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ZATRUDNIMY

absolwenta studiów budowlanych
Izomet Piskorz Spółka Jawna, Niałek Wielki 110

tel. 68 384 25 18

biuro@izomet.pl

Sprzedam pianino
Stan bardzo dobry !
Tel. 606 327 863

Str. 2

POWIATY-GMINY
13 kwietnia 2019

KAM-TRANS

DTJ Sp. z o.o.

Grodzisk Wielkopolski

Grodzisk Wielkopolski

ul. Wiśniowa 2
tel. 61

ul. Słowiańska 12

tel. 61 673 11 48
444 71 06
Naszym pracownikom oraz kontrahentom
życzymy zdrowych, spokojnych
i radosnych Świąt
Wielkanocnych

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
życzymy Państwu rodzinnych,
ciepłych i spokojnych chwil oraz wesołego „Alleluja”.
Niech radość ze Zmartwychwstania Pańskiego
da Wam siłę w pokonywaniu trudności,
przyniesie spokój, spełnienie marzeń
oraz optymistyczne spojrzenie na świat.
Przewodniczący Rady Gminy Komorniki
Marian Adamski

WIELKANOC TO CZAS NADZIEI,
CZAS RADOŚCI I WZAJEMNEGO PRZEBACZANIA.
CZAS ODRADZANIA SIĘ W NASZYCH SERCACH
WIARY W CHRYSTUSA, WIARY W DRUGIEGO CZŁOWIEKA.
MIESZKAŃCOM POWIATU I MIASTA GRODZISK WIELKOPOLSKI
ŻYCZĘ, ABY ŚWIĘTA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
PRZYNIOSŁY WIELE RADOŚCI,
WZAJEMNEJ ŻYCZLIWOŚCI, POKOJU I DOBRA.
Radna Powiatu Grodziskiego
Danuta Nijaka

Wójt Gminy Komorniki
Jan Broda

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy wszystkim Mieszkańcom Gminy Wielichowo
oraz przybyłym Gościom najlepsze życzenia wiary, nadziei,
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.
Niech ten szczególny czas będzie dla Państwa
okresem prawdziwej radości i spokoju.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
/-/ Genowefa Feldgebel

Burmistrz Wielichowa
/-/ Honorata Kozłowska
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Wierni Tradycji
ROK ZAŁOŻENIA 1994

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO

Krzysztof Zieliński

sp. z o.o. sp. k.

Franciszek Piskorski

ul. Przemysłowa 7 64-200 Wolsztyn

PRZYJMIEMY UCZNIÓW

W ZAWODZIE ŚLUSARZ

WIOSKA 28,
64-308 JABŁONNA
tel. 61-44-43-217

tel. 68 347 61 00 tel.kom. 502 248 420
biuro@frawent.pl www.frawent.pl

Wesołych Świąt Wielkanocnych
oraz bogatych zakupów
w naszych sklepach firmowych
zpmzielinski.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

P. U. "FRAWENT"

kkzielinscy@op.pl

Radosnych
Świąt
Wielkanocnych

życzą K. F. Piskorscy

ul. Zachodnia 10

Nowy Tomyśl

biuro@scrapssw.pl

tel. 536-859-982 SKUP ZŁOMU
ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!
a wsad/niewsad 820 zł /tona
a blacha 650 zł/tona
a puszka 4,10 zł/kg
a makulatura 0,18 zł /kg

Przekaż z podatku

1% dla
Grzesia

Grześ ma 10 lat i walczy ze złośliwym
nowotworem mózgu.
Zebrane pieniądze umożliwią dalsze
leczenie, rehabilitację i zakup leków.

KRS 0000249753
Fundacja „NASZE DZIECI”
Tytułem: Grzegorz Schulz
Nr konta: 76 1240 1109 1111
0010 1163 7630
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Wesołych
Świąt Wielkanocnych
życzą
Właściciele i Pracownicy firmy

Na wiosenne wydatki polecamy atrakcyjny KREDYT
oprocentowany 6,5 % w stosunku rocznym

Życzenia Zdrowych
Spokojnych i Radosnych
Świąt Wielkanocnych
składa
Rada Nadzorcza, Zarząd
Banku Spółdzielczego w Siedlcu

SKLEP

WARZYWNO - SPO¯YWCZY

PLAC POWSTAŃCÓW WLKP.
RAKONIEWICE

Wszystkim naszym kl
ientom
życzymy wspaniałych
Świąt i zapraszamy
do naszego sklepu po
przedświąteczne
zakupy na wielkanocny
stół
właściciele Bernadeta i Miron
Wysoccy

WALDI ZAKŁADY MIĘSNE
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa

ul. Powstańców Chocieszyńskich 97, Grodzisk Wlkp.

waldigrodzisk.com

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzymy Państwu pięknych chwil wypełnionych
rodzinnym ciepłem i radością
Zapraszamy do naszych sklepów

w
a
a
w
w
w
w
w
w
w
w

Grodzisku Wielkopolskim:
ul. Ogrodowa 1, a os. Wojska Polskiego (butiki),
Plac Powstańców Chocieszyńskich 97 oraz 11
Pszczewie:
a ul. Władysława Sikorskiego 22
Poznaniu:
a ul. Swobody 21 ( pawilon PSS )
Świebodzinie:
a ul. Głogowska 13 a Targowisko G-2A
Rakoniewicach: a Plac Powstańców Wielkopolskich 30
Zbąszyniu:
a ul. Mostowa 4B
Trzcielu:
a ul. Poznańska 13
Kargowej:
a ul. Dworcowa 2
Nowym Tomyślu: a ul. Poznańska 25

GMINA NOWY TOMYŚL
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Wybory Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego
Podczas posiedzenia
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Nowym Tomyślu, które
odbyło się 28 marca, burmistrz Nowego Tomyśla
Włodzimierz Hibner wręczył

nominacje nowym członkom
obecnym na spotkaniu. Z
ramienia Rady Miejskiej w
Nowym Tomyślu do Gminnej Rady obecnej kadencji
wybrani zostali: ponownie
p. Wojciech Andryszczyk, a

także p. Rafał Górczyński
i p. Adam Polański. Burmistrz pogratulował nowym
członkom wyboru do Rady
oraz życzył wielu sukcesów
w realizacji powierzonej
funkcji.

XV KASSK za nami
W dniach 29 – 31 marca
w Nowym Tomyślu odbyła
się piętnasta edycja ogólnopolskiej Konferencji
Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych
KASSK 2019. Organizatorem przedsięwzięcia była
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Feliksa Szołdrskiego w
Nowym Tomyślu. Tegoroczna edycja odbyła się pod
hasłem „Szkoła i nauczyciel w obliczu cyfrowej
transformacji”.
Uroczysta inauguracja konferencji odbyła się w dniu 29
marca w sali widowiskowej
Nowotomyskiego Ośrodka
Kultury. Powitania gości dokonali: Dyrektor Nowotomyskiego Ośrodka Kultury Beata
Baran oraz p.o. Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 3 Dariusz Stachecki. Zaproszenie
przyjęli m.in.: Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej Jakub Rutnicki, przedstawiciele
Ministerstwa Edukacji Naro-

dowej Rafał Lew-Starowicz i
Tomasz Kulasa, Wicekurator
oświaty Zbigniew Talaga,
dyrektor Wydziału Rozwoju
Edukacji Małgorzata Wilczyńska - Grześ, starszy wizytator
Grażyna Pogonowska, Starosta
Nowotomyski Andrzej Wilkoński oraz Przewodniczący
Rady Miejskiej w Nowym
Tomyślu Marek Ratajczak.
Poznańskie Centrum Super-

komputerowo - Sieciowe reprezentował Dyrektor dr inż.
Cezary Mazurek i dr hab. inż.
Krzysztof Kurowski. Obecny
był także Maciej Borowiecki
- dyrektor Ośrodka Edukacji
Informatycznej i Zastosowań
Komputerów w Warszawie.
Oficjalnego otwarcia XV edycji KASSK dokonał Burmistrz
Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner.

Ważnym wydarzeniem tegorocznej konferencji było
podpisa n ie umow y pa r tnerskiej pomiędzy Gminą
Nowy Tomyśl a Poznańskim
Centrum Superkomputerowo – Sieciowym. Dokument
zapewnia dostarczenie w
r a m a ch ogól nop olsk iego
pilotażu całego wachlarza
usług edukacyjnych. Warto
podkreślić, że Gmina Nowy

Tomyśl jest pierwszym w
Polsce samorządem, z którym została podpisana taka
umowa. Następne będą podpisywane z dużymi aglomeracjami, takimi jak Łódź
i Gdańsk. Umowa ma też
duże znaczenie w kontekście
powstającej Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej, która na
chwilę obecną jest projektem
typowo teleinformatycznym

bez wyspecjalizowanych usług
dedykowanych edukacji.
W ra mach Kon ferencji
KASSK 2019 organizatorzy
przygotowali szereg wykładów
i warsztatów dla nauczycieli wszystkich przedmiotów.
Spotkanie było również okazją
do wymiany doświadczeń
wynikających z nauczania
programowania na każdym
etapie edukacyjnym. W dużym
stopniu zwracano uwagę na
walor edukacyjny internetu i
sposobu wykorzystania jego
potencjału w pracy z uczniami.
Tegoroczna Konferencja
Administratorów Szkolnych
Sieci Komputerowych KASSK
2019 przebiegała pod patronatem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
Elżbiety Leszczyńskiej, Starosty Nowotomyskiego Andrzeja
Wilkońskiego oraz Burmistrza
Nowego Tomyśla Włodzimierza Hibnera. Patronat honorowy przyjęło również Polskie
Biuro ECDL.

Opracowanie: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU
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Z okazji Świąt Wielkanocnych,
życzę Państwu pogody ducha,
wszelkiej pomyślności
oraz pokoju, nadziei i odwagi,
czerpanych ze Zmartwychwstania
Pańskiego.

Krzysztof Paszyk
Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej
Polskiej

Gmina Przemęt

Gmina Wolsztyn

POWIAT WOLSZTYŃSKI

Radosnych Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny oraz wiarą w sens życia,
pogodnego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół
oraz Wesołego Alleluja życzą

Wójt Gminy Siedlec
/-/Jacek Kolesiński

Wójt Gminy Przemęt
/-/Janusz Frąckowiak

Przewodniczący Rady
Gminy Siedlec
/-/ Andrzej Kaźmierczak

Przewodnicząca Rady
Gminy Przemęt
/-/ Elżbieta Wita

Burmistrz Wolsztyna
/-/ Wojciech Lis

Starosta Wolsztyński
/-/Jacek Skrobisz

Przewodniczący Rady Przewodniczący Rady
Powiatu Wolsztyńskiego
Gminy Wolsztyn
/-/ Jarosław Adamczak
/-/ Janusz Mrozkowiak
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MIASTO LESZNO

Przewodnicząca "Solidarności":
mamy porozumienie z rządem
Udział w strajku jest indywidualną decyzją każdego
pracownika, jednak przypominam że rozpoczęty strajk
w szkołach organizuje inny
związek zawodowy – mówiła
w Radiu Elka Ewa Andrzejewska, przewodnicząca oświatowej Solidarności w Lesznie.
Jak podkreśliła Solidarność
zawarła porozumienie z rzą-

dem, prawdopodobnie więc
zakończy swój protest.
Ewa Andrzejewska przyznała, że na razie nie ma jeszcze informacji, ilu członków
Solidarności bierze udział w
rozpoczętym dziś strajku. -To
strajk zorganizowany przez
inny związek zawodowy, ale
każdy jest dorosły i podejmuje
własne decyzje - powiedziała.

Jak zapewniła, nie ma żadnych
odgórnych rekomendacji dla
członków Solidarności - przynajmniej na razie. -Jutro odbędzie się posiedzenie sztabu protestacyjnego, który podejmie
decyzję co do przyszłości - mówiła - prawdopodobnie będzie
to odwołanie gotowość do akcji
strajkowej z powodu zawarcia
porozumienia z rządem.

Drzwi otwarte w ZS nr 4
Dużym zainteresowaniem
cieszyły się Drzwi Otwarte
zorganizowane w Zespole Szkół nr 4 w Lesznie.
Spotkanie było okazją do
zapoznania się ze specyfiką
poszczególnych kierunków
w technikum, liceum oraz
największej w regionie
szkole branżowej.
Placówka proponuje naukę w
technikum w zawodach: technik mechanik - programista
obrabiarek CNC, technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej, technik usług
fryzjerskich. Uczniowie mogą

uczęszczać również do klasy
strażackiej (technik inżynierii
sanitarnej) oraz klasy wojskowej (technik geodeta). Ponadto
szkoła oferuję naukę w Liceum
Ogólnokształcącym oraz w
Branżowej Szkole I stopnia,
która kształci w bardzo wielu
zawodach. Wśród nich m.in.
mechanik, elektromechanik,
fryzjer, monter sieci sanitarnych, fryzjer, cukiernik,
kucharz, stolarz, sprzedawca,
fotograf, ślusarz czy elektryk.
- Uczymy poszukiwanych
zawodów i mamy ogromne
doświadczenie z tym związane. Nadążamy za zmianami na

rynku pracy, a przede wszystkim jesteśmy szkołą, która jest
blisko ucznia. Jesteśmy z nimi
w chwilach dobrych i złych mówi dyrektor placówki Maria
Koroniak.
Drzwi otwarte było okazją
do zapoznania się ze specyfiką
każdego kierunku. Dla odwiedzających przygotowano moc
atrakcji. Przyszli uczniowie
mogli m.in. spróbować potraw
przygotowanych przez swoich
starszych kolegów, zaznajomić
się z pracą fryzjera czy też pobudzić swoje zainteresowania
w jednym z kilku szkolnych
kół naukowych. 
Radio Elka

Jak wygląda polska Wielkanoc?
Kilkunastu zagranicznych
wolontariuszy goszczących
w Lesznie na zaproszenie
Fundacji CAT dowiadywało się, jak wygląda polska
Wielkanoc. Podczas spotkania w siedzibie fundacji
obejrzeli święconkowy
koszyk i wykonali własnoręcznie tradycyjną sałatkę
warzywną.
W Lesznie przebywa obecnie kilkunastu wolontariuszy
zaproszonych przez Fundację
Centrum Aktywności Twór-

czej. Pomagają w działalności
organizacji pozarządowych,
spotykają się z dziećmi i młodzieżą, uczą języków obcych.
-Są z całej Europy, od Portugalii po Turcję i Azerbejdżan - mówi Tatiana Didur,
koordynatorka wolontariuszy
zagranicznych. Żaden z nich
nie widział jeszcze polskiej
Wielkanocy, dlatego, żeby ich
przygotować do świąt, fundacja zorganizowała dla nich
„wielkanocne szkolenie”. -Prezentujemy nasze najważniejsze
tradycje, ze Święconką na cze-

le - mówi Kamila Grzywaczyk
z CAT - wspólnie wykonujemy
też „królową polskich stołów”,
czyli sałatkę warzywną z majonezem.
Dla części młodych wolontariuszy będzie to pierwsza Wielkanoc w życiu - nie
obchodzi się jej w muzułmańskich Turcji, Azerbejdżanie czy Tunezji. Ci, którzy
przyjechali z Hiszpanii czy
Portugalii święta wprawdzie
znają, ale jak mówią są one
obchodzone o wiele skromniej
niż w Polsce. 
Radio Elka

Pismo do prezydenta Poznania
Stanowisko organizacji
przyrodniczych i ekologicznych skupionych w Komisji
Dialogu Obywatelskiego
przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska
w Poznaniu
w sprawie powołania
platformy dialogu “Zielony
Stół”
Odpowiadając na propozycję
Prezydenta Miasta Poznania, pana Jacka Jaśkowiaka,
o stworzeniu przestrzeni do
dyskusji na temat zieleni miejskiej i zaproszeniu do niej
redaktora Adama Wajraka, jak
również na deklaracje Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania, Pana Jędrzeja Solarskiego,
złożone podczas posiedzenia
KDO w dniu 25.03.2019 r., o
dążeniu do dialogu, organizacje przyrodnicze i ekologiczne
wchodzące w skład Komisji Dialogu Obywatelskiego
wnioskują o organizację Zielonego Stołu, jako platformy
dialogu społecznego organizacji pozarządowych, ekspertów
oraz Urzędu Miasta. Intencja
naszą jest, aby “Zielony Stół”
umożliwił wypracowanie zasad polityki ochrony środowiska w mieście.
W naszej opinii, aby zespół
mógł reagować na realne pro-

blemy, aby był reprezentatywną i twórczą przestrzenią dialogu, winien składać się w równej mierze z przedstawicieli
urzędu miasta i mieszkańców,
skupionych w organizacjach
pozarządowych zajmujących
się ochroną przyrody i środowiska (tworzących KDO)
oraz powołanych przez strony
ekspertów.
Jak wynika z naszego wieloletniego doświadczenia,
do kwestii, które wymagają
najpilniejszego rozwiązania
należy zaliczyć:
kształtowanie, utrzymanie i
ochronę zieleni miejskiej,
och ronę zasobów przyrodniczych, w tym zasobów
wodnych,
przeciwdziałanie niskiej
emisji i zjawisku smogu,
obecność zagadnień ekologicznych w Poznańskim
Budżecie Obywatelskim, w
tym wpływu pomysłów infrastrukturalnych zgłaszanych w
PBO na środowisko,
konsultacje społeczne, informowanie mieszkańców i
KDO o planowanych inwestycjach ingerujących w tereny
zieleni miejskiej, zasady opiniowania przez KDO.

tem konsultacji społecznych
i dialogu z mieszkańcami.
Jest to niezgodne z zasadami
zrównoważonego rozwoju.
Jest zaprzeczeniem deklaracji
władz Miasta składanych publicznie. Jest niezgodne z dokumentami miejskimi, takimi
jak „Strategia Rozwoju Miasta
Poznania 2020+” czy będący
w opracowaniu „Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Poznania do roku 2030”.
Uważamy, że „casus Starołęki
Małej” nie może się powtórzyć
przy innych inwestycjach.
Jednak Starołęka to tylko
jeden - choć najbardziej jaskrawy - przykład licznych
w Poznaniu, wieloletnich
konfliktów o tereny zieleni i
zasoby przyrodnicze miasta.
Uważamy, że w obliczu katastrofy klimatycznej, przed
którą wszyscy stoimy, miejska
polityka na styku inwestycje środowisko naturalne winna
ulec głębokiemu przeformułowaniu, przy intensywnym,
wielopłaszczyznowym zaangażowaniu mieszkańców.
Rozwiązania wypracowane
przy Zielonym Stole będą
mogły stać się jej trwałym
fundamentem.

Rozwój miasta nie może odbywać się kosztem środowiska przyrodniczego, kosz-

Agnieszka Malinowska
Wice przewodnicząca
środowiskowego KDO
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Ks. Majchrzak zastąpi ks. Majchrzaka
Nowym proboszczem bazyliki św. Mikołaja w Lesznie
zostanie ks. Józef Majchrzak, obecny proboszcz
parafii św. Maksymiliana w
Luboniu pod Poznaniem –
dowiedziało się Radio Elka.
Zastąpi on ks. Jana Majchrzaka, który przechodzi
na emeryturę.
W styczniu w leszczyńskiej bazylice ogłoszono dekret, czyli
personalną decyzję Arcybiskupa Poznańskiego Stanisława
Gądeckiego o przeniesieniu w
stan spoczynku ks. Jana Majchrzaka, który przez ponad 20
lat był proboszczem parafii św.
Mikołaja. Jak poinformował
arcybiskup, powodem decyzji
była prośba ks. Majchrzaka,
motywowana stanem zdrowia.
Formalnie obecny proboszcz

przestanie pełnić obowiązki z
końcem czerwca i zamieszka
w Domu Księzy Emerytów w
Poznaniu.
Znamy już nazwisko jego
zastępcy. Jak dowiedziało
się Radio Elka w ubiegłym

tygodniu arcybiskup Gądecki
wręczył nominację na funkcję
proboszcza ks. Józefowi Majchrzakowi, dotychczasowemu
proboszczowi parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w
Luboniu - Lasku.
Nowy proboszcz ma 62 lata,
pochodzi z Pniew. Po ukończeniu seminarium i święceniach
kapłańskich w 1985r. pracował
jako wikariusz w parafii św.
Stanisława w Rydzynie, następnie w Ostrowie Wielkopolskim i parafii Bożego Ciała w
Poznaniu. W 1997 roku został
wikariuszem w Luboniu, a
dwa lata później proboszczem
tej samej parafii. Jego najważniejszym zadaniem - poza
duszpasterstwem była budowa
nowego kościoła, zakończona
rok temu.
Radio Elka

Talent wokalistyki E. Nowak
Emilka Nowak, utalentowana wokalistka z Leszna,
z niemal każdego konkursu
wraca z nagrodami. Po
zajęciu II miejsca w „Mam
Talent” nie spoczęła na
laurach. Cały czas pracuje i
doskonali swoje umiejętności. W pierwszym kwartale tego roku na czterech
festiwalach zdobyła cztery
nagrody.
Trzynastolatka kocha muzykę i
kocha śpiewać. Robi to doskonale, co potwierdzają jurorzy
wielu konkursów, na których
występuje Emilia Nowak. Największy sukces leszczynianka
osiągnęła w telewizyjnym
show „Mam Talent!”, gdzie
zajęła II miejsce.
W ostatnich miesiącach wystąpiła w czterech konkursach.
Na początku roku na Międzynarodowym Festiwalu Kolęd
w Będzinie zaśpiewała „Boży
blues” i kolędę „Mizerna Cicha” i zajęła tam II miejsce.

Zachwyciła też jurorów
festiwalu „Mikrofon dla każdego” w Wolsztynie, gdzie
zaśpiewała „Dziewczynę z 4
G” i zajęła I miejsce.
Pod koniec marca na XVI
Konkursie Piosenki dla Dzieci
i Młodzieży “Przebój z jajem”
w Świdnicy wystąpiła z nową
piosenką „Dziewczyna i muzeum”, i tam również zdobyła
I miejsce.

Z XXIV Festiwalu Piosenki
„Wesołe Nutki” w Garbach
wróciła z Grand Prix. Tam
otrzymała bardzo pochlebną
opinię od Pawła Bączkowskiego, przewodniczącego komisji
konkursowej. Na dyplomie
muzyk napisał o Emilce „Przyszłość polskiej wokalistyki” i
życzył jej powodzenia.
Radio Elka

Strajk jakiego kraj nie widział?
Choćby dlatego, że wygląda
mi to naprawdę na strajk powszechny. Popierają go dwa
największe związki zawodowe: ZNP i Solidarność. Rzecz
to wcale nie tak częsta, bo
związki jak to związki, swoje
oblicza ideowe mają, a jak
wiemy oblicze ideowe to dla
Polaka ważna rzecz. Widać
jednak, że są rzeczy ważne i
ważniejsze. Ktoś oczywiście
może powiedzieć, że „najważniejsza jest kasa”, czyli owe
podwyżki. Można na to spojrzeć jednak z innej strony - być
może wreszcie ktoś poszedł po
rozum do głowy, żeby nie dać
się rozgrywać politykom, jak
się dajemy dziesięć razy dziennie przez różne „fakty”, „wiadomości”, „soki z buraka” czy
„magnae poloniae”. Zwłaszcza
że ów protest też rozgrywany
politycznie jest - centralne
media, w zależności od tego,
którego obozu są cynglami,
wolą wciskać nam, że ZNP
to w sumie komuniści albo
że Solidarność wypowiada
posłuszeństwo PiSowi.
Swoją drogą oglądanie i
czytanie debat publicystów na
temat zapowiadanego strajku
to zupełnie inny rodzaj sportu.
Uwielbiam te konstrukcje logiczne, które misternie wznoszą różnego rodzaju mądrale.
Najbardziej podoba mi się
wywód, że strajk nie powinien

być przeprowadzany w szkołach, w trakcie egzaminów, bo
w takich okolicznościach jest
on… szczególnie dotkliwy. No
może nie znam się na strajkowaniu, w życiu ani minuty
związkowcem nie byłem, ale w
strajku chodzi chyba o to, żeby
był dotkliwy, nie? Po to w tych
fabrykach maszyny stawały,
żeby się stal nie wytapiała albo
węgiel nie fedrował, nieprawdaż? Przecież rolnicy mogliby
delikatnie strajkować, siedząc
na przyzbach, ale oni wyłażą
na autostrady, żeby ludziska
zauważyli. A nic tak się nie
daje zauważyć, jak stanie
godzinami w kilkukilometrowym korku. Więc i nauczyciele wymyślili taki protest,
którego się nie da przeoczyć.
Bo flagi na szkołach wiszą tak
długo, że już spłowiały, a jakoś
nikt się nimi nie przejął.
Zresztą trudno się dziwić, że
nauczyciele doszli do wniosku
„teraz albo nigdy”. Nasza szanowna władza bowiem odeszła
nareszcie od lansowanej od
czasów II wojny światowej
retoryki „krótkiej kołderki”.
Że nie ma pieniędzy, więc
trzeba rozsądku i umiaru. W
NBP jakieś asystentki dostają
takie wypłaty, że specjalnie
dla nich banknoty się drukuje.
Ministrowie i wiceministrowie
opływają premiami wielkości
PKB małego afrykańskiego

państwa. Mało tego - w ciągu
kilku tygodni znalazły się pieniądze na 500 Plus dla każdego
dziecka, trzynaste emerytury i
pięćset autobusów PKS. Kilka
tygodni później słyszymy, że
kupimy sobie kilkadziesiąt
najnowszych myśliwców F-35
za jakieś 100 milionów dolarów sztuka. Bo „wystarczy
nie kraść”. No więc jeśli jest
tak super, to aż nie wypada nie
dać nauczycielom, prawda? A
skoro nie chcą, to trzeba się
upomnieć - taka okazja się już
nie powtórzy.
No dobra. Nie będę krył, że
popieram strajk nauczycieli.
Zasadniczo z jednego, podstawowego powodu: moja żona
jest nauczycielką, w dodatku
działa w jednym ze związków
- mniejsza o to, w którym.
Działa, chodzi z jakimiś przywieszkami i co wieczór pomstuje na władzę. A przecież
najświętszym obowiązkiem
dobrego męża jest popieranie
żony. Bezapelacyjne i całkowite. Więc co wieczór nucę
jej buntownicze pieśni, maluję
transparenty i takie tam. A
kiedy pewnego kwietniowego
poranka wyjdzie do pracy z
opaską na ramieniu, będę stał
w oknie ze łzą w oku. Żono
- walcz. Ile będzie trzeba.
Trudno, najwyżej pozmywasz
po powrocie. A ja powycieram.
Radio Elka
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Iskrowe wznowienia

Bruno Jasieński
But w butonierce i inne wiersze
But w butonierce i inne wiersze to obszerna prezentacja twórczości, która przyniosła autorowi miano skandalisty, pornografa, krzywdziciela narodowej kultury, a nawet „apostoła
zboczeń” i „fanatyka ludożerstwa”. Choć przez dziesięciolecia poezja Jasieńskiego straciła
wiele ze swej wywrotowej mocy, wciąż pozostaje oryginalną i wartościową propozycją literacką. Jej autor na stałe zapisał się w historii literatury nie tylko jako futurysta-prowokator,
lecz również jako twórca śmiałych, tętniących młodzieńczą energią erotyków, poruszających
poematów rewolucyjnych oraz efektownych, karkołomnych i zaskakujących rymów.

Irena Domańska-Kubiak
Zakątek pamięci. Życie w XIX-wiecznych dworkach kresowych
XIX wiek: dwa powstania, dwa zrywy, które miały przynieść Polsce utraconą wolność. Nie
przyniosły, za to zaowocowały gromadną emigracją oraz licznymi represjami zaborców:
zsyłką, konfiskatami dóbr, kontrybucjami podcinającymi gospodarcze podstawy istnienia
majątków szlacheckich...

Artur Przybysławski
Pustka jest radością, czyli filozofia buddyjska z przymrużeniem (trzeciego) oka
Autor przedstawia w lekkiej, chwilami wręcz zabawnej formie podstawowe założenia
filozofii buddyjskiej. Pojęcia pustki, czasu czy szczęścia ukazane są w żartobliwym ujęciu,
pozwalają czytelnikowi łatwiej poznać sposób dochodzenia do filozoficznej konkluzji i
obszar zagadnień, który od setek lat penetrują filozofowie buddyjscy.

Zhuangzi. Prawdziwa księga południowego kwiatu
Dzieło o fundamentalnym znaczeniu dla chińskiej filozofii. Jego tekst wpłynął na kształt
chińskiego światopoglądu, estetyki, stał się podstawą myśli taoistycznej i zarazem umożliwił narodziny w Chinach buddyzmu chan (jap. zen).
„Można wyróżnić dwa typy tekstów obecnych w Zhuangzi: przypowiastki filozoficzne
(yuyan), które pewne treści filozoficzne przekazują w formie nierzadko humorystycznych
anegdot o znanych lub wyimaginowanych postaciach oraz wykłady filozoficzne, w których
brak warstwy narracyjnej.[...] Zhuangzi przez wielu uważany był i jest nadal za jedno
z najbardziej fascynujących i najpiękniejszych dzieł piśmiennictwa chińskiego”.
Krzysztof Wodniczak

Wyjątkowy koncert, który
wprowadzi Widzów w klimat
Świąt Wielkanocnych. W
Wielki Wtorek w Archikatedrze Poznańskiej, Orkiestra
św. Marcina pod dyrekcją
Piotra Deptucha wykona
oratorium Josepha Haydna
„Siedem ostatnich słów
Chrystusa na krzyżu”.
Pierwsze wykonanie utworu
miało miejsce podczas
nabożeństwa wielkopiątkowego w katedrze w Kadyksie
w 1787 roku. Jest to jedna z
najbardziej uduchowionych
i subtelnych kompozycji autora, będąca proklamacją jego
wielkiej wiary. Do współpracy przy projekcie zaproszony
został również Aleksander
Machalica, którego krótka
refleksja poprzedzać będzie
każdą z siedmiu części
utworu.
Orkiestra św. Marcina to
zespół złożony z muzyków Teatru Muzycznego w
Poznaniu. Zadebiutowała w
2018 roku podczas festiwalu Muzyka w Katedrze w
Kołobrzegu wykonując IV
Symfonię Gustawa Mahlera.
Wstęp wolny!

„Siedem ostatnich słów
Chrystusa na krzyżu”
16.04.2019 godz. 19.00 (Archikatedra Poznańska)
Wstęp wolny.
MATEUSZ FRĄCKOWIAK
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Dogadana na występach

Roman Śliwonik
Portrety z bufetem w tle
Wznowienie kultowej książki poety, eseisty, współzałożyciela „Współczesności”, pisma,
od którego wzięło nazwę całe pokolenie twórców. Śliwonik znał największych i najciekawszych, Grochowiaka, Hłaskę, Iredyńskiego, Stachurę, Himilsbacha, Brychta. Z nimi
pracował, z nimi niejedną noc siedział przy barze i po latach o nich napisał – zabawnie,
dowcipnie, ale też, jak na poetę przystało, lirycznie, z nostalgią, zadumą, mądrą refleksją.

