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

W czwartek, 25 kwietnia 2019 roku nasze miasto odwiedził były premier i przewodniczący Ko-
mitetu Integracji Europejskiej p. Leszek Miller. Podczas wizyty zostały omówione istotne kwestie 
dla naszego obszaru.

Odwiedziny byłego premiera

15 kwietnia 2019 roku Bur-
mistrz Nowego Tomyśla Wło-
dzimierz Hibner został przy-
jęty przez Burmistrza Rako-
niewic dra Gerarda Tomiaka. 
Na spotkaniu burmistrzowie 
omawiali możliwości współ-
finansowania budowy przez 
sąsiednie samorządy ścieżki 
rowerowej, w kierunku do 
jeziora w Kuźnicy Zbąskiej. 
Zgodnie ustalono, że dalsze 
czynności zostaną podjęte po 
sporządzeniu przez przedsta-
wicieli Urzędu Miejskiego 
w Rakoniewicach koncepcji 
przebiegu planowanej ścieżki.

Wspomnienie burmistrza 
Nowego Tomyśla Wło-
dzimierza Hibnera o śp. 
Andrzeju Wałęsie - zastęp-
cy burmistrza, nauczycielu, 
dyrektorze szkoły

Przedwczesna śmierć Pana 
Andrzeja Wałęsy to ogromna 
strata dla całej społeczności 
Nowego Tomyśla. Wielolet-
ni nauczyciel, wychowawca 
wielu pokoleń nowotomyślan, 
dyrektor najpierw Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Nowym To-
myślu, następnie Gimnazjum 
im. Feliksa Szołdrskiego, 
które w ostatnim okresie po-
nownie przekształcone zostało 
w szkołę podstawową zaczynał 
nowy etap swojego życia. 
Podjął się kolejnego wyzwania 
zawodowego, przyjmując moją 
propozycję pełnienia funkcji 
zastępcy burmistrza Nowego 
Tomyśla. Wiązałem ogromne 
nadzieje na współpracę ze 
śp. Andrzejem, szczególnie 
na płaszczyźnie oświatowej. 
Ceniłem bowiem jego wiedzę, 
fachowość i dogłębną znajo-
mość spraw szkolnictwa naszej 
gminy. Tym bardziej z ogrom-
nym smutkiem przyjąłem fakt, 
że w rozwiązywaniu bieżących 
problemów naszej gminy za-
braknie wsparcia i dobrej 
rady wspaniałego człowieka, 
obdarzonego zawodową mą-
drością, a nadto osoby oddanej 
sprawom nowotomyskim.

Pan Andrzej był człowie-
kiem o wielu zainteresowa-
niach; angażował się w życie 
kulturalne Nowego Tomyśla, 
będąc m.in. członkiem No-

wotomyskiego Towarzystwa 
Kulturalnego. Śmiało też po-
dejmował wyzwania inno-
wacyjne, które tak widoczne 
są w kierowanej przez niego 
szkole. Niedawno zakończona 
kolejna edycja Konferencji 
Administratorów Szkolnych 
Sieci Komputerowych zawsze 
przypominać nam będzie o 
jego dokonaniach na tej płasz-
czyźnie.

Andrzej Wałęsa był czło-
wiekiem niezwykle życzli-
wym, otwartym na drugiego 
człowieka, empatycznym i 
bezkonfliktowym, o uzna-
nym autorytecie moralnym, 
co zaowocowało społecznym 
szacunkiem i niekwestiono-
wanym autorytetem wśród 
społeczności nowotomyskiej. 
Wielu z nas zawsze wspomi-
nać będzie jego autentyczny 
uśmiech, który towarzyszył 
mu podczas rozmów z ludźmi. 
I właśnie takim: pogodnym i 
uśmiechniętym pozostanie w 
naszej pamięci.

Ta śmierć poruszyła wielu 
mieszkańców Borui Kościel-
nej i okolic. 9 kwietnia w 
wieku 46 lat zmarł śp. ksiądz 
Michał Miara, proboszcz pa-
rafii pw. św. Wojciecha w 
Borui Kościelnej. 

Ksiądz Michał Miara pełnił 
posługę w Borui Kościelnej od 
2016 roku. W okresie tym dał 
się poznać jako dobry gospo-
darz parafii. Parafianie szybko 
polubili swojego proboszcza, 
ceniąc w nim otwartość na 
drugiego człowieka, empatię 
i życzliwość. Wspominają go 
jako kapłana rozumiejącego 
drugiego człowieka. 

W środę 17 kwietnia w Domu 
Dziennego Pobytu odbyło się 
śniadanie Wielkanocne. Ży-
czenia złożył burmistrz Wło-
dzimierz Hibner, proboszcz 

parafii pw. Najświętszej Maryi 
Panny Nieustającej Pomocy 
ks. Andrzej Grabański oraz 
dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej Danuta Micha-

łowicz. Śniadanie odbyło się 
w przesympatycznej atmos-
ferze, a każdy z uczestników 
spotkania otrzymał drobny 
upominek.

Sąsiedzka wizyta

Odszedł od nas wspaniały, 
dobry człowiek

Zmarł śp. ksiądz 
Michał z parafii 

pw. św. Wojciecha

Wielkanocne śniadanie w przesympatycznej 
atmosferze
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           V WOLSZTYŃSKI PRZEGLĄD TEATRÓW ULICZNYCH 
13:30    KOROWÓD TEATRALNY - poprowadzi Powiatowa Wolsztyńska Orkiestra Dęta

           (Zachęcamy do wspólnego przemarszu ulicami Wolsztyna /ul. Wodna, ul.R.Kocha, Rynek Miejski/
           Mile widziane przebrania w stylu teatralno-bajkowym. Zbiórka na ul. Wodnej o godz.13.15 )
           SPEKTAKLE:
           14:30  Teatr TRÓJKĄT z Zielonej Góry „Całkiem niedawno, czyli mroki średniowiecza” - Rynek Miejski
           16:00  Teatr MIKUŚ -PIKUŚ  z Poznania, Pokazy szczudlarsko-teatralne - Promenada
           16:45  Teatr WAŻKA z Wolsztyna, „Bajka Wolsztyńska” - Fala Park 
           17:15  Teatr NA WALIZKACH z Wrocławia „Błazenologia” - kort przed Muszlą
13:45    Koncert Powiatowej Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej - Rynek Miejski
14:00    SPORTOWA MAJÓWKA /Pokazowe treningi: FITNESS E-Fit, Niagara Fitness Klub  - Plaża Miejska
16:00    Koncert wokalistów z Wolsztyńskiego Domu Kultury - Park Miejski

19:00    Koncert zespołu THE BACKWARDS - Park Miejski 
20:30    Koncert NOWATORA - Park Miejski

22:00    DYSKOTEKA DANCE TONIGHT - ( House&Dance Music) - Park Miejski

15:30    Widowisko - Muzyka, taniec, śpiew - prezentacje zespołów WDK : BASTET, BASTET3, AKCENT, NEONKI,

           ARABESKA, ACTIVE DANCE MIX, WHAT’S UP ,STUDIO PIOSENKI MINI FORTE ORAZ CANTABILE - Park Miejski

18:00    Koncert zespołu DIXIE KINGS  z Wolsztyna - Park Miejski

19:00    Koncert zespołu MITRA - Park Miejski

20:30    Koncert ALEKSANDRY SZWED & THE CZADMAKERS - Park Miejski

22:00    DYSKOTEKA PARTY MIX - hity lat 80's, 90's oraz najnowsze przeboje radiowe (Dj Rycho) - Park Miejski

20:00      # WBIJ NA AMSTER PLENEROWO - Dj Chris Bee, Dj Spens, Dj Tenk - Park Miejski

           

10:00    Msza Św. w intencji ojczyzny (Kościół Farny) po mszy przemarsz pod Pomnik Konstytucji 3 Maja
14:30    Koncert ZPiT „KĘBŁOWO” - Park Miejski 
15:00    Prezentacje artystyczne szkół: SP nr 1 , SP nr 2, SP nr 3, SP nr 5, Państwowa Szkoła Muzyczna 1-go st.
           Pokaz laureatów konkursu wokalnego: „Śpiewać każdy może” - Park Miejski 

18:00    Koncert zespołu I-REY ze Wschowy - Park Miejski

20:00    Koncert zespołu VARIUS MANX & KASIA STANKIEWICZ - Park Miejski

22:00    MULTIMEDIALNE WIDOWISKO „ŚWIATŁO, PARA, DŹWIĘK” - Parowozownia

                      

                      

10:00    Prezentacje Pojazdów Zabytkowych / Pit - STOP MAXOIL - Rynek Miejski
12:00    Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego “Parowozowe Impresje 2019” - Parowozownia
13:00    Występ Powiatowej Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej - Parowozownia

13:30   XXVI PARADA PAROWOZÓW

                      

                      

30.04 - 03.05   ZAPRASZAMY NA STOISKA GASTRONOMICZNE I HANDLOWE - Park Miejski 

                    LUNAPARK - “FAMILIA LAND” JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH  W POLSCE - Park Miejski

30.04 - 04.05   godz. 10:00 - 15:00 Muzeum M.Rożka oraz Muzeum R. Kocha / wstęp bezpłatny !
                    godz. 10:00 - 17:00 Skansen / wstęp bezpłatny !
03.05 - 05.05   Parowozownia Wolsztyn / wstęp bezpłatny !
03.05 - 05.05   godz.10.00 - 20.00 Wystawa klocków LEGO - SP nr 1 

 

30.04 - 03.05   ZAPRASZAMY NA STOISKA GASTRONOMICZNE I HANDLOWE - Park Miejski 

                    LUNAPARK - “FAMILIA LAND” JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH  W POLSCE - Park Miejski

30.04 - 04.05   godz. 10:00 - 15:00 Muzeum M.Rożka oraz Muzeum R. Kocha / wstęp bezpłatny !
                    godz. 10:00 - 17:00 Skansen / wstęp bezpłatny !
03.05 - 05.05   Parowozownia Wolsztyn / wstęp bezpłatny !
03.05 - 05.05   godz.10.00 - 20.00 Wystawa klocków LEGO - SP nr 1 

 

                                                                   

27.04  godz.10:00  Otwarcie Mariny Ustronie / Otwarcie Sezonu Turystycznego w gminie Wolsztyn - Stowarzyszenie Turystyka, Rekreacja, Sport H2O
         godz.19:00  Film z parowozem w tle - ogródek Fala Park
27.04  godz.15.00  Wernisaż Anety Początek „AkwareLOVE Parowozy” - Biuro Promocji i Turystyki przy Urzędzie Miejskim w Wolsztynie
28.04  godz.09:00  Spływ Kajakowy rzeką Dojcą od Ruchockiego Młyna do śluzy przy restauracji Kaukaska z zakończeniem na wyspie.
28.04  godz.09:30  Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego.  (Parking ul. Komorowska)
01.05  godz.07:00  Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Wolsztyna w kat. kadet i senior (Molo, Jezioro Wolsztyńskie)
01.05  godz.09:30  XXXII Indywidualne Mistrzostwa Wolsztyna w Szachach o Puchar Burmistrza (Motel Montana)
         godz.10.00  IV Turniej Szachowy „PIERWSZY KROK” o puchar dyrektora WDK dla dzieci do 12 lat.
01.05  godz.12:00  Indywidualny Turniej Bowlingowy - Fala Park
03.05  godz.12:00  III Turniej Piłki Nożnej dla zakładów pracy - Chorzemin
04.05 - 05.05 godz.10.30 Otwarcie Regat Żeglarskich - Przystań w Niałku Wielkim 
05.05  godz.12:00  O pociągu - film animowany dla dzieci - ogródek Fala Park
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W sobotę, 13 kwietnia 2019r. 
w sali posiedzeń Urzędu Mar-
szałkowskiego w Poznaniu 
odbył się Finał Okręgowy  
XXXIV Olimpiady Wiedzy 
Ekologicznej, w którym  Bar-
tosz  Duczyński zajął 8 miejsce 
w województwie. Wśród 93 
finalistów  reprezentujących 45 
szkół średnich z Wielkopolski, 
znalazło się trzech uczniów 
„Słowaka”:  Bartosz Duczyń-
ski kl.3b, Konstanty Kinecki 
kl. 3b i Łukasz Maćkowiak 
kl.1d. Wszyscy uczestnicy II 
etapu olimpiady rozwiązywali 
test, a do  ścisłego finału, pod-
czas którego odpowiadano na 
pytania ustne  zakwalifikowa-
ło się  12 uczniów , wśród nich 
uczeń naszej szkoły Bartosz 
Duczyński. 

Dobiegają końca prace 
malarskie w siedzibie 
Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Kościanie, 
które zaczęły się w połowie 
marca.

Budynek przy ul. Gostyńskiej 
oddany był do użytku w 2011 
r. i wymagał już odświeżenia. 
Łączna powierzchnia malowa-
nych pomieszczeń to ok. 400 
m kwadratowych. Koszt tego 
przedsięwzięcia wyniesie 22 
063 złotych.

Trwa również przebudowa 
garażu, dzięki której PCPR 
zyska kilkanaście metrów 
kwadratowych zamkniętej 
powierzchni. Koszt przebudo-
wy garażu wyniesie ok. 7 600 
złotych.

Niebawem rozpoczną się też 
prace remontowe w Ośrodku 
Interwencji Kryzysowej w 
Kościanie, gdzie odnowione 

zostanie pokrycie dachowe 
wraz z opierzeniem oraz prze-
budowane zostanie pokrycie 
dachowe nad korytarzem łą-
czącym część mieszkalną 
z częścią socjalno-biurową. 
Koszt tych robót to 24 552 
złotych.

Remonty pomieszczeń w 
Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie oraz Ośrodku 
Interwencji Kryzysowej finan-
sowane są z budżetu PCPR-u. 
Remont garażu sfinansowany 
zostanie z budżetu Powiatu 
Kościańskiego. 

W dniu 12 kwietnia 2019r. 
odbyła się uroczysta Gala 
wręczenia naród w konkur-
sie TURNIEJ TALENTÓW 
„ AKADEMIA KSIEGO-
WEGO”, organizowanym 
przez Stowarzyszenie Księ-
gowych w Polsce oddział w 
Poznaniu. 

Najlepszym młodym księgo-
wym, spośród 743 uczniów 
z 35 szkół z województw 
wielkopolskiego, lubuskie-
go i zachodniopomorskiego, 
okazał się w tym roku uczeń 
technikum ekonomicznego w 
Zespole Szkół Technicznych 
im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego w Grodzisku Wielko-
polskim - Filip Łodyga. Jest 
to ogromny sukces młodego 
ekonomisty. Zdobywca I miej-

sca otrzymał cenne nagrody : 
laptop firmy Lenovo i dwu-
miesięczną płatną praktykę 
w księgowości firmy Ingka 
Business Service Center sp. z 
o.o. / IKEA wraz z zakwate-
rowaniem w Poznaniu.

W czasie uroczystości Ze-
spół Szkół Technicznych im. 
E. Kwiatkowskiego w Gro-
dzisku Wlkp. został uznany za 
najlepszą szkołę w XI Edycji 
Turnieju Talentów Akademia 
Księgowego. Jest to zasługą 
uczniów : Filipa Łodygi i 

Mileny Rudnickiej, którzy w 
etapie wojewódzkim konkursu 
zdobyli najwiekszą ilość punk-
tów. Nagrodę dla szkoły – kse-
rokopiarkę -odebrał nauczyciel 
przedmiotów ekonomicznych 
Michał Czaban. Konkurs był 
objęty honorowym patronatem 
Prezydenta Miasta Poznania, 
Wielkopolskiego, Lubuskiego 
i Zachodniopomorskiego Ku-
ratora Oświaty, Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu 
oraz Stowarzyszenia Księgo-
wych w Polsce.

Etap Okręgowy  XXXIV Olimpiady Wiedzy 
Ekologicznej – sukces Bartosza Duczyńskiego

Prace remontowe w PCPR w Kościanie

Konkurs "Akademia Księgowego"

Miło nam poinformować, że 
uczeń grodziskiego Liceum 
Ogólnokształcącego im. 
Juliusza Słowackiego, Kon-
stanty Kinecki, pod opieką 
nauczycielki biologii Auriki
 Torby-Dembińskiej został 
finalistą Ogólnopolskiej 
Olimpiady Biologicznej.

Finalista jest zwolniony z 
egzaminu maturalnego z biolo-
gii, z którego otrzymuje 100% 
na świadectwie maturalnym 
oraz ma możliwość wolnego 
wstępu na wiele kierunków 
różnych uczelni w całym kraju, 
w tym na Uniwersytet Me-
dyczny w Poznaniu.

Celem Olimpiady Biolo-
gicznej jest wspieranie szcze-
gólnie uzdolnionych uczniów 
interesujących się naukami 
przyrodniczymi. Uczestnik 
Olimpiady musi wykazać 
zainteresowanie naukami bio-
logicznymi, opanować wiedzę 
biologiczną i umiejętności 
w zakresie rozszerzonym i 
orientować się w najnowszych 
osiągnięciach z dziedziny  
nauk biologicznych.

Aby wziąć udział w Olim-
piadzie Biologicznej, należy 
samodzielnie ustalić temat 
pracy badawczej i zgłosić do 
Komitetu Okręgowego Olim-
piady. Jeżeli temat zostanie 
zaakceptowany, można wziąć 
udział w etapie szkolnym 
Olimpiady ( rozwiązując ze-
wnętrzny test ). Do etapu rejo-
nowego dostają się uczestnicy, 

którzy osiągną wynik wyższy 
lub równy osobie na 600. miej-
scu rankingowym.

Etap okręgowy odbył się 
Toruniu. Konstanty Kinecki 
zdobył  III miejsce i tytuł lau-
reata  zawodów okręgowych. 
Osiemdziesięciu najlepszych 
uczestników zawodów okrę-
gowych zakwalifikowało się 
do zawodów centralnych.

Zawody III stopnia (cen-
tralne) to dwudniowe zawody 
praktyczne ( pracownia zoolo-
giczna, botaniczna, filogene-
tyczno-statystyczna, biologii 
molekularnej i biochemii), 
pisemne i ustne organizo-
wane przez Komitet Główny 

Olimpiady Biologicznej w 
Warszawie. Są one poprze-
dzone  oceną przesłanej przez 
uczestnika olimpiady pracy 
badawczej z etapu szkolnego. 

Doceniono wszechstronną 
wiedzę, umiejętności prezenta-
cji swoich badań i umiejętności 
praktyczne ucznia, z których 
dumna jest cała społeczność 
grodziskiego „Słowaka”.

17 kwietnia 2019 r. swoje 
osiągnięcie Konstanty za-
prezentował Staroście Gro-
dziskiemu Mariuszowi Zga-
ińskiemu, który złożył mu  
serdeczne gratulacje, życząc 
mu kolejnych sukcesów na-
ukowych.

Władze Powiatu Kościań-
skiego odwiedziły partner-
ski Powiat Alzey-Worms w 
Niemczech, gdzie w dniach 
4 – 6 kwietnia odbywały się 
uroczystości jubileuszowe 
50-lecia istnienia.

Podczas gali jubileuszowej 
delegacja z powiatu kościań-
skiego, której przewodniczył 
starosta Henryk Bartoszewski 
wręczyła staroście Ernstowi 
Walterowi Görisch pamiąt-
kową rzeźbę. Wykonany w 
drewnie dudziarz to symbol 
tradycji muzycznych w po-
wiecie kościańskim. To także 
symboliczne nawiązanie do 
skrzypiec znajdujących się w 
herbie powiatu Alzey-Worms 
i herbie Alzey, których wła-
ścicielem był rycerz i bohater 
tych terenów Volker von 
Alzey.

Współpraca samorządu Po-
wiatu Kościańskiego z Powia-
tem Alzey-Worms z Niemiec 
rozpoczęła się w 1999 roku, 
kiedy to władze Powiatu Ko-
ściańskiego odwiedziły Alzey, 
by zapoznać się ze sposobem 
funkcjonowania tamtejszego 
starostwa oraz omówić moż-

liwość dłuższej współpracy. 
W czerwcu 2000 roku do 
Kościana przyjechali przedsta-
wiciele Powiatu Alzey-Worms. 
Celem wizyty było podpisanie 
„Protokołu Wspólnych Za-
mierzeń”. W Protokole tym, 
podpisanym dnia 10 czerwca w 
Jarogniewicach (gmina Czem-
piń), Powiaty wyraziły wolę 
nawiązania, rozwoju i kon-
tynuacji kontaktów, w szcze-
gólności w zakresie oświaty, 
ochrony zdrowia, kultury, 
sportu, ochrony środowiska i 
rolnictwa. Szczególną uwagę 
zwrócono na nawiązanie kon-
taktów między młodzieżą obu 
powiatów.

Jednym z owoców tej współ-
pracy był odbywający się przez 
9 lat biwak polsko – niemiec-
ki. Po raz pierwszy w 2006 
roku piętnastoosobowa grupa 
jedenastolatków z powiatu 
kościańskiego wraz z dwoma 
opiekunkami przebywała na 
letnim obozie w Nieder – 
Wiesen w Niemczech. Obóz 
był okazją do integracji z nie-
mieckimi rówieśnikami. Pobyt 
w Niemczech to była nagroda 
dla najlepszych uczniów ze 
wszystkich gmin powiatu za 

dobre wyniki w nauce. Na 
uczestników obozu czekało 
wiele atrakcji. Dzieci miesz-
kały w namiotach i same przy-
gotowywały sobie śniadania i 
kolacje. Okazji do wspólnych 
zabaw było wiele. Od tego cza-
su każdego roku, partnerskie 
starostwa składały wniosek 
do Fundacji Polsko-Niemiec-
ka Współpraca Młodzieży o 
wsparcie finansowe dla orga-
nizacji wakacji. Jednego roku 
grupa dzieci z Polski i Niemiec 
spędzała wakacje w Polsce, 
kolejnego w Niemczech. Ostat-
ni raz polsko-niemiecki biwak 
odbył się w 2014 roku.

W trakcie wizyty w Niem-
czech władze Powiatu Ko-
ściańskiego zaproponowały, 
aby wrócić do idei organizacji 
wspólnych wakacji dzieci z 
Polski i Niemiec.

Poza Starostą Kościańskim 
Henrykiem Bartoszewskim w 
skład delegacji weszli także: 
Wicestarosta Kościański Zbi-
gniew Franek, Przewodniczą-
ca Rady Powiatu Kościańskie-
go Iwona Bereszyńska oraz 
członkowie Zarządu Powiatu 
Dorota Lew-Pilarska i Michał 
Jurga.  

Olimpiada Biologiczna

50 lat Powiatu Alzey-Worms

W czasie uroczystości Zespół Szkół Technicz-
nych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. 
został uznany za najlepszą szkołę w XI Edycji 
Turnieju Talentów Akademia Księgowego. 
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m Rzeszów
11 lutego 2019 r. rzeszowska 
delegatura Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego  rozpoczęła 
w urzędzie Gminy Dubiec-
ko kontrolę pn.: „Kontrola 
przestrzegania określonych 
przepisami prawa wybranych 
procedur podejmowania i re-
alizacji decyzji w przedmio-
cie rozporządzania mieniem 
Gminy Dubiecko w latach 
2010-2018.”

W ramach kontroli analizie 
poddawana jest m. in. umowa 
dotycząca sprzedaży i dzierża-
wy sieci kanalizacyjnej gminy. 
Do przetargu na zakup sieci 
kanalizacyjnej zgłosiły się 
tylko dwie firmy, które zaj-
mują się głównie udzielaniem 

pożyczek. Gmina Dubiecko 
sprzedając jednej z nich sieć 
kanalizacyjną za blisko 4,5 
miliona złotych zyskała środki 
finansowe na bieżące wydatki. 
Jednocześnie zobowiązała się 
do zawarcia późniejszej umo-
wy, na mocy której przedmio-
towa sieć kanalizacyjna miała 
zostać ponownie przez gminę 
odkupiona. W umowie tej uję-
to też kwotę, określoną jako 
czynsz dzierżawny, którego 
łączna kwota wszystkich rat 
ustalona została na 60 miesię-
cy i miała kosztować gminę 
ponad 2,5 miliona złotych.

Kontrolerzy CBA w ramach 
prowadzonych czynności kon-
trolnych sprawdzą m.in. czy 
umowa na zakup sieci kana-
lizacyjnej Gminy Dubiecko 

nie jest ukrytą formą zacią-
gnięcia pożyczki, kredytu. 
Z ustaleń CBA wynika, że 
żadna ze stron umowy nie 
była faktycznie zainteresowa-
na przeniesieniem własności 
sieci kanalizacyjnej, lecz wy-
łącznie przepływem środków 
pieniężnych. Od momentu 
sprzedaży do chwili odkupu 
gmina nie straciła kontroli nad 
przedmiotem sprzedaży, a ku-
pujący otrzymał czynsz wraz z 
gwarancją odkupu. Ustalenia 
wymaga również, czy biorąc 
pod uwagę stopień zadłużenia, 
w chwili zawierania przedmio-
towej umowy Gmina Dubiecko 
miała zdolność do zaciągania 
zobowiązań finansowych.

Planowany termin zakoń-
czenia kontroli to 11.05.2019 r.

m Warszawa
11 zatrzymanych to kolejna 
realizacja w śledztwie doty-
czącym nieprawidłowości w 
działaniu grupy kapitałowej 
GetBack S.A.

Funkcjonariusze warszaw-
skiej delegatury CBA zatrzy-
mali  11 osób w dwóch wąt-
kach śledztwa dotyczącego 
GetBack. Tym razem doty-
czą one piramidy finansowej, 

oszustw, fikcyjnych umów i 
wyprowadzania za pośrednic-
twem łańcuszka firm pienię-
dzy z GetBack.

Wśród zatrzymanych są 
byli dyrektorzy i pracownicy 
jednego z banków oraz osoba 
współpracująca z Piotrem B., 
zatrzymanym w czerwcu 2018 
r. do tej sprawy.

Agenci Biura przeszukują 
mieszkania zatrzymanych. Po 
zakończeniu czynności zosta-

ną przewiezieni do Prokuratu-
ry Regionalnej w Warszawie, 
gdzie usłyszą zarzuty.

Śledztwo w sprawie Get-
Back prowadzone jest w 
kilku wątkach. Dotyczy wy-
rządzenia tej spółce szkody 
majątkowej i przestępstw 
związanych z obrotem gieł-
dowym. Dotychczas w po-
stępowaniu zarzuty usłyszało 
38 osób.

Wydział Komunikacji Społecznej

m Katowice
Biznesmen zatrzymany przez 
CBA w związku z podejrze-
niami o wyłudzenia podatku 
VAT. Na ponad 30 mln zł 
wyceniane są  straty Skarbu 
Państwa w tej sprawie.

Funkcjonariusze katowic-
kiej delegatury CBA zatrzy-
mali kolejną osobę, która dzia-
łała w  zorganizowanej grupie 
przestępczej, wyłudzającej 
wielomilionowe kwoty niena-
leżnego 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 doty-
czy procederu związanego z 
transakcjami karuzelowymi, 
tj. fikcyjnymi transakcjami w 
wewnątrzwspólnotowym ob-
rocie stalą w celu wyłudzenia 

zwrotu podatku VAT. Ustale-
nia śledczych wskazują, że w 
pozorne obroty stalą zamiesza-
ne były także czeskie firmy.

Zatrzymanie to kolejny etap 
realizacji wielowątkowej spra-
wy, w której zarzuty usłyszało 
już 26 osób. Natomiast straty 
Skarbu Państwa z tytułu nie-
odprowadzonego podatku 
VAT w wyniku działalności 
zorganizowanej grupy sza-
cowane są na co najmniej 30 
mln zł. 

Fikcyjny przetarg

Piramida finansowa GetBack S.A.

30 milionów straty VAT

m Kraków
Między innymi zarzut udziału 
w zorganizowanej grupie prze-
stępczej usłyszał zatrzymany 
przez CBA płocki przedsię-
biorca, były senator RP.

Funkcjonariusze krakow-
skiej delegatury Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego za-
trzymali w Płocku przedsię-
biorcę, byłego senatora RP. 
Mężczyzna w prokuraturze 
usłyszał m.in. zarzut udziału 
w zorganizowanej grupie prze-

stępczej, która na przestrzeni 
lat 2013 – 2014 wyłudziła 
blisko 40 milionów złotych 
ze środków Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zatrzymany po zakończeniu 
przeszukań został przewiezio-
ny do Prokuratury Regionalnej 
w Krakowie. Jest to 28 osoba 
podejrzana w tej sprawie.  

Funkcjonariusze CBA wy-
konali także na terenie wo-
jewództwa mazowieckiego 
skoordynowane przeszukania 
zarówno w domach osób pry-

watnych jak i w siedzibach 
firm, mających związek ze 
sprawą.

Śledztwo jest rozwojowe 
i  niewykluczone są dalsze 
czynności mające na celu 
zabezpieczenie  dowodów 
oraz korzyści pochodzących z 
przestępstw na szkodę Skarbu 
Państwa.

Prokuratura po przedstawie-
niu zarzutów podejrzanemu 
skierowała wniosek o areszt.

Wydział Komunikacji Społecznej
Gabinet Szefa

m Warszawa
CBA zatrzymało trzy osoby w 
sprawie wyłudzenia kilkudzie-
sięciu mln zł na szkodę firmy 
specjalizującej się w budowie 
i remontach infrastruktury 
kolejowej.

Warszawska delegatura 
Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego prowadzi pod nadzo-
rem Dolnośląskiego Wydziału 
Zamiejscowego Departamentu 
do Spraw Przestępczości Zor-

ganizowanej i Korupcji Proku-
ratury Krajowej we Wrocławiu 
śledztwo dotyczące przekro-
czenia uprawnień przez syn-
dyka 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 przedsię-
biorców, którzy na podsta-

wie szeregu pozornych umów 
wystawiali fikcyjne faktury 
stanowiące podstawę do wy-
prowadzenia 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.

m Katowice
Warszawski przedsiębiorca 
i były radca prawny z Toru-
nia zatrzymani przez CBA. 
Jest to kontynuacja śledztwa 
dotyczącego tzw. grupy prze-
bierańców.

Funkcjonariusze katowic-
kiej Delegatury Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego za-
trzymali dwie osoby powiąza-
ne z tzw. grupą przebierańców 
podszywających się pod funk-
cjonariuszy służb specjalnych 
(ABW, SKW, CBA).

Tym razem zatrzymane 
osoby to przedsiębiorca z 
Warszawy oraz były radca 
prawny z Torunia. Mężczyźni 
w zamian za łapówki rozta-
czali nad dwiema firmami 
„parasol ochronny”. Powoły-
wali się przy tym na wpływy 
w służbach specjalnych, wy-
miarze sprawiedliwości oraz 
organach skarbowych. Dodat-
kowo przedsiębiorcy zarzuca 
się udział w zorganizowanej 
grupie przestępczej.

Zatrzymani zostaną dopro-
wadzeni do siedziby Proku-

ratury Regionalnej w Kato-
wicach gdzie usłyszą zarzuty.

W styczniu ubiegłego roku 
do tej sprawy zatrzymano 
8 osób podszywających się 
pod funkcjonariuszy służb 
specjalnych, podejrzanych o 
płatną protekcję oraz udział 
w zorganizowanej grupie 
przestępczej, natomiast w 
kwietniu 2018 roku zatrzyma-
no kolejne 4 osoby, w tym by-
łego Ministra Sprawiedliwości 
Andrzeja K., któremu proku-
ratura zarzuciła przestępstwo 
płatnej protekcji.

m Warszawa
 Agenci CBA zatrzymali dwie 
osoby do śledztwa dotyczące-
go m.in. powoływania się na 
wpływy w instytucjach samo-
rządowych m.st. Warszawy.

Funkcjonariusze warszaw-
skiej delegatury CBA pro-
wadzą śledztwo w sprawie 
powoływania się na wpływy w 
instytucjach samorządowych 
m.st. Warszawy i podjęcia się 

pośrednictwa w załatwianiu 
spraw w zamian za korzyść 
majątkową. Drugi wątek śledz-
twa dotyczy przyjęcia korzyści 
majątkowej w związku z peł-
nieniem funkcji publicznej. 
Postępowanie jest prowadzone 
pod nadzorem Prokuratury 
Okręgowej w Warszawie.

Do tej sprawy agenci CBA 
zatrzymali dyrektora oraz 
pracownika Zespołu Pań-
stwowych Szkół Muzycznych 

im. Fryderyka Chopina w 
Warszawie. 

Agenci Biura przeszukali 
mieszkania zatrzymanych 
oraz miejsce ich pracy. Po 
zakończeniu czynności zostali 
przewiezieni do prokuratury, 
gdzie usłyszeli zarzuty.

To pierwsze zatrzymania 
w tym śledztwie. Czynności 
trwają. Sprawa ma charakter 
rozwojowy.

