tacją finansowo-księgową oraz 
dokumentacją fotograficzną, 
która poświadczała nieprawdę, 
a którą przedłożono w banku. 
Wartość tej inwestycji wyno-
siła  ok. 5,5 mln zł, a środki 
na realizację przedsięwzięcia 
zostały częściowo uzyska-
ne z programu operacyjnego 
„Jessica”.

Innym badanym wątkiem są 
nieprawidłowości przy budo-
wie nowej siedziby komendy 
miejskiej straży pożarnej za 

17,5 mln zł, gdzie główny wy-
konawca został wyłoniony w 
trybie przetargu nieograniczo-
nego. Gros prac związanych 
m.in. z projektami obiektu 
oraz przygotowaniem warun-
ków zamówienia wykonywały 
firmy powiązane z jedną osobą 
prowadzącą szereg działalno-
ści gospodarczych. Usiłowano 
także ‘’kamuflować’’ przy 
tym faktycznych dostawców 
materiałów na tę inwestycję, 
by w rzeczywistości ukryć ich 
powiązania.

Pięciu zatrzymanym  wów-
czas przez CBA zostały przed-
stawione w prokuraturze za-
rzuty, w zależności – oszustwa 
gospodarczego, fałszowana 
dokumentów i poświadczenia 
nieprawdy.

Sprawa jest w toku, niewy-
kluczone kolejne realizacje.

Piotr Kaczorek, CBA

Zatrzymanie byłego Komendanta PSP
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Chwała naszemu Premiero-
wi za odwagę decyzji o ”od-
chudzeniu” rządu na przekór 
prawu Parkinsona, który 
udowadniał, że od czasów 
faraonów biurokracja ma 
się dobrze i ciągle namnaża. 
Zaś wszelkie próby jej ukró-
cenia przypominają ucinanie 
odrastających łbów Hydrze. 
Wszystkie zadane mu prace 
-  Herakles (dzięki swej sile 
i sprytowi) wykonał samo-
dzielnie, lecz tej jednej, bez 
pomocnika z żagwią - nie 
dał rady. 

Równolegle, i ku zadowoleniu 
totalnej targowicy, wypłynął 
problem uposażenia, premii, 
kart płatniczych i innych apa-
naży przysługujących na naj-
wyższych szczeblach władzy. 
Pewnie, że trudno zwabić 
do rządu dobrego fachowca 
za pensję niższą niż miał w 
poprzednim miejscu pracy. 
Ale czy konieczne są wyścigi 
w tym względzie z szefami 
banków, korporacji, agencji 
itp, aby skaptować kogoś, kto 
na wstępie zapyta o wysokość 
zarobku, a pracę zacznie od 
rozglądania się za „bokami”, 
bo  mu ciągle mało. Liczyć 
się trzeba z regułą, że im 
większa perspektywa korzy-
ści, tym większe zagrożenie, 
że do koryta żwawiej dopcha 
się największa świnia,  a nie 
najwyższej klasy fachowiec. 
A jeśli już fachowiec, to do-
datkowo uważać trzeba aby był 
taki, który dobro Polski, a nie 
własną kieszeń będzie  miał na 

względzie. Trudna sprawa, tym 
bardziej, że zalewający naszą 
mentalność liberalizm, umac-
nia mniemanie większości 
społeczeństwa o braku innych 
świętości prócz mamony. A 
tych, którzy powodują się 
patriotyzmem - frajerami się 
nazywa. Wyrządzane przez 
cwaniaków moralne szkody 
narodowi, są o wiele groźniej-
sze niż materialne państwu. 

Nasz Premier własnym przy-
kładem stanął na wysokości 
zadania zamieniając bankowe 
profity na wielokrotnie niższe 
uposażenie rządowe, a nawet, 
zaczynając „odchudzanie” od 
siebie  zrezygnował z premii 
(nadanej przez poprzedniczkę) 
na rzecz charytatywnego celu. 
Chyba, aby złagodzić wciekły 
atak opozycji walczącej o to 
„aby było, tak jak było” - nasz 
premier zarzekał się, że nie 
chodzi tu o zmiany perso-
nalne, ale tylko o systemowe. 
Niestety, na nic będą starania 
wokół sprawniejszej organiza-
cji struktur rządowych, jeśli 
nowy system  równolegle nie 
zabezpieczy przed korupcją 
i nepotyzmem. I taka ozdro-

wieńcza wymiana kadr jest 
teraz możliwa i konieczna.

Byłem kiedyś na roczni-
cowej uroczystości  w szkole 
podstawowej im. Kazimiery 
Iłłakowiczównej – poetki, 
sekretarki Józefa Piłsudskiego 
w latach 1926-35. W gablocie z 
pamiątkami po niej natknąłem 
się na jej podanie o … obniżkę 
wynagrodzenia z 800 zł do 
500 zł.  Ba! - Iłłakowiczówna 
równolegle wnosiła, by potrą-
cono 300 złotowe „nadpłaty” z 
już wypłaconych jej zarobków 
od początku zatrudnienia (od 
kilku miesięcy).  Decyzję swą 
uzasadniała tym, że w jej oce-
nie, praca którą wykonuje nie 
jest aż tyle warta, szczególnie 
(sic!) w trudnej finansowej 
sytuacji młodego Państwa 
Polskiego. Gdyby ktoś chciał 
się przekonać, jak żmudną 
była praca u boku Marszałka, 
to polecam książką  Kazi-
miery: „Ścieżka obok drogi”. 
Dla porównania rozpiętości 
płac podaję, że moja matka 
- nauczycielka na głuchej pro-
wincji - zarabiała przed wojną 
około 200 zł. miesięcznie, a 
więc niewiele mniej niż osoba 
bez reszty oddana służbie 
narodu. 

Komentarz zbyteczny, ale 
rodzi się naśladowczy pomysł. 
Niechby każdy, kto wzorem 
Iłłakowiczówny - uważa, że 
trochę mniej mógłby na siebie 
wydawać - miał możliwość 
przekazać część miesięcznego 
uposażenia na rzecz, nazwijmy 
to - Funduszem Ojczyźnia-
nym. Wzorem Funduszu Obro-

ny Narodowej (lata 1936-39), 
na który Polacy przekazy-
wali nie tylko pieniądze, ale 
i srebra rodowe, a nawet swe 
złote obrączki do przetopienia 
(część srebrnych darów jest  na 
Zamku Królewskim w War-
szawie; złote zaginęły w za-
wierusze wojennej).  Obecnie 
pieniądze ze składek mogłyby 
być skierowane na pozabudże-
towe cele patriotyczne. Część 
można by przeznaczyć na 
wspomożenie darczyńców w 
razie gdyby na starość popadli 
w finansowe tarapaty, podob-
nie jak teraz mniej obrotni 
działacze „Solidarności” z lat 
osiemdziesiątych. Popuszcza-
jąc wodze fantazji, myślę, że 
takie trwałe wsparcie godne 
by było odznaczenia złoty-
mi, srebrnymi i brązowymi 
serduszkami zamiast papiero-
wych Owsiaka za jednorazowe 
datki. Takie serduszko mogła-
by konkurować zaszczytem z 
odznaką Honorowego Dawcy 
Krwi, Zasłużony dla Miasta, 
z Orderem Uśmiechu itp. Oby 
tylko na czoło tej fundacji nie 
wkręcił się przywódca, co to 
potrafi: 1). Wykorzystać datki 
na zapłacenie zaległych ali-
mentów, 2). Ukraść staruszce 
50zł, 3). Kolegom robotnikom 
przychodzącym z gratulacjami 
pod jego dom - z okna  wznieść 
toast: „zdrowie wasze w gardło 
nasze!”.  Heraklesowym spo-
sobem - żagwią (systemowo i 
systematycznie) takich trzeba

wypalać, by bezczelnie - jak 
łby Hydrze nie odrastali.

