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SKUP ZŁOMU
MAKULATURY

METALI KOLOROWYCH

TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

PŁACIMY GOTÓWKĄ

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

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

tel. 509 174 596 lub 534 611 454

OWIATY-GMINYPP NAJLEPSZY DWUTYGODNIK W POLSCE

Nr  8 (566)
20.04.2020 - 4.05.2020 ISNN 1733-4713 24 lata

BEZPŁATNY

REKLAMY I OGŁOSZENIA 62-065 GRODZISK WLKP., UL. GARBARY 23 TEL.  608 321 611 / e-mail: powiaty@wp.pl / www.powiatygminy.pl

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

Sprzedam pianino 
 Stan bardzo dobry ! Tel. 606 327 863

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

PROFESJONALNY PARTNER

www.gmyrpol.pl    gmyrpol@post.pl

Stęszew
ul. Kosickiego 9 

tel./fax: 61 813 56 14
tel. kom: 692 436 416

Opalenica
ul. Wierzejewskiego 40
tel./fax: 61 447 56 08

tel. kom: 602 648 298

Nowy Tomyśl
ul. Ogrodowa 28

tel./fax: 61 442 55 41
tel. kom: 606 205 271

Wolsztyn
ul. Słowackiego 11A

tel./fax: 68 346 93 65
tel. kom: 608 311 016

FARBY,  TAPETY, FOTOTAPETY

AKCESORIA MALARSKIE

KLEJE, LAKIERY, OKLEINY
LISTWY DEKORACYJNE

KARNISZE, KINKIETY, PŁYTY G–K 

Niałek Wielki 60
64-200 Wolsztyn

(kierunek przystań żeglarska)

tel: 68 384 0773 / hurtownia@izomet.pl

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 430 zł /tona 
a blacha 270 zł/tona
a puszka 3,00 zł/kg 

SKUP ZŁOMU

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

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

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
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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

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 

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

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” 

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

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

Ciorga Grzegorz 
Rakoniewice ul. Ogrodowa 4

tel. 510-235-065

PRZEDSIĘBIORSTWO 
HANDLOWO–USŁUGOWE

SKLEP WĘDKARSKI   HURT – DETAL

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

Hasło w Wielkanocnej Krzyżówce brzmi:”Zmarł i Powstał”

Szczęście w losowaniu przypadło Renacie Durdzie z ulicy Powstań-
ców Wlkp.38 z Wolsztyna otrzymuje zestaw kosmetyków z � rmy 
„Cosmetix” w Dusznikach. Marianowi Górnemu z ulicy Głogow-
skiej 221 w Poznaniu- otrzymuje nagrodę AGD z � rmy „Inter Marche” 
w Nowym Tomyślu. Hannie Strzelczak z ulicy Wolsztyńskiej 64 w 
Rostarzewie- otrzymuje zestaw kosmetyków z � rmy „Cosmetix” w 
Dusznikach. Sylwii Stasik ul Garbarska 9/32 w Wolsztynie - otrzy-
muje nagrodę AGD z � rmy „Inter Marche” w Grodzisku Wlkp.

REKLAMY I OGŁOSZENIA: 
powiaty@wp.pl / tel.  608 321 611
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Rozmowa z Posłem na Sejm 
RP Krzysztofem Czarnecki, 
Prezesem Zarządu Okrę-
gowego Prawa i Sprawiedli-
wości.

Jeszcze kilka miesięcy temu 
trwała normalna kampa-
nia wyborcza, i nikt nie 
spodziewał się, że mogą 
być trudności z przeprowa-
dzeniem wyborów prezy-
denckich. Dziś jest wiele 
wątpliwości. 
Wybory Prezydenta Polski, 
ogłoszone na 10 maja 2020 
roku, zostały podane z 
sześciomiesięcznym wyprze-
dzeniem, zgodnie z zapisami 
Konstytucji i Ordynacji Wy-
borczej. Kiedy pani Marsza-
łek podjęła decyzję o dacie 
wyborów, nikt nie myślał 
o wystąpieniu na świecie 
pandemii koronawirusa, 
która dotknęła także nasz 
kraj. Każdy z kandydatów 
pozbierał wymaganą liczbę 
podpisów, i zarejestrował 
swój komitet wyborczy. 
Tu należy wspomnieć, że 
największą liczbę podpisów 
zebrał obecny prezydent 
Andrzej Duda ponad dwa 
miliony podpisów. Rozpoczę-
ła się kampania wyborcza. W 
każdym z sondaży prowa-
dzi Andrzej Duda. Widząc 
mniejsze szanse pozostałych 
kandydatów na wygraną 
z obecnie urzędującym 
prezydentem, coraz bardziej 
było słychać o przełożeniu 
wyborów. Nawet rozważano 
zmianę kandydatki z KO na 
inną osoba, czym dłużej trwa 
kampania, tym więcej ma 
wpadek.  

Dlaczego opozycja mówi o 
przełożeniu wyborów, na co 
nie ma państwa zgody?
Opozycja w Sejmie dąży do 
wprowadzenia stanu klę-
ski żywiołowej po to, aby 
wybory przesunąć w czasie. 
Chodzi wyłącznie o walkę 

polityczną. Spowodowane 
jest to faktem, że kandydatka 
Koalicji Obywatelskiej wypa-
da słabo w sondażach, popeł-
nia wpadki i gafy, jest dużym 
rozczarowaniem. Stan klęski 
żywiołowej to jeden z trzech 
stanów nadzwyczajnych 
zawartych w Konstytucji. 
Wprowadza go Premier. Stan 
klęski żywiołowej nie może 
trwać dłużej niż trzydzieści 
dni. Po upływie trzydziestu 
dni Sejm podejmuje decyzję 
o przedłużeniu o kolejne 
trzydzieści dni. I tak trwałby 
festiwal wyborczy w Sejmie, 
a merytoryczne decyzje o 
ochronie zdrowotnej naszych 
rodaków i przywróceniu 
normalności gospodarczej 
zeszłyby na dalszy plan. Aby 
zachować konstytucyjny ter-
min wyborów, i przy okazji 
zachować bezpieczeństwo 
zdrowotne naszych obywateli 
środowisko polityczne Prawa 
i Sprawiedliwości zapropo-
nowało głosowanie korespon-
dencyjne. 

Jakie są założenia tech-
nicznego przeprowadzenia 
wyborów korespondencyj-
nych? 
Każdy wyborca, zgodnie 
z podanymi przez gminy 
wykazami wyborców, otrzy-
ma zestaw kopert i kart do 
wypełnienia, przyniesiony 
przez pracowników poczty. 
Będą to dwie koperty, karta 
do głosowania i kartka do 
wypełnienia z danymi, kto 
głosuje. Kartkę z zakreślo-
nym kandydatem wkładamy 
do jednej z otrzymanych 
kopert i ją zaklejamy, do 
drugiej koperty wkładamy 
oświadczenie, kto oddał 
głos wyborczy. Zaklejamy 
koperty z oddanym głosem i 
oświadczeniem, i wrzucamy 
do wyznaczonej skrzynki. 
Komisja wyborcza otwiera 
kopertę, wyjmuje oświad-
czenie, i odznacza na liście 

wyborczej, kto oddał głos. 
Drugą zaklejoną kopertę 
z oddanym głosem wrzu-
ca do urny wyborczej. Po 
zakończeniu głosowania 
koperty wyjmowane są z 
urny, i przelicza się głosy 
poszczególnych kandyda-
tów. Zachowana jest tajność 
głosowania. Taka forma gło-
sowań ma miejsce w innych 
krajach Unii Europejskiej, i 
nie budzi takich emocji, co 
opowiada opozycja parla-
mentarna. Warto dodać, że 
wybory korespondencyjne są 
o wiele bezpieczniejsze niż 
wybory tradycyjne, o czym 
wielokrotnie mówił minister 
zdrowia Łukasz Szumowski. 

Sejm przyjął projekt 
ustawy o głosowaniu 
korespondencyjnym. Teraz 
nowe przepisy są w Senacie. 
Spodziewa się Pan, że Senat 
będzie blokował głosowanie 
korespondencyjne?
Mam nadzieję, że Senat nie 
będzie czynił trudności, i nie 
będzie wpisywał  się w obraz 

walki wyborczej wbrew 
Konstytucji. Wicepremier Ja-
rosław Gowin podjął się misji 
porozumienia z opozycją 
przesunięcia wyborów o dwa 
lata, ale to wymagało zmian 
zapisów konstytucyjnych. 
Jeżeli byłaby dobra wola 
rozwiązania problemu wybo-
rów w trakcie pandemii, to 
obozy polityczne wyraziłyby 
zgodę, wiedząc, że obecny 
lider sondaży i urzędujący 
prezydent nie brałby udziału 
w wyborach. KO miałoby 
możliwość wyboru innego 
kandydata, i wszystkie siły 
polityczne skupiłyby się na 
walce z koronawirusem oraz 
na rozwiązywaniu proble-
mów gospodarczych wyni-
kłych z obecnego kryzysu. 
Niestety tak nie jest. Tylko 
urzędujący prezydent na 
bieżąco podejmuje wraz z 
rządem decyzje wspierania 
środkami finansowymi 
bezpieczeństwa Polaków, a 
pozostali tylko podkładają 
nogę. To tylko jest objaw za-
bezpieczenia swoich aspiracji 
politycznych, a nie dbanie o 
dobro narodu. Takie postawy 
winny być rozliczone przez 
wyborców przy urnach. 
Andrzej Duda i rząd Prawa i 
Sprawiedliwości są gwaran-
tem naszego bezpieczeństwa 
zdrowotnego oraz gospo-
darczego. Ogólnoświatowy 
kryzys gospodarczy wywo-
łany pandemią koronawirusa 
jest sprawą nieuniknioną. 
Nam zależy, aby polska 
gospodarka, nasze firmy 
i pracownicy jak najmniej 
odczuli konsekwencje wywo-
łane tym kryzysem. Wartość 
tarczy antykryzysowej ze 
wszystkimi jej elementami, 
uruchomionej przez rząd 
Prawa i Sprawiedliwości w 
porozumieniu z prezydentem 
Andrzejem Dudą, wynosi 
w sumie aż 312 miliardów 
złotych. 

rozm. F. Gwardzik

Dlaczego wybory Prezydenta 
korespondencyjne?

Pojawiły się znakomite moż-
liwości eksportu produktów 
rolno – spożywczych do Sin-
gapuru i Zjednoczonych Emi-
ratów Arabskich!!! Szczegóły 
znajdziecie poniżej:

https://www.umww.pl/mozli-
wosc-eksportowania-produk-
tow-rolno-spozywczych-do
-singapuru

https://www.umww.pl/mo-
zliwosc-eksportu-produk-

tow-rolno-spozywczych-do
-zjednoczonych-emiratow-a-
rabskich

To nie koniec dobrych wia-
domości! Jeśli jesteś mikro- 
małym, lub średnim przed-
siębiorcą, zajrzyj koniecznie 
na stronę Wielkopolskiego 
Funduszu Rozwoju i dowiedz 
się czym jest pożyczka „EKS-
PANSJA”:
https://www.wfr.org.pl/oferta/
pozyczka-ekspansja/

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

Do jednoimiennego szpitala 
im. Józefa Strusia przy ul. 
Szwajcarskiej w Poznaniu zo-
stało dostarczonych 20 respi-
ratorów i 10 kardiomonitorów. 
Dostawę zapewniła Agencja 
Rezerw Materiałowych. Wo-
jewoda wielkopolski Łukasz 
Mikołajczyk zaznacza, że 
potrzeby szpitala na wypadek 
ciężkich przypadków zaraże-
nia koronawirusem są zabez-
pieczone. 