Klimat Świąt
Wielkanocnych

POWIATY-GMINY

Polsko-Ukraiński zespół DAGADANA zagra na jednym z
największych imprez muzycznych na świecie - Glastonbury
Festival. Muzycy zawitają
również do innych miast w
Wielkiej Brytanii. Trasa przypada na świętowanie 10-tych
urodzin zespołu.
DAGADANA będzie prezentować zarówno nominowany do Fryderyka album „Meridian 68” jak i swym koncertem
zapowie nowy krążek.
DAGADANA już od dziesięciu lat znakomicie łączy
elementy kultury ukraińskiej
i polskiej za pomocą jazzu,
elektroniki czy world music.
Zespół regularnie koncertuje
w takich krajach, jak: Austria,
Brazylia, Bułgaria, Chiny,
Czechy, Indonezja, Francja,
Malezja, Maroko, Mołdawia,
Niemcy, Polska, Rumunia,
Serbia, Singapur, Słowacja,

Szwecja, Ukraina, Węgry, czy
Wielka Brytania.
Na Glastonbury muzycy
zagrają na scenie Toad Hall
28.06. To nie jedyny występ
w Wielkiej Brytanii.
Wydarzenia wspierają Instytut Polski w Londynie i
Culture.pl
a 27.06 Bromsgrove
a 28.06 Glastonbury Festival
a 29.06 Rhythms of the World

Festival, Hitchin
a 30.06 Watchet
a 2.07 Londyn
Wywiad z zespołem z okazji
ogłoszenia występu:
https://kultura.onet.pl/muzyka/dagadana-polsko-ukrainski-grupa-folkowa-zagra-naglastonbury/cbwccsr
www.dagadana.pl
Daga Gregorowicz

Felieton Wodniczaka
Niegdyś byłem typowym
globtoterem festiwalowym.
Takich letnich festiwali, w
których uczestniczyłem latach ubiegłych było wiele. Na
wielu z nich bywałem bywalcem. Z archiwalnych
wspomnień przypominam sobie: Rock
na Bagnie-GONIĄDZ,
Festiwal HEY
HO RAMONA
-TRZCIEL,
Izerbejdżan
PUNK EKO FEST-WOLIMIERZ,
Czochraj Bobra-Namysłów, Opole, Wieża
Rocka-ŻERKÓW
GARDŁORYKI FESTIWAL-Nowe Miasto nad
Wartą, Jarocin Festiwal-JAROCIN.
Letnie festiwale, które w
2019 roku odbędą się i nie
na wszystkie nie wybieram.
PESEL już nie pozwala, chociaż pisze regulanie felietony

Z pamiętnika rockowego
piernika. Może mlodsi
Czytelnicy naszego dwutygodnika POWIATY GMINY
zechcą się wybrać - może nie
na wszystkie -ale wybiorczo,
na te najważniejsze dla
nich lub stylistyki
jaką prezentują
poszczególni wykonawcy, soliści i
zespoly.
ZEW się budzi
Festiwal,2-4
maja 2019-CISNA, LAS
FESTIVAL 27-30
czerwca 2019-PACZYN, XI ULTRA
CHAOS PIKNIK 28-29
czerwca 2019
ŻELEBSKO k/ Biłgoraja,
GARDŁORYKI FESTIWAL
29 czerwiec 2019-Nowe
Miasto nad Wartą ,Rock na
Bagnie 5-6 lipca 2019-GONIĄDZ, Jarocin Festiwal,
12-14 lipca 2019-JAROCIN
,Festiwal Reggae na Piaskach
,19-20 lipca 2019-OSTRÓW

WIELKOPOLSKI ,VII Festiwal HEY HO RAMONA
19-20 lipca 2019-TRZCIEL, Łappunka,26-27
lipca 2019-CHEŁMŻA klub
Cuma, Festiwal Dźwięków
Wszelakich, ZGRZYTOWISKO,10 sierpnia 2019-MIŁOSŁAW, Cieszanów Rock
Festiwal, 15–17 sierpnia
2019-Cieszanów, Izerbejdżan
PUNK EKO FEST,23-24
sierpnia 2019-WOLIMIERZ.
Każdy z tych festiwali ma
swoją publiczność, okrślony
krąg odbiorców, zaprzyjaznionych dziennikarzy.
Nawiązują się nowe znajomości, niekiedy wręcz przyjażnie na dlużej zapisane w
życiorysach. I najważniejsza
jest MUZYKA, która łączy.
Każda konwencja stylistyczna ma swoich wielbicieli i
orędowników. Dlatego ma
magię łatwości przyciagania
jak magnes.
Krzysztof Wodniczak

NIEPOWAŻNI dla seniorów
Raz w miesiącu w Klubie Muzycznym B17 w
Poznaniu stowarzyszenie
Marcelin przygotowuje
atrakcyjna ofetrę kulturalną dla seniorów, których
jest w naszym mieście 144
tysięcy. Nie tylko Mijska
Rada Seniorów, Centrum
Inicjatyw Senioralnych,
Polskie Towarzystwo Artystów, Autorow, Animatorow
Kultury PTAAAK mają
przygotowane stałe pakiety
dla osób 60 plus. Także
nowe Stowarzyszenie Marcelin wychodzi naprzeciws
oczekiwaniom i organizuje
kilkugodzinne mitingi kulturalne z muzyką, kabaretem, teatrem i tańcami.
W ostatnią niedzielę 7 kwietnia inicjatorks spotkań Trybuna Kultury Jagoda Podleśna
zaprosiła do wystepu m.in.
zespół NIEPOWAZNI z Kórnika. Aby w szczegóhy sposób
go zapowiedzieć ułozyła calkiem udany wierszyk:
Miała mama synów/ miała
ich pięcioro/ na gitarach grali/
w grupie albo solo. Jeden na
perkusji/ bo się chciał wyróżnić/ razem nam zagrają/
melodie przeróżne. A że niepoważni/ to jest ich zaleta/ czy
to jedna z wielu/ tak dobrze ich
nie znam.

Historia grupy rozpoczęła
się w pazdzierniku 1967 roku.
Kilku chlopaków z Kórnika
postanowiło się sprawdzić
w muzyce granej na żywo,
dlatego po spotkaniu organizacyjnym raz wykonanych
własnoręcznie gitarach rozpoczęli mozolne próby w
piwnicy Janka Nowaka. Szło
im to dość opornie, chociaży
ze względu na fakt, iż nikt
z nich nie znał nut. Grali
ze słuchu i od serca, co im
w duszy zagrało. Repertuar
składał się z utworów jakie
wczesniej nagrali i wylan-

sowali m.in The Shadows,
The Beatles, The Ventures
oraz muzyki poważnej takich
kompozytorów jak Bethoven,
Brahms, Dworzak, Mozart,
Ogiński, co wzbogaciło ich
brzmienie. Zastanawiali się
nad nazwą zespołu i doszli
do wniosku,łee skoro graja
muzykę pop oraz klasyczną
dobrym pomysłem będzie
właśnie nazwa NIEPOWAŻNI. W tym samym czasie w
Sztandarze Mlodych Roman
Waschko redagował rubrykę
muzyczą pod nazwą Muzyka
nipoważna, co było dodatko-

wym impulsem do tej nazwy
i zbogacania repertuaru.
W latach sześćdziesiatych
podobnych zespolow powstawało jak przyslowiowe grzyby
po deszczu. Grupa istniała
od jesieni 1967 roku do lata
1972 czyli przez pięć lat. Po
latach muzycznego uśpienia
zespół reaktywował swoją
dziaaąlność i w pazdzerniku
2017 roku NIEPOWAŻNI
zorganizowali swój benefisowy koncert z okazji 50 lecia
zawiązania zespolu. Po róznych roszaradch obecny skłlad
przedstwia się następująco:
Maciej Nowak - gitara solowa,
Marek Krause - gitara, Jan
Zięta - gitara, Franciszek Słomiński - gitara basowaa, Rafał
Szalapieta - perkusja.
Najbardziej oczekiany
przez publiczność - nie tylko
senioralna - jst nastepujacy
program A hard days nigh,
Yestarday, Michele, I could
Easily fall, Cheek to cheek,
Donovan, Oczy czarne, Nie
zadzieraj nosa, Nebo z moich stron. Jeśli kiedykolwiek
i gdzie kolwiek zobaczycie
afisze zapraszające na koncert
zespolu NIEPOWAŻNI nie
zastawiajcie się przybywajcie,
a uczta muzyczna was nie
ominie.
Krzysztof Wodniczak
zdjęcia Stanisław Wroblewski
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Koncert piosenek filmowych
Jakże pojemne jest określenie – muzyka filmowa.
Można o niej napisać
niejedną pracę magisterską
czy nawet bronić doktorat.
Klasa wokalistyki jazzowej poznańskiej Akademii
Muzycznej pod kierunkiem
Katarzyny Stroińskiej Sierant przygotowała przeszło
dwugodzinny koncert, na
który złożyły się klasyki z
obrazów uznanych reżyserów. Te kilka zdań, a może
słów wstępu niech znamionuje wartość tego koncertu
z przesłaniem, który i tak
zakończył się za wcześnie.
Bo takich wykonań słuchacze oczekiwaliby znacznie
więcej.
Koncert rozpoczął Jacek Szwaj
instrumentalną kompozycją
Ennio Morricone, tematem z
filmu „Cinema Paradiso” Potem dołączyła Jagoda Różycka
wokalistka wraz z muzykami
Wojciechem Judkowiakiem
i Michałem Rabem interpretując kompozycję Andrzeja
Kurylewicza z serialu „Polskie
drogi”.
III część trylogii „Ojciec
chrzestny” reprezentowała
piosenka o miłości, zatytułowana „Promise Me, You’ll
Remember”. Muzykę do niej
skomponował Carmine Capolla, a tekst napisał John
Bettis. Znamy ją z wykonania
Harry’ego Connick’a Juniora
w Auli Nova zaśpiewała ją
Magdalena Michalak.
Po niej usłyszeliśmy Natalię Świerczyńską w jednej
z najbardziej kojarzonych z
kinem piosenek - „Over The
Rainbow”. Utwór ten skomponował Harold Arlen do filmu
„Czarnoksiężnik z Oz” z 1939
roku. Piosenka opowiada o
pragnieniu ucieczki do lepszego świata, gdzieś ponad tęczą.
W czasie II wojny światowej
stała się symbolem Stanów
Zjednoczonych.
Natalii towarzyszył zespół
w składzie: Katarzyna Stroińska-Sierant – fortepian, Wojciech Judkowiak – kontrabas,
Kajetan Pilarski – perkusja,
Artur Pacak – gitara, Tomasz
Orłowski - trąbka, Dawid
Tokłowicz – saksofon altowy,
Krzysztof Kuśmierek – saksofon tenorowy, Piotr Banyś
– puzon.
W następnej kolejności

zaśpiewa Anna Kamińska.
Niecałe dwa miesiące temu
odszedł wybitny kompozytor
pięknych i bardzo charakterystycznych tematów filmowych,
z których wiele stało się standardami jazzowymi. Michel
Legrand jest autorem tematu
z filmu pt. „Parasolki z Cherbourga” z 1964 roku. Utwór
pt. „Je ne pourrai jamais vivre
sans toi” lub „I Will Wait For
You” otworzył temu francuskiemu kompozytorowi drzwi
do sukcesu w Hollywood. Piosenka doczekała się również
polskiej wersji tekstu, która
wyszła spod pióra Agnieszki
Osieckiej. Ani towarzyszył
zespół w składzie: Jacek Szwaj
– fortepian, Wojciech Judkowiak – kontrabas, Kajetan
Pilarski – perkusja, Krzysztof
Kuśmierek – saksofon.
Pozostaliśmy w klimacie
filmów polskich. „Palace Hotel” z 1977 roku to historia
walizki skradzionej w 1939
roku z ambasady francuskiej.
Znalazca usiłuje dotrzeć do
jej właściciela. Ważną zawartością walizki i osią intrygi
jest płyta, a na niej śpiewany
po francusku „La Valse du
male”. Wiele osób sądziło, że
to autentyczny przedwojenny
walc, odgrzebany gdzieś przez
twórców filmu. Tymczasem,
była to jak najbardziej współczesna kompozycja, która wyszła spod ręki Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza. W tym
przypadku autorem tekstu jest
również Wojciech Młynarski.
Marianna Kanke wykonała
dzisiaj dla Państwa tą piosenkę
z akompaniamentem kwartetu
smyczkowego w aranżacji
Krzysztofa Herdzina. I skrzypce – Wiktoria Bogalska, II
skrzypce – Agata Dobryniewska, altówka – Anna Zaryczna,
wiolonczela – Ewa Szymczak.
Przy fortepianie Jacek Szwaj.
Kolejny utwór jest jedną z
najpiękniejszych kompozycji
Seala - brytyjskiego artysty
soul i R&B. Piosenka pt. „Kiss
From A Rose” stała się hitem
drugiej połowy lat 90-tych,
utrzymując się w pierwszej
10-tce list przebojów w wielu
krajach. Zyskała rozgłos dzięki
filmowi „Batman Forever”.
Dziś tą charakterystyczną
piosenkę przypomniała nam
Aleksandra Śliwińska z zespołem w składzie: Arkadiusz
Paszkowiak – fortepian, Ma-

ciej Adwent – gitara basowa,
Artur Pacak – gitara akustyczna, Kajetan Pilarski – perkusja, Krzysztof Kuśmierek
– saksofon, Zuzanna Babiak,
Karolina Kram, Marianna
Kanke – chórek.
Utwór „Something’s Got A
Hold On Me” został napisany
dla Etty James przez Leroya
Kirklanda w latach ‘60. Prawie 50 lat później w filmie
„Burleska” zaśpiewała go
Christina Aguilera. Piosenka
opowiada o stanie zakochania, kiedy – cytuję: „... stopy
lekkie, serce ospałe, drżę, ale
czuję się wspaniale, dlatego
wiem, że to miłość...”. Usłyszeliśmy Zofię Miksę-Kurowską
z towarzyszeniem Katarzyny
Stroińskiej-Sierant na fortepianie, Wojciecha Judkowiaka
na gitarze basowej, Kajetana
Pilarskiego na perkusji oraz
chórku w składzie: Zuzanna
Babiak, Karolina Kram i Anna
Kamińska.
Kompozycja pt. „Run To
You” początkowo miała być
utworem opowiadającym o
rozstaniu, jednak na prośbę
reżysera filmu „Bodyguard”
zmieniono jej tekst, żeby mogła stać się piękną balladą o
miłości. W 1993 roku utwór
ten został nominowany przez
A m er yk a ń sk ą A k a d em ię
Sztuki i Wiedzy Filmowej w
kategorii: najlepsza piosenka oryginalna. Znajduje się
również na liście 100 hitów
wszechczasów stworzonej
przez poważany na całym
świecie muzyczny tygodnik
Billboard. Między innymi,
to właśnie dzięki tej piosence Whitney Houston została
oficjalnie uznana za legendę

popu. Dziś w utworze „Run To
You” Hanna Gieda, której przy
fortepianie towarzyszył Jakub
Kraszewski.
Wysł ucha l iśmy jeszcze
utworu pt. „When You Believe”, pochodzącego z animowanego filmu pt. „Książę
Egiptu”, który opowiada o
losach Mojżesza. Bohaterzy
piosenki mówią o swoich wątpliwościach w istnienie Boga:
często modlą się do Niego,
ale ich prośby nie są wysłuchane, więc zastanawiają się
oni nad tym, czy to nie jest
strata czasu. Wiedzą jednak,
że choć czasy trudne, to „może
stać się cud, jeśli wierzysz” w
Boga. W roku 1999 niniejsza
piosenka wygrała Academy
Award za „Najlepszą Piosenkę Filmową”. Zagrali ją:
przy fortepianie Katarzyna
-Stroińska-Sierant, na gitarze
basowej Wojciech Judkowiak,
na perkusji Kajetan Pilarski.
Zaśpiewali: Patrycja Kotlarska
i Zofia Miksa-Kurowska.
W zeszłym roku muzyczny świat pożegnał kolejną
ze swoich ikon - kobietę z
niesamowitą charyzmą i temperamentem… Jedną z tych
postaci, które poprzez swoją
twórczość towarzyszą wszystkim tym, którzy poruszają się
na co dzień w obrębie szeroko
pojętej muzyki rozrywkowej.
Kreując takie przeboje jak:
„Respect”, „Think” czy „I Never Loved A Man”, zdecydowanie zasłużyła m.in. na otrzymanie aż 18 nagród Grammy.
Była pierwszą kobietą, która
została uhonorowana przez
Rock and Roll Hall of Fame.
Słysząc określenie „Królowa
Soulu” wszyscy mamy jedno,
trafne skojarzenie… Aretha
Franklin. Medley z Jej repertuaru opracowała Hanna Gieda.
„Halo, Szpicbródka” to stary polski musical, którego
inspiracją była działalność Stanisława Cichockiego, przedwojennego polskiego kasiarza.
Akcja filmu dzieje się w latach
‘30 w Warszawie. Nieuchwytny kasiarz Szpicbródka szykuje swój ostatni skok. W tym
celu kupuje podupadły teatr,
aby przez jego podziemia
dostać się do kas bankowych.
Niespodziewanie na drodze
spotyka wielką miłość, która
krzyżuje mu plany. „Kto tak
ładnie kradnie” to piosenka,
którą napisali Seweryn Kra-

jewski i Agnieszka Osiecka
do ekranizacji „Szpicbródki”
w 1978 roku. Zagrała ją: Katarzyna Stroińska-Sierant, a
zaśpiewała Patrycja Kotlarska.
Utwór „Co robić w taką noc”
jest dziełem Bogdana Olewicza
i Wojciecha Trzcińskiego.
Usłyszeliśmy w nim Karolinę
Kram z towarzyszeniem zespołu w składzie: Filip Chojnacki – fortepian, Wojciech
Judkowiak - kontrabas i Kajetan Pilarski - perkusja.
„Kolor purpury” to opowieść o losach Afroamerykanki na południu Stanów
Zjednoczonych w pierwszej
połowie XX wieku. Piosenka
„I’m Here” jest manifestem
kobiety, która mimo bagażu
trudnych doświadczeń i spotykających ją wyzwań jest coraz
bardziej świadoma tego kim
jest i jaką ma wartość. Wykonanie Zuzanny Babiak. Na
fortepianie zagrał Jacek Szwaj.
Julia Rosińska-Kopala zaśpiewała „Fallen” z kultowego
filmu „Pretty Woman”. Lauren
Wood napisała ją specjalnie do
tego filmu w 1989 roku. Autorka skomponowała i wykonała
wiele utworów do filmów i
programów telewizyjnych
m.in.: „Kołysankę Kubusia”
z bajki o Kubusiu Puchatku.
Z tej właśnie bajki pochodzi
piosenka „Z Puchatkiem na
zawsze (Już zawsze na zawsze)”, śpiewana przez Puchatka z Krzysiem. Krzyś próbuje
powiedzieć Puchatkowi coś
ważnego. Ten pyta, czy to coś
miłego. Chłopiec odpowiada,
że to nie jest najmilsza rzecz
na świecie, wobec czego miś
oświadcza, że nie jest to najlepszy moment. Krzyś pyta,
jak długo powinien czekać?
Wtedy Puchatek po prostu
odpowiada - odłóżmy to na
zawsze. Już zawsze, na zawsze!
„Z Puchatkiem na zawsze (Już
zawsze na zawsze)” usłyszymy
w wykonaniu duetu: Julia Rosińska-Kopala i Jacek Szwaj.
Kolejnym utworem, który
Jacek Szwaj zaśpiewał i zagrał
w tej części koncertu, był „The
Distance” z filmu animowanego pt. „Herkules”.
„Somewhere” to piękna
kompozycja autorstwa Leonarda Bernsteina i Stephena Sondheima, pochodząca z musicalu „West Side Story”. Musical
ten w 1961 roku doczekał się
ekranizacji. Piosenka pojawia

się w filmie w momencie,
kiedy fabuła wikła się bez
szans na pozytywne rozwiązanie. Bohaterowie mają jednak
nadzieję, że gdzieś, kiedyś
znajdzie się takie miejsce i
czas, gdzie będzie można żyć
pięknie i na nowo.
Kompozycja słynnego duetu
Rodgersa i Hammersteina pt.
„My Favorite Things” pochodzi z musicalu „The Sound Of
Music” z 1959 roku. Sześć lat
później powstał film o tym
samym tytule. To piosenka o
tym, że wokół nas jest mnóstwo pozornie nieważnych
drobiazgów, które mogą sprawić, że życie nabiera blasku.
Po temat ten sięgnęło wielu
jazzowych muzyków. Jego
popularność zawdzięczamy
m.in. Johnowi Coltrane’owi.
W niniejszym utworze na
fortepianie zagrała Katarzyna
Stroińska, a na kontrabasie
Wojciech Judkowiak, na perkusji Kajetan Pilarski, a na
saksofonie K rzysztof Kuśmierek. Zaśpiewała Barbara
Włodarska Fabisiak.
Nasza dzisiejsza muzyczna podróż dobiega końca.
Za chwilę przeniesiemy się
jeszcze na moment do lat 60’.
Wykonano „Move” z filmu
„Dreamgirls” - laureata 2
Oscarów i 3 Złotych Globów,
będącego również adaptacją
broadwayowskiego musicalu.
Zespół wokalny przygotowała
p. Julia Rosińska-Kopala.
Wieczór z filmowymi piosenkami był ze wszech miar
udany i tylko możemy czekać
na ponowne zaproszenie tak
utalentowanej wokalnej młodzieży.
Roman Polański na studiach
filmowych, w 1958 roku, nakręcił
kilkunastominutową etiudę pt. „Dwaj
ludzie z szafą”. W tych okolicznościach
Krzysztof Komeda po raz pierwszy
napisał muzykę do filmu. W ciągu
kolejnych 11 lat jego muzyka znalazła
się aż w 61 filmach. Do tego tematu
Wojciech Młynarski dopisał tekst.
Powstała piosenka znana pod tytułem
„Dwaj ludzie z szafą” lub „Każdy
szafę ma”. Usłyszeliśmy w wykonaniu
Marianny Ćwiąkały (na zdjęciu) z
towarzyszeniem zespołu w składzie:
Jacek Szwaj – fortepian, Wojciech
Judkowiak – bas, Kajetan Pilarski perkusja.
Krzysztof Wodniczak
Foto: Hieronim Dymalski

Niebieskie pudło Małgorzaty Bratek
WIECowanie w nowym
miejscu w poznańskiej
Księgarnii Klasyczna w
centrum Poznania zdobywa coraz więcej nowych
słuchczy .Poczta pantoflowa
i facebookowa robi swoją
dobrą promocję (jeżeli to
słowo jeszcze cokolwiek
znaczy).
Cieszy nas nowe grono chcących uczestniczyć w improwizowanej formie przekazu
słowno - muzycznego popis
swego kunsztu w tej nielatwej
formie przekazu. Na pytanie
organizatorów WIECU BARDÓW I POETÓW Co dzisiaj
przyniosłeś pozytywnie odpowiedzieli poetka Krystyna
Maria Suwiczak,śpiewający
autor pieśni o tematyce przyrodniczej Andrzej Brzeg, dr
Henryk Krzyżanowski znawca
i popularyzator limeryków,
publicysta Andrzej Wilowski
i członek Pen Clubu Tadeusz
Żukowski.
WIECowanie zainaugurowała Małgorzata Bratek

nawiązując do pamiętnych
zdarzeń sprzed lat, do Polski
okresu przełomu. Uczestniczyła bowiem w najważniejszych
wydarzeniach kształtowania
nowego systemu społeczno –
politycznego. Opowiedziała
nam historię własną z pierwszych dni stanu wojennego,
wspartą kolportowaną, oryginalną ulotką – wykazem
internowanych. Jej diariusz z
pamiętnego dnia wyborczego
sprzed 30 lat był pełen wnikliwych spostrzeżeń, komentarzy
i refleksji. Te relacje wywołują
potrzebę kontynuacji, wysłuchania dalszego ciągu osobistych obserwacji, odniesień i
sugestii, do tego co ważne dla
nas, co ważne dla Polski.
Małgorzata Bratek przywiozła z dalekiego Wielenia
niebieską gitarę, na której
akompaniowała sobie w dwóch
songów pełnych metafor, bez
politycznego zatrzeciewienia.
Niosły się echem przestrzeni
i syciły się atmosferą dzwięków. W tym WIECowaniu
u Malgorzaty myśli rodzą

się płoche, stroją się w dur i
moll i dlatego w pośpiechu
życia lubi karmić się nadzieją.
Wynika to ze skojarzeń słów,
zmiany perspektywy i omija
banalność, a przechwytuje
wieloznaczność. Wieloznaczność przechwycenia za sprawą
myśli wychodzi naprzeciw
nieznanego i jest do niego
napisana w miwe czytelnej
formy. Klucz do jej twórczości

rozpatrywanej w kategoriach
wyłącznie semantycznych bez
dodatkow muzykologicznych
byłby niepełny wręcz potraktowany nonszalancko. Bratek w
ostatnich latach nie jest artystą
rozchwytywaną specjalnie, ale
trzeba wiedzieć, że jest ważnym elementem historii naszej
piosenki prawdziwej. W swoim
czasie tworzyła tzw. Piosenkariat z Jackiem Kaczmarskim,

Przemysławem Gintrowskim,
Andrzejem Poniedzielskim,
Stanisławem Klawe etc. Z jej
pokaznego dorobku potrafi
wyselekcjonować utwory dla
niej ważne, można powiedzieć,
że ponadczasowe. Dość powiedzieć, że Małgorzata Bratek stara się wyciągnąć samą
esencję (strukturę tematów,
harmonie, ogólny charakter)
i dlatego powstaje repertuar
zróżnicowany, a jednocześnie
jednolity.
Poczekajmy na majowy
WIEC, a przekonamy się zapewne jaki ładunek muzyczno
- semantyczny wyłoni się i popłynie z pudła gitary akustycznej i z gardła Małgorzaty Bratek. Wówczas zadamy pytanie
Bratek według Bratek, tym
bardziej, że szykuje się ona do
nowej sesji nagraniowej.
Andrzej Brzeg to ulubienic
Pań, gdyż wielokrotnie prezentował repertuar Krzysztofa
Klenczona. Podczas kwietniowego spotkania recytatorsko - muzcznego objawił się
jako wytrawny popularyzator

przyrody. Szkoda, że za życia
Czesława Niemena nie udało
się ich skontaktować, bo może
CD Niemena Terra Defloratta
miałaby inny wymiar i jeszcze
bardziej znaczące przesłanie.
Niemen zatytułował tę płytę
Ziemia pogwałcona i miał
wiele odniesień do dialogu z
Panem Bogiem.
Każdy w pieśniach Andrzeja Brzega znajdzie coś
dla siebie, niespieszne snujące
się opowieści o barwnych,
specjalnie jakby pomalowanych niektórych obszarach w
rejonie Zagórowa w rozważny
i nienarzucający się sposób
okalają utwory, w których się
pojawiają takie smakołyki jak
mirabelki, jeżyny, rabarbar to
zgrabne, skomponowane i zagrane i zaśpiewane opowieści
z przyrodniczymi ( nie zawsze
ekologicznymi) tekstami.
Do zobaczenia 8 maja w tym
samym miejscu czyli w Księgarni Klasyczna ul.Ratajczaka
39 wejście od 27 Grudnia.
Krzysztof Wodniczak
Zdjęcia Kazimierz Seredyński
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Drodzy Seniorzy – bądźcie silni
Nie wiem, jaka jest obecnie
Wasza sytuacja, przez jakie
trudności przechodzicie…
Ale chciałbym dzisiaj dodać
ci otuchy. Niezależnie czego
doświadczasz, bądzcie silni,
ponieważ historia jest tego
warta.
Choćby trudności były tak
rozdzierające i dotkliwe, że
mielibyśćie wrażenie, jakbyście przechodzili przez ogień,
wiedzcie, że: doświadczenia staną się najpiękniejszym
świadectwem.
Poświadcza to życie wielu
osób! Choćby historia Joyce
Meyer – młodej kobiety wykorzystywanej seksualnie, maltretowanej psychicznie, emocjonalnie i werbalnie przez
swojego ojca, która obecnie
jest znaną na całym świecie
wykładowczynią i osobą dającą wsparcie innym.
Kolejnym przykładem może
być historia Nicka Vujicica –
chłopca niepełnosprawnego i
samotnego, o samobójczych
skłonnościach, który urodził
się bez rąk i bez nóg, a został
mężem oraz ojcem i milionom

osób niesie przesłanie nadziei!
W Biblii możemy też przeczytać historię Estery, sieroty
zesłanej na wygnanie, która
została królową i wspaniałym
narzędziem w ręku Boga, dzięki której został uratowany cały
naród. (przeczytaj historię
Estery).
Zapewn ia m Was, że t a
ogniowa próba, przez którą
przechodzicie, nie pochłonie
Was, ale oczyści i przygotuje
do wypełnienia się Bożego
planu w życiu. Nie jesteście
uciskani… Jesteście przygotowywani! Jak czytamy o tym
w Biblii: „Gdy będziesz przechodził przez wody, Ja będę
z tobą, a gdy przez rzeki, nie
zaleją cię. Gdy pójdziesz przez
ogień, nie spłoniesz i płomień
nie spali cię”. (Izajasz 43,2)
To prawda… W chwili, w
której zaczynamy polegać na
Bogu, oddajemy Mu wszystko
i ufamy Mu bezwarunkowo,
to, co mogłoby nas zniszczyć,
staje się naszą siłą, naszą najpiękniejszą historią, naszym
najwspanialszym świadectwem dla Bożej chwały.
Zachęcam cię, bycieś prze-

myśleli i zastosował ten wspaniały werset: „Pan będzie
schronieniem dla uciśnionego,
schronieniem na czas niedoli”.
(Psalm 9,10)
Niech Bóg będzie Waszą
twierdzą, schronieniem, miejcie odwagę. To doświadczenie
nie będzie trwało wiecznie, a
to, co z niego się urodzi, będzie
wspaniałym świadectwem
objawiającym Bożą chwałę
i moc.
Eric Celeier

Gest życzliwości - dzień 27
Nie wybieramy sobie okoliczności, kiedy i gdzie mamy okazać komuś serce, w zwykłych
czy niezwykłych sytuacjach.
Spróbuj dzisiaj być wspaniałomyślnym niezależnie
od tego czy znajdziesz się w
korku, czy ktoś cię obrazi, czy
wykorzysta. Czy miałeś lub
może trwasz obecnie w sytuacji, w której trudno jest ci się
przełamać i wyciągnąć rękę?
W której osąd bierze górę nad
miłosierdziem? Powierz to
Bogu i poproś Go, by pomógł
ci to przezwyciężyć.
Krzysztof Wodniczak

Turystyka: Miniaturowy Poznań
Wiosna sprzyja spacerom.
Po okresie jesienno-zimowym wszystko budzi się do
życia tak przyroda, jak i
nasz organizm. I dlatego
stajemy się bardziej aktywni i chętni do ruszenia w
plener. Tym razem chcemy
zaproponować zwiedzanie
Poznania z innej perspektywy. Może to być ciekawe
doświadczenie.
„Niewidomi widzą rękami”
- i to właśnie dla nich powstają odlane w brązie makiety, przedstawiające ważne
z punktu historycznego i turystycznego miejsca z mapy
Poznania. Obecnie istnieje już
kilka miejsc, w których zlokalizowano te wyjątkowe rzeźby.
Niewidomi i niedowidzący
mogą, dzięki dokładnemu
odwzorowaniu wszystkich
budowli, „zobaczyć” szczegółowe rozplanowanie obiektów
na danym terenie oraz poznać
kształty, porównać wielkość
poszczególnych elementów
usadowionych na makiecie, i
co najważniejsze - „widzieć”
otaczający świat.
P ier wsza o w ym ia rach
80x80 cm została ustawiona
na Starym Rynku i umożliwia zapoznanie się właśnie z
tą częścią miasta. O kształcie Starego Rynku decyduje
Ratusz - zbudowany przez
Jana Babtisto Quadro z Lugano, będący zabytkiem klasy
zerowej UNESCO i on jest
centralnym miejscem rzeźby.
Jednak pozostałe elementy
otoczenia dodają tylko „smaku” makiecie, na której można
dotknąć: urokliwe kamieniczki okalające rynek, budynek
wagi miejskiej, odwach, pałace
Mielżyńskich i Działyńskich,
domki budnicze z podcieniami, pomnik Bamberki, cztery
fontanny: Prozerpiny, Marsa,
Apollina i Neptuna, pręgierz
oraz pomnik św. Jana Nepomucena.
Przed wejściem na Stadion
Miejski INEA przy ul. Bułgarskiej (Arena Euro 2012), znajduje się makieta tego znanego
w kraju ośrodka piłkarskiego.
Odwzorowana z dużym pietyzmem, makieta-rzeźba ze
spiżu o wadze ok. 400 kg., to
kolejny obiekt wykonany w
technice trójwymiarowej.
Kolejna rzeźba to: makieta
Ostrowa Tumskiego, najstar-