Wydział Komunikacji Społecznej

m Szczecin
Funkcjonariusze Wydziału 
Postępowań Kontrolnych De-
legatury Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego w Szcze-
cinie, od 7 sierpnia 2018 r. do 
14 stycznia 2019 r., prowadzili 
w Urzędzie Miasta i Gminy 
Barwice kontrolę w zakresie 
podejmowania i realizacji 
decyzji w przedmiocie wymie-
rzania oraz ustalania wymiaru 
podatku od nieruchomości, 
wydawanych przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Barwice na 
rzecz Zakładu Produkcji Tor-
fowej Przemtorf Sp. z o.o. w 
latach 2008-2017.

W toku kontroli ustalono, 
że Zakład Produkcji Torfowej 
Przemtorf Sp. z o.o. zaniżał w 
składanych za lata 2008-2017 
deklaracjach podatkowych 
powierzchnię zajmowanych 
nieruchomości. Natomiast 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Barwice, mimo posiadanej 

wiedzy, nie wszczął postępo-
wań w związku z uchybienia-
mi i nie wydał decyzji o wy-
sokości faktycznie należnego 
podatku. W konsekwencji 
działanie Burmistrza pozbawi-
ło Gminę Barwice dochodu w 
wysokości co najmniej 7 482 
241 zł łącznie, za lata 2008-
2017 r.

Mając na względzie powyż-
sze ustalenia, delegatura CBA 
w Szczecinie złożyła zawia-
domienie o możliwości popeł-
nienia przestępstwa poprzez 
niedopełnienie obowiązków i 
działanie na szkodę interesu 
publicznego przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Barwice. 
Postanowieniem z 13 marca 
2019 r., Prokuratura Rejonowa 
w Szczecinku wszczęła śledz-
two w sprawie niedopełnienia 
obowiązków przez pracowni-
ków Urzędu Miasta i Gminy 
Barwice.

Delegatura CBA w Szczeci-
nie złożyła także zawiadomie-

nie o możliwości popełnienia 
przestępstwa przez Członka 
Zarządu Spółki, składającego 
w jej imieniu  deklaracje na 
poczet podatku od nierucho-
mości za lata 2008-2017, w 
związku z zatajeniem prawdy 
lub podaniem nieprawdy w 
deklaracji podatkowej.

Dodatkowo, w ramach czyn-
ności analitycznych w zakresie 
przyznania przez Wojewodę 
Zachodniopomorskiego kon-
cesji na wydobywanie torfu 
przez ZPT Przemtorf sp. z 
o.o., , w lipcu 2018 r. poinfor-
mowano Ministra Środowiska, 
jako organ właściwy, o stwier-
dzonych nieprawidłowości. 
26 listopada 2018 r. Minister-
stwo Środowiska wszczęło 
postępowanie w przedmiocie 
stwierdzenia nieważności de-
cyzji Wojewody Zachodnio-
pomorskiego udzielającej ZPT 
Przemtorf Sp. z o.o. koncesji 
na wydobywanie torfu.

Wydział Komunikacji Społecznej Zatrzymany były senator

29 mln szkody majątkowej

Zatrzymani przedsiębiorcy

Powoływali się na wpływy

Działanie burmistrza pozbawiło 
dochód 7,5 mln

m Poznań
Co najmniej 1 mln zł łapówek 
otrzymali pracownicy spółki 
w zamian za rozstrzyganie 
przetargów na korzyść przed-
siębiorców.

Pięć osób w rekach funk-
cjonariuszy Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego z Poznania. 
Między innymi są Dyrektor 
Departamentu Handlu w jed-
nej ze spółek zajmującej się 
wykonywaniem odwiertów, 
specjalista do spraw sprzedaży 
w tej spółce i troje przedsię-
biorców.

Postępowanie, oparte o ma-
teriały zgromadzone przez 
CBA, dotyczy przyjmowa-
nia korzyści majątkowych 
przez pracowników spółki. 
Jak ustalono w toku śledztwa 
mężczyźni przyjęli w latach 
2016-2018 co najmniej 1 mln 
zł w zamian za rozstrzyga-
nie przetargów na korzyść 
zatrzymanych przedsiębior-
ców. Zamówienia publiczne 
dotyczyły m.in. dostarczenia 
i utrzymanie zapasu części 
zamiennych, zakupu odzieży 
ochronnej i roboczej oraz 
obuwia ochronnego.

Wszystko wskazuje na to, 
że łapówki były przekazy-
wane przez przedsiębiorców 
na konta bankowe specjalnie 
w tym celu założonych firm, 
jako zapłata za rzekome usługi 
które faktycznie nie zostały 
zlecone i wykonane. Fikcyjne 
firmy należały do jednego z 
biznesmenów.

Wszyscy zatrzymani do 
sprawy zostaną doprowadzeni 
do Prokuratury Regionalnej 
w Poznaniu, gdzie zostaną 
im przedstawione zarzuty 
przekupstwa menadżerskiego.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

m Rzeszów
Sześciu przedsiębiorców za-
trzymanych przez agentów 
CBA. Wystawione fałszywe 
faktury na blisko 1.5 mln zł.

Funkcjonariusze rzeszow-
skiej delegatury CBA zatrzy-
mali sześciu przedsiębiorców 
z województw lubelskiego i 
podkarpackiego. Zatrzyma-
ni zostali doprowadzeni do 
Podkarpackiego Wydziału 
Zamiejscowego Prokuratury 
Krajowej w Rzeszowie, gdzie 
usłyszeli zarzuty oszustwa, 

poświadczenia nieprawdy w 
wystawianych fakturach i nie-
rzetelnego prowadzenia ksiąg 
rachunkowych.

Wszystko wskazuje na to, 
że zatrzymani wprowadzali 
do obrotu faktury vat potwier-
dzające nabycie towarów, które 
w rzeczywistości nie miało 
miejsca. Następnie wystawiali 
kolejne nierzetelne dokumen-
ty księgowe, potwierdzające 
rzekomą sprzedaż nabytych 
wcześniej towarów. Przedmio-
tem ,,sprzedaży” były części 
samochodowe.

Jak ustalono na rzecz firm 
wystawiono łącznie kilka-
dziesiąt nierzetelnych do-
kumentów, opiewających na 
blisko 1.5 mln zł, narażając 
tym samym Skarb Państwa 
na uszczuplenie należności 
podatkowych w wysokości 
ponad 250 tys. zł.

Funkcjonariusze CBA za-
trzymali wcześniej do spra-
wy 5 osób, o czym informo-
waliśmy w komunikacie z 
12.12.2018 roku.

Wydział Komunikacji Społecznej
Gabinet Szefa

Milion złotych łapówek

Przedsiębiorcy zatrzymani
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Pełni  funkcję Wiceprzewod-
niczącego Parlamentu Eu-
ropejskiego kończącego ka-
dencję w maju 2019 roku. W 
marcu br. rozpoczął spotkania 
z wyborcami i instytucjami  
w Wielkopolsce w ramach 
kampanii  wyborczej do PE. 
Prof.Z.Krasnodębski  w inte-
resujący i zrozumiały sposób 
przedstawił funkcjonowanie 
Unii Europejskiej i własne 
działania w jej strukturach. Po-
siada kompetencje w zakresie 
energetyki, rozwoju przemysłu 
i badań naukowych i chce je 
spożytkować dla dobra Wiel-
kopolski.                                   

Przedstawił związki rodzinne 
z Poznaniem i przywiązanie do 
tych cech Wielkopolan, które 
doprowadziły do zwycięstwa 
Powstania Wielkopolskiego w 
1921 roku, a wcześniej w cza-
sie niemieckich zaborów , za-
pewniły skuteczne, roztropne 
i konsekwentne prowadzenie 
Najdłuższej Wojny Nowocze-
snej Europy / przedstawione 
w serialu filmowym o ww. 
tytule /.                                                                                                                         

Dziadek Prof. Z. Krasno-
dębskiego  w okresie między-
wojennym kierował Poznań-
ską Parowozownią. Mając 
poznańskie korzenie, ma w 
planie zachowanie i muzealno 
– użytkową restrukturyzację 
całego tego obiektu wraz z 
przyległym budynkiem i tere-
nem.  Będzie to więc obiekt o  
podobnym znaczeniu jak pa-
rowozownia w wielkopolskim 
Wolsztynie, które spełnia rolę 
nie tylko muzeum, gdzie eks-
ponuje się wiele parowozów 
róznych serii produkcyjnych, 
które wytwarzano w trzech 
fabrykach: w Poznaniu /HCP/, 
Chrzanowie /FABLOK/ i  w 
Warszawie /działającej do 1935 
roku /.                                                                                             

W  Zakładach H. Cegielski 
w Poznaniu, w latach 1945 
– 1950 wyprodukowano 126 
parowozów serii Ty 43 -123 
oraz 232 szt. Serii Ty 51 -223 
przeznaczonych dla pociągów 
towarowych. Parowozy serii 
Pt 47 – 65 produkowano w 
Fabryce Lokomotyw w Chrza-
nowie,  były one przeznaczone 
dla pociągów pospiesznych i 
osiągały prędkość 110 km/h. 

Od 1990 roku, lokomotywa 
parowa Pt 47 – 65 stacjonująca 
w Parowozowni Wolsztyn, 
obsługuje pociągi turystyczne 
RETRO  na trasie Wolsztyn – 
Poznań – Wolsztyn.                         

Jako mgr inżynier – obecnie 
dziennikarz ,mam osobisty 
sentyment do kolejnictwa, 
gdyż w 1958 roku ukończyłem 
Technikum Kolejowe w moim 
rodzinnym Ostrowie Wlkp. 
, a w 1963 roku  specjalność 
pojazdy szynowe na Wydziale 
Budowy Maszyn Politechniki 
Poznańskiej.                                                                                 

P rof.  Z  K rasnodębsk i 
jest lobbystą Wielkopolski 
w Brukseli . Od wielu lat 
jest wykładowcą  wyższych 
uczelni  polskich i zachodnio 
europejskich Uniwersytetów 
/np. w Bremie/. Biegle włada 
kilkoma językami., współ-
pracuje i uczestniczy w wielu 
międzynarodowych projektach 
na wielu kontynentach.  Wspie-
ra i wzmocni wsparcie dla 
restrukturyzacji  poznańskich 
zakładów H. Cegielski Sp. z 
o.o. w kierunku wprowadzenia 
do produkcji innowacyjnych , 
nowoczesnych technologii , np. 
z zakresu przemysłu zbroje-
niowego, energii odnawialnej 
i ochrony środowiska. Może ja 
też dołożę jakąś małą cegiełkę 
w oparciu o moje wszechstron-
ne wykształcenie , zdobyte 
kwalifikacje i doświadczenie 
zawodowe na różnych sta-
nowiskach / w tym: jako st. 
energetyk i główny specjalista 
ds. ochrony środowiska w 
Zakładach Przemysłu Metalo-
wego H. Cegielski w Poznaniu 
oraz dyr. ds. Wdrożeń i dyr. 
Ośrodka Doświadczalnego, 

kierownik Wielobranżowej 
Pracowni Projektowej , gł. I 
st. projektant, st. inspektor 
nadzoru  - w innych firmach. 
Mogę także „odświeżyć” kilka 
nowoczesnych wdrożeń, w 
których brałem udział oraz 
przekazać kompletna doku-
mentację własnego projektu 
zgazowania odpadów z pełnym 
wykorzystaniem ciepła spalin, 
który wdrożyłem w Poznaniu 
.  Posiadam również doku-
mentację i obliczenia instalacji 
oczyszczania spalin kotłowych 
dla elektrociepłowni wielkiej 
mocy – bez komina, która wy-
korzystuje ciepło odpadowe, 
a tlenki siarki i tlenki azotu 
przetwarza w kwas siarkowy 
i ciekły dwutlenek azotu, przy 
skuteczności oczyszczania 
spalin z pyłu 99,8 %. Posiadam 
także pełną  dokumentację uty-
lizacji odpadów szpitalnych, 
której nie udało mi się wdrożyć 
dla poznańskich szpitali wsku-
tek „dziwnych” działań prze-
targowych ówczesnej Dyrekcji 
Rozbudowy Miasta Poznania. 
Jest to unikalna, super czysta 
technologia od lat stosowana 
w Klinice Agostino Gemeli 
w Rzymie. Posiadam także 
materiały dot. światowego pa-
tentu Prof. Ryszarda Henryka 
Kozłowskiego z Krakowa pt. 
„Elektrociepłownia geoter-
miczna dużej mocy o zero-
wej emisji dwutlenku węgla”, 
wspierając Jego starania w 
rozwój geotermii i geotermiki  
oraz w wytwarzanie kwasu 
huminowego w złożach węgla 
brunatnego w Polsce oraz inne 
wynalazki  i propozycje w za-
kresie energetyki i technologii 
materiałowych. Współpraca 

Profesorów: Z. Krasnodęb-
skiego i R.H.Kozłowskiego / ze 
współudziałem np. firm: HCP 
i ENEA w Poznaniu / , może  
stać się lokomotywą postępu, 
innowacyjności i dobrobytu 
Polski!,

W dniu 23.03.2019 Prof. 
Zdzisław Krasnodębski, ak-
tualnie Wiceprzewodniczący 
Parlamentu Europejskiego, 
uczestniczył w debacie nt.” 
Pat r iotyzm gospodarczy. 
Ułuda czy rzeczywistość?” 
w Wyższej Szkole Handlu i 
Usług, ul. 28 Czerwca 1956 
r. w Poznaniu, następnie od-
wiedził Kórnik -  wspierany 
przez posła Sejmu RP Bartło-
mieja Wróblewskiego, byłe-
go radnego Wielkopolskiego 
Sejmiku Samorządowego, 
bardzo zasłużonego dla aglo-
meracji poznańskiej prawnika 
i himalaisty – zdobywcy naj-
wyższych szczytów na pięciu 
Kontynentach, polityka i sa-
morządowca dobrze służącego 
Polakom.

Tego samego dnia odbyła 
się prezentacja kandydatów 
Zjednoczonej Prawicy  z Wiel-
kopolski w wyborach do Par-
lamentu Europejskiego, które 
odbędą się w maju br.

W Hotelu NOVOTEL / daw-
niejszym Hotelu Poznań /, Prof. 
Z. Krasnodębski wystąpił jako 
kandydat nr 1 , „zastępując” w 
tej roli b. Wiceprzewodniczą-
cego PE Ryszarda Czarneckie-
go , który aktualnie kandyduje 
w Warszawie. Nie wymienia-
jąc wszystkich kandydatów, 
godnym zauważenia jest kan-
dydowanie na ww. liście z nr 
4 obecnego posła Sejmu RP i 
wiceministra  spraw zagranicz-

nych Szymona Szynkowskiego 
vel Sęka, który bardzo dobrze 
się zasłużył pełniąc funkcję 
radnego w Radzie Miasta Po-
znania poprzednich kadencji  i 
aktualnie także jest politykiem 
godnym naśladowania mimo 
młodego wieku.                          

Zdecydowana większośc 
polityków i samorządowców 
z Wielkopolski / zarówno 
byłych, jak i obecnych /, dzię-
ki korzeniom związanym z 
systematyczną, profesjonalną 
i zdrowo rozsądkową pra-
cą organiczną oraz przeciw-
stawianiu się patologiom i 
wynaturzeniom, skupia się 
na roli służebnej i meryto-
rycznych działaniach.  W tej 
mierze należy postrzegać do-
tychczasową służbę na rzecz 
Wielkopolan takich polityków 
i samorządowców, jak np.: 
poseł PE Andrzej Grzyb /b. 
wszechstronny/, posłanka PE 
Krystyna Łybacka /została naj-
lepszym europosłem w katego-
rii Edukacja, Kultura i Media 
w tegorocznej edycji konkursu 
MEP Awards 2019, organizo-
wanego przez The Parliament 
Magazine; szkoda, że już nie 
kandyduje w obecnych wy-
borach/, czy wiceminister 
gospodarki Andżelika Moż-
dżanowska – członkini jednej z 
sejmowych komisji śledczych.                         
Chcę także zwrócić uwagę na 
znaczący wkład w służbę Po-
znaniakom i Wielkopolanom,   
wnoszony przez: - młodego, 
ale już b. doświadczonego rad-
nego Rady Osiedla Świercze-
wo /którego jestem mieszkań-
cem/ Tomasza Wierzbickiego 
,reprezentanta społecznego 
komitetu w Poznaniu; - byłego 
Przewodniczącego Miejskiej 
Rady Seniorów Miasta Po-
znania Krzysztofa Wodnicza-
ka, dziennikarza, działacza 
społecznego w wielu stowa-
rzyszeniach i organizacjach, 
wieloletniego prezesa Pol-
skiego Towarzystwa Arty-
stów, Autorów i Animatorów 
Kultury PTAAAK w Poznaniu 
;  - Franciszka Gwardzika, 
wydawcy i redaktora naczel-
nego najlepszego w Polsce, 
bezpłatnego dwutygodnika 
POWIATY – GMINY , „TY-
TANA’ pracy organicznej, za 
którą otrzymał odznaczenie 

nadane przez Kapitułę orderu 
Im. Hipolita Cegielskiego. 
FRANEK! „Trzymaj gaz”!  
, czasem jednak odpocznij, 
abyś jeszcze przez długie lata 
mógł przekazywać Czytel-
nikom prawdę i promować 
osoby zaufania publicznego 
oddające się służbie Narodowi 
Polskiemu i Polsce. Tak Ci 
, nam  Wielkopolanom i Ich 
reprezentantom dopomóż Bóg!                                             
A nd rzej  Fra nciszek Ec-
kardt  - pseudonim A.F.E.ra, 
p rad z iadek  z  Pozna n ia .                                                 
P.S. Autor wyraża zgodę 
na bezpłatne publikowanie 
i  rozpowszechn ian ie n i-
niejszego tekstu, pod wa-
runkiem wydrukowania go 
w całości – bez skreśleń.                                                            
Apeluję  do Wielkopolan / 
szczególnie do Poznaniaków / 
: „Idźmy wszyscy do wyborów 
do  Parlamentu Europejskiego, 
do Sejmu i Senatu RP i na Pre-
zydenta RP „ – pokażmy Pola-
kom, że chcemy znów wygrać 
Najdłuższą Wojnę Współcze-
snej Europy o naszą Narodową 
Tożsamość ! Nieobecni nie 
mają racji i nie powinni budzić 
się jako autorzy przypowieści: 
„…, że Polak przed szkodą i po 
szkodzie – pozostanie głupi”.                                            
Nie ufajmy lichwiarzom i twór-
com Nowego Porządku Świata. 
Brońmy naszych wartości: 
zdrowej moralnie naturalnej 
Rodziny; naszej własności 
prywatnej i narodowej -  w 
tym POLSKIEJ ZIEMII i jej 
podziemnych, najbogatszych 
w świecie zasobów; dziedzi-
czenia majątku i wartości 
po naszych Przodkach; pa-
triotyzmu, w sprawiedliwej 
symbiozie z innymi narodami; 
chrześcijańskich i katolickich 
korzeni opartych na DEKA-
LOG – u , z poszanowaniem 
innych monoteistycznych re-
ligii; zachowania Polski jako 
państwa narodowego, zacho-
wania naszej narodowej wa-
luty i umożliwienia naszemu 
Narodowemu Bankowi Pol-
skiemu finansowania naszych 
potrzeb budżetowych i długu 
publicznego  bez pobierania 
odsetek / czyli ograniczenie 
zadłużania państwa w bankach 
prywatnych, pobierających 
lichwiarskie odsetki /.

Andrzej Eckardt

Profesor Zdzisław Krasnodębski WIELKOPOLSKĄ 
LOKOMOTYWĄ w Parlamencie Europejskim

W ubiegłym roku pociągi 
należące do spółki Koleje 
Wielkopolskie przewiozły 
ok. 11 mln pasażerów, czyli 
o ponad 2 mln osób więcej 
niż w roku 2017. Bezpośred-
ni wpływ na wzrastającą 
popularność pasażerskiego 
transportu kolejowego mia-
ło uruchomienie połączeń 
w ramach systemu Poznań-
skiej Kolei Metropolitalnej. 

Kolejnego wzrostu liczby pasa-
żerów można się spodziewać w 
tym roku, ponieważ na wrze-
sień planowane jest włączenie 
do systemu PKM połączeń 
kolejowych na linii Poznań 
– Gniezno i na przedłużeniu 
linii, która obecnie kończy się 
w Swarzędzu, do Kostrzyna.

16 kwietnia w siedzibie 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskie-
go podpisane zostały porozu-
mienia „o podjęciu wspólnych 
działań zmierzających do uru-
chomienia Poznańskiej Kolei 

Metropolitalnej”. Dokumenty 
podpisali przedstawiciele Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 
oraz gmin i powiatów leżą-
cych na trasie linii kolejowej 
z Poznania do Gniezna i do 
Kostrzyna. Porozumienia za-
wierają deklarację udziału 
samorządów we współfinanso-
waniu PKM. – Dzięki wspól-
nemu, solidarnemu podejściu 
do finansowania dodatkowych 
połączeń możliwe jest zwięk-
szenie częstotliwości kursowa-

nia pociągów ku zadowoleniu 
pasażerów. To zadowolenie 
jest tak duże, że na wielu od-
cinkach mamy kłopoty, aby 
obsłużyć zwiększające się 
potoki podróżnych. Samorząd 
województwa czeka na dostar-
czenie 15 sztuk nowoczesnych 
pociągów elektrycznych, a Ko-
leje Wielkopolskie kończą za-
mówienie na zakup 4. nowych 
pociągów spalinowych – infor-
mował Wojciech Jankowiak, 
wicemarszałek Województwa 

Wielkopolskiego.
Podpisanie dokumentów nie 

rodzi żadnych konsekwencji fi-
nansowych. Teraz porozumie-
nia będą głosowane przez rady 
poszczególnych samorządów. 
Po ich akceptacji podpisane 
zostaną umowy. Następnym 
etapem będzie już urucho-
mienie połączeń kolejowych 
w systemie PKM na wymie-
nionych liniach. 

W czerwcu ubiegłego roku 
rozpoczęła funkcjonowanie 

Poznańska Kolej Metropo-
litalna. Pociągi z logo PKM 
wyruszyły na cztery linie. Z 
Poznania w kierunku Grodzi-
ska Wielkopolskiego, Jarocina, 
Nowego Tomyśla i Wągrowca. 
We wrześniu w system włączo-
no połączenia do Swarzędza. 
Podstawą funkcjonowania 
połączeń są umowy podpisane 
pomiędzy Województwem 
Wielkopolskim a samorząda-
mi (gminy i powiaty) poło-
żonymi na trasach przebiegu 
PKM. Przed umowami pod-
pisane zostały porozumienia. 
Porozumienia zaakceptowały 
wszystkie rady samorządów. 

Poznańska Kolej Metropoli-
talna to wspólne przedsięwzię-
cie Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego, Stowarzy-
szenia Metropolia Poznań, 
Miasta Poznań, Powiatu Po-
znańskiego oraz 39 gmin i 10 
powiatów położonych wzdłuż 
9 linii kolejowych Poznańskie-
go Węzła Kolejowego, oparte 
na zasadzie solidaryzmu. 

Funkcjonowanie PKM obej-
mie obszar w promieniu około 
50 km od Poznania, wyznacza-
ny przez stacje końcowe PKM 
na poszczególnych liniach: 
Nowy Tomyśl, Wągrowiec, 
Grodzisk Wlkp., Jarocin, 
Wronki, Rogoźno, Kościan, 
Gniezno i Września.

– Tworząc strategię dla po-
wiatu poznańskiego zapytali-
śmy mieszkańców, co jest dla 
nich najważniejsze. Zdecydo-
wanie  odpowiedzieli, że ko-
munikacja publiczna. Staramy 
się zaspokoić ich oczekiwania. 
Zdajemy sobie sprawę z tego, 
jak ważne dla mieszkańców są 
sprawne połączenia kolejowe. 
Wiemy ile samochodów wjeż-
dża do powiatu, to są bardzo 
duże liczby. Projekt pod nazwą 
Poznańska Kolej Metropoli-
talna ma szansę na zmianę tej 
sytuacji – powiedział Tomasz 
Łubiński, wicestarosta Powia-
tu Poznańskiego.

Paweł Napieralski

Kolejne połączenia w systemie PKM
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Konkursy skierowane są do: dzieci, 
młodzieży, osób dorosłych, pra-
cowników firm, członków rodzin 
pieczarkowych, Kół Gospodyń 
Wiejskich, Rad Sołeckich oraz 
konsumentów pieczarkowych sma-
kołyków. Szczególnie zachęcamy 
do wzięcia udziału w Korowodzie 
Pieczarkowym. Prosimy o rozpo-
wszechnienie konkursów i zainte-
resowanie naszymi propozycjami 
jak największej liczby uczestników. 
Na laureatów konkursów czekają 
atrakcyjne nagrody, upominki i 
dyplomy.

REGULAMIN KONKURSÓW 
PIECZARKOWYCH

„Łączy nas Pieczarka”

1. KOROWÓD PIECZARKOWY 
– klasyfikacja zespołowa  

Zasady:  W korowodzie obowią-
zuje pełna dowolność przebrań 
pieczarkowych nawiązujących do 
Karnawału Pieczarkowego. Każda 
grupa powinna być poprzedzona 
„chorążym” z tablicą z nazwą 
grupy lub szkoły zgodną ze zgło-
szeniem. Zgłosić grupę należy do 
10 maja osobiście w bibliotece w 
godz. otwarcia od 10-18. Konkurs 
przeznaczony jest dla dzieci i mło-
dzieży bez kat. wiekowych. Podczas 
przemarszu na stadion   grupy 
pieczarkowe mogą przedstawić 
scenkę rodzajową lub inny ciekawy 
sposób prezentacji. Mile widziane 
będą wszelkie modyfikacje koro-
wodu pieczarkowego np. pojazdy 
pieczarkowe, itp. Organizator prze-
widuje pomoc dla dzieci szkolnych 
w zakupie materiałów potrzebnych 
do przebrania w kwocie 150 zł 
brutto na grupę. Zwrot kwoty na 
podstawie rachunku wystawionego 
na Centrum Kultury.

Uczestnicy:
Grupy dzieci i młodzieży. Za grupę 
uważa się zespół dzieci - młodzieży 
składający się min. z 8 osób.

Miejsce i termin: niedziela 26 maja 
2019r. początek- Rynek w Wielicho-
wie, godz. 12.45

Ocena: Spośród uczestników ko-
rowodu pieczarkowego jury oceni 
zespołowo najatrakcyjniejsze stroje 
biorąc pod uwagę oryginalność i 
pomysłowość wykonania, śpiew 
piosenek, ruch, inscenizację lub 
inne ciekawe scenki rodzajowe. 
Wstępna ocena nastąpi już na 
miejscu zbiórki oraz podczas prze-

marszu korowodu.. Ostateczną de-
cyzję jury podejmie na stadionie po 
zakończeniu przemarszu korowodu.
 
Przebrania nie nawiązujące do te-
matu pieczarkowego nie będą brane 
pod uwagę.
   
Nagrody:
Organizatorzy przewidują nagrody  
dla grupy w postaci bonów wy-
cieczkowych za miejsca od I do V 
oraz wyróżnienia dla pozostałych 
grup.

Dla wszystkich występujących grup 
organizator wręczy okolicznościo-
we dyplomy Ponadto przewidziane 
są słodycze, napoje i okolicznościo-
we znaczki dla każdego uczestnika 
korowodu.

Kolejność przemarszu grup, 
miejsce ustawienia na stadionie i 
inne uwagi zostaną przedstawione 
na spotkaniu organizacyjnym. O 
terminie i miejscu spotkania zain-
teresowani zostaną powiadomieni 
w stosownym czasie.

2. WYBORY MISS I MISTERA 
PIECZARKI – klasyfikacja in-
dywidualna

Zasady:  Wa r u n k iem wz ię c ia 
udziału w wyborach jest:     
indywidualne przebranie za pie-
czarkę /dziecko nie może jednocze-
śnie reprezentować grupy/    
punktualne przybycie na zbiórkę 
– Rynek /planty/ w Wielichowie 
godz.12:45    
udział w korowodzie pieczarkowym 
w grupie Miss – Mistera
warunkiem udziału jest osobiste 
zgłoszenie do 17 maja w bibliotece 
w godz. 10-18
przy zgłoszeniu uczestnik otrzyma 
znaczek z numerem, który musi 
być widoczny na przebraniu w 
korowodzie        

Uczestnicy:  Dzie -
ci i młodzież  -  przedszkolaki i 
uczniowie szkół podstawowych.                      

Miejsce i termin: n ie d z ie l a  26 
maja 2019r,  początek -  Rynek w 
Wielichowie godz. 12.45
Ocena: Jury na zakończenie ko-
rowodu dokona wyboru najładniej 
przebranej dziecięcej pary pieczar-
kowej, która otrzyma tytuł Miss i 
Mistera Pieczarki 2019r.

Nagrody:Zwycięska para otrzyma 
atrakcyjne nagrody.                      
Dodatkowo przyznane zostaną 3 
wyróżnienia indywidualne dla Miss 
lub Mistera.

 3.TURNIEJ WARCABOWY

Zasady: Gra odbywa się na planszy 
posiadającej 64 pola, z wykorzy-
staniem 24 pionków (po 12 dla 
każdego z graczy).
Uczestnicy: Turniej przezna-
czony jest dla wszystkich chętnych. 
W turnieju nie mogą brać udziału 
laureaci z lat poprzednich.
Miejsce i termin:  Płyta kortu na 
stadionie w Wielichowie niedziela 
26 maja godz.16.00
Ocena:  Ilość zgroma-
dzonych punktów decyduje o wy-
granej.
Nagrody:  
I, II, III miejsce - puchary.

4. KONKURS  NA  NAJWIĘKSZĄ 
WYHODOWANĄ PIECZARKĘ  

Zasady: Producent przedstawia 
komisji największą i najokazalszą 
wyhodowaną przez siebie pieczar-
kę. Pieczarka powinna być świeża, 
w całości, przy czym korzeń nie 
musi być przycięty, ale dokładnie 
oczyszczony z torfu.

 Uczestnicy:  D l a 
każdego producenta grzybów pro-
fesjonalisty i amatora.

Miejsce i termin: Przyjmowanie 
pieczarek na stadionie w Wieli-
chowie w biurze organizatora  - 
niedziela 26.05.2019 r.  od godz. 
16.00 – 17.15
Ocena: W ocenie będzie brany 
pod uwagę rozmiar kapelusza i 
waga grzyba.
Łączna ilość punktów wyłoni 
zwycięzcę1gram=1punkt i 1cm=1 
punkt.
Nagrody:
Wręczenie nagród nastąpi podczas 
Święta Pieczarki w niedzielę 26.05 
około    godz.19.00.
Organizator ufunduje nagrody za I, 
II, III miejsce.

5. KONKURS KULINARNY „ PIE-
CZARKA W 100 ODSŁONACH”

Cel:   
Promocja spożycia pieczarki.

Zasady: Podstawowym produktem 
kulinarnym musi być pieczarka. 
Najwyżej oceniane będą wszelkie 
nowości  z pieczarką w roli głównej. 
Potrawa może być wykonana w 
dowolnym miejscu, a na konkurs 
powinna być dostarczona w formie 
gotowej. Danie może być dowolne: 
zupa, surówka, sałatka, pieczarka 
grillowana, potrawy pieczarkowo

-mięsne itp. Jedynym warunkiem 
uczestnictwa jest wypełnienie 
karty zgłoszenia. Zgłoszenia nale-
ży dokonać osobiście w Bibliotece 
Publicznej w godzinach otwarcia 
(10.00–18.00) wypełniając stosow-
ną kartę udziału w konkursie do 10 
maja. Każdy zgłaszający przygoto-
wuje tylko jedną potrawę. Organi-
zatorzy przyjmą do oceny potrawy 
od 10 uczestników, o przyjęciu do 
konkursu decyduje kolejność zgło-
szeń.

Ważne!
-przyjmowanie potraw do oceny 
w godz. od 17.30-18.00, po wy-
znaczonej godzinie potraw nie 
przyjmujemy
-ocena potraw godz.18.00
-ogłoszenie wyników i wręczenie 
nagród o godz. 20.00

Uczestnicy:  D o 
uczestnictwa w konkursie zaprasza-
my Koła Gospodyń Wiejskich oraz 
inne stowarzyszenia

Miejsce i termin: Czas rozstrzy-
gnięcia konkursu podany zostanie 
uczestnikom podczas rejestracji.

Ocena: Komisja oceni nowator-
stwo, smak, pomysłowość i kunszt 
wykonania i podania potrawy. 
Każda potrawa zostanie oceniona w 
skali od 1-10 punktów za smak i od 
1-10 punktów za estetykę podania.
Nagrody: O r g a n i z a t o r 
ufunduje za I, II, III miejsce atrak-
cyjne nagrody oraz wyróżnienia dla 
pozostałych. Wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymają okolicznościo-
we dyplomy.
Zachęcamy naprawdę warto!

6. ZAWODY  WĘDKARSKIE

Zasady: 
1.  Prawo udziału  w  zawodach  
mają  drużyny  zgłoszone  przez 
firmy
pieczarkowe lub sponsorów.  Or-
ganizatora reprezentować będzie 
drużyna PZW Karaś.
Udział drużyn wędkarskich w  za-
wodach jest bezpłatny.
Zgłoszenia drużyn prosimy do-
konać do dnia 9 maja 2019r. w 
Bibliotece w Wielichowie tel. (061) 
44 33 096.