- Rządowa Agencja Rezerw 
Materiałowych na bieżąco 
dostarcza nam środki ochrony 

osobistej, ale i sprzęt. Dziś 
mamy jedną z większych do-
staw do szpitala jednoimien-
nego. Przygotowujemy się 
do większej liczby przypad-
ków, dlatego już teraz z jednej 
strony tworzymy izolatoria, 
do których trafią pacjenci z 
lekkimi objawami i uwolnią 
miejsca w szpitalu, a z drugiej 
strony doposażamy placówkę, 
by była gotowa zająć się jak 
największą liczbą osób, które 
są w ciężkim stanie – mówi 
Łukasz Mikołajczyk. 

Agencja Rezerw Materiało-

wych dostarczyła 10 zestawów 
respiratorów, 5 respiratorów z 
mieszalnikiem, 5 respiratorów 
transportowych z dodatkowym 
wyposażeniem oraz 10 kardio-
monitorów. Łączy koszt dosta-
wy to ok. ponad 1,2 mln zł. 

Dodatkowo także dziś do 
szpitala przy ul. Szwajcarskiej 
trafił respirator zakupiony ze 
środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. Łącznie 
szpital jednoimienny będzie 
dysponował 81 respiratorami. 

Tomasz Stube

Wojewoda wielkopolski Łu-
kasz Mikołajczyk na bieżąco 
monitoruje sytuację w wiel-
kopolskich domach pomocy 
społecznych. Wszystkie wiel-
kopolskie placówki zostały 
wsparte środkami ochrony 
bezpośredniej. Przekazano 
im m.in. 59 tys. maseczek, 57 
tys. rękawiczek, 4,6 tys. litrów 
płynu dezynfekcyjnego. 

- Pracownicy Wielkopol-
skiego Urzędu Wojewódz-
kiego pozostają w stałym 
kontakcie z dyrektorami jed-
nostek, którzy codziennie 

przekazują nam informacje 
o sytuacji w placówkach. 
Jestem również w kontakcie 
z samorządami, które są 
organami prowadzącymi dla 
domów pomocy społecznej - 
mówi wojewoda wielkopolski 
Łukasz Mikołajczyk. - Na 
bieżąco wspieramy działania 
samorządu w sytuacji proble-
mów w DPS-ach związanych 
z rozprzestrzenianiem się 
koronawirusa  - dodaje.

Podejmowane są również 
inne działania, np. oferta 
pomocy psychologicznej dla 

kadry domów pozostających 
w kwarantannie. Ich celem 
jest wsparcie samorządu w 
zapewnieniu ciągłości opieki 
osobom starszym i niepełno-
sprawnym przebywającym w 
domach pomocy społecznej. 
Sytuacja wszystkich wiel-
kopolskich domów pomocy 
społecznej oraz innych jedno-
stek organizacyjnych pomocy 
społecznej jest na bieżąco 
monitorowana. Placówki re-
gularnie otrzymują wsparcie 
w zakresie środków ochrony 
osobistej. 

Wojewoda monitoruje DPS-y

Prezes Rady Ministrów 
zatwierdził listy zadań 
powiatowych oraz zadań 
gminnych objętych dofi-
nansowaniem ze środków 
Funduszu Dróg Samorzą-
dowych w 2020 roku dla 
wszystkich województw na 
podstawie naboru przepro-
wadzonego w lipcu 2019 r.

Dla byłego województwa lesz-
czyńskiego- jak poinformował 
nas Poseł Jan Dziedziczak - 
udało się dofinansować, aż 13 
inwestycji. Bardzo cieszy mnie 
fakt, że byłe województwo 
leszczyńskie w tak znacznym 
stopniu skorzysta na dofinan-
sowaniu, które ma na celu 
poprawę bezpieczeństwa in-
frastruktury drogowej, a więc 
bezpieczeństwa wszystkich 
uczestników ruchu. 

Na liście dofinansowań zna-
lazły się następujące zadania: 
a Przebudowa drogi powia-
towej nr 4906P Poniec (gr.
powiatu) - Tarchalin - Go-
łaszyn (dr.woj. nr 309) w m. 
Tarchalin- 928 407,64
a Rozbudowa/przebudowa 
drogi powiatowej nr 3917P 
na odcinku Racot - Darnowo 
- Wyskoć - Wyskoć Mała- 2 
412 332,24

a Przebudowa drogi powia-
towej nr 4760P na odcinku od 
m. Gołanice ( skrzyżowanie z 
DP 4759P) do m. Jezierzyce 
Kościelne (skrzyżowanie z DP 
4763P).- 2 772 197,50
a Przebudowa drogi powia-
towej nr 4922P Krajewice – 
Ziółkowo- 1 167 030,7
a Przebudowa drogi gminnej 
nr 810643P w Konarzewie 
wraz z kanalizacją deszczową- 
882 976,82
a Przebudowa drogi gminnej 
na ul. Okrężnej w miejscowo-
ści Brenno- 294 971,00
a Przebudowa drogi gminnej 
w miejscowości Kłoda- 1 754 
064,88
a Przebudowa ul. Długiej i 
ul. Krótkiej w Widziszewie 1 
657 275,06

a Budowa ulicy Wspólnej w 
Czempiniu. 540 286,26
a Przebudowa ulicy Fabrycz-
nej w Lesznie - etap 2 - 3 080 
371,07
a Przebudowa drogi gmin-
nej 712931P w miejscowo-
ści Ziemnice - odcinek od 
drogi powiatowej 8783P do 
skrzyżowania z drogą gminną 
712930P - 424 227,00
a Przebudowa ul. Rolniczej 
w Rawiczu wraz z odwodnie-
niem - etap II - 609 263,75
a Budowa ścieżki pieszo-ro-
werowej wzdłuż drogi powia-
towej nr 5125P w m. Smolice 
oraz wzdłuż drogi powiatowej 
4926P Smolice - Raszewy 
- Pasierby - gr powiatu kroto-
szyńskiego Gmina Kobylin - 2 
242 970,00 zl.

Dofinansowanie dróg w byłym 
województwie leszczyńskim

Od poniedziałku rząd zwiększył limit klientów w skle-
pach i marketach, wstęp do lasów i parków oraz uczest-
niczenie w kościołach jednej osoby do 15m kw. 

Jestem rozczarowany, a także wielu Polaków, zwłaszcza 
Polek. Spodziewano się, że oprócz wstępu do parków i 
lasów będzie coś więcej z decyzji ekonomicznych. Szko-
da, że minister Szumowski nie pomyślał o usługach np. 
fryzjerskich. Jak patrzą telewidzowie na ekrany telewi-
zyjne to duża część  posłów, senatorów, przedstawicieli 
rządu,aktorów,dziennikarzy, prezenterów, zaproszonych  
gości i reporterów, wygląda jak z obrazka. Widać, że 
byli u fryzjera, a więc to co zamknięte jest czynne. 

Wygląda na to, że istnieje szara strefa, ale dla tych co te 
zakazy stworzyli. Nie wstyd panie ministrze Szumowski, 
że kilka milionów Polaków i Polek chodzi z zaniedbany-
mi fryzurami? Przecież  w urzędach gminnych,powia-
towych, wojewódzkich oraz instytucjach prywatnych 
pracują miliony naszych rodaków.  

Czy pan minister czeka aż Polacy i 
Polki  będą wyglądać jakby wyszli z 

pustyni i puszczy? A więc ogromne  
rzesze kobiet i mężczyzn oczekują, 
że niezwłocznie już w drugim etapie 
zostaną otwarte salony fryzjerskie. 

Nie może być tak, że elita 
korzysta z szarej strefy, a 

reszta społeczeństwa,  
zwłaszcza kobiety, 
wychodzą na ulicę ze 
złym samopoczuciem.

Wydawca 
Franciszek Gwardzik

Ministrze Szumowski! 
Otwórz salony fryzjerskie!

20 respiratorów i 10 kardiomonitorów 
trafiło do szpitala w Poznaniu 
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„Na takiego jak ty nie potrze-
bowałbym nawet noża!”

Warszawa. 
- Na takiego jak ty nie 
potrzebowałbym nawet noża! 
– z nieukrywaną agresją 
krzyknął do mnie pewien 
starszy mężczyzna w jednym 
z warszawskich sklepów. 
– Udusiłbym cię gnoju 
własnymi rękoma! – dorzucił. 
- Zostaw go – odciągnęła fa-
ceta ode mnie jakaś kobieta, 
chyba jego żona. - Chodź, to 
zdrajca, jak oni wszyscy! -  
rzuciła w moją stronę z takim 
wyrazem twarzy, jakby za 
chwilę na mój widok miała 
zwymiotować.  

Poznań.
Jadę samochodem. Zapala się 
czerwone światło. Zatrzy-
muję auto przed pasami. Z 
prawej nadchodzi mężczy-
zna. Ogolony do skóry, z 
karkiem niemalże szerszym 
od głowy. Staje na przeciwko 
przedniej szyby. Odwraca 
się w moją stronę. Wyciąga 
ręce i układa je w sposób 
przypominający trzymanie 
pistoletu w dłoniach. Celuje 
we mnie i symuluje oddanie 
strzału. Dłonie odbijają w tył, 
jak po użyciu broni dużego 
kalibru. Potem podnosi ręce 
do ust i w filmowym geście 
dmucha w palce, jak w lufę. 
Na odchodne pokazuje mi na 
wysokości swojej szyi znany 
gest podcinania gardła. 

Kalisz.
- Ty jeszcze żyjesz, Żydzie? – 
Zwraca się do mnie na ulicy 
mężczyzna, który zaszedł 
mnie od tyłu. Nie zareago-
wałem. Idę dalej. Przyspie-
szyłem jednak. On jednak 
niezniechęcony dogania 
mnie. W pewnym momencie 
wyrównuje krok i powtarza - 
Ty jeszcze żyjesz? I dorzuca 
- Już niedługo, Żydzie. Już 
niedługi! Zostawiam go w 
tyle. Bez słowa. 

Piła.
Jest 10-ty dzień miesiąca. 
Smoleńska rocznica. Jadę 
swoim autem na oficjal-
ną mszę rocznicową. Gdy 
wracam z kościoła zastaję 
samochód trudny do pozna-
nia. Jest zeszpecony ostrym 
narzędziem. Dookoła! Cały! 
Wszystko oprócz dachu! 
Robota wykonana została tak 
„profesjonalnie”, tak mocno, 
tak kilkakrotnie, żeby nie 
można było wypolerować, 
żeby trzeba było wyszpa-
chlować, żeby trzeba było 
pomalować!...  