Poznań Motor Show 2019
Poznań w dniach 28-31 marca
Poznań stał się stolicą motoryzacji. To jedne z najbardziej
prestiżowych i największych w
Europie targów motoryzacyjnych. Jak tłumaczą organizatorzy - przez wielu miłośników
motoryzacji targi Poznań Motor Show są nazywane „Małą
Genewą”. Takie określenie
bierze się od największych
targów motoryzacyjnych Salon Genewa. Na terenie
Międzynarodowych Targów
Poznańskich zaprezentowało
się niemal 200 wystawców,
którzy przedstawili ponad 60
premierowych modeli, w tym
auta koncepcyjne. Składało się
na nią 5 salonów (samochodowy, motocyklowy, kamperowy, truck oraz detailingu).
Zaprezentowano ponad 1000
pojazdów, które pomieszczone
były w 15 pawilonach. Czterodniowa impreza przyciągnęła
do Poznania 146 718 osób.
Po raz pierwszy wystawił
się Dodge, Alpina. Był też
Mclaren, Land Rover, Jaguar
czy Hyundai, a po chwilowej
nieobecności wrócił też Aston
Martin. Oczywiście nie zabrakło największych graczy
na rynku polskim, takich jak
grupa VW, w skład której
wchodzą Skoda, Seat, Audi,
Porsche i oczywiście Volkswagen, Mercedes, BMW, Fiat,
marki japońskie, koreańskie
i wiele innych, uznanych i
znanych z jakości luksusowych
i sportowych marek niemal
z całego świata, m.in. Rolls
Royce, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati i innych,
które są przedmiotem marzeń
i... westchnień.
Wystawcy również zadbali o
zwiedzających i zaproponowali im przeróżne atrakcje, takie
jak np. jazdy samochodem
w wirtualnej rzeczywistości na urządzeniu VR oraz
możliwość wzięcia udziału
w wyścigach samochodów
elektrycznych sterowanych na
podstawie odczytywanych fal
mózgowych, nie zabrakło też
symulatora dachowania czy
jazd testowych.
Przyszłością motoryzacji
jest obecnie napęd elektryczny
i nie było praktycznie marki,
która by nie przedstawiła w
swojej ofercie takich rozwiązań. Niektóre oferty były wyjątkowo atrakcyjne i wzbudzały zachwyt fanów motoryzacji.
Przykładowo Audi wystawiło
pojazd elektryczny Audi Eleaine, sportowy samochód PB

18, który do 100 km/h rozpędza się w 2 sekundy, czyli
przekracza osiągi dotychczasowych pojazdów z napędem
spalinowym. Między innymi
premiery miały modele: Mercedes EQC, Audi (e-Trona oraz
model PB18), Cupra (Ateca
Special Edition), Volkswagen
Group Poland (nowy Passat,
elektryczny ID. Crozz), BMW
(Alpina, Skoda (Kamiq ,Scala,
Vision E, Vision X), Mazda
(3), Nissan (Leaf), KIA eNIRO. Z kolei Alfa Romeo
zaprezentowała absolutną nowość, czyli model Tonale
- koncepcyjny model SUV-a
wyposażony w napęd hybrydowy typu plug-in. Model ten
to także pierwszy w historii
Alfa Romeo średniej wielkości SUV. Nie zabrakło też
reprezentacji Hyundai (Kona
Electric, IONIQ Electric) oraz
Porsche 971 Panamera Turbo S
E-Hybrid.
Do tej pory jedną z barier rozwoju e-mobilty była
cena. Jednak obecnie producenci robią wszystko, aby ceny
pojazdów nie były droższe od
samochodów spalinowych
porównywalnej klasy. Ten rok
ma być przełomowy, bo na
rynek zostaną wprowadzone
samochody nowej generacji,
pozbawione mankamentów

poprzednich modeli, w dużo
niższej cenie. Między innymi
VW wprowadza samochód
elektryczny dostosowany do
portfelu Kowalskiego, a będzie
to kompaktowy model z rodziny ID, wielkością porównywalny do Golfa. Cena będzie
porównywalna do kwoty, jaką
trzeba wydać na popularnego
Golfa z silnikiem wysokoprężnym. Przyjmowanie zamówień
na ten model rozpocznie się
w maju, a seryjna produkcja
jeszcze w czwartym kwartale
tego roku.
Lokalne władze z reguły z
zaciekawieniem podchodzą do
takich rozwiązań, bo rozwój
elektromobilności to szansa na
ochronę środowiska i poprawę
jakości życia w szczególności
mieszkańców dużych miast.
Prezydent Miasta Poznania
Jacek Jaśkowiak, obecny na
Kongresie zapewnił, że już w
najbliższym czasie powstaną
w mieście miejsca do ładowania pojazdów z napędem
elektrycznym, co umożliwi ich większą mobilność.
Podczas targowej ekspozycji,
zwiedzający mogli zobaczyć
auta, w których zastosowano nowoczesne rozwiązania
umożliwiające zasilanie alternatywnymi paliwami.
Tekst i foto: Roman Szymański

Koniec ze składaniem PIT
szej części Poznania, przedstawiająca katedrę i obszar
Ostrowa Tumskiego. Centralnym miejscem jest Bazylika
Archikatedralna w Poznaniu
- najstarsza katedra na ziemiach polskich, z grobowcem
pierwszych władców Polski:
Mieszka I i Bolesława Chrobrego. W murach katedry
spoczywa trzech królów i
pięcioro książąt najstarszej
polskiej dynastii, kojarzona
z Chrztem Polski, miejscem
„gdzie wszystko się zaczęło”.
Makieta posadowiona na
Placu Mickiewicza (na skrzyżowaniu ulic Święty Marcin
i Wieniawskiego), pozwala
„zobaczyć“ rękoma, jak piękny i rozległy jest ten teren
- zwany niekiedy Dzielnicą
Zamkową. Makieta jest największą z dotychczasowych,
bo mierzy 116 na 114cm.
i obejmie tereny przy pl.
Adama Mickiewicza: Zamek,
Teatr Wielki, Poznańskie
K rzyże, pom n i k Ada ma

Mickiewicza i budynki uniwersyteckie.
Co ważne, wszystkie makiety posiadają dokładne opisy (w
języku polskim i w alfabecie
Braille‘a), co umożliwia zaznajomienie się z makietą, ze
szczegółami poszczególnych
budowli, a także historią tego
miejsca. Twórcą tych niepowtarzalnych rzeźb jest poznański artysta Roman Kosmala. W
powstawaniu makiet pomogli:
Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących, a także Wydział
Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Poznania.
Inicjatywa godna pochwały,
gdyż umożliwia osobom z
dysfunkcją wzroku turystyczne zwiedzanie wielu miejsc,
poznawanie zabytków i „zobaczenie” wielu atrakcji miasta,
a jednocześnie stanowi kolejną atrakcję turystyczną dla
wszystkich odwiedzających
stolicę Wielkopolski.
Tekst i zdjęcia: Roman Szymański

Na te zmiany czekało wielu
podatników, a szczególnie seniorów, którzy niejednokrotnie
mieli problem z samodzielnym
wypełnieniem zeznania podatkowego. Wreszcie senior może
spać spokojnie i nie myśleć czy
dokonał właściwego rozliczenia, czy nie popełnił błędu i nie
naraził się na karę... To prawdziwa rewolucja w dosłownym
znaczeniu. Zgodnie z nowym
prawem nie trzeba będzie składać żadnego wniosku o rozliczenie PIT przez fiskusa - jak
to jest obecnie, ani przesyłać
wypełnionych osobiście deklaracji PIT przez internet albo
składać w urzędzie. Fiskus
sam i nieproszony wypełni
zeznania za wszystkich!
Ustawa wprowadza powszechną zasadę odejścia od
obowiązku składania zeznań
rocznych - w tym najpopularniejszych PIT-37 i PIT-36 przez
podatników. Uchwalone przez
Sejm ostatecznie nowe prawo
przewiduje kolejne uproszczenia związane z rozliczaniem

zeznań podatkowych PIT. Krajowa Administracja Skarbowa
(KAS) przygotuje wypełnione
roczne zeznanie podatkowe
bez konieczności składania
jakiegokolwiek wniosku przez
podatnika.
KAS wypełni dla podatników podatku dochodowego
od osób fizycznych zeznania
podatkowe bazując na informacjach od płatników, danych
przekazanych przez podatnika
w zeznaniu podatkowym za
rok ubiegły (np. ulga na dzieci,
nr KRS Organizacji Pożytku
Publicznego, której w ubiegłym roku przekazał 1 proc.
podatku) oraz danych znajdujących sięw rejestrach Szefa
KAS (np. kwota zaliczek na
podatek dochodowy od osób
fizycznych wpłacona w trakcie roku podatkowego przez
podatnika) i innych rejestrach
państwowych, np. ZUS (np. w
zakresie wpłaconych składek
na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne) czy PESEL (np.
ulga na dzieci).

Koniec z pitami.
Podatnik zachowa prawo do
korekty, ale z własnej inicjatywy. PIT-37 i PIT-38 w ten
sposób rozliczone zostaną już
w odniesieniu do dochodów
tegorocznych, inne deklaracje:
PIT-36, PIT-36L czy PIT-38,
począwszy od dochodów za
2019 rok.
Aby uzyskać dostęp do
swojego zeznania podatkowego za 2018 r., przygotowanego
w ramach usługi Twój e-PIT,
nie trzeba składać żadnego
wniosku ani przynosić dokumentów do urzędu skarbowego – zeznanie będzie
wystawione automatycznie
i bezpłatnie dla wszystkich
podatników, którzy rozliczają
się na formularzach PIT-37
i PIT-38. Będzie je można
sprawdzić od 15 lutego do 30
kwietnia 2019 r. wyłącznie
elektronicznie na Portalu
Podatkowym Ministerstwa
Finansów (podatki.gov.pl).
Roman Szymański
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Walne spotkanie członków
Grodziskiego Klubu
W ubiegły piątek (29 marca
2019 roku) członkowie
naszego Klubu spotkali się
na corocznym Walnym.
Spotkanie otworzył Prezes
Zbigniew Kaczor, wybrano na przewodniczącego
zebrania Włodzimierza
Sendrowicza, a na protokolanta Barbarę Wilinską.
Po sporządzeniu listy obecności, stwierdzono obecność 23
członków Klubu co wystarczyło do stwierdzenia ważności
Walnego Zgromadzenia, następnie jednogłośnie zatwierdzono porządek obrad. Prezes
Zbigniew Kaczor przedstawił
sprawozdanie z działalności
Zarządu za ubiegły rok. Przypomniał ubiegłoroczne spotkania oraz wspomniał o odbytych
spotkaniach Zarządu.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Po
krótkiej debacie podjęto jednogłośnie uchwały dotyczące
zmian w Statucie Klubu: - dot.
Wykreślenia ze Statutu Rodziału VI Komisja Etyki oraz
zmiany w Statucie w paragrafie 14 pkt 7 dodano podpunkt
C o brzmieniu: Zarząd może
podjąć uchwałę o skreśleniu
członka z listy członków jeśli
członek zalega ze zapłatą skła-

dek członkowskich powyżej
2 lat.
Wiceprezes Klubu Walde-

mar Ślebioda zaproponował
chęć odkupienia logo akcji
Wspieramy Twoje Marzenia”,
wywiązała się dyskusja w tym
temacie, większość członków
była za odsprzedaniem loga.
Jako następny zabrał głos
Prezes Zbigniew Kaczor i
przedstawił plan spotkań na
rok 2019. Ustalono już termin spotkania Wigilijnego
na 6 grudnia. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze,
mieliśmy okazję pierwszy raz
skosztować specjałów Restauracji Prowincja, dziękujemy
Pani Marcie za wspaniałą
kolację. Po zakończeniu obrad
był czas na wymianę poglądów
i rozmowy w kuluarach.

Wizyta Prezydenta R.P.
m Grodzisk Wlkp.
We wtorek 19 marca nasze
miasto Grodzisk Wielkoplski
odwiedził Prezydent RP Pan
Andrzej Duda. Z okazji wizyty Prezydenta na spotkanie
do Magistratu przybyli m
in. Wiceminister Inwestycji
i Rozwoju Pani Andżelika
Możdżanowska, Poseł i wiceprzewodniczący Parlamentu
Europejskiego VIII kadencji
Pan Zdzisław Krasnodębski,
Poseł na Sejm RP Pani Marta Kubiak , Poseł na Sejm
RP Pan Marcin Porzucek,
Wojewoda Wielkopolski Pan
Zbigniew Hoffmann , Radny
Sejmiku Pan Marek Sowa,
Radni Powiatu Grodziskiego
z ramienia PiS oraz samorządowcy.
Pan Prezyden po powitaniu
i rozmowach w Ratuszu udał
się na spotkanie z mieszkańcami Grodziska na Rynek.
W swoim wystąpieniu Głowa
Państwa powitała przybyłych
gości i mieszkańców. Prezydent mówił o zasługach
i wkładzie grodziszczan w
rozwój miasta oraz regionu.
Wiele słów padło pod adresem Wielkopolan w związku
z ich wkładem w odzyskanie
niepodległości przez Polskę.
Przyszedł też czas na rozmowy z mieszkańcami oraz
zdjęcia z najmłodszymi co
Pan Prezydent szczególnie

Od czego zależą koszty eksploatacji pompy ciepła?
Pompy ciepła korzystające
z dobrodziejstw natury
dostarczają energię do
ogrzania domu oraz wody
taniej niż inne źródła
energii. Żeby jednak były
oszczędne w eksploatacji
potrzebne będzie spełnienie
kilku warunków.
Główną zaletą systemów
opartych o pompy ciepła jest
niezależność od wahających
się na rynku cen nośników
energii i przede wszystkim
niskie koszty eksploatacyjne.
Choć w większości przypadków niezbędne jest zasilenie
urządzenia w energię elektryczną, to jednak zużywa
ono znacznie mniej prądu, niż
dostarcza ciepła do budynku.
Znacząca część energii cieplnej, bo aż ok. 80%, czerpana
jest ze źródeł odnawialnych.
Dzięki temu redukcja kosztów
ogrzewania sięga nawet 70%
w porównaniu do instalacji
tradycyjnych. Dodatkowo system ten jest bardzo wygodny
w obsłudze, ponieważ nie wymaga dużego zaangażowania
użytkowników. Należy jednak
pamiętać, że odpowiednie
działanie urządzenia jakim jest
pompa ciepła uzależnione jest
od kilku istotnych czynników.
Dobrze wykonana instalacja
Podstawową i w zasadzie
najważniejszą kwestią jest
odpowiedni dobór pompy
ciepła oraz poprawne wykonanie całej instalacji. Niestety
już na początkowych etapach
może zostać popełnionych
sporo błędów. W całym procesie niezwykle istotne jest
dokładne przeanalizowanie
inwestycji oraz sporządzenie
prawidłowego bilansu cieplnego zgodnego z fizycznymi
cechami budynku. Kolejnym
etapem jest odpowiedni dobór
urządzenia, a także dolnego
źródła ciepła i wewnętrznej
instalacji grzewczej. Tylko
wówczas system zagwarantuje długą i bezproblemową

pracę. Niezbędny jest także
prawidłowy montaż, zgodny
z założeniami projektowymi.
Pompy ciepła nie zapewnią
energooszczędności na satysfakcjonującym poziomie, jeżeli na etapie doboru i realizacji
zostaną popełnione błędy.
Do nowego i modernizowanego domu
W przypadku kosztów eksploatacyjnych systemu grzewczego opartego o pompę ciepła

istotne znaczenie ma fakt,
czy jest to obiekt nowobudowany czy modernizowany.
Decyzja o zakupie urządzenia
podjęta w trakcie projektowania domu czy wczesnym
etapie budowy daje większą
swobodę działania i doboru
optymalnego rozwiązania. W
większości przypadków teren
wokół budynku nie jest jeszcze
zagospodarowany, co pozwala
na bezproblemowy montaż
bardziej ekonomicznych w
eksploatacji pomp gruntowych. Opcja ta jest droższa
ze względu na kosztowniejsze
wykonanie dolnego źródła ciepła, jednak charakteryzuje się
względnie niezmienną w okresie całego roku sprawnością.
Dla nowych budynków zwykle
nie ma żadnych przeciwwskazań, aby zdecydować się na
tańszą w instalacji pompę typu
powietrze/woda.
W przypadku domów starszych z pewnością napotkamy

na różnego rodzaju utrudnienia związane z remontem,
jednak zamiana dotychczasowego źródła ciepła na energooszczędne jest idealnym
sposobem na znaczą redukcję
kosztów ogrzewania. W takim
obiekcie montaż gruntowej
pompy ciepła może okazać się
problematyczny, co głównie
wynika z już zagospodarowanej działki. Nie dziwi więc
fakt, że w takich sytuacjach
najpopularniejszym rozwią-

zaniem jest wybór powietrznej
pompy ciepła. Urządzenia te
współpracują z dodatkowym
źródłem ciepła, którym najczęściej jest grzałka elektryczna.
W związku z powyższym
koszty eksploatacyjne są nieco
wyższe, za to niższe są koszty
inwestycyjne. Należy zaznaczyć, że instalując pompę ciepła w przypadku modernizacji
sytemu grzewczego, może być
konieczne wykonanie termomodernizacji całego budynku.
Jeśli dom nie będzie miał odpowiedniej izolacji termicznej
w postaci docieplenia czy nowoczesnych okien o niskim
współczynniku przenikania
ciepła, ogrzewanie może nie
pokryć strat ciepła budynku.
Warto podkreślić, że montaż powietrznej pompy ciepła
w nowym budynku nie musi
być dużo droższy od kondensacyjnego kotła gazowego. Wiele
zależy od marki urządzenia
oraz stopnia skomplikowania

instalacji. Często cena pompy
ciepła zawiera w sobie już elementy, za które w innych urządzeniach trzeba dodatkowo
płacić lub nie ma możliwości
ich wykorzystania, np. funkcja
chłodzenia latem.
Instalacja wewnętrzna
Wybierając pompę ciepła do
ogrzewania domu, najlepszym rozwiązaniem będzie
połączenie jej z ogrzewaniem
niskotemperaturowym, takim
jak ogrzewanie podłogowe, lub
grzejniki niskotemperaturowe.
Tego typu rozwiązania pozwolą zoptymalizować koszty
funkcjonowania całej instalacji i finalnie osiągnąć większe
oszczędności. Dobrym rozwiązaniem będzie również wykonanie posadzki z materiałów
dobrze przewodzących ciepło,
przystosowanych przez producentów do ogrzewania podłogowego. Duże znaczenie ma
też odpowiednie zagęszczenie
rur ogrzewania podłogowego.
Zwykle optymalne odległości
to ok. 10-15 cm, jednak do
optymalnego działania warto
jest wykonać obliczenia projektowe.
Bieżąca eksploatacja
O tym, że pompy ciepła są
trwałe i praktycznie bezobsługowe przekonało się
już tysiące użytkowników
decydujących się na to rozwiązanie. Wymagane przez
producentów okresowe przeglądy przyczynią się do długiej
i bezproblemowej pracy urządzenia. Odpowiednio dobrana
i zainstalowana pompa ciepła
to urządzenie zapewniające
użytkownikom pełen komfort
– nie tylko cieplny, lecz również finansowy.
Zródło: www.sofath.pl
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

sobie upodobał. Wizyta cały
czas przebiegała w miłej i
ciepłej atmosferze, nie było
końca podziękowań za tak

doniosłą wizytę Pana Prezydenta w naszym mieście.
Radna Powiatu Grodziskiego
Danuta Nijaka

Szymeczko gościem
biblioteki
m Nowy Tomyśl
Tegoroczna wiosna w Strefie Koloru nowotomyskiej
biblioteki upłynie iście po
królewsku. Dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
uczniowie z Gminy Nowy
Tomyśl biorą udział w cyklu czytelniczych wydarzeń
pod hasłem: „A to historia! Czyli sto POCIECH z
KRÓLÓW POLSKICH”. 4
kwietnia odbyło się spotkanie inaugurujące, a jego gościem był pisarz Kazimierz
Szymeczko.
Ukończył filologię polską
na Uniwersytecie Śląskim,
jest laureat międzynarodowego konkursu literackiego
Uwierz w siłę wyobraźni.
Jego powieści młodzieżowe
dwukrotnie były nominowane
do nagrody Książka Roku. W
2013 roku został uhonorowany
tytułem Ambasador Polszczyzny Literatury Dziecięcej
i Młodzieżowej. Jest również
autorem m.in. Historii Polski
w opowieściach, Pomolowanej
historii, opowiadań z serii A to
historia! Zdarzyło się w Polsce
i to właśnie swoimi historycznymi zainteresowaniami
podzielił się z uczniami szkół
podstawowych w Nowym Tomyślu, Jastrzębsku Starym i w
Sątopach. Przyjechał z Rudy
Śląskiej, gdzie mieszka i
pracuje, by porozmawiać na
temat dynastii Piastów i cza-

sów jej panowania. Kazimierz
Szymeczko przekonywał, że
historia Polski jest barwna i
ciekawa, odpowiadał na zadawane przez uczniów pytania i
zachęcał do sięgania po książki, które mogą dostarczyć sporej dawki rozrywki i wiedzy
jednocześnie. „Piastowskie
orły” to pierwsza książka z
cyklu: „A to historia! Zdarzyło się w Polsce” W pięciu
tomach współcześni autorzy
książek dla dzieci i młodzieży,
pasjonaci historii ukazali węzłowe punkty polskich dziejów
widziane oczami zwyczajnych
ludzi: wojów, kupców i kmieci. Wraz z bibliotecznym gościem, ten cykl historycznych
opowiadań stworzyli Grażyna
Bąkiewicz i Paweł Wakuła,
którzy również niebawem
odwiedzą nowotomyską bibliotekę i jej filie.
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Powiat kościański

Turniej tańca o "Złotą Nutkę"

Kategoria I - dla dzieci z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
a Miejsce I - ZESPÓŁ SZKÓŁ
SPECJALNYCH W LESZNIE
– zespół JEDEN - TRZY
a M iejsce I I - Z ESPÓŁ
SZ KÓŁ SPE C JA L N YC H
W KOŚCI A N I E – zespół
SUN&RAINBOW
a Miejsce III - ZESPÓŁ
SZKÓŁ SPECJALNYCH W
BRZEZIU- zespół ISKIERKI 1
Kategoria II – dla dzieci i

13 kwietnia 2019

Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna
Na powiatowy konkurs
na Najpiękniejszą Kartkę
Wielkanocną, którego
uroczyste rozstrzygnięcie
odbyło się 2 kwietnia 2019
roku w Kościanie napłynęło
591 kartek przygotowanych
przez 604 uczestników.

XII Turniej Tańca o „Złota
Nutkę” odbył się 2 kwietnia
2019 roku w Zespole Szkół
Specjalnych w Kościanie.
W turnieju wzięło udział 15
zespołów z Wielkopolski,
około 180 tancerzy.
Gości i uczestników turnieju
powitała dyrektor szkoły Magdalena Dyszkiewicz. – Cieszę
się, że jest tu tyle osób które
chcą tańczyć, bawić się. Chcę
byście wszyscy czuli się jako
ludzie sukcesu. Sukces wymaga pasji i odwagi, a wy ją
macie – podkreślała dyrektor
Dyszkiewicz.
Turniej odbył się pod honorowym patronatem Starosty
Kościańskiego. Do młodych
tancerzy zwrócił się wicestarosta Zbigniew Franek, który
przyznał, że taniec i muzyka
jest najpiękniejszą formą wyrażania siebie oraz zaznaczył,
że dzięki takim dniom jak ten
we wszystkich sercach pojawia
się wiosna. Na koniec życzył
wszystkim udanej zabawy, a
uczestnikom konkursu powodzenia.
Turniej otworzył występ
kościańskiej fili klubu sportowego Pohl Judo w Przemęcie.
Tancerze startowali w trzech
kategoriach. Jury w składzie:
Anna Sołtysiak, przewodnicząca, Katarzyna Strzelczyk,
Elżbieta Kirstein- Franek i
Michał Dolata zdecydowało,
że tegoroczny konkurs o „Złotą Nutkę” w poszczególnych
kategoriach wygrały:

POWIATY-GMINY

Kon k u r s sk ierowa ny d la
uczniów szkół podstawowych
z całego powiatu i osób niepełnosprawnych ma zachęcać
jego uczestników do pielęgnowania tradycji wielkanocnych
oraz rozwijać umiejętności
plastyczne i promować samodzielność w działaniach
twórczych.

młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (dzieci i
młodzież szkolna)
a Miejsce I - SPECJALNY
OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY WE WSCHOWIE – zespół WIERCIPIĘTY
a M iejs c e I I- Z E SP Ó Ł
SZKÓŁ SPECJALNYCH W
KOŚCIANIE- zespół ŚWIETLIKI
a Miejsce III - ZESPÓŁ
SZKÓŁ SPECJALNYCH W
LESZNIE- zespół EKIPA
a Miejsce III- STOWARZYSZENIE NA TAK W POZNANIU - zespół FANISHTA
Kategoria III – dla młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym
(młodzież i dorośli z warsztatów terapii zajęciowej oraz
stowarzyszeń i domów samopomocy).
a Miejsce I – STOWARZYSZENIE NA TAK – zespół
PROMYK

Hołd ofiarom zbrodni

Miejsce II – WARSZTATY
TERAPII ZAJĘCIOWEJ W
WOLSZTYNIE- zespół RAZEM ŁATWIEJ
a Miejsce III - WARSZTATY
TERAPII ZAJĘCIOWEJ W
GRODZISKU WIELKOPOLSKIM – zespół DIALOG
a

Za pierwsze miejsca wręczono statuetkę „Złota Nutka”,
dyplom oraz nagrody (dla
każdego uczestnika konkursu).
Pozostałe grupy otrzymały
statuetkę, dyplom i nagrody.
Organizatorami Turnieju
był: Zespół Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej w
Kościanie, Stowarzyszenie
„Patrzmy sercem”, Kościański
Ośrodek Kultury, Centrum
Kultury w Śmiglu i Starostwo
Powiatowe w Kościanie.
Wsparcia w przygotowaniu
konkursu udzielili: Firma
Maxim, Piotr Lipowicz oraz
Ochotnicza Straż Pożarna
w Kościanie. W tym roku
imprezę nagłaśniało Centrum
Kultury w Śmiglu.

- Witam serdecznie wszystkich, którzy wzięli udział w
konkursie. Nie tylko cieszy
nas to, że jest to dziesiąty
konkurs, ale, gdy patrzymy
na salę, to widzimy wyjątkową
frekwencję i ona szczególnie
podkreśla tą dziesiątą rocznicę
– mówił do dzieci i ich opiekunów Henryk Bartoszewski,
Starosta Kościański. - Bardzo
się z tego cieszymy, bo dla
organizatorów jest to jeszcze
jeden argument, że jest sens
i cel organizowania takich
konkursów. Konkurs to rywalizacja, ale tutaj wszystkie
dzieci, które zdecydowały się
pokazać swój talent, na pewno
w tej konkursowej rywalizacji
znalazły radość, zadowolenie
ze spotkania. Prace są różne, dziękuję wszystkim za
zaangażowanie, dzieciom i
ich opiekunom. Inspiracja w
szkole, klasie, domu powoduje,
że dzieci decydują się na udział
w tego rodzaju konkursach –
mówił starosta. - Prace, które
podziwiamy służą rozwijaniu
pasji, talentów, chcemy to
umożliwić. Gratuluje wszystkim, którzy wzięli udział w
konkursie, tu nie ma przegranych – podkreślił starosta H.
Bartoszewski.
Starosta podziękował organizatorom konkursu, a także
artystom z zespołów szkolnych TREL i MORELE, które
przyczyniły się do uświetnie-

nia uroczystości wręczenia
nagród.
Nagrodzeni klasy I – III
I miejsce
a Zuzanna Kościańska Szkoła Podstawowa nr 3 w
Kościanie,
a Maja Konieczna - Szkoła
Podstawowa w Starym Luboszu,
a Julia Michalska - Szkoła
Podstawowa w Czaczu
II miejsce
Ivett Kubicka - Szkoła
Podstawowa nr 1 w Kościanie,
a Rafał Czerwiński - Szkoła
Podstawowa w Czaczu,
a Maria Stachowska - Szkoła Podstawowa w Śmiglu
a

III miejsce
a Igor Kałek - Szkoła Podstawowa w Starym Bojanowie,
a Zofia Stępień - Szkoła
Podstawowa nr 3 w Kościanie,
a Jakub Wojciechowski
- Szkoła Podstawowa w Bonikowie
Nagrodzeni IV – VI

I miejsce
a Lena Kaminska - Szkoła
Podstawowa nr 1 w Kościanie
a Jan Kozaruk - Szkoła
Podstawowa w Czempiniu
a Kacper Józefowsk i Szkoła Podstawowa nr 4 w
Kościanie
II miejsca
Faustyna Mocek - Szkoła
Podstawowa w Starym Luboszu,
a Marcel Wurst - Szkoła
Podstawowa w Racocie,
a Małgorzata Leonarczyk
a Zespół Szkół w Krzywiniu
a

III miejsce
Alan Kmieciak - Szkoła
Podstawowa nr 1 w Kościanie,
a Weronika Dudziak - Szkoła Podstawowa nr 3 w Kościanie,
a Zofia Śliwa - Szkoła Podstawowa w Czempiniu.
a

Wszystkie nagrody i upominki
ufundowało Starostwo Powiatowe w Kościanie. Ponadto
każdy uczestnik konkursu
otrzymał bidon.

79 rocznica Zbrodni Katyńskiej
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.

W czwartek, 11 kwietnia
2019 roku – jak każdego
roku w kwietniu - uczczono
pamięć pomordowanych
przez Niemców pacjentów
Szpitala Psychiatrycznego
w Kościanie, którzy zostali
pochowani we wspólnej
mogile w lesie pod Jarogniewicami.
W imieniu mieszkańców Powiatu Kościańskiego kwiaty
złożyli Henryk Bartoszewski
Starosta Kościański i Zbigniew Franek Wicestarosta
Kościański.
Po agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę i zajęciu
Kościana, rozpoczęto eksterminację chorych – pacjentów
szpitala psychiatrycznego.

Między 15 a 22 stycznia
1940 roku, do lasu pod
Jarogniewice, wywieziono
samochodami 534 chorych.
Ofiary odurzano zastrzykami
morfiny ze skopolaminą,
gazowano w samochodowych
komorach i grzebano w
zbiorowych mogiłach. Kilka
dni później, od 9 lutego do
połowy marca 1940 roku,
skierowano z terenu Rzeszy
do Kościana 2750 chorych
Niemców i Żydów, by dokonać na nich zagłady w
identyczny sposób. Hitlerowcy starali się jednocześnie
usuwać ślady swojej zbrodni,
usypując między innymi
fikcyjne mogiły, wskazywane później rodzinom jako
miejsce pochówku chorych.

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 dlatego, albo właśnie dlatego, że
byli Polakami.
W przeddzień rocznicy
ujawnienia Zbrodni Katyńskiej – 12 kwietnia 2019 roku
- Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański oddał hołd
i uczcił pamięć Polaków zamordowanych przez Rosjan.
Staroście pod Kościańskim
Krzyżem Wschodu na Starym
Cmentarzu Parafialnym w
Kościanie towarzyszyli Wicestarosta Kościański Zbigniew
Franek i Sekretarz Powiatu
Maja Moskwa.
W uroczystości wzięli udział
także Piotr Ruszkiewicz, Burmistrz Kościana, Przemysław
Korbik, Zastępca Burmistrza
Kościana, Mirosław Duda,
Zastępca Wójta Gminy Kościan, Michał Jurga, członek
Zarządu Powiatu Kościań-

skiego, kombatanci, harcerze z
Jolanta Kasprzak na czele, oraz
członkowie Stowarzyszenia
Strzeleckiego i Historycznego
im. Kościańskiej Rezerwy
Skautowej.
Obecnych przywitał Henryk Bartoszewski, Starosta
Kościański, który poprosił
Michała Jurgę o przypomnienie wydarzeń sprzed 79 lat.
Na zakończenie spotkania, po
złożeniu kwiatów, burmistrz
P. Ruszkiewicz podziękował
wszystkim za pamięć o ofiarach radzieckiej zbrodni.