Regulamin zawodów każda druży-
na otrzyma po zgłoszeniu  udziału.

Uczestnicy: Każdy zakład, 
sponsor lub producent ma prawo 
zgłosić jedną drużynę składającą 
się z trzech zawodników lub za-

wodniczek, panie szczególnie mile 
widziane. Każda drużyna może 
przyjechać ze swoim pomocnikiem 
drużyny – opiekunem.

Miejsce i termin:      
Łowisko Kazimierz Sączkowo k/
Bucza – sobota 18 maja 2019r.  
Zbiórka o godz. 13:00 na miejscu 
zawodów.
Czas trwania zawodów od godz. 
14:00 – 18:00

Ocena: Jury oceni najlepszą dru-
żynę biorąc pod uwagę wagę zło-
wionych ryb w określonym czasie.

Nagrody: 
Nagrody - puchary dla drużyn za 
I, II, III miejsce oraz indywidu-
alnie dla najlepszego wędkarza 
ufundowane przez Wojewodę 
Województwa Wielkopolskiego 
zostaną wręczone po zakończeniu 
zawodów

7. INNE INFORMACJE REGULA-
MINOWE

Zgłoszenie na konkurs uważane 
będzie za uznanie warunków regu-
laminu oraz wyrażenie zgody na 
publikowanie danych osobowych 
zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. 
o ochronie danych osobowych.
Nadesłane prace nie podlegają 
zwrotowi, stanowią własność Cen-
trum Kultury w Wielichowie. 
Organizator zastrzega sobie prawo 
do bezpłatnego wykorzystywania 
praw autorskich oraz  publikacji 
nadesłanych prac w prasie, telewizji 
i Internecie.
Prace konkursowe, wykonane 
samodzielnie nie powinny być 
wcześniej publikowane.
Uczestnicy konkursów pieczarko-
wych przyjeżdżają na własny koszt.
Prace oceniać będzie  profesjonalne 
jury, powołane przez organizatora,
Decyzja jury jest ostateczna.
Wszystkie sprawy nie ujęte w re-
gulaminie rozstrzyga organizator.

Podsumowanie:
Jak co roku organizatorzy za-
pewniają zwycięzcom konkursów 
bardzo atrakcyjne i wartościowe 
nagrody (tablety, sprzęt RTV, AGD, 
bony wycieczkowe i inne)

Informacje odnośnie konkursów 
można uzyskać pod nr tel.
61 4433096 – Biblioteka
61 4433199 – Centrum Kultury

Serdecznie zapraszamy do wzięcia 
udziału w konkursach pieczarko-
wych.

Sobota 25.05
Scena stadion
a 17:00 Występy zespołów 
dziecięcych i młodzieżowych
a 18:00 Studnia rock&rolla 
a 19:00  „Powrót do przeszłości 
– koncert zespołu Trend
a 21:30 „Ona lubi pomarańcze” 
AFTER PARTY  
a 23:00 Dyskoteka  DJ Kiksuu

Niedziela 26.05
Kościół p.w. św. Marii Magda-
leny
a 12:00 Uroczysta msza św. w 
intencji producentów grzybów 
uprawnych
a 13:15 Korowód pieczarkowy 

ulicami Wielichowa z udziałem 
zaproszonych gości  
i Grodziskiej Orkiestry Dętej 
im. Stanisława Słowińskiego

Scena stadion
a 14:00 Uroczyste otwarcie 
Święta Pieczarki, wystąpienia 
gości, pieczarkowy obrzęd 
dożynkowy, wręczenie nagród w 
konkursach pieczarkowych
a 15:00 Program dla dzieci 
spotkanie z postaciami z bajek 
a 15:30 Śmigielski Chór dzie-
cięco - młodzieżowy
a 16:00 DJ Matrix i przyjaciele
a 17:00 Koncert laureatów dzie-
cięcych festiwali piosenki

a 18:00 „Smaki Pieczarki” – 
konkurs kulinarny
a 18:30 MIROSŁAW JĘ-
DROWSKI– biesiada śląska
a 20:00 „Smaki Pieczarki” – 
wręczenie nagród w konkursie 
kulinarnym 
a 20:30 „Kamień z napisem 
Love” Koncert zespołu ENEJ
a 21:45 Niespodzianka z okazji 
25-lecia
a 22:00 Dyskoteka z DJ

Imprezy towarzyszące:
a „Pieczarkowy kocioł obfito-
ści” – akcja promocyjna Sto-
warzyszenia Branży Grzybów 
Uprawnych .

a „Wybory Miss i Mistera 
Pieczarki”.
a Konkurs na największą wy-
hodowaną pieczarkę.
a „Smaki Pieczarki” – konkurs 
kulinarny dla wszystkich .
a „Pieczarka na 100 sposobów” 
- pokazy, degustacje, wystawy 
przetworów pieczarkowych, pro-
mocja potraw przygotowanych 
na bazie pieczarki.
a „Pieczarka od A do Z” Akcja 
promocyjna Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej.
a „Radio na Twoich Oczach” 
Akcja promocyjna Radia Po-
znań.
a Wystawa branżowa - prezen-

tacje firm pieczarkowych.
a „Łączy nas pieczarka” – 
Stowarzyszenie Kół Gospodyń 
Wiejskich w Wielichowie.
a Pieczarkowe zawody węd-
karskie.
a „Pieczarkowa rymowanka” – 
Loterie i konkursy pieczarkowe.
a Magiel Galeria Sztuki – wy-
stawy Małgorzaty Fober. Magiel 
2.0 „Technika, technologia, 
kultura”.
a Gry i zabawy dla całych 
rodzin.
a Turniej warcabowy.
a Wesołe miasteczko.
a Słodka niespodzianka dla 
publiczności. 

 Program 25 Święta Pieczarki w Wielichowie 

Organizatorzy Święta Pieczarki zapraszają do udziału w konkursach pieczarkowych
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Postępowcy próbują utopić 
sens własnych wypowiedzi 
w morzu słów. Ale gdy jeden 
z eurodeputowanych pod-
chwycił ten ton i usiłował 
przywitać zgromadzonych, 
wymieniając 58 płci, uznano 
to, nie wiedzieć czemu, za 
kpinę. Rodzimi obrońcy uci-
śnionych zboczeńców, żeby 
samemu nie utonąć w powo-
dzi słów, wprowadzili skrót 
LGBT. Nie wykluczone, że 
nie wszyscy kojarzą, o co 
chodzi, a chodzi właśnie o to, 
żeby nie do końca kojarzyli. 
W morzu ignorancji lewacy 
czują się jak ryby w wodzie. 
Dobrze, że ten skrót zawiera 
tylko 4, a nie 58 liter, pomija 

jednak całą długą listę pozo-
stałych sodomitów.

Słowo „zboczeniec” „świa-
tłym Europejczykom” źle 
się kojarzy, ale wszelkie 
wulgaryzmy kojarzą im się 
pozytywnie i nie wyobrażają 
sobie, że mogliby się bez nich 
obejść w dyspucie politycz-
nej, co pokazały nagrania z 
restauracji „Sowa i Przyja-
ciele”.
Jak się rozmnażają zbo-
czeńcy? To proste – przez 
indoktrynację. Od czasu do 
czasu puszczają balon próbny, 
sprawdzając, na ile i do czego 
mogą się posunąć. Rabiej 
zrobił to ostatnio i zapewne 

cieszy się z umiarkowanego 
oburzenia. Takie spekta-
kularne akcje to jednak 
mały pryszcz przy serialach 
telewizyjnych, takich jak 
np. „Barwy szczęścia”. Tu 
indoktrynacja płynie pełną 
parą i żadna zmiana opcji 
rządzącej jej nie szkodzi. 
Od lat pokazywani są w 
kółko dwaj dzielni pederaści, 
którzy są oczywiście samą 
słodyczą w porównaniu z po-
zostałymi bohaterami serialu. 
I o to chodzi, żeby przekonać 
i przyzwyczajać nas, że jest 
odwrotnie, niż nam się zda-
wało, że zboczenie to norma i 
stan pożądany.

Małgorzata Todd

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

trynacji i ta niedoróbka może 
ich teraz kosztować nawet 
utratę władzy.Oby!

Komunizm bowiem, bez 
propagandy i cenzury nie 
przetrwa. Dlatego 
konieczne było 
wprowadzenie 
poprawności 
politycznej, która 
świetnie spełniała 
rolę cenzury, ale 
do czasu.

Postęp ma to do 
siebie, że nie 
przewiduje konsekwencji 
własnych wynalazków. 
Internet okazał się odporny 
na ten rodzaj cenzury i zaczął 
zagrażać monopolowi na 
lewacką ideologię, dlatego 
próbowano wprowadzić 
ACTA, co spotkało się z 
masowym sprzeciwem inter-

nautów. Odczekano parę lat i 
próbę ponowiono, tym razem 
skutecznie. Pomógł prawni-
czy bełkot, którego nikt, nie 
wyłączając samych prawni-
ków, nie rozumie. Pod pre-

tekstem obrony praw 
autorskich, wprowa-
dzono takie uregulo-
wania prawne, które 
pozwolą zablokować 
każdą informację 
niepożądaną przez 
komunistów.
Małgorzata Todd

PS. Gdyby moja 
korespondencja przestała do-
cierać do skrzynek e-mailo-
wych, jako „niecenzuralna”, 
proszę pamiętać, że ja się nie 
poddaję i co sobotę na str. 
www.mtodd.pl znajdziecie 
Państwo nowy numer „SO-
BOTNIKA”.

Małgorzata Todd

Rozmnażanie zboczeńców

Lewacy chcą wcisnąć "ciemnemu ludowi" bzdure

Stał się pan bohaterem 
ostatniego programu Toma-
sza Lisa, w którym Adam 
Michnik mówił, że pana 
zaangażowanie w walkę 
o „prawdziwą Polskę” 
wynika z rodzinnej tragedii 
i zamordowania pana ojca 
przez komunistów.Michnik 
tłumaczył również, że był 
pan radykalnym lewicow-
cem, zwolennikiem Che Gu-
evary, a obecnie nie może 
zrozumieć pańskiej posta-
wy ws. smoleńskiej. „Ja my-
ślę , że jest to taki syndrom 
jak w latach stalinizmu, 
kiedy ludzie tak uwierzyli w 
te wszystkie brednie, które 
mu towarzyszyły” – mówił 
o pańskiej aktywności w 
zespole parlamentarnym. 
Jak Pan ocenia te słowa?

Antoni Macierewicz: Mój 
ojciec został zamordowany 
przez komunistów, gdy miałem 
10 miesięcy, więc moja lewico-
wość trwała krótko i dotyczyła 
młodego wieku, jeśli miała 
się zakończyć pod wpływem 
traumy rodzinnej. Nie chcę 
odpłacać Adamowi Michniko-
wi pięknym za nadobne. Mam 
wrażenie, że Pan Michnik goni 
w piętkę. Jeśli już porusza on 
kwestie uwarunkowań rodzin-
nych i zastanawia się, jak one 
wpływają na postawy ludzkie, 
to wskazuję, że w mojej rodzi-
nie wszyscy byli patriotami, 
którzy ginęli za Polskę i ojczy-
znę. Nie było wśród nich ludzi, 
którzy mordowali polskich 
patriotów, ani takich, którzy 
zdradzali ojczyznę na rzecz 
Sowietów.

Takie teksty o panu widzi-
my i słyszymy nie od dziś. 
Jest pan na celowniku od 
lat. Jaki jest cel tego typu 
wypowiedzi, jak wystąpie-
nie Michnika w telewizji 
publicznej?
Traktuję to, jako obłudną, 
sformułowaną w obłudnych 
słowach przesłankę do ataków 
na mnie. Adam Michnik tezę, 
iż moje antykomunistyczne 
poglądy i zaangażowanie jest 
wynikiem osobistych przeżyć, 
a nie stosunku do komunizmu 
i jego obiektywnej oceny, 
formułuje od dawna, przynaj-
mniej od lat 70. Michnik już 
wtedy upowszechniał takie 
opinie wśród opozycji. Starał 
się przedstawić mnie, jak 
osobę, która ze względów 
osobistych i rodzinnych działa 
przeciw komunizmowi. To 
miało pokazać, że moja ak-
tywność nie wynika z przemy-
ślanej decyzji, ugruntowanej 
względami patriotycznymi, 
nie wynika z rozeznania racji 
stanu i polskich interesów 
narodowych. Jednak ta teza to 
jest takie samo kłamstwo, jak 
mówienie o moich związkach 
z Che Guevarą.

Nie był pan zafascynowany 
tą postacią?
Takie fałszywe plotki dopro-
wadziły nawet do tego, że 
jeden z byłych opozycjoni-
stów twierdził, że otrzyma-
łem nagrodę od kubańskiej 
akademii nauk za pracę na 
temat Che Guevary. Tym-
czasem ja pisałem pracę na 
temat: „Hierarchia władzy a 
struktura własności ziemskiej 
w Tawantinsuyu w pierwszej 
połowie XVI w.” Te historie są 
więc zabawne. Adam Michnik 
powtarza takie kłamstwa od 
kilkudziesięciu lat i korzysta-

jąc z możliwości medialnych 
powtarza to także „Gazeta 
Wyborcza” i wszystkie przy-
chylne jej media. To ma mnie 
stygmatyzować i pokazać, że 
jedynie ze względów osobi-
stych przeżyć byłem zaangażo-
wany w walce z reżimem ko-
munistycznym. Przedstawiano 
je jako osobistą wendettę, a nie 
polską rację stanu. Do tego 
mamy próbę przedstawienia 
mnie, jako lewicowca, który 
zmienił poglądy po tragedii 
rodzinnej. Powtarzam jednak, 
że mój ojciec został zamordo-
wany, gdy miałem 10 miesięcy. 
To wskazuje, że lewicowcem 
długo nie byłem.

Adam Michnik przyznał 
w czasie programu, że jest 
pan „niebanalny, wykształ-
cony, sprawny intelektual-
nie, odważny”…
No naprawdę, tego się nie 
spodziewałem. Taki obiekty-
wizm w wykonaniu Adama 
Michnika. Uznał, że jestem 
wykształcony. Naprawdę łaska 
pańska…

Jednak to znów staje się 
być przytaczane jedynie 
po, by zaatakować pana za 
sprawę smoleńską. Michnik 
mówi bowiem, że „nie może 
uwierzyć w pański komplet-
ny cynizm”, ale również nie 

jest w stanie „uwierzyć w 
ten trotyl, sztuczne mgły, 
androny nonsensy”. Kwitu-
je swoją wypowiedź stwier-
dzając, że „to taki syndrom 
jak w latach stalinizmu, 
kiedy ludzie tak uwierzyli w 
te wszystkie brednie, które 
mu towarzyszyły”.
Kwestia wiary w sprawie Smo-
leńska nie ma żadnego zna-
czenia. Sprawa katastrofy to 
sprawa badań i dowodów. Ma-
teriał dowodowy pokazujący, 
że do tragedii doszło na skutek 

eksplozji, jest przekonujący i 
jednoznaczny. Naukowcy nie 
mają w tej sprawie żadnych 
wątpliwości. To jest efekt pra-
cy wielu naukowców, również 
– a może przede wszystkim – 
ekspertów współpracujących 
z zespołem parlamentarnym. 
Pamiętajmy, że w czasie I 
Konferencji Smoleńskiej nie-
zależnych naukowców prele-
genci nie formułowali w tak 
jednoznaczny sposób tezy o 
eksplozji jako przyczynie kata-
strofy. Na II Konferencji Smo-
leńskiej niezależnych naukow-
ców wykładowcy kończyli 
swoje wystąpienia wnioskami, 
że na pokładzie tupolewa do-
szło do eksplozji. Tak mówili 

eksperci od chemii, dynamiki, 
aerodynamiki, wytrzymałości 
materiału itd. Ci ludzie nie ro-
bili i nie mówili tak, ponieważ 
tak wierzą. Tak mówi materiał 
dowodowy. Zespół parlamen-
tarny w tej materii również 
nie zajmuje się odczuciami, 
czy wierzeniami, ale mate-
riałem dowodowym. Nigdy 
nie formułujemy publicznie 
poglądów, które nie mają opar-
cia w materiale dowodowym. 
Występujemy publicznie z 
pewną tezą, gdy ma ona silne 
i wiarygodne podstawy do-
wodowe. Być może natomiast 
Adam Michnik opiera swoje 
sądy i działanie na intuicjach, 
poglądach politycznych i uwa-
runkowaniach osobistych. My 
tego nie robimy, my się kieru-
jemy nauką.

Czy Adam Michnik albo 
Tomasz Lis są w pana 
ocenie w stanie zacząć pre-
zentować inną postawę ws. 
smoleńskiej? Takich ludzi 
można przekonać?
Nie chcę się odwoływać do 
pana Lisa, nie znam go. On 
wydaję mi się być propagan-
dystą, który nie ma w ogóle 
poglądów. W mojej ocenie 
on wykonuje jedynie zawód 
propagandysty i to często w 
sposób brudny. Dowiódł tego 
wielokrotnie redagując swoje 

pismo. To jest człowiek, który 
zajmuje się brudną propagan-
dą. Natomiast Adam Michnik 
działa w ramach pewnego 
zamierzenia politycznego. 
Wszystkie jego argumenty, 
wystąpienia, stanowiska mają 
za podłoże pogląd i działanie 
polityczne. Ono jest nasta-
wione na utrzymanie władzy 
politycznej, gospodarczej nad 
Polską grupy, do której należy 
Michnik i którą on reprezentu-
je. Pod tym względem on się 
nie zmienił, zawsze taką osobą 

był. I jest. On zmienia sojusz-
ników, ale nie zmienia celu. 
Czy on może zmienić zdanie? 
Sądzę, że zmieni je, gdy zrozu-
mie, że nie ma żadnych szans 
politycznych z głoszeniem 
obecnych poglądów. I wtedy 
zmieni zdanie, jak w sprawie 
Kościoła, czy niepodległości 
Polski. Michnik zawsze zmie-
niał zdanie, gdy było to z jego 
punktu widzenia korzystne 
politycznie. Argumentacja nie 
jest tu najważniejsza. Gdy trze-
ba jest on w stanie dostosować 
się do nowych wymagań. I są-
dzę, że w sprawie smoleńskiej 
również tak może być.

Rozmawiał Stanisław Żaryn

 Jakoś mi nie żal Adama Mich-
nika. W swoim organie pra-
sowym Gazeta Wyborcza po-
uczał Polaków jak sobie radzić 
w wolnej, kapitalistycznej (w 
domyśle: brutalnej, goniącej 
jedynie za zyskiem) gospodar-
ce, a sam „załatwił” z ówcze-
sną władzą, dla swego organu 
prasowego, super zlecenia i 
reklamy wszystkich spółek, in-
stytucji od poziomu gminy do 
poziomu województw poprzez 
ministerstwa, agendy rządowe 
i co tam jeszcze, które to zlece-
nia i reklamy płynęły do Ago-
ry, jak... potężna finansowa 
rzeka i od nadmiaru tej kasy 
GW zwyczajnie przewracało 
się w głowie. 

Pamiętam słowa Heleny 
Łuczywo, kiedy była jeszcze 
wice naczelną Gazety, gdy 
tłumaczyła publicznie, że każ-
da gazeta musi być „zdrowa 
finansowo”. Inne gazety i 
tygodniki padały wówczas na 
rynku, bo nie miały tyle „siły 
przebicia”, co Wyborcza. Te 
inne gazety mogły sobie jedy-

nie pomarzyć o tak obfitym 
finansowym zasilaniu jakiego 
doświadczała GW. A propos 
pani H. Łuczywo, jak tylko 
przeszła na emeryturę, zgar-
nęła akcje Agory (naprawdę 
duże pieniądze) i wyjechała 
z Polski do USA. Na stałe. 
Chyba niewiele ją z Polską 
łączyło. Kiedy Agora weszła 
na giełdę, do podziału były 
ogromne pieniądze. Adam 
Michnik „załatwił” z ówcze-
sną władzą, że zmieniona zo-
stała ustawa o opodatkowaniu 
i cała wierchuszka Agory nie 
zapłaciła żadnego podatku od 
wzbogacenia się. 

Po jakimś czasie, władza 
przywróciła z powrotem usta-
wę do swego pierwotnego 
kształtu. Obszernie pisał o 
tym, bodajże w Rzeczpospoli-
tej, Ryszard Bugaj, co Michnik 
miał mu bardzo za złe. Adam 
Michnik i jego środowisko 
zawłaszczyło prawie całkowi-
cie polską kulturę, formując 
ją na swój wyłącznie sposób. 
Nagroda Nike to praktycznie 

nagroda przyznawana przez 
środowisko Michnika, a sam 
pan Adam wręcza ją osobiście. 
Kto dostaje Nike? Zazwyczaj 
pisarze, którzy są mistrzami 
we wpędzaniu Polaków w 
kompleksy kogoś gorszego od 
innych nacji. Niektórzy nazy-
wają to „pedagogiką wstydu” 
- nie znasz języków, niewiele 
rozumiesz itd. itp. Tak, jak-
by w innych krajach każda 
kioskarka, ekspedientka w 
sklepie, czy urzedniczka na 
poczcie znała wiele języków 
obcych. Bywając często we 
Włoszech, przekonałem się 
osobiście, że jak się nie zna 
j. włoskiego (a zwłaszcza na 
prowincji) to się z nikim nie 
dogada w żaden sposób. I 
nikogo to nie gorszy, tak jak 
Michnika i jego GW w Polsce. 

Z grubsza to tyle... Dlatego 
nie przepadam za Michnikiem 
i jego wizjami. Michnikowsz-
czyzna została obnażona, 
wielu Polakom otworzyły się 
wreszcie oczy.

Jerzy Sygitus

Załóżmy, że są dwie partie: jed-
na policjantów, druga złodziei, 
to na którą głosować, jeśli się 
nie jest członkiem żadnej z 
nich? Policjanci mogą zapewnić 
bezpieczeństwo, a co mogą dać 
ci drudzy? Po dojściu do władzy 
pozbędą się swych wrogów, czy-
li policjantów i tych wszystkich, 
których nie udało się wcześniej 
skorumpować. I co dalej? A no 
nic. Będą okradać wszystkich, 
bez najmniejszych przeszkód i 
skrupułów. Partia złodziei nie 
potrzebuje żadnego programu, 
bo ten rozumie się sam przez 
się. Zjednoczenie pod sztanda-

rem anty-PiS jest wystarczająco 
wymowne. Wszystko wskazuje 
na to, że na scenie politycznej 
pozostaną tylko dwa ugrupowa-
nia: PiS i anty-PiS. Cała reszta 
nie odgrywa większej roli. Wy-
gląda jednak na to, że PiS-owi 
przestaje zależeć na roli przy-
wódczej. Wierny jego elektorat 
na razie znosi cierpliwie upoko-
rzenia w postaci dąsów jakichś 
głupich bab na stanowiskach 
ambasadorów Izraela i USA, 
toleruje wypychanie Polaków 
na emigrację i zastępowanie 
ich cudzoziemcami o podej-
rzanej tożsamości, jak również 

bezkarność aferzystów. TVP 
usiłuje każdą porażkę rządu 
przekuć w sukces, ale jak długo? 
Brak tolerancji dla niezależnych 
dziennikarzy dobrze nie wróży.

Czy w takiej sytuacji po-
jedynczy obywatel ma jakieś 
szanse na właściwy wybór? Tak, 
szczególnie w takiej właśnie 
dwubiegunowej sytuacji. Od PiS 
możemy jednak jeszcze czegoś 
się domagać i otrzymać to, a od 
anty-PiS – niczego.

Gdyby Narodowcom udało 
się zewrzeć szeregi, to mogłaby 
być alternatywa.

Małgorzata Todd

Macierewicz odpowiada Michnikowi: 
„W mojej rodzinie nie było ludzi, którzy 

mordowali polskich patriotów, czy zdradzali 
na rzecz Sowietów”

Za i przeciw Michnikowi

Partia policjantów i złodziei

Być może natomiast Adam Michnik opiera 
swoje sądy i działanie na intuicjach, poglądach 
politycznych i uwarunkowaniach osobistych.

„Być może natomiast Adam Michnik opiera „Być może natomiast Adam Michnik opiera 
swoje sądy i działanie na intuicjach, poglądach „swoje sądy i działanie na intuicjach, poglądach 
politycznych i uwarunkowaniach osobistych.

„
politycznych i uwarunkowaniach osobistych.

„„„
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W niedzielę 14-go kwietnia 
w Nowym Tomyślu miało 
miejsce spotkanie z Joanną 
Lichocką – kandydatką do 
Europarlamentu. Towa-
rzyszyła jej Marta Kubiak 
- posłanka Prawa i Spra-
wiedliwości z Piły.  Salkę 
NOKu „wypełniło” 20 sym-
patyków PiS-u z naszego 
miasta, wspartych kilkoma 
z Opalenicy i Kuślina. Bez 
porównania - atrakcyjniej-
szymi ongiś dla Nowoto-
myślan byli „niezawiśli” 
sędziowie Tuleya i Stępień 
(pełna sala kinowa). 

Panią Joannę  znamy z  za-
angażowania i wrażliwości 
wystąpień w dyskusyjnych pa-
nelach telewizyjnych, a także 
czytujemy, (przynajmniej my, 
z klubu „Gazety Polskiej”) - 
jej rzeczowe felietony w tym 
czasopiśmie. Zasłużyła na 
porównanie jej waleczności 
(w obronie dobrej sprawy) ze 
swą francuską imienniczką 
Joanną d’Arc.

Po wprowadzeniu w bieżą-
cą, polityczną sytuację – pani 
Lichocka w gorących słowach 
wezwała prawą stronę sceny 
politycznej do uczestnictwa 
w majowych wyborach do 
P.E.  Ostrzegła, że lewicowi 
liberałowie wraz z koalicjan-
tami gremialnie pójdą do 
urn, by odzyskać władzę; i to 

czczymi obietnicami i poprzez  
wzbudzanie nienawistnych 
emocji. Mamiąc naród tym, 
że zagrożona jest demokracja, 
konstytucja, wolność, afirmo-
wanie LGBT, sądownictwo, 
a teraz oświata, i w ogóle, że 
robi się (a właściwie robiąc) 
zamieszanie w kraju  (ulica 
i zagranica) - mogą uzyskać 
upragnioną większość, aby 
było, tak jak było (tzn. bez 
„piniendzy”dla szaraczków). 

Nawiasem mówiąc – za 
opozycją opowiedzą się rów-
nież wszelkiej maści przestęp-
cy, nie wyłapani jeszcze przez 
ABW szubrawcy i cały plank-
ton pomniejszych kombinato-
rów. Statystyki wykazują, że 
w zakładach karnych ok. 80% 
osadzonych głosuje za PO. Po-
wątpiewałem, ale potwierdził 
mi to w rozmowie strażnik 
więzienny - członek tamtejszej 
komisji wyborczej. Nie trudno 
o domysł - czym się kieruje 
ten elektorat. Natomiast spora 
liczba potencjalnych wybor-
ców  PiS-u  zniesmaczonych 
demagogią, brakiem kultury 
dyskusji, ordynarnymi wypo-
wiedziami w TV - może po 
prostu nie pójść na wybory. 
Oczywiście, nie można nie 
dopuszczać opozycji do wy-
stąpień w publicznej TV, ale 
przecież można nie zapraszać 
tych, którzy notorycznie spro-
wadzają dyskusję do poziomu 

politycznej pyskówki; lekce-
ważą polecenia prowadzące-
go, przekrzykują oponentów, 
przerywają czyjeś wypo-
wiedzi, a swoje wydłużają, 
posługując się kłamstwem 
i demagogią, chwytliwymi 
sloganami, niewybrednymi 
epitetami, bocznikują  niewy-
godne tematy itp. 

Wdawanie się z takimi w 
wymianę poglądów zniechęca 
telewidza do polityki, do obu 
stron sporu. Miesza chamstwo 
z kulturą, z korzyścią dla 
chama, ze szkodą dla kultury, 
dla dobrych obyczajów, dla 
młodzieży, dla nas wszyst-
kich.  Zaś  50% rezygnujących 
z udziału w wyborach , to 
może być wygrana twardego 
elektoratu złej zmiany (od-
pukać w niemalowane, jak 
kilkakrotnie pani Lichocka 
w trakcie spotkania). Zwy-
czajny, zapracowany człowiek, 
chce mieć po prostu spokój i 
resztki wolnego czasu raczej 
przeznaczy na uczestnictwo w 
czymś rozrywkowym, zamiast 
trudzić się rozważaniami - po 
której stronie stanąć, jaka 
i czyja ma być Polska, czy 
Unia Europejska może stać 
się Europą Ojczyzn, a nie 
jakimś  tworem dla podej-
rzanej światowej finansjery 
- udoskonalonej, nowej wersji 
międzynarodówki.

 Antoni Ścieszka

Wrze już w wyborczym kotle

Dobra wiadomość dla Ochot-
niczych Straży Pożarnych. 
Ponad 30 jednostek z Wielko-
polski otrzymało dofinanso-
wanie na zakup samochodów. 
Wśród nich znalazły się OSP 
z naszego regionu. Środki po-
chodzą głównie z Narodowego 
i Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska, w nie-
których przypadkach udało 
się też pozyskać środki z Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. 

Wśród jednostek OSP, któ-
rym przyznano wsparcia na 
zakup nowych samochodów 
znalazły się: w powiecie gro-
dziskim OSP Kąkolewo i OSP 
Rakoniewice, w powiecie 
międzychodzkim OSP Mię-
dzychód i OSP Chrzypsko 
Wielkie, w powiecie nowo-
tomyskim: OSP Wojnowice 
i OSP Kuślin, w powiecie 
obornickim OSP Dąbrówka 
Leśna, w powiecie wolsztyń-
skim OSP Obra.

- Cieszę się, że mogłam 
pomóc druhom w pozyskaniu 
tych pieniędzy. Mam nadzieję, 

że szybko zostaną ogłoszo-
ne przetargi i wyczekiwane 
pojazdy trafią do jednostek 
– mówi pani poseł Marta 
Kubiak.

Pani poseł ma jeszcze jedną 
ważną informację dla stra-
żaków – zarówno tych zawo-
dowych, jak i ochotników. 
Fundacja Orlen Dar Serca 
prowadzi nabór wniosków 
o dofinansowanie zakupu 

sprzętu ratującego życie. Aby 
starać się o darowiznę, trzeba 
wejść na stronę internetową 
https://grantydarserca.orlen.
pl/ i wypełnić znajdujący się 
tam wniosek. Ważne: wnioski 
będą przyjmowane do 4 maja, 
czyli do Międzynarodowego 
Dnia Strażaka

- Zachęcam strażaków z 
naszego regionu do składania 
wniosków na dofinansowanie 
zakupu sprzętu. To dobra 
okazja do tego, żeby zdobyć 
dodatkowe pieniądze na wy-
posażenie – dodaje pani poseł. 

Poseł Marta Kubiak (PiS) za-
chęca uczniów klas IV – VIII 
szkół podstawowych z powia-
tów złotowskiego, pilskiego, 
czarnkowsko – trzcianeckiego, 
chodzieskiego, obornickiego, 
szamotulskiego, grodziskiego, 
nowotomyskiego, między-
chodzkiego, wolsztyńskiego 
i wągrowieckiego do udziału 
w konkursie plastycznym pt. 
„Mieszkam w Polsce, miesz-
kam w Europie”. Konkurs 
ma na celu zainteresowanie 
młodych obywateli tematyką 
Unii Europejskiej. Okazja 
jest szczególna, w tym roku 

bowiem przypada 10 rocznica 
wstąpienia Polski do Wspólno-
ty Europejskiej, a już 26 maja 
będą odbywały się wybory do 
Parlamentu Europejskiego.

Uczestnik konkursu musi 
wykonać pracę plastyczną na 
temat „Mieszkam w Polsce, 
mieszkam w Europie”. Tech-
nika wykonania jest dowolna, 
za to liczy się kreatywność, 
oryginalność i estetyka. Prace 
należy przesłać do 10 maja na 
adres: Biuro Poselskie Mar-
ty Kubiak ul. 11 Listopada 
40/322 64-920 Piła. Każda 
praca powinna być podpisana 

imieniem i nazwiskiem autora, 
należy dodać również klasę i 
nazwę szkoły, do której chodzi 
uczeń. Prace niepodpisane i 
takie, które wpłyną po termi-
nie, nie będą brały udziału w 
konkursie.

Czekają atrakcyjne nagrody. 
Za zajęcie I miejsca uczeń 
wraz ze swoją klasą pojedzie 
na jednodniową wycieczkę 
do Warszawy, podczas której 
odbędzie się zwiedzanie Sej-
mu. Nagrody czekają też na 
laureatów II i III miejsca.

Pełen regulamin konkursu 
dostępny jest u organizatora. 