„Coś jest ze światem nie 
tak!” – mówi Olga Tokar-
czuk. Tak, coś z ludźmi jest 
nie tak. Coś z nami jest nie 
tak! Coś z partią rządzącą 
jest nie tak! Coś z władzą w 
Polsce jest nie tak!... Nigdy 
bowiem, jak długo pamiętam, 
nie było takiej zawiści, takiej 
nienawiści, takiej mściwości, 
jak teraz. Nie tylko  w sto-
sunku do polityka. Po prostu 
człowieka do człowieka, 
sąsiada do sąsiada, członka 
rodziny do członka rodziny. 
Nawet Polaka do Polaka, cóż 
dopiero Polaka do obcokra-
jowca….

Tylko z opowieści mamy 
czy taty, z przekazów babci i 
dziadka, z rozmów przy ro-
dzinnym stole, z przekazów 
starszych, wiem, że w trakcie 
wojny, a potem w czasach 
stalinizmu było podobnie. 
Jedni podsłuchiwali drugich. 
Jedni donosili ani drugich. 
Jedni... zabijali drugich. 
JEDNI…  ZABIJALI… 
DRUGICH… 

Czy teraz w Polsce, po 75 
latach od II wojny światowej, 
komuś zależy na powrocie 
tych podłych czasów? Czy 
ktoś celowo uprawia politykę 
nienawiści, która w latach 
trzydziestych minionego 
wieku wybuchała rasizmem, 
faszyzmem, nazizmem i sta-
linizmem?! Czy ktoś celowo 
chce nas tak już do reszty 
poróżnić, abyśmy chwycili 

za noże, siekiery, a może i 
karabiny, by się bić, gwałcić i 
wyżynać?! Tak, jak na przy-
kład ludzie różnych nacji, 
narodowości i wyznania, 
choć żyjący od wieków na 
tej samej ziemi, na Bałkach 
w latach dziewięćdziesiątych 
XX wieku? Czy tak? Czy na-
prawdę? Czy komuś w Polsce 
teraz właśnie o to chodzi. 
Czy tego nam potrzeba?! Czy 
tego nam właśnie brak???!!! 

****

Mowa nienawiści (ang. hate 
speech): 
„Jest zjawiskiem, które pole-
ga na używaniu języka w celu 
rozbudzenia, rozpowszech-
niania czy usprawiedliwiania 
nienawiści i dyskryminacji, 
jak również przemocy wobec 
konkretnych osób, grup osób, 
przedstawicieli mniejszości 
czy jakiegokolwiek innego 
podmiotu będącego „na ce-
lowniku” danej wypowiedzi. 
Akceptacja mowy nienawiści 
w wymiarze społecznym 
prowadzi do utrwalania się 
stereotypów, uprzedzeń, a 
powodując mniejszą akcepta-
cję przedstawicieli grup „hej-
towanych” może prowadzić 
do tzw. przestępstw z niena-
wiści (ang. hate crimes)”.

Przestępstwo z nienawiści:  
„Przestępstwem z nienawiści 
jest każde przestępstwo natu-
ry kryminalnej, wymierzone 
w ludzi i ich mienie, w wyni-
ku którego ofiara lub inny cel 
przestępstwa, są dobierane 
ze względu na ich faktyczne 
bądź domniemane powiąza-
nie, związek, przynależność, 
członkostwo lub udzielanie 
wsparcia grupie wyróżnianej 
na podstawie cech charakte-
rystycznych wspólnych dla 
jej członków, takich jak fak-
tyczna lub domniemana rasa, 
narodowość lub pochodzenie 
etniczne, język, kolor skóry, 
religia, poglądy polityczne, 
płeć, wiek, niepełnospraw-
ność fizyczna lub psychiczna, 
orientacja seksualna lub inne 
podobne cechy”.

„Na takiego jak ty nie potrzebowałbym nawet noża!”Polityczny mistrz – Kaczyński wszystkich ogrywa

Adam Szejnfeld 
Senator RP

KONTROWERSJE I ARTYKUŁY POLEMICZNE

O co chodzi z wyborami w 
maju? Jak to 10 kwietnia 2010 
r., kilkadziesiąt minut po rozbi-
ciu się samolotu w Smoleńsku, 
powiedział Bronisław Komo-
rowski – „polityka nie może 
być domeną współczucia”, więc 
nawet w momencie epidemii 
koronawirusa w Polsce procesy 
polityczne trwają. Wszystkich 
ogrywa polityczny mistrz, czyli 
Jarosław Kaczyński. 

W jaki sposób? W tym tek-
ście przedstawię wyjaśnie-
nie. Polityczne życie w Polsce 
zdominowało pytanie o wy-
bory prezydenckie w maju. 
Organizować w terminie, czy 
przekładać? Aby jednak dobrze 
zrozumieć o co w tej sprawie 
dzisiaj chodzi, to trzeba na 
nią spojrzeć analitycznie. Bez 
oceniania, czy wybory mają się 
odbyć w maju, czy absolutnie 
trzeba je przesunąć. Dzisiaj 
to naprawdę temat zastępczy. 
Niestety nikt z gadających głów 
w mediach nie zdaje sobie spra-
wy, że dyskusja o wyborach jest 
aktualnie wyłącznie teatrem 
i pułapką, jaką na opozycję 
zastawił Kaczyński. AntyPiS 
musiał w tę pułapkę wpaść 
dlatego, że jest to środowisko 
ludzi opętanych nienawiścią, 
a nienawiść odbiera szansę 
na trzeźwą ocenę sytuacji. Ci 
ludzie autentycznie uważają, 
że Kaczyński chce po trupach 
dojść do wyborczej wygranej, 
uśmiercając przy tym oso-
by starsze, zatem w domyśle 
swoich wyborców. Logiczne 
prawda?  Każdy posługujący 
się rozumem wyśmiałby taką 
teorię, ale dla oszalałej Plat-
formy brzmi ona sensownie. 
Ponieważ Kaczyński doskonale 
wiedział, że PO dokładnie tak 
zareaguje, więc kilka dni temu 
świadomie rzucił hasło, iż nie 
ma przesłanek konstytucyj-
nych, by wybory w połowie 
marca odwołać. Ta uwaga nie 
była oznaką, że Prezes stracił 
kontakt z rzeczywistością, 
ale oznaką, że postanowił 
uruchomić bieg zdarzeń kom-
promitujący przeciwnika, na 
co zresztą przeciwnik przystał. 
Co się bowiem zdarzyło po 
stwierdzeniu Kaczyńskiego, 
iż wybory na połowę marca 
się odbędą?  Kidawa - Błońska 

stała się już wyłącznie politycz-
nym memem, który „nigdy nie 
powiedział, że życie jest waż-
niejsze od konstytucji”, który 
dla szpitali szuka „inspirato-
rów” i który „z góry przyznaje, 
że nie zna się na ekonomii”. 
Osoba dwojga nazwisk została 
w końcu schowana przez swoją 
partię, bo lepsza kampania bez 
kandydata niż z kandydatem. 

Gdyby PiS odwołał wybory 
już w marcu, to najpewniej 
nie zobaczylibyśmy tego, co 
już zobaczyliśmy. Po drugie 
wydarzyła się rzecz jeszcze 
ciekawsza, bo PSL i Lewica 
skoczyły na PO, mając na-
dzieję, że coś z zasobów tego 
politycznego trupa sobie we-
zmą. Zjednoczona opozycja się 
rozłączyła, Kosiniak zaczął być 
dla PO pisowcem, a Biedroń 
zdradził, że „jest rozczarowa-
ny totalną opozycją ze strony 
PO”. W domu na Żoliborzu, 
patrząc na to wszystko, ktoś być 
może szepnął do kota: - „I jam 
to, nie chwaląc się, sprawił”. 
Po trzecie, AntyPiS zaczął 
całkiem poważnie rozważać 
oddanie wyborów walkowe-
rem: albo przez wycofanie się 
kandydatów, albo przez bojkot 
ze strony wyborców. Znów 
mógłby Kaczyński powiedzieć, 
choć już mniej literacko: - „Ja 
cię nie mogę. Nie chcecie brać 
udziału w wyborach, to nie. 
Przecież ja was nie będę nama-
wiał”. Wszystko to, co powyżej 
napisałem sześć tygodni przed 
wyborami Prezes PiS musiał 
wiedzieć. I z nadzieją na wy-
wołanie zamieszania w obozie 
przeciwnika wybrał się dwa 
tygodnie temu do radia i powie-
dział, że w połowie marca nie 
ma przesłanek do odwołania 
wyborów.  

Czy to oznacza, że wybory 
naprawdę odbędą się w maju? 
Oczywiście, że nie oznacza i 
przecież Kaczyński tego nie 
zadeklarował. Bardzo bez-
piecznie i do bólu logicznie 
stwierdził, że na razie wy-
bory są (takie stwierdzenie 
nie niesie za sobą żadnych 
konsekwencji), ale nawet i 9 
maja można je odwołać. Co 
się natomiast w międzyczasie 
AntyPiS pokompromituje i 
pokłóci między sobą, to tylko 

polityczny zysk Prezesa, któ-
rego sobie odmawiać nie wy-
pada. Zresztą to się właśnie na 
naszych oczach dzieje. Jeszcze 
raz powtórzę: taką reżyserię ze 
strony Kaczyńskiego można 
było dojrzeć wyłącznie wtedy, 
gdy porzuci się spoglądanie 
na niego jak na fanatyka 
chcącego pozakażać miliony 
ludzi, byle Andrzej Duda 
mógł wygrać. Tego AntyPiS 
zrobić jednak nie potrafi, 
gdyż zobaczenie w prezesie 
PiS racjonalnego polityka 
jest poza możliwościami po-
znawczymi fanatyków. I tak 
wygląda rozwiązanie zagadki 
pod tytułem, dlaczego prezes 
PiS chce w marcu utrzymania 
majowego terminu wyborów. 
Kto zrozumiał, ten zrozumiał.  

PS: Nie jest to temat na osobny 
tekst, więc tylko wzmianka. 
Największym tchórzem, hipo-
krytą i zwyczajnym łajdakiem 
tego miesiąca jest Korwin – 
Mikke. Wpierw Konfederacja 
robiła wszystko, żeby posie-
dzenie Sejmu odbyło się na 
Wiejskiej. Gdy tak się stało, to 
ten tchórz zaszył się w domu, 
co oznaczało, że każdy mógł 
się zarazić, bo tak politycznie 
chciała jego sekta, ale guru 
sekty spanikował i się schował. 
Po czym dzisiaj ta tchórzliwa 
hiena publicznie oświadczyła, 
że ci co umierają, to i tak, by 
umarli, a rząd robi potworną 
histerię nakazując ludziom 
siedzieć w domu. Ufam, że 
spotka w życiu kogoś, kto mu 
wypłaci plaskacza w pysk, tak 
jak kiedyś plaskacza wyłapał 
od niego Boni.  Jeszcze jedna 
uwaga w temacie Korwina – 
Mikke, który posługuje się 
darwinowskim argumentem, 
że przeżyć muszą najlepsi, 
a reszta niech umiera. Otóż 
patrząc na dość brzydkiego, 
łysego, jąkającego się i feflu-
niącego grubasa z brzuchem 
jakby połknął niedźwiedzia, 
dochodzę do wniosku, że 
pierwszą ofiarą takich po-
rządków powinien być on. 
Świat, chcąc być w zgodzie z 
Darwinem, potrzebuje fizycz-
nego piękna, a nie maszkary 
w osobie Korwina.