CBA W AKCJI
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Zatrzymani urzędnicy

Warszawska reprywatyzacja
m Warszawa
Agenci warszawskiej delegatury CBA zatrzymali kolejną
osobę w sprawie nieprawidłowości przy warszawskiej
reprywatyzacji.
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali stołecznego
przedsiębiorcę zajmującego
się kupnem i sprzedażą nieruchomości. Czynności mają
związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości przy

reprywatyzacji nieruchomości
warszawskich. Sprawa dotyczy
także korupcji przy wydawaniu decyzji dekretowych oraz
odszkodowawczych.
Mirosław B. został już zatrzymany do tej sprawy 6
lutego br. przez CBA. Po zakończeniu przeszukań został
przewieziony do Prokuratury
Regionalnej we Wrocławiu,
gdzie uzupełniono mu zarzuty
o charakterze korupcyjnym
związane z decyzjami administracyjnymi dotyczącymi

kolejnych reprywatyzowanych
nieruchomości warszawskich.
Funkcjonariusze CBA prowadzą obecnie pod nadzorem
prokuratury około 70 śledztw
dotyczących przestępstw związanych z reprywatyzacją w
Warszawie, które dotyczą
około 200 nieruchomości.
Wartość szkód z tego tytułu
została oszacowana na ponad
3 mld zł.
W związku z prowadzonymi
postępowaniami zarzuty usłyszało około 40 osób.

Szkody reprywatyzacyjne na 3 mln zł
m Wrocław
Kolejne zarzuty - przekroczenia uprawnień i niedopełnienia
obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
– usłyszał podejrzany w sprawie stołecznej reprywatyzacji
Jakub R.
Ja k ub R. usłysza ł w
Prokuraturze Regionalnej
we Wrocławiu dwa zarzuty
przekroczenia uprawnień i
niedopełnienia obowiązków
w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej. Zarzuty obejmu-

ją lata 2011-2014 w trakcie,
gdy pełnił on funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu m. st. Warszawy.
Ustalenia śledczych wskazują na to, że mężczyzna
nie zapewnił właściwej
realizacji zadań podległych
mu komórek, w których
prowadzone były postępowania reprywatyzacyjne. W
wyniku czego doszło do
nieuzasadnionego ustanowienia prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości

przy ul. Mokotowskiej 40
i Emilii Plater 15 na rzecz
osób nieuprawnionych.
Funkcjonariusze CBA prowadzą obecnie pod nadzorem
prokuratury około 70 śledztw
dotyczących przestępstw związanych z reprywatyzacją w
Warszawie. Dotyczą one około
200 warszawskich nieruchomości. Wartość szkód z tego
tytułu została oszacowana na
ponad 3 mld zł. W związku
z prowadzonymi postępowaniami zarzuty usłyszało około
40 osób.

30 milionów straty VAT
m Katowice
Biznesmen zatrzymany przez
CBA w związku z podejrzeniami o wyłudzenia podatku
VAT. Na ponad 30 mln zł
wyceniane są straty Skarbu
Państwa w tej sprawie.
Funkcjonariusze katowickiej delegatury CBA zatrzymali kolejną osobę, która działała w zorganizowanej grupie
przestępczej, wyłudzającej
wielomilionowe kwoty nienależnego zwrotu podatku VAT.

Zatrzymany Remigiusz K. to
przedsiębiorca z województwa
kujawsko-pomorskiego.
Postępowanie wszczęte w
oparciu o materiały własne
CBA prowadzone jest pod
nadzorem Wydziału II ds.
Przestępczości Gospodarczej
Prokuratury Okręgowej w
Katowicach. Śledztwo dotyczy procederu związanego z
transakcjami karuzelowymi,
tj. fikcyjnymi transakcjami w
wewnątrzwspólnotowym obrocie stalą w celu wyłudzenia

Pięciu podkarpackich przedsiębiorców zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy
rzeszowskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego. To kolejne osoby działające w ramach zorganizowanej
grupy przestępczej zajmującej
się przestępczością gospodarczą, w tym m.in. wyłudzeniami podatku VAT, wprowadzaniem do obrotu dokumentów
księgowych poświadczających
nieprawdę – tzw. „pustych
faktur”. Zatrzymane przez

CBA osoby w latach 20142018 wprowadziły do obrotu
faktury VAT dokumentujące
fikcyjny obrót towarów na
kwotę niemal 5 mln zł.
Przestępczy proceder opierał się na przeświadczeniu jego
uczestników o ich bezkarności
związanej z powiązaniami
organizatora obrotu „pustych
faktur” z pracownikami jednego z urzędów skarbowych
na terenie Podkarpacia.
Zgromadzone materiały
trafią teraz do prokuratury,
gdzie przedsiębiorcy usłyszą
zarzuty. Zatrzymania są kolej-

Zatrzymanie to kolejny etap
realizacji wielowątkowej sprawy, w której zarzuty usłyszało
już 26 osób. Natomiast straty
Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku
VAT w wyniku działalności
zorganizowanej grupy szacowane są na co najmniej 30
mln zł.

nym etapem wielowątkowego
śledztwa prowadzonego przez
agentów CBA pod nadzorem
Prokuratury Regionalnej w
Lublinie.
Do tej pory w sprawie zarzuty usłyszało 11 osób, w tym
właściciel przedsiębiorstwa,
które wystawiało „puste faktury” oraz naczelnik urzędu
skarbowego w Podkarpacia.
Wobec pięciu osób sąd zastosował tymczasowy areszt.
Czynności rzeszowskiego
CBA trwają, badane są kolejne
wątki związane z działalnością
przestępczą grupy.

Kontrola w Urzędzie w Chorzowie
m Katowice
Katowicka delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego
6 marca 2019 r. rozpoczęła w
urzędzie Miasta Chorzów kontrolę pn.: „Kontrola przestrzegania określonych przepisami
prawa procedur zbycia przez
Miasto Chorzów nieruchomości położonych w Chorzowie
w rejonie ul. Targowej oraz w
przedmiocie dotowania, nabycia nieruchomości przy ul. Ratuszowej 3 w Chorzowie, oraz
zarządzania przedmiotową
nieruchomością przez Miasto
Chorzów”.
W ramach kontroli analizie poddawany jest proceder
zbycia nieruchomości poło-

żonych w Chorzowie przy ul.
Targowej (w bezpośrednim
sąsiedztwie Parku Śląskiego).
Nieruchomości obecnie należą do spółek zajmujących się
głównie usługami deweloperskimi. Tymczasem Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego określa przeznaczenie przedmiotowych
nieruchomości na cele: usługowe, wystawiennicze, targowe, biurowe, konferencyjne,
gastronomiczne, koncertowe i
okolicznościowe.
Ponadto analizie poddawane
są działania Miasta Chorzów w
zakresie dotowania nieruchomości przy ul. Ratuszowej 3
(zabytkowy budynek Ratusza)
w okresie, gdy nieruchomość

Agenci warszawskiej
delegatury CBA zatrzymali
pięć osób, w tym dwóch
byłych stołecznych urzędników, w sprawie nieprawidłowości przy warszawskiej
reprywatyzacji.
Pięć osób zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy
Centralnego Biura Antykorupcyjnego w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości przy reprywatyzacji
nieruchomości warszawskich.
Sprawa dotyczy także korupcji
przy wydawaniu decyzji dekretowych oraz odszkodowawczych. Wśród zatrzymanych
są były pracownik (Jacek W.)

ta była w posiadaniu prywatnych właścicieli, a także
nabycia w drodze zamiany
nieruchomości położonej przy
ul. Ratuszowej 3 w Chorzowie
przez Miasto Chorzów.
Funkcjonariusze CBA w ramach prowadzonych czynności
kontrolnych sprawdzą m.in.
czy zbycie nieruchomości przy
ul. Targowej w Chorzowie z
przeznaczeniem na cele usługowe oraz czy nabycie przez
Miasto Chorzów w drodze
zamiany nieruchomości przy
ul. Ratuszowej 3 w Chorzowie
naraziły Miasto Chorzów na
szkodę majątkową wielkiej
wartości. Planowany termin zakończenia kontroli to 6
czerwca 2019 r.

i były radca prawny Biura Gospodarki Nieruchomościami
m. st. Warszawy (Bogusława
D.), warszawski notariusz (Leszek Z.) oraz dwóch biznesmenów zajmujących się kupnem
i sprzedażą nieruchomości
(Mirosław B. i Krzysztof D.).
Ustalenia funkcjonariuszy
CBA wskazują, że były pracownik warszawskiego ratusza
brał łapówki, od zatrzymanego
już wcześniej przez CBA znanego handlarza roszczeniami
(Marka M.), w zamian za
przychylność w prowadzonych
postępowaniach zwrotowych
dotyczących kamienic w Śródmieściu. Jacek W. został dziś
zatrzymany po raz drugi przez
agentów CBA w związku z
toczącym się postępowaniem.

Ponadto zgromadzono materiały wskazujące na to, że
notariusz i radca prawny sygnowali decyzje na rzecz zatrzymanych przedsiębiorców
z pominięciem przyjętych procedur oraz przy niekompletnej
dokumentacji dotyczącej nieruchomości.
Zatrzymane przez CBA
osoby zostaną przewiezione
do Prokuratury Regionalnej
we Wrocławiu, gdzie usłyszą
zarzuty.
Śledczy cały czas pracują
nad zgromadzonymi dokumentami, badane są nowe
wątki i niewykluczone kolejne zatrzymania i zarzuty. W
ostatnim czasie do sądu trafił
kolejny, piąty już, akt oskarżenia, skierowany w tej sprawie.

29 mln szkody majątkowej
m Warszawa
CBA zatrzymało trzy osoby w
sprawie wyłudzenia kilkudziesięciu mln zł na szkodę firmy
specjalizującej się w budowie
i remontach infrastruktury
kolejowej.
Wa rszawska delegatura
Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzi pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału
Zamiejscowego Departamentu
do Spraw Przestępczości Zor-

zwrotu podatku VAT. Ustalenia śledczych wskazują, że w
pozorne obroty stalą zamieszane były także czeskie firmy.

Fikcyjne faktury za 5 mln zł
m Rzeszów

m Warszawa

ganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu
śledztwo dotyczące przekroczenia uprawnień przez syndyka i inne osoby poprzez
wyprowadzanie pieniędzy z
mas prowadzonych upadłości,
a następnie ich pranie przy
użyciu szeregu fikcyjnych
podmiotów gospodarczych.
Do tej sprawy dzisiaj rano
w Warszawie agenci CBA
zatrzymali trzech przedsiębiorców, którzy na podsta-

wie szeregu pozornych umów
wystawiali fikcyjne faktury
stanowiące podstawę do wyprowadzenia z mas upadłości
środków pieniężnych.
Łączna wysokość ustalonej
dotychczas szkody wynosi
blisko 29 mln zł.
Śledztwo jest rozwojowe.
Pierwsze zatrzymania do tego
postępowania miały miejsce
już w kwietniu 2017 roku.
Łącznie w sprawie jest 25
podejrzanych.

Ponad 9 mln zł nienależnego
dofinansowania z ARiMR
m Bydgoszcz
Byli i obecny urzędnik
ARiMR oraz pomorski
przedsiębiorca zatrzymani
przez CBA. W tle uzyskanie
nienależnego dofinansowania z ARiMR.
Funkcjonariusze CBA z Bydgoszczy prowadzą śledztwo
w sprawie nieprawidłowości
w wydatkowaniu środków finansowych w ramach obowiązującego w latach 2007-2013
programu zrównoważonego
rozwoju rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich, w tym m.in. wyłudzenia

unijnego dofinansowania przeznaczonego na hodowlę ryb, na
szkodę Pomorskiego Oddziału
Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Gdyni.
Do tej sprawy agenci CBA
zatrzymali 4 osoby, w tym
obecnego i dwóch byłych pracowników Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
oraz przedsiębiorcę.
W toku śledztwa zebrano materiały wskazujące na
podejrzenie wyłudzenia z
ARiMR ponad 9 mln zł dofinansowania przez przedsiębiorcę prowadzącego dwa gospodarstwa rybackie na terenie

województwa pomorskiego.
Wszystkie osoby zatrzymane przez CBA usłyszą zarzuty
w prokuraturze. Byli i obecny
urzędnik ARiMR świadomego i celowego niedopełnienia
obowiązków, przekroczenia
uprawnień oraz poświadczenia
nieprawdy w dokumentach.
Natomiast zatrzymany przedsiębiorca oszustwa, posługiwania się nieprawdziwymi dokumentami w celu uzyskania
nienależnego dofinansowania.
Czynności w sprawie wykonują funkcjonariusze CBA z
Bydgoszczy na zlecenie Prokuratury Krajowej w Gdańsku.
Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Korupcja w KGHM

m Śląsk

Czter y osoby zatrzymane
przez funkcjonariuszy CBA
w związku z korupcją przy
zamówieniach na dostawy do
Grupy Kapitałowej KGHM .
Funkcjonariusze rzeszowskiej delegatury CBA zatrzymali cztery osoby, w tym
dwóch pracowników z Grupy
Kapitałowej KGHM pełniących tam funkcje kierownicze
oraz dwóch przedsiębiorców
działających na terenie Dolnego Śląska. Śledztwo, wszczęte

w oparciu o materiały własne
CBA, dotyczy przyjmowania
korzyści majątkowych w latach 2012-2016 przez osoby
pełniące funkcje publiczne.
Jak ustalono w toku prowadzonego postępowania, pracownicy spółek z Grupy Kapitałowej KGHM przyjmowali
cyklicznie od przedsiębiorców
korzyści majątkowe w zamian
za preferowanie ich firmy
przy udzielaniu zamówień na
dostawę urządzeń do kopalń.
Kwoty wręczanych łapówek,
uzależnione były od wartości

zamówienia i wynosiły od
kilku tysięcy złotych do 65 tys.
zł. Natomiast wartość prowadzonych zamówień wynosiła
od 30 tys. zł do 1.5 mln zł.
Wsz yst k ie z at r z y m a ne
przecz agentów CBA osoby
zostaną przewiezione do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej.
Na polecenie prokuratury
agenci CBA przeszukują
miejsca zamieszkania oraz
miejsca pracy zatrzymanych
i zabezpieczają dowody przestępstw.

Milionowe straty PKN Orlen S.A.

m Gdańsk

Były prezes PKN Orlen S.A.
i dwóch byłych dyrektorów
koncernu zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy
gdańskiej delegatury CBA.
Funkcjonariusze gdańskiej
delegatury CBA prowadzą
pod nadzorem Prokuratury
Regionalnej w Łodzi śledztwo dotyczące niegospodar-

ności w wielkich rozmiarach
w PKN Orlen S.A. Do tej
sprawy dziś rano agenci
Biura zatrzymali trzy osoby,
w tym: byłego prezesa PKN
Orlen S.A. i dwóch byłych
dyrektorów spółki. Po zakończeniu przeszukań wszyscy zostaną przewiezieni do
Prokuratury Regionalnej w
Łodzi, gdzie usłyszą zarzuty.
Wstępne ustalenia wskazują

na wielomilionowe straty.
Śledztwo zostało zainicjowane czynnościami CBA,
w tym przeprowadzoną w
okresie od 17 stycznia do 28
grudnia 2017 roku kontrolą
procedur podejmowania i
realizacji decyzji dotyczących
rozporządzania mieniem, w
zakresie umów na wybrane
usługi zlecane przez PKN
Orlen S.A.
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Sukces w Lubuskim Konkursie
Recytatorskim
m Trzciel
27 marca w Kostrzyńskim
Centrum Kultury odbył się
Finał Wojewódzki Lubuskiego
Konkursu Recytatorskiego

dla II kategorii wiekowej.
Wystąpiło 40 recytatorów z
całego województwa. Jednym
z laureatów została Marta
Jachwitz z Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu. Brawo!

Lubuski Konkurs Recytatorski
odbył się w ramach Programu
Promocji Twórczości Dzieci i
Młodzieży PRO ARTE, którego operatorem jest Regionalne
Centrum Animacji Kultury.

Aneta Niestrawska nowym
wicewojewodą
Aneta Niestrawska 26
marca 2019 roku została
powołana przez Prezesa
Rady Ministrów Mateusza
Morawieckiego na wielkopolskiego. Akt powołania
wręczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.
Aneta Niestrawska w
Wielkopolskim Urzędzie
Wojewódzkim w Poznaniu
odpowiadać będzie między
innymi za politykę społeczną, oświatę oraz skarb
państwa. Zastąpiła na tym
stanowisku Marlenę Maląg.
- Wieloletnie doświadczenie
samorządowe pozwoli pani
Anecie Niestrawskiej szybko
zaaklimatyzować się na nowym stanowisku i podjąć się
szeregu trudnych obowiązków. Jestem przekonany, że
nasza współpraca ułoży się
bardzo dobrze - powiedział po
przedstawieniu wicewojewody
Zbigniew Hoffmann.
Dotychczasowa kariera zawodowa Anety Niestrawskiej
była związana z samorządem.
Od ponad 20 lat pracowała w

administracji samorządowej
w gminie Kłodawa i Grzegorzew. Rozpoczynała od
funkcji referenta, następnie
podinspektora i inspektora.
W 2007 roku objęła funkcję
Sekretarza Gminy Kłodawa.
W ostatnich latach pracowała
jako Sekretarz Gminy Grzegorzew. Specjalizuje się w
tematach związanych z księgowością budżetową, ochroną danych osobowych czy
podatkami lokalnymi. - To
dla mnie wielkie wyzwanie,
szczególnie, że poprzeczka

została wysoko zawieszona.
Mam nadzieję, że uda mi
się sprostać zadaniom, które
postawił przede mną wojewoda Zbigniew Hoffmann i
dziękuję mu za powierzone
zaufanie. Obiecuję dobrze
służyć naszej Wielkopolsce
- mówi nowa wicewojewoda
wielkopolsk i Aneta Niestrawska.
Aneta Niestrawska jest absolwentem na kierunku Administracja Publiczna na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Szczecińskiego

Wojewoda w sprawie bonifikat
w Poznaniu i Wielkopolsce
Wojewoda wielkopolski
Zbigniew Hoffmann wydał
dwa pierwsze zarządzenia
dotyczące bonifikat od
opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo
własności. Na ich postawie
m.in. przewidziano bonifikatę od jednorazowej
opłaty dotyczącej gruntów
będących przed przekształceniem własnością Skarbu
Państwa na terenie Poznania. Bonifikata wyniesie 75
proc.
Pierwsze zarządzenie wojewody Zbigniewa Hoffmanna
określa warunki udzielenia
bonifikaty i wysokość stawek
procentowych od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w
prawo własności. Zarządzenie
odnosi się do nieruchomości
położonych na terenie Miasta
Poznania, stanowiących przed
przekształceniem własność
Skarbu Państwa. – Zgodnie
z przyjętymi uregulowaniami, w przypadku wniesienia
opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego przed przekształceniem
własność Skarbu Państwa, a
położonego na terenie Miasta
Poznania, osobom fizycznym będącym właścicielami
budynków mieszkalnych lub
lokali mieszkalnych, przysługuje bonifikata od tej opłaty w
wysokości 75 proc. Zasada ta
dotyczy również gruntów bę-

dących przedmiotem użytkowania wieczystego spółdzielni
mieszkaniowych – tłumaczy
wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.
Bonifikata obowiązuje w
przypadku zgłoszenia na piśmie w terminie do 31 marca
2025 roku zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej. Bonifikata nie
będzie przysługiwać osobom,
które w dniu zgłoszenia zamiaru jednorazowego uiszczenia opłaty będą posiadały
zadłużenie względem Skarbu
Państwa, związane z przedmiotową nieruchomością. W
przypadku przekształcania
praw związanych z kilkoma
nieruchomościami (udziałami
w kilku nieruchomościach)
omawiane zasady dotyczą wyłącznie jednej nieruchomości
gruntowej.
Drugie zarządzenie skierowane jest do tej grupy właścicieli nieruchomości, którzy nie
zdecydują się na wcześniejsze,
jednorazowe uiszczenie opłaty
z tytułu przekształcenia, tylko
będą ją wnosić przez cały,
określony w ustawie dwudziestoletni okres. – Wydane na
podstawie art. 9 ust. 1 omawianej ustawy zarządzenie,
przywraca znane z przepisów
ustawy o gospodarce nieruchomościami rozwiązanie,
umożliwiające ubieganie się o
uzyskanie bonifikaty z tytułu
opłat rocznych za użytkowanie wieczyste – mówi Dorota
Stawicka, dyrektor wydziału
Skarbu Państwa i Nieruchomości w Wielkopolskim Urzędzie

Wojewódzkim. W związku
z tym osobom fizycznym,
których dochód miesięczny na
jednego członka gospodarstwa
domowego nie przekracza 50
proc. przeciętnego wynagrodzenia, właściwy organ (np.
właściwy miejscowo starosta
lub prezydent miasta na prawach powiatu) udziela na ich
wniosek 50 proc. bonifikaty od
opłaty rocznej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na cele
mieszkaniowe lub wykorzystywana na te cele. Możliwość
ta nie została przewidziana w
odniesieniu do uiszczanej w
trybie rocznym opłaty z tytułu
przekształcenia. – Wydane
zarządzenie uwzględnia zatem oczekiwania właścicieli
wyrażane w szeregu kierowanych do mnie jako wojewody
wielkopolskiego zapytań –
dodaje Zbigniew Hoffmann.
– O możliwość przyznania
tej fakultatywnej bonifikaty
będą mogli się ubiegać tylko
ci właściciele, którzy nie
posiadają, względem Skarbu
Państwa, zaległości z tytułu
wymagalnych opłat rocznych
za użytkowanie wieczyste
oraz, w kolejnych latach
obowiązywania zarządzenia,
z tytułu rocznych opłat przekształceniowych – wyjaśnia
Dorota Stawicka.
Aktualnie przygotowywane
są kolejne zarządzenia dostosowujące wysokość i warunki
udzielania bonifikat, do tych,
które zostały określone w
treści uchwał poszczególnych
gmin z terenu województwa
wielkopolskiego.
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Sebastian Antczak rzecznikiem wojewody
Psychologii Zarządzania na
Wyższej Szkole Bankowej w
Poznaniu. Jego poprzednim
pracodawcą był Volkswagen Poznań, w której pełnił
funkcję rzecznika prasowego
OM NSZZ „Solidarność”.
Był także odpowiedzialny
za komunikację oraz relacje
międzynarodowe.
Tomasz Stube nadal pozostaje kierownikiem Oddziału
Mediów i Komunikacji, w którym skupi się na zarządzaniu
zespołem prasowym, w którego skład wszedł Sebastian
Antczak.

Od początku kwietnia za
kontakty z mediami odpowiedzialny będzie Sebastian
Antczak, związany wcześniej zawodowo z firmą Volkswagen Poznań, w której
pełnił funkcję rzecznika
prasowego OM NSZZ „Solidarność”. Kierownikiem
Oddziału Mediów i Komunikacji nadal pozostaje
Tomasz Stube.
Sebastian Antczak to absolwent Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu oraz
studiów podyplomowych z

Narkotyki i dopalacze zabijają
„Narkotyki i dopalacze
zabijają” – to tytuł kampanii edukacyjno-informacyjnej zainicjowanej
przez MSWiA. Dziś w całej
Polsce zaprezentowano
spot promujący kampanię.
Na poznańskim Dworcu
Głównym, o zagrożeniach
środkami psychoaktywnymi rozmawiali z młodzieżą
policjanci oraz pracownicy
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
- Dzisiejsza kampania jest
w sposób szczególny skierowana do dzieci i młodzieży.
Chcemy poprzez edukację i
rozmowy pokazać zagrożenia,
jakie niosą ze sobą substancje
psychoa ktywne – mówiła
otwierając spotkanie wicewojewoda wielkopolski Aneta
Niestrawska.
Uczniowie, a także podróżni uczestniczyli w lekcji
edukacyjnej przygotowanej
przez funkcjonariuszy policji.
Młodzież rozdawała także
broszury informacyjne i ulotki
osobom oczekującym na dworcu. Można było także wziąć

udział w pokazie pomocy
przedmedycznej .
W ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”
zaprezentowano spot. Jego
twórcy, poprzez przystępny
dla młodego odbiorcy przekaz, prezentują zagrożenia
związane z zażywaniem dopalaczy. Z danych WSSE w
Poznaniu wynika, że tylko
w tym roku zarejestrowano
ponad 40 zatruć tymi substancjami w Wielkopolsce.
Policjanci w ramach prowadzonych działań zabezpieczyli

około 5.798,55 gram różnego
rodzaju środków zastępczych.
W większości były one w formie suszu roślinnego nasączonego groźnymi dla zdrowia
substancjami.
Koordynatorem kampanii
w woj. wielkopolskim jest
wojewoda wielkopolski, komendant wojewódzki policji
w Poznaniu, wielkopolski
kurator oświaty i wojewódzki
inspektor sanitarny.
Spot można pobrać tutaj:
https://www.youtube.com/
watch?v=Wp-vF27-PPE

Kombatanci Poznańskiego Czerwca ’56
otrzymają pomoc finansową
Od 1 do 30 kwietnia br.
czynni uczestnicy Powstania Poznański Czerwiec
’56. będą mogli złożyć w
Wielkopolskim Urzędzie
Wojewódzkim wnioski o
udzielenie pomocy finansowej.
Na wsparcie dla kombatantów
przeznaczone zostanie 500
tys. złotych. Wzór wniosku
będzie można pobrać ze strony internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (http://poznan.uw.gov.pl),
w Punkcie Obsługi Klienta

w siedzibie urzędu przy al.
Niepodległości 16/18 w Poznaniu oraz w delegaturach
WUW w Kaliszu, Koninie,
Lesznie i Pile.
Z p omocy skor z yst ać
mogą czynni uczestnicy
Czerwca ’56 znajdujący się
obecnie w trudnej sytuacji
materialnej. Środki zostaną
przekazane osobom, które
w wyniku wydarzeń sprzed
63 lat doznały uszczerbku
na zdrowiu, represji ze strony funkcjonariuszy aparatu
bezpieczeństwa, spotkały
się z represjami w miejscu

pracy, bądź miały szczególne
zasługi w niesieniu pomocy
ofiarom poznańskiego buntu.
Taką samą pomocą zostaną
objęci także małżonkowie
nieżyjących uczestników
Czerwca ’56.
Rozpatrzeniem wniosków
zajmie się komisja powołana
przez wojewodę wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna. W jej skład wejdą
pracownicy urzędu oraz
przedstawiciele organizacji
zrzeszających uczestników
Poznańskiego Czerwca 1956
roku.

Łybacka o kształceniu nauczycieli
2 kwietnia br. w Brukseli
odbyła się konferencja naukowa poświęcona modernizacji
kształcenia nauczycieli w Europie Środkowo-Wschodniej,
której organizatorami była Europosłanka Krystyna Łybacka
oraz Stowarzyszenie na rzecz
Edukacji Nauczycieli w Europie (ATEE). Seminarium było
próbą odpowiedzi na problemy związane z konkretnymi
aspektami kształcenia nauczycieli w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Podczas dyskusji zauważono
pilną potrzebę zmian kulturowych, które miałyby polegać
nie tylko na przejściu od zdo-

bywania wiedzy do jej tworzenia, ale również od nauczania
do wspólnego uczenia się. Na
zakończenie konferencji eu-

roposłanka Krystyna Łybacka
otrzymała podziękowania za
wybitny wkład w przygotowanie i prowadzenie seminarium.

AUTO PASZKOWSKI
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OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

w Rakoniewicach
kierunek Poznań k/stacji BP

LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
PRZEGLĄDY OKRESOWE
AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE

734 120 226
604 441 405

czynne:
Pn – Pt: 8.00 - 19.00
Sobota: 8.00 - 14.00

Wszystkim naszym Klientom życzymy

zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych

Zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych!
Niech radość, pokój i nadzieja płynące
ze Zmartwychwstania Pańskiego dodają nam siły
w przezwyciężaniu codziennych trudności
oraz pobudzają nas do okazywania
życzliwości innym ludziom.