Druhowie dostaną pieniądze 
na zakup nowych samochodów

Weź udział w konkursie

... zarówno tych zawo-
dowych, jak i ochotni-
ków. Fundacja Orlen 
Dar Serca prowadzi 
nabór wniosków o do-
fi nansowanie zakupu 
sprzętu ratującego 
życie.

„nabór wniosków o do-„nabór wniosków o do-
fi nansowanie zakupu „fi nansowanie zakupu 
sprzętu ratującego „sprzętu ratującego 

Ponad 1040. wystąpień oraz 
inicjatyw parlamentarnych w 
mijającej kadencji Parlamen-
tu Europejskiego miał Adam 
Szejnfeld, europoseł z Wiel-
kopolski. Tym samym zajął 
on: miejsce nr. 1. w pytaniach 
parlamentarnych, miejsce nr 1. 
w wystąpieniach dotyczących 
debat i głosowań w Parlamen-
cie Europejskim, miejsce nr 2.
w liczbie rezolucji, miejsce nr 
4. w liczbie wystąpień w de-
batach na sesjach plenarnych.
Tak wyglądają dane parlamen-
tarnej aktywności europosła 
Szejnfelda w odniesieniu do
wszystkich 51. eurodeputowa-
nych z Polski.

W ramach podsumowania 
warto wskazać przykładowe 
dane:
1. Autor 590 wystąpień pod-
czas obrad sesji plenarnych PE.
2. Współautor 240 rezolucji 
PE.
3. Autor 190 interpelacji wy-
magających odpowiedzi Ko-
misji Europejskiej
(najlepszy wyn ik wśród 
wszystkich polskich eurodepu-
towanych ze wszystkich frakcji
politycznych reprezentowa-
nych w PE).
4. Autor lub współautor 8 spra-
wozdań, w tym:
a) 3 raportów prowadzonych 
jako główny sprawozdawca.
b) 5 raportów prowadzonych 

jako kontrsprawozdawcą.
5. Autor lub współautor 12 
opinii, w tym:
a) 4 opinii prowadzonych jako 
główny opiniodawca,
b) 8 opinii prowadzonych jako 
kontropiniodawcą.
Europoseł z Wielkopolski był 
także autorem czterech ksią-
żek i broszur oraz dwóch
wykładów, które przygotował 
w trakcie obecnej kadencji 
Parlamentu Europejskiego:

I. Publikacje:
1. „Przewodnik po funduszach 
dla przedsiębiorczych”.
2. „TTIP – Rewolucja w świa-
towym handlu”.
3. „CETA – Partnerstwo dla 
dobrej przyszłości”.
4. „TiSA – Globalizacja usług”.

II. Wykłady:
1. „Unia na zakręcie”.
2. „Polska – Unia Europejska. 
Piętnaście lat członkostwa”.
Europoseł Szejnfeld w Par-
lamencie Europejskim jest 
członkiem Koła ds. Małych i 
Średnich Przedsiębiorstw oraz 
trzech komisji Parlamentu 
Europejskiego:
1. Komisji Rynku Wewnętrz-
nego i Ochrony Konsumentów 
(IMCO).
2. Komisji Handlu Międzyna-
rodowego (INTA).
3. Komisji Rozwoju (DEVE).
Adam Szejnfeld, w ramach 

swojej dzielności parlamen-
tarnej był także m.in:
1. Stałym Sprawozdawcą Par-
lamentu Europejskiego ds. 
Umowy Handlowej Unia Eu-
ropejska – Korea Południowa.
2. Ambasadorem Programu 
„Erasmus dla Młodych Przed-
siębiorców” (jako jedyny Po-
lak w PE).
Poza danymi związanymi 
bezpośrednio z pracą parla-
mentarną warto wskazać także 
na aktywność polityczną oraz 
edukacyjną posła Szejnfelda, 
który w ciągu minionej ka-
dencji spotykał się z Wielko-
polanami nie tylko w Polsce, 
ale także i w Brukseli. W Par-
lamencie Europejskim gościł 
łącznie prawie 700 osób, repre-
zentujących niemal wszystkie 
powiaty całej Wielkopolski.
Adam Szejnfeld w ramach 
swojej aktywności zajmował 
się, poza sprawami z zakresu 
gospodarki, małych i śred-
nich przedsiębiorstw, handlu 
międzynarodowego, ochrony 
konsumentów, prywatności 
oraz bezpieczeństwa w cyber-
przestrzeni czy pomocy pań-
stwom rozwijającym się, także 
sprawami równości kobiet i 
mężczyzn oraz statusu kobiet 
w nowoczesnym społeczeń-
stwie. W ramach tego prowa-
dzi m.in. portal internetowy: 
www.kobiecastronazycia.pl

Marta Łasak

Podsumowanie działalności 
w P.E. posła A. Szejnfelda
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m Kościan
Aleksandra Sobierajewicz 
i Wiktoria Glinkowska z I 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. Oskara Kolberga w 
Kościanie będą reprezen-
towały Powiat Kościański 
podczas sesji Sejmiku 
Młodzieży Województwa 
Wielkopolskiego.

Uczennice te wzięły udział 
w powiatowych eliminacjach 
zespołu uczniowskiego orga-
nizowanych 2 kwietnia 2019 
roku przez Starostwo Powia-
towe w Kościanie. Zadaniem 
zespołów uczniowskich było 
przygotowanie pisemnej pracy 
na temat korzyści płynących 
z członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej, na przykładzie 
rodzinnego powiatu oraz za-
prezentowanie wykonanej pra-
cy przed komisją rekrutacyjną.

Przewodniczącą komisji 
rekrutacyjnej była Iwona Be-
reszyńska – przewodnicząca 
Rady Powiatu Kościańskie-
go, członkami komisji były 

także pracownice Wydziału 
Oświaty i Spraw Społecznych 
starostwa.

Eliminacje konkursowe 
zorganizowano w ramach 
projektu pn. Sejmik Młodzieży 
Województwa Wielkopol-
skiego z tematem wiodącym: 
„15-lecie członkostwa Polski 
w Unii Europejskiej okiem 
wielkopolskiej młodzieży”.

W naszym powiecie przy-
stąpiło do nich I Liceum 
Ogólnokształcące im. O. Kol-

berga w Kościanie. Szkoła 
wytypowała zespoły uczniow-
skie w składzie: Adrianna 
Nowak i Zofia Zborowska, 
Aleksandra Szlecht i Zuzanna 
Mądra, Julia Dominiczak i 
Marianna Czapla, Julia Mróz 
i Paulina Szrejder, Julia Pie-
trzak i Kornelia Szymańska, 
Weronika Stefan i Oliwier 
Adamczak, Wiktoria Reczek 
i Weronika Szymańska, Wik-
toria Glinkowska i Aleksandra 
Sobierajewicz

Uczestnicy Sejmiku Młodzieży

XXIII Festiwal Zespołów 
Śpiewaczych „Szparagowe 
Żniwa” odbędzie się w dniu 
8 czerwca 2019r. (sobota) 
na Stadionie Miejskim w 
Trzcielu, ul. Poznańska 10.

Serdecznie zapraszamy do 
przesłania karty zgłoszenia 
oraz do czynnego uczestnictwa 
w naszym festiwalu.

Celem Festiwalu jest oca-
lenie od zapomnienia pieśni 
ludowych, religijnych, patrio-
tycznych oraz popularnych, 
które przez dziesięciolecia 
towarzyszyły pokoleniom Po-
laków w chwilach radości i 
smutku, jednocząc i dodając sił 
w trudnych momentach naszej 
zawiłej historii.

Ideą festiwalu jest promo-
wać rodzime zespoły, które 
po raz pierwszy i kolejny mają 
możliwość uczestnictwa w 
Festiwalu „Szparagowe Żniwa.

Zespoły, które brały już 
udział w naszym festiwalu 
mogą ponownie w nim uczest-
niczyć. Liczy się kolejność 
zgłoszeń. Liczba zespołów 
biorąca udział w Festiwalu nie 
może przekroczyć 12, 6 zespo-
łów w części pierwszej oraz 
6 zespołów w części drugiej 
festiwalu. Zgłoszone zespoły, 
oprócz przygotowanego reper-
tuaru mogą przygotować utwór 
stricte związany z naszym 
Festiwalem (jako 4 kompozy-
cja). Zapraszamy również do 
tworzenia Wieńców Szparago-
wych oraz wspaniałych prze-
pisów i potraw kulinarnych 
związanych ze szparagami. 
Dodatkowe nagrody czekają!

Prezentowane utwory (max. 
3 kompozycje - do 12 min.) 
mogą być wykonywane a’ca-
pella lub z akompaniamentem.

Placówki delegujące lub 
zespoły we własnym zakresie 

pokrywają koszty transportu.
Koszty organizacyjne i me-

rytoryczne ponoszą organi-
zatorzy.
Nagrody:
- wszystkie zespoły otrzymują 
okolicznościowe puchary i 
dyplomy;
- laureaci otrzymują nagrody 
rzeczowe.

Chętne zespoły potwierdzają 
swój udział w Festiwalu prze-
syłając kartę zgłoszenia do 
dnia 24 maja 2019r. na adres:
CENTRUM KULTURY
w Trzcielu
ul. Poznańska 9
66 – 320 Trzciel
lub mailem: gokistrzciel@wp.pl; 
dyrektorgokis@wp.pl

Organizacją i przebiegiem 
Festiwalu kieruje CK Trzciel 
pod kierownictwem:

Pani Anny Struzik - kom. 
665700620.

Zapraszamy do Trzciela na Festiwal 
„Szparagowe Żniwa”

m Grodzisk Wlkp.
W środę, 3 kwietnia 2019 
roku społeczność uczniowska 
Liceum Ogólnokształcącego  
w Grodzisku Wielkopolskim 
spotkała się przy popiersiu 
Juliusza Słowackiego, by  upa-
miętnić  170. rocznicę śmierci 
poety- patrona Liceum.   Pod-
czas apelu młodzież z klasy 
 I d w montażu słowno-poetyc-
kim przypomniała najważniej-
sze wydarzenia z życia patrona 
szkoły - Juliusza Słowackiego.  
Następnie delegacja złożyła 
kwiaty pod pomnikiem wiesz-
cza, odśpiewano Hymn Polski. 
Później młodzież z klasy 1d  
w krótkim wystąpieniu upa-
miętniła 14. rocznicę śmierci 
Papieża Jana Pawła II, którego 
wybór na Stolicę Piotrową 
przepowiedział Słowacki w 
wierszu „Pośród niesnasków 
– Pan Bóg uderza”.  Na koniec 
uczczono Wielkich Polaków 
symboliczną minutą ciszy i 
odśpiewano Pieśń Szkoły – 
„Testament  mój” Słowackiego.

W słonecznej, nieco wietrz-
nej pogodzie nauczyciele i 
młodzież ubrani w kołnierze 
„Słowackiego” przemaszero-
wali pod budynek Starostwa 

Powiatowego, gdzie wspólnie 
 z wicestarostą grodziskim - 
panem Sławomirem Górnym 
odśpiewano Pieśń Szkoły. 
Dalej korowód społeczno-
ści szkolnej grodziskiego 
„Słowaka” przemaszero -
wał na Stary Rynek. Tam  
w towarzystwie zastępcy bur-
mistrza - pana Marcina Brudło 
i sekretarza gminy - pana Ar-
tura Kalinowskiego  ponownie 
zabrzmiały słowa: „Jednak 
zostanie po mnie ta siła fatal-
na, co mi żywemu na nic, tylko 
czoło zdobi, lecz po śmierci 
was będzie gniotła niewidzial-

na, aż was – zjadacze chleba 
– w anioły przerobi!…”

Druga część uroczystości 
obchodów Dnia Patrona odbyła 
się  w  Centrum Kultury  RON-
DO, gdzie dwuosobowe repre-
zentacje klas drugich uczest-
niczyły w Turnieju Wiedzy  
o Patronie. Tę część konkursu 
poprowadzili ubiegłoroczni 
zwycięscy: Bartosz Duczyński 
 i Konstanty Kinecki.  Spo-
śród klas drugich w tej części 
konkursu najlepiej zaprezen-
towała się drużyna z kasy II a 
w składzie: Anna Modystach i 
Adam Boch. 

Dzień Patrona w „Słowaku”

m Grodzisk Wlkp.
W 28 marca br. w auli 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. Juliusza Słowackiego 
w Grodzisku Wielkopol-
skim odbył się V Konkursu 
Wiedzy o Powiecie Grodzi-
skim dla gimnazjalistów i 
uczniów szkół podstawo-
wych ( kl VII –VIII). W 
konkursie zaprezentowało 
się 44 uczniów ze szkół 
w: Granowie, Grąblewie,  
Ptaszkowie, Kamieńcu, Ra-
koniewicach, Rostarzewie i 
Grodzisku Wielkopolskim.

Najpierw wszyscy uczestnicy 
konkursu spotkali się w auli 
szkoły, gdzie powitała ich 
dyrektor liceum Jadwiga Ła-
cheta. Następnie uczniowie 
przeszli do sal  i zmierzyli 
się z testem, który pozwolił 
wyłonić grono najlepszych.   
Po teście młodzież z uwagą 
wysłuchała  wystąpienia Sta-
rosty Grodziskiego Mariusza 
Zgaińskiego. W tym czasie ko-
misja konkursowa sprawdziła 
testy  i wyłoniła najlepszych.  
W tym roku poziom zmagań  
był bardzo wysoki. Ostatecz-
nie do części ustnej finału, 
którą poprowadził nauczyciel 
historii  Sebastian Skrzypczak 
zakwalifikowali się: Martyna 

Kandulska, Jagna Jaśkowiak, 
Martyna Maik, Patrycja Ma-
tysiak, Jakub Przywecki i 
Jakub Grześ. 

W finale odbyły się trzy 
rundy  pytań ustnych, po któ-
rych jury w składzie: Sta-
rosta Grodziski - Mariusz 
Zgaiński, dyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego im. J. Sło-
wackiego - Jadwiga Łacheta  
i nauczycielka historii i spo-
łeczeństwa Dorota Adam 
wyłonili trzech najlepszych: 
Martyna Kandulska, Jagna 
Jaśkowiak, Martyna Maik. 
Następnie uczennice te znów 
zmierzyły się z trzema seriami 
pytań ustnych, co pozwoliło 
wyłonić zajęte miejsca.  I tak:
a I  miejsce zdobyła Jagna 
Jaśkowiak ze Szkoły Pod-
stawowej im Jana Pawła II w 
Ptaszkowie;
a II miejsce zdobyła Marytna 
Kandulska ze Szkoły Pod-
stawowej im Jana Pawła II w 
Ptaszkowie;
a III miejsce zdobyła Martyna 
Maik  ze Szkoły Podstawowej 
nr 4 im. kpt. Józefa Rejdycha 
w Grodzisku Wlkp.;

Z kolei wyróżnienia przy-
znano:
a Patrycji Matysiak ze Szkoły 
Podstawowej im. Andrzeja 
Grubby  w  Kąkolewie ;

a Jakubowi Przyweckiemu 
ze Szkoły Podstawowej im. 
Powstańców Wielkopolskich 
w Granowie
a Jakubowi Grzesiowi Szkoły 
Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich w Granowie

Organizatorzy zdecydowali się 
nagrodzić dodatkowo dwóch 
uczniów, którzy bardzo dobrze 
napisali  test i którym zabrakł 
tylko jeden punkt, aby znaleźć 
się w finale.  Są to:  Daria An-
tosz ze  Szkoły Podstawowej 
nr 4 im. kpt. Józefa Rejdycha 
w Grodzisku Wlkp.; oraz  
Dominik Wielgosz ze Szkoły 
Podstawowej im Jana Pawła II 
w Ptaszkowie;

Wręczenia nagród dokonali: 
Starosta Grodziski Mariusz 
Zgaiński oraz dyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego im. J. Sło-
wackiego - Jadwiga Łacheta .

Zwycięzcom gratulujemy.
Dz ięk ujemy za  m a t e -

r ia lną i rzeczową pomoc 
w organizacji  konkursu: 
Sta rostwu Powiatowemu  
w Grodzisku Wielkopolskim, 
Liceum Ogólnokształcącemu 
im. J. Słowackiego W Gro-
dzisku Wielkopolskim, firmie 
Alsen Grodzisk Wielkopolski 
oraz  Gminnej Spółdzielni 
Samopomoc Chłopska w  Gro-
dzisku Wielkopolskim

W środę, 27 marca br. o g. 
18.00 w sali widowiskowej 
Centrum Kultury RONDO 
Grupa Teatralna ARLEKIN 
wystawiła spektakl ,,Iliada 
Homer’’ Alessandro Baricco.  
Spektakl został zaprezento-
wany  z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Teatru, który na 
całym świecie obchodzony jest 
27 marca, a także jako impre-
za towarzysząca Festivalowi 
Europen Latin Grec organizo-
wanego w Lyonie we Francji.  

W ramach festiwalu w każ-
dy przedostatni piątek marca o 
godzinie 10.00 czasu lyońskie-
go odbywa się międzynarodo-
we czytanie dzieł starożytnych 

twórców. W projekcie biorą 
udział różne grupy na całym 
świecie. W tym roku dziełem, 
z którym zmierzyć się musieli 
uczestnicy festiwalu, była 
,,Iliada’’ Homera. 

W ramach tego festiwalu na 
całym świecie odbywają się 
różne imprezy towarzyszące, 
między innymi sympozja, 
odczyty, spektakle teatralne 
inspirowane lekturą staro-
żytnego dzieła. W projekcie 
od trzech lat bierze udział 
młodzież z Liceum Ogólno-
kształcącego im. Juliusza Sło-
wackiego w Grodzisku Wlkp. 
W tym roku oprócz udziału w 
międzynarodowym czytaniu, 

które odbyło się 22 marca w 
auli liceum, Grupa Teatralna 
ARLEKIN wystawiła ,,Ilia-
dę’’ Homera w uwspółcze-
śnionej wersji Alessandro 
Baricco. Po spektaklu młodsi 
członkowie grupy wraz z 
opiekunką Hanną Mańkowską 
pożegnali trzeciolkasistów, 
którzy już w kwietniu opusz-
czą mury szkoły i przystąpią 
do egzaminów maturalnych. 
Grupa i opiekunka mają jed-
nak nadzieję, że nie opuszczą 
grupy teatralnej, tylko zawie-
szą na czas egzaminów swoją 
działalność.  

Festival Européen Latin 
Grec

V Konkurs Wiedzy o Powiecie

Arlekin wystawił „Iliade Homera”

Organizatorem tego presti-
żowego ogólnopolsk iego 
Konkursu jest Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach 
- Naukowe Koło Logistyki 
„DIALOG” działające przy 
Katedrze Logistyki Ekono-
micznej na Wydziale Zarzą-
dzania. Celem Konkursu jest 
pobudzanie i rozwijanie zain-
teresowania młodzieży proble-
matyką logistyki.

W eliminacjach szkolnych 
wzięło udział 86 szkół (686 
uczniów) z całej Polski. Do 
TOP10 zakwalifikował się ze-
spół Naszej szkoły w składzie: 
Katarzyna Pawlak , Dominika 
Sławińska oraz Mateusz Woj-
nowski z klasy 4a. 

Logistycy z ZST w gronie 10 najlepszych 
zespołów w Polsce 

TALENTY SZKOLNE
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Marzanna Skrzypczak-Mi-
zgalska, Tadeusz Feli-
czak, Jan Futro i Ryszard 
Kmiecik otrzymali tytuł 
Zasłużony dla Miasta Lesz-
na. Nowym Honorowym 
Obywatelem Leszna został 
Karol Pabisiak, przewodni-
czący leszczyńskiej Soli-
darności. Tytuły przyznała 
na czwartkowej sesji Rada 
Miejska, ich oficjalne wrę-
czenie odbędzie się 3 maja. 

Nadawaniu tytułów honoro-
wych dla osób zasłużonych 
dla Leszna towarzyszy zwy-
czajowo specjalna procedura. 
Propozycje są omawiane „w 
kuluarah” czyli w gronie po-
szczególnych klubów, ich prze-
wodniczących i z prezydentem 
jeszcze przed sesją. Jeżeli nie 
budzą kontrowersji projekty 
uchwał trafiają do porządku 
obrad, i praktycznie bez żad-
nej dyskusji są przyjmowane, 
zazwyczaj przez aklamację. 

Tak samo było z projek-
tami dotyczącymi najnow-
szych Zasłużonych dla Miasta 
Leszna i Honorowego Oby-
watelstwa Miasta. Pierwszy 
tytuł rada nadała czterem oso-
bom. Pierwszą jest Marzanna 
Skrzypczak-Mizgalska. Hanna 
Kotomska (PL 18) w uzasad-

nieniu projektu podkreślała jej 
związki z leszczyńską kulturą, 
zwłaszcza muzyczną. Przy-
pominała koncerty przygoto-
wane przez panią Marzannę, 
szczególnie oprawę muzyczną 
Dożynek Centralnych w 1977r. 
oraz wielki koncert z okazji 10 
rocznicy śmierci Jana Pawła II. 

Drugim zasłużonym jest 
Tadeusz Feliczak. Marek Wein 
(KO) przedstawił jego życio-
rys, podkreślając pracę w I 
Liceum Ogólnokształcącym. 
-Kiedy byłem dyrektorem tej 
szkoły, największą pomoc 
otrzymałem właśnie od pana 
Feliczaka -mówił. Przypo-
mniał też zasługi kandydata 
dla samorządu - Tadeusz Fe-
liczak był radnym miejskim, 
inicjatorem postawienia po-
mnika Romana Maciejew-
skiego. Za przyjęcie uchwały 
podziękowała radnym Edyta 
Feliczak-Przybyła, obecna 
radna i córka pana Tadeusza. 

Kolejny tytuł Zasłużonego 
dla Leszna otrzymał Ryszard 
Kmiecik, działacz sportowy. 
Jacek Matecki (KO) wymie-
niając jego zasługi podkreślił 
przede wszystkim rolę, jaką 
pan Ryszard odegrał w odro-
dzeniu piłki ręcznej w Lesznie. 

Matecki (KO) wymieniając 
jego zasługi podkreślił przede 

wszystkMatecki (KO) wymie-
niając jego zasługi podkreślił 
przede wszystkim rolę, jaką 
pan Ryszard odegrał w odro-
dzeniu piłki ręcznej w Lesznie. 

Czwarty projekt dotyczył 
Jana Futro - prawnika, obecnie 
sędziego Sądu Apelacyjnego w 
Poznaniu. Tu laudację wygłosił 
przewodniczący RML Tomasz 
Malepszy, który przypomniał, 
że to właśnie Jan Futro odegrał 
niebagatelną rolę w reformie 
administracyjnej kraju, będąc 
pełnomocnikiem rządu na 
dawne województwo leszczyń-
skie i odtwarzając samorządy 
w 30 gminach. 

Ostatni honorowy tytuł na-
dano Karolowi Pabisiakowi, 
przewodniczącemu NSZZ 
Solidarność w Lesznie. -Ten 
działacz społeczny i związ-
kowy jest inicjatorem nadania 
imienia rondu Solidarności, 
ulicy ks. Jerzego Popiełuszki 
i pomnika Ludziom Solidar-
ności - mówił wiceprezydent 
Adam Mytych, przedstawiając 
projekt uchwały. Karol Pabi-
siak mieszka poza Lesznem, w 
gminie Krzemieniewo, dlatego 
właśnie otrzymał honorowe 
obywatelstwo. 

Oficjalne wręczenie wy-
różnień zaplanowane jest na 3 
maja.  Radio Elka

Honorowe tytuły przyznane 
pięciu osobom Aż 63 kamienice chce 

wyremontować w najbliż-
szym czasie samorząd 
Leszna. Trwa przetarg na 
opracowanie dokumentacji 
technicznej. Pieniądze na 
projekty pochodzą z Unii 
Europejskiej, pieniędzy na 
remonty jeszcze nie ma. 

Remonty budynków to element 
dużego projektu rewitalizacji 
centrum Leszna. -Przetarg do-
tyczy 63 kamienic, w większo-
ści z nich mają być wykonane 
pełne projekty budowlane, w 

pozostałych programy funkcjo-
nalno-użytkowe - mówi Beata 
Nawrocka, naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju UM Lesz-
na. Przedsięwzięcie jest bardzo 
poważne, ponieważ zakłada 
gruntowne remonty kamienic, 
łącznie z wysiedlaniem na 
czas ich trwania lokatorów do 
mieszkań zastępczych. Beata 
Nawrocka nie kryje, że Lesz-
no wzoruje się na podobnym 
projekcie przeprowadzonym w 
Łodzi, gdzie wyremontowano 
w ten sposób ok. 100 domów. 
-Trochę ich podglądamy, wie-

my że popełnili kilka błędów, 
mam nadzieję, że nam się uda 
ich uniknąć - mówi. 

Przetarg na wykonanie do-
kumentacji ma być rozstrzyga-
ny w maju. Miasto ma ponad 2 
miliony złotych na to zadanie, 
pieniądze pochodzą z unijnego 
programu realizowanego przez 
Ministerstwo Rozwoju. Na 
same remonty trzeba będzie 
jeszcze znaleźć źródła finanso-
wania, jednak Beata Nawrocka 
ma nadzieję, że inwestycje uda 
się przeprowadzić w najbliż-
szych latach.  Radio Elka

Na pewno nie będzie wy-
cinki drzew przy pomniku 
Żołnierzy Garnizonu Lesz-
no ani przy PWSZ – zapew-
nił podczas ostatniej sesji 
Rady Miejskiej prezydent 
Leszna Łukasz Borowiak. 
Była to odpowiedź na 
pytania zadane mu miesiąc 
temu przez radnego KO 
Tomasza Mikołajczaka. 

Podczas marcowej sesji Rady 
Miejskiej radny Koalicji Oby-
watelskiej Tomasz Mikołaj-
czak zapytał prezydenta Łuka-
sza Borowiaka o koncepcję za-
gospodarowania terenu wokół 
pomnika Żołnierzy Garnizonu 

Leszczyńskiego. Powstać ma 
tam między innymi

zbiornik na wody opadowe i 
parking, teren wokół pomnika 
ma otrzymać funkcje wypo-
czynkową. Zdaniem radne-
go przedstawiona koncepcja 
zakłada wycięcie rosnących 
przy pomniku drzew. -Tam 
nie ma drzew, będą nasadze-
nia - odpowiadał radnemu 
prezydent Łukasz Borowiak. 
Radny na swoim profilu w 
portalu społecznościowym 
umieścił fotografię terenu, o 
który pytał pokazując, że rosną 
tam drzewa. 

Podczas kolejnej sesji, która 
odbyła się w ubiegły czwartek 

prezydent Borowiak wrócił 
do pytania Tomasza Miko-
łajczaka, rozpraszając jego 
obawy. -Na pewno nie będzie 
żadnej wycinki drzew przy 
pomniku Żołnierzy Garnizonu 
Leszno - zapewnił. Jak wyja-
śnił przedstawiona koncepcja 
jest bardzo wstępna. -Nie ma 
jeszcze projektu budowlanego 
ani zezwolenia na budowę - po-
wiedział Borowiak. Przy oka-
zji prezydent obiecał, że nie 
będzie też wycinania drzew w 
innym miejscu, o którym rad-
ny Mikołajczak mówił, czyli 
w parku przy PWSZ, gdzie 
powstać ma pomnik Armii 
Krajowej.  Radio Elka

Dwie firmy złożyły oferty 
w przetargu na utwar-
dzanie dróg w Lesznie 
korą asfaltową. Na pierw-
szy ogień pójdzie droga 
łącząca ulice Dożynkową i 
Henrykowską. 

Urząd miasta szuka firmy, któ-
ra utwardzi gruntowe drogi tak 
zwaną korą, czyli destruktem 
asfaltowym pochodzącym z 
remontów ulic. Lista potrzeb 
jest dość długa, jednak jak już 

wcześniej zapowiedziano naj-
ważniejsze będzie utwardzenie 
drogi łączącej ulice Dożynko-
wą i Henrykowską - na razie 
nie ma ona swojej nazwy. 
Droga ma pełnić ważną rolę 
alternatywnego przejazdu na 
czas remontu ul. Szybowników 
i wiaduktu. 

Termin zgłaszania się chęt-
nych firm już minął. Jak po-
wiedział Radiu Elka Maciej 
Adamski z Miejskiego Zarzą-
du Dróg i Inwestycji wpłynęły 

dwie oferty. -Przedsiębiorstwo 
Dróg i Ulic zaproponowało 
cenę 1 386 tysięcy złotych, zaś 
firma Jacek Malepszy cenę 1 
026 tysięcy złotych - mówi 
Adamski. Obie ceny mieszczą 
się w założonej przez Urząd 
Miasta kwocie - na zadanie 
zaplanowano 1,4 miliona. Obie 
oferty będą teraz sprawdzane, 
jeśli niższa okaże się zgodna 
z zamówieniem, dojdzie do 
podpisania umowy. 

Radio Elka

Decyzja o przywróceniu bez-
pośredniego połączenia ko-
lejowego Leszna z Warszawą 
może zapaść najwcześniej 
w 2021 roku – czytamy w 
odpowiedzi, jaką poseł Adam 
Szłapka otrzymał z Minister-
stwa Infrastruktury. Dopiero 
wtedy skończą się bowiem 
modernizacje torów. 

Poseł Adam Szłapka złożył 
kolejną już interpelację w 
sprawie przywrócenia za-
wieszonego pięć lat temu 

bezpośredniego połączenia 
Leszno-Warszawa. Odpo-
wiedź, jaką otrzymał z Mi-
nisterstwa Infrastruktury jest 
w swojej wymowie podobna 
do poprzednich. Wiceminister 
Andrzej Bittel wyjaśnia, że na 
razie nie ma planów wznowie-
nia połączenia z powodu prac 
na liniach kolejowych. Prace 
na linii nr 3 Poznań-Warsza-
wa mają potrwać do czerwca 
2020 roku, zaś na linii 271 
Poznań-Wrocław pół roku 

dłużej - do końca 2020r. 
Póki co resort tradycyjnie 

już rekomenduje połączenia 
z przesiadką w Poznaniu. 
Wiceminister zachwala też 
wprowadzoną kilka miesię-
cy temu usługę „Wspólny 
bilet”, który - jak czytamy 
w odpowiedzi - daje pasa-
żerom możliwość podróży 
pociągami kilku niezależnych 
od siebie przewoźników i 
nie powoduje zwiększonych 
kosztów podróży.  Radio Elka

Ponad 60 kamienic do remontu

Borowiak: wycinki nie będzie

Dwie oferty na utwardzanie dróg Bezpośrednio do Warszawy? Nieprędko 

m Powiat Kościański
Powiatowa  Stacja Sa-
nitarno – Epidemiolo-
giczna w Kościanie we 
współpracy z Starostwem 
Powiatowym w Kościanie 
zorganizowała XIX edycję 
konkursu „Palić, nie 
palić – oto jest pytanie?”. 
Konkurs był skierowany 
do uczniów V klas szkół 
podstawowych.

Uczestnicy konkursu w tego-
rocznej edycji musieli samo-
dzielnie przygotować komiks 
promujący zdrowy styl życia,  
wolny od nałogu palenia pa-
pierosów i inhalowania e-pa-
pierosów.

Konkurs ma służyć posze-
rzaniu wiedzy uczniów na 
temat negatywnych skutków 
palenia tytoniu i inhalowania 
e-papierosów. Ma promować 
niepalenie, pomagać w kształ-
towaniu postaw asertywnych 
wobec osób namawiających do 
palenia i rozwijać wyobraźnię i 
kreatywność odbiorców.

W konkursie wzięło udział 
6 szkół podstawowych powiatu 
kościańskiego.

W czwartek, 25 kwietnia 
2019 roku Piotr Zielonka, 
dyrektor Powiatowej Stacji Sa-
nitarno-Epidemiologicznej w 

Kościanie i Zbigniew Franek, 
Wicestarosta Kościański wrę-
czyli nagrody i pogratulowali 
zwycięzcom konkursu. 

a I miejsce przyznano Emilii 
Jaroszyńskiej ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 2 w Kościanie,
a II miejsce przyznano Igoro-
wi Gawroniakowi ze Szkoły 
Podstawowej w Głuchowie,

Wyróżnienie przyznano:
a Gabrieli Leśniak ze Szkoły 

Podstawowej Nr 3 w Kościa-
nie.

Nagrody ufundowało Staro-
stwo Powiatowe w Kościanie.

Partnerami przedsięwzięcia 
na etapie wojewódzkim jest 
Wielkopolskie  Kuratorium 
Oświaty i Wielkopolskie Cen-
trum Onkologii.

Głównym organizatorem 
konkursu jest Wojewódzka 
Stacja Sanitarno – Epidemio-
logiczna w Poznaniu.