Tekst Pana Dominika Wójcickiego

- Forsowana przez niektó-
rych polityków UE teza, 
jakoby płeć nie była wy-
tworem biologicznym, lecz 
‚konstruktem społecznym’, 
jest jednym z największych 
szwindli ludzkiej cywiliza-
cji. Fakt, że w Niemczech 
już na ponad stu uczel-
niach może funkcjonować 
taki kierunek jak Gender 
Studies, który podpiera tę 
szaleńczą tezę szczodrze 
finansowanymi ‚rzetelny-
mi badaniami’, dowodzi 
kompletnej degrengolady 
- uważa Henryk Broder, 
niemiecki pisarz i publicy-
sta die Welt pochodzenia 
polsko-żydowskiego, w 
rozmowie z Wojciechem 
Osińskim.

 
- Z tzw. ‚Willkommenskul-
tur’ Angeli Merkel walczył 
pan, zanim to określenie 
trafiło do obiegu me-
dialnego. Niedawno pan 
napisał, że ten, kto kieruje 
się jedynie współczuciem, 
jest pozbawiony rozumu. 
Niektórzy twierdzą, że pan 
przesadził.
- Przeczytał pan ten komen-
tarz do końca? Otóż dodałem, 
że ten z kolei, kto czytając o 
wojnie w Syrii i kryzysie imi-
granckim nie ma współczucia, 
ten nie ma serca. Tyle tylko, że 

w obliczu obecnych wydarzeń 
współczucie jest czymś oczy-
wistym, ale - niestety - nie wy-
starcza. Przed obecną sytuacją 
w Europie ostrzegałem już 14 
lat temu. W wydanej w 2006 r. 
książce ‚Hurra, kapitulujemy’ 
krytycznie odniosłem się do 
postawy Zachodu, opartej na 
przekonaniu, że dzięki naszej 
‚aksamitnej życzliwości’ po-
skromimy islamistów. Wtedy 
mówiono, że jestem skoń-
czonym wariatem i znów za-
truwam przestrzeń publiczną 
niepotrzebną paniką. Pewien 
znany dziennikarz wyrzucił na 
wizji moją książkę do kosza. 
Jeszcze nie było ‚arabskich 
wiosen’, choć pod syryjską 
przykrywką już ostro wrzało. 
Na ironię zakrawa fakt, że 
dziś ta sama osoba ode mnie 
odpisuje. Proszę mnie zrozu-
mieć, popieram każdą pomoc 
prawdziwym uchodźcom. Tyle 
że nasza ‚Willkommenskultur’ 
została zbudowana na nie-
przyzwoitym fundamencie. 
Niemiecki rząd federalny od 
2011 r. biernie obserwował, jak 
w Syrii przelewana była krew. 
Nikt na Zachodzie nie palił się 
do interwencji, obawiając się, 
że wybuchnie pożar na całym 
Bliskim Wschodzie. I co? Po-
żar i tak trawi tamten region, 
co gorsza - utorował sobie dro-
gę do Niemiec. Zobaczyliśmy 

go przed własnymi drzwiami 
i dopiero wtedy zareagowali-
śmy. I nie dość, że Zachód nie 
zainterweniował, zanim doszło 
do katastrofy, to następnie 
pod szyldem ‚empatii’ kazał 
maszerować tym biednym 
ludziom tysiące kilometrów 
przez Europę.

 
- To rzeczywiście coś nie-
prawdopodobnego...
- To było niezwykle przykre i 
skandaliczne przedstawienie - 
ten, kto dotrze cały i zdrowy, 
zasłuży sobie na szansę pobytu 
w Europie Zachodniej. No 
dobrze, i co teraz? Uchodźcy 
dotarli do Niemiec i żyją w 
rozpaczliwych warunkach. 

Mieszkają w kontenerach, w 
halach sportowych. Tak im 
pomogliśmy? Przecież gołym 
okiem widzimy, że cały system 
zawiódł. Za granicą działają 
wywiady, niemieckie fundacje 
i nikt nie przewidział obecnej 
sytuacji? Niccolò Machiavelli 
trafnie zauważył, że najbar-
dziej wątpliwe środki, które cel 
uświęca, należy wdrożyć zaraz 
z początku. Trzeba było wysa-
dzić Asada z siodła, ponosząc 
cenę chwilowej destabilizacji. 
Zawiodły zresztą nie tylko 
Niemcy, ale cała UE.

 
- W książce pt. ‚Ostatnie 
dni Europy - czyli jak po-
grzebaliśmy dobry pomysł’ 

pan bezlitośnie rozprawia 
się z instytucjami UE. Co 
się stało, że nasza wspólno-
ta pogrążyła się w kryzysie?

- O niektórych przyczynach 
już wspominałem, powiem 
tylko tyle: Unia zachowuje się 
jak pacjent z bólem zęba, który 
wzdraga się przed wizytą u 
dentysty. Dziś weźmiemy ta-
bletkę, przynoszącą chwilową 
ulgę, ale w rzeczywistości od-
wlekamy problem, który nie-
chybnie się powiększy. Szkoda 
tylko, że akurat w przypadku 
tego pacjenta kosztem tysięcy 
ludzi i naszych pieniędzy. Unię 
nie boli zresztą już jeden ząb, 
lecz cała szczęka, na domiar 
złego teraz jeszcze zakażona 
koronawirusem. Jedno jest 
pewne - po tym kryzysie UE 
będzie już wyglądać inaczej. 
Pandemia koronawirusa jest 
dla mnie niezbitym dowodem, 
że Bóg jednak istnieje.

 
- Co ma pan na myśli?
- Dotąd nie mogłem udowod-
nić, że istnieje, tak jak nie 
mogłem udowodnić, że nie 
istnieje. Ateizm jest przecież 
też tylko namiastką religii. 
Również sceptycy muszą naj-
pierw uwierzyć w to, że nie 
wierzą. Ale od kilku tygodni 
naprawdę wierzę, że Bóg ist-
nieje. Przyzwolił już na wiele 
- na katastrofy, wojny, Holo-

caust, masakry w państwach 
afrykańskich i na Bałkanie 
oraz neonazistowskie zamachy 
w Hanau. Jednak trudno nie 
odnieść wrażenia, że teraz 
cierpliwość Boga została wy-
stawiona na próbę i miarka 
się przebrała. No i przysłał 
nam koronawirusa. Nie dla-
tego, żeby nas sprawdzić, ale 
żeby nas ukarać. Dlaczego? 
A no dlatego, że chcieliśmy 
Mu dorównać. Pogrążeni w 
bezkresnej pysze udawaliśmy 
Boga, poważnie zakładając, 
że możemy za niego sami 
rozwiązać problemy związa-
ne z globalizacją, biedą, ze 
zdrowiem czy zmianą klima-
tu. Wystarczą tylko apele do 
rewolucyjnego przewrotu oraz 
unijne dyrektywy pani von der 
Leyen. Nie modlimy się przed 
obiadem czy kolacją, ale za to 
ubóstwiamy Gretę Thunberg 
i Extinction Rebellion. Tym-
czasem autostrady są dalej za-
korkowane, a Kościoły puste. 
Zabrakło nam najzwyczajniej 
pokory. W końcu Bóg powie-
dział ‚basta’ i nagle kanały w 
Wenecji się same oczyściły, 
emisja dwutlenku w Chinach 
uległa redukcji, a problemy 
demograficzne w Europie się 
rozwiązały. Pan Bóg ma dobre 
poczucie humoru, ale nie lubi, 
gdy ktoś Go robi w bambuko.

 Rozmawiał: Wojciech Osiński

Cierpliwość Boga została wystawiona na próbę
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Każdy nowy pomysł, każda 
inicjatywa i propozycja  w 
sferze ar tystycznej nabiera  
właściwych barw po ostat-
nim akordzie. Przekonujemy 
się o walorach pozytywnych 
i wartościowym przesłaniu 
oraz przekazie jaki oceniają 
słuchacze obecni na koncercie. 
Czy podczas dwugodzinnego 
koncertu POZNAŃSKA MU-
ZYKA WOLNOŚCI podczas 
którego na estradzie  przewi-
nęło się dziewiętnaście  tzw. 
podmiotów wykonawczych 
(wokalistki, wokaliści, zespoły) 
opisujący recenzent znajdzie 
taką perełkę, że nad nią będzie 
się muzykologicznie rozkładał 
na części pierwsze, a może 
ostateczne. Nie chcę zabrnąć 
w „ślepą uliczkę’” i wracam na 
właściwy dukt muzyczny. 

Ten koncert miał swoją dra-
maturgię i szczęśliwe zakończe-
nie, które przygotował Grzegorz 
Tomczak zapraszając do finało-
wego utworu jakim było Tango 
na głos, orkiestrę i jeszcze jeden 
głos wszystkich wykonawców, a 
pojawiło się ich w kluczowym  
momencie około stu (soliści  
wokalistki, zespoły, chóry, 
orkiestra). Zaśpiewali refren, 
który okazał się nieskazitelnym,  
ponadczasowym i wartościo-
wym songiem pokolenia lat 
dziewięćdziesiątych. Utwór 
bowiem powstał w 1989 roku.

Wyróżniłbym jeszcze - z 26 
zaśpiewanych utworów - kom-
plementując troje wykonawców 
Mariannę Ćwiąkałę, Dominikę 
Narożną i zespół Sun Flower 
Orchestra. Marianna Ćwiąkała 
w tym gronie była najmłodszą,  
jest na początku swojej dro-
gi artystycznej a szczególnie 
interesuje się  polską muzyką 
rozrywkową lat 50 tych i 60. 
prezentując w różnych miej-
scowościach takie programy 
jak Lata 60. Akustycznie Maria 
Koterbska na jazzowo, W po-
znańskim koncercie dała próbkę 
swego nieprzeciętnego talentu 
śpiewając na jazzowo utwór z 
filmu Prawo i pięść, kompozycję 
Krzysztofa Komedy Trzcińskie-
go do słów Agnieszki Osieckiej 
Nim wstanie dzień.oraz kom-
pozycję własną  Szukam. To, z 
jakim kunsztem i warsztatem 
podeszła do wykonania pozwala 
z nadzieją przyglądać się na jej 
drogę na estradowy parnas. Jest 
absolwentką wokalistyki jazzo-
wej w Akademii Muzycznej im. 
Ignacego Jana Paderewskiego 
w Poznaniu. Mając taki oręż w 
edukacji i dobrze postawiony 
głos niejednokrotnie głosić będę 
pochwały pod jej adresem.