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei,
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i w siłę człowieka.
Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość,
pokój oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Marta Kubiak
Poseł na Sejm RP

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się
do życia wiosny i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego
Święconego w gronie najbliższych osób
szczerze życzy
Pełnomocnik Komitetu
Terenowego PiS
w powiecie grodziskim
Adam Stanisław
Minkowski.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W OPALENICY

Targi Kariery w placówce
25 marca po raz drugi w
historii Zespołu Szkół w
Opalenicy zorganizowane
zostały Targi Kariery, czyli
oryginalna prezentacja
oferty edukacyjnej opalenickiej placówki. Dzięki
zaangażowaniu organu
prowadzącego, czyli Gminy
Opalenica, a przede wszystkim burmistrza Tomasza
Szulca - w Targach wzięła
udział młodzież z okolicznych gimnazjów i szkół
podstawowych.
Wśród gości znaleźli się nie
tylko uczniowie szkół znajdujących się w gminie Opalenica, ale również młodzież z
Grodziska Wielkopolskiego,
Nowego Tomyśla, Buku, Michorzewa czy Grzebieniska.
Zarówno młodzież, jak i ich
opiekunowie podkreślali, że
Targi zorganizowane zostały
z rozmachem i były doskonałą
promocją Zespołu Szkół.
Już około godziny 10 budynek przy ulicy Gimnazjalnej
wypełnił się młodzieżą, której
przewodnikami i opiekunami, byli uczniowie Liceum i
Technikum. O 10.30 wszyscy
spotkali się w hali OSiR,
gdzie dyrektor szkoły Irena
Nawrocka powitała młodzież
i nauczycieli, a burmistrz Opalenicy uroczyście otworzył
Targi. Wśród gości zwiedzających stoiska znaleźli się
także zastępca burmistrza
Opalenicy Paweł Jakubowski, dyrektor Centrum Usług
Wspólnych Mateusz Strobała
oraz prezes Opalenickiej Izby
Gospodarczej, a także prezes
Stowarzyszenia Absolwentów

i Przyjaciół Szkoły Jan Adamczewski.
Tegoroczni absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych
zwiedzali stoiska promujące
klasy Liceum (akademicką
– profil lingwistyczno – europejski i psychologiczno – pedagogiczny, prozdrowotną, matematyczno – informatyczną,
turystyczno – sportową i mundurową), Technikum (technik
logistyk, informatyk i ekono-

mista) oraz Branżową Szkołę I
Stopnia. Kandydaci mieli okazję porozmawiania zarówno z
uczniami, jak i nauczycielami.
Swoje stoiska zaprezentowali
również pracodawcy, z którymi
opalenicki Zespół Szkół ściśle
współpracuje.
Opiekunowie młodzieży i
zaproszeni goście mogli zrelaksować się w kąciku kawowym, w którym licealiści serwowali słodkości ofiarowane

przez sponsora – opalenickie
Gminne Składy.
Bogata oferta Zespołu Szkół
w Opalenicy zostanie zaprezentowana raz jeszcze w ramach tradycyjnych Drzwi
Otwartych, które będą miały
miejsce 4 kwietnia o godzinie
16.30 w budynku szkoły. Na
to wydarzenie dyrekcja, nauczyciele i uczniowie już dziś
serdecznie zapraszają.
Izabela Trzeciak

Życzymy Państwu, aby Święta Wielkanocne stały się czasem radości, pokoju i nadziei,
wypełnionym pięknym, kwietniowym słońcem. Niech siła Wielkiej Nocy da nam moc,
a budząca się wiosna zmotywuje do podejmowania kolejnych wyzwań.
Eugeniusz Wojtkowiak
Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Szulc
Burmistrz Opalenicy

Informacja: Biuro Promocji i Rozwoju oraz Zarządzania Funduszami
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POWIAT NOWOTOMYSKI

Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych pragniemy
złożyć mieszkańcom Powiatu Nowotomyskiego
oraz naszym sąsiadom i przyjaciołom
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności,
wszelkich łask Bożych i pogody ducha.
Niech te wyjątkowe dni będą pełne wiary, nadziei i miłości.
Oby radosny i serdeczny nastrój towarzyszył świątecznym spotkaniom
w gronie rodzinnym i przyjaciół.
/-/ Andrzej Wilkoński
Starosta Nowotomyski

/-/ Marcin Brambor

Wicestarosta Nowotomyski

Integracyjny Rajd Nordic Walking

/-/ Renata Gruszka
Przewodnicząca Rady
Powiatu Nowotomyskiego

Jedno liceum i wspólna oferta
Z dniem 1 września br.
rozpocząć ma funkcjonowanie Zespołu Szkół Nr 1 w
Nowym Tomyślu,
w skład którego wejdą
dwie zasłużone dla powiatu
szkoły – Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika oraz Technikum nr 1
im. S. Staszica, jak również
Branżowa Szkoła stopnia
I. W roku zwiększonego
naboru Powiat planuje w
drodze rekrutacji utworzyć
w połączonym zespole szkół
przynajmniej 16 oddziałów
klasowych na 30 miejsc
w każdym z nich. Dzięki
zmianom, dyrekcja gotowa
będzie na przyjęcie ok.
500 kandydatów do klas
pierwszych.
Powiat Nowotomysk i jest
organem prowadzącym dla
szkół ponadgimnazjalnych
i ponadpodstawowych –
obecnie prowadzi pięć zespołów szkół, w tym trzy
w Nowym Tomyślu, jedną
w Zbąszyniu oraz w Trzciance.
Od roku szkolnego 2019/2020
swój potencjał połączą jednak popularne „Kopernik”
oraz Staszic”. Bezpośrednią
przyczyną tej zmiany jest
optymalizacja wykorzystania
bazy lokalowej obu budynków
dydaktycznych wobec obowiązku przyjęcia młodzieży z
dwóch roczników jako skutku
reformy oświaty z roku 2017.
Według prognoz, do szkół
powiatowych trafi w tym roku
łącznie około 1200 uczniów
– tegorocznych absolwentów
gimnazjów oraz szkół podstawowych. Największy problem
ze zwiększonym naborem
zgłaszały dwie największe
szkoły w Nowym Tomyślu –
popularny „Hołoga” z ponad
700 uczniami i słuchaczami
oraz „Staszic” z 625 uczniami.
W przypadku pierwszej ze
szkół, władzom powiatowym
udało się wdrożyć koncepcję
rozbudowy szkoły na os. Północ o tzw. łącznik, natomiast
w przypadku „Staszica” najbardziej optymalnym okazało
się połączenie sił z sąsiednim
„Kopernikiem”, którego budynek od lat nie był w pełni
wykorzystany.
Celem realizacji zamierzenia, władze powiatu uzyskały
pozytywną opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
w Poznaniu, który zgodził
się na likwidację jednego z

liceów, poprzedzającą procedurę dalszej konsolidacji
szkół. Z kolei, na posiedzeniu
w dniu 22 marca br. Rada
Powiatu Nowotomyskiego
uchwaliła podjęte projekty
uchwał mających na celu realizację zmiany w sieci szkół.
Aktualnie, Powiat planuje w
drodze rekrutacji utworzyć
w połączonym zespole szkół
przynajmniej 16 oddziałów
klasowych dla 30 uczniów
w każdym z nich, w tym do
liceum szkoła gotowa będzie
przyjąć ok. 500 kandydatów. Po naborze, w budynku dzisiejszego „Kopernika” uczyć się będą licealiści,
których w klasach pierwszych będzie przynajmniej
8 oddziałów (po cztery dla
absolwentów gimnazjów i
szkoły podstawowej), natomiast w budynku „Staszica” naukę w kolejnych 8 nowych oddziałach pobierać
będzie młodzież w technikum oraz w branżowej szkole
I stopnia (trzy kierunki techniczne oraz jeden w szkole
branżowej osobno dla obu
grup absolwentów). Realizacja
zmian nie oznacza natomiast
skutków dla obecnych licealistów w obu dzisiejszych zespołach szkół, którzy dokończą
edukację w dotychczasowych
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W sobotę, 30 marca w Kuślinie słuchacze Uniwersytetów
Trzeciego Wieku z Opalenicy,
Zbąszynia, Nowego Tomyśla i
Miedzichowa oraz członkowie
kuślińskiego koła Polskiego
Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów wzięli udział w
Integracyjnym Rajdzie Nordic
Walking.
Organizatorem wydarzenia było Powiatowe Centrum
Sportu w Nowym Tomyślu,
a Patronat Honorowy nad
nim objęła przewodnicząca
Rady Powiatu Nowotomyskiego Renata Gruszka. Start
i meta rajdu znajdowała się
na terenie Ośrodka Szkoleń
i Rekreacji Jansowo. Około
6-kilometrowa trasa wiodła
urokliwymi leśnymi zakątkami. Na mecie każdy uczestnik
rajdu otrzymał z rąk przewodniczącej Rady Powiatu Nowotomyskiego Renaty Gruszki,
wójta Kuślina Mieczysława
Skrzypczaka oraz dyrektora
PCS Jakuba Sk rzypczaka
pamiątkowy medal, dyplom i
upominek.

oddziałach i budynkach.
Docelowo, planowana zmiana w sieci szkół powiatowych,
doprowadzić ma do ustalenia
nazewnictwa szkół zgodnego
z obowiązującymi przepisami. Dotąd bowiem, patroni
szkół przypisani są do nazwy
zespołu szkół, nie zaś do typu
szkoły, jak przepisy regulują. Finalnie, od 1 września
br. funkcjonować ma Zespół
Szkół Nr 1 w Nowym Tomyślu, w skład którego wejdą:
Liceum Ogólnokształcące im.
M. Kopernika w Nowym Tomyślu oraz Technikum nr 1 im.
S. Staszica w Nowym Tomyślu
oraz pozostałe typy w zespole
bez patrona.
Bezpośrednim skutkiem
zmiany w sieci szkół jest możliwość optymalnego naboru
tegorocznych absolwentów
do obu budynków szkolnych.
Ponadto, uwagę zwraca fakt
powrotu do koncepcji jednego liceum ogólnokształcącego w mieście, co winno
mieć swój wyraz w jeszcze
wyższej jakości kształcenia.
Zmiana pozwoli także w pełni
wykorzystać potencjał kadry pedagogicznej, dla której
w wyniku połączenia pracy
na najbliższe lata nie zabraknie.
Marek Nyćkowiak

Materiał przygotował: Wydział Kultury, Promocji i Strategii Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.
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”MARKPOL”

PIEKARNIA CUKIERNIA
EUGENIUSZ KOCIK

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

Rakoniewice ul. Wielichowska

61 442 3638

Przyjmujemy zlecenia
na uroczystości
rodzinne i święta

BAZA GS Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 20
HURTOWNIA
STYROPIANU
LECH DOMINIAK

OPALENICA

MARCIN MAŃCZAK

ul. M. Konopnickiej 47
tel/fax 44 76 793
lub 506 08 92 93

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

ul. Kościuszki 28
64-030 Śmigiel

zapraszamy: od 7.00 do 20.00
sobota od 7.00 do 16.00

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

008917781

TRANSPORT
KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY

PRZEPROWADZKI
[ 508 798 298

FASTWAY TRANSPORT
Sławomir Jutkowiak
11 Listopada 41

e-mail: fastway@10g.pl
PL 62065 Grodzisk Wlkp.
Vat Id. PL 995-011-19-31

EDMUND BOSY

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”
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
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METROPOLIA POZNAŃSKA

Wymarzona druga Japonia
Jeśli planujesz wybrać się do
Japonii, to właśnie zbliża się
najlepszy moment, by to zrobić. Nadchodzi bowiem długo
wyczekiwany okres kwitnienia
wiśni, z którego słynie ten
kraj. Unikatowa w skali świata
tradycja podziwiania kwiatów,
zwana hanami, liczy sobie
kilkaset lat. Oczywiście to nie
jedyna rzecz, która wyróżnia
ten wyspiarski kraj. Na szczególną uwagę zasługuje choćby
wyjątkowa mentalność Japończyków oparta na pokorze,
dyscyplinie, odpowiedzialności, kulcie pracy, jak również
szacunku do obowiązujących
zasad i prawa. Wszystko w
Japonii wydaje się nam wspaniałe i godne naśladowania,
choć…niektóre rozwiązania
mogą być kontrowersyjne...
Naczelną zasadą, którą kieruje
się administracja publiczna
Kraju Kwitnącej Wiśni, jest
zasada absolutnej bezstronności. Wydawać się może, że
nic w tym nadzwyczajnego.
Przecież w każdym rozwiniętym kraju świata od służby
publicznej oczekuje się apolityczności i apartyjności, która
ma gwarantować, że podejmowane decyzje służą interesowi
państwa i społeczeństwa, a nie
prywatno-rodzinnym albo polityczno-partyjnym układom.
To podejście powinno doty-

czyć wszystkich. I na poziomie
krajowym, i na poziomie
samorządowym, w każdej
branży, dziedzinie czy zakresie, ale na pewno w sposób
szczególny powinno dotyczyć
służb, organów ścigania oraz
wymiaru sprawiedliwości.
Tam bowiem zapadają decyzje
dotyczące podstawowych
praw i wolności obywatela.
Dlatego tak szokujące są na
przykład informacje, że w
Polsce jednym z uczestników
skandalicznego wieszania
zdjęć europosłów na szubienicach w listopadzie 2017 roku
był pracownik... Ministerstwa
Sprawiedliwości RP, oddelegowany z sądu w Gliwicach,
gdzie pełnił funkcję asystenta sędziego. Lata mijają a
człowiekowi „włos z głowy
nie spada”. Jak takie postawy,
poza naruszeniem bezwzględnej zasady niezaangażowania
politycznego i partyjnego
urzędnika państwowego,
się mogą skończyć widzieliśmy zaledwie przed dwoma
miesiącami w Gdańsku, gdzie
zamordowano prezydenta
tego miasta. Wspomniany
wcześniej pracownik, jak się
wydaje, nie spotkał się z żadną
istotną sankcją - ani upomnieniem, ani naganą, o wyrzuceniu z pracy nie wspominając...
Można tylko sobie wyobrazić,
co by go za to spotkało… w
Japonii!

Tego typu upolitycznienie
administracji w Polsce niestety
ośmiela innych do posuwania
się jeszcze dalej, by przypodobać się władzy. Komendant na
przykład podlaskiej policji, w
odpowiedzi na krytykę, chciał
publicznie ogłosić konkurs na
najlepszy anonim dotyczący
posłanki opozycji. Policjant,
który powinien stać na straży
przestrzegania prawa i ochrony
ludzi, wzywa do nękania obywatela! Małopolska kurator
oświaty, której powinno zależeć na dobru wszystkich dzieci
i młodzieży, bez żadnych konsekwencji zrównuje starania
o poprawę sytuacji młodych
osób LGBT do propagowania
pedofilii. Zatrudnianie rodzin
i krewnych polityków, ich
sąsiadów oraz znajomych,
czy płacenie bajońskich sum,
bez wymagania zasadniczych
kompetencji, to już proceder
w Polsce na tak ogromną
skalę, że nie trzeba go nawet
przytaczać, jako przykład.
Tak, w zakresie niezależności
instytucji państwa od prywatnych i partyjnych powiązań
ludzi władzy, drugiej Japonii
w Polsce nie zbudowaliśmy.
Wręcz przeciwnie!

Adam Szejnfeld
Poseł do Parlamentu Europejskiego

P.S. SzanownyAdamie wyedź
do Japoni i już nigdy nie
wracaj

Certyfikaty dla Białej Parzonej
Ten wielkopolski specjał
dobrze znany już w XIX
stuleciu, chociaż pewne
przesłanki wskazują, że
była wyrabiana już w
czasach piastowskich.
Kojarzony jest przede
wszystkim z wielkanocnym
stołem świątecznym, jednak
ostatnio bywa coraz częściej
spożywany także w pozostałe dni roku.
Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska została latem 2017
roku zarejestrowana, jako
produkt posiadający Chronione Oznaczenie Geograficzne.
Było to zwieńczenie wieloletnich starań zainicjowanych
przez Jacka Marcinkowskiego
z Ogólnopolskiego Cechu
Rzeźników - Wędliniarzy Kucharzy a wspieranych przez
Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu. Producenci
starający się o certyfikat muszą spełnić surowe wymogi
unijnych przepisów i poddać
się kontroli Inspekcji Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Obecnie
dziesięć firm może poszczycić
się tym zaszczytnym dokumentem. Musi on być jednak
co roku odnawiany. Wręczeniu certyfikatów towarzyszy
degustacja - konsumenci oceniają, która z prezentowanych
im kiełbas jest według nich
najsmaczniejsza. Według dokumentu nadającego Kiełbasie
Białej Parzonej Wielkopolskiej
znak Chronionego Oznaczenia
Geograficznego może być ona
produkowana tylko na dokładnie określonym obszarze
geograficznym: Województwo
Wielkopolskie oraz niektóre
powiaty z Województw Lubuskiego (8) i Kujawsko-Pomorskiego (2).
Zgodnie z ok reś lonym i
normami, kiełbasa powinna
mieć ok. 10-12 centymetrów
długości i średnicę do 3,3
centymetrów. Wytwarzana jest
wyłącznie z mięsa wieprzowego, wykrawanego w ciągu
48-72 godzin po uboju (co
oznacza w praktyce, że musi
być to mięso z Polski), średnio
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Umowa zMarszałkiem
na remont Ratusza
W czwartek 21 marca br.
w kościańskim ratuszu
została podpisana umowa
o dofinansowanie projektu
„Rewitalizacji Rynku, ul.
Wrocławskiej oraz Ratusza
w Kościanie” z WRPO.
Umowę uroczyście sygnowali Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek
Woźniak i Burmistrz
Miasta Kościana Piotr
Ruszkiewicz.
Podczas spotkania Burmistrz
Piotr Ruszkiewicz przypomniał wykonane już projekty
ze wsparciem programu regionalnego, m.in. odnowienie
wieży ciśnień, kościańskiego
traktu rekreacyjnego, czy wykonywana obecnie rozbudowa
KOK z zagospodarowaniem
otoczenia. Przedstawił także
założenia projektu rewitalizacji i zakres prac gruntownej
przebudowy ratusza, a także
zagospodarowania przestrzeni rynku i ul. Wrocławskiej.
Marszałek Marek Woźniak
gratulował dobrego projektu
i wysokiej pozycji w liście
rankingowej dofinansowanych
projektów.
Z projektu Rewitalizacji
rynku przebudowane zostaną
wnętrza ratusza, część elewacji
i strefa wejściowa. W obiekcie
udostępnione zostaną nowe
przestrzenie dla działalności
kulturalnej, społecznej i edukacyjnej. Obiekt dostosowany
będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych, zainstalowana
zostanie winda i pochylnie
dla niepełnosprawnych. Dla
zwiedzających udostępniona
zostanie wieża zegarowa z
zabytkowym mechanizmem
zegara. Ocieplony zostanie
również dach, co pozwoli na
poprawę efektywności ener-

getycznej budynku i komfortu
jego użytkowania. Dzięki
temu, realizacja projektu
wpłynie na poprawę efektywności funkcjonowania
Ratusza w długim okresie.
Rewitalizacja zaplanowana
jest w taki sposób, aby zachować historyczny charakter
budynku. W dniu 20.03.2019r.
ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na przebudowę
Ratusza. Początek prac planowany jest na koniec kwietnia
tego roku.
Prace na Rynku obejmą
uporządkowanie przestrzeni,
ograniczenie ruchu samochodowego, uzupełnienie zieleni
i stworzenie posadzki z infrastrukturą umożliwiającą
organizację imprez i wydarzeń
kulturalnych. Na deptaku w ul.
Wrocławskiej prace obejmą
uporządkowanie przestrzeni,
częściowe zachowanie istniejącej posadzki i dodanie
zieleni oraz mebli miejskich.
Wszelkie prace na terenie
Rynku i deptaku ul. Wrocławskiej ukierunkowane będą na
udostępnienie tych przestrzeni
dla osób niepełnosprawnych.

W ramach prac na Rynku i
ul. Wrocławskiej przewidziano
ponadto budowę oświetlenia
ulicznego i iluminacyjnego
Rynku, ul Wrocławskiej i
Ratusza, budowę kablowych
linii zasilających niskiego
napięcia, budowę kanalizacji
teletechnicznej z kablowymi
liniami teletechnicznymi i
monitoringiem.
Partnerem projektu jest
Muzeum Regionalne im. dr
Henryka Florkowskiego w
Kościanie.
Całkowita wartość projektu
wynosi 8 422 149,03 zł, wartość dofinansowania to 5 053
926,09 zł.
Projekt realizowany będzie
z Poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic,
terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych,
Działania 9.2 Rewitalizacja
miast i ich dzielnic, terenów
wiejskich, poprzemysłowych
i powojskowych, Oś priorytetowa 9 Infrastruktura dla
kapitału ludzkiego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014 2020 (WRPO
2014+).

Poznań Motor-Show 2019
Kolejny raz odbył się na
terenie MTP w Poznaniu
Motor -Show 2019.Z całego
świata było 170 wystawców
,którzy zaprezentowali
1000 pojazdów .Całe 15
pawilonów oraz tereny
otwarte zostało wykorzystane podczas Moto-Show
2019. Przez tereny targowe
przewinęło się 147 tys. osób
zwiedzających.

rozdrobnionego, uzyskiwanego z wykrawanych szynek i
łopatek. Mięso I klasy musi
stanowić 70% ogólnej masy,
II klasy 20% a III klasy tylko
10%. Mięso użyte do produkcji
jest niepeklowane, co nadaje
charakterystyczny „biały” kolor. Znakiem rozpoznawczym
jest zawartość majeranku - nie
mniejsza niż 0,3 kg na 100 kg
mięsa. Pozostałe przyprawy
to: sól warzona, świeżo starty
czosnek i świeżo zmielony
pieprz czarny. Daje to niezwykłą kompozycję smakowo-aromatyczną, a także wizualną,
nieporównywalną z żadną
inną z kiełbas tego typu. Najlepszym sposobem podgrzania
Kiełbasy Białej Parzonej Wielkopolskiej jest umieszczenie
jej (np. na sicie) nad gotującą
się wodą. Kiełbasa zachowuje
wówczas wszystkie swoje zalety smakowe i nie nasiąka tak,
jak przy zanurzeniu w gorącej
wodzie. Powstają wciąż nowe
sposoby jej serwowania: w

żurku, smażona na smalcu z
dodatkiem jabłek i cebulki,
duszona, zapiekana w cieście,
zmielona jako farsz do pierogów, czy wreszcie przyrządzana na grillu.
Lista firm z prawem do
produkowania Kiełbasy Białej
Parzonej Wielkopolskiej:
a Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek
a Zakład Mięsny Sp.j. Konarczak
a Zakłady Mięsne Szajek Sp.
z o.o.
a Zakłady Mięsne Mielczarek
Sp. z o.o.
a Zakłady Mięsne Bystry Sp.
z o.o.
a Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Dworecki Sp. j.
a Waldi Zakłady Mięsne Sp.
z o.o.
a Agro-Handel Sp. z o.o.
a Zakłady Mięsne „Dolina
Noteci” Sp. z o.o.
a Zakłady Mięsne Kozłowski
Sp. z o.o.
Fot: Roman Szymański

Tematycznie na Motor-Show
2019 było 5 Salonów; samochodowy, motocyklowy, caravaningowy, truck oraz detali
ling. Obejrzeliśmy 60 modeli
premierowych, w tym auta
koncepcyjne. Nowe firmy po
raz pierwszy na Motor-Shop
2019 w poznaniu to; Dodge,
McLaren, Alpine a wróciła
firma Aston Martin. Premiery
odbyły się na stoiskach firm;
Mercedes-Benz Polska, BMW
Polska, Auto Fus Group, Volkswagen Group
Polska, Mitsubishi Motors,
Hyundai, Jaguar i Land Rover,
Mazda, Nissan, Aston Martin,
Suzuki Motor Poland, FCA
Poland, Michelin, Dodge. Dużą
gamę stanowiły auta o tradycyjnym napędzie, ale pojawiły
się o napędzie elektrycznym,
hybrydowym. Dużo samochodów miało swoją premierę po
wystawie motoryzacyjnej dwa
tygodnie wcześniej na Salonie
Motoryzacyjnym w Genewie.
W pawilonie 6 zaprezentowano auta kultowe od roku
1930 z prywatnych zbiorów
kolekcjonerskich. Bogata była
oferta motocykli, skuterów, od

Junaka do Kymco, Benelli. Był
pokaz jazdy na motocyklach w
wykonaniu czołówki polskiej;
najszybsza Polka Gosia Rdest,
Patryka Pachury, Ścigacza,
Motobandy czy KickSera.
Pokazano również w salonie caravaningowym nowości 2019, to coraz bardziej
popularna forma spędzenia
wczasów rodzinnych. Ceny
samochodów wahały się od
50 tys. do 2,5 miliona złotych.
Motor-Show 2019 odbył
się w dniach 28-31 marca

2019 roku na terenie MTP
w Poznaniu. W dniach 2829.03.2019 odbył się Kongres
MOVE -Mobility & Vehicles.
Czyli elektromobilności, ale
to już temat będzie omawiany
w innym Artykule. Również
dziennikarze zmobilizowali
się i z dniem 28.03.2019 roku
powstało Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Motoryzacyjnych (PSDM ) i zaczęło
swoją działalność.

Tekst: Zygmunt Tomkowiak
Zdj.: Hieronim Dymalski
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Za 41 dni wybory do
Parlamentu Europejskiego!
Nowa, dynamiczna strona
internetowa, która zawierać
będzie wszystkie wyniki
poprzednich i obecnych
wyborów europejskich jest
już dostępna we wszystkich
językach urzędowych UE.
https://wyniki-wybory.eu/
będą aktualizowane w czasie rzeczywistym podczas
nocy wyborczej 26 maja na
podstawie ogólnych wyników wyborów europejskich, z
uwzględnieniem podziałów na
kraje, zgodnie z informacjami
przekazywanymi przez władze
krajowe.
Poprzednie wybory
europejskie
Strona internetowa zawiera
skład wszystkich ustępujących
parlamentów europejskich od
1984 roku, podział na partie
krajowe oraz grupy polityczne
od 1979 roku, a także wszystkie wyniki na szczeblu kra-

jowym od 2009 roku. Strona
zawiera również informacje
na temat tendencji w wyborach
europejskich, na przykład na
temat równowagi płci.
Dynamiczna i interaktywna
strona internetowa
Narzędzie porównawcze może
porównywać dane z różnych
wyborów.
Użytkownicy mogą również badać możliwe koalicje
parlamentarne przy pomocy
kalkulatora większościowego,
kiedy tylko pierwsze oficjalne
prognozy zostaną udostępnione 26 maja.
Widget może dopasować
stronę internetową do Twoich
potrzeb. Będzie on publikował
historyczne wyniki wyborów
europejskich na Twojej stronie
internetowej i poda wyniki
na żywo.
Jeśli chcesz zamieszczać
dane podczas nocy wyborczej,
zapisz się, aby otrzymywać

szczegółowe informacje o tym
jak to zrobić i aktualizacje,
adres e-mail: election-resultsdata@europarl.europa.eu.
Testy zostaną przeprowadzone w dniach 25 kwietnia, 7 maja i 14 maja w celu
zapewnienia prawidłowego
działania funkcji transmisji,
odbioru i innych funkcji. Aby
wziąć udział w tych sesjach
testowych, należy wysłać prośby pocztą elektroniczną na
adres: election-results-data@
europarl.europa.eu.
Niezbędnik prasowy na wybory zawiera więcej informacji
na temat wyborów, takich jak
fakty i liczby dotyczące procesu wyborczego, głównych
kandydatów i osiągnięć UE.
Zawiera również regularnie
aktualizowane informacje na
temat badań Eurobarometru
oraz przydatne kontakty dla
dziennikarzy zajmujących się
działalnością Parlamentu.
Autor: Parlament Europejski

Unijne wsparcie Centrum Zdrowia Dziecka
Wczoraj w Brukseli Marzena
Wodzińska, Członek Zarządu
Województwa Wielkopolskiego spotkała się z unijną komisarz ds. Polityki Regionalnej
i Miejskiej Coriną Creţu.
Komisarz przekazała decyzję
o unijnym dofinansowaniu
dla jednego z kluczowych
projektów, który będzie realizowany przez Samorząd
Województwa Wielkopolskiego, tj. stworzenia Wielkopolskiego Centrum Zdrowia
Dziecka. Budowa ośrodka
będzie wynosiła prawie 430
mln zł, z czego ponad połowę
sfinansuje Unia Europejska.
Będzie to największa i najnowocześniejsza placówka
pediatryczna w regionie.
Komisarz Creţu podpisała
wczoraj łącznie 25 decyzji o
unijnym wsparciu dla inwestycji w poszczególnych regionach Europy. Jedenaście z nich
dotyczyło Polski, pozostałe
natomiast Bułgarii, Grecji,
Rumunii, Portugalii, Włoch,
Czech, Niemiec oraz Malty.
„Te 25 projektów stanowią
przykłady tego, jak UE pracuje nad poprawą codziennego
życia naszych obywateli: m.in.
poprzez poprawę jakości wody
pitnej, szybszy transport kolejowy czy nowoczesne szpitale.
W bieżącym okresie budżetowym przyjęłam 258 dużych
projektów infrastrukturalnych

o wartości 32 bilionów euro z
funduszy unijnych. Te projekty
są, w pewnym sensie, ambasadorami polityki spójności
i jestem dumna z każdego z
nich” – powiedziała Corina
Creţu podczas uroczystości.
Budowa Wielkopolskiego
Centrum Zdrowia Dziecka to
jeden z kluczowych projektów,
które będą realizowane przez
Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wielkopolskie
Centrum Zdrowia Dziecka ma
powstać pod koniec 2021 r.
Będzie to nowoczesny obiekt
świadczący kompleksowe
usługi lecznicze dla dzieci i
młodzieży, zarówno z obszaru
miasta Poznania, jak i z całego
województwa, w tym z obszarów zmarginalizowanych.
Centrum będzie spełniało

wszystkie standardy świadczenia usług medycznych, zostanie przystosowane do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami
oraz zapewni komfort pacjentom. Nowy szpital przejmie
funkcje Specjalistycznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
nad Matką i Dzieckiem w
Poznaniu w zakresie związanym z opieką nad dzieckiem.
W wyniku realizacji projektu
utworzony zostanie również
pediatryczny Szpitalny Oddział Ratunkowy, którego w
regionie do tej pory nie było.
W efekcie inwestycji nastąpi
zwiększenie dostępności do
najwyższej jakości szpitalnych
usług pediatrycznych w Wielkopolsce.
Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli
Autor zdjęcia: Lukasz Kobus
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Europosłowie w obronie rolników
Europosłowie Polskiego
Stronnictwa Ludowego i
Platformy Obywatelskiej
nie poparli nowych przepisów dot. nawozów, szkodliwych dla polskiego przemysłu nawozowego i polskiego
rolnictwa. Niestety, europosłowie Prawa i Sprawiedliwości poparli niekorzystne
dla polskiego rolnictwa i
przemysłu przepisy.
Rozporządzenie nawozowe
wprowadza ograniczenia, które
mogą doprowadzić do podniesienia kosztów produkcji nawozów w Polsce i tym samym
zmniejszenia ich dostępności
oraz podniesienia ceny dla
rolników. Może to mieć negatywny wpływ na suwerenność
nawozową polskiego rolnictwa. Równocześnie zagrożone
mogą być miejsca pracy w zakładach produkujących nawozy, a produkcja przenieść się do
innych krajów UE i poza UE”
– podkreślił Andrzej Grzyb

„Sprzeciwialiśmy się propozycjom Parlamentu Europejskiego dotyczącym nierealnych limitów kadmu w
nawozach mineralnych w trosce o długofalową rentowność
sektora nawozowego, ale także
rentowność rolnictwa i przemysłu spożywczego nie tylko
w Polsce, ale i w całej Unii.
Dzięk i naszym staraniom
limity te zostały nieznacznie
zmienione, choć także i te
przyjęte nadal są restrykcyjne
i spowodują wzrost kosztów
produkcji nawozów. Dotyczy
to nie tylko dopuszczalnego
poziomu zawartości metali
ciężkich, ale także restrykcyjnych limitów zanieczyszczeń
czy konieczności badań elementów składowych wszystkich produktów nawozowych.
Będzie to miało daleko idące
niekorzystne skutki zarówno
dla opłacalności tego sektora,
jak i opłacalności produkcji
rolnej oraz sektora spożywczego, o który przecież musimy

się szczególnie troszczyć” –
podkreślił Dariusz Rosati.
„Przyjęte rozwiązania w
sposób jednoznaczny promują
uzależnienie europejskiego
rolnictwa od importowanych
nawozów, w szczególności z
Rosji. Dotyczy to zwłaszcza
limitów metali ciężkich, oraz
specjalnego preferencyjnego
oznakowania, z którego skorzystają wyłącznie nawozy
importowane. W mojej ocenie,
w dłuższej perspektywie, w
połączeniu z innymi wprowadzonymi zapisami utrudniającymi lokowanie nawozów
na rynku, doprowadzi to do
podniesienia kosztów produkcji rolniczej, a więc uderzy w
nasz sektor rolny. W sytuacji
gdy polscy rolnicy nadal nie
mogą eksportować do Rosji,
stwarzanie preferencyjnych
warunków dla importu do
UE nawozów z Rosji jest niedopuszczalne” – powiedział
poseł Jarosław Wałęsa.
Europoseł Andrzej Grzyb

Wielkopolscy radni w Brukseli
Zakończyła się dwudniowa
wizyta studyjna w Brukseli
radnych z Wielkopolski,
która poświęcona była kwestiom integracji migrantów.
Członkowie Komisji Rodziny
i Polityki Społecznej Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego spotkali się m.in.
z posłami do Parlamentu
Europejskiego, przedstawicielami Komisji Europejskiej
oraz burmistrzem Mechelen. Politycy wzięli również
udział w lekcji dla dzieci z
klasy migrantów w jednej z
brukselskich szkół.
Program wyjazdu studyjnego
koncentrował się wokół dwóch
obszarów dotyczących migracji.
Z jednej strony radni zapoznali
się z unijną polityką w obszarze integracji cudzoziemców
i możliwościami uzyskania
dodatkowego finansowania,
z drugiej natomiast poznali
najlepsze praktyki realizowane
przez belgijskie samorządy oraz
inne regiony europejskie w tym
zakresie.
W trakcie wizyty radni mieli
okazję spotkać się z posłami
do Parlamentu Europejskiego:
Krystyną Łybacką, Agnieszką
Kozłowską-Rajewicz i Zdzisławem Krasnodębskim oraz
przedstawicielami Dyrekcji
Generalnej ds. Migracji i Spraw
Wewnętrznych, Komisji Europejskiej (KE). Głównym tematem rozmów były działania
podejmowane przez Unię Europejską w zakresie integracji
cudzoziemców oraz możliwości

finansowania projektów z tego
obszaru. Justyna Głodowska
-Wernert oraz Antoine Savary
z KE zaznaczyli, że wyzwania
związane z integracją różnią się
w zależności od kraju członkowskiego. Unijna polityka
integracyjna musi na te zróżnicowane terytorialnie potrzeby
skutecznie odpowiadać, dlatego
tak ważne jest, aby KE współpracowała w tym zakresie nie
tylko z państwami, ale również
włączała w nią unijne samorządy. To właśnie w miastach,
regionach i na wsiach odbywa
się cały proces integracyjny
– podkreślali przedstawiciele
Komisji Europejskiej. Ze swojej strony wielkopolscy radni
przedstawili potrzeby i wyzwania stojące przed Wielkopolską,
głównie związane z napływem
Ukraińców do regionu i potrzebą ich integracji.
O tym, jak w praktyce wygląda integracja migrantów członkowie Komisji mogli przekonać
się na przykładzie belgijskiego
miasta Mechelen, gdzie spotkali
się z jego burmistrzem Bartem
Somersem, urzędnikami miejskimi i osobami zaangażowanymi społecznie. Mechelen to
wielokulturowe miasto (około 83
tys. mieszkańców), które jeszcze
dwadzieścia lat temu borykało
się z problemami przestępczości, przemocy i narkotyków.
Obecnie jest ono znane głównie
z prowadzonej z sukcesem integracji społecznej i gospodarczej
migrantów. Burmistrz Bart Somers został doceniony przez
Światową Fundację Gospodarzy

Miast, która przyznała mu tytuł
World Mayor za zarządzanie
miastem. Dzięki jego polityce
w Mechelen w harmonii żyje sto
dwadzieścia dziewięć narodowości mówiących w sześćdziesięciu dziewięciu różnych językach. Prelegenci podkreślali, jak
ważne jest wieloaspektowe włączanie cudzoziemców w życie
miasta. Dzieje się to m.in. przez
pomoc imigrantom, także tym z
bardzo niskimi kwalifikacjami,
w znalezieniu zatrudnienia na
rynku pracy. Ważna jest również
wymiana kulturowa, która odbywa się np. poprzez integrację w
ramach czasu wolnego. Jako dobrą praktykę zaprezentowano tu
mecz piłkarski drużyny migrantów z urzędnikami Mechelen.
Jednym z punktów programu
podczas wyjazdu do Belgii było
spotkanie w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli. Dyrektor
placówki Izabela Gorczyca
przedstawiła działalność i pracę
Biura, a także plany na ten rok
oraz możliwość współpracy z
partnerami z regionu.
W wizycie studyjnej, której
program został przygotowany
przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w
Brukseli, udział wzięli radni:
Przewodniczący Komisji Andrzej Plichta, Zbigniew Czerwiński, Patrycja Przybylska,
Małgorzata Stryjska, Tadeusz
Tomaszewski, a także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej.
Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Parlament rozszerzył przepisy UE na gazociągi spoza Unii
Nowe przepisy dla rynku
gazowego, przyjęte w czwartek, zapewniają objęcie gazociągów spoza Unii przepisami
UE, jasne zasady dla operatorów oraz konkurencyjność
dostaw gazu w UE.
Nowe przepisy dotyczące
rynku gazu w UE, przyjęte
465 głosami, do 95, przy 68
wstrzymujących się od głosu, rozszerzają przepisy UE
(włącznie z unijnym prawem
dotyczącym konkurencji) obejmując gazociągi z krajów
trzecich na terenie UE.
Większa konkurencyjność
rynku gazowego w UE z
korzyścią dla konsumentów
Zmiany przepisach przyczynią
się do większej konkurencji

na unijnym rynku gazu, zapewniając, że infrastruktura
przesyłowa gazu i dostawy
gazu muszą być własnością
różnych podmiotów zgodnie
z obowiązującymi zasadami
konkurencji UE. Gazociągi
wchodzące na terytorium Unii
będą dostępne dla więcej niż
jednego operatora, co również
jest zgodne z unijnymi przepisami. Odbiorcy skorzystają
na zwiększonej konkurencji,
która powinna spowodować
obniżenie cen.
Zmiany w przepisach wyjaśniają również ramy prawne
dla wszelkich przyszłych projektów budowy gazociągów
z krajami spoza UE, w tym z
Wielką Brytanią, gdy stanie się
ona krajem trzecim.