 Antoni Ścieszka

Chwała Premierowi za „odchudzanie”
Prokuratorzy mają żądać suro-
wych kar dla przestępców fi-
nansowych i gospodarczych; na 
łagodniejsze traktowanie będą 
mogli liczyć ci, którzy naprawią 
szkody i będą współpracować 
z prokuraturą, np. ujawnia-
jąc wspólników to polecenie 
wiceprokuratora generalnego 
Bogdana Święczkowskiego. Z 
zaleceń dla prokuratorów - do 
których dotarła PAP - wynika, 
że w przypadku sprawców 
przestępstw finansowo-gospo-
darczych i skarbowych „stano-
wisko prokuratury winna ce-
chować surowość, adekwatna do 
skutków, jakie nie tylko wobec 
Skarbu Państwa, ale również 
poszczególnych obywateli, wy-
wołują powyższe przestępstwa”. 
Zasadą ma być więc - jak usta-
liła PAP - wnioskowanie o kary 
bezwzględnego więzienia, tym 
wyższe, im większa jest wartość 
wyrządzonej szkody. Wobec 
przestępców, którzy doprowa-
dzą do szkód powyżej 200 tysię-
cy złotych, prokuratorzy mają 
żądać przed sądem co najmniej 
3 lat więzienia. Jeśli straty są 
większe niż milion złotych - co 
najmniej 5 lat, gdy przekraczają 
5 milionów złotych - co naj-
mniej 7 lat, a jeśli wartość szkód 
wynosi ponad 10 milionów 
złotych - co najmniej 10 lat wię-
zienia — podkreśla rozmówca 
PAP. Jak dodaje na łagodniejsze 
traktowanie mogą liczyć ci, 
którzy naprawią szkody lub 
zdecydują się na współpracę 
z prokuraturą - np. ujawniając 
wspólników. Pytany o te zale-
cenia minister sprawiedliwości, 
prokurator generalny Zbigniew 
Ziobro powiedział PAP, że „to 
koniec pobłażania dla przestęp-

ców w białych kołnierzykach”. 
Gdyby traktowano ich wcze-
śniej odpowiednio surowo, nie 
doszłoby do takich afer, jak 
Amber Gold. Wysoka kara ma 
odstraszać przed dokonywa-
niem przestępstw. Możliwość 
jej złagodzenia ma motywować 
przestępców, by zwrócili oszu-
kanym ludziom bądź państwu 
zagrabione pieniądze — dodał. 
Ziobro podkreślił również, 
że zbyt często ofiarami oszu-
stów finansowych padają osoby 
„nierzadko w trudnej sytuacji 
życiowej, starsze, schorowane”. 
Obowiązkiem państwa jest 
chronić swoich obywateli przed 
krzywdą — powiedział. Jak 
zaznaczył, kolejnym problemem 
są oszustwa np. na podatku 
VAT. To są pieniądze wszyst-
kich Polaków. Nie mogą być 
rozkradane. Mają służyć waż-
nym społecznie celom, np. fi-
nansowaniu służby zdrowia czy 
programu „500 zł na dziecko”. 
Skuteczne ściganie przestępców 
finansowych i gospodarczych 
to także gwarancja wolnego 
rynku. Jest on naprawdę wolny, 
gdy uczciwi przedsiębiorcy nie 
padają ofiarą nieuczciwej kon-
kurencji ze strony oszustów — 
dodał. Z danych statystycznych 
wynika, że tylko w pierwszej 
połowie zeszłego roku dochody 
Skarbu Państwa z VAT wzro-
sły o prawie 30 procent, czyli 
około 17,6 miliarda złotych. 
To - według przedstawicieli 
rządu - m.in. efekt zaostrzenia 
kar za oszustwa na podatku 
VAT, nawet do 25 lat więzie-
nia w przypadku przestępstw, 
których wartość przekracza 10 
milionów złotych. 

as/PAP autor: Zespół wPolityce.pl

Rusza proces b. prezesa Sądu 
Apelacyjnego w Krakowie! 
Krzysztof S. jest oskarżony 
m.in. o udział w zorganizo-
wanej grupie przestępczej 
Sędziowie broniąc się przed 
jawnością swoich oświadczeń 
majątkowych tłumaczyli, 
że ich oświadczenia są kon-
trolowane przez prezesów, 
a oświadczenia prezesów 
przez KRS, więc nie ma 
problemu z nadzorem. Sko-
ro KRS widziało, że prezes 
Sądu Apelacyjnego - czyli 
najważniejszego szczebla 
sądów w Polsce - zarabia 
grube tysiące na prywat-
nych firmach doradczych, 
to dlaczego nie sprawdziło 
elementarnej kwestii - zgody 
resortu sprawiedliwości na 
podjęcie takiej pracy. 

Dlaczego nie zapytało prezesa 
o charakter tych umów? I jak 
w takim razie dzisiaj KRS 
komentuje sprawę kontroli 
sędziów przez radę i zasad-
ności wprowadzenia jawności 
oświadczeń majątkowych sę-
dziów. Bo to właśnie analizy 
oświadczeń tego prezesa przez 
CBA i prokuraturę dopro-
wadziły do wykrycia tej afe-
ry. Wiele wskazuje na to, że 
Krajowa Rada Sądownictwa 
doskonale wiedziała, że były 
już prezes Sądu Apelacyjne-
go w Krakowie Krzysztof S. 
dorabiał krocie na ( jak się 
później okazało) fikcyjnych 
zleceniach. **Oskarżony o 
korupcję, pranie pieniędzy 
oraz fałszowanie dokumentów 
prezes wszystkie trefne umo-
wy wpisywał w oświadczenia 
majątkowe, które regularnie 
składał do KRS. Jednak wbrew 
art. 86 § 4 Prawa o ustroju 
sądów powszechnych – nie 

poinformował Ministerstwa 
Sprawiedliwości o zamiarze 
podjęcia dodatkowej działal-
ności zarobkowej w postaci 
zleceń na rzecz firm współpra-
cujących z kierowanym przez 
niego sądem. Mimo że wywią-
zywał się z tego obowiązku 
w przypadku prowadzonych 
przez siebie zajęć m.in. dla 
aplikantów komorniczych i 
adwokackich. Dlaczego więc 
KRS nie sprawdził dokumen-
tów, które potwierdzają korup-
cję? Prezes mataczy i zastrasza 
świadków 

W oświadczeniach majątko-
wych Krzysztofa S. znajdują 
się nawet te pieniądze, które 
dostawał od znajomej byłego 
dyrektora tego sądu! Katarzy-
na N. prowadziła firmę produ-
kującą dźemy i nalewki. Tylko 
w 2016 roku kobieta podpisała 
z krakowskim sądem ponad 
30 umów, w sumie na prawie 
1,5 mln zł. Tak więc oprócz 
konfitur, miała – przynajmniej 
według dokumentów – wyko-
nywać opracowania, analizy 
i doradzać w Sądzie Apela-
cyjnym. Nic z tych rzeczy nie 
zostało wykonane. Śledczy 
przeszukali cały gmach sądu i 
nie znaleźli żadnego dowodu, 
że jakiekolwiek ze zleceń było 
zrobione i przekazane do sądu. 
Faktury wystawiane przez 
firmę Katarzyny N. są więc 
fałszywe. Sam prezes w 2012 
roku z umów podpisanych z 
Nowaczyńską dostał 38 tys. 
zł, a w 2013 roku 24 tys. zł.** 
W 2014 roku prezes wpisał do 
oświadczenia majątkowego, że 
dzięki umowom, tym razem 
z firmą Daniela N., zarobił 
17 tys. zł. W 2015 roku jego 
dochód ze współpracy z N. był 
znacznie większy, bo wyniósł 
97 tys. zł. Co ważne, N. był je-

dynie słupem w przestępczym 
procederze i nawet przyznał 
to w śledztwie. To rolnik, któ-
rego namówiono na założenie 
firmy, by wyciągać pieniądze z 
sądu. I jego nazwisko też jest w 
oświadczeniach majątkowych 
prezesa. Tymczasem dochody 
prezesa S. rosły z każdym 
rokiem. 