Dominika Narożna to nie 
tylko wokalistka, ale też pra-
cownikiem naukowy UAM, 
chociaż ja ją cenię bardziej jaka 
śpiewającą kompozycje Piotra 
Wizy. Jest osobą utalentowaną 
na wielu płaszczyznach, ale 
życie obraca się również w 
artystycznym świecie. Jej fra-
zowanie tylko można porównać 
do Niny  Simone, a z krajowych 
Ludmiły Jakubczak. Pisząc 
laurkę o Dominice Narożnej 
kierowałem się cechami jakie 
posiada - naturalnością i uni-
kaniem szablonów i jakichkol-
wiek zapożyczeń..Zalążkiem 
kompozycji Piotr Wizy jakie 
przeciwstawienia harmoniczne-
go .Już teraz stanowi ona totalną 
osobowość muzyczną, czekajmy 
aż rozwinie skrzydła - WOKA-
Li zastąpi niejedną krajowądivę  
ze światka wokalnego.

Grupa o jakiej chcę wspo-
mnieć i ją delikatnie „rozpie-
ścić” to powstała w 2003 Sun 
Flower Orchestra przygotowu-
jąc program z repertuarem Elec-
tric Light Orchestra. Do tego 
„zmusił” muzyków Piotr Wiza 
zafascynowany smyczkowo - 

rockowym stylemi brzmieniem 
E.L.O. Łączenie elementów 
muzyki symfonicznej z muzyka 
rozrywkową, przebogate aram-
że, znakomite partie instrumen-
talne i wokalne stały sie już jego 
rozpoznawalną wizytówką. W 
opisywanym koncercie Sun 
Flower Orchestra czyli Słonecz-
nikowa wystąpiła w podwójnej 
roli akompaniującej wielu so-
listkom i solistom ( Marianna 
Ćwiąkała, Dominika Narożna,

Justyna Szafran, duet Halina 
Benedykt i Filip  Popów, Da-
riusz Rennert), ale zaprezen-
towała z wysokiego C utwór 
skomponowany przez Piotra 
Wizę i dedykowany święte-
mu Janowi Pawłowi II Nie 
lękajmy się Tak monumentalno 
patetycznego songu dawno w 
poznańskiej filharmonii nie 
słyszeliśmy.

Koncer t  P OZ NA ŃSK A 
MUZYKA WOLNOŚCI może 
zainaugurował nowy cykl, na 
który z utęsknieniem, a nawet z 
łezką w oku oczekują nie tylko 
poznańscy melomani...

Koncert   Poznańska Muzy-
ka Wolności. dedykowany był 
przede wszystkim potomkom 
powstańców wielkopolskich i 
poznaniakom, a główną ideą 
było uczczenie setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości oraz bohaterów 
Powstania Wielkopolskiego. 
Nazwa koncertu zawiera w 
sobie głęboki przekaz..

W muzyce wolności auto-
rzy tekstów nie tylko operują 
wariantami pojęcia podmiotu, 
ale odnoszą się do tworzonych 
przez siebie niezależnych se-
kwencji. Nie są to jednak na 
szczęście symptomy kryzysu 
różnorodności indywidualnej. 
Wydźwięk utworów wpisuje 
się w pewną strategię, opiera 
się na nawiązaniach do dzieł już 
stworzonych w celu dzielenia 
się „własnością intelektualną i 
prywatną”. Należy odnieść wra-
żenie, że istotnym elementem 
decydującym o wartości tego 
podejścia są barwy i różnorodna 
stylistyka dźwiękowa, konotu-
jąca wysublimowane barwy i 
nowoczesne brzmienia.

Warto też zauważyć, że in-
terpretacja nie jest w istocie 
jednoznaczna. Staje się ona 
symptomatycznym, udźwięko-
wionym obrazem, opierającym 
się na pewnych, bliżej nie-
określonych podobieństwach, 
wpisując się w różnorodne nurty 
i mająca zdolność przełamywa-
nia ukrytego systemu. Pozwala 
to na stosowanie w niej z jednej 
strony dyscypliny, zaś z drugiej 
na angażowanie woli twórczej, 
osobistej refleksji i czułej pa-
mięci, niosącej wrażliwość, 
pamięć, refleksję, zachwyt, mo-
tywację do życia i wiele jeszcze 
innych cech i wartości po to, 
żeby zyskać poczucia dobra i 
szczęścia. Muzyka i semanty-
ka są tożsame od pierwszego 
dźwięku po ostatni akord.

Poznańskie środowisko mu-
zyczne ma swoją wieloletnią 
historię , a wraz z nią okresowe 
czy ponadczasowe przesłania, 
które w wersji koncertowej 
zostały zaprezentowane przez 
takich artystów jak: Halina 
Benedyk, Justyna Szafran, 
Ewelina Rajchel, Dominika 
Narożna, Marianna Ćwiąkała, 
Piotr Kuźniak, Grzegorz Kup-
czyk, Piotr Schultz, Dariusz 
Rennert,  Grzegorz Tomczak i 
Filip Popów, a także zespoły: 
Anno Domini, Konsonans, Sun 
Flower Orchestra oraz Orkiestra 
Zespołu Szkół Muzycznych p/d 
Wiesława Bednarka.

Pamiętam, że w t rakcie 
pierwszych rozmów o tym kon-
cercie z panem prezydentem 
Jędrzejem

Solarskim miał on obawy 
czy znajdzie się tylu potomków 
powstańców wielkopolskich i 
chętnych melomanów, aby wi-
downia nie świeciła pustkami. 
Okazało się, że projekt tego 
koncertu spotkał się z aprobatą 
wielu i bardzo wielu skorzystało 
z naszego zaproszenie i przybyli 
w komplecie na koncert. Stało 
się jak się stało i wspólnie z 
pozostałymi organizatorami, 
którzy czynnie przyczynili 
się do realizacji koncertu - 
Samorządem Urzędu Miasta 
Poznania, 2 Skrzydłem Lot-
nictwa Taktycznego, Zespołem 
Szkól Muzycznych, sponsorami 
Merazet i Forcom oraz duetem 
artystyczno -produkcyjnego 
Marianna

Ćwiąka ła , Włodzimierz 
Sładkowski, jako przedstawi-
ciele Polskiego Towarzystwa

Artystów, Autorów, Ani-
matorów PTAAAK możemy 
wspólnie się cieszyć naszym 
sukcesem frekwencyjnym - i 
oczywiście artystycznym. Czy 
ci, którzy byli na koncercie 
pamiętają jeszcze jak zabrzmiał 
refren songu Grzegorza Tom-
czaka z tysiąca gardeł odśpie-
wany: Ja to mam szczęście/ 
że w tym momencie/żyć mi 
przyszło/w kraju nad Wisłą/ 
Ja to mam szczęście/mój kraj 
szczęśliwy/ wielki, prawdziwy/ 
udzie uczynni/ serca niewinni/ 
mój kraj szczęśliwy.

Wielu uczestników w tym 
dzieci i wnukowie powstańców 
podczas nieformalnego spotka-
nia nawiązało owe znajomości. 
Mówili, że jest to imperatyw 
wewnętrzny i emocjonalny, że 
są właśnie tutaj i teraz !

Ten koncert miał także nie-
oczekiwane,  pozytywne po-
kłosie w mediach. Pojawiły się 
omówienia w zetach papiewych 
i portalach internetowych. Jed-
na z lokalnyc lewizji emitując 
„ w pigułce” 20 minutowy 
rogram miał całkiem dobrą 
oglądalność, ilość wyświetleń 
przekroczyła osiemset, Nie-
wielu recenzentów dostrzegło 
Andrzeja Błaszczaka prowa-
dzącego ten koncert w aspekcie 
werbalno -inormacyjnym. Nale-
ży to chociaż jednym zdaniem 
odnotować jego zaangażowanie 
i kompetencjęnmerytorycznej 
narracji.

Doceniam ideę główną tego 
wydarzenia, niewątpliwie głę-
boko podszytą patriotyzmem,a 
z uwagi na plejadę wykonawców 
już na pierwszy rzut oka - koja-
rzącą się z wielością stylistyk. 

Koncert ożywczo ogrzał du-
szę tym wszystkim, co przynie-
śli dzielni, bohaterscy powstań-
cy wielkopolscy.

Myśli o wolności i swobo-
dach obywatelskich, które teraz 
są naszym udziałem - najpierw 
podtrzymywały gorące serca 
dumnych Wielkopolan i po-
zyskały swojego wielkiego 
rzecznika w Ignacym Janie 
Paderewskim, aż przynosić 
zaczęły plony dla całej Rzeczy-
pospolitej.

Moje myślenie jest wznio-
słe, wyrosłam w domu bardzo 
dumnych, godnych a skromnych 
Dziadków, którym historia 
podała mnóstwo czerstwego 
chleba, lata zaborów, potem II 
wojnę światową, a po niej - eks-
perymenty polityczne i ustro-
jowe... To myślenie o wolności 
jest wspominaniem trudnych 
dróg pokonywanych mocą nie-
złomnego ducha i niegasnącego 
płomienia pragnień, wiary... To 
łączy nas Wielkopolan, wielu 
Polaków. Patetyczne tonacje 
jednak są już rzadkie, jakby 
się część ludzi wstydziła tego 
godnego dziedzictwa i prawdy... 

Krzysztof Wodniczak

Melomani na Poznańskiej 
Muzyce Wolności Z pewnością jesteście stałymi Czytelnikami gazety POWIATY GMINY czy Nasz Głos Poznań-

ski. Oto link: http://naszglospoznanski.pl/sun-flower-orchestra-love-symphonic/, aby mogli-
scie sie  za;poznać się z opinią o zespole SUN FLOWER ORCHESTRA, który przygotował 
specjalny program Nie lękaj się.Chętnie zaprezentuje go w ramach uroczystości jakie Państwo 
planujecie  na setne urodziny Karola Wojtyłyi Jeśli nie macie dopiętego scenariusza zwią-
zanego z tymi jakże ważnymi obchodami to proszę zapoznać się załącznikami - Reklama 1 i 
podjąć decyzje czy występ zespołu Sun Flower Orchestra u Was  możew dowolnej formie dojść 
do realizacji. Warunki finansowe nie są. wygórowaane, koszt 1,5 godzinnego  to ok.3.000 zł. 
Termin do ustalenia.

W oczekiwaniu na jakąkolwiek wiadomość przesyłam poZDROWIEnia.
Z poważaniem,

Krzysztof Wodniczak – producent muzyczny 
tel.692 809039, email wodniczak@pczta.onet.pl

Aktorka, wokalistka, 
mama trójki dzieci – sześć 
lat temu zaczęła tworzyć 
autorską płytę, która jest 
odzwierciedleniem jej 
doświadczeń, opowieścią o 
emocjach  towarzyszących 
wielkim zmianom w życiu. 
Aktorka z właściwą sobie 
wrażliwością połączyła 
przewrotne teksty Pawła 
Bulaszewskiego z chillo-
utowymi brzmieniami, 
flirtując przy tym z nutami 
elektroniki czy jazzu. Dziś 
postanowiła podzielić się z 
nami tym projektem.