Palić nie palić - XIX edycja konkursu
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a Parlament Europejski na 
sesji plenarnej w Strasbourgu 
17 kwietnia przyjął rozporzą-
dzenie znoszące pięcioletni 
dodatkowy certyfikat ochron-
ny SPC (supplementary protec-
tion certificate) na produkcję 
leków generycznych i biopo-
dobnych przeznaczonych na 
eksport poza Unię Europejską. 
Nowe prawo umożliwi także 
produkcję na magazyn leków 
generycznych i biopodob-
nych już na 6 miesięcy przed 
wygaśnięciem dodatkowego 
świadectwa ochronnego.
a Polskie firmy farmaceutycz-
ne będą mogły konkurować 
na rynkach krajów trzecich na 
równi z firmami z USA, Chin 
czy Ameryki Południowej. 
Ponadto, będą mogły szybciej 
niż dotychczas wprowadzać 
swój produkt do obiegu na 
jednolitym rynku UE.
a Powstanie także do 25 000 
miejsc pracy w UE, rozszerzy 
się dostęp do leków dla euro-
pejskich pacjentów oraz wzro-
sną oszczędności narodowych 
funduszy zdrowia.

Przyjęte rozporządzenie bę-
dzie stosowane od 1 lipca 2022 
roku dla wszystkich SPC, które 
zostały zgłoszone, a ochrona w 
ramach patentu podstawowego 
jeszcze nie wygasła.

– Dzisiejsze głosowanie to 
zwieńczenie długiego procesu, 
w który Konfederacja Lewia-
tan była włączona od samego 
początku. Przyjęcie SPC MW 
jest sukcesem oraz dowodem 
to, że warto zabiegać o intere-
sy polskich firm w Brukseli. 
Stało się to możliwe dzięki 
doskonałej współpracy z na-
szymi członkami, komisarz 
E. Bieńkowską i jej zespołem, 
polskimi europosłami oraz ze 
Stałym Przedstawicielstwem 
RP przy UE, a w szczególno-

ści Wydziałem Ekonomicz-
no-Handlowym. Wszystkim 
najbardziej zaangażowanym 
osobom, serdecznie dziękuję – 
mówi Kinga Grafa, dyrektorka 
biura Konfederacji Lewiatan w 
Brukseli.

– Rok temu, wspólnie z 
europosłami T. Zwiefką oraz 
E. Łukacijewską, zorganizo-
waliśmy konferencję w Par-
lamencie Europejskim nt. 
wpływu SPC MW na europej-
ską gospodarkę i europejskich 
pacjentów. Zorganizowaliśmy 
również kilkanaście wizyt 
studyjnych dla przedstawicieli 
Polskiego Związku Pracodaw-
ców Przemysłu Farmaceutycz-
nego (PZPPF), którzy mieli 
okazję osobiście zaprezento-
wać swoje stanowisko Komisji 

Europejskiej, europosłom oraz 
Stałemu Przedstawicielstwu 
RP przy UE. Byliśmy w tej 
sprawie w stałym kontakcie 
z kluczowymi europosłami i 
na bieżąco informowaliśmy 
naszych członków o przebiegu 
prac w Parlamencie Europej-
skim i dzięki temu możemy 
dziś przekazać dobrą wiado-
mość polskim producentom 
leków oraz pacjentom – zauwa-
ża Adam Dorywalski, z biura 
Lewiatana w Brukseli.

Grzegorz Rychwalski, wi-
ceprezes PZPPF: To ogromna 
szansa, którą warto wykorzy-
stać. Wytwórcy leków z Polski 
i innych krajów Unii będą 
mogli wreszcie, na równych 
zasadach, konkurować na glo-
balnym rynku z resztą świata. 

Oznacza to rozwój gospodar-
czy całej Europy i nowe dobrze 
płatne miejsca pracy. Cieszę 
się, że krajowym producentom 
leków udało się przekonać Par-
lament i Komisję Europejską 
do przyjęcia tych korzystnych 
dla Europejczyków zmian. 
Dzięki temu przemysł far-
maceutyczny w Polsce zyska 
dodatkowy impuls do rozwoju.

Andrzej Grzyb, europoseł, 
EPL (ENVI): Dbamy o prawo 
UE wyrównujące warunki 
konkurencji między produ-
centami leków w UE, w tym 
w Polsce i poza UE. W obliczu 
dominacji na rynku globalnych 
koncernów, zmieniamy prawo 
UE, by nie dyskryminowało 
unijnych przedsiębiorców, by 
lepiej wspierać rodzimych, w 

tym polskich, producentów 
leków. Takie zmiany prawa UE 
to większa gwarancja lepszej 
dostępności leków w rozsąd-
nych cenach w Polsce, ale i 
większe możliwości konkuro-
wania naszych firm poza UE.

Czym jest mechanizm SPC 
MW?
Obecnie firmy unijne nie mogą 
zacząć produkcji leku gene-
rycznego lub biopodobnego 
wcześniej niż 25 lat od momen-
tu otrzymania przez producen-
ta leku oryginalnego ochrony 
patentowanej. Na ten okres 
składa się 20 lat ochrony gwa-
rantowanej przez patent oraz 5 
lat tzw. dodatkowego certyfi-
katu ochronnego (SPC), który 
ma zrekompensować czas 

utracony przez producenta no-
wego leku między momentem 
opatentowania formuły leku a 
wprowadzeniem na rynek. Do 
tej pory ochrona ta obejmo-
wała zarówno sprzedaż, jak i 
produkcję leku generycznego 
na terenie całej UE. Natomiast 
firmy farmaceutyczne usytu-
owane poza UE, po 20 latach 
ustania ochrony patentowej, 
mogą dany lek produkować i 
sprzedawać na całym świecie 
poza UE, a w momencie za-
kończenia 5 letniego okresu 
ochronnego, mogą wejść z nim 
również na rynek unijny. To 
stawia firmy z sektora MŚP na 
niekorzystnej pozycji.

Potwierdzają to wyliczenia 
Komisji Europejskiej załączo-
ne do propozycji legislacyjnej 
z 28 maja 2018 r. Okazuje 
się, że wprowadzenie zmian 
przepisów dotyczących SPC 
umożliwiłoby lokalnym pro-
ducentom leków ich sprzedaż 
poza Europę znacznie szybciej 
niż dotychczas. Szacunki po-
kazują, że w całej UE dzięki 
temu mogłoby powstać do-
datkowo aż do 25 000 miejsc 
pracy, a dochody ze sprzedaży 
dla europejskich firm farma-
ceutycznych mogłyby wzro-
snąć do ok. 10 mld euro do 
2025 r. Ponadto, projektowane 
zmiany wpłyną pozytywnie 
na europejskich pacjentów, 
którzy otrzymają dostęp do 
tańszych leków bezpośrednio 
po ustaniu ochrony patentowej, 
co wpłynie pozytywnie na 
narodowe fundusze zdrowia. 
Tylko w Polsce, dzięki kon-
kurencji, która następuje po 
wygaśnięciu ochron patento-
wych oszczędności szacuje się 
na 500 mln zł rocznie.

Konfederacja Lewiatan
źródło: 

http://konfederacjalewiatan.pl

Podziękowania dla posła Grzyba

Rak jest jednym z głównych 
wyzwań, przed jakimi stoi 
wielu Europejczyków. Pra-
wie każdy ma przyjaciela 
lub członka rodziny, który 
cierpi na raka czy nawet 
zmarł wskutek tej okropnej 
choroby. Mimo że główne 
kompetencje w zakresie opie-
ki zdrowotnej leżą w gestii 
państw członkowskich, UE 
może i musi wywiązać się 
ze swojej roli.

Grupa EPL jest gotowa 
uczynić wszystko, co w jej 
mocy, aby doprowadzić do 
tego, by za 20 lat nikt w UE 

nie umierał na raka.

Grupa EPL popiera następu-
jące konkretne kroki:
1. Badania naukowe
2. Polityka farmaceutyczna
3. E-zdrowie
4. Transgraniczna opieka zdro-
wotna
5. Profilaktyka
6. Badania przesiewowe i 
wczesne wykrywanie
7. Rejestr chorób nowotwo-
rowych
8. Perspektywa płci
9. Opieka nad osobami, 
które przeżyły chorobę no-

wotworową
10. Choroba nieuleczalna w 
miejscu pracy
11. Równowaga między ży-
ciem zawodowym a prywat-
nym
12. Opieka paliatywna

Badania nad rakiem i leczenie 
tej choroby mogą być bardziej 
skuteczne, jeśli najlepsze mó-
zgi w Europie będą ze sobą 
współpracować, a pacjenci 
będą mieć możliwość ko-
rzystania z efektów postępu 
niezależnie od miejsca za-
mieszkania.

Blisko dwie trzecie emisji po-
wodujących smog pochodzi 
z transportu drogowego, 
dlatego dziś Parlament 
Europejski przyjął nowe re-
gulacje dotyczące zamówień 
publicznych, które zachęcą 
do inwestycji w czyste pojaz-
dy i pomogą w zmniejszeniu 
skali tego problemu.

„Sektor publiczny potrzebuje 
czystych, energooszczędnych 
autobusów, ciężarówek i samo-
chodów dostawczych, a euro-
pejski przemysł długofalowego 
impulsu innowacyjnego, który 
pozwoli mu stawić czoła glo-
balnej konkurencji. Przyjęty 
dziś dokument o wspieraniu 
czystych pojazdów, stanowi 
odpowiedź na te wyzwania”, 

powiedział sprawozdawcą do-
kumentu poseł Andrzej Grzyb.

„Przyjmujemy ambitne cele, 
rozliczane na poziomie państw 
członkowskich ale realizowa-
ne głównie przez samorządy. 
Dlatego zadbaliśmy o elastycz-
ność i dopasowanie do możli-
wości i aspiracji samorządów, 
by stymulować rozwój czy-
stej komunikacji publicznej. 
Ważne, by za dyrektywą szło 
wsparcie z unijnego budżetu i 
europejskich instytucji”, dodał 
europoseł.

Cele w dyrektywie doty-
czą pojazdów lekkich jak 
i ciężkich. Jednak główny 
efekt będzie miała na rynku 
autobusów, bo tu praktycznie 
wszystkie kupowane są przez 
zamówienia publiczne.

„W UE mamy już cham-
pionów, którzy rozwinęli 
technologie i z powodzeniem 
konkurują swoimi produk-
tami na Europejskim i świa-
towym rynku – reprezentuję 
Wielkopolskę i z dumą mogę 
stwierdzić, że nasz region 
może się pochwalić Solaris 
z Bolechowa koło Poznania, 
producentem nowoczesnych 
zeroemisyjnych, elektrycznych 
i wodorowych, autobusów, 
które znajdują nabywców na 
całym świecie, m.in. również 
w Brukseli”, podkreśla poseł 
Grzyb.

Nowe regulacje będą mu-
siały być stosowane do prze-
targów, które będą ogłaszane 
od drugiej połowy 2021 roku.

materiał: www2.eppgroup.eu

Sri Lanka. Zamachowcy 
doprowadzili do 8 wybu-
chów – poseł Grzyb potępia 
ataki i wzywa do wdrożenia 
rekomendacji PE w sprawie 
wolności religii na świe-
cieSri Lanka została zaata-
kowana w niedzielę rano. 

Do pierwszych sześciu eksplo-
zji doszło w trzech kościołach 
w Kolombo i dwóch innych 
miastach – Negombo i Batti-
caloa oraz w trzech luksuso-
wych hotelach w Kolombo. 
Siódmy wybuch miał miejsce 
w niewielkim pensjonacie na 
przedmieściach Kolombo, 
a ósmy nastąpił w dzielnicy 
mieszkalnej Dematagoda, 
również na obrzeżach tego 
miasta. Do ataków przyznało 
się ISIS.

“To kolejny cios w niewin-
nych ludzi, który obrazuje 
zapętlającą się walkę i prze-
śladowania na tle religijnym na 
świecie” skomentował Andrzej 
Grzyb poseł do PE, koordyna-
tor EPP ds Wolności Religii i 
Przekonań na Świecie, który 
od lat walczy o wolność re-
ligii i przekonań oraz lepszą 
ochronę Unii Europejskiej dla 
prześladowanych, w  szczegól-
ności chrześcijan.

Andrzej Grzyb potępia ataki 
i wzywa do szybkiego i pełne-
go wdrożenia rekomendacji 
Parlamentu Europejskiego 
przyjętych w styczniu tego 
roku z jego inicjatywy. Spra-
wozdanie “Wytyczne UE i 
mandat Specjalnego Wysłan-
nika UE ws promocji wol-
ności religii i wyznania poza 
UE” zawiera stanowisko PE 

ws. sytuacji wolności religii 
i przekonań na świecie oraz 
szereg rekomendacji, co do 
koniecznych zmian polityk 
w tym obszarze dla poprawy 
skuteczności UE.

Przyjęte sprawozdanie 
przedstawia m.in. rekomenda-
cje, co do przyszłości mandatu 
Specjalnego Wysłannika UE 
ds. FoRB, lepszego wykorzy-
stania przyjętych przez Radę 
Wytycznych UE czy kwestii 
wsparcia dedykowanych pro-
jektów z obecnego i przyszłego 
wieloletniego budżetu UE. 
Wynegocjowane przez posła 
Grzyba stanowisko PE, które 
wspierała petycja obywate-
li państw UE, podpisana w 
krótkim czasie przez ponad 56 
tyś osób, zostało pozytywnie 
ocenione przez Specjalnego 
Wysłannika UE ds. Wolności 
Religii i Przekonań oraz m.in. 
przez Biskupów Katolickich 
zrzeszonych w Konferencji 
Episkopatów Państw UE CO-
MECE.

„Sytuacja wolności reli-
gii i przekonań na świecie 

jest dramatyczna i stale 
się pogarsza – XXI wiek, 
naznaczony u progu wyda-
rzeniami 11 września, jest 
wiekiem instrumentalizacji 
religii dla celów politycznych. 
Walczymy o wolność religii 
i przekonań dla wszystkich, 
by ci, którzy są prześlado-
wani najbardziej, najbardziej 
skorzystali. Od lat, twarde 
dane pokazują, że najliczniej 
prześladowaną grupą religijną 
na świecie są Chrześcijanie. 
Cierpień i prześladowań do-
świadczają wyznawcy wielu 
religii i przekonań” – An-
drzej Grzyb.

#SriLankaAttacks, kolej-
ne akty narastających od lat 
prześladowań Chrześcijan. 
Potrzebne wdrożenie reko-
mendacji PE: wzmocnienie 
Specjalnego Wysłannika ds. 
#FoRB, wykorzystanie wy-
tycznych Rady z 2013, by także 
zapobiegać, lepsze finansowa-
nie z budżetu UE https://t.co/
gEYpl6mArC https://t.co/fy-
qIF6hlTN - Andrzej Grzyb (@
GrzybAndrzej) April 23, 2019

Ludowcy proponują wielki Unijny 
program antyrakowy 

Sektor publiczny walczy ze smogiem

Poseł Grzyb potępia ataki
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Jaka przyszłość czeka 
budynek dworca Poznań 
Główny oraz poznański 
węzeł kolejowy? O tym 
dyskutowali w poniedziałek 
przedstawiciele Polskich 
Kolei Państwowych, władz 
rządowych i samorządo-
wych razem z ekspertami. 
Zdecydowano, że powstanie 
„mapa drogowa” dworca, 
która określi najbliższe 
działania związane z tym 
terenem.

Spotkanie zorganizował woje-
woda wielkopolski Zbigniew 
Hoffmann. Przy wspólnym 
stole usiedli również: Jacek 
Jaśkowiak, prezydent Pozna-
nia, Krzysztof Golubiewski, 
członek zarządu PKP S.A., 
Paweł Neumann, dyrektor Re-
gionu Zachodniego Centrum 
Realizacji Inwestycji PKP 
PLK oraz eksperci wojewody, 
m.in. Bogdan Bresch, Adam 
Pawlik, Jerzy Kriger i poseł 
na Sejm RP Tadeusz Dziuba. 

Zbigniew Hoffmann roz-
począł spotkanie od przy-
pomnienia swojej decyzji z 
2016 roku, kiedy nie zgodził 
się na zaproponowaną przez 
inwestora koncepcję, zgodnie 
z którą na obsługę pasażerską 
miało zostać przeznaczone 
zaledwie 7,5 proc. powierzchni 
inwestycji. Według wojewody 
głównym zadaniem budynku 
ma być obsługa pasażerów, 
a nie aspekt komercyjny. - 
Dworzec musi pełnić funkcję 
dworca, a funkcja komercyjna 
może mieć tylko charakter 
dodatkowy - podkreślił woje-
woda wielkopolski Zbigniew 
Hoffmann. - Spotykamy się w 
takim gronie, aby jasno przed-
stawić mapę drogową naszych 
działań. Nie uda nam się tego 

zrobić bez zaangażowania 
wszystkich stron. Zapewne 
wszyscy zgadzamy się, że 
obecny kształt dworca i jego 
funkcje są przez poznaniaków 
i Wielkopolan oceniane kry-
tycznie. Dzisiejsze spotkanie 
niech będzie próbą naprawy 
błędów przeszłości. „Mapa 
drogowa” musi objąć szerszą 
perspektywę, a więc działa-
nia nie tylko tegoroczne, ale 
i w latach kolejnych. Naszym 
wspólnym celem musi być 

więc oddanie budynku dworca 
w okresie wakacyjnym w 2022 
roku - mówił wojewoda. 

Jacek Jaśkowiak, prezydent 
Miasta Poznania, podkreślił, 
że do współpracy należy za-
prosić przedstawicieli Urzędu 
Marszałkowskiego, który jest 
organizatorem transportu ko-
lejowego na terenie wojewódz-
twa. Decyzje, takie jak np. 
wybór projektanta, powinny 
być podejmowane wspólnie. 

- To nie może być projekt 

oderwany od potrzeb miasta. 
Powinien on uwzględniać 
m.in. trendy demograficzne 
Poznania, plany rozwojowe 
Wolnych Torów czy działania 
miasta w zakresie rozwoju 
komunikacji publicznej -  za-
znaczył prezydent Poznania 
Jacek Jaśkowiak. - Naszym 
celem jest to, by dworzec stał 
się obiektem przyjaznym dla 
mieszkańców oraz pasażerów, 
a przy tym zapewniającym 
możliwość komfor towego 
przesiadania się i łączenia 
różnych form transportu w 
ramach aglomeracji. 

Prezydent zaproponował 
powołanie specjalnego zespołu 
złożonego z przedstawicieli 
zainteresowanych stron, łącz-
nie z Zarządem Województwa, 
którzy wspólnie będą praco-
wać nad konkretnymi roz-
wiązaniami gwarantującymi 
sprawną obsługę pasażerską 
nie tylko teraz, ale na wiele 
kolejnych lat.

- Mamy wspólny cel i by 
go osiągnąć, musimy współ-
pracować - podkreślał Jacek 

Jaśkowiak, prezydent Pozna-
nia. - Przy projektowaniu 
rozwiązań dla całego terenu 
dworca, punktem wyjścia 
powinna być dla nas przede 
wszystkim funkcjonalność 
tego obiektu - by jak najlepiej 
służył on pasażerom. Należy 
sprawdzić, jaka jest przepusto-
wość dworca obecnie i jaka 
powinna być w kontekście pla-
nowanych nowych połączeń i 
rosnącego zapotrzebowania na 
transport kolejowy. Potrzebne 
są rozwiązania kompleksowe 
w ramach całego poznańskie-
go węzła kolejowego. Już teraz 
musimy myśleć o odciążeniu 
dworca Poznań Główny po-
przez wykorzystanie stacji na 
trenie miasta, gdzie powinny 
powstać mniejsze centra prze-
siadkowe.

Schemat działań w sprawie 
dworca Poznań Główny obej-
muje m.in. określenie daty 
sporządzenia projektu oraz 
budowy dworca, która - zda-
niem członka zarządu PKP 
S.A. - ma zakończyć się w tej 
perspektywie unijnej, czyli do 
2022 roku. Według Krzysztofa 
Golubiewskiego PKP S.A. w 
maju 2019 roku rozpoczną 
konsultacje społeczne. Czło-
nek zarządu spółki podczas 
spotkania opowiedział rów-
nież o harmonogramie nad-
chodzących działań.

- Termin realizacji doku-
mentacji projektowej wynosi 
36 tygodni od daty zawarcia 
umowy, czyli od 18 stycznia 
2019 roku. Spółka podpisała 
umowę z firmą Pas Projekt 
na opracowanie dokumentacji 
przedprojektowej, okołopro-
jektowej oraz projektów bu-
dowlanych i wykonawczych 
wszystkich branż dla realizacji 
zadania na kwotę 1,2 mln zł. 

Generalny wykonawca ma 
zostać wyłoniony do marca 
2020 roku, a realizacja robót 
docelowo zakończy się do maja 
2022 roku – mówił Krzysztof 
Golubiewski.

Projekt został dofinanso-
wany w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 doty-
czącego modernizacji dwor-
ców kolejowych. Umowa w 
tej sprawie została podpisana 
26 marca br.

Adam Pawlik, ekspert wo-
jewody ds. transportu, przed-
stawił również propozycje 
dotyczące poznańskiego wę-
zła kolejowego (PWK). Jego 
udrożnienie będzie możliwe 
przy współpracy wszystkich 
stron biorących udział w spo-
tkaniu. 

- Głównym celem jest li-
kwidacja tzw. wąskich gardeł 
w ramach poznańskiego węzła 
kolejowego - podkreślał eks-
pert. - Aby na wychodzących 
z niego dziewięciu liniach 
kolejowych mogło jeździć po 
30 par pociągów Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej na dobę, 
należy udrożnić trzy kierunki. 
Patrząc od strony dworca Po-
znań Główny są to odcinki: do 
Poznania Wschód, posterunku 
ruchu POD Jeżyce oraz - w 
kierunku południowym, gdzie 
konieczna będzie budowa tzw.: 
„przeplotki”. Taka przepusto-
wość sprawi, że kolej metro-
politalna będzie atrakcyjna 
dla mieszkańców, a problemy 
z korkami powinny w dużej 
części się zmniejszyć. 

Paweł Neumann, przed-
stawiciel PKP PLK, omówił 
dotychczasowe inwestycje 
prowadzone przez spółkę w 
obrębie poznańskiego węzła 
kolejowego. 

Blisko 492 mln złotych 
zaplanowano w tym roku 
na wsparcie warsztatów te-
rapii zajęciowej ze środków 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych. To o ponad 
105 mln złotych więcej niż 
przed czterema laty. W 
kolejnych latach strumień 
finansowego wsparcia bę-
dzie jeszcze silniejszy.

W 2020 roku kwota dofinan-
sowania tego typu placówek 
ze środków Funduszu wyniesie 
ponad 531,7 mln złotych, a w 
2023 roku – ponad 551,6 mln 
złotych.

Dzięki warsztatom osoby 
niepełnosprawne niezdolne 
do podjęcia pracy mają możli-
wość rehabilitacji społecznej i 
zawodowej.

Udział w warsztatach wiąże 
się z poczuciem przynależ-
ności, umożliwia nawiązanie 
relacji społecznych, wzmacnia 
poczucie wartości i umożliwia 
realizację talentów, które każ-
dy człowiek nosi w sobie bez 
względu na to z jakimi trud-
nościami się boryka. Biorąc to 
pod uwagę, nie mieliśmy żad-
nych wątpliwości, że warsztaty 
terapii zajęciowej potrzebują 

większego dofinansowania – 
mówi minister rodziny, pracy 
i polityki społecznej Elżbieta 
Rafalska.

Więcej pieniędzy na warsz-
taty terapii zajęciowej
Minister przypomina, że 
systematycznie rośnie kwo-
ta dofinansowania rocznego 
pobytu jednego uczestnika w 
warsztatach terapii zajęcio-
wej. W bieżącym roku to 17 
796 złotych, dokładnie 3 tys. 
złotych więcej niż jeszcze było 
to przed czterema laty.

W 2020 roku i w latach 
następnych kwota ta wzrośnie 
o kolejne 1,2 tys. złotych do 
poziomu 18 996 złotych. Bę-
dzie to 4,2 tys. złotych więcej 
niż w 2015 roku.

Wierzymy, że dzięki zwięk-
szonemu dof inansowaniu 
warsztaty będą lepiej służyły 
potrzebom osób niepełno-
sprawnych – mówi Rafalska.

Warsztaty terapii zajęcio-
wej – co to jest?
Warsztaty terapii zajęcio-
wej to placówki oferujące 
osobom niepełnosprawnym, 
niezdolnym do podjęcia pracy, 
możliwość rehabilitacji spo-
łecznej i zawodowej w zakresie 

pozyskania  lub przywracania 
umiejętności niezbędnych do 
podjęcia zatrudnienia. Warsz-
taty organizują dla osób nie-
pełnosprawnych zajęcia tera-
peutyczne i warsztatowe.

Co ważne, od zeszłego roku 
uczestnicy warsztatów mają 
możliwość odbywania praktyk 
zawodowych, mogą zapoznać 
się z pracą w konkretnym za-
kładzie pracy. W ten sposób są 
lepiej przygotowani do rozpo-
częcia aktywności zawodowej.

Warsztaty terapii zajęciowej 
mogą być organizowane m.in. 
przez fundacje i stowarzysze-
nia. Współfinansowane są ze 
środków PFRON. Zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 
ze środków Funduszu można 
dofinansować maksymalnie 
70 proc. kosztów utworzenia 
warsztatu i 90 proc. kosztów 
jego działalności.

W 2018 roku w całej Polsce 
działało blisko 720 warsztatów 
terapii zajęciowej, w których 
uczestniczyło niemal 27,5 
tys. osób.

https://www.gov.pl /web/
rodzina/wieksze-wsparcie-dla
-warsztatow-terapii-zajeciowej 

Tomasz Stube

„Okrągły stół” u wojewody

Większe wsparcie dla WTZ
Poznań podejmuje różno-
rodne inicjatywy na rzecz 
poprawy jakości życia se-
niorów. W lipcu 2016 roku 
został przyłączony do sieci 
Miast Przyjaznych Starze-
niu Światowej Organiza-
cji Zdrowia, skupiającej 
miasta otwarte na potrzeby 
osób starszych. 

Miasto postrzegane jest jako 
wiodące i w efekcie wszelkich 
działań w zakresie polityki se-
nioralnej wyznacza standardy 
dla całej Polski, stąd wybranie 
Poznania na spotkanie doty-
czące polityki senioralnej nie 
było przypadkowe. I właśnie 
w Bramie Poznania ICHOT w 
dniu 11 kwietnia samorządow-
cy z Warszawy, Krakowa, Ło-
dzi, Gdańska, Gdyni, Wrocła-
wia, Szczecina, Bydgoszczy, 
Częstochowy, Kołobrzegu, 
Lublina, Olsztyna, Ostrowa 
Wlkp., Radomia, Słupska, 
Torunia i Zielonej Góry, zasta-
nawiali się jakie rozwiązania 
wypracować aby poprawić 

jakość życia seniorów.
Głównymi tematami spotka-

nia były: działania na rzecz se-
niorów w takich miastach, jak 
Bydgoszcz, Radom i Szczecin, 
integracja międzypokoleniowa 
m.in. w Poznaniu i Warszawie, 
aktywizacja zawodowa senio-
rów na przykładzie Gdańska 
oraz wsparcie osób zależnych, 
niesamodzielnych przedsta-
wionych przez przedstawicieli 
Warszawy i Łodzi. Każdy z 
tematów wzbudził duże zain-
teresowanie, nie obyło się bez 
dyskusji i przedstawienia róż-
nych rozwiązań. Rozmawiano 
o aktywizacji zawodowej se-
niorów oraz o wsparciu osób 
zależnych, niesamodzielnych. 
W dyskusjach uczestniczy-
li również przedstawiciele 
Miejskiej Rady Seniorów w 
Poznaniu, Centrum Inicjatyw 
Senioralnych i Powiatowego 
Urzędu Pracy.

- Współpraca z seniorami 
to jeden z najważniejszych 
elementów polityki miasta – 
podkreślił w powitaniu Jędrzej 

Solarski, zastępca prezydenta 
Poznania - Nie polega ona na 
wzajemnych pochlebstwach - 
to przede wszystkim rzetelne 
i krytyczne rozmowy, dzię-
ki którym ulepszamy naszą 
ofertę dla seniorów. Wkrótce 
będziemy wprowadzać kolejne 
ułatwienia - np. nieodpłatne 
mycie okien dla tych, którzy 
mieszkają samotnie. Kom-
pleksowa oferta dla starszych 
mieszkańców miasta pozwala 
im jak najdłużej żyć aktywnie 
i w swoim środowisku...

Tego typu spotkania, poza 
wymianą doświadczeń, umoż-
liwiają także wybranie najcie-
kawszych rozwiązań i zasto-
sowanie  w innych miastach. 
Dobrze, że niektóre miasta 
współpracują w zakresie wy-
miany doświadczeń i dobrych 
praktyk w obszarze polityki 
senioralnej, co powinno  za-
owocować nie tylko wzrostem 
zainteresowania seniorami, ale 
przede wszystkim dalszą akty-
wizacją całej grupy społecznej.  

Roman Szymański

W Poznaniu o seniorach...
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Jest wstępne polityczne 
porozumienie w sprawie 
„Horyzont Europa” - unij-
nego programu w zakresie 
badań naukowych i innowa-
cji. W budżecie UE na lata 
2021–2027 Komisja Euro-
pejska proponuje przydzie-
lenie na ten cel 100 mld 
euro. - Jesteśmy na dobrej 
drodze do uruchomienia w 
2021 r. najambitniejszego w 
historii europejskiego pro-
gramu badań naukowych 
i innowacji – powiedział 
komisarz Carlos Moedas.

Inwestowanie w badania na-
ukowe i innowacje to inwesto-
wanie w przyszłość Europy, 
w wiedzę i nowe rozwiązania 
w celu utrzymania i poprawy 
europejskiego stylu życia. 
Dlatego też Komisja Junckera 
wyznaczyła nowy ambitny cel, 
jakim jest pogłębienie europej-
skiego potencjału innowacyj-
nego, zapewnienie trwałego 
dobrobytu i zachowanie naszej 
globalnej konkurencyjności. 
Program „Horyzont Europa”, 
zaproponowany przez Komisję 
w czerwcu 2018 r. jako część 
budżetu długoterminowego 
UE na lata 2021–2027, jest 
najambitniejszym w historii 
programem w dziedzinie ba-
dań naukowych i innowacji, 
dzięki któremu UE utrzyma się 
w czołówce światowych badań 
i innowacji.|

Carlos Moedas, komisarz 
ds. badań, nauki i innowacji, 
powiedział: - Z zadowoleniem 
przyjmuję to porozumienie 
wyrażające silne poparcie dla 
nowej Europejskiej Rady ds. 
Innowacji i naszego misyjne-
go podejścia do programów 
badawczych. Obecnie jesteśmy 
na dobrej drodze do urucho-
mienia w 2021 r. najambitniej-
szego w historii europejskiego 
programu badań naukowych 
i innowacji, kształtującego 
przyszłość silnej, zrówno-
ważonej i konkurencyjnej 
gospodarki europejskiej oraz 
służącego wszystkim regio-
nom Europy.

Program „Horyzont Euro-
pa” będzie bazował na osią-
gnięciach i sukcesie obecnego 
programu w zakresie badań 
naukowych i innowacji („Ho-
ryzont 2020”). Będzie on w 
dalszym ciągu stymulować do-
skonałość naukową Europy za 
pośrednictwem Europejskiej 
Rady ds. Badań Naukowych 
(ERBN) oraz poprzez sty-
pendia i wymiany w ramach 
działań „Maria Skłodowska-
Curie”, a także korzystać z 

doradztwa naukowego, wspar-
cia technicznego i specjalnych 
badań Wspólnego Centrum 
Badawczego (JRC), służby na-
ukowej Komisji Europejskiej.

Wprowadzi nowe elementy, 
w tym Europejską Radę ds. 
Innowacji (EIC). Europejska 
Rada ds. Innowacji, która jest 
obecnie w fazie pilotażowej, 
będzie punktem kompleksowej 
obsługi dla wprowadzania 
radykalnych i przełomowych 
innowacji z laboratoriów ma 
rynek, a także pomoże pod-
miotom rozpoczynającym 
działalność gospodarczą oraz 
małym i średnim przedsię-
biorstwom w rozwijaniu ich 
pomysłów na większą skalę. 
Zapewni bezpośrednie wspar-
cie dla innowatorów za po-
średnictwem dwóch głównych 
instrumentów finansowania: 
jednego dla wczesnych etapów 
prac, a drugiego dla etapu 
rozwoju oraz wprowadzania na 
rynek. Działalność ta będzie 
uzupełnieniem prac Europej-
skiego Instytutu Innowacji i 
Technologii (EIT).

Wstępne porozumienie 
polityczne osiągnięte przez 
Parlament Europejski, Radę i 
Komisję musi jeszcze zostać 
formalnie zatwierdzone przez 
Parlament Europejski i Radę. 
Budżetowe aspekty programu 
„Horyzont Europa” są uza-
leżnione od ogólnego porozu-
mienia w sprawie kolejnego 
długoterminowego budżetu 
UE, zaproponowanego przez 
Komisję w maju 2018 r.

Synergia z innymi przyszły-
mi programami i politykami 
UE jest nadal przedmiotem 
dalszych dyskusji i zależy od 
postępów w realizacji innych 
sektorowych wniosków w 
ramach długoterminowego 

budżetu UE. Postanowienia 
odnoszące się do międzynaro-
dowych układów o stowarzy-
szeniu są również przedmio-
tem dalszych dyskusji.