W 2012 roku zarobił 316 
tys. zł, z czego 177 tys. zł. 
stanowiła pensja prezesa sądu. 
W 2013 roku na 452 tys. zł. 
całego dochodu – 220 tys. zł. 
wyniosło wynagrodzenie pre-
zesa. W 2014 roku Krzysztof S. 
wykazał w oświadczeniu ma-
jątkowym 492 tys. zł. dochodu. 
Jako prezes zarobił 231 tys. zł. 
W 2015 roku były prezes SA,w 
oświadczeniu wpisał już 564 
tys. zł dochodu, jako prezes 
sądu zarobił 239 tys. zł. Prezes 
Sądu Apelacyjnego w Kra-
kowie Krzysztof S. podpisał 
kilkadziesiąt umów o dzieło z 
firmą Doradztwo i Ekspertyzy 
„Teora Daniel N.” z siedzibą 
przy u. Klonowej 20 w Przyby-
sławicach pod Krakowem. Ro-

bił rzekomo analizy na temat 
„obciążeń pracowników wy-
działów orzeczniczych”, oceny 
pracy dyrektorów sądu czy 
wprowadzenia nowego wzoru 
potwierdzeń wniesienia opłat 
sądowych. W 2014 roku prezes 
wpisał do oświadczenia mająt-
kowego, że dzięki umowom z 
Danielem N. zarobił 17 tys. zł. 
W 2015 roku jego dochód ze 
współpracy z Nowakiem był 
znacznie większy, bo wyniósł 
97 tys. zł. Sędzia usłyszy za-
rzut udziału w zorganizowanej 
grupie przestępczej? Według 
ustaleń prokuratury ówczesny 
prezes Sądu Apelacyjnego w 
Krakowie brał w latach 2013-
2016 udział w zorganizowanej 
grupie przestępczej, która 

przywłaszczyła na szkodę 
Skarbu Państwa co najmniej 17 
354 276 złotych. To suma zle-
conych przez Sąd Apelacyjny 
w Krakowie, a niewykonanych 
prac, za które ten sąd zapłacił. 
Mechanizm przestępstwa po-
legał na zawieraniu przez Sąd 
Apelacyjny w Krakowie umów 
z zewnętrznymi firmami na 
świadczenie usług, głównie w 
postaci analiz i opracowań, za 
które sąd płacił przeciętnie po 
kilkadziesiąt tysięcy złotych. 
Wykonanie tych usług ze-
wnętrzne firmy zlecały następ-
nie pracownikom Sądu Ape-
lacyjnego w Krakowie, w tym 
jego prezesowi, wypłacając im 
każdorazowo kwoty od 1500 
do 8000 złotych. Zlecenia 
miały fikcyjny charakter. Nie 
były realizowane albo prace 
mieściły się w obowiązkach 
służbowych osób, którym je 
zlecano. Przestępczym proce-
derem kierował ówczesny Dy-
rektor Sądu Apelacyjnego w 
Krakowie. Brało w nim udział 
kilkanaście osób i około 20 
firm powiązanych ze sobą po-

przez te same, zaangażowane 
w nie osoby. Część z tych firm 
powstała wyłącznie w celu 
realizacji fikcyjnych umów 
na rzecz Sądu Apelacyjnego 
w Krakowie. Zebrane dowo-
dy wskazują, że ówczesny 
prezes Sądu Apelacyjnego w 
Krakowie ochraniał działania 
przestępczej grupy i uczynił 
sobie z jej działalności stałe 
źródło dochodów. Jego udział 
w zorganizowanej grupie prze-
stępczej był decydujący dla jej 
funkcjonowania, ponieważ da-
wał poczucie bezpieczeństwa 
osobom uwikłanym w prze-
stępczy proceder. Z ustaleń 
prokuratury wynika, że prezes 
przyjął co najmniej 376 300 
złotych jako zapłatę za rzeko-
me przygotowanie opracowań 
dla zewnętrznych firm, które 
wykonywały fikcyjne usługi 
na rzecz Sądu Apelacyjnego 
w Krakowie. 

Pieniądze otrzymywał w 
swoim gabinecie w sądzie 
w gotówce, podpisując jed-
nocześnie umowy zlecenia 
z zewnętrznymi firmami i 
wystawiane z późniejszą datą 
rachunki za rzekomo wykona-
ne przez siebie prace. Poświad-
czał tym samym nieprawdę i 
pomagał w ukryciu przestęp-
czego źródła dochodów firm, 
które działały na szkodę sądu. 
Mając świadomość przestęp-
czego charakteru procederu, 
nie powiadomił o nim orga-
nów ścigania. Nie dopełnił też 
obowiązków spoczywających 
na nim jako na prezesie Sądu 
Apelacyjnego, by zapewnić 
sprawne wykonywanie przez 
ten sąd zadań ani nie reagował 
na naruszanie obowiązków 
przez Dyrektora sądu i nie 
wnosił o jego odwołanie. 

WB autor: Zespół wPolityce.pl 

Wysokie kary dla przestępców 
gospodarczych

Przestępcza działalność sądu

Gdyby ktoś chciał się 
przekonać, jak żmud-
ną była praca u boku 
Marszałka, to polecam 
książką  Kazimiery: 
„Ścieżka obok drogi”. 

„przekonać, jak żmud-„przekonać, jak żmud-
ną była praca u boku „ną była praca u boku 
Marszałka, to polecam „Marszałka, to polecam „
książką  Kazimiery: 
„

książką  Kazimiery: 
„Ścieżka obok drogi”. 

„
„Ścieżka obok drogi”. 

Krzysztof S. dorabiał 
krocie na (jak się póź-
niej okazało) fikcyj-
nych zleceniach.

„Krzysztof S. dorabiał „Krzysztof S. dorabiał 
krocie na (jak się póź-„krocie na (jak się póź-
niej okazało) fikcyj-„niej okazało) fikcyj-
nych zleceniach.

„
nych zleceniach.



Str. 19POWIATY-GMINY
24 kwietnia 2018

                                   Program Święta Pieczarki
 
Sobota 26.05
                                     Scena stadion
17:00 -   Występy zespołów dziecięcych i młodzieżowych
18:00 -    Disco – rock-  występy zespołów młodzieżowych
19: 00 -  „Szalona Ruda” DJ DISCO&MC POLO
20:30 - „CELEBRATION” FUN FACTORY
21:30 – Dyskoteka DJ CARRY

Niedziela 27.05

                            Kościół p.w. Marii Magdaleny
  12:00 – Uroczysta msza św. w intencji producentów grzybów uprawnych
  13:15 -  Korowód pieczarkowy ulicami Wielichowa z udziałem zaproszonych gości  i              
Grodziskiej Orkiestry Dętej im. Stanisława Słowińskiego.

                              Scena stadion
14:00- Uroczyste otwarcie Święta Pieczarki, wystąpienie gości, pieczarkowy obrzęd 
dożynkowy, wręczenie nagród w konkursach pieczarkowych
15:00 - Program dla dzieci
16:00 - Pokazy grup tanecznych
17:00 - Występy zespołów dyskotekowych
18:00 - „Smaki Pieczarki”- konkurs kulinarny
19:00 - „Mój miły” DUET KARO- biesiada śląska
20:30 - „Smaki Pieczarki”- wręczenie nagród w konkursie kulinarnym
21:00 - „ZOSTAŃ TU” CZADOMAN
22:30 – W rytmach disco, prowadzi DJ PAWEŁ.
   
                             Imprezy towarzyszące
1- „Pieczarkowy kocioł obfitości” - akcja promocyjna Stowarzyszenia Branży 
Grzybów Uprawnych.
2 -„Wybory Miss i Mistera Pieczarki”.
3- Konkurs na największą wyhodowaną pieczarkę.
4- „Smaki Pieczarki”- konkurs kulinarny dla wszystkich. 
5 -  „Pieczarka na 100 sposobów” - pokazy, degustacje, wystawy przetworów 
pieczarkowych, promocja potraw przygotowanych na bazie pieczarki.
6 - „Piknik drobiarski z pieczarką – akcja promocyjna Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
7 -  Wystawa branżowa – prezentacje firm pieczarkowych.
8 - „ Zapachniało pieczarką”- stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Wielichowie.
9 – Pieczarkowe zawody wędkarskie – stawy hodowlane w Rostarzewie .
10 - „Pieczarkowa rymowanka”- Loterie i konkursy pieczarkowe.
11 – Gry i zabawy dla całych rodzin.
12 – Turniej Warcabowy.
13- Wesołe miasteczko.