„Zastanawiałam się jak umilić 
Wam czas spędzany w domu 
i zainspirowana Waszymi 
znaleziskami z domowych 
porządków, postanowiłam 
podzielić się czymś, co przele-
żało u mnie w szufladzie przez 
długi czas. To płyta „Euforia/
Panika”, nad którą pracowa-
łam z przerwami przez kilka 
lat, łapiąc wolne chwile w 
czasie wielkich zmian w moim 
życiu. Stawiałam wtedy pierw-
sze kroki jako młoda mama, 
ale zależało mi na tym, żeby 
wciąż być twórczą i aktywną 
zawodowo. Gdy zostałam 
mamą po raz trzeci, materiał 
odłożyłam na bok kolejny raz, 
z myślą, że wrócę do niego, 
gdy łatwiej mi będzie złapać 
równowagę dom-praca.

Obecna sytuacja pokazała 
mi jednak, że (gdy nie da się 
inaczej) możemy pracować, 
tworzyć i komunikować się 
nie opuszczając domowych 
pieleszy. Dlatego, mimo tego, 

że najbardziej lubię spotykać 
się z Wami osobiście, posta-
nowiłam udostępnić w sieci 
moje piosenki z nadzieją, że 
pomogą one Wam chociaż na 
chwilę oderwać się od rzeczy-
wistości i nabrać dystansu do 
sytuacji, w której wszyscy się 
znaleźliśmy. Autorem tekstów 
jest Paweł Bulaszewski, muzy-
kę stworzył Michał Przytuła. 
Staraliśmy się, aby materiał 
był różnorodny, dlatego liczę 
na to, że będzie Wam towa-
rzyszył zarówno przy poran-
nym rozruchu, wyprawach 
samochodowych do sklepu, 
instagramowych imprezach 
jak i romantycznych uniesie-
niach, i że doda Wam otuchy 
w chwilach słabości.”

Euforia czy Panika? A może 
właśnie równowaga.

„Wydaje się, że euforia i 

panika leżą na przeciwle-
głych biegunach, ale to właśnie 
sprawia, że są wzajemnym 
odbiciem. Kiedyś myślałam, 
że w imię jakiejś karmicznej 
równowagi każdemu z nas 
przysługuje tyle samo szczę-
ścia, co łez. Gdy wszystko 
układało się dobrze, zastana-
wiałam się, co się za chwilę 
złego stanie – dla równowagi. 
Dziś, kiedy ludzie na całym 
świecie z niepewnością patrzą 
w przyszłość, kiedy naprawdę 
jest się czego bać i o co mar-
twić, rozumiem, że „szczęście 
trzeba rwać jak świeże wiśnie” 
– bezczelnie i całym sobą. W 
czasach wielkiej paniki, do 
euforii doprowadzają mnie 
chwile beztroski i bliskości z 
tymi których kocham.”

tekst Krzysztof Wodniczak
fot. Miron Chomacki

SZANOWNI WÓJTOWIE I BURMSTRZOWIE

Anna Czartoryska-Niemczycka 
– 12 niezwykle kobiecych piosenek

British Lion wydaje drugi 
album! Płyta „The Burning”, 
na którą składa się 11 utwo-
rów, ukaże się już 27 kwietnia 
2020 roku.

W skład British Lion 
wchodzą: wokalista Ri-
chard Taylor, gitarzyści 
David Hawkins i Grahame 
Leslie, Steve Harris na 
basie i klawiszach oraz 
perkusista Simon Dawson. 

Mater ia ł  powstawa ł 
w studiu Barnyard, pod 
okiem Tony’ego Newtona 
i Steve’a Harrisa. 

„The Burning” to cięż-
kie, hardrockowe dźwięki, 
czego przykładem są  już 
teraz dostępne w serwisach 
streamingowych utwory- 
„Lightening” i „Spit Fire”.

- Pracowal iśmy nad 
„T he Bur n ing” przez 
ostatnie kilka lat. Wszyscy 
jesteśmy bardzo zadowoleni 
z efektu - mówi Richard Tay-
lor. - Testowaliśmy niektóre 
utwory podczas ostatnich tras 
i zostały one świetnie przyjęte 

przez publikę. Nie możemy się 
doczekać, aby podzielić się 
albumem ze światem.

„The Burning” to następca 
debiutanckiego krążka Bri-

tish Lion z 2012 roku, który 
był pierwszym muzycznym 
przedsięwzięciem Steve’a poza 
Iron Maiden. Dziennikarze 
pisali, że choć niepodrabialny 
styl Harrisa wyraźnie da się 

słyszeć, cała płyta różni się od 
muzyki Iron Maiden.

Od tamtego czasu, zespół 
można było oglądać na żywo 
zarówno w klubach, jak i na 

festiwalach, w tym na 
5-dniowej imprezie na 
Karaibach - Monsters Of 
Rock Cruise. W sumie ze-
spół zagrał w 24 krajach, 
a w przyszłości planuje 
odwiedzić kolejne. Steve 
Harris uzasadnia powoła-
nie do życia pobocznego 
projektu wyłącznie chęcią 
współpracy z utalentowa-
nymi muzykami.

- Zajęło nam to lata - 
mówi artysta. - Początko-
wo wokalista Richard Tay-
lor i gitarzysta Grahame 
Leslie po prostu przysłali 
mi kasetę - co poniekąd 
pokazuje, jak daleko się-

gają nasze początki. Byłem 
pod wrażeniem i postanowi-
łem im pomóc. Uznałem, że 
ich piosenki są zbyt dobre, by 
nie ujrzały światła dziennego.

Krzysztof Wodniczak

Steve Harris - założyciel Iron Maiden 
- wydaje nową płytę z British Lion!



Str. 6 POWIATY-GMINY
20 kwietnia 2020KONTROWERSJE I ARTYKUŁY POLEMICZNE

To decyzja prezes Polskie-
goRadia  Jak mam być 
zupełnie obiektywny to dla 
mnie program III skończył 
się około roku 1990 kiedy 
pojawiły się tam pierwsze 
reklamy i lista przebojów 
została przerywana co 
godzinę  serwisami infor-
macyjnymi...

Po co ??? Po co ??? Po co ??? 
Pamiętam listę przebojów w 
sobotę która zaczynała się 
„poczekalnią” o godz.19.30 i 
na 2,5 godziny człowiekzakła-
dał słuchawki marki TONSIL 
i przenosił się do zupełnie 
innego świata. A potem o 
godz.22.00 był jeszcze pro-
gram „Nie tylko dla orłów”

Boki można bylo zrywać 
!!!!! Ech, gdybym wtedy miał 
taki zestaw „TELEFUNKEN 
300” ????

To by domnie wycieczki 
kolegow z klasy przychodzily 
!!! Kiedy to się skończyło te 
30lat temu przestałem radia 
słuchać w ogóle.

Dopiero jakieś parę lat 
temu kiedy w pracy zmuszo-
ny byłem słuchać jazgotu p.t. 
„RadioZet” i „RMF FM” 
wróciłem do Trójki i dorosłem 
do Dwójki.

Niestety! Trójki słucham 
na zasadzie: „Na bezrybku 

i Rak ryba  i nie są temu 
winni prowadzący bo  Marek 
Niedżwiecki, Wojcich Mann, 
Piotr Kaczkowsk i czy  Tomasz 
Szachowski z Dwójki są dalej 
tak samo świetni ale niestety 
choćby stawali na głowie to 
niema już dzisiaj co puszczać 
w radiu bo współczesne „ta-
lenty” to jakaś żenada  do n-tej 
potęgi... Póki, co pozostaje 
wspominać stare...

Akurat Anna Gacek to kre-
atura, której nie cierpię od 
pierwszej chwili kiedy ją usły-
szałem.Pojawiła sie w „Pro-
gramie III” DUUUUUUŻO 
PÓŹNIEJ niewiadomo skąd 
i zupełnie do tego programu 
nie pasuje.

Ona pasuje do jakiegoś radia 
internetowego typu ‚odgłosy 
z dna piekła” lub „problemy 
gastryczne lucyfera”

Prezentuje nie muzykę ale 
jakiś kompletny bełkot !

Dodatkowo ma potworną 
wadę wymowy,  która w la-
tach 80tych byłaby całkowitą 
dyskwalifikacją ! I nie mówcie 
mi że się znęcam na biedną 
duszyczką. Jak ktoś bardzo 
chce być dziennikarzem i 
pracować w radio to idzie do 
logopedy i tak długo zapiekle 
i wytrwale ćwiczy aż w końcu 
pozbywa się wady wymowy i 
dostaje upragnioną pracę swo-

ich marzeń. Takie coś można 
wyćwiczyć  Koniec i kropka !!!

Państwowe Radio to jest 
zaszczyt i nobilitacja  A nie 
stragan z cebulą !

Akurat w przypadku Anny 
Gacek to nie ma żadnego sensu 
bo ona kompletnie nie zna się 
na muzyce a na dokładkę jest 
tępa i bezczelna  Taki kubeł 
zimnej wody się jej przyda. 
Ciekawe która to stacja  radio-
wa ją teraz zatrudni ??? Na jej 
miejsce jest 100 nowych mło-
dych i lepszych pod każdym 
względem 

Bardzo się cieszę że ktoś 
wreszcie sie odważył i ją wy-
pieprzył.

Wojciecha Manna szkoda. 
Jestem pewien że ma na stałe 
drzwi otwarte.

Jak się wyzłości i zobaczy że 
tak naprawdę nie ma dokąd iść 
to może mu przejdzie.

A nie ma dokąd iść bo po 
prostu jest zbyt inteligentny 
i żadna komercyjna stacja 
radiowa go nie zatrudni po-
nieważ jej tępa publika nawet 
nie będzie w stanie zrozumieć 
o czym mówi....

Dopóki jest Marek Nie-
dżwiecki jest Trójka !!!

A mój komentarz nie jest 
wcale polityczny tylko obiek-
tywnie mówie jak jest.

Wolo Molo

„Mam nadzieję, że wszystkie 
główne siły polityczne nadal 
w tej sprawie będą współpra-
cować, nie szukając pretekstu 
do wzajemnej krytyki.” To 
fragment mojego felietonu 
sprzed miesiąca. Niestety 
wiele od tego czasu się zmie-
niło. Można oglądać nawet 
wyłącznie TVN i nie patrzeć 
na statystyki, by widzieć co 
dzieje się na świecie. 

W krajach znacznie zamoż-
niejszych, które zawczasu nie 
podjęły tak zdecydowanych 
działań jak polski rząd. W 
jednym z najbogatszych 
europejskich regionie - wło-
skiej Lombardii - zakażeni 
pacjenci leżą na korytarzach. 
Brakuje im, jak wszędzie, 
środków ochrony osobistej. 
W finansowej stolicy Europy 
- brytyjskim Londynie - 
starsi pacjenci w złym stanie 

mają ustępować dostępu do 
respiratora młodszym. 