Gazociągi z krajów trzecich
wyłączone spod działania
przepisów na ściśle określonych warunkach
Nowe przepisy przyznają UE
wyłączne kompetencje w zakresie umów dotyczących nowych gazociągów pociągniętych do UE z państw trzecich,
również w zakresie wyłączenia
spod działania unijnych przepisów. Komisja Europejska
może upoważnić państwo
członkowskie, w którym znajduje się pierwszy punkt wejścia gazociągu na teren UE,
do rozpoczęcia negocjacji w
sprawie dostaw gazu z krajem
spoza UE, chyba że uzna to za
sprzeczne z unijnym prawem
lub szkodliwe dla konkurencji
lub bezpieczeństwa dostaw.

Przed propozycją uchylenia
przepisów UE, Komisja Europejska konsultuje się z innymi
zainteresowanymi państwami
UE, ale ostateczna decyzja
należy do niej.
W przypadku istniejących
gazociągów (połączonych
z gazociągami
UE przed wejściem w życie
niniejszej dyrektywy) państwo
członkowskie może podjąć
decyzję o uchyleniu przepisów w ciągu jednego roku od
wejścia w życie dyrektywy,
jeżeli nie jest to szkodliwe dla
konkurencji.
Po głosowaniu sprawozdawca Jerzy Buzek (EPP, PL)
powiedział: „Wielu zainteresowanych, nastawionych na

zysk chciało, aby negocjacje
te zakończyły się niepowodzeniem, ponieważ bez tej umowy przepisy UE nie miałyby
zastosowania do gazociągów
z krajów spoza UE. Jednak
to, co przyniosłoby korzyści
niektórym uczestnikom rynku,
przyniosłoby wielowymiarową
stratę dla naszych obywateli i
Unii Energetycznej jako całości. Od tej pory wszystkie gazociągi z krajów nienależących
do UE, w tym Nord Stream
2, będą musiały przestrzegać
przepisów UE: dostępu stron
trzecich, rozdziału własności,
niedyskryminujących taryf i
przejrzystości. Przekłada się
to na większe bezpieczeństwo energetyczne na naszym
kontynencie. Zawsze był to

główny cel Parlamentu Europejskiego i cieszę się, że go
osiągnęliśmy”.
Kolejne kroki
Po formalnym zatwierdzeniu
przez ministrów UE dyrektywa zostanie opublikowana w
Dzienniku Urzędowym UE i
wejdzie w życie 20 dni później.
Państwa członkowskie będą
miały dziewięć miesięcy na
dostosowanie ustawodawstwa
krajowego do tej dyrektywy.
Kontekst
Ponad 70 % gazu ziemnego
sprzedawanego w UE pochodzi z importu spoza UE,
transportowanego głównie
gazociągami.
Autor: Parlament Europejski
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"Jedynki" chcą żyć wygodnie Zeznanie byłego oficera UOP o
z bajońską pensją
porwaniu Jarka Ziętary
Obecni europosłowie
Danuta Huebner i Michał
Boni nie chcą kandydować
do PE, gdyż uważają, że
zaproponowane im miejsca
na liście wyborczej (czwarte
i piąte) nie dają im gwarancji wyboru. Tym samym
potwierdzili, iż obowiązująca w Polsce ordynacja
wyborcza oznacza, że wyboru dokonuje wódz partyjny,
decydujący o kolejności
na liście, a nie wyborcy.
Dlatego nigdy nie głosuj
na jedynki, niezależnie od
tego, jaką partię popierasz, bo na pierwszych
miejscach na liście są
zazwyczaj „przydupasy” wodza partyjnego
– apeluje Ogólnopolski
Komitet NIE GŁOSUJ
NA JEDYNKI.
Już w roku 2011 studenci i pracownicy uczelni
(głównie krakowskiego
Uniwersytetu Pedagogicznego) zorganizowali
na Fecebooku akcję „Nie
głosuj na jedynki”. (patrz:
https://www.facebook.
com /stopjedynkom / ).
Jednym ze współorganizatorów akcji był prof. Andrzej Piasecki z UP. Poparł ją
także profesor Antoni Dudek.
Studenci i naukowcy namawiali wówczas, by w wyborach
nie głosować na liderów list,
jako że „jedynki” swoją pozycję zawdzięczają wpływom
w partii, a nie rzeczywistym
osiągnięciom w działalności
społecznej,(patrz:https://www.
polskieradio.pl/9/713/Artykul/437509,Akcja-na-Facebooku-nie-glosuj-na-jedynki
-Wylewaja-dziecko-z-kapiela).
Pięć lat temu, przed poprzednimi wyborami do Europarlamentu akcję „Nie głosuj
na jedynki” rozpropagował
„FAKT”, pisząc m.in.:
„Cwaniacy wyćwiczeni w
partyjnych gierkach, dorobkiewicze i aroganci albo celebryci
niemający pojęcia o polityce i
pracy dla dobra państwa. Tacy
ludzie wskutek wewnątrzpartyjnych przepychanek lądują
najczęściej na pierwszych
miejscach list wyborczych do

europarlamentu To miejsce
daje największą szansę na to,
by załapać się na pięć lat do
europarlamentu i żyć wygodnie z bajońską pensją, licznymi przywilejami i widokami
na sutą emeryturę. Oni nie
zasługują na nasze poparcie.
Fakt apeluje: Nie głosujcie
na „jedynki”! Nie popierajcie
skompromitowanych polityków, lanserów i celebrytów,
którzy za wszelką cenę po
naszych grzbietach pchają
się do Brukseli. Szukajcie na
listach wyborczych osób, które

mogą zasługiwać na zaufanie i
dawać gwarancję tego, że będą
w Parlamencie Europejskim
pracować dla dobra Polski.”
(patrz: https://www.fakt.pl/
nie-glosuj-na-jedynki).
W roku 2015 podobną akcję
– NIE GŁOSUJ NA JEDYNKI - prowadziło stowarzyszenie OBURZENI, apelując do

miejscach na listach wyborczych kandydatów, niezależnie
od Waszych sympatii politycznych.
Dzisiaj w praktyce to wodzowie partyjni, a nie wyborcy
dokonują wybor u posłów,
namaszczając tzw. JEDYNKI
jako liderów list wyborczych.
Wyborcy nie mając szans na
poznanie wszystkich kandydatów w ciągu zaledwie jednego
miesiąca kampanii wyborczej
na rozległym obszarze swego
okręgu wyborczego, niejako
automatycznie stawiają krzyżyk przy nazwisku pierwszego na liście, będąc jej
zwolennikiem. W efekcie
do parlamentu dostają się
często miernoty i bezwartościowi klakierzy.
Sprzeciwmy się dyktatowi wodzów partyjnych
oraz liderów komitetów
wyborczych i nie głosujmy na JEDYNKĘ, lecz
tego kandydata, którego poznaliśmy dobrze i
uważamy za uczciwego,
inteligentnego i odważnego. Pokażmy gest Kozakiewicza kacykom partyjnym i komitetowym,
którzy namaścili uległych
im YESMENÓW, jako tzw.
„liderów” list wyborczych.
(patrz: https://www.salon24.
pl/u/oburzeni/673673,nie-glosuj-na-jedynki )
Zwracamy się do wszystkich – niezależnie od sympatii
partyjnych - którym leży na
sercu dobro Polski, by nie
głosowali na JEDYNKI, lecz

„

„Cwaniacy wyćwiczeni w partyjnych gierkach, dorobkiewicze i aroganci albo celebryci
niemający pojęcia o polityce i pracy dla dobra
państwa.
wyborców: „Nie akceptując
funkcjonującej obecnie w Polsce „najgłupszej na świecie”
(jak ją określił doradca prezydenta USA Cartera) ordynacji
wyborczej, w tym sposobu
układania list wyborczych
przez kacyków partyjnych,
apelujemy o niegłosowanie na
ustawionych na pierwszych

tych kandydatów – niezależnie
od miejsca na liście wyborczej
– których poznaliśmy dobrze
i którzy gwarantują skuteczne reprezentowanie polskich
interesów w Parlamencie Europejskim.

Ogólnopolski Komitet
NIE GŁOSUJ NA JEDYNKI
www.oburzeni.pl

Resortowe towarzystwo
Nie tylko Jerzy Owsiak był
związany ze spółką kontrolowaną przez komunistyczny wywiad wojskowy.
Ustaliliśmy, że w latach 80.
w spółce polonijnej, która
została oddana w zarząd
Oddziałowi Y, pracowała
żona Jerzego, Lidia Niedźwiedzka-Owsiak. Materiały na ten temat zostały
odtajnione w IPN dopiero w
październiku 2016 r.
Lidia Niedźwiedzka-Owsiak
– jak czytamy w aktach IPN
– pochodziła z rodziny inteligenckiej. Jej ojciec był
oficerem Ludowego Wojska
Polskiego, młodszy o rok
brat Zbigniew był redaktorem technicznym Interpressu,
działającej w PRL agencji
informacyjnej.
Po u kończ en iu Sz ko ł y
Głównej Planowania i Statystyki w drugiej połowie lat 80.
pracowała jako ekonomistka
w spółce polonijnej Agaricus,
której właścicielem był Jan
Załuska, również absolwent
SGPiS. Z kolei Jerzy Owsiak
pracował w innej firmie Zału-

ski – w Carpatii. Jan Załuska
w 1986 r. został zarejestrowany jako TW wojskowego
wywiadu PRL o ps. „Merc”.
„Gazeta Polska” ujawniła, że
prowadzącymi „Merca” byli
wyłącznie oficerowie Oddziału Y, m.in. płk Tadeusz
Ważyński oraz płk Zdzisław
Żyłowski, znany z afery FOZZ
(był także oficerem prowadzącym współpracownika o ps.
„DIK”, Grzegorza Żemka),
ostatni szef Oddziału Y.
W umowie z wywiadem
wojskowym Jan Załuska zobowiązał się m.in. do „oddania
pod nadzór Centrali dwóch
firm znajdujących się w Polsce – PPZ »Carpatia« i PPZ
»Agaricus«; przekazywania
Centrali zysków z działalności
obydwu firm w wysokości 5
proc. od zysku netto, płatne
kwartalnie; zatrudniania delegowanych przez Centralę osób
na kluczowych stanowiskach
w ww. firmach”.
Dokumenty służb specjalnych dotyczące Lidii Niedźwiedzkiej-Owsiak znajdują się
m.in. sprawie o kryptonimie
„Rebus”. Dotyczyła ona firm

Jana Załuski, który wykonując
zadania dla wywiadu wojskowego, był zwalczany przez
SB. Prowadzono wobec niego
śledztwo, w wyniku którego
Załuska trafił do aresztu.
W znajdujących się w IPN
dokumentach nazwisko Lidii
Niedźwiedzkiej-Owsiak pojawia się m.in. w korespondencji funkcjonariuszy bezpieki
z centralą – żona Jerzego
Owsiaka pracowała wówczas
w Agaricusie. Z kolei w Carpatii pracował Jerzy Owsiak,
co w programie Anity Gargas
„Zadanie specjalne” w Telewizji Republika ujawnił Jan
Pospieszalski.
Zdziwiło mnie, że rysownik,
artysta, poeta nagle pojawił
się w spółce polonijnej. Zapytałem: „Co tam będziesz
robił? ”, ale nie był mi w stanie
na to pytanie odpowiedzieć.
Widziałem, że jeździł wypasionymi – jak się to dziś mówi
– samochodami służbowymi:
land roverem i terenowym
citroenem, co w tamtych czasach oznaczało niebotyczny
majątek- wspomina dziś Jan
Pospieszalski.
AST

Były oficer UOP Jerzy
U. miał widzieć moment
porwania dziennikarza
Jarosława Ziętary i miał o
tym zeznać w piątek w poznańskim sądzie. Złożono
jednak wniosek o wyłącznie
jawności rozprawy na czas
przesłuchania świadka
– dziennikarze i publiczność musieli opuścić salę
rozpraw.
Wstrząsające zeznania kolegi
Ziętary. Kaźmierczak: „Baryła” próbuje wykazać, że nie
opowiadał mi o okolicznościach zabicia Jarka.
W piątek poznański Sąd
Okręgowy kontynuuje proces
Mirosława R. ps. Ryba i Dariusza L. ps. Lala, oskarżonych
o uprowadzenie, pozbawienie
wolności i pomocnictwo w zabójstwie poznańskiego dziennikarza Jarosława Ziętary.
Według ustaleń prokuratury, oskarżeni podając się
za funkcjonariuszy policji,
podstępnie doprowadzili do
wejścia Ziętary do samochodu
przypominającego radiowóz
policyjny. Następnie przekazali go osobom, które dokonały
jego zabójstwa, zniszczenia
zwłok i ukrycia szczątków.
W toku prowadzonego postępowania ustalono ponadto, że
działali oni wspólnie z inną,
nieżyjącą już osobą.
Miał zginąć w rocznicę porwania kolegi? Kaźmierczak:
Chciano pokazać, że odpowiedzialni za śmierć pamiętają
Według śledczych, motywem zbrodni była praca
Jarosława Ziętary jako dziennikarza i jego zawodowe zainteresowania dotyczące afer
gospodarczych, w których
dochodziło do przenikania
się świata przestępczego ze
światem biznesu oraz polityki,
a co za tym idzie - obawa o
ujawnienie przez dziennikarza
opinii publicznej szczegółów
sprzecznej z prawem albo odbywającej się na granicy prawa
działalności.
Oskarżeni, obecnie 60-letni
Mirosław R. i 50-letni Dariusz
L., byli w pierwszej połowie lat
90. pracownikami poznańskiego holdingu Elektromis, którego działalność pozostawała w
zainteresowaniu zawodowym
Jarosława Ziętary - podała
prokuratura.
Oskarżeni nie przyznają
się do zarzucanego im czynu.
Grozi im kara pozbawienia
wolności na czas nie krótszy
od 8 lat, kara 25 lat pozbawienia wolności albo dożywocie.
Jedynym świadkiem, wezwanym do złożenia zeznań
podczas piątkowej rozprawy
jest były oficer UOP Jerzy U.
Przed wznowieniem rozprawy
sąd poinformował, że złożony
został wniosek o wyłączenie
jawności na czas przesłuchania
świadka. Uzasadnienie wniosku było niejawne. Po jego
rozpatrzeniu, poinformowano
media i publiczność, że sąd
uznał wniosek, zatem prze-

słuchanie Jerzego U. odbywa
się niejawnie.
Według art. 360 kpk, sąd
może wyłączyć jawność rozprawy w całości albo w części
jeżeli jawność mogłaby m.in.
wywołać zakłócenie spokoju
publicznego, obrażać dobre
obyczaje, ujawnić okoliczności, które ze względu na ważny
interes państwa powinny być
zachowane w tajemnicy, lub
naruszyć ważny interes prywatny. Sąd nie poinformował,
która ze stron złożyła wniosek.
Jednak według przepisów,
jeżeli prokurator sprzeciwia
się wyłączeniu jawności, rozprawa odbywa się jawnie.
Jerzy U. to jeden z kluczowych świadków w procesie.
W połowie listopada dziennik
„Głos Wielkopolski” opublikował rozmowę z tym świadkiem. Materiał był wynikiem
wspólnej pracy z redakcją
„Superwizjera” TVN. Jerzy
U. to były funkcjonariusz SB
i UOP. Zajmował się m.in.
śledzeniem i podsłuchiwaniem
osób. W rozmowie z dziennikarzami przyznał, że ma pełną
wiedzę o zbrodni na Jarosławie
Ziętarze.
Mam kolejne dowody. Jak
położę je na stół, to pozamykają wszystkich z kierownictwa
dawnego Elektromisu. Oni
wiedzą, co ja wiem, i może
dlatego na razie nic mi się nie
stało - podkreślał świadek na
łamach gazety.
Dodał, że o fakcie, że śledził
Ziętarę, wiedział twórca Elektromisu Mariusz Ś., Krystian
Cz. i Krzysztof S. - ścisłe kierownictwo firmy. Zlecenie na
inwigilację dziennikarza miał
otrzymać, ponieważ Ziętara
„wiedział o wielkim przemycie
Elektromisu”.
Świadek miał mówić śledczym, że jeździł za Ziętarą, robił zdjęcia, dokumentował jego
codzienne zwyczaje, założył
podsłuch w mieszkaniu dziennikarza. 1 września 1992 roku,
siedząc w samochodzie pod
mieszkaniem Ziętary, miał
widzieć, jak pod kamienicę
podjeżdża policyjny radiowóz,
następnie Ziętara wsiada do
samochodu z dwoma funkcjonariuszami, trzeci kierował
autem. Kiedy świadek miał
zatelefonować z tą informacją
do Krystiana Cz. - ten nie miał
być zdziwiony wiadomością.
Niedługo później - świadek
rozpoznał „funkcjonariuszy”
w pracownikach Elektromisu.
Według informacji świadka,
Ziętara miał zostać zabity,
a jego ciało rozpuszczone w
kwasie.
Świadek w rozmowie z
dziennikarzami podkreślił
ponadto, że „jego zdaniem
to Mariusz Ś. i Krystian Cz.
polecili usunąć Ziętarę”. O
tym, co wie w sprawie Ziętary,
miał zeznać śledczym w 2013
roku i wówczas miał obciążyć
kierownictwo Elektromisu.
Początkowo miał status świadka incognito. Liczył też, że
prokuratura „pomoże” mu w

jego własnych konfliktach z
prawem. Pod koniec 2014 roku
zatrzymano „Lalę” i „Rybę”.
Trzecim z „funkcjonariuszy”,
który miał brać udział w porwaniu dziennikarza, miał
być „Kapela”. W 1993 roku
zginał; postrzelił się, choć pojawiały się teorie, że samobójstwo zostało upozorowane, bo
„Kapela” miał mieć wyrzuty
sumienia i obawiano się, że
„pęknie” z powodu tego, co
się stało z Ziętarą.
Na późniejszym etapie świadek zaczął się jednak wycofywać z zeznań. Stracił status incognito, prokuratura umorzyła
wątek porwania dziennikarza.
Od tej decyzji się odwołano,
sprawę przekazano innemu
prokuratorowi, który ostatecznie - głównie na podstawie
zeznań tego świadka - skierował do sądu akt oskarżenia
przeciwko „Rybie” i „Lali”.
W rozmowie z dziennikarzami świadek zapewnił, że
w sądzie podtrzyma wcześniejsze zeznania i powie o
okolicznościach porwania
dziennikarza.
Istnieje dokument, który
czarno na białym pokazuje, że
ludzie Elektromisu tym wszystkim kierowali. Prokuratura nie
dostała wcześniej tego materiału, bo czekałem, co zrobi w
moich sprawach - podkreślił
świadek na łamach gazety.
Kilka godzin po publikacji
artykułu, Krystian Czarnota i
twórca Elektromisu Mariusz
Świtalski (zgodzili się na publikację pełnych nazwisk)
odnieśli się do treści artykułu
w przesłanym PAP oświadczeniu. Poinformowali, że 22
października ub. roku w Prokuraturze Krajowej Wielkopolski Wydział Zamiejscowy
w Poznaniu złożone zostało
zawiadomienie o przestępstwie szantażu, którego miał
dokonać bohater publikacji.
Na dowód zostało załączone
nagranie audio, na którym
opowiada on „jak za kwotę 3
mln złotych jest gotowy zmieniać swoje zeznania opisujące
rolę kierownictwa Elektromisu
w sprawie Ziętary”. Sprawą
zajmuje się obecnie Małopolski Wydział Zamiejscowy
Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i
Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.
Jarosław Ziętara urodził się
w Bydgoszczy w 1968 roku.
Był absolwentem poznańskiego Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza. Pracował najpierw w radiu akademickim,
później współpracował m.in.
z „Gazetą Wyborczą”, „Kurierem Codziennym”, tygodnikiem „Wprost” i „Gazetą
Poznańską”. Ostatni raz Ziętarę widziano 1 września 1992
r. Rano wyszedł do pracy, ale
nigdy nie dotarł do redakcji
„Gazety Poznańskiej”. W 1999
r. Ziętara został uznany za
zmarłego. Ciała dziennikarza
do dziś nie odnaleziono.
Kaźmierczak
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„Grodziski alert smogowy”
W dniach 25 i 26. 03. 2019r.
w Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego
w Grodzisku Wlkp, odbył się
dwuetapowy konkurs biologiczno-geograficzny „Grodziski alert smogowy”. Został on
zorganizowany przez nauczycielki: Magdaleną Zadoń i
Marię Ptaszyńską. Tematyka
konkursu nawiązywała do
problemu zanieczyszczenia
powietrza spowodowanego
smogiem, sposobu ograniczenia niskiej emisji oraz skutkami zdrowotnymi.
Głównymi celami było:
a Upowszechnienie wiedzy
i konsekwencji w zakresie
zanieczyszczeń powietrza, w
tym smogu,
a Edukacja ekologiczna, związana z poprawą jakości powietrza - pozytywne przekonania
i postawy społeczne oparte na
świadomości wpływu zanieczyszczeń na zdrowie, a także

komfort życia,
a Uwrażliwienie na problemy
związane z pogarszającą się
jakością powietrza,
a Wskazanie powodów, dla
których należy chronić powietrze i sposobów, w jakich
można to robić,
a Zrozumienie znaczenia
czystego powietrza dla zdrowia ludzi,
a Popularyzacja wiedzy dotyczącej ochrony powietrza
w naszym najbliższym otoczeniu,
a Kształtowanie aktywnych
postaw proekologicznych
a Kształtowanie zachowań
prozdrowotnych.
Pier wsza t ura odbyła się
25.03.2019r. na drugiej godzinie lekcyjnej. Składała się z 30
pytań testowych. Udział w niej
wzięła klasa o rozszerzonej
biologii 3G i o rozszerzonej geografii 2E oraz chętni
uczniowie z innych klas naszej

szkoły. Łącznie do konkursu
przystąpiło 82 uczniów. Komisja w składzie: Magdalena
Zadoń, Maria Ptaszyńska i
Lidia Baum, po sprawdzeniu
prac wyłoniła 19 uczestników,
którzy zdobyli największą
ilość punktów i tym samym
przeszli do kolejnego etapu.
D r uga t u r a o dbyła się
26.03.2019r. na pierwszej
godzinie lekcyjnej. Najlepsi
okazali się:
I miejsce: Stefaniak Angelika
2E
II miejsce: Lemański Krystian 3A
III miejsce: Trzeszewska Julia 2E
oraz wyróżnienia: Andrys
Klaudia i Drozdowska Karolina z 2E.
Wręczenie nagród odbędzie
się 28.03.2019r. na dużej przerwie w gabinecie Dyrektora
Szkoły.. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

Magdalena Zadoń

Biegi przełajowe
W parku miejskim dnia 22
marca odbyły się zawody w indywidualnych i drużynowych
biegach przełajowych , szkolna
reprezentacja dziewcząt i
chłopców z Zespołu Szkół
Technicznych w Grodzisku
pod opieką A. Ledzianowskiej i M. Łodygi rywalizowała w zawodach powiatowych
z Liceum Ogólnokształcącym
w Grodzisku , w kategorii
chłopców, uczniowie „Różowej” , byli bezkonkurencyjni
zdobywając:
I miejsce Jędrzejczak Klaudiusz
II miejsce Idziejczak Daniel
III miejsce Piosik Mikołaj

drużynowo młodzież zajęła
I miejsce , wywalczając tym
samym możliwość reprezentowania powiatu w finale
wojewódzkim w zawodach in-

dywidualnych i drużynowych.
W kategorii dziewcząt III
miejsce wywalczyła Szymaniak Maja
Ledzianowska

Wiedza o Powstaniu Wielkopolskim
Miło nam poinformować, że
nasz uczeń Bartosz Duczyński
został laureatem pierwszego stopnia wśród uczniów
szkół ponadgimnazjalnych
w finale wojewódzkim XI
edycji KONKURSU WIEDZY
O P OWSTA N I U W I E L KOP OL SK I M , o rga n izowa nego przez Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli
w Poznaniu pod patronatem
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego. Bartoszowi serdecznie
gratulujemy sukcesu!!!

Wielkopolska Słowem i Obrazem
Malowana

Wielkopolska Słowem i
Obrazem Malowana to
konkurs, który ma już
swoją tradycję i stałych
uczestników. Każdego roku
organizatorom konkursu
- Nadleśnictwu Grodzisk
i Zespołowi Szkół Technicznych im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego - przyświeca idea promowania piękna
naszej Małej ojczyzny.
W tym roku szkolnym
konkurs oddawał hołd
Powstańcom Wielkopolskim, dzięki którym nasza
codzienność, otaczające
nas środowisko są piękne,
inspirujące, niezwykłe.

Konkurs pozwala się wypowiedzieć na różne sposoby;
powstały więc piękne zdjęcia,
prace malarskie, ale i formy
literackie.
W piątek w siedzibie ZST
w Grodzisku miała miejsce
uroczystość wręczenia nagród.
Pani Dyrektor Anna Matysiak
oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Grodzisk pan Dariusz
Szulc uhonorowali zwycięzców i wyróżnionych, którzy
nie kryli swego zadowolenia.
Organizatorzy doceniają
fakt, że konkurs gromadzi
młodzież z różnych szkół;
warto podkreślić, że najmłodsza tegoroczna uczestniczka
jest uczennicą piątej klasy
Szkoły Podstawowej w Jabłonnie.
Oto wyniki konkursu:
a Kategoria „Film”
WYRÓŻNIENIE:
Adrian Błaszyk
Filip Fórmaniak		
DKF
Ewa Studzińska		
Uczniowie Zespołu Szkół
Technicznych im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Grodzisku
Wlkp.
a Kategoria „Prace malarskie”
I miejsce – Rafał Walica (Liceum im. Juliusza Słowackie-

go w Grodzisku Wlkp.)
II miejsce – Agata Prządka
(Gimnazjum Ptaszkowo)
III miejsce – Monika Wiśniewska (Gimnazjum Ptaszkowo)
Kategoria „Poezja”
I miejsce – Dominika Wiśniewska „Zegar” (Gimnazjum Ptaszkowo)
II miejsce – Klaudia Wlekła „
Zamarzenie” (Gimnazjum nr
2 w Grodzisku Wlkp.)
III miejsce – Dagmara Rupa
„(Nie)zwyczajne piękno życia”
(Liceum im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wlkp.)
Prace wyróżnione:
(Esej) Hubert Konopka „Niezwykła codzienność Wielkopolski” (ZST im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Grodzisku
Wlkp.)
(Album) Maciej Śledź „Piękno Wielkopolski” (ZST im.
Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Grodzisku Wlkp.)
a Kategoria „Zdjęcia”
a

I miejsce – Kamila Wygoda
(ZST im. Eugeniusza Kwiatkowsk iego w G r o d z isk u
Wlkp.)
II miejsce – Antonii Bresch –
seria zdjęć (Liceum im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku
Wlkp.)
III miejsce – Marcelina Garcon (Szkoła Podstawowa w
Jabłonnej)
Prace wyróżnione:
Weronika Tomaszewska (ZST
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.)
Marcjanna Wielgosz (ZST
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.)
Sk łada my g rat ulacje
wszystkim uczestnikom dziękując równocześnie za ich
pracę, twórczą refleksję i chęć
podzielenia się swoim widzeniem Niezwykłego Piękna
Wielkopolski.

W imieniu organizatorów
Bożena Klapa

Wizyta "Słowaka" we Włoszech
Uczniowie grodziskiego „Słowaka” z wizytą
we Włoszech w ramach
wymiany z Liceo Classico
Linguistico Muratori San
Carlo w Modenie

Cykl spotkań autorskich
„ I śmiech niekiedy może
być nauką”,
czyli spotkanie autorskie
Mateusza Wieczorka
w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego
W m i n iony pon iedzia łek
(25.03.2019r.) grodziszczanin,
Mateusz Wieczorek przeprowadził cykl spotkań autorskich
w swojej macierzystej szkole
średniej, czyli Zespole Szkół
Technicznych.
Niezw yk le cha ra k ter ystyczna osobowość młodego prozaika zafascynowała
młodzież, która z ogromnym
zainteresowaniem (przerywanym salwami śmiechu)
uczestniczyła w spotkaniu
autorskim. Pisarz zachęcił
do afirmacji życia, akcept a cji sa mych siebie, bycia człowiek iem z pasją,
do negowania głupoty, hipokryzji oraz hejtu. Nie za-
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pomniano o głównym celu
wizyty autora, czyli radości
jaką daje czytanie książek
świata do którego można odbyć podróż bez konieczności
zakupienia biletu. Radość
czytania może przerodzić się
w radość pisania, która może
stać się pomysłem na życie,
„Świętym Graalem” dającym
szansę na ciekawe życie.