W Polski rynek ekologicznych 
systemów grzewczych czer-
piących energię z ziemi przez 
wiele lat opierał się na pom-
pach ciepła wykorzystujących 
glikol jako czynnik roboczy. 
Sofath proponuje innowacyj-
ne systemy bezglikolowe, w 
których energia odzyskiwa-
na jest z gruntu na zasadzie 
bezpośredniego odparowania 
za pośrednictwem czynnika 
chłodniczego R410A krążące-
go w zamkniętej hermetycznie 
instalacji. Wysokowydajny i 
bezpieczny R410A nie nisz-
czy warstwy ozonowej. Nie 
ulega też degradacji, dzięki 
czemu nie ma konieczności 
jego okresowej wymiany, tak 
jak w przypadku mieszaniny 
glikolu. W konsekwencji kosz-
ty eksploatacji pompy ciepła 
są niższe, a jej użytkowanie 
prostsze. 

System jest bardzo wydajny, 
ponieważ nie występują straty 
ciepła na wymienniku. Nie jest 
potrzebna wymagająca zasila-
nia pompa obiegowa dolnego 
źródła, ponieważ za obieg 
czynnika odpowiada sprę-
żarka pompy ciepła. Według 
badań EHPA (European Heat 
Pump Association), wskaźnik 
efektywności sezonowej (SPF) 
dla pomp ciepła działających 
w systemie bezpośredniego 
odparowania jest wyższy niż 
w urządzeniach typu powie-
trze/woda czy glikol/woda. 
Dodatkowo, mniejsza liczba 
elementów konstrukcyjnych w 
urządzeniach Sofath zapewnia 
większe bezpieczeństwo i 
wyższe współczynniki efek-
tywności COP. To sprawia, 
że pompy ciepła Caliane są 
wydajnymi i sprawnymi syste-
mami, zapewniającymi ogrze-
wanie budynku przez cały rok 
przy najniższych kosztach 
eksploatacji.

Co więcej, wybór technologii 
bezpośredniego odparowania 
przynosi oszczędności już na 

etapie wykonawczym. Duża 
sprawność odbioru ciepła 
bezpośrednio przez czynnik 
roboczy pozwala na stosowa-
nie  niewielkich, ale bardzo 
wydajnych kolektorów po-
ziomych. Do zainstalowania 
kolektora wystarczy obszar 
o powierzchni zbliżonej do 
powierzchni ogrzewanego 
domu, dzięki czemu instalacja 
gruntowa mieści się nawet 
na niewielkich działkach bu-
dowlanych. Potwierdzeniem 
sprawności tego rozwiązania 
może być fakt, że w pompach 
ciepła serii Caliane grzałki 
wspomagające są wyposaże-
niem opcjonalnym.
Zastosowanie kompaktowego 
poziomego kolektora pozwa-
la na znaczne zmniejszenie 
kosztów instalacji pompy w 
porównaniu do powszechnie 
stosowanych, głębokich, ale 
bardzo kosztownych odwier-
tów.

Pompy ciepła Caliane wystę-
pują w różnych wersjach mocy 
(od 6 do 29,5 kW) i charakte-
ryzują się klasą energetyczną 
A++ w trybie grzania oraz 
do A+++ w skoordynowanej 
instalacji z czujnikiem we-
wnętrznym. 
Poza wysoce efektywnym za-
silaniem instalacji centralnego 
ogrzewania w sezonie grzew-
czym, przez cały rok pompa 
ciepła może zaspokajać zapo-

trzebowanie na ciepłą wodę 
do celów użytkowych, dzięki 
możliwości podgrzewania 
wody nawet do 65ºC.

System wyróżnia wysoka 
bezawaryjność, względnie 
niezmienna w okresie całe-
go roku sprawność i wysoki 
współczynnik COP (do 4,74). 
Zaawansowana konsola ste-
rownicza z dużym, graficz-
nym wyświetlaczem zapewnia 
przyjazne i intuicyjne sterowa-
nie całą instalacją. Cicha praca 
urządzenia, a także niewielkie 
wymagania w zakresie obsłu-
gi mają znaczący wpływ na 
komfort użytkowania. Smu-
kła obudowa i małe gabaryty 
modeli Caliane do minimum 
ograniczają miejsce niezbędne 
do instalacji, a modułowa kon-
strukcja pozwala na optymal-
ną aranżację pomieszczenia. 
Istnieje możliwość łączenia 
pomp Caliane z innymi źró-
dłami ciepła poprzez zasobnik 
buforowy, a także możliwość  
sterowania wieloma obiegami 
grzewczymi i budowy kaskad 
do 10 pomp ciepła.

P.H. Wasser Mann w Bolewicach
Autoryzowany Koncesjoner

Marki SOFATH
Osiedle Leśne 2G, 64-305 Bolewice

www.wassermann.pl
biuro@wassermann.pl

tel. 61 441 17 25
tel.kom. 606 327 863

Bezglikolowe gruntowe pompy 
ciepła Sofath Caliane

Kierowcy irańscy wzajemnie 
zajeżdżają sobie drogę i przy 
tym dużo trąbiąc. Po zjechaniu 
z ronda jedziemy dalej zwiedzać 
miasto. Ulice są brudne i niecie-
kawe. Ale na tutejszych miesz-
kańcach nie robi to żadnego 
wrażenia. Tylko gdzie nie gdzie 
widać trochę porządku. Patrząc 
na zabudowę są to nie wysokie 
budynki dwu lub trzy piętrowe 
przyozdobione kolorowymi 
reklamami i nie znanym mi pi-
smem. Są również poobwieszane 
żaróweczkami lub innymi świe-
cidełkami, w których to widać 
bardzo się lubują. Jadąc jedną z 
mniejszych ulic widać policjanta 
jak kontroluje jednego z kierow-
ców a z tyłu za nim po chodniku 
jedzie motocyklista z dzieckiem 
które siedzi na zbiorniku. A za 
nim widać okno wystawowe a w 
nim wypieki cukiernicze.   

Postanowiliśmy my również 
zakupić coś słodkiego, ale naj-
pierw musimy znaleźć miejsce 
na zaparkowanie samochodu. 
Ruch na tej ulicy jest niesamo-
wicie duży nie ma miejsca aby 
znaleźć jakiejś miejsce na za-
parkowanie samochodu. Wśród 
jadących samochodów chodzą 
piesi jeżdżą rowerzyści i traga-
rze rozwożący lub oczekujący 
na towar. I nie ma miejsca abym 
mógł gdzieś zaparkować. 

A więc jadę dalej i po jakimś 
czasie wjeżdżam w  małą ulicz-
kę, może tutaj coś się znajdzie. 
No i udało się. Na tej ulicy 
gdzie się zatrzymaliśmy  panuje 

straszny bałagan, ale co zrobić, 
dobrze, że jest miejsce.    (zdj 
nr 131)    Po ustawieniu się i 
wyjściu na ulicę wzbudziliśmy 
małą sensację, gdyż takie duże 
samochody chyba tutaj nie sta-
wały, gdyż po obu stronach ulicy 
stały tylko irańskie samochody 
osobowe. Zakazu wjazdu dla 
samochodów ciężarowych nie 
było, no i zakazu zatrzymywa-
nia też nie. A więc zostawiamy 
samochód i ruszamy pieszo 
ulicami Teheranu. Idąc tymi 
ulicami  zwiedzamy  liczne 
sklepy do których jesteśmy przez 
tutejszych sprzedawców za-
praszani. Na chodnikach przed 
sklepami stoi bardzo dużo stra-
ganów z przeróżnymi owocami, 
materiałami, ubraniami oraz z 
technicznymi artykułami.  