Komisja rozpocznie teraz 
przygotowanie wdrożenia pro-
gramu „Horyzont Europa” w 
celu opublikowania pierw-
szego projektu programów 
prac, zanim program zostanie 
uruchomiony w dniu 1 stycz-
nia 2021 r.

Europa, zamieszkiwana 
przez zaledwie 7 proc. świa-
towej populacji, generuje 20 
proc. światowych inwestycji 
w badania naukowe i rozwój, 
wydaje jedną trzecią wysokiej 
klasy publikacji naukowych 
oraz zajmuje dominującą po-
zycję na świecie w takich 
sektorach przemysłu, jak: 
farmaceutyka, chemikalia, in-
żynieria mechaniczna i moda.

Dzięki finansowaniu z UE 
zespoły z różnych krajów, 
zajmujące się różnymi dyscy-
plinami naukowymi, mogły 
współpracować i dokonać nie-
prawdopodobnych odkryć, a 
tym samym uplasować Europę 
na pozycji światowego lidera w 
dziedzinie badań naukowych i 
innowacji.

Program „Horyzont Euro-
pa” bazuje na tym sukcesie 
i wprowadza szereg nowych 
elementów, które przyniosą 
realne korzyści zarówno oby-
watelom, jak i całemu społe-
czeństwu.

Będzie on w dużym stop-
niu kontynuacją obecnego 
programu „Horyzont 2020”, 
programu UE w zakresie ba-
dań naukowych i innowacji na 
lata 2014–2020, zachowując 
takie elementy, jak: trzy filary, 
doskonałość jako centralny 
aspekt badań i utrzymanie 
sprawdzonych zasad i procedur 
dotyczących finansowania w 
ramach programu „Horyzont 
2020”. Został jednak udosko-
nalony, aby zmaksymalizować 
jego oddziaływanie, znaczenie 
dla społeczeństwa i potencjał 
w zakresie przełomowych 
innowacji.

Program „Horyzont Euro-
pa” jest kluczowym elementem 
realizacji „Odnowionego euro-
pejskiego programu na rzecz 
badań naukowych i innowacji 
– szansy Europy na ukształto-
wanie własnej przyszłości”. W 
programie tym, omawianym 
na posiedzeniu przywódców 
UE w maju ubiegłego roku 
w Sofii, określono kroki nie-
zbędne do zapewnienia global-
nej konkurencyjności Europy.

Autor: Komisja Europejska

Głosowanie nad Pakietem 
Mobilności odłożone! Wnio-
sek w tej sprawie złożył w 
poniedziałek formalnie euro-
poseł z Wielkopolski, Adam 
Szejnfeld. Antonio Tajani, 
przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego, podjął decyzję 
o wycofaniu z porządku obrad 
PE w Strasburgu głosowania 
nad tzw. Pakietem Mobilności. 

- Bardzo się cieszę, że nieko-
rzystne rozwiązania dla Polski, 
w szczególności dla polskich 
przedsiębiorców z sektora 
transportu, zostały zatrzymane 
- podkreśla eurodeputowany 
Adam Szejnfeld, który od 
początku obecnej kadencji 
Parlamentu Europejskiego 
walczy z próbami ograniczania 
działalności polskich transpor-
towców na europejskim rynku.

- Z punktu widzenia pol-
skich transportowców naj-
większym problemem byłoby 

zastosowanie sztywnych prze-
pisów – podobnych do tych 
o delegowaniu pracowników 
- do kierowców ciężarówek. 
Firmy musiałyby się zmierzyć 
z administracyjnym gąszczem 
przepisów w poszczególnych 
państwach UE. Szczególnie 
groźne byłoby to w krajach, 
którym najbardziej zależy na 
ograniczeniu konkurencji na 
rynku transportowym. Upo-
rczywe kontrole i twarda eg-
zekucja mogłyby w przyszłości 
skutecznie zniechęcać firmy 
do tego rodzaju działalności 
gospodarczej. Byłoby to ze 
szkodą dla samych firm, jak 
i ich pracowników. Koszty 
poniosłyby także i inne bran-
że, i to nie tylko te związane 
z transportem, jak na przy-
kład handel czy logistyka. 
Transport jest bowiem krwio-
obiegiem całej gospodarki.  – 
tłumaczy problem europoseł 
Adam Szejnfeld. 

- Wielu eurodeputowanych 
z różnych krajów i frakcji 
politycznych krytykuje pro-
jektowane zapisy. Godne pod-
kreślenia jest zaangażowanie z 
ramienia EPP pani poseł Elż-
biety Łukaciejewskiej. Każdy 

z nas na swoim froncie działa 
w tej sprawie. Skutkiem tego 
do trzech propozycji legisla-
cyjnych składających się na Pa-
kiet Mobilności zgłoszono w 
sumie ponad 1600 poprawek. 
To dowód na istnienie głębo-

kiego podziału w opiniach na 
temat tych dokumentów. Parla-
mentarne reguły, ale i zwyczaj 
nakazują w takim przypadku 
cofnięcie projektu do właści-
wej komisji, a nie poddawanie 
go głosowaniu na sesji plenar-
nej - dodaje eurodeputowany, 
odnosząc się do złożonego 
przez siebie wniosku, którego 
celem było zdjęcie z porządku 
głosowań w dniu dzisiejszym 
tego dokumentu.  

- W tym miejscu należy zło-
żyć gratulacje i podziękowania 
także polskim transportow-
com, którzy skutecznie prezen-
tują swoje racje w Brukseli, ale 
również mobilizują kolegów z 
innych krajów. Bez zbudowa-
nia szerokiego frontu przeciw-
ko mnożącym się w Europie 
protekcjonizmom, za chwilę 
okazać się może, że Jednolity 
Rynek Europejski jest tylko i 
wyłącznie pustym hasłem bez 
żadnej treści. Na to pozwolić 

nie możemy! - zaznacza poseł 
Szejnfeld, który wielokrotnie 
spotykał się zarówno w Bruk-
seli i Strasburgu, jak również 
w Polsce, na przykład w Po-
znaniu, z przedstawicielami 
organizacji reprezentujących 
przedsiębiorców i pracow-
ników z branży transportu 
drogowego w naszym kraju.  

- Polska ma jedną z naj-
większych flot transportowych 
w Europie. Dlatego nie ma 
żadnej przesady w stwierdze-
niu, iż obecnie procedowane 
propozycje legislacyjne mają 
fundamentalne znaczenie dla 
przyszłości branży transpor-
towej w naszym kraju. Jeśli 
znajdą się w nich rozwiązania 
niekorzystne dla Polski, wielu 
naszych przedsiębiorców być 
może będzie musiało wycofać 
się z europejskiego rynku - 
uważa eurodeputowany.

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Adam Szejnfeld

100 mld Euro na Horyzont Europa

Europoseł Szejnfeld ratuje polski transport

Komisja Europejska 
zgodziła się na rozbudowę 
terminalu LNG w Świno-
ujściu, który funkcjonuje 
od końca 2015 roku. Dzięki 
temu zdolności polskiego 
gazoportu do przyjmo-
wania skroplonego gazu 
zwiększą się z 5 do 7,5 
mld metrów sześciennych 
rocznie.

Jednak największym gazopor-
tem na Bałtyku (mniej wię-
cej trzykrotnie większym od 
Świnoujścia) ma być wspólne 
przedsięwzięcie Gazpromu 
i Shella w rosyjskim porcie 
Ust-Ługa.

KE stwierdziła, że plany 
rozbudowy są zgodne z unij-
nymi regulacjami dotyczącymi 
pomocy państwa zwłaszcza 
na ochronę środowiska i ener-
getykę. W ocenie unijnych 
urzędników polski projekt 
przyczyni się do zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw gazu 
w Polsce i państwach bałtyc-
kich poprzez dywersyfikację 
dostaw i utworzenie nowych 
szlaków transportu gazu w 
regionie.

Pod koniec stycznia do Ter-
minalu LNG im. Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego w Świ-
noujściu dotarła 50. dostawa 
skroplonego gazu ziemnego 
LNG.

Podpisanie polsko-amery-
kańskiej umowy ws. dostaw 
LNG, źródło PGNiG

Wzmocniona współpraca 
Polski i USA w dziedzinie 
energii

Minister energii Krzysztof 
Tchórzewski i sekretarz ds. 
energii USA Rick Perry pod-
pisali wczoraj (8 listopada) 
deklarację o wzmocnionej 
współpracy w dziedzinie bez-
pieczeństwa energetycznego. 
Tego samego dnia PGNiG i 
Cheniere Marketing Inter-
national podpisali 24-letnią 
umowę na zakup gazu ziem-
nego LNG.

KE zatwierdziła pomoc na 
budowę tego terminalu LNG 
w 2011 roku. Zwiększenie 
jego zdolności zostało potem 
włączone do listy projek-
tów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania 
UE w ramach planu połączeń 
międzysystemowych na ryn-
ku energii państw bałtyckich 
(BEMIP).

Spółka Polskie LNG otrzy-
ma 553 mln zł (128 mln euro) z 

Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego i Funduszu 
Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko na lata 2014-2020 
(jednym z jego priorytetów 
jest poprawa bezpieczeństwa 
energetycznego).

Terminal w Świnoujściu ma 
najwyższy spośród 22 lądo-
wych terminali regazyfikacyj-
nych w Europie poziom wyko-
rzystania, sięgający około 60 
proc. mocy regazyfikacyjnych 
(w przypadku większości eu-
ropejskich gazoportów średnia 
wynosi 30 proc.).

Program rozbudowy pol-
skiego terminalu zakłada 
zwiększenie mocy regazy-
fikacyjnych z 5 do 7,5 mln 
metrów sześciennych, budowę 
drugiego nabrzeża przezna-
czonego dla mniejszych jedno-
stek pływających, postawienie 
trzeciego zbiornika na LNG o 
pojemności 180 tys. metrów 
sześciennych oraz budowę 
bocznicy kolejowej do prze-
ładunku gazu skroplonego na 
cysterny kolejowe i kontenery 
ISO.

Spółka Polskie LNG – ope-
rator terminala LNG w Świ-
noujściu – ogłosiła przetarg na 
wykonawcę drugiego nabrzeża 
dla statków w gazoporcie. 
Projekt, w którego realizacji 
bierze udział Zarząd Morskich 
Portów Szczecin i Świnouj-
ście, ma być gotowy do połowy 
2023 r.

Nowe nabrzeże zapew-
ni terminalowi załadunek i 
rozładunek zbiornikowców, 
przeładunek LNG (transship-
ment), załadunek bunkierek 
( jednostek dostarczających 
LNG na statki, napędzane tym 
paliwem) oraz możliwość bun-
krowania (tankowania statków 
zasilanych LNG) na miejscu.

Dzięki nowym możliwo-
ściom – poinformowała spół-
ka – terminal w Świnoujściu 
“odpowie na rosnące zapotrze-
bowanie rynku, a także (…) na 
szereg europejskich regulacji, 
w szczególności przepisów 
klimatycznych i środowisko-
wych, które wymuszają trans-
formację w kierunku paliw 
niskoemisyjnych”.

W grudniu 2018 r. Polskie 
LNG rozpisało przetarg (ma 
się zakończyć jeszcze w tym 
roku) na trzy pierwsze ele-
menty rozbudowy terminala, 
które mają zwiększyć jego 
przepustowość do 7,5 mld m 

sześc. gazu rocznie, poprawić 
elastyczność i rozszerzyć gamę 
dostępnych usług.

Budowę największego gazo-
portu na Bałtyku planuje Rosja

Na razie – nie chcąc zrezy-
gnować z dominacji gazowej 
– Rosja zbudowała swój port 
LNG w Kaliningradzie. Kilka-
naście dni temu w uroczystej 
inauguracji uczestniczyli m.in. 
prezydent Rosji Władimir Pu-
tin i prezes Gazpromu Aleksiej 
Miller.

Rosja zainwestowała w to 
przedsięwzięcie, mimo wielu 
wcześniejszych wypowiedzi 
krytycznych pod adresem 
dostaw gazu skroplonego. 
Tymczasem jeszcze dwa lata 
temu szef Gazpromu krytyko-
wał pomysł angażowania się w 
LNG. Argumentował wtedy, 
że dostawy gazociągami są 
tańsze i stabilniejsze.

Marszałek Wasilewski – tak 
nazywa się pierwszy rosyjski 
terminal importowy LNG w 
Kaliningradzie – to w zasadzie 
na stałe zacumowany statek, 
chroniony od strony morza 
falochronem długości 728 
metrów, który ma go zabez-
pieczyć przed największymi 
sztormami. Jest to jedyna 
tego typu konstrukcja w Rosji. 
Zbiorniki statku są w stanie 
zregazyfikować 3,7 mld m/
sześc. gazu.

Mają do niego podpływać 
statki z gazem LNG, który 
będzie przerabiany na Wasi-
lewskim, a potem tłoczony na 
ląd. Oznacza to nową drogę dla 
dostaw gazu do obwodu ka-
liningradzkiego. Dotychczas 
bowiem ta rosyjska enklawa 
była zasilana z gazociągu Miń-
sk-Wilno-Kowno-Kaliningrad 
– jedyną drogą dostaw gazu 
prowadzącą przez terytorium 
Unii Europejskiej.

Jednak największym ga-
zoportem na Bałtyku ma być 
Baltic LNG w Ust-Łudze (port 
w obwodzie leningradzkim, w 
pobliżu ujścia Ługi do Zatoki 
Fińskiej). W czerwcu 2017 r. 
Gazprom i Shell podpisały me-
morandum ws. realizacji tego 
projektu. Budowa – poprzez 
rozbudowę istniejącego tam 
portu LPG – miałaby pochło-
nąć 18 mld dol i umożliwić 
dostawę 10 mln ton skroplo-
nego gazu rocznie. Obie firmy 
zakładają również możliwość 
rozwoju gazoportu do 15 mln 
ton rocznie.

Autor: EurActiv.pl

Zgoda Brukseli na rozbudowę 
terminalu LNG w Świnoujściu
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Motywem przewodnim 
wiosennego festiwalu Ery 
Jazzu (12-14.04.2019) była 
muzyka Krzysztofa Kome-
dy-Trzcińskiego. W pięćdzie-
siątą rocznicę jego tragicznej 
śmierci, galowym kon-
certem „Czas Ko-
medy” składamy 
hołd wybitnemu 
artyście. Muzycz-
nym dopełnieniem 
jest projekt, jaki 
przygotowa-
li poznańscy 
muzycy mło-
dego pokolenia 
(m.in. Piotr Scholz, 
Kacper Smoliński). 
Koncert obudowany był 
jubileuszową edycją książki 
„Czas Komedy”, radiowym 
słuchowiskiem oraz multime-
dialna projekcją. Sensacją był 
udział w koncercie słynnej 
grupy Radio String Quartet, 
która na poznański koncert 
przygotowała specjalny 
program „Komeda & More” 
obejmujący m.in. kompo-
zycje Krzysztofa Komedy 
w opracowaniu kwartetu 
wiedeńskich kameralistów.

Galowym wydarzeniem fe-
stiwalu był, jedyny w Polsce, 
koncert norweskiej wokalist-
ki Rebekki Bakken.„Re-
bekka Bakken – rekomen-
dując wokalistkę Dionizy 

Piątkowski, szef Ery Jazzu 
zapowiedział –  nie jest emi-
sariuszką skandynawskiego 
jazzu, ale najznamienitszym 
przykładem artystki, która 
rozwijając swój talent potrafi 

doskonale zaistnieć na 
hermetycznym rynku 

śpiewających 
jazz dam. Jest 
melancholijnie 
ujmująca jak 
Marianne Fa-
ithfull, jazzująca 
jak Diana Krall, 

charyzmatyczna 
jak Joni Mitchell i 

folkowo przekonują-
ca jak Norah Jones”.

Wiosenna Era Jazzu rozpo-
częła się – jak w tradycji tej 
imprezy – klubowym koncer-
tem Afroistic Trio – sene-
galskiego wirtuoza gitary i 
charyzmatycznego wokalisty 
Herve’a Samba, amerykań-
skiego basisty Reggie’go 
Washingtona oraz mistrza 
instrumentów perkusyjnych 
Ulri Yul Edorha. Funkowe 
i afrykańskie brzmienie 
jazzu w rozbudowanej 
skomplikowanymi fakturami 
zabawie wraz z oczywistym 
odniesieniem do tradycji 
oraz stylistyki nowoczesnego 
funky i współczesnego jazzu. 
Wszystkie to barwy i klimaty 
muzyczne potrafiły się 

wtopić w jedno, ale stały sie 
też migocacym kalejdosko-
powym brzmieniem ogarnia-
jącym przestrzeń klubu Blue 
Note.
 
Quo Vadis Dionizy Piatkow-
ski ze swoimi pomysłami  
stawiającymi ważne piętno 
na muzycznej panoramie Po-
znania. Jesteś jak dotąd nie-
doścignionym promotorem 
mającym zasługi zarówno 
jako profan ( w pozytywnym 
słowa znaczeniu) , jak i ten 
strzegący sacrum. Jak nikt 
inny dotąd dbasz o szczegóły 
i równowagę stylistyczną 
.Nie wszystkim taka dialek-
tyczna zasada przeciwieństw 
się udaje. i wierna publicz-
ność jest z tego powodu 
zachwycona nietuzinkowo-
ścią dzwięków w dur i moll. 
Dionizemu Piątkowskiemu 
-tak. W książce Czas Ko-
medy wydanej w 1993 roku 
przez wydawnictwo Alpim 
taką napisal dedykację „Dla 
Krzysztofa, który był dla 
mnie przewodnikiem po mu-
zyce w Poznaniu. Dzięikuję. 
Dionizy Piątkowski - podpis 
nieczytelny Nie wiem czy 
określenie Uczeń przerosl 
Mistrza ma w tym kontekscie 
jakiekolwiek znaczenie, ale 
cytat jet godny upowszchnie-
nia.. Do zobaczenia za rok! 
 Krzysztof Wodniczak 

Felieton Wodniczaka

Gratka dla miłośników Ciszy 
Jak Ta, którzy chcialiby posłu-
chać, co dzieje się „Pomiędzy 
Ciszą a ciszą” :)

Solowy projekt lidera ze-
społu, z piosenkami, które z 
różnych przyczyn nie znalazły 
miejsca w dyskografii zespołu 
zabrzmi  24.05 o godz. 20:00 
w Poznaniu w ramach 51 

Wieczoru Spotkań z Piosenką 
Nieobojętną.

Oprócz recitalu Michała 
Łangowskiego wraz z grupą 
muzyków - standardowy pro-
gram Klubu Szyderców Bis, 
który od 50 już edycji bawi i 
wzrusza Poznaniaków, i nie 
tylko, pięknymi kabaretowo
-poetyckimi nawiązaniami do 

najlepszych wzorców piosenki 
kaberetowo-potetyckiej.

Bardzo warto :) Sala Ama-
rantowa ul. Słowackiego 19/21.

Bileciki (20zł) do odbioru 
przed wejściem po wcześniej-
szej rezerwacji poprzez SMS 
na nr 791-347-924.

Do pośpiewania 
K.W.

„Pomiędzy Ciszą a ciszą” 

Za narodziny polskiego rnr 
przyjeto datę 24 marca 1959 
oku czyli pierwszy koncert 
zespołu zalożonego przez 
Franciszka Walickiego pod 
nazwą RHYTHM AND 
BLUES ( to raczej jest 
określenie jednej z konwencji 
stylistycznej, nurtu zaszu-
fladkowego do waznych 
stylistyk). 

Taki koncert odbył się w 
gdańskim klubie Rudy Kot. 
Taka jest oficjalna wersja 
umieszcza w leksykonach 
i kompetiach. Koncerty z mu-
zyką zachodnią - niechcianą, 
a nawet zakazaną- wyko-
nywano już w latach 1957 i 
1958. Nawet słynny zespół 
jazzowy Sekstet  Krzysz-
tofa Komedy pod innymi 
okazjonalnymi nazwami i 
śpiewajacym Jerzym Milia-
nem ukrywajacym sie pod 
różnymi pseudonimami nie-
oficjaalnie wykonywal taki 
program.W 1957 roku dla 
potrzb Polskiego Radia na-
grano niemal klasyczne rock 
and rolle z polskimi tekstami 
np. Bajobongo, W Arizonie, 
w Barcelonie śpiewane przez 
Zbigniewa Kurtycza i Jerzego 
Michotka.

Pewną cezurą czasu wy-
kazałem się jako promotor 
rnr przygotowując koncert 
na dziedzińcu pojezuickim 
dziesięć lat temu na 50 lecie 
roxk and rolla, a raczej 
w hołdzie  Franciszkowi 
Walickiemu zapraszajać do 
Poznania wykonawców, dla 
ktorych pisal teksty pod 
pseudonimem Jacek Grań. 
Nad sceną zawisł duży baner 
zólto - czarny z charaktery-
styczną twarzą Walickiego, 

a na scenie zagrali zespoły 
Max Bonard (rep. Niebiesko 
- Czarnych), Ania Rusowicz 
(pierwszy koncert plenero-
wy w jej karierze śpiewając 
utwory jakie wykonywala 
Ada Rusowicz), Jan Izba 
Izbiński z Tomaszem Jaśkie-
wiczem i Piotrem Kałuznym 
( rep. Czeslawa Nieme-
na Wydrzyckiego), Piotr 
Nalepa z zespołem Niebo 
( rep. Miry Kubasińskiej i 
Tadeusza Nalepy) Maciej 
Wróblewski (rep.Krzysztofa 
Klenczona oraz trio SBB w 
składzie Antymos Apostolis, 
Józef Skrzek i Marian Mu-
zykant. Koncert prowadził 
Jerzy Skrzypczyk współzało-
życiel Czerwonych Gitar.

Najlepszą pamięć muzycz-
ną w Poznaniu ma Tomasz 
Dziubiński, który już w 1968 
roku wraz z Wojciechem 
Kędziorą (Kordą) stworzył 
pierwszy poznański ansambl 
Rock Hall. Z odkurzonych 
archiwaliów użyczył on 
organizatorom koncertu 60 
lat poznańskiego rockand 
rolla swoje zapiski i dzięki 
nim  i jego erudycji będziemy 
mogli ucztować i biesiadować 
jak drzewniej bywało czyli 
w latach sześćdziesiątych i 
siedemdziesitych .Poszprano 
w roznych analach i odnale-
ziono weteranów i uszczypli-
wie nazwanych dinozaurów 
i zaproszono aktywnych 
niegdysiejszych muzyków 
tuzów poznańskiej sceny 
muzycznej.

Zapowiedzi są imponujace. 
Zaprezenują sie w klubie 
Blue Note następujące zespo-
ły w kolejności alfabetycznej: 
ASPEKT (Edmund Klaus, 

Eugeniusz Orlicki, Piotr Ka-
łuzny, Witold Drelski), BAR-
DOWIE (Roman Gloger, 
Wojciech Kurowiak, Janusz 
Murawski, Przemysław Li-
siecki, Eugeniusz Effenbarg, 
Maciej Nowicki, gościnnie 
Tomasz Dziubiński), ELI-
TAR - 7 (Piotr Siejakowski, 
Roman Gloger, Jan Zieliński, 
Adam Bardabusz, Stanislaw 
Bartosik, Krzyszztof Jarmu-
żek), GRUPA HUBERTA 
SZYMCZYŃSKIEGO (Hu-
bert Szymczyński, Andrzej 
Laskowski, Jan Zieliński, 
Jerzy Skowronek, Leszek 
Łuczak), KOMETY (Tadeusz 
Konieczny, Zbigniew Zietara, 
Jan Zieliński, Jan Mazurek), 
MANUFAKTURA CZTE-
RECH DYREKTORÓW 
(Piotr Kuzniak, Henryk 
Tomczak ,Janusz Maślak, 
Przemysław Lisiecki), 
SEKWENS (Eugeniusz Or-
licki, Piotr Kałużny, Witold 
Drelski, Soltysiak, Szymon 
Rogalski), VIOLINY ( Adam 
Adamski, Janauary Zaradny, 
Przemysław Soltysiak, Mi-
rosława szkaradek Soltysiak, 
Zbigniew Ziętara, Jerzy 
Skowronek).

Ten koncert,to co naj-
mnij maraton 5 godzinny, 
odbędzie się 3 czerwca br. 
o godz.20.00.Wsparcia dla 
koncertu udzielili Hieronim 
Dymalski i Jan Pera. Jeszcze 
nie raz będę rekomendo-
wał ten koncert na różnych 
łamach w gazetach papie-
rowych i portalach interne-
towych.Przecież cykliczne  
mojego autorstwa felietony 
Z pamietnika rockowego 
piernika zobowiązują!

Krzysztof Wodniczak

60 lat poznańskiego ROCKANDROLLA

Poznań może stać się stolicą 
polskiego jazzu. Wszystko 
za sprawą Ery Jazzu, która 
po raz kolejny udowodniła, 
że jazz może mieć klasę 
elitarną, ale gromadzić 
szerokie rzesze publiczności. 
Aquanet Jazz Festiwal. Woda 
przemieniła się w wino. Na 
naszych oczach, a właści-
wie – uszach… od 12 do 14 
kwietnia podczas wiosennej 
edycji kultowego festiwalu 
stworzonego przez Dionizego 
Piątkowskiego, afirmowane-
go nazwiskami nie tylko na 
świecierozpoznawanymi, ale 
dla niego ważnymi. 

Gala Finałowa Festiwalu na-
leżała do Rebekki Bakken. 
Scandinavian Touch of Jazz 
– bo taki był tytuł koncertu, 
poruszył niemalże wszystkie 
zmysły odpowiedzialne za po-
czucie spełnienia. Przekorny  
charakter i osobowość jak mu-
zyczny brylant. Osobista uroda 
i sceniczny wdzięk Rebekki 
Bakken. Norweska naturalność 
zelektryzowała polską publicz-
ność. W muzyce klasycznej 
nazwalibyśmy to wysokim c. W 
jazzie – stylowością, która opie-

ra się przemijaniu. Wystąpiła na 
jedynym koncercie w Polsce i 
pozwoliła poczuć się nam wy-
jątkowo. Pokazała, że kreacja 
sceniczna nie musi być manife-
stacją społeczną i polityczną jak 
np. w przypadku Elli Fitzgerald. 
Rebekka Bakken śpiewa jazz, 
który ma styl jednak jego forma 
jest przebojowa. Podobnie ona 
sama - wie, że aby być uznaną 
za damę jazzu, nie musi zawsze 
występować w czerwonych 
butach na wysokich obcasach. 
Zresztą je zdjęła podczas bisu. 
„Lubię koncertować w Polsce” – 
stwierdziła.Publiczność wstała. 
To był koncert pełen pasji, gdzie 
nastrój feelingu artysty z pu-
blicznością był jak niewidzial-

ny instrument, stojący gdzieś 
pomiędzy wyobraźnią a realnie 
bijącym sercem każdej osoby w 
Auli Uniwersytetu im. Adama  
Mickiewicza. Większość utwo-
rów pochodziła z najnowszego 
albumu „Things YouLeave 
Behind”. Jazz wzbogacony był o 
rumieniec folkowych nastrojów 
i klimat amerykańskiego rytm 
& bluesa oraz funky.

Wieczór wcześniej doświad-
czyliśmy spektaklu emocji oj-
czystych i międzynarodowych. 
Historia przestała rywalizować 
z teraźniejszością. To był Czas 
Komedy. To był Komeda odczy-
tany na nowo – przez pryzmat 
młodości poznańskich artystów. 
Z biblioteki uczuć legendarnego 

kompozytora i pianisty, wybie-
rali właściwe swojej wrażliwo-
ści fragmenty. Muzycy byli jak 
reżyserzy, którzy z dźwięków 
historii rozgrywali nowe sce-
ny, filmy krótkometrażowe. 
Znali język dawnej epoki i 
jego wartości transponowali 
na oczekiwania współczesnego 
melomana. Dla osób, które przy-
szły z ciekawości, podarowali 
zaskoczenie. Dla wytrawnego 
słuchacza – refleksję, co jesz-
cze można odnaleźć z muzyce 
Komedy. Komeda &More… 
Poznańscy muzycy na czele z 
Piotrem Scholzem zaprezento-
wali impresje na temat Komedy, 
a nie tylko kompozycje Mistrza.

W drugiej części „Czasu 

Komedy” zagrało Radio String 
Quartet. Premierowa interpre-
tacja Komedy w opracowaniu 
kwartetu wiedeńskich kame-
ralistów,była innowacyjna lecz 
przepełniona szacunkiem do 
tradycji. Własne pomysły mu-
zyczne i tożsamość kulturowa 
dźwięków były osadzone w 
klimacie przeżyć, które mają 
styl i autorski język. Tego też 
powinno się oczekiwać po obec-
nych artystach, którzy mierzą 
się z repertuarem uznawanym 
za klasykę. Jeśli się to udaje, 
to znaczy, że wykonawca jest 
artystą, a nie tylko rzemieślni-
kiem. Podczas drugiego wie-
czoru kwietniowej Ery Jazzu, 
to się udało. Warto zaznaczyć, 
że oba koncerty wpisały się 
w Rok Komedy, który został 
ogłoszony przez UNESCO. To 
był ewenement na skalę Polską 
– muzycy z Zachodu zostali na-
mówieni, żeby zagrać Komedę, 
czego na co dzień nie czynią, 
skupiając się bardziej na swoim 
repertuarze.

Era zainaugurowała swoją 
wiosnę w klubie Blue Note w 
Poznaniu, który od 20 lat czu-
wa, aby jazz nie tylko żył, ale 
zmartwychwstawał w sercach 

słuchaczy – co istotne – nie 
tylko od święta, choćby z oka-
zji zbliżającej się Wielkanocy. 
Afroïstic Trio – Afro Roots 
& Funky Jazz przybliżyło ryt-
my afrykańskie i funkowe w 
formie przystępnej dlakultury 
europejskiej. Amerykański ba-
sista, Reggie Washington, lider 
formacji, nie starał się zdomi-
nować scenicznych kolegów. Jak 
mawiają – „atmosferę pop-soul, 
rockowej energii, otwarcia na 
jazz, hip-hop, funky oraz modny 
electro-jazzu, nie  wspominając 
o sporej dawce afrykańskich 
przypraw” – dzielił umiejętnie 
z senegalskim gitarzystą i wo-
kalistą Herve Samb’em oraz 
wirtuozem instrumentów per-
kusyjnych Ulri Yul Edorh’em. 
Charyzma, siła osobowości i 
kreatywność dialogu z publicz-
nością – to były główne drogi 
ich muzycznej podróży.

Era Jazzu – Aquanet Jazz 
Festiwal. Takie wydarzenia 
domagają się bisu. A skoro do 
trzech razy sztuka… Nie – do 
trzech razy jazz… każdego 
z tych wieczorów byliśmy na 
podium. 

Tekst: Dominik Górny 
Foto: Hieronim Dymalski

Era Jazzu na podium

5 maja 2019 to data wy-
jątkowa. Właśnie wtedy 
przypada 200 rocznica 
urodzin wybitnego polskie-
go kompozytora Stanisława 
Moniuszki. Uczcijmy ten 
dzień razem!

Tego dnia warszawską ulicę 
Moniuszki zamienimy się 
w tętniący życiem, rozśpie-
wany i roztańczony Jarmark 
Moniuszkowski. Na ulicznej 
scenie artyści zaprezentują 
utwory Moniuszki w najróż-
niejszych aranżacjach, będzie 
można też wysłuchać koncertu 
chóru Filharmonii Warszaw-
skiej. Niespodzianką będzie 
oryginalny koncert carillonów 
Andrzeja Praisa z Poznania, 
a tancerze w strojach z epoki 
porwą nas do wspólnego po-

loneza. Podczas Jarmarku nie 
zabraknie też przysmaków 
inspirowanych przepisami z 
czasów artysty.

Na przystawkę, w samo 
południe polecamy koncert 
najpopularniejszych dzieł Sta-
nisława Moniuszki m.in. uwer-
tura do opery Halka, Mazur z 
opery Straszny Dwór, uwer-
tura do opery Verbum nobile 
oraz liczne arie, pieśni i duety.

Jest możliwość otrzymania 
bezpłatnego biletu na ten kon-
cert zgłaszając się on line:

http://moniuszko.szef.co/
formularze/akredytacja/

Ilość miejsc ograniczona, 
liczy się pierwszeństwo zgło-
szeń.

O godzinie 17:00, w sali Ka-
meralnej zaserwujemy danie 
główne; unikatowy spektakl 

na cztery fortepiany, w wy-
konaniu międzynarodowego 
zespołu Vlasty Traczyk „Eight 
Hands Quartet”, a także kon-
cert multimedialny „I like 
Moniuszko”.

Wstęp wolny po uprzednim 
zgłoszeniu na http://8hq.szef.
co/formularze/akredytacja/

Bezpłatne bilety otrzymają 
Państwo po przesłaniu zgło-
szenia. Ilość miejsc ograni-
czona, liczy się pierwszeństwo 
zgłoszenia.