W Polsce daleko nam do 
takich sytuacji. W obecnej 
sytuacji współpraca rzadu, 
samorządu i obywateli jest 
bardzo potrzebna. Policjanci, 
oprócz rutynowych działań, 
muszą weryfikować dziennie 
ponad sto tysięcy osób na 
kwarantannie. Oszczędzaj-
my im zatem konieczności 
sprawdzania kto z kim idzie 
i czy w danym miejscu jest z 
konieczności. W skali kraju 
to robi dużą różnicę. 

Drugim najważniejszym za-
dawaniem na dziś jest utrzy-
manie miejsc pracy. Miliardy 
złotych trafia na wsparcia 
dla najbardziej zagrożonych 
firm. Brak konieczności opła-
ty ZUS, dopłaty do wynagro-
dzeń czy postojowe to pierw-

szy ważny krok. Za kilka dni 
przedstawimy kolejne. W tym 
samym czasie swoje abstrak-
cyjne propozycje prezentuje 
opozycja. Obiecują wszystko 
wszystkim. 

Adam Szejnfeld pytany w 
radiu TOK FM o koszty, 
niestety nie wie. Papier przyj-
mie wszystko. Wszystkie 
diagnozy i recepty. Jedno-
cześnie związani z opozycją 
ekonomiści nawołują do 
likwidacji programu Rodzina 
500+ i „trzynastej” emerytu-
ry. Polskie rodziny i emeryci 
mogą jednak spać spokoj-
nie. Gwarantem świadczeń 
które zmieniły los milionów 
Polaków i od lat wspierają 
pośrednio polskich przed-
siębiorców jest rząd Prawa i 
Sprawiedliwości i prezyden 
Andrzej Duda. 

Poseł RP M. Porzucek

Anna Gacek i Wojciech Mann-odchodzą 
z radiowej-Trójki

Opozycja chce likwidacji 500+

Kilka dni temu Stowarzy-
szenie Prokuratorów Lex 
Super Omnia opublikowało 
raport o stanie prokuratury 
„Królowie życia w prokura-
turze dobrejzmiany”. Jest 
miażdżący dla zwierzchnic-
twa prokuratury. W każdym 
cywilizowanym kraju po 
upublicznieniu takiego ra-
portu szefowie prokuratury 
łącznie z ministrem podali-
by się do dymisji, a opisani w 
nim prokuratorzy zapadliby 
się ze wstydu pod ziemię.

To nie terror, jak w Turcji, 
kruszy kręgosłupy naszych 
prokuratorów, ale kompromi-
tujące awanse i nagrody (!). 
Trudno zamieść pod dywan ten 
raport, gdy padają konkretne 
fakty, nazwiska i okoliczności 
dotyczące nagród, przywile-
jów i ekspresowych awansów 
w powiązaniu z konkretnymi 
postępowaniami. Mamy też 
dane dotyczące szykan, repre-
sji i zsyłek.

Trzeba pamiętać, że pro-
kuratorzy mają jedną twarz. 
Politycy dziś czy jutro wygrają 
lub przegrają wybory, a oni 
w prokuraturze zostaną, i to 
całkowicie osamotnieni. Tego 
raportu nie da się wymazać 
z pamięci, za dużo w nim 
ludzkiej krzywdy i niespra-
wiedliwości.

PAŃSTWO MISIEWICZÓW
Państwo prawa to państwo 
transparentne, szczególnie gdy 
chodzi o publiczne funkcje i 
nagrody rzędu ponad 1 mln zł. 
Naród ma prawo oczekiwać 
od swoich przedstawicieli 
zachowania fair play. Awanse 
w instytucjach publicznych 
nie mogą zależeć od widzi-
misię zwierzchników, lecz od 
uczciwej pracy, doświadczenia 
zawodowego i efektywności. 
Nagrody należą się za osią-
gnięcia i wyróżniającą pracę. 
Powinny znaleźć rzeczowe 
uzasadnienie. W przeciwnym 
razie trudno uniknąć zarzutów 
misiewiczostwa w instytucji, 
jaką jest prokuratura.

Zamiast wyjaśnień słyszy-

my głos liderów politycznych 
o potrzebie zmiany konsty-
tucji. Okazuje się bowiem, 
że mimo paraliżu Trybunału 
Konstytucyjnego sama kon-
stytucja stała się niezwykle 
popularna. Obywatele nauczy-
li się więc konstytucji. I jak 
do tej pory nikt jeszcze nawet 
nie słyszał głosu suwerena do-
magającego się jakiejkolwiek 
jej zmiany.

Chcą tego jednak politycy. 
Być może zmiana ma tak na-
prawić konstytucję, jak została 
naprawiona prokuratura.

SĄ DY  ST R A Ż N I K I E M 
PRAW PODSTAWOWYCH
Z pewnością uwiera niektó-
rych polityków, że konstytucja 
gwarantuje nieusuwalność i 
nieprzenaszalność sędziów. 
Mimo starań nie da się obejść 
tych gwarancji mocą ustaw 
zwykłych i sędziów nie da się 
tak łatwo kupić jak znaczną 
część prokuratorów.

Niedawno Stowarzysze-
nie Sędziów Polskich Iustitia 
opublikowało raport sędziów 
dotkniętych szykanami. Nie-
stety, pominięto w nim wie-
lu sędziów, którym próbuje 
się przypisać już nie tylko 
delikty dyscyplinarne, lecz 
najbardziej represyjne zarzu-
ty karne dotyczące orzeczeń 
sądowych. Grożenie sędziom 
odpowiedzialnością karną za 
orzeczenia, wszczynanie po-
stępowań o uchylenie immuni-
tetu to rodzaj już nie szykany, 
ale represji. Pytanie, w jakim 
kierunku to wszystko zmierza 
i czy represja nie zamieni się 
w sankcję...

Znamienne, że dowodów na 
korupcję sędziów brak. Nie 
słychać też w ostatnim czasie 
o jakichś deliktach pospolitych 
wśród sędziów.

Natomiast próbuje się wielu 
sędziom przypisać przestęp-
stwo karne, jakim jest nie-
dopełnienie obowiązków lub 
przekroczenie uprawnień (art. 
231 kodeksu karnego).

ZA WYNAGRODZENIE 
DLA BIEGŁEGO

Najbardziej chyba głośna 
jest sprawa sędzi Agnieszki 
Pilarczyk z Krakowa, która 
prowadziła sprawę przyczy-
nienia się lekarzy do śmierci 
ojca Zbigniewa Ziobry. W 
trakcie procesu prokuratu-
ra wszczęła postępowanie 
w sprawie niedopełnienia 
przez sędzię obowiązków 
służbowych polegającego na 
zaakceptowaniu zawyżonego 
kosztorysu opinii biegłych. 
Tyle tylko, że przyznanie 
wynagrodzenia odbywa się 
w drodze postanowienia sądu, 
na które stronom przysługuje 
zażalenie. Decyzja sądu nie 
jest więc dyskrecjonalnym 
uprawnieniem, lecz decyzją 
procesową, uzasadnioną pi-
semnie, opartą na prawie, 
podlegającą kontroli w dru-
giej instancji. Jest to decyzja 
stricte procesowa, do której 
kontroli są przewidziane in-
strumenty procesowe, a w 
ostateczności dyscyplinarne. 
W całej historii polskiego są-
downictwa nigdy nie przyszło 
jednak nikomu do głowy, by 
karać sędziego za przyznanie 
wynagrodzenia biegłemu.

ZA UZASADNIENIE
Za wygłaszane uzasadnienia 
orzeczeń również przeciwko 
sędziom wszczyna się dyscy-
plinarki. Najgłośniejsza jest 
chyba sprawa sędziego Igora 
Tulei, który jako pierwszy 
wywołał tak duże kontrowersje 
uzasadnieniem orzeczenia w 
sprawie doktora G. Po uza-
sadnieniu, w którym sędzia 
przyrównał działania organów 
ścigania do „czasów najwięk-
szego stalinizmu”, politycy 
zażądali wszczęcia dyscypli-
narki, składając odpowiednie 
wnioski.

I choć wówczas Krajowa 
Rada Sądownictwa jedno-
znacznie wskazała, że sędzia 
Tuleya nie naruszył zasad 
etyki, a jego uzasadnienie było 
potrzebne i pozytywne dla pol-
skiej demokracji, to obecnie 
mamy powtórkę.

Rzecznik dyscyplinarny za-
kwestionował wyrok sędziego 

Sądu Okręgowego w Poznaniu 
Sławomira Jęksy, który orze-
kał w sprawie żony prezy-
denta Poznania. Sędzia Jęksa 
wydał wyrok uniewinniający, 
a w uzasadnieniu skrytyko-
wał łamanie przez władzę 
praworządności w Polsce. 
Skutkiem tak sformułowanego 
uzasadnienia było wszczęcie 
postępowania wyjaśniające-
go. Rzecznik dyscyplinarny 
Przemysław Radzik uznał, że 
uzasadnienie takie „przynosi 
ujmę godności sędziego i 
podważa zaufanie do jego 
niezawisłości i bezstronności 
ocen politycznych”.

ZA WYKŁADNIĘ PRZE-
PISÓW
Ostatnio zaś prezes stowa-
rzyszenia represjonowanych 
prokuratorów ujawnił wezwa-
nie w sprawie przekroczenia 
uprawnień oraz niedopełnienia 
obowiązków przez sędziów 
Sądu Najwyższego w 2008 r., 
które miało polegać na wyda-
niu przez sędziów SN wyro-
ków w sprawach o sygn. akt 
II KK 347/07 i V KK 76/08, 
w celu osiągnięcia przez inne 
osoby korzyści majątkowych 
lub osobistych, pozostających 
w oczywistej sprzeczności z 
art. 8 § 1 k.k.s., które to orze-
czenia mogły mieć wpływ na 
orzeczenia innych sędziów, 
powodując uniknięcie przez 
sprawców odpowiedzialności 
i działania na szkodę interesu 
publicznego, w tym interesu fi-
nansowego, tj. art. 231 § 2 k.k.

Ciekawi mnie tylko jeszcze, 
czy prokuratura zbadała, ile 
wyroków w Polsce zapadło 
na podstawie tej interpreta-
cji. Czy wszystkim sędziom 
sądów powszechnych, którzy 
wydali wyroki, idąc śladem 
interpretacji SN, też zostaną 
postawione zarzuty?

PROKURATURA BRONIĄ-
CA PRAW HOSSA
Zarzuty dotyczące wykładni 
prawa pod postacią art. 231 ko-
deksu cywilnego postawiono 
też m.in. sędzi Irenie Majcher, 
jak też sędzi, która zwolniła z 

aresztu oszusta ps. Hoss. W tej 
ostatniej sprawie SN odmówił 
uwzględnienia wniosku pro-
kuratora o uchylenie immuni-
tetu i podkreślił, że działanie 
prokuratury idzie w bardzo 
niebezpiecznym kierunku oraz 
wkracza w sferę niezawisło-
ści sędziowskiej i swobodę 
podejmowania decyzji co do 
oceny rozstrzyganej sprawy. 
(...) Prokuratura przesuwa od-
powiedzialność dyscyplinarną 
w stronę odpowiedzialności 
karnej.