Tutejsi sprzedawcy zapraszają 
nas do odwiedzenia swoich skle-
pów aby tylko coś sprzedać, nie 
przejdzie człowiek obok jakie-
goś straganu lub sklepu aby nie 
zostać zaproszonym do jakich-
kolwiek zakupów. Byliśmy tak 
często nagabywani, że w końcu 
zakupiliśmy owoce cytrusowe 
takie jak mandarynki, cytryny i 
pomarańcza. No i teraz trzyma-
jąc w rękach siatki z zakupami 
mieliśmy trochę spokoju. Prze-
chodząc i nie kiedy zatrzymując 
się przy sklepach jubilerskich, 
w których jest naprawdę dużo 
przeróżnych wyrobów ze złota, 
a jest to już inna galanteria tych 
pięknych arcydzieł, jak w Tur-
cji. Naprawdę są to prawdziwe 

arcydzieła, które u nas w kraju 
nie zobaczysz. Wchodząc do 
takiego sklepu i przyglądając 
się tym wyrobom to można 
dostać oczopląsów i można 
byłoby zostawić tutaj wszystkie 
pieniądze. Ale niestety złoto w 
Teheranie jest o wiele droższe 
jak w Turcji. Po przeliczeniu, 
jeden gram kosztuje 30 dolarów, 
jest to bardzo drogo w stosunku 
do Turcji. Ale naprawdę war-
to to zobaczyć. Przechodząc 
obok sklepów jesteśmy porostu 
chwytani za rękę, ale nie na 
siłę, lecz grzecznie zapraszani 
i wprowadzani do sklepów. 
Każdy chce coś uhandlować  bo 
wiadomo z tego się żyje. Ogólnie 
w sklepach mają bardzo dużo 
towaru i duży wybór. W drodze 
powrotnej weszliśmy do jednej 
z wielu cukierni. Mają niesa-
mowity asortyment a przy tym 
mają bardzo czysto, naprawdę 
nie spodziewałem się takiej 
czystości, a przy tym niesamo-
wicie pachniało przyjemnymi 
zapachami tych wypieków. A 
obsługująca nas irańska sprze-
dawczyni była w naszym wieku, 
o pięknej urodzie, śniada cera, 
czarne włosy, ładne czarne oczy 
no i ta uśmiechnięta buzia. Na-
prawdę piękna kobieta. Ubrana 
była po europejsku w kolorową 
bluzkę, ciemną spódnicę i biały 
fartuszek. Była bardzo miła i 
cały czas się uśmiechała, po-
zwalając nam próbować tych 
smakołyków. Po tej degustacji 
kupiliśmy każdy po 5 roga-

lików po 5 pączków i ciastka 
podobne do naszych chruścików  
zapłaciliśmy każdy po 58 riali. 
Po chwili z zaplecza wyszedł 
mężczyzna i pytał się kto my 
jesteśmy, wymieniając w kolej-
ności bulgarien, rusland, odpo-
wiedzieliśmy, że lechistan bo tak 
na nas tutaj mówią. Powiedział 
coś po swojemu i podnosząc rękę 
na wysokość swojej twarzy  po-
kazując kciuk uniesiony do góry. 
Pośmialiśmy się wszyscy razem 
i podziękowaliśmy. Chodząc 
tymi uliczkami wzbudzaliśmy 
zainteresowanie, zarówno u 
mężczyzn  jak  i u kobiet. Kobie-
ty chodzące w swoich czarnych 
nakryciach z zasłoniętymi twa-
rzami jednocześnie trzymając 
w zębach swoje nakrycia, niby 
to nie umyślnie odsłaniały swo-
ją twarz i się uśmiechały. Po 
twarzach można było poznać, 
że są to młode i bardzo ładne 
kobiety. Mężczyźni również się 
obracali przypatrując się nam, 
o to za jedni chodzą tutaj po 
ulicach. Po prostu byliśmy inni. 
Odróżnialiśmy się od tutejszych 
mieszkańców. Byliśmy inaczej 
ubrani i innej urody. Po około 3 
godzinnym spacerze wracamy 
do samochodu, a zrobiło się 
już szaro.  

Ale  teraz trzeba odnaleźć sa-
mochód gdzieśmy  go zostawili, 
po chwili namysłu jak się oka-
zało, obraliśmy dobry kierunek. 
Po dojściu do samochodu było 
już prawie ciemno. No i teraz 
trzeba tylko obrać znowu dobry 

kierunek aby wrócić na parking. 
Ruch na ulicach nadal jest bar-
dzo duży a przy tym, te zjawy 
które jadą o jednym światełku 
pozycyjnym. Naprawdę muszę 
bardzo uważać. Dobrze, że pa-
trzy nas trzech. Podstawowym 
kierunkiem było lądowanie i 
startowanie samolotów. Jadąc 
tymi zatłoczonymi Teherańskimi 
ulicami i tak rozmawiając, to my 
jednak nie jesteśmy do takiego 
życia i tego bałaganu przyzwy-
czajeni, bo tutaj panują już inne 
zwyczaje i porządki. Wracając 
na parking, natrafiliśmy jeszcze 
na stację paliwową przy której 
nie było kolejki samochodów 
ciężarowych ani osobowych i 
dotankowałem prawie 100 litrów 
paliwa, bo tyle tylko się zmieściło 
do zbiornika. Za to paliwo dałem 
dwie paczki papierosów i jeden 
świerszczyk. Każdy z nas był 
zadowolony, czyli zrobiliśmy 
wspólnie dobry interes. 

Po  przyjeździe na parking 
okazało się, że przejechaliśmy 
po Teheranie 48 kilometrów. 
Po czym zrobiliśmy kolację, a 
na deser uraczyliśmy się   zaku-
pionymi  smakołykami. Jest już 
bardzo ciemno i nagle ktoś puka 
do drzwi z mojej lewej strony, 
otworzyłem drzwi i widzę, że 
stoi jakiś żołnierz w mundurze 
i prosi o papierosy oraz czaj. 
Więc zaprosiłem go do kabiny i 
zrobiłem ciepłą herbatę częstu-
jąc go zakupionymi rarytasami. 
Chłopak nie znał angielskiego, 
ale dogadaliśmy się i zrozumie-

liśmy, że był na wojnie i został 
ranny w nogę, pokazując prawą 
nogę, była to duża blizna na 
prawej łydce. Ale jego kolega 
zginął. Pozostał jemu jeszcze 
jeden tydzień i będzie musiał 
wracać na front. Po jego twarzy 
było widać, że  boi się wracać,  
bo tam ginie wiele ludzi i że jest 
wiele pozakładanych min które 
urywają nogi. W jego oczach 
było widać przerażenie i strach 
tej strasznej wojny. 

Posiedzieliśmy tak około 
jednej godziny po czym dałem 
jemu jedną paczkę papierosów 
i cztery saszetki ekspresowej 
herbaty. Bardzo dziękował i było 
widać, że jest zadowolony. My 
również zaraz po wyjściu irań-
skiego żołnierza skończyliśmy 
nasze biesiadowanie i koledzy  
poszli  do swoich samochodów. 
Ja dzisiaj już też nie będę nic 
pisał. Jest już po północy tu-
tejszego czasu. Jutro jest  nasza 
sobota a irański poniedziałek i 
będę miał cały dzień do pisania. 
Piotr musi się rozładować i nie 
wiadomo co jest z Zygmuntem 
. Niestety będziemy musieli na 
niego także poczekać, ponieważ 
dosyć już sam przeżył w tych 
zaśnieżonych tureckich górach. 
A więc kładę się spać. Dobranoc.

Adam Frąckowiak
Seria tekstów o transporcie 

do Iranu powstaje dzięki 
pomocy redakcji motoryza-
cyjnej „40ton.net”, którego 

redaktorem jest Filip 
Bednarkiewicz.