Szczegółowe informacje o 
Jarmarku Moniuszkowskim 
na: http://polskiemedia.org/
moniuszko-na-moniuszki-za-
praszamy-na-wyjatkowe-uro-
dziny

Do zobaczenia!, Maestro 
Moniuszko na Was czeka!

Krzysztof Wodniczak

Jarmark Moniuszkowski 
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„Siedem Ostatnich Słów 
Zbawiciela na Krzyżu” Jose-
pha Haydna znamy z wielu 
interpretacji artystów na 
całym świecie. Szczególnie z 
wykonania w wielkich skła-
dach orkiestrowych. Wyko-
nanie tego oratorium przez 
muzyczny zespół Consor-
tium Sedinum i Dominika 
Górnego jako lektora, było 
zupełnie inne. Bez patosu i 
blichtru. A jednak udało się 
przekazać to, co jest sednem 
tego epokowego dzieła.

Oratorium J. Haydna artyści 
młodego pokolenia zinter-

pretowali sugestywnie. Udało 
im się ominąć dystans czasu 
historycznego, który dzieli 
moment stworzenia pierwszej 
(1785 r.) i drugiej wersji dzie-
ła (przygotowanej na skład 
kameralny w 1787 roku) od 
chwili, gdy je usłyszeliśmy w 
Kościele w Luboniu. Nie byli 
tylko efektowni, ale prawdzi-
wi. Schowali się za dziełem, 
wydobywając z niego właściwą 
treść muzyczną i literacką. Od-
dali nastrój smutku, refleksji, 
grozy a w finale – spokoju i 
pogody ducha. Ogarnęło nas 
głębokie, duchowe przesłanie 
o uniwersalnym wydźwięku. 

Prezentacji towarzyszył ele-
ment scenografii – siedem 
świec palących się na ambo-
nie. Po przeczytaniu każdego 
fragmentu, Dominik Górny 
gasił jedną z nich, po czym 
wybrzmiewała muzyka. So-
naty grali: Mikołaj Zgółka 
(skrzypce), Łukasz Nazarczuk 
(skrzypce), Piotr Chrupek 
(altówka), Bartosz Kokosza 
(wiolonczela). 

Organizatorami wydarze-
nia byli: Powiat Poznański i 
Fundacja Akademia Muzyki 
Dawnej. 

Krzysztof Wodniczak
fot. Hieronim Dymalski

Joseph Haydn odkryty na nowo

W ubiegłym roku, furorę 
na Rawie Blues zrobiła 
młoda francuska gita-
rzystka i wokalistka Laura 
Cox. Czy w październiku 
podobny entuzjazm wywoła 
młoda Amerykanka – Han-
nah Wicklund z zespołem 
The Steppin’ Stones? Jej 
koncert zakończy 39 edycję 
Rawa Blues Festival w kato-
wickim „Spodku”.

Pochodząca z Południowej 
Karoliny, a obecnie rezydująca 
w Nashville artystka zyskuje 
coraz większy rozgłos zarów-
no w ojczyźnie, jak i po drugiej 
stronie Atlantyku. Przygodę 
z muzykę rozpoczęła jako 
… ośmiolatka. Pierwszym 
utworem, którego nauczyła się 
grać i który wykonała podczas 
debiutanckiego występu na 
scenie był słynny rockowy 
hymn Neila Younga „Rockin’ 
In The Free World”. W rolę 
nauczyciela wcielił się tata, 
dzięki któremu opanowała też 
utwór Toma Petty’ego „It’s 
Good To Be King”. Zresztą 
w jej rodzinie posiadanie ar-
tystycznego talentu to norma. 
Mama odpowiedzialna jest za 
okładkę ostatniej – jak dotych-
czas – studyjnej płyty Hannah 
Wicklund & The Steppin’ 
Stones. Natomiast brat Hannah 
stoi na czele własnego zespołu.

Muzyka Hannah to piękny 
hołd oddanej bluesowej i roc-
kowej tradycji. Wokalistka i 
gitarzystka czuje się świetnie 
zarówno w ostrzejszych, za-
granych z pazurem utworach 
(jak singlowy „Bomb Thro-
ugh The Breeze”, do którego 
nakręcono klip), jak i żarli-
wie wykonanych balladach, 
bliskich dokonaniom Janis 

Joplin („Strawberry Moon”). 
Znamy już komplet wyko-
nawców, którzy zaprezentują 
się publiczności 11 paździer-
nika w sali koncertowej NO-
SPR-u oraz12 października 
w„Spodku”. Pierwszego dnia 
festiwalu zagrają: Irek Dudek 
oraz Rick Estrin & The Ni-
ghtcats. Natomiast w sobotę 
wystąpią zagraniczne gwiaz-
dy: utalentowana kanadyjska 
perkusistka i wokalistka Lind-
say Beaver, mistrz bluesowej 
gitary Daniel Castro, pianista 
i wokalista Victor Wainwright 
(nominowany do tegorocznych 
nagród Grammy!) oraz ikona 
bluesa i jazzu James Blood 
Ulmer z gościnnym udziałem 
znakomitego gitarzysty Ver-
nona Reida.

Na Dużej Scenie zobaczy-
my również reprezentantów 

polskiego bluesa, wyłonionych 
przez Radę Artystyczną Fe-
stiwalu spośród nadesłanych 
propozycji: Blackberry Bro-
thers, Blues Junkers, Christine 
& The Blue Drags oraz Willie 
Mae Unit. Na Małej Scenie 
wystąpią: Adam Zalewski 
Trio, Magda Hanausek, Lublin 
Street Band, Roxana Tutaj & 
Good Omen, Black Job, Blues 
Menu, Diapositive, Silesian 
Hammond Group, Tipsy Dri-
vers oraz The Storks.

    Bilety na 39 Rawa Blues 
Festival trafią do sprzedaży 1 
maja. Będą dostępne w ogól-
nopolskiej sieci Ticketmaster. 
Na maj, organizatorzy przygo-
towują również niespodziankę 
dla fanów bluesa związaną z 
cenami wejściówek na impre-
zę. Szczegóły wkrótce!

Krzysztof Wodniczak

Wielki talent zagra w „Spodku”!
MUZYCZNE BRZMIENIA

Don Vasyl; właściwie Vasyl 
Szmidt, do roku 1989 Ka-
zimierz Doliński[1] (ur. 10 
kwietnia 1950 w Łodzi) – rom-
ski piosenkarz, kompozytor, 
autor tekstów piosenek, poeta 
i animator ruchu kulturalnego 
polskich Cyganów. 15 lipca 
2017 roku w Ciechocinku 
został laureatem Nagrody im. 
Ryszarda Ulickiego.

Pochodzi z królewskiej ro-
dziny Cyganów wielkomiej-
skich z dynastii Baro Szero 
(Wielka Głowa). Urodził się 
w Łodzi w parku na Arturów-
ku[2], gdyż miasto to znalazło 
się akurat na drodze cygań-
skiego taboru. Jego ojciec Jan 
wychował się w Łodzi, matka 
pochodziła z Warszawy[2]. 

Przez jakiś czas mieszkał w 
Gorzowie Wielkopolskim, 
gdzie wychowywał się u boku 
słynnej cygańskiej poetki Pa-
puszy. Potem przeprowadził 
się do Włocławka, a obecnie 
mieszka na stałe w Ciecho-
cinku na Kujawach. Na scenie 
występuje od 12. roku życia. 
Od 1984 śpiewa z własnymi 
zespołami. W 1987 założył 
zespół artystyczny Don Vasyl 
i Roma, który zmienił póź-
niej nazwę na Don Vasyl i 
Cygańskie Gwiazdy. Pierszy 
telesdysk nagrał w Poznaniu 
podczas sesji nagraniowej w 
Studio Giełada i na deptaku 
przy Starym Marychu. Ten 
wideo clip pokazal w swym 
programie telewizyjnym NON 

Stop Kolor Wojciech Mann 
(współautorem był Jan Choj-
nacki)

Jest organizatorem i pomy-
słodawcą Międzynarodowego 
Festiwalu Piosenki i Kultury 
Romów odbywającego się 
nieprzerwanie od 1997. Jego 
wiersze ukazały się w dwóch 
zbiorach poezji Kujawy piórem 
malowane (1995) oraz Twórcy 
regionu 2 (1996). Sam jest 
autorem tomiku wierszy Pa-
sażerowie niebieskiego taboru 
(1998).W 2005 uhonorowany 
odznaką Zasłużony Działacz 
Kultury. Ma 3 dzieci – córkę 
Agnieszkę oraz synów Wasy-
la Juniora i Dzianiego. Obaj 
synowie związani są z prze-
mysłem muzycznym.  K.W.

Koncert Don Vasyla w Poznaniu

Dwukrotni laureaci Gram-
my, fantastyczna amery-
kańska formacja Disturbed, 
rozpoczyna dziś największą 
w karierze europejską trasę 
koncertową! Równolegle z 
tym wydarzeniem Distur-
bed dzielą się z fanami 
wyjątkowym przesłaniem 
o jedności i nadziei w trud-
nych życiowych momen-
tach, takich jak depresja 
czy nałogi.

Wkrótce pozytywne prze-
słanie usłyszą na żywo fani, 
którzy wybiorą się na polski 
koncert Disturbed. Formacja z 
Chicago wystąpi na warszaw-
skim Torwarze 20 czerwca 
2019 roku!

Piosenka „A Reason To 
Fight”, będąca obecnie nume-
rem 1 w amerykańskim Rock 
Radio. W jej tekście wokalista 
David Drainman namawia słu-
chaczy do tego, aby mierzyli 
się ze swoimi słabościami, 
konkretnie uzależnieniami 
od substancji i depresją, roz-
mawiali o nich oraz by mieli 
świadomość tego, że w walce 
o powrót do normalności nie 
są sami. Są to sprawy bliskie 
także muzykom Disturbed. 

Utwór prezentowany był 
już na trasie amerykańskiej, 
a Disturbed dyskutowali o 
nim również z fanami za 
pośrednictwem social media. 
Rafa Alcantra wyreżysero-
wał klip, którego celem jest 
przezwyciężeniem stygmatów 
związanych z depresją i uza-
leżnieniami.  

„Demony znane jako uza-
leżnienia, są prawdziwe i za-
brały zbyt wcześnie wielu z 
tych, których kochamy. Ci, 
którzy nie zostali zabrani, 
walczą każdego dnia o prze-
trwanie, trzymając demony 
na dystans. Naszym zadaniem 
jest, aby nasi przyjaciele dzięki 
nam wiedzieli, że nie zostali 
sami w tej walce, że nie mają 
się czego wstydzić, że będzie-
my walczyć razem z nimi” 
– mówił David. 

„Znam ludzi, którzy walczą 
z nałogami i przekonali się, 
że jeśli pokazują swój wstyd, 
zawodzą w ten sposób swoich 
bliskich. Chcieliśmy napisać 
piosenkę, w której zawarte 
będzie pozytywne przesłanie 
dla takich ludzi. By byli pełni 
nadziei i za nic się nie podda-
wali. Walka musi trwać każ-
dego dnia, ale jest światło na 

końcu tego tunelu” – dodawał 
gitarzysta Dan Donegan. 

Oficjalny teledys do „A 
Reason To Fight” obejrzano 
już ponad 9 milionów razy! 

„Evolution” jest następczy-
nią płyty „Immortalized” z 
2015 roku, na której znalazła 
się genialna przeróbka „The 
Sound of Silence” (potrójna 
platyna) z repertuaru duetu 
Simon And Garfunkel, po-
chwalona przez samego Paula 
Simona i nominowana do 
Grammy. Materiał został na-
grany w Las Vegas z Kevinem 
Churko (m.in. Ozzy Osbourne, 
„Immortalized” Disturbed) za 
konsoletą. Disturbed nagrywał 
materiał w składzie: David 
Draiman (wokal), Dan Done-
gan (gitara), Mike Wengren 
(perkusja) i John Moyer (gitara 
basowa). 

Disturbed to jedna z naj-
bardziej cenionych formacji 
metalowych w USA, której 
pięć kolejnych płyt (począwszy 
od „Believe”) zadebiutowało 
na szczycie notowania „Bill-
boardu”. Do tej pory zespół 
sprzedał ponad 16 mln płyt i 
wylansował 12 singli numer 
jeden. 

Krzysztof Wodniczak

Disturbed ujawnia specjalną wiadomość 
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Prof. dr hab. Marian Gory-
nia, wybitny polski eko-
nomista, odebrał w środę, 
24 kwietnia 2019 r., tytuł 
doktora honoris causa Uni-
wersytetu w Białymstoku. 

Prof. Marian Gorynia jest jed-
nym z najwybitniejszych au-
torytetów w dziedzinie badań 
nad gospodarką międzynaro-
dową oraz konkurencyjnością. 
Laudację na jego cześć wygło-
sił podczas uroczystości prof. 
Robert Ciborowski – rektor 
Uniwersytetu w Białymstoku. 
Podkreślał w niej m.in. roz-
ległość zainteresowań nauko-
wych nowego doktora hono-
rowego białostockiej uczelni:  

- W działalności Profesora 
uwagę zwraca rozbudowa-
ny i konsekwentnie reali-
zowany program badawczy, 
skoncentrowany na badaniu 
uwarunkowań, przejawów 
i efektów funkcjonowania 
przedsiębiorstw w różnych 
systemach gospodarczych, 
w szczególności w realiach 
polskiej gospodarki centralnie 
administrowanej, a także w 
okresie transformacji i budo-
wania rozwiniętej gospodarki 
rynkowej. Wśród wymienio-
nych wyróżniają się mezo-
ekonomiczne uwarunkowania 
zachowań przedsiębiorstw.   

Prof. Ciborowski przypo-
mniał też okoliczności, w 
jakich blisko 20 lat temu po-
znał prof. Mariana Gorynię, 
podczas konferencji naukowej 
w Poznaniu. 

- Wtedy już była to postać 
w naukach ekonomicznych 
znacząca i dla nas, młodych 
pracowników, miało to ogrom-
ne znaczenie: zobaczyć kogoś, 
kto sytuuje się wysoko w nauce 
polskiej i międzynarodowej 
– mówił prof. Ciborowski. 
- Znajomość z Profesorem 
zawsze była dla mnie ogromną 
przyjemnością i inspiracją. 
To wspaniały człowiek, który 
wciąż w naukach ekonomicz-
nych dokłada kolejne cegiełki 
do ich rozwoju. 

W swoim wykładzie prof. 
Marina Gorynia mówił z hu-
morem między innymi o tym, 
dlaczego uprawianie nauk 
ekonomicznych sprawia mu 
przyjemność: 

- Wymyśliłem taką ory-
ginalną formułę, która mo-
mentami przypomina zapis 

wzoru, że ja lubię, kocham, 
rozkoszuję się naukami eko-
nomicznymi za to, że spełniają 
warunki cztery razy dwa „P”. 
Są to nauki płodne poznaw-
czo, następnie są praktycznie 
przydatne, dalej pozytywnie 
posępne i wreszcie są pięknie 
piękne. I mogę chyba o sobie 
powiedzieć tak, że jeśli by 
pracę traktować jako uciążli-
wość, jako nieprzyjemność, 
to ja nigdy jeszcze właściwie 
w życiu nie pracowałem. Bo ja 
uprawiając nauki ekonomiczne 
tak je lubię, a nawet kocham, 
że zawsze przeżywałem satys-
fakcję i przyjemność, gdyż ta 
uciążliwość, która ewentualnie 
niektórych z nas dotyczy, była 
mi zawsze obca. 

Prof. Marian Gorynia stu-
dia ekonomiczne ukończył 
w Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu, tam też w roku 
1985 obronił doktorat. W 1995 
roku uzyskał stopień doktora 
habilitowanego, a w roku 2000 
- tytuł naukowy profesora nauk 
ekonomicznych. Od roku 2003 
jest profesorem zwyczajnym 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu. 

Prof. Marian Gorynia pełni 
wiele ról zawodowych i spo-
łecznych także poza swoją 
uczelnią. Jest członkiem ko-
mitetów redakcyjnych i rad 
programowych wielu znako-
mitych czasopism naukowych, 
np. ,,Journal of Transnational 
Management”, ,,Internatio-
nal Journal of Institutional 
Governance”, ,,Ekonomista”, 
,,Gospodarka Narodowa” oraz 
,,Studia Ekonomiczne”. Jest 

członkiem m.in. Komitetu 
Nauk Ekonomicznych Polskiej 
Akademii Nauk oraz Central-
nej Komisji do Spraw Stopni i 
Tytułów, przewodniczy Radzie 
Naukowej Polskiego Towa-
rzystwa Ekonomicznego. Za 
swoją działalność naukową 
i społeczną był wielokrotnie 
nagradzany. 

To właśnie z inicjatywy 
prof. Mariana Goryni Uniwer-
sytet Ekonomiczny w Pozna-
niu nawiązał współpracę ze 
środowiskiem naukowym Wy-
działu Ekonomii i Zarządzania 
Uniwersytetu w Białymstoku. 
Prof. Gorynia przyczynił się 
także znacząco do rozwoju 
kadry naukowej tej jednostki, 
w szczególności angażując się 
w postępowania awansowe jej 
pracowników. 

Na wniosek Rady Wydzia-
łu Ekonomii i Zarządzania, 
27 lutego 2019 roku Senat 
Uniwersytetu w Białymstoku 
podjął uchwałę o nadaniu 
tytułu doktora honoris causa 
prof. Marianowi Goryni, w 
uznaniu jego niekwestiono-
wanego wkładu w rozwój nauk 
ekonomicznych oraz zasług dla 
rozwoju naukowego WEiZ. 

Uroczystość wręczenia tytu-
łu odbyła się w auli Wydziału 
Matematyki i Informatyki 
UwB. 

Do tej pory godność doktora 
honoris causa została nadana 
przez Senat Uniwersytetu w 
Białymstoku łącznie 19 oso-
bom. Prof. Marian Gorynia 
jest trzecim ekonomistą w 
tym gronie.  

Katarzyna Dziedzik

Prof. Marian Gorynia odebrał tytuł 
doktora honoris causa 

ZAPROSZENIE 
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Rakoniewicach zaprasza 

na spektakl edukacyjny 
pt. "Co w trawie piszczy"

7.05.2019
godz. 10.00

m Nowy Tomyśl
To był kolejny przykład 
bardzo udanej współpracy 
Zespołu Szkół nr 2 im. Sta-
nisława Staszica, Nowoto-
myskiego Ośrodka Kultury 
oraz Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej. 

W środowy wieczór, 24 kwiet-
nia, już po raz drugi na de-
skach NOK-u  wystąpili zdolni 
uczniowie Staszica. W zeszłym 
roku zaprezentowali spektakl 
„Wróżby Rzepichy”, opowia-
dający o naszej tożsamości, 
korzeniach, tradycji, wierze i 
wierzeniach, a także zderzeniu 
starego z nowym.  Tym razem 
była to spora dawka zdrowego 
humoru, traktująca o relacjach 
międzyludzkich, kobiecości i 
męskości oraz wynikających 
z różnic płci pewnych nie-
porozumień. Zdecydowanie 
była to niesamowita eksplozja 
artystycznych talentów, od ak-
torskich,  poprzez wokalne, aż 
po twórcze i literackie.  Wspa-
niała młodzież ze Staszica już 
po raz drugi pokazała na co ją 
stać. Ogromne brawa i owacje 
publiczności były nagrodą 
za ogrom pracy włożony w 
przygotowanie spektaklu. Nie 
byłoby tego spektakularnego 
sukcesu gdyby nauczyciel i 
opiekun młodych aktorów 
Rafał Putz nie wpadł na po-
mysł napisania, z nieco przy-
mrużonym okiem. owego 
scenariusza na temat relacji 

międzyludzkich. Akcja sztuki 
działa się w pewnej, pozbawio-
nej dobrej reputacji restauracji, 
w której poza rozmowami  
rozbrzmiewała również mu-
zyka, traktująca rzecz jasna 
o kobiecości, pragnieniach i 
uczuciach. Popularne szlagiery 
pięknie zinterpretowały: Sara 
Żmuda i Marta Grześkowiak, 
a także wokalistki z Prywatne-
go Ogniska Muzycznego: Olga 
Buda, Zofia Lange, Anastazja 
Kowalska i Kasia Klus. W 
temat sztuki idealnie wpisały 
się takie przeboje jak:  „Być 
kobietą”, „Babę zesłał Bóg”, 
„Gdzie ci mężczyźni”, „Mam 
ochotę na chwileczkę zapo-
mnienia”, 

„Nic nie może przecież 
wiecznie trwać” i „Wielki 
targ”. Poza solistkami w tym 
zabawnym przedstawieniu wy-

stąpili: Aleksandra Zaremba, 
Roksana Gałęcka, Eryk Wilgo-
wicz, Filip Kałek, Maria Ka-
leta, Jan Szwiec, Kaja Mika, 
Oskar Marciniak, Aleksandra 
Utmańczyk,  Michał Kańduła, 
Zuzanna Olsztyńska, Ernest 
Frański, Olga Kasperek, Alek-
sandra Ranz, Maciej Łuczak, 
Aleksandra Sztych, Maciej 
Przygocki i Marcin Łuka-
szewicz. Autorką przytulnej 
scenografii była Elwira Wolna. 

Spektakl zakończył się owa-
cjami na stojąco, gratulacja-
mi oraz wyrazami podziwu, 
skierowanymi w stronę wyko-
nawców, jak i samego twórcy 
sztuki, autora scenariusza 
i reżysera – Rafała Putza. 
Wspólne odśpiewanie  pio-
senki „I was made for loving 
You ” było ostatnim wspólnym 
akcentem wieczoru.  

m Nowy Tomyśl
Drugie szkolenie w ramach 
projektu Bibliotekarze – te-
raz my!, dofinansowanego ze 
środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego z 
programu „Partnerstwo dla 
książki”, które odbyło się 24 
kwietnia w nowotomyskiej 
bibliotece dla bibliotekarzy 
z terenu powiatu dotyczyło 
wykorzystania nowych tech-
nologii do pracy z dziećmi 
i młodzieżą. Warsztaty po-
prowadziła Marta Kostecka, 
bibliotekarka, miłośniczka 
nowych mediów i nowych 
technologii w służbie książ-
kom, czytelnikom, bibliote-
karzom i bibliotekarkom oraz 
bibliotekom. 

Bibliotekarze nabyli teore-
tyczną i praktyczną wiedzę 
m.in. z zakresu efektywnego 

wykorzystywania nowych 
technologii w codziennej pra-
cy z młodym czytelnikiem, 
współtworzenia multimedial-
nych treści oraz udostępniania 
ich w szybki i prosty sposób w 

sieci. Dowiedzieli się również 
jakie są konsekwencje rozwoju 
tych zjawisk dla bibliotekarza 
i czytelnika oraz na czym 
polega ewolucja książki elek-
tronicznej.  

Między nami człowiekami

Nowe technologie, a praca 
z dziećmi i młodzieżą
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m Trzciel
W wiosenne popołudnie 4 
kwietnia odbyło się kolejne 
spotkanie Dyskusyjnego 
Klubu Książki w Trzcielu. 
Tym razem tematem dys-
kusji była książka Łukasza 
Grassa „Najlepszy”. 

Na pozycję tę należy zwrócić 
szczególną uwagę, ponieważ 
jest to opisana prawdziwa 
historia Jerzego Górskiego. 
Człowiek ten przez czternaście 
lat był uzależniony od niko-
tyny, alkoholu i narkotyków. 
Często wchodził w konflikt z 
prawem, chcąc zdobyć narko-
tyki. Dzięki swojej silnej woli 
i ludziom, których spotkał w 
Monarze, potrafił wyrwać się 

ze swoich najgorszych nało-
gów. Swoje nowe życie zaczął 
od uprawiania sportu, najpierw 
były to biegi. Kolejnym etapem 
związanym ze sportem było 
uprawianie triathlonu. Dzięki 
swojej wytrwałości i silnej 
woli zdobył pierwsze miejsce 
w zawodach Double Ironman 
w USA. Jest to: prawie 8 ki-
lometrów pływania, 360 ki-
lometrów jazdy rowerem, 84 
kilometry biegu. Ważne w tej 
walce z uzależnieniami, było 
również to, że Jerzy Górski 
spotkał na swojej drodze wielu 
życzliwych sobie ludzi, którzy 
pokierowali nim, kiedy odna-
lazł swój cel w życiu uprawia-
jąc tę bardzo trudną dyscyplinę 
sportową. Jego postawa daje 
nadzieję innym uzależnionym 

ludziom na uratowanie życia. 
Historię tę polecam nie tylko 
dorosłym czytelnikom, ale 
również młodzieży, ponieważ 
w dzisiejszych czasach jest 
jeszcze większy niż to było 
kiedyś dostęp do substancji 
uzależniających i bezpośred-
nio zagrażających życiu.

Kolejne spotkanie naszego 
Dyskusyjnego Klubu Książki 
odbędzie się 27.06.2019 r. o 
godz. 16.00 w formie pane-
lu dyskusyjnego wspólnie z 
Dyskusyjnym Klubem Książki 
w Kargowej. Gościem specjal-
nym spotkania w Gminnej 
Bibliotece Publicznej im. E. 
Paukszty w Kargowej będzie 
pisarka Zofia Mąkosa i jej 
twórczość.

Sporządziła: Wioletta Fabian

m Trzciel
Kolejny duży sukces! 
Emma Zając wywalczyła 
srebro na Pucharze Polski 
Kadetek w Komornikach w 
kategorii wagowej 73 kg. 

Zawody odbyły się w dniach 
5-7.04.2019 roku. Podczas 
walk eliminacyjnych Emma 
zaprezentowała się z najlepszej 
strony wygrywając wszystkie 
walki klasyfikacyjne. Fina-
łową walkę Emma stoczyła z 
zawodniczką CSIR Dąbrowa 

Górnicza Aleksandrą Sową. 
Ostatecznie uplasowała się na 
drugim miejscu podium. Teraz 
przed Emmą zgrupowanie Ka-
dry Polski w Poznaniu, gdzie 
będzie przygotowywać się do 
Mistrzostw Polski.

Grzegorz Hildebrand wy-
walczył złoty medal na II 
Pucharze Polski w zapasach 
w stylu klasycznym, który 
odbywał się w dniach 31.03-
2.04.2019 roku w Kostrzynie 
nad Odrą. Zawodnik Klubu 
Orlęta Trzciel wygrał wszyst-
kie walki kwalifikacyjne w 

pięknym stylu. W walce fi-
nałowej po zaciętej walce 
Grzegorz pokonał Piotra Le-
wandowskiego, zawodnika 
MKS CEMENT-GRYF Chełm 
na punkty 6:4. Grzegorz otrzy-
mał również tytuł najlepszego 
Lubuszanina. W zawodach 
brało udział 177 zawodników z 
44 klubów. Trener Mieczysław 
Kuryś jest bardzo zadowolony 
z występu zawodnika Orląt. 
Będzie on reprezentował nasz 
klub na Mistrzostwach Polski 
Kadetów, które odbędą się pod 
koniec kwietnia.

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

Sukcesy zapaśników 

SPRZEDAM SOLIDNY DOM
Dom jednorodzinny z dwoma garażami oraz dużym tarasem(o powierzchni 
30 m2) na działce ogrodzonej przylegającej do lasu. Niezabudowana część 
działki zagospodarowana jako rekreacyjna z dużą ilością zieleni bardzo do-
brze utrzymanej. Dom budowany w 2000 roku z dobrych jakościowo ma-
teriałów. Garaże oraz piwnice wypłytkowane. Dach pokryty „karpiówką” 
podwójnie kładzioną. Wszystkie pomieszczenia ogrzewane olejowo z stero-
waniem pogodowym. Dojazd do garaży i części mieszkalnej wybrukowany 
kostką granitową. Okna i drzwi tarasowe zabezpieczone żaluzjami lub ze-
wnętrznymi okiennicami. 
Cała działka o pow. 5167 m2 ogrodzona płotem siatkowym utrzymanym 
w dobrym stanie. Drewniana brama wjazdowa sterowana automatycznie. 
Wejście przez tzw. „furtkę” wyposażone w domofon. Cały dom podłączony 
pod alarm.
Na parterze o pow. 135 m2 : wiatrołap, przedpokój z toaletą i wbudowa-
ną garderobą, jadalnia, salon kuchnia w całości wyposażona , dwa pokoje  
i kompletna łazienka.
Na piętrze o pow. 84 m2 : 3 pokoje , mini biblioteka , łazienka kompletna  
z garderobą oraz użytkowy strych jako pokój ze skosami.
Całość podpiwniczona , która razem z garażami ma pow. 134 m2. 
Dom położony jest przy asfaltowej drodze w Nowych Tłokach nr 17a  w gmi-
nie Wolsztyn. Cena wywoławcza 820 000,-pln do ewentualnej negocjacji. 

Kontakt telefoniczny w sprawie obejrzenia nieruchomości 
i ewentualnych rozmów szczegółowych dotyczących 

transakcji kupna – sprzedaży : +48 603 748 126

Sprzedam działkę
SPRZEDAM ATRAKCYJNĄ DZIAŁKĘ Z PRAWEM DO ZABUDOWY POD 
BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 
LUB USŁUGOWĄ Z ZAKRESU NP. POMOCY SPOŁECZNEJ. 
CAŁKOWICIE OGRODZONA Z BRAMĄ WJAZDOWĄ 
ORAZ DOPROWADZONYMI MEDIAMI DO GRANICY DZIAŁKI.  
CAŁKOWITA POW. 20 600 M2 , Z CZEGO 0,48 HA STANOWI 
DOBRZE UTRZYMANY 50-LETNI LAS. NA POZOSTAŁEJ CZĘŚCI 
ROŚNIE 20-LETNI LAS Z PRAWEM ZRĘBU CAŁKOWITEGO.  
  
DZIAŁKA POŁOŻONA JEST PRZY DRODZE ASFALTOWEJ MAŁA WIEŚ 
-  WĄCHABNO W GMINIE SIEDLEC W WOJ. WIELKOPOLSKIM.

CENA 15,-PLN ZA 1 M2 Z MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI

NUMER TELEFONU DO KONTAKTU CELEM OBEJRZENIA  DZIAŁKI 
I ROZMÓW NEGOCJACYJNYCH : 603 748 126

Władek ponownie próbuje ru-
szyć. Kręcące koła wyrzucają 
kawałki lodu a te opony które 
nie mają łańcuchów już moc-
no śmierdzą, bo cały ciężar 
spoczywa na tych oponach 
nie mających pozakładanych 
łańcuchów i bardzo się na-
grzały, po prostu czuć smród 
przegrzanej gumy. Wycią-
gnąłem łopatę i na poboczu 
tej drogi dokopałem się do 
piasku, podsypując  pod koła 
samochodu Władka. Pomimo 
podsypania,  Władek nadal nie 
może ruszyć z miejsca. Więc 
na tym poboczu wykopali-
śmy jeszcze głębszą dziurę i 
dokopaliśmy się do grubego 
szutru i kamieni. Tym szutrem  
posypaliśmy drogę na długości 
około 20 metrów i spróbowali-
śmy ponownie. No i poszło, ale 
po przejechaniu posypanego 
odcinka samochód Władka 
nie mógł ponownie nawet sam 
podjechać. Rozczepiliśmy linę 
i cofnąłem się z powrotem w to 
miejsce co ruszaliśmy. Władek 
zaproponował a żeby znowu 
zmienić miejsce, bardziej po 
skosie. I znowu nic. Cofnęli-
śmy się jeszcze o jakieś 40-50 
metrów do tyłu. Próbujemy 
znowu  ruszyć. Pomalutku za-
czynamy podjeżdżać, ale tylko 
dojeżdżając do odcinka przez 
nas posypanego i ponownie 
stajemy. Czyżby tutaj pod zie-
mią był jakiś ogromny magnes 
który nas tak przyciąga, że 
my nie możemy pokonać tego 
podjazdu?! Tak męczyliśmy 
się dobrą godzinę i nie uje-
chaliśmy ani jednego metra do 
przodu. Byliśmy już zmęczeni 
i załamani. Nie do wiary żeby 
dwa samochody z założonymi 
łańcuchami nie mogły wcią-
gnąć pustej przyczepy?! Ale 
po chwilowym zastanowieniu 
się z Władkiem doszliśmy 
do wniosku, że jeżeli sam 
samochód na łańcuchach nie 

może podjechać  to znaczy, 
że naprawdę jest tu bardzo 
trudny podjazd którego nie 
zauważyliśmy. Stojąc tak koło 
samochodów, teraz dopiero 
zauważamy te niesamowite 
strome wzniesienie, i to jest 
przyczyną, że samochód który 
się tutaj zatrzyma ma problem 
z ruszeniem. Był to bardzo 
stromy podjazd o długości 
około 200-300 metrów. Krótki 
bo krótki, ale tutaj właśnie 
stanęliśmy, nie mogąc ruszyć 
z miejsca i nabrać rozpędu. 
Cofnęliśmy się jeszcze raz 
w te stare  miejsca, tak żeby 
łańcuchy opierały się o świeży 
ujechany śnieg a pod bliźnia-
cze koła bez łańcuchów pod-
sypaliśmy grubo wybranym 
żwirem i kamieniami. Dobrze, 
że tutaj nie ma asfaltu. Tylko 
zwyczajem tureckim drogow-
ców jest gruby tłuczeń ubity 
z podłożem i spryskany smo-
łom. Takie to są tutaj warunki 
drogowe. Więc nie żałujemy 
teraz żwiru i kamieni sypiąc 
jak najdalej przed samochód. 
Po chwili widzimy jak Jacek 
z góry zjeżdża tyłem samym 
ciągnikiem, chcąc nam po-
móc, bo droga jest tutaj bardzo 
wąska i miałby problem z na-
kręceniem. Próbujemy jeszcze 
raz, czyli ostatnia próba. Bo 
jak nie to zostajemy i czekamy 
do wiosny aż śnieg stopnieje. 
Umówiliśmy się, że jedziemy 
trzecim biegiem i na małym 
gazie. Ja ruszam powolutku 
z miejsca ale Władek przede 
mną znowu nie może  sam 
ruszyć. Kręcąc kołami w miej-
scu, dobrze, że jest długa lina, 
ale w końcu ja dojeżdżam do 
jego tyłu. I co teraz zrobić?! 
Gdy uderzę w jego tył nie 
zatrzymując się powgniatam 
swoją kabinę. Jestem dosłow-
nie pół metra od tyłu jego 
samochodu i Władek zaczyna 
ruszać. Całe szczęście. Ale 

po chwili ja nie mogę znowu 
podjechać i stając Władek 
mnie szarpnął, więc ja zaczą-
łem podjeżdżać, natomiast 
Władek się zatrzymał i teraz 
on znowu  nie może ruszyć z 
miejsca. Z pod jego kół wyla-
tują kamienie i żwir a zerwane 
łańcuchy biją w błotnik robiąc 
niesamowity hałas. Widać jak 
błotnik z lewej strony z grubej 
stalowej blachy zaczyna się 
zwijać w rulon. Nie ładnie to 
wszystko wygląda bo błotnik 
może zacząć trzeć o oponę 
bliźniaczego koła i może na-
stąpić rozerwanie opony. I tak 
metr po metrze z olbrzymim 
wysiłkiem wjeżdżamy pod tą 
stromą górę.