Czytelnicy skuteczn ie zost a l i zachę cen i do
sięgnięcia po takie tytuły
jak „7 kobiet mafii”, „66
dusz” czy powieści najnowszej Mateusza Wieczorka
pt. „Ostatni worek cementu”.
I pamiętajmy, że przyjemność czytania nie jest ograniczona wiekiem.
Grażyna Wiśniewska

Grupa 15 uczniów grodziskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego
wraz z opiekunkami p. dyrektor Jadwigą Łachetą oraz nauczycielką j. niemieckiego p.
Grażyną Skrzypczak uczestniczyła w dniach 10.03.2019
r. – 17.03 2019 r. w wymianie
szkolnej z Liceo Muratori San
Carlo w Modenie we Włoszech. Po przylocie do Bolonii, a następnie dotarciu do
Modeny poznaliśmy naszych
gospodarzy, u których gościliśmy przez cały tydzień. Nasza
włoska przygoda rozpoczęła
się zwiedzaniem przepięknej,
zabytkowej Bolonii, w której
przewodnik – organizatorka
wymiany ze strony włoskiej
p. Doris Hauck – wyszukała
polskie akcenty, m.in. pierwszą siedzibę Akademii Literatury i Historii Polskiej
i Słowiańskiej powstałej w
1879 r., i noszącej imię polskiego wieszcza Adama Mickiewicza.
Na Uniwersytecie Bolońskim, najstarszym uniwersytecie w Europie, studiowało
i wykładało wielu słynnych
Polaków m. in. Wincenty
Kadłubek, Wojciech Oczko,
Mikołaj Kopernik.
Pobyt w Bolonii zwieńczony

był ciekawymi warsztatami z
przygotowania tortellini, które
następnie wspólnie skonsumowaliśmy.
Podczas wymiany sporo czasu młodzież spędziła w szkole,
uczestnicząc w zajęciach lekcyjnych oraz poznając włoski
system edukacyjny. Podczas
pobytu w szkole pracowaliśmy
nad projektem „ Co w Twoim
mieście jest godne zachwytu i
polecenia?” Praca w grupach
zaowocowała ciekawą wspólną
prezentacją o wielu aspektach
życia Polaków i Włochów.
Efekty pracy przedstawiliśmy w sobotę (sobota jest
dniem szkolnym we Włoszech)
w języku niemieckim, który
był oficjalnym językiem wymiany.
Podczas spotkania zwiedziliśmy także piękne miasto Modenę, odwiedziliśmy fabrykę
octu balsamicznego w ratuszu
w Modenie. Dowiedzieliśmy
się, że jedynie w Modenie pa-

nuje klimat, który pozwala na
produkcję tej wspaniałej przyprawy do potraw, będącej też
skutecznym medykamentem.
Co nas zdziwiło we Włoszech? Najbardziej ruch uliczny, nadużywanie klaksonu,
ignorowanie pierwszeństwa
przejazdu oraz notoryczne
używanie ścieżki rowerowej
jako pieszej.
Co nas pozytywnie zaskoczyło? Mamy wiele wspólnego
z Włochami. Jesteśmy tak
jak oni gościnni, towarzyscy,
dlatego bardzo łatwo było
nam się ze sobą zaprzyjaźnić
i porozumiewać.
To był wspaniały tydzień
pełen nowych przyjaźni, doświadczeń, a co najważniejsze
umożliwiający młodzieży z
Polski poznanie prawdziwego
życia rodziny włoskiej.
Czekamy z niecierpliwością
na rewizytę naszych przyjaciół
z Włoch we wrześniu tego
roku.
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Wyborco – zanim zagłosujesz...
W najbliższym czasie odbędą
się wybory do Europarlamentu. Ordynacja wyborcza
pozwala na kandydowanie
osobom, które nagle stwierdzają, że bycie eurodeputowanym jest dla nich
najwyższą wartością – tylko
w jakim sensie i rozmiarze?
Europoseł to: splendor, wysokie apanaże, i... „święty”
spokój oraz praktycznie brak
odpowiedzialności. Stąd
takie duże zainteresowanie
potencjalnych europosłów. A
kto kandyduje?
Wystarczy spojrzeć na życiorysy polityków – ile to razy zmieniali barwy partyjne. Czyżby
dojrzewali ideologicznie? A
ponoć do polityki nie idzie się
dla pieniędzy. Odnoszę wrażenie, że kandydaci wychodzą z
założenia, że wyborca „głupi
– wszystko kupi”. Jest to wyjątkowo przykre. Wynika, że
niewielu kandydatów w pełni
zasługuje na głos i wyróżnienie
zaszczytem reprezentowania
naszego kraju w Parlamencie
Europejskim.
Okazuje się, że kandydują
osoby posiadające mandat posła
do sejmu RP (i to niemal ze
wszystkich partii zasiadających
w parlamencie od lewicy, po
prawicę), wicepremier, ministrowie i wiceministrowie
obecnego rządu (a jest ich wielu), czyli osoby z najwyższych
władz ustawodawczych i wykonawczych, które nagle stwierdzili, że ich miejsce powinno
być w Brukseli. Nie mogę tego
zrozumieć, jak takie osoby,
które powinny mieć poczucie
godności i odpowiedzialności z
kraj, nagle wybierają inną dro-

gę. Oczywiście zawsze można
stwierdzić: „po prostu nam się
to należy”, ale czy tak do końca?
Przecież kandydując do parlamentu, podjęli zobowiązanie
wobec wyborców, a teraz o tym
zapominają? Wielu z nich dostanie się do Europarlamentu — i
co dalej? W wyniku rezygnacji
ze stanowiska posła będą musiały nastąpić istotne zmiany.
Na krótki okres (do wyborów
do sejmu), będzie należało
powołać nowych posłów. Czy
grozi to destabilizacją? Raczej
nie. Sam fakt odejścia wielu
posłów jednak budzi we mnie
rozczarowanie i niesmak.
Ordynacja pozwala na kandydowanie w różnych rejonach
kraju przez osoby, które tak
naprawdę nie mają z regionem
wiele wspólnego. Określane mianem spadochroniarzy,
zabierają miejsca osobom pochodzącym i znającym problemy regionu, a tak jest m.in.
również w Wielkopolsce. I
nie ważne, że w Parlamencie
Europejskim stanowią prawo
europejskie, które obowiązuje
wszystkie kraje, a nie tylko
regiony, ale dobrze byłoby
posiadać przedstawicieli utożsamiających się z okręgiem
wyborczym, tym bardziej że
łatwiej byłoby wyborcom dokonać właściwego wyboru.
Totalna walka o wyborcę
nie ma obecnie granic, tak od
strony merytorycznej, jak i
granic przyzwoitości, a retoryka wystąpień niejednokrotnie
powoduje wzburzenie i złość.
Spełnienie wszystkich obietnic
składanych przez większość
komitetów wyborczych doprowadziłoby do paraliżu państwa.
Żaden budżet nie jest tego w

stanie udźwignąć, ale co tam,
ważne, że wyborca w obietnice
uwierzy i zagłosuje na kandydata, a potem? Kibice polscy mają
doskonałą przyśpiewkę „Polacy,
nic się nie stało...” A politycy?
Odpowiedź jest zawsze taka
sama – „My chcieliśmy, tylko
nie zdążyliśmy, ale wszystko
przed nami, tylko na nas zagłosujcie...”
Jak miło poczuć się potrzebnym i docenionym obywatelem
w okresie przedwyborczym.
Ileż to razy przerabialiśmy ten
wyborczy scenariusz. Co wybory, to deklaracje, obietnice i
wspaniałe wizje kraju dobrobytu i ogólnej szczęśliwości.
Wspaniale jest żyć w okresie,
kiedy politycy zwracają się
bezpośrednio do każdego potencjalnego wyborcy. Czujemy
się dzięki temu dowartościowani i, jako obywatele, bardzo
potrzebni. Wydaje nam się, że
rzeczywiście mamy ogromny
wpływ na to, co się dzieje. Tylko, czy tak jest w rzeczywistości
do końca? Zwycięzcy szybko
zapomną o składanych deklaracjach i będzie: jak zawsze,
czyli może się tak zdarzyć, że
nic się nie zmieni, a rozliczenie
ze składanych obietnic będzie
niemożliwe do spełnienia. A
w naszej pamięci pozostaną
kolejne hasła przedwyborcze i
nadzieja, że może przy następnych wyborach będzie inaczej.
Społeczeństwo jest już zmęczone i coraz mniej wierzy w
ewentualne zmiany. Jednak
naszym obywatelskim obowiązkiem jest uczestniczenie w
wyborach i dokonanie, zgodnie
z naszym sumieniem i wiedzą,
właściwego wyboru...
Roman Szymański

Wielkopolski Rolnik Roku
Finał konkursu Wielkopolskiego Rolnika Roku 2018
odbył się już po raz XVIII na
terenie MTP w sali Ziemia
przy pełnej sali, w dniu
17.03 2019 roku. Organizatorem był Wielkopolski
Urząd Marszałkowski oraz
Wielkopolska Izba Rolnicza
w Poznaniu .
Uroczystość otworzył v-ce marszałek Krzysztof Grabowski.
Powitał przybyłych gości a, w
szczególności rolników wraz z
rodzinami.
Powiedział że;rola rolnika,bycie rolnikiem to nie jest łatwy zawód.Oprócz wiedzy którą
posiada musi znać;prawo,ubezpieczenia, na bieżąco śledzić
wydarzenia w gospodarce krajowej dotyczące rolnictwa.Jak
zmieniło się rolnictwo w ciągu
paru lat i ciągle się zmienia.
Jedno co się nie zmienia to
pracowitość rolnika.Pracuje na
roli,bo tę pracę lubi.Wielkopolska przoduje w żywcu rzeźnym
to aż 34% pogłowia w skali
kraju czyli 4 mln sztuk i bydła
1 mln sztuk.Samorząd wraz z
Sejmikiem podejmuje na bieżąco stanowiska 3 w roku 2018
do Rządu W ciągu 18 lat trwania
konkursu ,którego głównym
celem jest promocja wielkopolskiego rolnictwa nagrodą główna jest statuetka Siewcy.Przez
18 lat otrzymało ją już 166 producentów rolnych z ponad 1100
rolników którzy przystąpili do
konkursu łącznie z XVIII edycją
to już 175.Do konkursu przystąpiło 35 osób z 19 powiatów
województwa wielkopolskiego.
Kapitułę stanowi 14 osób w tym
przedstawiciele;Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu na
czele z prof.dr hab Grzegorzem
Skrzypczakiem/ przewodniczący kapituły/, pracownicy
Urzędu Marszałkowskiego,Loży Laureatów,laureaci poprzednich edycji.Kapituła dokonała
wizytację 35 gospodarstw i
nominowała 19 gospodarstw
.Na scenie otrzymali oni gratu-

lacje za udział w XVIII-edycji
Wielkopolski Rolnik Roku
2018.Z nominowanych Kapituła
wybrała 9 najlepszych.
Laureaci XVIII edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku
2018 ;
a I.Anna i Karol Hellmann Żelichowo gmina Krzyż Wlkp
powiat czarnkowsko-trzcianecki ,
a II. Joanna i Wojciech Budwald - Antonin gm.Żerków
powiat jarociński,
a III.Arleta i Zbigniew Nowacki -Ociąż gm.Nowe Skalmierzyce pow.ostrowski,
a IV. Beata i Lucjan Rogaś Wrząca Wielka gm.Koło powiat
kolski,
a V.Barbara i Ryszard Kacperkiewicz- Nowa Kakawa ,gm.
Godziesze Wielkie pow.kaliski,
a VI.Regina i Lech Studniewski-Gutów ,gm.Ostrów Wlkp,pow.ostrowski,
a VII.Magdalena i Mateusz
Pilch- Pamiątkowo ,gm. Szamotuły,pow.szamotulski ,
a VIII.Beniamin Pietruszka,Aleksandra i Mariusz PietruszkaStudzieniec,gm.Chodzież,pow.
chodzieski,
a IX.Katarzyna i Paweł Walkowiak -Włoszakowice gm.Włoszakowice pow.leszczyński.

Statuetki i nagrody pieniężne
po 10.000 złotych wręczali v-ce
marszałek Krzysztof Grabowski
oraz prof.Mikołaj Knaflewski w imieniu Kapituły.Prezes
Wielkopolskiej Izby Rolniczej
Piotr Walkowiak wręczył całej
dziewiątce Medal Upamiętniający 100
Rocznicy Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego oraz
100 - rocznicy polonizacji Samorządu Rolniczego.Pogratulował wszystkim za udział
oraz cieszył się że; z ambony
poselskiej spadła ustawa o podniesieniu podatku od produkcji
soków owocowych produkowanych przez rolników.Europoseł
Andrzej Grzyb wręczył w imieniu przewodniczącego Komisji
Rolnictwa Unii
Europejskiej nagrody dla 3
rolników za wprowadzenie w
swoich gospodarstwach źródeł
energii odnawialnej ; 1.Teresa
i Roman Rzemełka ,2,Barbara
i Ryszard Kacperkiewicz,3.
Michał Stolarz.Loża Laureatów
wręczyła gratulacje i zaproszenie do współpracy.XVIII- edycję uświetnił występ znanego
zespołu od 54 lat Czerwonych
Gitar.Widownia śpiewała razem
z zespołem znane przeboje .
Zygmunt Tomkowiak

Księżna honoruje legendę
Hipolita Cegielskiego
„Praca organiczna jest budującą siłą działania i rozwoju
narodów. Bardzo sobie cenię
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, z którym od wielu
lat utrzymuję dobre kontakty.
Jego wkład w kulturę jest nie
do przece nienia” – powiedziała Księżna Ingrid Detter
de Frankopan, członkini Królewskiej Rodziny Brytyjskiej,
która 25 marca br. złożyła
kwiaty pod Pomnikiem Hipolita Cegielskiego. Był to jeden
z najważniejszych punktów
oficjalnego programu pobytu
Księżnej w Poznaniu.
„Wznieśliśmy Pomnik Cegielskiego pracą i zaangażo-

waniem wszystkich Wielkopolan. Wizyta Księżnej De
Frankopan w Poznaniu i jej
gest złożenia kwiatów pod
tym pomnikiem, podkreśla jak
ważnym elementem kultury
jest Nasze wspólne dzieło”
– mówi dr. Marian Król, Prezydent Towarzystwa. Z kolei
Dominik Górny, Sekretarz
Zarządu dodaje – „Legenda
Hipolita Cegielskiego spotyka
się z Księżną w stolicy Wielkopolski nie bez przyczyny.
Nasza mała ojczyzna i to, co
wspólnie robimy dla dobra
regionu, może mieć znaczenie
międzynarodowe. Przepełniony
szacunkiem, stosunek Księżnej

do Wielkopolskich Tradycji, w
dobitny sposób to podkreśla”.
Przed południem Księżna odwiedziła siedzibę Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego. w
kameralnym gronie prowadziła
rozmowy o międzynarodowych
aspektach prawa i humanitarnego podejścia do człowieka. Zaznaczyła, że Nasz Naród i kraj
bardzo wysoko plasuje zarówno
podczas osobistych rozmów
jak i w mediach społecznościowych. Po południu spotkała się
również ze środowiskiem naukowym i akademickim miasta
Poznania. Na Wydziale Prawa i
Administracji miała interesujący wykład.

Większe wsparcie dla osób
niepełnosprawnych
Sytuacja osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności jest pod wieloma
względami bardzo trudna
i wymaga kompleksowych
rozwiązań. Jedną z form
wsparcia jest podpisany
dzisiaj przez minister
Elżbietę Rafalską program
„Usługi opiekuńcze dla
osób niepełnosprawnych”
edycja 2019. Program
finansowany będzie ze
środków Solidarnościowego
Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych. W tym
roku będzie to 60 mln zł.
Rozwój usług opiekuńczych, a
w szczególności specjalistycznych usług opiekuńczych, jest
jednym z najważniejszych zadań w procesie wsparcia osób
niepełnosprawnych i właśnie
taki cel przyświecał autorom
programu „Usługi opiekuńcze
dla osób niepełnosprawnych”
edycja 2019.
- Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych,
stanowi wsparcie osób niepełnosprawnych w ich codziennym funkcjonowaniu.
Ważne jest więc dostosowanie
tych usług do schorzenia i
niepełnosprawności. Usługi
opiekuńcze obejmują pomoc
w zaspokajaniu codziennych
potrzeb życiowych, opiekę
higieniczną, zaleconą przez
lekarza pielęgnację oraz, w
miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem
– tłumaczy minister Elżbieta Rafalska. Specjalistyczne
usługi opiekuńcze – jak dodaje
– to z kolei usługi dostosowane do szczególnych potrzeb
wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności,

świadczone przez osoby ze
specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, m.in.
rehabilitantów, fizjoterapeutów, terapeutów.
Statystyki pokazują, że z
roku na rok rośnie liczba osób
korzystających z usług opiekuńczych. W roku 2017 w
stosunku do roku 2016 było ich
o 7 proc. więcej (liczba osób
w gminach wiejskich, miejskich oraz miejsko-wiejskich,
którym w drodze decyzji administracyjnych przyznano
usługi opiekuńcze wzrosła w
tym okresie z 94 209 w 2016
do 100 720 osób w roku 2017).
Oznaczało to wzrost liczby
tych świadczeń z 32 604 377
do 32 669 268. Wzrosły też
środku przeznaczone na ten
cel – o 25 proc. – z kwoty
433 148 183 zł do 540 761 097
zł.

ne powinny mieć zagwarantowaną pomoc adekwatną do
potrzeb, a same usługi powinny być świadczone na najwyższym poziomie. W ramach
programu „Usługi opiekuńcze
dla osób niepełnosprawnych”
edycja 2019 gminy – bo to właśnie obowiązkiem gmin jest
organizowanie i świadczenie
usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
– mogą otrzymać wsparcie
finansowe do 50 proc. kosztów
realizacji takich usług – wyjaśnia szefowa resortu rodziny.
Wydatki będą kwalifikowane, jeśli zostaną poniesione
w okresie realizacji zadania,
czyli od 1 marca 2019 do
31 grudnia 2019 r. Gmina,
składając do właściwego wojewody wniosek o przystąpienie do Programu, powinny
uwzględnić w nim szczególnie

„

Statystyki pokazują, że z roku na rok rośnie liczba osób korzystających z usług opiekuńczych.
W roku 2017 w stosunku do roku 2016 było ich
o 7 proc. więcej
Dzisiaj osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności
jest w Polsce od blisko 820
tys. (Badanie Aktywności
Ekonomicznej Ludności 2018)
do przeszło miliona (Elektroniczny Krajowy System
Monitorowania i Orzekania o
Niepełnosprawności).
- Te osoby potrzebują wsparcia, potrzebują systemowych
rozwiązań. Nie mam wątpliwości, że usługi opiekuńcze,
a zwłaszcza specjalistyczne
usługi opiekuńcze, powinny
być dostępne w większym
stopniu. Osoby niepełnospraw-

przewidywaną liczbę osób
niepełnosprawnych (do 75.
r. życia oraz dzieci do 16. r.
życia), którym świadczone
będą usługi opiekuńcze, w
tym specjalistyczne usługi
opiekuńcze, przewidywana
liczba godzin takich usług
oraz przewidywana kwota
wsparcia. Następnie wojewoda, po weryfikacji wniosków,
sporządza listę rekomendowanych wniosków i przekazuje
ją do Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej. Środki
przewidziane na tegoroczną
edycję programu to 60 mln zł.
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IV Przegląd Małych Form Tanecznych
Osób Niepełnosprawnych
m Grodzisk Wlkp.
W czwa r t ek 4 k wietnia 2019 roku w Sali widow iskowej CK Rondo
w Grodzisku Wielkopolskim
odbył się IV Przegląd Małych
Form Tanecznych Osób Niepełnosprawnych. Jako jury
mieliśmy okazję gościć: pana
Piotra Bartkowiaka , panią
Marię Jackowską naszą pielęgniarkę, panią Wandę Śron
przedstawiciela rodziców i
opiekunów, pana Annę Hoffman Przewodniczącą oraz
Annę Kleczyńską Zastępcę
Przewodniczącego Zarządu
Koła Osób Niepełnosprawnych
oraz pana Daniela Maćkowiaka - psychologa.
Głównym gościem Przeglądu był przedstawiciel Starostwa Grodziskiego pan Tomasz
Dolata. W roli konferansjerów
wystąpili uczestnicy Warsztatów Terapii w Grodzisku Wielkopolskim Weronika Kubicka
oraz Sławomir Pakuła.
W Przeglądzie brało udział
osiem zespołów z województwa wielkopolskiego. Mieliśmy przyjemność gościć:
Warsztaty Terapii Zajęciowej
z Wolsztyna, ze Śremu, z Kościana, z Rakoniewic i Grońska, oraz grupy ze Środowiskowego Domu Samopomocy
ze Śremu i Sielinka .
Jako ostatni wystąpili gospodarze, czyli zespół Warsztatów Terapii Zajęciowej z
Grodziska Wielkopolskiego. A
reprezentowali nas następujący
tancerze: p. J. Walicht, p. K.
Bartkowiak, p. K. Baumann,
p. M. Śmiałek, p. S. Pakuła, p.
D. Bartkowiak, p. Ł. Wiśniewski i p. Ł. Stasiak. Pierwsze

90 urodziny Pani Ireny z Czarnej Wsi
Pani Irena Bober z Czarnej
Wsi obchodziła w czwartek
4 kwietnia 2019 roku wspaniały jubileusz 90. urodzin.
Oprócz kochającej rodziny,
zacną Jubilatkę odwiedziła w

miejsce otrzymała grupa ze
Środowiskowego Domu Samopomocy ze Śremu za piękny taniec Rock and Rollowy „Youre
The One That I Want” przedstawiony jako układ taneczny
do muzyki ze słynnego filmu
„Grease” z niezapomianą kreacją Johna Travolty, drugie
miejsce otrzymała grupa z
Warsztatów Terapii Zajęciowej
z Kościana za taniec współczesny do piosenki zespołu Varius
Manx pt. „Piosenka księżycowa”, natomiast trzecie miejsce
otrzymała grupa z Wolsztyna,
która przedstawiła swoje umiejętności w utworach Alvano
Solera Sofia, oraz Gustawa
Lima -Ballada.
Nagrodami były upominki
i dyplomy oraz za zajęcie

pierwszych trzech miejsc
bony wartościowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe do wykorzystania
w sklepie elektronicznym w
Grodzisku Wielkopolskim.
Pierwsze trzy miejsca otrzymały puchary ufundowane
przez właściciela hurtowni
FORMAT.
Po występach wszystkie
zespoły udały się na pyszny
bigos, który przygotowali pracownicy Zakładu Poprawczego
w Grodzisku Wielkopolskim.
Naszych gości częstowaliśmy
kawą oraz ciastem. 		
Mamy nadzieję, że za rok
będziemy mieli okazję spotkać
się w tak miłym gronie na piątym Przeglądzie Małych Form
Tanecznych!

tym dniu delegacja w osobach
Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojana oraz
Zastępcy Kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego Dominiki
Bilińskiej.

Goście złożyli Pani Irenie
najserdeczniejsze życzenia
zdrowia oraz szczęśliwego doczekania w tak doskonałej jak
dotychczas kondycji, kolejnych
jubileuszy.

I dzień wiosny - Rajd Rowerowy w ZST
21 marca 2019r. uczniowie
„Różowej„, Zespołu Szkół
Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp,
tradycyjnie przywitali pierwszy dzień wiosny na sportowo,
rozpoczynając tym samym
sezon rowerowy. Uczestnicy rajdu pierwszych oznak
wiosny poszukiwali na trasie
Grodzisk – Opalenica – Terespotockie – Słocin. Trasa leśna
o długości 25 km, przebiegała
przez piękne turystyczne tereny Grodziska. W wycieczce
rowerowej uczestniczyło 23
uczniów pod opieką nauczycieli: Anny Ledzianowskiej,
Rafała i Jarosława Szulca.
Anna Ledzianowska

Puchar Polski za nami
m Komorniki
323 zapaśniczek i zapaśników z 60 klubów walczyło
w Komornikach o Puchar
Polski w zapasach.
W dniach 6-7 kwietnia 2019r.
w Hali Sportowo Widowiskowej w Komor nikach odbył
się II Puchar Polski Kadetek
i Kadetów w zapasach, w stylu
wolnym. W turnieju startowało
323 sportowców – zawodniczek
i zawodników z 60 klubów z całej Polski. Zawody rozpoczęły
się w sobotę o godz. 9.00 na
3 matach.
O godzinie 13.00 odbyło się
oficjalne rozpoczęcie turnieju,
podczas którego wszystkich
uczestników przywitał prezes
Uczniowskiego Klubu Sportowego Zapasy Plewiska, Roman
Króliński. Podczas uroczystości otwarcia zawodów Prezes
Wielkopolskiego Związku Zapaśniczego pan Lech Pauliński wspólnie z panią Agatą
Mikulską, członkiem zarządu
Polskiego Związku Zapaśniczego wręczyli odznaczenia
Wielkopolskiego Związku Zapaśniczego przedstawicielom
komornickiego samorządu oraz
Uczniowskiego Klubu Sportowego Zapasy Plewiska.
Po wręczeniu odznaczeń głos
zabrał Przewodniczący Rady
Gminy Komorniki, Marian
Adamski, ktory uroczyście
otworzył zawody. Turniej w tym
dniu trwał aż do godziny 19:00,
a później nastąpiło regulaminowe ważenie zawodniczek
i zawodników, którzy zakwalifikowali się do wyższej drabinki
turnieju.
W niedzielę od godziny 9:00
rozpoczął się drugi dzień walk
eliminacyjnych. Od godziny 11:00 na matach pierwszej

i trzeciej rozpoczęły się walki
o brązowe medale a na macie
drugiej – środkowej odbywały
się pojedynki finałowe. Rywalizację zaczęły dziewczęta, a po
skończeniu ostatniej kategorii
wagowej dziewcząt swoje zmagania rozpoczęli chłopcy.
Wśród startujących nie brakowało przedstawicieli wielkopolskich klubów. W zapasach
dziewcząt najlepiej spisała się
Zofia Polowczyk (ULKS Tęcza
Środa Wlkp.), która zwyciężyła
w kategorii 65 kg. Na podium
stanęła także Wiktoria Powałowska (Sobieski Poznań),
która zajęła trzecie miejsce w
kategorii 73 kg.
W imprezie wystartowały
także zawodniczki gospodarza
turnieju UKS Zapasy Plewiska.
Nina Ratajczak w kategorii 69
kg zajęła 12. miejsce, Martyna
Czosnowska (65 kg) sklasyfikowana została na 12-13. pozycji.
Natomiast 15. lokatę zajęły
Marta Sós (57 kg) i Zuzanna
Misiorna (69 kg).
W turnieju chłopaków wielkopolscy zapaśnicy stawali
na podium cztery razy. Trzy
medale wywalczyli zawodnicy
Ceramika Krotoszyn: Artur
Gibasiewicz triumfował w kategorii 71 kg, w wadze 45 kg

drugie miejsce zajął Kacper Nowakowski, a Bartosz Kaźmierczak był trzeci w kategorii 71
kg. Brązowy medal wywalczył
także zawodnik gospodarzy
Marcin Czosnowski (UKS Zapasy Plewiska) w wadze 110 kg.
Obok brązowego medalisty Marcina Czosnowskiego,
walczyło też czterech innych
zawodników UKS Zapasy Plewiska: Natan Kulczyński (10-11.
lokata) ‑ 51 kg, Jędrzej Jodłowski (11-12. miejsce) ‑ 65 kg, Igor
Sufryd (18. Miejsce) ‑ 80 kg oraz
Marius Nartea (15. pozycja) w
kategorii 92 kg.
Po zakończeniu rywalizacji
nastąpiła dekoracja zawodniczek i zawodników. Czekały na
nich medale, dyplomy i nagrody
rzeczowe.
W zgodnej ocenie zarówno
zawodników, ich trenerów oraz
zaproszonych gości, do wysokiego poziomu sportowego
dostroili się jego organizatorzy
zbierając za przygotowanie
mistrzostw – Pucharu Polski zasłużone pochwały i gratulacje.
Szczegółowe rezultaty zawodów dostępne są na stronie
internetowej: sportzona.pl
Galeria zdjęć fot. Tomasz
Kamiński https://photos.app.
goo.gl/1dVyPCvEZh95f8hE6
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Tanya Valko w Rakoniewicach
Zaproszenie do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach w dniu 4 kwietnia
2019 roku, zgodziła się przyjąć
Tanya Valko – autorka bestsellerowej „Arabskiej sagi”,
a w tym : „Arabskiej żony”,
„Arabskiej córki” , „Arabskiej
krwi” i „Arabskiej księżniczki”. Losy Doroty – polki,
która jako nastolatka poślubiła
Libijczyka i wyjechała z nim
do kraju jego przodków i jej
dorosłej już córki Marysi,
możemy także śledzić w „
Azjatyckej sadze” , która jest
kontynuacją losów bohaterów
poprzedniego cyklu.
Autorka pochodząca z Polski, przez wiele lat mieszkała
i pracowała między innymi ,
jako asystentka Ambasadorów
RP i nauczycielka w krajach
arabskich. Dzięki ogromnej
wiedzy o życiu w świecie muzułmańskim jej książki zysku-

(cześć 32)

ją na autentyczności , a fabuła
jest niezwykle wciągająca.
Teraz mieszkańcy Rakoniewic mieli niezwykłą okazję
poznać bliżej Tanyę Valko
i dowiedzieć się więcej o
kulisach powstawania popularnej serii, a także poznać
jej relacje, jako naocznego
świadka sytuacji na Bliskim

Wschodzie po kilku latach od
wybuchu Arabskiej Wiosny ,
dowiedzieć się jak wygląda
sytuacja w Syrii , zapytać czy
możliwa jest miłość międzykulturowa oraz czy małżeństwo polki z muzułmaninem
ma przyszłość i jakie są losy
Polaków żyjących na Bliskim
Wschodzie.

Poszukiwanie zapachu snów
Na marcowym spotkaniu
rakoniewickiego Dyskusyjnego Klubu Książki w
dniu 26 marca 2019 roku,
dyskutowano na temat debiutanckiej książki Iwony
Menzel „W poszukiwaniu
zapachu snów”.
Książka nie jest typową powieścią obyczajową, a raczej
mieszanką różnych perypetii
z życia kobiety rozdartej
pomiędzy swoją przeszłością
, a teraźniejszością, oraz
między swoimi marzeniami
i szarą rzeczywistością. Bohaterka podejmowała różnorodne wybory dotyczące jej
życia uczuciowego , relacji
z własnym dzieckiem. „ W
poszukiwaniu zapachu snów”
– to słodko-gorzka opowieść
o marzeniach, które nie zawsze warto spełniać i dążyć
do ich realizacji. Czasem
nasze wyobrażenia mocno
rozmijają się z rzeczywisto-

ścią, a cena jaką musimy
za nie zapłacić, okazuje się
zbyt wysoka.
Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych , w trakcie spotkania przedstawiono
prezentację multimedialną, o
tradycjach wielkanocnych na
świecie.
Celem ra koniewick iego
DKK działającym przy Gminnej Bibliotece Publicznej jest

promocja literatury i przyjemności z jej czytania, integracji
społecznej, a także na pożytecznym zagospodarowaniu
czasu wolnego. Zależy nam
także na wykreowaniu mody
na czytanie, poprzez akcentowanie przyjemności płynących
z lektury.
Zapraszamy na następne
spotkanie dnia 30 kwietnia
2019 roku o godz.11.00.