Wspaniały kawałek historii polskiego transportu (cd cześci 21)
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AUTO - HANDEL W³adys³aw Cisak
64-300 Nowy Tomyśl, Paproć 79, tel (61) 44 22 832, 664 997 031

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

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

MARKA ROK CENA / PLN
AUDI Q3 2,0 TDI 2012   69.500.00
CITROEN C4 CACTUS 1,2I 16V 2016   45.800.00
CITROEN C4 1,6 HDI 2016   49.900.00
DACIA SANDERO 1,2I 2014   24.800.00
HYUNDAI IX35 1,7CRDI 2015   66.800.00
KIA SPORTAGE 2,0I LPG 2008   24.900.00
MERCEDES ML 350 AMG STYLING 2011 148.000.00
OPEL ASTRA 2,0 CDTI 2015   46.900.00
OPEL CORSA C 1,2I 2001     5.900.00
OPEL INSIGNIA 2,0 CDTI 2013   39.900.00
OPEL ZAFIRA2,0 DIESEL 2012   47.800.00
FORD FOCUS KOMBI 1,6 TDCI 2014   31.800.00
PEUGEOT BOXER CHŁODNIA 2,2 DIESEL 2012   48.900.00
NOWE  PRZYCZEPKI NOWE NEPTUN,  NOWE BRENDERUP

PRACA
Przyjmę do pracy przy montażu okien, rolet lub do przyuczenia 

na cały etat i 1/2 etatu

tel. 602 648 298 lub (61) 44 75 608

Na sprzedaż działki budowlane
w Rakoniewice Wieś o powierzchni 655 m2, 656 m2, 883 m2 i 885 m2

Media: prąd, woda (miejska), gaz

tel. 796 432 139

OGŁOSZENIA

AUTO KOMIS 
Orwat Rafa³   Serdecznie zaprasza

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

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

Przedstawiamy Państwu ofer-
ty firm zagranicznych zainte-
resowanych współpracą z pol-
skimi firmami oraz zakupem 
określonych towarów i usługi 
z Polski. 

Jeżeli zainteresuje Państwa 
któreś z poniższych zapytań 
ofertowych, uprzejmie zapra-
szamy do kontaktu z biurem 
Izby. Prezentowane poniżej 
propozycje to tylko część przy-
gotowywanych przez Izbę 
ofert kooperacyjnych dla firm. 
Oferty są bezpłatne dla firm 
zrzeszonych w Polskiej Izbie 
Gospodarczej Importerów, 
Eksporterów i Kooperacji. 

Osobą do kontaktu jest p. 
Iwona Wesołek, tel.: 61 851 
78 48, e-mail: i.wesolek@pcc.
org.pl.

Jeżeli zależy Państwu na: 

a otrzymywaniu ofert firm 
zagranicznych wraz z da-
nymi umożliwiającymi na-
wiązanie kontaktu z nimi 
a  r o z w o j u  f i r m y 
- poszukiwaniu nowych ryn-
ków zbytu i kontrahentów 
a promocji firmy zarówno w 
kraju jak i zagranicą

Zachęcamy do przyłączenia 
się do naszej Izby. Członkiem 
Izby może zostać osoba praw-
na lub fizyczna, prowadzą-
ca działalność gospodarczą, 
niezależnie od jej wielkości i 
dziedziny działania. Decyzję o 
przyjęciu danej firmy w poczet 
członków podejmuje Zarząd 
PIGIEiK. Wstępując do Izby 
należy wypełnić dokumenty 
członkowskie i przesłać je 
pocztą tradycyjną na adres 
Izby. 

Firmy członkowskie są zo-
bowiązane do płacenia mie-

sięcznych składek.

Zachęcamy Państwa do sko-
rzystania z:

a  doświadczeń Izby (wyjazdy 
na targi i wystawy narodowe za 
granicą, organizacja misji go-
spodarczych na całym świecie) 

a   kontaktów (partnerami 
Izby są samorząd terytorialny 
i administracja szczebla wo-
jewódzkiego, powiatowego 
i lokalnego, polskie i zagra-
niczne Izby oraz organiza-
cje gospodarcze, MTP, itd.) 

a wiedzy merytorycznej pra-
cowników (oferujemy do-
radztwo m.in. w zakresie do-
stępnych funduszy  unijnych 
wraz z pomocą merytoryczną 
związaną z przygotowaniem 
dokumentów aplikacyjnych);

Opis przedmiotu zamówienia
Oleje spożywcze
Adres firmy ogłaszającej ofertę
Egipt

Opis przedmiotu zamówienia
Urządzenia oświetleniowe i lampy, 
kable
Adres firmy ogłaszającej ofertę
Egipt

Opis przedmiotu zamówienia

Francuski przedsiębiorca, 
producent żywności ekologicznej 
poszukuje dostawców następu-
jących produktów ekologicznych, 
niemodyfikowanych genetycznie, 
w formie (A) ziarna, (B) makuch, 
(C) mąki: 
- Len brunatny i/lub złoty, 
- Chia, 
- Łubin biały słodki. 

W ilościach 45-80 ton rocznie. 
Adres firmy ogłaszającej ofertę
Francja

Opis przedmiotu zamówienia
Kanadyjska firma poszukuje pol-
skiego dostawcy śrub „U-Bolt”
Adres firmy ogłaszającej ofertę
Kanada

Opis przedmiotu zamówienia
Generatory
Adres firmy ogłaszającej ofertę
Egipt

Opis przedmiotu zamówienia
Papier i artykuły cateringowe 
jednorazowe 
Adres firmy ogłaszającej ofertę
Egipt

Opis przedmiotu zamówienia
Blachy stalowe do produkcji 

sprzętu AGD 
Adres firmy ogłaszającej ofertę
Egipt

Opis przedmiotu zamówienia
Litewska spółka poszukuje w 
Polsce producentów materiałów 
plandekowych z PCV. 
Adres firmy ogłaszającej ofertę
Litwa

Opis przedmiotu zamówienia
Kanadyjski producent mebli 
szpitalnych Stance Healthcare 
poszukuje polskiego dostawcy 
wysokiej jakości elementów (ramy, 
nogi, oparcia) z drewna bukowego 
do produkcji krzeseł. Wszystkich 
zainteresowanych prosimy o wysła-
nie projektów wyżej wymienionych 
elementów w formacie CAD. 
Adres firmy ogłaszającej ofertę
Kanada

Oferty firm zagranicznych

Posłowie Prawa i Sprawiedli-
wości Marta Kubiak i Marcin 
Porzucek odbyli spotkanie 
zorganizowane w Siedlcu. 
Przed spotkaniem otwartym 
z mieszkańcami Pani Poseł 
Marta Kubiak pełniła dyżur 
poselski w biurze udostęp-
nionym przez Pana Wójta 
Jacka Kolesińskiego. Wśród 
poruszonych tematów była m. 
in. działalność Ochotniczych 
Straży Pożarnych, która to te-
matyka jest w zainteresowaniu 
Poseł Marty Kubiak.

Interesuje mnie jakie pań-
stwo macie problemy jako 
mieszkańcy, bo uważam, że 
kontakt bezpośredni jest naj-

ważniejszy. Chcę się spotykać 
i rozmawiać o tym co was 
trapi, jakie macie pomysły, 
co wam się podoba. A jeżeli 

chodzi o zmianę sytuacji w 
kraju, jakie macie uwagi, co by 
można zmienić - powiedziała 
Poseł Marta Kubiak.

20 kwietnia  2018 r. w sali re-
stauracji Trzy Korony odbyło 
się spotkanie leśników i władz 
samorządowych z Wielkopol-
ski i Ziemi Lubuskiej. Tema-
tem konferencji była historia, 
teraźniejszość oraz wyzwania 
Lasów Nadleśnictwa Wolsztyn 
w 100 rocznicę odzyskania 
niepodległości.

Po zakończonej konferencji  jej 
uczestnicy udali się do miejsca 
pamięci związanego z Powsta-
niem Wielkopolskim, które 
znajduje się na danym  cmenta-
rzu ewangelickim.  99 lat temu 
zostali tam pochowani powstań-
cy z kompanii wielichowskiej, 
którzy zginęli w 1919 r.  w 
czasie walk o Kargową. W 
hołdzie poległym powstańcom 
posadzono 9 dębów, z których 
jeden poświęcony był Kazimie-
rzowi Szcześniakowi dowódcy 
powstańczej kompanii w Wieli-
chowie, który brał udział m.in. 
w walkach o Kargową.