Ale do szczytu tej góry po-
zostało nam jeszcze około 800 
metrów. Tylko, że podjazd jest 
już trochę łagodniejszy. Po 
drodze mijamy Jacka który się 
nam przyglądał jak my mo-
zolnie wjeżdżamy na tą górę. 
Z pod kół Władka wylatują 
nadal bryłki lodu i kamieni. 
Momentami z pod kół sypią 
się  nawet  iskry i śmierdzi już 
mocno przegrzaną gumą  ale 
nie możemy się zatrzymać nie 
mamy innego wyjścia. Musimy 
wjechać na ta zaczarowaną  
górę. Takie to są tutaj trudne 
warunki zimowe w tej zaśnie-
żonej Turcji. No i wreszcie 
stajemy na wierzchołku tej 
diabelskiej góry jak ją nazwał 
Władek. Straciliśmy bardzo 
dużo czasu na tym podjeździe. 
A do Ankary jeszcze daleka 
droga. Dobrze, że to wszystko 
odbywało się za dnia. W dzień 
zawsze jest to inaczej. Lepiej  
wszystko widać. No, i teraz 
trzeba tylko z tej diabelskiej 
góry zjechać.

 Adam Frąckowiak
Seria tekstów o transporcie 
do Iranu powstaje dzięki po-
mocy redakcji motoryzacyjnej 
„40ton.net”, którego redakto-
rem jest Filip Bednarkiewicz.

Wspaniały kawałek historii 
polskiego transportu (cześć 34)
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To wydarzenie zbulwerso-
wało mnie  w najwyższym 
stopniu, choć wiele razy w 
Poznaniu spotykałam się 
z absurdami i skandalami 
w życiu publicznym. Tym 
razem jednak uważam, że 
nie można milczeć. Ale 
najpierw okoliczności.  
Około 100 osób  w tym 
nieznana liczba cywilnych 
służb porządkowych osób 
pojawiło się w sobotę na 
placu Wolności, , aby za-
manifestować swój sprze-
ciw wobec rasizmowi. 
Jak mówili organizatorzy, 
chcieli tym samym oddać 
hołd ofiarom masakry 49 
osób w Nowej Zelandii. 
Podczas manifestacji wy-
powiadali się imamowie 
z Poznania oraz ksiądz z 
reformowanego kościoła 
katolickiego. Imam Yous-
sef Chadid: mówił „Chce-
my pokazać, że – my 
muzułmanie i nie muzuł-
manie, którzy są z nami 
– jesteśmy solidarni i nie 
pozwalamy na akty terroru 
wobec kogokolwiek”. 
Panie Imanie, my Pozna-
niacy też –odpowiadam 
Imamowi zbulwersowana 
i oburzona drugą częścią 
jego wypowiedzi.  Imam 
powiedział : w Polsce jest 
dużo zwolenników zama-

chowca z Nowej Zelandii, 
oraz ludzi, którzy cieszą 
się, że niewinne osoby 
zostały zamordowane . To 
skandal, nieprawda, fałsz 
i bardzo krzywdzące nas 
wszystkich słowa. One są 
po prostu niedopuszczalne 
w przestrzeni publicznej. 
Równie skandaliczne 
było użycie przez orga-
nizatorów manifestacji 
historycznego symbolu 
bohaterstwa Polaków 
w czasie II wojny świa-
towej – kotwicy Polski 
Walczącej na plakacie, na 
którym zamaskowanego 
terrorystę z karabinem w 
ręce zrównano z wizerun-
kiem osobnika w koszulce 
z napisem „Polska dla 
Polaków” i  kotwicą Polski 
Walczącej, krzyżykiem 
na łańcuszku oraz kijem 
bejsbolowym w ręce. Nie 
możemy i nie chcę patrzeć 
na to obojętnie. 

Dziwię się, że organizator 
manifestacji Imam Yous-
sef Chadid nie potępił przy 
okazji okrutnych mordów 
dokonywanych na lu-
dziach innych religii przez 
muzułmanów z państwa 
islamskiego i działalności 
islamskich terrorystów 
w Europie. Dziwne, że 

nie potępił Arabii Sau-
dyjskiej za okrucieństwa 
wobec ludzi, którzy zostali 
uznani za wyimaginowaną 
obrazę uczuć religijnych 
muzułmanów, ani że nie 
potępił ostatniego mordu 
120 chrześcijan w Nigerii. 
Gdy muzułmanie mor-
dują niewinnych ludzi w 
Europie (np. w Londynie, 
Barcelonie, Paryżu), gdy 
w Syrii dokonywane jest 
na chrześcijanach ludo-
bójstwo, gdy w Nigerii 
muzułmanie porywają 
dziewczynki ze szkoły itp., 
to  muzułmanie  miesz-
kający w Poznaniu nie 
protestują.  Dlaczego więc 
padły tak skandaliczne 
słowa ? Co organizatorzy 
tej manifestacji chcie-
li nimi osiągnąć? Tak 
ciężkiego oskarżenia nie 
formułuje człowiek dobrej 
woli, lecz prowokator. 
Działanie Imama przypo-
mina cyniczną grę, a prze-
cież przybył on do Polski 
na zaproszenie Polaków, 
jest naszym gościem, w 
naszym domu, dlaczego 
więc pozwala sobie na tak 
skandaliczne słowa?  Jeżeli 
Islam jest religią pokoju, 
to dlaczego poznańscy 
muzułmanie nie prote-
stują, gdy tylu „ekstremi-

stów» w imię tej religii 
popełnia zbrodnie,  dlacze-
go nie widzę wtedy ich 
manifestacji, protestów, 
czy wystąpień.  Nie prze-
szkadza im, że ktoś czyni 
zło w imieniu ich wiary? 
30 marca na Placu Wol-
ności w Poznaniu imam 
mówił „Bądźmy dla siebie 
sąsiadami i przyjaciółmi, 
bo tylko tak możemy 
współżyć” . Odpowiadam 
mu raz jeszcze - owszem, 
jesteśmy gospodarzami, 
gościmy was, i szanujemy, 
ale nie pozwolimy, aby 
nam ubliżano i mówiono 
kłamstwa.  

I jeszcze jedno. Niedo-
puszczalne jest przed-
stawianie na rysunkach 
Polaka z kijem bejsbolo-
wym, z symbolem Polski 
Walczącej na rękawie 
stawianie  znaku równości 
z ISIS ! Czy protestujący 
„przeciwko rasizmowi” 
chcą przez to powiedzieć, 
że Polacy to ISIS?

Skoro imam nie wie co 
oznacza symbol Polski 
Walczącej  to śpieszę go 
poinformować , iż „Polska 
Walcząca” to   symbol w 
kształcie kotwicy, której 
człon w kształcie litery 

P symbolizuje Polskę, a 
ramiona literę W – walkę 
lub „kotwicę” – symbol 
nadziei na odzyskanie 
niepodległości Polski oku-
powanej przez   Niemcy.  
Był to znak powszechnie 
stosowany w czasie II woj-
ny światowej. To symbol 
chęci pokazania wrogowi, 
że mimo wszystko – nie 
złamał naszego ducha…”. 
Natomiast- ISIS pochodzi 
od słów Islamic State of 
Iraq and Sham i oznacza 
organizację terrorystyczną, 
która od 29 czerwca 2014 
roku podaje się za Państwo 
Islamskie. W rzeczywisto-
ści jest to samozwańczy 
kalifat znajdujący się na 
terytorium Iraku i Syrii. 
Skąd więc znak równo-
ści między Polakiem, 
a terrorystą z ISiS ? W 
książce „Wafen SS Mity i 
Rzeczywistość” autorstwa 
Ryszarda Majewskiego, 
wydanej przez Ossoli-
neum w 1977 r można 
przeczytać, iż muzułma-
nie odbywający służbę w 
Armii Chorwackiej chcieli 
walczyć w szeregach no-
wej jednostki, a ta jednost-
ka to Dywizja Górska SS/
chorwacka nr1/ Handschar 
. Jej powstanie oznaczało 
zmianę w dotychczasowej 

polityce tworzenia nowych 
formacji Waffen SS. Do 
tego czasu nowe formacje 
opierały się na żołnierzach 
narodowości niemieckiej 
lub niemieckiego pocho-
dzenia. Tak więc muzuł-
manie odbywający służbę 
w Armii Chorwackiej 
chcieli walczyć w szere-
gach nowej jednostki, a 
ta jednostka to Dywizja 
Górska SS/chorwacka nr1/ 
Handschar, czy wobec 
tego pomiędzy islamem, 
muzułmanami, a SS i 
Hitlerem  można posta-
wić też znak równości? 
Pytanie jest retoryczne, 
wszyscy wiemy przecież, 
że nie. Dlatego powtórzę - 
apeluję do organizatorów 
tej manifestacji oraz do 
imama Youssefa  Chadida 
o sprostowanie słów uży-
tych przez niego podczas 
poznańskiej manifestacji 
w mediach, w których 
te słowa były cytowane, 
apeluję o przeproszenie 
Polaków za to skandalicz-
ne i  nie mające odzwier-
ciedlenia w rzeczywistości 
oskarżenie oraz przepro-
szenie za profanowanie 
ważnych i świętych dla 
Polaków symboli.

Lidia Dudziak 

Nie ma pozwolenia na kłamstwa

AKT PIERWSZY.   
Rok 1683. Muzułmanie szy-
kują się do wielkiego i osta-
tecznego natarcia na Europę. 
Doradcy Sobieskiego suge-
rują, by - przynajmniej na 
razie - nie mieszał się w ten 
konflikt, i pozwolił, żeby obie 
walczące strony, czyli wojska 
tureckie i wojska Europy 
Zachodniej, wzajemnie się 
wykrwawiły, na czym skorzy-
stałaby Polska. Dziś wiemy, 
że były to bardzo słuszne 
rady. Że Polacy powinni 
przyglądać się z boku, jak 
Europa się wykrwawia. No 
właśnie, DZIŚ to wiemy. Dziś 
wszyscy jesteśmy mądrzy i 
wszystkowiedzący.   31 marca 
1683, polski król i austriacki 
cesarz, w obliczu nadchodzą-
cego zagrożenia, zawierają 
przymierze przeciw Turkom. 
Główną odpowiedzialność 
bierze na siebie cesarz, zobo-
wiązując się do wystawienia 
armii 60-tysięcznej, Sobieski 
ma dostarczyć 40 tysięcy. 
W dodatku cesarz Leopold 
zobowiązuje się do utrzyma-
nia polskiej armii, pieniądze 
na ten wielki wydatek (bo 
wyżywienie kilkudziesięciu 
tysięcy chłopa to nie jest hop 
siup, o innych wydatkach nie 
wspominając) dostanie od 
papieża. Pozostało więc tylko 
czekać na rozwój sytuacji, i w 
razie potrzeby - lać Turczyna 
w pysk i patrzeć czy równo 
puchnie. Obmyślono plan 
działania. Nikt wtedy nie brał 
na poważnie możliwości, że 
celem muzułmanów będzie 
Wiedeń - Sobieski dał więc 
tylko słowne zapewnienie, że 
JEŚLI doszłoby do tego nie-
przewidzianego wydarzenia, 
to choć zawarte przymierze 
takiej akurat sytuacji nie 
przewiduje - on nie zostawi 
Wiednia w potrzebie. Sobieski 
nie dał tego na piśmie, dał tyl-
ko słowo. Dla Polaków dane 
słowo znaczyło wtedy więcej, 
niż dla późniejszej Francji i 

Wielkiej Brytanii - traktaty 
i pisemne gwarancje.   Gdy 
Kara Mustafa i jego krwio-
żercza armia podchodzą pod 
bramy Wiednia, Austriacy są 
w szoku. Nie spodziewali się 
tego, są zupełnie nieprzygoto-
wani do obrony miasta, w po-
wietrzu pachnie katastrofą. Na 
rozpaczliwe wołania cesarza 
Leopolda o pomoc, imperia 
europejskie odpowiadają, że 
albo nie mogą pomóc, albo... 
nie chcą. Nie obchodził ich los 
cesarstwa austriackiego, sku-
piły się na obronie własnych 
interesów. Austriacka armia 
pod Wiedniem (dowodzona 
przez Polaka, Lubomirskie-
go), składała się wówczas 
z niespełna 33 tysięcy żoł-
nierzy. Turecka nawałnica 
liczyła sobie prawie dziesięć 
(!) razy więcej.   Nie jesteśmy 
w stanie przewidzieć, jak 
potoczyłyby się losy Europy, 
gdyby Sobieski olał dane ce-
sarzowi słowo i przyglądał się, 
jak muzułmanie wykańczają 
Austriaków i wprowadzają 
na podbitym terenie swoje 
rządy. Może, gdyby nic nie 
robił i poczekał, a potem ru-
szył na zmęczone i osłabione 
wojska Mustafy, zyskałby 
nowe terytoria dla polskiego 
narodu, a potem uczyniłby z 
niego największe imperium 
w Europie, zbyt mocne, by 
zaborcy wyciągali ku nie-
mu brudne łapska? A może 
zwłoka i pozwolenie armii 
tureckiej na podbicie Austrii 
doprowadziłyby do takiego 
umocnienia się tej armii, 
że pokonanie jej stałoby się 
niemożliwe? Może, w obliczu 
ówczesnej sytuacji geopoli-
tycznej, bitwa pod Wiedniem 
była faktycznie OSTATNIM 
dzwonkiem, ostatnią szansą 
na powstrzymanie imperial-
nych zakusów muzułmanów?   
Sobieski nie zamierzał gdy-
bać. Dał słowo, więc postano-
wił go dotrzymać. Widział, że 
chrześcijańska cywilizacja jest 

zagrożona, więc - gdy tylko 
zakończyły się prowadzone 
błyskawicznie przygotowania 
- postanowił działać, zamiast 
siedzieć na tronie, popijać 
miód, dupczyć Marysieńkę i 
odczytywać raporty o stratach 
walczących stron. Ruszył na 
Wiedeń, i choć jego wojska 
pod względem liczebności 
nie mogły się równać z ar-
mią świetnie wyszkolonych, 
doskonale uzbrojonych islam-
skich najeźdźców, rozbił tę ar-
mię w proch, aż skuliła ogon 
i uciekła w popłochu, dając 
sobie spokój z krwawymi 
inwazjami na chrześcijańską 
Europę - aż do XXI wieku. 
Sobieski działał na pierwszej 
linii frontu, osobiście dyrygu-
jąc swoimi wojskami, podczas 
gdy cesarz Leopold spier... ze 
stolicy własnego kraju zanim 
na dobre zaczęła się walka, 
schował się i czekał, aż Po-
lacy ocalą jego kraj za niego.   
Nic dziwnego, że kiedy kurz 
opadł i stało się jasne, że 
Sobieski ocalił europejską cy-
wilizację, kiedy kobiety pisz-
czały na jego widok, kiedy 
szwedzka królowa w dowód 
uznania nadała mu symbo-
liczny tytuł króla świata, 
kiedy w Rzymie zarządzono 
cały miesiąc uroczystości ku 
chwale zwycięzców bitwy pod 
Wiedniem - cesarz Leopold, 
który po prostu schował się, 
oddał całe panowanie nad 
obroną Wiednia Sobieskie-
mu i zamknął oczy, czuł 
się jak ostatnia szmata. To 
dlatego, zamiast wiwatować, 
skakać z radości, dziękować 
Sobieskiemu i jego armii 
na kolanach - przyjął polską 
delegację chłodno, nie bawił 
się nie tylko we wdzięczność 
ale nawet w okazywanie jej 
szacunku, i pozwolił sobie 
nawet na uszczypliwości pod 
adresem swoich wybawców. 
Co więcej - Leopold nie 
dotrzymał umowy, i nie za-
gwarantował polskiej armii 

dawno obiecanego prowiantu. 
Czyli - Sobieski zobowiązał 
się do zorganizowania armii, 
przebycia z nią setek kilome-
trów i uratowania Austriakom 
dupy, z narażeniem życia 
własnego i swoich żołnierzy, 
Leopold zobowiązał się, że 
ogarnie im szamę i zagrychę. 
Sobieski dotrzymał słowa. 
Cesarz austriacki - nie.   

AKT DRUGI.   
Jest rok 1771. Austria zawiera 
sojusz z... Turcją.   Rok póź-
niej, w 1772 roku dochodzi do 
Pierwszego Rozbioru Polski. 
Wśród rozbiorców... Austria. 
Kraj ocalony przez Polaków. 
Kiedy reszta krajów wypięła 
się na oblężony Wiedeń, na 
pomoc ruszyli Polacy. 89 lat 
później Austriacy podzię-
kowali im za to... bandycką 
kradzieżą ich terytoriów. A 
potem kolejne rozbiory. Aż 
do ostatecznego odebrania 
niepodległości narodowi swo-
ich wybawicieli. Jedno z naj-
większych skur... w historii 
ludzkości. Nic dziwnego, że 
wśród zszokowanych żołnierzy 
polskich pod Wiedniem już 
wtedy głośno mówiono: ,,że-
śmy niepotrzebnie cesarza od-
sieczą wspomogli... niechby ta 
(austriacka) pycha do szczętu 
wyginęła!”  Traktat rozbioro-
wy podpisała cesarzowa Maria 
Teresa Habsburg, wnuczka 
opisywanego wyżej Leopolda. 
Według jednej z wersji mało 
wiarygodnych zresztą), gdy 
przyszło jej podpisywać trak-
tat rozbiorowy, zapłakała. O 
jejku, jejku. Bardziej bym się 
wzruszył, gdyby napisano, że 
się zesrała.  

AKT TRZECI.  
Jest rok 2002. Kanał ,,Planete” 
emituje film dokumentalny 
,,Sułtan, czyli władca”, nakrę-
cony przez duet niemieckich 
reżyserów - Angelę Volkner i 
Petera Bardehle. Film dotyczy 
imperium Osmanów, opowia-

da też o bitwie pod Wiedniem, 
w której polskie wojska prze-
sądziły o zwycięstwie nad 
armią Mustafy i na kilkaset lat 
zatrzymały islamską inwazję 
na Europę. O czym zapomnieli 
w swoim filmie wspomnieć 
jego niemieccy twórcy?   O 
tym, że Polacy w ogóle brali 
udział w tej bitwie.   

AKT CZWARTY.  
Jest rok 2017. W Brukseli 
zostaje po 10 latach budowy 
otwarte muzeum - Dom Hi-
storii Europejskiej. Zawiera 
półtora tysiąca eksponatów 
i opowiada o setkach naj-
ważniejszych wydarzeń w 
historii naszego kontynentu. 
Znalazło się miejsce na kry-
tykę chrześcijaństwa i państw 
narodowych (Lenin wstaje 
z mauzoleum i bije brawo, 
przybija high five z Mark-
sem), znalazło się miejsce na 
przedstawienie stalinizmu jako 
kontrastu wobec nazizmu (bo 
przecież słowo KOMUNIZM 
w negatywnym kontekście nie 
przejdzie unijnym marksistom 
przez gardło, więc trzeba się 
ratować stalinizmem), znala-
zło się miejsce na podpisaniu 
Piłsudskiego jako dyktatora, 
nie znalazło się miejsce na 
choćby wspomnienie o bitwie 
pod Wiedniem, podczas której 
Polacy uratowali Europę przed 
inwazją zabójczych muzuł-
manów, ani na wspomnienie 
o bitwie polsko-bolszewic-
kiej, w której Polacy znowu 
ocalili Europę, tym razem 
przed falą komunizmu, która 
miała ją zalać, zaczynając od 
Polski. Polski opór w czasie 
II Wojny Światowej skończył 
się, zdaniem, twórców wysta-
wy, w... październiku 1939.   
Aha, jeszcze jedno. Budowa 
tego ekskluzywnego gówna 
kosztowała 55 milionów euro. 
Również z polskich podatków.   

AKT PIĄTY.   
Jest sierpień roku 2018. Wła-

dze Wiednia nie zgadzają 
się odsłonięcie (gotowego 
już) pomnika Sobieskiego, 
w kolejną rocznicę Odsieczy 
Wiedeńskiej. Powód? Pomnik 
ma wydźwięk... antyturec-
ki.   A jaki ma mieć, k..., 
wydźwięk pomnik poświęcony 
upamiętnieniu obrony europy 
przed bandycką inwazją armii 
tureckiej...?   Gdyby w 1683 
Sobieski ruszył na ratunek 
Wiedniowi zaatakowanemu 
przez Eskimosów, napierdala-
jących w Austriaków śniegiem, 
pomnik miałby wydźwięk 
antyeskimoski. Ale na Wiedeń 
i Europę nie napadli Eskimosi, 
Indianie, Hindusi, Marsjanie 
ani Klub Miłośników Myszki 
Miki, tylko pie... armia turec-
ka. Więc choćby się wszyscy 
lewacy i marksiści tego świata 
zesrali, to pomnik dotyczący 
Bitwy pod Wiedniem MUSI 
mieć w tym kontekście wy-
dźwięk antyturecki.   

AK T SZÓS T Y,  S I Ó D MY, 
CZTERDZIEST Y DRUGI i 
DWUSETNY.   
Są już w trakcie pisania.   Na-
wet jeśli lubisz seks, nie dawaj 
się dymać byle komu, szanuj 
się. Jesteś Polakiem, jesteś 
Polką. To zobowiązuje. Co mo-
żesz zrobić?   Chciej. Wyciągaj 
wnioski. Myśl samodzielnie. 
Weryfikuj informacje zanim 
łykniesz je jak młody peli-
kan. Nie łykaj gotowców jak 
tabletek, wyrób sobie własne 
poglądy. Jeśli jesteś facetem, 
wyhoduj sobie jaja. Jeśli jesteś 
kobietą, poświęć w tygodniu 
dwie godziny, które tracisz 
na ,,Barwy szczęścia” albo 
kolejny głupawy teleturniej, 
który nie daje ci nic oprócz 
rachunku za stracony czas - na 
poczytanie mądrej książki, 
na przykład historycznej, nie 
polecanej przez ,,Agorę”. Miej 
odwagę nie chodzić zawsze 
za tłumem tylko dlatego, że 
to tłum.

Znalezione. w sieci  S Mączkowski

Nieznana historia o Sobieskim, ale prawdziwa
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AUTO PASZKOWSKI

734 120 226 
604 441 405

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW  

w Rakoniewicach

LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
PRZEGLĄDY OKRESOWE

kierunek Poznań k/stacji BP

AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE

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

   LEGALIZACJA GAŚNICY 

     G
RATIS

AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE

Sprzedam pianino 
 Stan bardzo dobry !

Tel. 606 327 863

workowa 
kora sosnowa

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

tel. 692 497 473, 692 370 968
sprzedaż online 

kontakt 693 408 070
online@wellton.pl 

www.wellton.pl

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

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

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

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

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

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

 Grodzisk Wielkopolski:
             731 70 30 03

PRZY ULICY KĄKOLEWSKIEJ 27 W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

Małgorzata i Zdzisław Brudło
Jaromierz 38, 64-225 Kopanica

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

www.brudlo.com.pl

Polecamy: 
a 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 Profesjonalna naprawa telefonów GSM

NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI

 www.lombardd.pl

WOLSZTYN UL. 5 STYCZNIA 22  
RAKONIEWICE UL. POCZTOWA 26

GRODZISK WLKP. UL. BUKOWSKA 11

tel.   509 408 163
TOMASZ BRYCHCY
ul. Poznańska 34 ,Grodzisk Wlkp.
tel. 601 668 680

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 

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

BAZA GS Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 20

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

61 442 3638

P.H.U. ”MARKPOL”

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

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

oraz usługi związane 
z montażem wykładzin
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Informacja: Wydział Promocji Urząd Miejski Grodzisk Wielkopolski

We wtorek, 16 kwietnia 2019 roku, 12 par małżeńskich z gminy Grodzisk 
Wielkopolski odebrało z rąk Burmistrza Piotra Hojana nadane przez 
Prezydenta RP „Medale za długoletnie pozycie małżeńskie.

Podczas uroczystości, Burmistrz pogratulował małżonkom tak wspa-
niałego jubileuszu, życząc wielu jeszcze wspólnych lat, przeżytych w 
zdrowiu, miłości, szacunku i wzajemnym zrozumieniu.
Gratulacje i życzenia złożył małżeńskim parom również Przewodniczący 
Rady Miejskiej Józef Gawron.
Dla Jubilatów, gościnnie wystąpiła słuchaczka Studium Piosenkarskiego 
działającego przy Centrum Kultury „RONDO” Zofia Kaczmarek.

Podczas wtorkowej uroczystości, medale za 50 lat spędzonych wspólnie 
w związku małżeńskim otrzymali Państwo:

a Waleria i Władysław Adamczak z Grąblewa
a Bożena i Stanisław Barańscy z Ptaszkowa
a Stanisława i Stanisław Dziurla z Ptaszkowa
a Bożena i Zdzisław Dziurla z Grodziska Wielkopolskiego
a Stanisława i Zygmunt Frąckowiak z Grodziska Wielkopolskiego
a Maria i Włodzimierz Gorzelani z Grodziska Wielkopolskiego
a Maria i Stanisław Górscy z Grodziska Wielkopolskiego
a Jolanta i Roman Komorowscy z Grodziska Wielkopolskiego
a Wanda i Kazimierz Kostyra z Albertowska
a Bożena i Henryk Królik z Grodziska Wielkopolskiego
a Maria i Czesław Stachowiak z Grąblewa
a Kazimiera i Adam Śron z Grodziska Wielkopolskiego.

Docenieni za 50-lat wspólnej drogi małżeńskiej

W tym dniu 14 kwietnia 
na wszystkich Mszach św.  
rozległo się „Męka Pana 
naszego Jezusa Chrystusa 
według św. Łukasza”, To 
Młodzież Franciszkań-
ska już po raz jedenasty 
uroczyście zaśpiewała na 
wszystkich Mszach św. opis 
Męki Pańskiej. Partię nar-
ratora poprowadził Kamil 
Koska z Kamieńca, Jezusa 
– o. Alojzy, a partie chórowe 
10 osobowy zespół młodych 
śpiewaków. 

W piękne, słoneczne popo-
łudnie Niedzieli Palmowej o 
godzinie 15.00 po raz 10. od-
była się procesja uroczystego 
wjazdu Jezusa do Jerozolimy. 
Na placu przed kościołem, 
licznie zgromadzeni wierni 
wysłuchali się w łukaszowy 
opis wjazdu Jezusa do Jerozo-

limy.  Po poświeceniu gałązek 
palmowych po raz dziesiąty 
odtworzono scenę wjazdu 
Jezusa do Jerozolimy. Po raz 
drugi odegrała ją grupa prawie 
40 aktorów z Opalenicy. W 
postać jadącego na osiołku 
Jezusa wcielił się p. Krzysz-
tof Kasperczak z Opalenicy, 
za którym podążały dzieci z 
gałązkami palmowymi, apo-
stołowie wznoszący okrzyki 
„hosanna Synowi Dawidowe-
mu”, Matka Najświętsza, Ma-
ria Magdalena, tłum niewiast 
i mężczyzn  w historycznych 
strojach. 

Był to pierwszy fragment 
mister ium Męki Pańskiej 
przygotowanego przez panią 
Renatę Knop a wystawione-
go w całości w Opalenicy w 
Wielki Wtorek 16 kwietnia 
2019 r.

o. Alojzy

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

OKRĘGOWA 
STACJA 
KONTROLI 
POJAZDÓW

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

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

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA
POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

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

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

Rakoniewice ul. Dworcowa 5 NOWY TOMYŚL  ul. Kolejowa 17 
tel. 61 442 40 85, kom 602 775 274

ZBĄSZYŃ  ul. Poznańska 42 
 tel. 68 386 75 04

AUTORYZOWANY 
DEALER: 

MS-170 JUŻ OD 699,00 PLN

MB 248 JUŻ OD 1049,00 PLN

Usługi w ramach MEDYCYNY PRACY

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

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

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

Przychodnia Specjalistyczna
„POLIKLINIKA” NZOZ

PRZY MŁYNIE
BISTRO

Catering, 
imprezy plenerowe
ANNA CZESKA

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

kom. 600 335 837

PRODUKCJA OKIEN 
I DRZWI Z PCV

ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY 
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

RATY!
CENY KONKURENCYJNE
Przyjmę uczni

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

tel. 68 384 27 75 

PIEKARNIA CUKIERNIA
EUGENIUSZA KOCIKA

w Rakoniewicach Plac Powst. Wlkp.

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 820 zł /tona 
a blacha 650 zł/tona
a puszka 4,10 zł/kg 

a makulatura 0,18 zł /kg

SKUP ZŁOMU
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WULKANIZACJA I SERWIS OPON

 Wyważanie, oczyszczanie, magazynowanie 
 Zmiana opon , wulkanizacja , naprawa felg
 Obsługa czujników ciśnienia TPMS w oponach
 Najwyższej jakości opony wiodących producentów

UL. KOLEJOWA 10 , NOWY TOMYŚL , TEL. 61 44 27 007

Bosch Car Service zapewnia pełną obsługę kół, 
wykonując wymianę opon, wyważanie kół 
i przechowywanie opon. Zaufaj nam, a jazda 
będzie bezpieczna niezależnie od warunków 
pogodowych.

P. H. ANDRZEJ CIORGA
OSPRZĘT ELEKTRYCZNY, ARMATURA SANITARNA

PŁYTKI, KLEJE, FARBY, SILIKONY, GWOŹDZIE, ŚRUBY

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

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

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

Ciorga Grzegorz 
Rakoniewice ul. Ogrodowa 4

tel. 510-235-065

Przedsiębiorstwo 
Handlowo–usługowe

SKLEP WĘDKARSKI   HURT – DETAL

FILIA w Grodzisku Wlkp., ul. Leśna 8A

Tel. 68-3860-966
Na terenie Zbąszynia dowóz 

GRATIS

ZbąSZyń
Plac Wolności 2

EDmunD BoSy

oKRĘGoWA STACJA KonTRoLI PoJAZDÓW
Dębsko, ul. Rakoniewica 14, 64-050 Wielichowo

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

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

PrzeglĄdY reJestraCYJne saMoCHodÓw zasilanYCH gazeM
SAMOCHODy OSObOWE „b” I DOSTAWCZE (do 3,5 t.)

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

AUTObUSy „D”
CIąGNIKI „T”

PRZyCZEPy I NACZEPy „E” 

Hurtownia 
stYroPianu

LECH DOMINIAK 
OPALENICA 

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

zapraszamy: od 7.00 do 20.00 
sobota od 7.00 do 16.00

 farby, styropian z papą , 
siatki podtynkowe , tynki mi-

neralne, akrylowe, kleje do 
styropianu,  płytek , zaprawa 
tynkarska, murarska, blachy 
dachówkowe blacha alumi-
niowa, dachy ze styropianu 

- nowość , papy

Nie masz planów na majówkę?

zapraszamy do Nas!
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