Miejsce dzielenia się żywnością
W Grodzisku Wielkopolskim działa Jadłodzielnia
- czyli miejsce dzielenia się
żywnością
Wraz z wiosną, w gminie Grodzisk Wielkopolski rozpoczęto
wiele ciekawych i służących
mieszkańcom inicjatyw. Jedną z nich jest powstanie przy
Gminnym Centrum Pomocy Środowiskowej „Promessa” tzw. „jadłodzielni”, czyli
miejsca w którym możemy
pozostawić niespożytkowaną,
a wciąż zdatną do zjedzenia
żywność, a chętni, mogą się
nią poczęstować.
Warunki korzystania z jadłodzielni szczegółowo określa regulamin.
Ważne, żebyśmy dzielili
się tym, czym podzielilibyśmy się z najbliższymi nam
osobami. Nie pozostawiamy
produktów napoczętych czy
przeterminowanych, a także
surowych- wymagających

Wspaniały kawałek historii
polskiego transportu

przechowywania w warunkach chłodniczych.
W pon ie d z ia ł kow ym
otwarciu grodziskiej jadłodajni uczestniczył Burmistrz
Grodziska Wielkopolskiego
Piotr Hojan, który dokonał

pierwszego otwarcia grodziskiej jadłodzielni, dziękując
dyrektorowi Ośrodka Pomocy
Społecznej za realizację zadania oraz zachęcił mieszkańców
do dzielenia się z innymi swoim posiłkiem.

AUTO KOMIS

Orwat Rafa³

Serdecznie zaprasza

Karpicko, ul. Wczasowa 71/A (wylot na Nowy Tomyśl)
tel. 600 87 29 15, 68/ 346 81 81
Czynne: Pn. Pt 10.00 18.00, Sob. Niedz. 10.00 14.00
SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ
www.auto-orwat.gratka.pl

Zastanawiało mnie to już
nie raz, jakie mają oni pozakładane opony, że mogą tak
szybko jeździć na tak ślizgich
drogach. Jak na razie udało
nam się przejechać parę górek
chociaż w paru miejscach
było już naprawdę ciężko.
Zatrzymaliśmy się na jednej
z gór gdzie była droga trochę
szersza i postanowiliśmy z
Władkiem, że zakładamy
duże łańcuchy. Koledzy z
naczepami pojechali już do
przodu. Ruch na drodze jest
bardzo mały.
My patrząc z tej góry widzimy już następny podjazd
pod górę. Władek ruszył
pierwszy. Ja jeszcze stoję i
patrzę czy da radę podjechać. Podjazd nie jest aż
taki długi, ma może z cztery
kilometry długości. Ale znowu jest bardzo stromy. Na
drodze leży ubita warstwa
śniegu, a więc będzie trudno
podjechać. Władkowi udało
się podjechać i zniknął za
górą. Ja jeszcze czekam aż
zjedzie bułgarski samochód.
(zdj209i 210) A więc nie jest
chyba tak źle. No i po chwili
ruszyłem. Na początku nie
było tak trudno ale już wyżej
były trudności z podjazdem.
Po tych chwilowych trudnościach mnie również udało
się podjechać. Po wjeździe na
górę zatrzymuję się i widzę
następny podjazd oraz stojące
samochody oczekujące w kolejce na podjazd . Po jakimś
czasie widzę jak Zygmunt
zaczyna podjeżdżać pod górę
wyprzedzając inne samochody. Jedzie pomalutku, ale
jedzie. Tym bardziej, że ma na
naczepie dociążenie zepsutego
ciągnika. Po chwili widać,
że Piotr i Jacek też ruszają
za Zygmuntem. Zostaje tylko
Władek , widocznie nie może
ruszyć. Ja natomiast cały czas
patrzyłem czy koledzy wjadą
na tą górę.
No i udało się im podjechać, gdyż zniknęli z horyzontu. Stoi tylko Władek w
tym samym miejscu co stał,
widocznie nie może ruszyć
z miejsca. No trudno tak
nieraz jest, że potrzebna jest
pomoc kolegów. Więc teraz
ja ruszam z góry. Z początku
jadę wolniej ponieważ jest
bardzo ślisko, a ta kochana
zośka pcha mnie nie miłosiernie. Kończąc już zjeżdżanie
z góry zaczynam nabierać
rozpędu aż do ósmego biegu.
Jadę z szybkością 50 km/h i
samochód zaczyna już tracić
przyczepność, bo czuję to w
kierownicy pomimo wspomagania. Są takie momenty gdzie koła zaczynają się
uślizgiwać a samochód traci
prędkość. Osiągnąłem zaledwie połowę tego podjazdu i
zaczynam stawać. Chciałem
jeszcze wyprzedzić stojącego
Władka i zjechałem na lewa
stronę drogi , niestety zatrzymałem się równo z samochodem kolegi zatarasowując
drogę całkowicie. Po chwilowym zatrzymaniu samochód
wraz z przyczepą zaczął się
ześlizgiwać do tyłu. Widząc

to Władek podbiegł i podłożył
klin pod tylne koło samochodu. Ale samochód nadal
zjeżdżał i nie miał zamiaru
się zatrzymać. Po założeniu
drugiego klina pod przyczepę
samochód nadal zjeżdżał. Dopiero po kilkunastu metrach
się zatrzymał. Droga stawała
się bardzo śliska ponieważ
nastąpiła gwałtowna odwilż.
Na termometrze było już plus
2 stopnie. Słońce tutaj bardzo mocno przygrzewało, a na
zboczach tych gór było już
nie wiele śniegu. (zdj211)
A więc śnieg stawał się bardzo mało przyczepny. Co za
duże skoki temperatur aż się
wierzyć nie chce, że może być
tak ciepło. Władek już miał
samochód i przyczepę mocno
zaklinowaną. Spoglądamy w
górę i widzimy jak samochód
turecki jadący z góry zaczyna
się uślizgiwać i tańczyć po
drodze. Widzimy również
jak z tego samochodu ktoś
wyskoczył i rzuca coś po koła.
I jak się później okazało były
to koce które były rzucane
pod ślizgający się samochód.
I to sprawiło, że samochód się
zatrzymał. Dobrze, że było
dwóch kierowców bo inaczej
skończyło by to się na pewno
tragicznie.
Po jakimś czasie przyjechał
po mnie olbrzymi spychacz do
równania ziemi, a na kołach
miał pozakładane takie prawdziwe grube kute łańcuchy,
i chciał mnie wciągnąć na
górę żądając 5000 tureckich
lirasów. Po przeliczeniu była
to suma około 25 dolarów.
Wydawało mi się to trochę za
drogo więc próbowałem się
uhandlować na 1000 TL, ale
oni byli nie ustępliwi. Więc
po założeniu liny ściągnęli
mnie tylko na prawe pobocze
i pozostawiając mnie samemu
sobie. Jednocześnie coś sobie
mamrocząc po turecku, a
przy tym się podśmiechując,
na pewno mówili do siebie,
że będę tu stał do wiosny.
Bo sam na pewno nie podjadę. Po czym podjechali po
Władka, żądając takiej samej
sumy. Władek też się z
nimi targował, i nie dał im
tych pieniędzy tylko dał im
ciepłą kurtkę oraz marynarkę.
I zgodzili się wciągnąć go na
górę. Ja w tym czasie zacząłem ponownie skręcać znowu
te porozrywane łańcuchy.
Były to już fragmenty łańcuchów. Natomiast te które były
za krótkie przywiązywałem
drutem do bocznych opasek
łańcuchów aby nie pourywały
błotników. Po skręceniu łańcuchów na kołach musiałem
trochę cofnąć, aby poskręcać
te co teraz są na dole pod
kołami.
Kliny wycofałem do tyłu
pozostawiając je na wszelki
wypadek. Spuściłem z ręcznego hamulca troszeczkę
i ponownie go zaciągając,
wychodzę spinać łańcuchy,
chwytam za resztki łańcucha
i w tym momencie samochód
zaczął się ześlizgiwać do tyłu
nabierając rozpędu, pomimo
podłożonych dwóch klinów

pod przyczepą. Szybko wskoczyłem do kabiny i naciskając hamulec nożny nadal
zjeżdżam do tyłu. Patrzę w
prawe lusterko i widzę jak
przyczepa zaczyna uślizgiwać
się na prawą stronę kierując
się do głębokiego rowu. I
w tym momencie tylko tak
sobie pomyślałem, że jak
tak się zsunę , to przyczepa
się przewróci i mnie za sobą
pociągnie. Będzie to koniec
mojej jazdy. Ale znowu miałem trochę szczęścia, bo po
około 20 metrach samochód
się zatrzymał. Siedząc tak w
kabinie i trzymając na nożnym hamulcu myślę co teraz
tutaj zrobić. Na drodze zrobiło
się pusto. Nikt nie jedzie. Ani
z góry ani pod górę. Stojąc
tak jeszcze dłuższy czas pomyślałem, że chyba któryś z
kolegów po mnie przyjedzie,
ale minęło już dobre pół
godziny i nikogo z nich nie
widać.
Po chwili próbuje puścić
hamulec i patrzę co będzie się
działo. Po odczekaniu około
jednej minuty ryzykuję i wychodzę z samochodu. Podkładając jeszcze 2 kliny z drugiej
strony. No, teraz to już chyba
się nie uślizgnie. Szczęście, że
te kliny mają duże metalowe
ząbki gdyż kliny które były
podłożone wryły się głęboko
w ten miękki śnieg i to mnie
uratowało. Bo gdyby to były
zwykłe, płaskie kliny to na
pewno nie stał bym tutaj
na drodze, ale leżałbym na
boku kilkanaście metrów
niżej na zboczu tej góry.
Tym razem już nie ryzykuję
aby samemu próbować podjechać, gdyż przyczepa stoi
na krawędzi drogi. Nie mam
innego wyjścia muszę czekać
na któregoś z kolegów. Jak
się później okazało Władek
zostawił przyczepę na górze,
poskręcał porozrywane duże
łańcuchy i zjeżdżając tyłem
wciągał chłodnie które też
tym razem same nie dały radę
podjechać. Minęło to sporo
czasu zanim Władek przyjechał po mnie. Podczepiliśmy
linę no i próbujemy ruszyć.
Podjechaliśmy może z 2-3
metry i znowu stoimy. Koła
się kręcą wyrzucając kawałki
lodu i śniegu. No i nic z tego.
Odczepiam linę, a Władek
ustawia się w inne miejsce.
I znowu ujechawszy może
5 metrów stoimy ponownie.
Władek cofa się maksymalnie
do mojego samochodu, prawie
do mojej kabiny, aby ustawić
się w innym miejscu i nabrać
trochę rozpędu. I znowu nic,
sam nawet teraz nie może
ruszyć z miejsca. Tutaj jest
bardzo stromy odcinek tego
podjazdu.
Trochę wyżej może z 200,
300 metrów już widać, że
dalej nie jest już taki stromy
ten podjazd, a my stoimy w
tym najgorszym miejscu.
Adam Frąckowiak

Seria tekstów o transporcie
do Iranu powstaje dzięki pomocy redakcji motoryzacyjnej
„40ton.net”, którego redaktorem jest Filip Bednarkiewicz.

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
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Udany start
"Płomienia"
Płomień – Promień Krzywiń 6:1,
Płomień – Juna-Trans Stare
Oborzyska 6:0
Bardzo udanie rozpoczął Płomień Przyprostynia rundę
wiosenną sezonu 2018/19.
17 marca na zbąszyńskim
stadionie Orzeł podopieczni Piotra Cenina rozegrali
mecz z Promieniem Krzywiń
(mecz przeniesiony z 1 maja).
Od początku meczu mecz
układał się po myśli trenera
Piotra Cenina, którzy bardzo
szybko przedostawali się pod
bramkę gości. Jako pierwszy
na listę strzelców wpisał się
powracający do Płomienia
Łukasz Rogowski i była to
zapowiedź Gucio Show w tym
dniu! Kolejno dwie bramki
w pierwszej połowie trafił
Łukasz Kaźmierczak. Licznie
zgromadzenie kibicie na kolejnie bramki czekali do 76min i
do końca meczu zobaczyli ich
jeszcze cztery, w tym trzech
dla Płomienia Przyprostynia
(Jan Zimny, Kamil Grunwald, Jakub Brzozowski).
Natomiast 24 marca, już w
Przyprostyni, zawodnicy Płomienia umilili czas swoim kibicom, gdzie w 9 minut trafili
cztery bramki. Łukasz Rogowski podtrzymał swoją dobrą
dyspozycję z poprzedniego
weekendu i w 13 minucie
pomknął lewą stroną boiska
i zagrał piłkę do Łukasza
Kaźmierczaka, a ten nie daje
szans bramkarzowi Juna-Trans
Stare Oborzyska. W 17 minucie Michał Kaczmarek podaje
do Łukasza Rogowskiego,
który pierwszy pojedynek
przegrywa z bramkarzem,
jednak przy dobitce umieszcza
piłkę w bramce. W 20 minucie z rzutu wolnego piłkę w
pole karne zagrywa Mateusz
Piechowiak, a tam dopada do
niej Marcin Kędziora, który
o dziwo, nie głową, a nogą
pokonuje bramkarza. Kibice
zasiadający na trybunie nie
skończyli oklaskiwać trzeciej

bramki, a w 22 minucie po
raz drugi na listę strzelców
wpisał się Łukasz Rogowski.
Na kolejną bramkę kibicie
musieli uzbroić się do 72 minuty, wówczas Jan Zimny
dośrodkował piłkę w pole
karne, a po opanowaniu piłki
Jakub Wośkowiak precyzyjnym uderzeniem trafił piątą
bramkę dla Płomienia. Chwilę
później Łukasz Rogowski
podał do Jana Zimnego, a
ten bez najmniejszych problemów trafił kolejną bramkę. W 78 minucie bramkarz
Jakub Borkowski najpierw
obronił rzut karny, a później
dobitkę i ostatecznie mecz
zakończył się wynikiem 6:0.
W najbliższy weekend, 30
marca, Płomień rozegra mecz
wyjazdowy z Koroną Piaski,
a 7 marca o g. 15.00 na boisku
w Przyprostyni zapraszamy
na mecz Płomień – Grom
Plewiska.
PŁOMIEŃ z Promień Krzywiń:
Jakub Borkowski
Jakub Brzozowski
Marcin Kędziora
Mateusz Piechowiak
Bartosz Pusiak (Michał Kostyra)
Mateusz Bąbelek
Jan Zimny (Kamil Grunwald)
Michał Kaczmarek
Łukasz Rogowski
Łukasz Kaźmierczak (Kamil Rzepa)
Szymon Juszczak
Bramki z meczu: https://youtu.be/
kptYiU3OCOE
PŁOMIEŃ z Juna-Trans Stare Oborzyska:
Jakub Borkowski
Jakub Brzozowski
Marcin Kędziora
Mateusz Piechowiak
Bartosz Pusiak
Mateusz Bąbelek
Jan Zimny (Kamil Rzepa)
Michał Kaczmarek (Jakub Beyer)
Łukasz Rogowski
Łukasz Kaźmierczak (Jakub Wośkowiak)
Krzysztof Fleischer
Bramki z meczu: https://youtu.be/
GifgO_4_s1s

Łukasz Kaźmierczak trafił 3 bramki w dwóch meczach

Łukasz Rogowski zaimponował formą na początku rozgrywek
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Turniej ministrantów

W sobotę, 23 marca w hali
sportowej „Zbąszynianka”
rozegrany został 13. Halowy
Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Księdza Proboszcza Parafii
p.w. NMP Wniebowziętej w
Zbąszyniu. W wydarzeniu
udział wzięło czternaście zespołów podzielonych na dwie
grupy wiekowe:
a grupa A – minist r a n c i m ł o d si (u r o d z e ni w roku 2006 i młodsi),
a grupa B – ministranci starsi (urodzeni w roku 2003 i
młodsi).
Oficjalnego otwarcia turnieju
dokonał Dyrektor Zbąszyńskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz wikariusz ks. Przemysław Sobol.
Uczestnicy reprezentowali
miejscowości: Zakrzewo, Siedlec, Wronki, Poznań, Chobienice, Opalenica, Lwówek oraz

Zbąszyń.
W kategorii młodszej drużyny zostały podzielone na
dwie podgrupy: żółtą
i
zieloną, a grupa starsza na:
białą i niebieską. Zawodnicy
rozgrywali mecze grupowe
systemem każdy z każdym.
Po zakończeniu fazy grupowej zespoły zajmujące
pierwsze miejsca w swoich
podgrupach spotkały się w meczu o zwycięstwo w turnieju.
Drużyny, które uplasowały się
na miejscu drugim w podgrupach, rozegrały spotkanie o
trzecie miejsce. Analogicznie
zostały rozegrane pojedynki
o wszystkie miejsca, które pozwoliły wyłonić klasyfikację
końcową zawodów. Łącznie
rozegrano 25 ośmiominutowych pojedynków.
W każdej grupie wiekowej za zajęcie miejsc od I do
III drużyny zostały obdaro-

wane pucharami, natomiast
wszystkie zespoły startujące
w zawodach otrzymały pamiątkowe dyplomy. Dekoracji
dokonywał Ksiądz Proboszcz
Zbigniew Piotrowski wraz z
opiekunami poszczególnych
drużyn.
Kolejność końcowa:
Kategoria A ( grupa młodsza):
1. Parafia p.w. Św. Michała Archanioła
w Siedlcu
2. Parafia p.w. Św. Aniołów Stróżów w
Poznaniu,
3. Parafia p.w. Św. Kazimierza w
Zakrzewie,
4. Parafia p.w. Św. Piotra w Okowach
w Chobienicach,
5. Parafia p.w. Chrystusa Odkupiciela
w Poznaniu,
6. Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w
Lwówku,
7. Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w
Zbąszyniu,

8. Parafia p.w. Św. Katarzyny we
Wronkach.
Kategoria B (grupa starsza):
1. Parafia p.w. Św. Michała Archanioła
w Siedlcu,
2. Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w
Lwówku,
3. Parafia p.w. Św. Mateusza w
Opalenicy,
4. Parafia p.w. Św. Piotra w Okowach
w Chobienicach
5. Parafia p.w. Św. Aniołów Stróżów w
Poznaniu,
6. Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w
Zbąszyniu (DNS).
Organizatorami 13. Halowego Turnieju Piłki Nożnej o
Puchar Księdza Proboszcza
Parafii p.w. NMP Wniebowziętej w Zbąszyniu byli:
Zbąszyńskie Centrum Sportu,
Turystyki i Rekreacji oraz Parafia p.w. NMP Wniebowziętej
w Zbąszyniu.

Nowotomyska Liga Halowa
(czapka, rękawiczki oraz komin) marki JAKO.
Kolejna dekoracja, to MVP,
NAJLEPSZY STRZELEC
oraz NAJLEPSZY BRAMK A R Z . Z a rów no w t y m
przypadku (prócz najlepszego
strzelca), jak i w wyborze
najlepszych zawodników poszczególnych drużyn, to nie
organizator, a kapitanowie
drużyn dokonywali wyboru.
Tym razem dekoracji dokonali dyrektor OSiR pan Artur
Łoziński oraz Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury
Sportu Zdrowia i Spraw Społecznych pan Adam Polański.
Najlepszym strzelcem i koronę KRÓLA STRZELCÓW
wywalczył Mateusz Nowak z
drużyny GOLTOM. Otrzymał
on za swój wyczyn piękną
statuetkę oraz dres sportowy
marki JAKO.
Najlepszym bramkarzem
turnieju został zawodnik MAKLERÓW – JAKUB DURA.
Tytuł MVP całych rozgrywek ponownie trafił do zawodnika GOLTOM – MARIUSZA
POŁOMKI.
Zawodnicy ci, z rąk dekorujących otrzymali statuetki,
torby sportowe oraz piłki.
Ostatnia faza dekoracji – to
podsumowanie drużynowe.
Tym razem dekoracji dokonali: dyrektor OSiR pan Artur
Łoziński oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan
Wojciech Andryszczyk.

Dobiegł końca III już turniej NOWOTOMYSKIEJ
LIGI HALOWEJ JAKO
CUP. Ostatnie kolejka
odbyła się w niedzielę 24
marca.
Na koniec nie obyło się bez ciekawych pojedynków, a na pewno największą niespodzianką
była wygrana SEDAN nad
Betoniarnią CAŁUS. Mecz
bardzo twardy, dynamiczny i
do końca trzymający w niepewności. Dzięki wygranej
SEDAN, może się cieszyć z 6
miejsca w JAKO CUP.
Pozostałe pojedynki czyli
PRZYJACIELE – GRUPA
WSTYDU oraz FC KŁODY –
GOLTOM, to już raczej mecze
„przyjaźni”, które nie wnosiły
nic do końcowej klasyfikacji.
Nie odbył się mecz pomiędzy
TS05 a Samem Jastrzębsko
Stare, ponieważ TS05 niespodziewanie zrezygnowali
z rozegrania ostatniego pojedynku.
Tuż po ostatnim gwizdku
sędziego nastąpiła uroczysta
dekoracja.
Na środek parkietu wyszli
wszyscy obecni zawodnicy,
którzy brali udział w JAKO
CUP III, organizatorzy oraz
zaproszeni goście.
Po krótkim podsumowaniu
nadszedł czas na dekoracje.
W pierwszej kolejności dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu pan
Artur Łoziński podziękował
osobom ściśle współpracującymi naszą LIGĄ.
Podziękowania w postaci
pamiątkowych tabliczek z rąk
dyrektora otrzymali panowie:
Dariusz Wojcieszak oraz Roman Polak – opiekunowie medyczni oraz Robert Nowrotek
– sędzia zawodów.
Następnie przystąpiono do
dekoracji najlepszych zawodników danych drużyn. Tym ra-

zem dekoracji dokonali dyrektor OSiR pan Artur Łoziński
oraz Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty Kultury Sportu
Zdrowia i Spraw Społecznych
pan Henryk Krzeszowski.
Najlepszymi zawodnikami
zostali:
SEDAN - SZULC MIKOŁAJ
FC KŁODY - OBORNY BARTOSZ

TS 05 - SZUWARSKI WOJCIECH
BETONIARNIA - MARCHEWKA
KRZYSZTOF
GRUPA WSTYDU - SZYMKOWIAK
SZYMON
SAM - FELIŃSKI MICHAŁ
PRZYJACIELE ALKOWSKI SZYMON
GOLTOM - POŁOMKA MARIUSZ
MAKLERZY - ADAMCZAK HUBERT
Zawodnicy ci, otrzymali dyplomy, oraz zestawy sportowe

Poniżej przedstawiamy końcową klasyfikację drużynową:
10 INTER
9 FC KŁODY
8 TS 05
7 SAM JASTRZĘBSKO STARE
6 SEDAN
5 PRZYJACIELE
4 GRUPA WSTYDU
3 MAKLERZY
2 BETONIARNIA CAŁUS
1 GOLTOM
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Wszystkim mieszkańcom Gminy Miedzichowo

13 kwietnia 2019

z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy
zdrowia, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności.
Niech ten czas przyniesie Państwu wiele radości
i miłych chwil spędzonych w gronie najbliższych.

ROMAN WLEKŁY

ul. Poznańska 38 B, 62-065 Grodzisk Wlkp.
tel. 61 444 86 75 lub 609 503 707

HURT-DETAL

komputerowe dorabianie
lakierów samochodowych

Wesołego Alleluja!
Wójt Gminy Miedzichowo
/-/ dr Stanisław Piechota
wraz z pracownikami

Wielkanoc, kwiecień 2019

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

oraz usługi związane
z montażem wykładzin
Wolsztyn, ul. Dworcowa 19
tel.

68 347 14 45

(naprzeciwko parowozowni)
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Rakoniewice ul. Dworcowa 5

Zapraszamy do naszego sklepu
w ROSTARZEWIE
i życzymy udanych zakupów

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

ELEKTROWNIE SŁONECZNE
Sprzedaż i Montaż

Możliwości zastosowania:

OKRĘGOWA
STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW

ogrzewanie wody, sprzedaż energii do energetyki
MOŻLIWY KREDYT W WYSOKOŚCI 5%.

PROMIENNIKOWE OGRZEWANIE DOMÓW

www.diagrolmet.pl

tel. 606 172545

64-200 Wolsztyn, ul. Dworcowa 15F

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

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA

POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI
Profesjonalna naprawa telefonów GSM

www.lombardd.pl
tel.

509 408 163

WOLSZTYN UL. 5 STYCZNIA 22
RAKONIEWICE UL. POCZTOWA 26
GRODZISK WLKP. UL. BUKOWSKA 11

Polecamy:

Lipno ul. Powstańców Wlkp. 5

65 534 09 90

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
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
Radni Wojciech Andryszczyk,
Rafał Tabaczyński, Adam Frąckowiak
życzą mieszkańcom Miasta i Gminy
Nowy Tomyśl wszelkich łask
i błogosławieństwa
Zmartwychwstałego Chrystusa.

Na ten wyjątkowy czas Restauracja „SANDRA”
przygotowała dla swoich Gości
specjalne ŚWIĄTECZNE MENU

Życzy
Klub”Łączymy Pokolenia”

PRZY MŁYNIE

Uprzejmie zapraszamy
tel. 61 44 23 442 / 504 035 303

Catering,
imprezy plenerowe

Nowy Tomyśl, Plac Chopina 8

BISTRO

ANNA CZESKA
Buk, ul. Dobieżyńska 21
tel. 61 814 05 22
kom. 600 335 837

www.restauracjasandra.pl

Oferta dostępna również w formie cateringowej

ZATRUDNIĘ KUCHARZY
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w okresie od 1 maj do 30 września w Ośrodku Wczasowym
nad morzem „Willa Augustyna”
tel. 601 658 921

PRODUKCJA OKIEN
I DRZWI Z PCV
ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

RATY!

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

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
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Wiesław Wiśniewski

w Jabłonnie, ul. Kościelna 31a
tel. 61 443 41 14

tel. 68 384 27 75

Zdrowych i Wesołych Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
życzymy naszym klientom
oraz wszystkim mieszkańcom

Przetwórstwo
Ryb-Warzyw
PIĄTEK Sp.j.

MS-170 JUŻ OD 699,00 PLN

64-212 SIEDLEC, ul. Piaskowa 12
tel. 68 384 83 60, 68 384 80 04
e-mail: firma@pr-w.com.pl
Wszystkim klientom,
przyjacielom i znajomym
składamy serdecznne
życzenia zdrowych
i wesołych Świąt Wielkanocnych

www.pr-w.com.pl

Autoryzowany
Dealer:
Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 17

tel. 61 442 40 85, kom 602 775 274

Zbąszyń ul. Poznańska 42
tel. 68 386 75 04

MB 248 JUŻ OD 1049,00 PLN

Zbąszyń

Plac Wolności 2

Tel. 68-3860-966
Na terenie Zbąszynia dowóz

GRATIS

64-330 OPALENICA ul. PRZEMYSŁOWA 17
W podziękowaniu za współpracę i okazane
zaufanie serdecznie życzymy Państwu radosnych,
pełnych ciepła i spokoju Świąt Wielkanocnych.
składa
Firma DROGOPAL - OPALENICA

PPHU GAŁKOWSKI życzy radosnych
Świąt Wielkanocnych wszystkim
obecnym i przyszłym Klientom

www.pphu-galkowski.pl

PPHU Gałkowski

PPHU Gałkowski Szymon Autoryzowany Dealer JCB
Rakoniewice Wieś 6c 62-067 Rakoniewice
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SALON MEBLOWY
I.J. Matuszewscy Sp. Jawna

Grodzisk Wielkopolski
ul. Mossego 11A
tel.: 61 444 00 02
e-mail:matuszewska10@op.pl

www.meble-grodzisk.pl
Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych

KRZYŻÓWKA WIELKANOCNA
6
4
1

2

7

5

8

9

10
11

12

3

13
14

www.agroteam.com.pl

Z okazji Świąt Wielkanocnych
serdeczne życzenia świąteczne
członkom, pracownikom,
klientom oraz firmom współpracującym
składa
Zarząd Agro Team

1. Narząd człowieka / 2. Pływa na rzece /
3. Kwitną wiosną / 4. Lepszy samochód /
5. Konczyna dziecka / 6. Taniec zdrobniale /
7. Pracuje w kuchni / 8. Przyprawa /
9. Przyprawa / 10. Mała świnka /
11. Nazwa ciągnika / 12. Ziemia /
13. Rano na trawie / 14. Męski głos
KRZYŻÓWKĘ WRAZ Z ROZWIĄZANIEM PROSIMY WYCIĄĆ I WYSŁAĆ
NA ADRES REDAKCJI: POWIATY-GMINY UL. GARBARY 23 62-065 GRODZISK WLKP.

Agro Team Przedsiębiorstwo Spółdzielcze
Goździn 1B / 62-067 Rakoniewice
tel./fax + 48 614 441 109 / e-mail: utrata@agroteam.com.pl

Prowadzimy działalność w zakresie skupu złomu stalowego metali nieżelaznych (miedź, mosiądz, brąz,
aluminium, ołów, cynk, stal kwasoodporna, akumulatory) i makulatury.
Wprowadzamy nowe standardy ważenia, klasyfikacji i wyceny asortymentu
Zapewniamy:

a

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

PRZY ULICY KĄKOLEWSKIEJ 27 W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
Grodzisk Wielkopolski: Arkadiusz Kubiak
731 70 30 03 lub 795-031-041

www. skrecykling.pl

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

e-mail:biuro@skrecykling.pl

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

SKLEP WĘDKARSKI HURT – DETAL
PRZEDSIĘBIORSTWO
zanęty, przynęty
HANDLOWO–USŁUGOWE
a wędki i robaki
a kołowrotki
Ciorga Grzegorz
a akcesoria wędkarskie
Rakoniewice ul. Ogrodowa 4
a żyłki, plecionki
tel. 510-235-065
a rybki żywe do oczek wodnych
a

Leśna 8A
FILIA w Grodzisku Wlkp., ul.

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

P. H. ANDRZEJ CIORGA
OSPRZĘT ELEKTRYCZNY, a ARMATURA SANITARNA

PŁYTKI a KLEJE a FARBY a SILIKONY a GWOŹDZIE a ŚRUBY

Zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych
oraz udanych zakupów w naszych sklepach
WIELICHOWO, ul. Ogrodowa 11, tel. 61/44 40 145
RAKONIEWICE, ul. Garbary, tel. 61/44 41 062 / 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
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OFERTA ŚWIĄTECZNA

Adresy placówek, w których obowiązuje oferta:

w sklepach firmowych

Jogurt Typ Grecki 135g
z wiśniami

1.69 zł/szt.







Kefir 1.5% but. 390ml

1.28 zł/szt.

Mleko 2% kart. 1l

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

Mleko UHT 250 ml
czekolada, wanilia

0.99 zł/szt.

1.88 zł/szt.
Kefalotiri
Ser grecki długodojrzewający

2.04 zł/100g

Ser Tylżycki Lacpol

Serek śmiet. Pacynka 250g Folia

14.99 zł/kg 3.20 zł/szt.

Śmietana ukwasz. 18% 200g

1.60 zł/szt.

Twarożek ziarnisty 200g

1.70 zł/szt.

Śmietanka 30% 200ml

2.15 zł/szt.

Jogurt Typ Grecki 10% tł. 340g

Twaróg półtłusty krajanka
EKO pergamin

2.29 zł/szt.

10.70 zł/kg

CO TYDZIEŃ „TANI PIĄTEK” – NASZE WYROBY W SUPERCENIE !!!

`

SUPERCENA !!!
OFERTA WAŻNA OD 15.04.2019 r. – 20.04.2019 r.

Baranek z masła
Tradycyjny – ręcznie wykonany

Twaróg Półtłusty Klinek

3.99 zł/szt. 0.89 zł/100g
Ilość baranków ograniczona !!!