Leśnicy ufundowali granito-
wą płytę, którą umieszczono na 
obelisku z wyrytymi słowami:

„W 100 lecie odzyskania 
przez Polskę Niepodległości 
20 kwietnia 2018 roku leśnicy 
zielonogórscy wraz lokalnymi 
samorządowcami posadzili 9 
dębów upamiętniających śmierć 
ośmiu Powstańców Wielkopol-

skich z okolic Kargowej oraz w 
hołdzie ich dowódcy Kazimie-
rzowi Szcześniakowi”.    

W konferencji uczestniczyli 
min.  Starosta Zielonogórski  
Dariusz Wróblewski oraz Bur-
mistrz Kargowej Jerzy Fabiś, 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Henryka Kamińczak.  
W uroczystości sadzenia 

dębów wzięli udział przedsta-
wiciele Kargowskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, przed-
szkolaki wraz z wychowawczy-
niami, radni rady miejskiej oraz 
mieszkańcy Kargowej.

Posłanka Kubiak w Siedlcu

Konferencja leśników w Kargowej

fo
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DZIENNIKARSKA  MAJÓWKA  2018
Mamy już wiosnę a maj, powszechnie uznany za najpiękniejszy miesiąc w roku, nadchodzi szybkimi krokami.
Wzorem lat poprzednich nasze Stowarzyszenie, tym razem wspólnie z Wielkopolskim Porozumieniem Dziennikarzy, 
organizuje piknik rodzinny „Dziennikarska Majówka”.
Jak zawsze będzie miał on charakter otwarty,  więc zabierajcie ze sobą członków rodziny i przyjaciół. Zapraszamy 
Koleżanki i Kolegów z innych Stowarzyszeń oraz środowisk dziennikarskich. Będzie to okazja do ciekawych spotkań a 
może i nowych znajomości.
Spożywać będziemy to co sami przyniesiemy, mając do dyspozycji profesjonalnego grilla i ognisko.
Przewidujemy wspólne zabawy, konkursy, będziemy mogli pośpiewać przy akordeonie i gitarze a nawet potańczyć, 
więc będzie ogniskowo i radośnie.
Ponieważ miejsce zeszłorocznego pikniku sprawdziło się na medal, również  tym razem spotkamy się na polu biwako-
wym przy wejściu na Dziewiczą Górę (Czerwonak)  w niedzielę 6. maja 2018 r. gdzie będziemy się bawić od godz. 12.00 
do 19.00, bo na taki czas mamy zarezerwowany obiekt. Pogoda niczego nam nie zepsuje, gdyż obiekt jest zadaszony.
Dojazd na miejsce pikniku od ul. Gdyńskiej szosą na Murowaną Goślinę i w Czerwonaku w prawo (jest drogowskaz) na 
Dziewiczą Górę.
Będę bardzo wdzięczny za zgłaszanie telefoniczne swego uczestnictwa, gdyż ułatwi to organizację, ale podobnie 
jak w zeszłym roku, udziału w pikniku tym nie warunkujemy, gdyż zapewne będą osoby, które decyzję podejmą w 
ostatniej chwili.
W imieniu Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP oraz Wielkopolskiego Porozumienia 
Dziennikarzy, serdecznie zapraszam. Będzie to kolejna, bardzo sympatyczna okazja do integracji naszego środowiska.
Zatem do zobaczenia na pikniku!

Ryszard Bączkowski - Przewodniczący Zarządu WO SDRP
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KIEROWCÓW C+E
WYMAGANIA:  
a  prawo jazdy kat. C+E  a  minimum roczne doświadczenie 
zawodowe w ruchu międzynarodowym  a  uprawnienia  
do przewozu rzeczy   a  karta kierowcy  do tachografu cyfrowego  
a  dobra organizacja pracy  a  dbałość o powierzony sprzęt, 
rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracowania pod presją czasu

OFERUJEMY  a  stabilne zatrudnienie  a  atrakcyjne warunki płacy i pracy 

„ OFERUJEMY RÓŻNE SYSTEMY PRACY”  a  Zjazdy co weekend  
a  Zjazdy co drugi weekend  a  2/2  - 2 tygodnie w pracy / 2 tygodnie wolnego

Zainteresowanych prosimy o kontakt 
telefoniczny: 535 982 506

ASYSTENTA SPEDYTORA, SPEDYTORA
w oddziałach:   a  WOLSZTYN  a  POZNAŃ  a  ZIELONA GÓRA  a  NOWA SÓL

WYMAGANIA:
a dobra organizacja pracy  a  kreatywność  a  samodzielność w podejmowaniu decyzji  a  komunikatywność  a obsługa komputera  

a osoby bez doświadczenia jak i z doświadczeniem mile widziane  a  znajomość języka obcego nie jest obowiązkowa, ale będzie dodatkowym atutem

OFERUJEMY  a  stałą solidną pracę w młodym zespole  a  zatrudnienie na umowę o pracę   a  atrakcyjne 
wynagrodzenie (podstawa + premia)  a  szkolenia i kursy z zakresu spedycji i transportu  a  możliwość podnoszenia 

swojego doświadczenia zawodowego w branży TSL  a  praca od poniedziałku do piątku (od 8.00 do 16.00)

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na podane niżej adresy:
WOLSZTYN  biuro@hit-transport.pl – z dopiskiem PRACA WOLSZTYN  

POZNAŃ  poznan@hit-transport.pl – z dopiskiem PRACA POZNAŃ
ZIELONA GÓRA  zgora@hit-transport.pl – z dopiskiem PRACA ZIELONA GÓRA 

NOWA SÓL  nowasol@hit-transport.pl – z dopiskiem  PRACA NOWA SÓL

W związku z dynamicznym rozwojem fi rmy, a co za tym idzie, zwiększającym się  
taborem pojazdów ciężarowych poszukujemy:

HiT Transport Międzynarodowy i Spedycja Sp. z o. o. Sp. k. ul. Dworcowa 27, 64-200 Wolsztyn tel.: +48 68 419 98 01 e-mail: biuro@hit-transport.pl

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO

                MOTOMEX
               Łukasz Walkiewicz
WYMIANA PRAWA JAZDY
DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH

a szkolenia okresowe a badania 
lekarskie a badanie psychologiczne

PRAWA JAZDY KAT. A B C D E T
KWALIFIKACJE WSTĘPNE - NOWI KIEROWCY

PNIEWY, ul. PROMIENISTA 5
TEL. 61/29 11 953, 601 720 648

POWIATY-GMINY
10 listopada 2016

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

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 

REKLAMA 008077215

BEZZAPACHOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 
DORADZTWO  MONTAŻ  SERWIS

www.haba.pl 
 61 30 70 172

Grodzisk Wlkp. 
ul. Zdrojowa 51 

NOWY TOMYŚL  ul. Kolejowa 17 
tel. 61 442 40 85, kom 602 775 274

ZBĄSZYŃ  ul. Poznańska 42 
 tel. 68 386 75 04

AUTORYZOWANY 
DEALER: 

MS-170 JUŻ OD 699,00 PLN

MB 248 JUŻ OD 1049,00 PLN

oraz usługi związane 
z montażem wykładzin

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

Wolsztyn, ul. Dworcowa 19
tel. 68 347 14 45
(naprzeciwko parowozowni) 
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Prowadzimy działalność w zakresie skupu złomu stalowego metali nieżelaznych (miedź, mosiądz, brąz, 
aluminium, ołów, cynk, stal kwasoodporna, akumulatory) i makulatury.

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

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

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

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

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

 Grodzisk Wielkopolski:
             731 70 30 03

PRZY ULICY KĄKOLEWSKIEJ 27 W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

 Lipno ul. Powstańców Wlkp. 5    65 534 09 90 

GMINA RAKONIEWICE

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

To był bardzo ważny week-
end dla mieszkańców Gminy 
Rakoniewice. Po rocznym 
remoncie został otwarty Pałac 
w parku. 

W sobotę przybyli zaproszeni 
przez Burmistrza goście: Poseł 
na Sejm RP Killion Munyama, 
prezesi oraz naczelnicy Ochot-
niczych Straży Pożarnych, prze-
wodniczące Kół Gospodyń 
Wiejskich, prezesi Stowarzy-
szeń oraz Klubów Sportowych, 
księża i artysta plastyk Krystyna 
Prządka - koordynator plenerów 
malarskich w Rakoniewicach.

Niedziela, 15 kwietnia, to 
dzień otwarty dla wszystkich. 
Od godziny 12:00 do 19:00 
odnowiony pałac zwiedziło 
około 1200 osób. Pracownicy 
urzędu byli przewodnikami i 
bardzo szczegółowo opowiadali 
o historii i nowej funkcji pałacu.

Wszyscy, pod ogromnym 
wrażeniem, gratulowali Burmi-
strzowi nowej siedziby Urzędu 
Miejskiego Gminy Rakonie-
wice. 

Na przełomie kwietnia i 
maja 2018 r. Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Rosta-
rzewa wyrusza w najwięk-
sze w historii zespołu to-
urnée koncertowe. W tym 
wiosennym czasie zespół 
z Rostarzewa odwiedzi ze 
swoją muzyką  Rosję i jej 
piękną stolicę – Moskwę. 

Głównym organizatorem 
wyjazdu jest Wielkopolski 
Związek Chórów i Orkiestr 
z siedzibą w Lesznie, a pilo-
tażem projektu zajął się jego 
prezes, Tadeusz Paprocki. 
Przedsięwzięcie nie doszłoby 
do skutku, gdyby nie ogrom 
dofinansowań, za które Or-
kiestra serdecznie dziękuje: 
Burmistrzowi i Radzie Miej-
skiej Gminy Rakoniewice, 
Marszałkowi Województwa 
Wielkopolskiego, Staroście 
Powiatu Grodziskiego oraz 
organizatorom Międzynarodo-
wego Festiwalu Orkiestr EU-
ROORKIESTRA Źukovsky 
2018 – ROSJA. Nie sposób 

nie wspomnieć tutaj o wkła-
dzie własnym, jaki wnieśli do 
projektu uczestnicy wyjazdu. 
Kwota środków jakie dołożyli 
członkowie orkiestry z własnej 
kieszeni to 18900 zł.

Dzięki przychylności Kon-
sula Generalnego Federacji 
Rosyjskiej w Poznaniu Or-
kiestra z Rostarzewa została 
zwolniona z opłaty wizowej.

Prócz udziału w prestiżo-
wym Międzynarodowym Fe-
stiwalu EUROORKIESTRA 
Źukovsky 2018 Młodzieżowa 

Orkiestra Dęta z Rostarzewa 
zaprezentuje swój repertuar 
mieszkańcom  Szczełkowa, 
miasta zaprzyjaźnionego z Ra-
koniewicami i Powiatem Gro-
dziskim a w drodze do Rosji 
zatrzyma się w Wilnie, gdzie 
będzie miała okazję zagrać 
koncert na Placu Ratuszowym.

Serdecznie zapraszamy na 
stronę internetową zespołu 
: http://www.orkiestrarosta-
rzewo.com 

Dariusz Basiński 

Pałac w Rakoniewicach 
OTWARTY!

Orkiestra Dęta z Rostarzewa 
w Moskwie
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a zanęty, przynęty
a wędki i robaki
a kołowrotki 
a akcesoria wędkarskie
a żyłki, plecionki
a rybki żywe do oczek wodnych

Ciorga Grzegorz 
Rakoniewice ul. Ogrodowa 4

tel. 510-235-065

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO–USŁUGOWE

SKLEP WĘDKARSKI   HURT – DETAL

Nowy Tomyśl

EDMUND BOSY

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
Dębsko, ul. Rakoniewica 14, 64-050 Wielichowo

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

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

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

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

AUTOBUSY „D”
CIĄGNIKI „T”

PRZYCZEPY I NACZEPY „E” 

P. H. ANDRZEJ CIORGA
OSPRZĘT ELEKTRYCZNY, ARMATURA SANITARNA

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

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

Usługi w ramach MEDYCYNY PRACY

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

GRODZISK WLKP. UL. POLNA 4
a poniedziałki - 15.00 - 19.00 

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

Przychodnia Specjalistyczna
„POLIKLINIKA” NZOZ

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

GMINA RAKONIEWICE

Mówi prezes Grupy Motocyklowej Ziemi 
Rakoniewickiej Szczepanem Nowaczykiem 
tuż przed odjazdem  na pielgrzymkę do 
Częstochowy.

Istniejemy trzy lata, ale na pierwszej 
pielgrzymce byliśmy w 2000 roku w ilości 
pięciu motocykli. Dzisiaj to już wyruszamy 
po raz ósmy- trzydzieści motocykli oraz 
40 osób. Przedtem jednak robimy zbiórkę 
na „paliwo” a następnie  proboszcz naszej 
parafii ksiądz kanonik Zbigniew Stelmach 
poświęci motocykle i wspólnie odmówimy 
modlitwę za szczęśliwą podróż do Często-
chowy. 

Franciszek Gwardzik

Pielgrzymka motocyklistów

W czwartkowe popołudnie 5 
kwietnia 2018 roku Burmistrz 
Rakoniewic – dr Gerard To-
miak oraz Magdalena Augu-
styniak z Urzędu Stanu Cywil-
nego odwiedzili Panią Janinę 
Michalską, by wręczyć Jubi-
latce list gratulacyjny, bukiet 
kwiatów oraz tort. Wszystko 
to z okazji jej 101. urodzin, 

które obchodziła 2 kwietnia. 
Pani Janina, pomimo swojego 
wieku cieszy się pogodą du-
cha oraz dobrym zdrowiem. 
Otacza ją spora, kochają-
ca i wspierająca rodzina, na 
którą zawsze może liczyć. 
Życzymy pomyślności, spo-
koju oraz kolejnych lat życia 
w zdrowiu i radości!  

101. urodziny Pani Janiny
4 kwietnia 2018 roku na te-
renie Centralnego Muzeum 
Pożarnictwa w Mysłowicach 
miały miejsce bardzo istotne 
wydarzenia. Otwarcie wystawy 
fotograficznej poświęconej pa-
pieżowi  Św. Janowi Pawłowi II 
pt. „Cóż powiedzieć…, żal od-
jeżdżać… Z Janem Pawłem po 
wsze czasy”, oraz  podpisanie 
umowy partnerskiej pomiędzy 
Mysłowicami a Gminą Rako-
niewice, reprezentowaną na 
śląskiej ziemi przez dr Gerarda 
Tomiaka – burmistrza Rako-
niewic, Krzysztofa Krawczyka 
– przewodniczącego Rady, 
Teresę Kmiecik – skarbnika, 
oraz Huberta Kolera – kierow-
nika Wielkopolskiego Muzeum 
Pożarnictwa. Zanim to jednak 
nastąpiło goście spotkali się z 
dyrektorem Centralnego Mu-
zeum Pożarnictwa st. bryg. Paw-
łem Rochalą podczas, którego 
w miłej atmosferze omówiono 
wiele aspektów współpracy. Po 
spotkaniu goście zwiedzili mu-
zeum. Na zakończenie wszyscy 

ocenili dzień za bardzo owocny 
z nowymi możliwościami, oraz 
planami na przyszłość.

Warto dodać, że podpisana 
umowa partnerska ma obej-
mować współpracę w zakresie 
m.in. kultury, sportu, oświaty, 
przedsiębiorczości, aktywi-
zacji seniorów, czy wspólnej 
promocji historii pożarnictwa, 
która przecież jest tak istotna 
dla naszych miast.

Wielkopolskie Muzeum 
Pożarnictwa w Rakoniewicach

Wystawa poświęcona papieżowi Św. J. Pawłowi II
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