Zarzuty w tej sprawie sfor-
mułowała prokuratura. Po-
legały na tym, że sąd, do 
którego prokuratura wystąpiła 
o areszt, wyznaczył posiedze-
nie po przewidzianym na to 
24-godzinnym terminie. Sąd 
Najwyższy nie dopatrzył się 
w tej sprawie umyślnego dzia-
łania sędziego, które zdaniem 
prokuratury miało naruszać 
prawa Hossa.

ZA BYCIE NIEZALEŻNYM 
PROKURATOREM I SĘ-
DZIĄ?
Wszystkie zarzuty karne kiero-
wane przeciwko prokuratorom 
i sędziom dotyczą przestępstw 
z art. 231 § 1 k.k. Zgodnie z 
tym przepisem „funkcjona-
riusz publiczny, który, przekra-
czając swoje uprawnienia lub 
nie dopełniając obowiązków, 
działa na szkodę interesu pu-
blicznego lub prywatnego, 
podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3”.

Trudno jednak w podejmo-
waniu decyzji procesowych, 
wydawaniu wyroków, ich uza-
sadnianiu czy interpretacji 
przepisów prawa doszukiwać 
się przekroczenia uprawnień 
czy niedopełnienia obowiąz-
ków. Podstawowym narzę-
dziem w pracy sędziego jest 
wykładnia przepisów prawa. 
Sędzia, interpretując przepisy, 
wykonuje swoje obowiązki. 
Sąd nie ma obowiązku kiero-
wać się wytycznymi proku-
ratury, profesorów prawa czy 
polityków. Od stuleci kieruje 
się ustawą, konstytucją i wła-
snym sumieniem.

Karać sędziów za wyroki 
to trochę tak, jak karać kie-
rowców nie za wypadki samo-
chodowe, lecz za samą jazdę. 
Trudno o większy absurd. Tym 
bardziej że w przypadku oczy-
wistej i rażącej obrazy prze-
pisów prawa przez sędziego 
istnieje ustawowa możliwość 
pociągnięcia go do odpowie-
dzialności dyscyplinarnej.

Dodatkowe pociąganie sę-
dziego za to samo postępowa-
nie do odpowiedzialności kar-
nej powinno być ograniczone 
do przypadków wyjątkowych, 
związanych przede wszystkim 
z umyślnym wykorzystaniem 
procedur sądowych do popeł-
nienia przestępstwa. Takie za-
rzuty można postawić sędziom 
i prokuratorom, którzy wy-
korzystują procedurę sądową 
jako narzędzie przestępstwa. 
Jeśli jednak sędziowie będą 
ścigani za wydawane orze-
czenia i decyzje procesowe, 
to przestaną być niezawiśli, 
albo inaczej: będą zawiśli od 
woli partii. 

CZARNY SCENARIUSZ
Daleka jestem od snucia 
wizji polskich sędziów w 
więzieniach. Fakty są jed-
nak takie, że wielu sędziów 
obawia się najgorszego, nie 
wykluczając więzienia. To 
najgorszy sygnał, jaki może 
otrzymać państwo, które chce 
uchodzić w świecie za prze-
strzegające rządów prawa. 
Jeśli prokuratorzy, a także 
sędziowie czują się zagrożeni, 
to przestają dawać rękojmię 
niezawisłości sędziowskiej. 
Bez niezawisłych sędziów 
nie ma demokracji i państwa 
prawa. Niewiele już zostało 
z bezpieczników praworząd-
ności. Wyłączając niezależną 
prokuraturę, bezstronny TK, 
niezależną Krajową Radę 
Sądownictwa, a na końcu 
niezawisłe sądy – zostaną fa-
sadowe instytucje i fasadowe 
prawa obywatelskie.

Marian Zubrzycki
Aneta Łazarska
Aneta Łazarska

Czarne chmury zawisły nad sądami i prokuraturą
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Cały świat solidaryzuje się 
z Włochami, szczególnie z 
Lombardią, która w wyjąt-
kowy sposób zaatakowana 
została pandemią. Ten 
najbogatszy region Włoch, 
często odwiedzany przez 
Polaków, jest obecnie nie 
tylko niedostępny, ale nadal 
stanowi wielkie zagroże-
nie. Ilość zarażonych, ilość 
zmarłych i problemy z tym 
związane powodują, że 
każdy współczuje i zasta-
nawia się, kiedy i jak to się 
skończy. 

Lombardia to nie tylko Medio-
lan, wspaniała stolica regionu, 
ale również cudowne  miejsca 
wypoczynku, które tak chętnie 
odwiedzane były przez milio-
ny turystów z całego świata. 
Jednym z nich Lago di Garda, 
które w dużej części należy 
do regionu i od wielu lat było 
docelowym miejscem wypo-
czynku również dla naszych 
rodaków. Odwiedziłem wiele 
miejsc na świecie, jednak to 
właśnie Lago di Garda zrobiła 
na mnie największe wrażenie 
i spowodowała, że jest miej-
scem, do którego powracam 
chętniej niż gdziekolwiek. 

Lago di Garda jest esencją 
Włoch, magicznym miejscem, 
w którym przeplata się cała 
historia i współczesność. Ba-
jeczne krajobrazy, dosko-
nały klimat z roślinnością 
śródziemnomorską, cytru-
sami, palmami, cyprysami, 
oleandrami, winoroślami, 
drzewami oliwnymi i niepo-
równywalny bajeczny pejzaż 
wspaniałych alpejskich zboczy 
odbijających się lustrzanie w 
błękitnych wodach jeziora, 
samopoczucie regenerujące 
zdrowie (tak psychiczne, jak 
i fizyczne), wspaniali ludzie, 
kuchnia łącząca smaki śród-
ziemnomorskie i północnych 
Włoch, to tylko oczywiście 
mała cząstka fascynacji do 
tego regionu sprawia, że pobyt 
w tym magicznym miejscu 
pozostaje na długo w pamię-
ci. Garda nie tylko stała się 

modna, ale dzięki położeniu 
stanowi cel dla coraz większej 
rzeszy ludzi spragnionych ak-
tywnego wypoczynku i jedno-
cześnie pobytu w atmosferze 
romantycznego spokoju oraz 
niepowtarzalnego klimatu, 
tym bardziej że należy do 
najbogatszych krajobrazów 
kulturowych Europy.

Obecnie z powodu pandemii 
jezioro Garda, będące jednym 
z największych miejsc aktyw-
nego wypoczynku w Europie, 
jest uśpione, wszędzie panuje 
spokój, wręcz smutek i ocze-
kiwanie na kolejną eksplozję 

najazdu turystów. Nikt nie 
wie, kiedy to nastąpi. Chociaż 
wiadomo już, że po pokonaniu 
koronawirusa życie będzie 
inne i powrót do  normalności 
będzie przebiegał inaczej. 
Wierzę, że jednak to nastą-
pi i takie miejscowości jak: 
Limone sul Garda, Gardone, 
Salò, Maderno, czy perła je-
ziora - Sirmione, znowu będą 
tętnić życiem i rejon ponownie 
nazywany będzie: „Riviera d’ 
Amor”.

Na razie pozostaje nam po-
dziwiać widoki na zdjęciach …

Tekst i foto: Roman Szymański

Życie całego społeczeństwa 
uległo zmianie. Obostrze-
nia, ograniczony dostęp 
do podstawowej opieki 
zdrowotnej, zamknięte 
przychodnie, ograniczone 
prawa obywatelskie, zakaz 
spacerów i wiele innych na-
kazów i zakazów „umilają-
cych” życie. Z większością z 
nich zgadzamy się całkowi-
cie, widząc ich sens i zdając 
sobie sprawę, że stworzone 
zostały dla ochrony społe-
czeństwa przed skutkami 
pandemii koronawirusa. 
Każdy zadaje sobie pytanie: 
Jak przeżyć? 

Z tym problemem muszą się 
zmierzyć wszyscy mieszkańcy, 
od najmłodszych, po se-
niorów. Ci ostatni, szcze-
gólnie narażeni skutki z 
możliwości zarażenia, 
należą do grupy, która 
powinna w wyjątkowy 
sposób chronić się przed 
wszelkimi kontaktami, 
nawet rodzinnymi, co w 
przypadku braku kon-
taktu np. z wnukami 
jest niezwykle bolesne. 
Jednak drodzy seniorzy 
– musimy sobie uświado-
mić, że takie postępowa-
nie może tylko zaprocen-
tować pozytywnie, tak 
dziś, jak i na przyszłość. 

Dlatego sen iorze: 
Duże skupiska ludzi 
to środowisko sprzyjające 
rozprzestrzenianiu się koro-
nawirusa i innych wirusów 
przenoszonych drogą kropel-
kową. Jeżeli to możliwe, na-
leży ograniczyć przebywanie 
w miejscach publicznych  i 
poprosić bliskich o pomoc w 
codziennych czynnościach, 
takich jak zakupy, zaopatrze-
nie w leki, załatwianie spraw 
urzędowych i pocztowych.

Często myj ręce
Należy pamiętać o częstym 

myciu rąk wodą z mydłem, a 
jeśli nie ma takiej możliwo-
ści dezynfekować je płyna-

mi/żelami na bazie alkoholu 
(min. 60%). Istnieje ryzyko 
przeniesienia wirusa z zanie-
czyszczonych powierzchni 
na rękach. Dlatego częste 
mycie rąk zmniejsza ryzyko 
zakażenia.

Unikaj dotykania oczu, nosa 
i ust

Dłonie dotykają wielu po-
wierzchni, które mogą być 
zanieczyszczone wirusem. 
Dotknięcie oczu, nosa lub ust 
zanieczyszczonymi rękami, 
może spowodować przeniesie-
nie się wirusa z powierzchni 
na siebie.

Regularnie myj lub dezyn-
fekuj powierzchnie dotykowe 

Powierzchnie dotykowe 
w tym biurka, lady i stoły, 

klamki, włączniki światła, 
poręcze muszą być regular-
nie przecierane z użyciem 
wody i detergentu lub środka 
dezynfekcyjnego. Wszystkie 
miejsca, z których często ko-
rzystają domownicy powinny 
być starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekuj swój 
telefon i nie korzystaj z niego 
podczas spożywania posiłków

Na powierzchni telefonów 
komórkowych bardzo łatwo 
gromadzą się chorobotwórcze 
drobnoustroje. Regularnie 
dezynfekuj swój telefon ko-
mórkowy (np.: wilgotnymi 

chusteczkami nasączonymi 
środkiem dezynfekującym). 
Nie kładź telefonu na stole i 
nie korzystaj z niego podczas 
spożywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną odle-
głość od rozmówcy

Należy zachować co naj-
mniej 2 metry odległości z 
osobą, która kaszle, kicha lub 
ma gorączkę.

Stosuj zasady ochrony pod-
czas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania 
należy zakryć usta i nos zgię-
tym łokciem lub chusteczką 
– jak najszybciej wyrzuć chu-
steczkę do zamkniętego kosza 
i umyć ręce używając mydła 
i wody lub zdezynfekować je 
środkami na bazie alkoholu 

(min. 60%). Zakrycie ust 
i nosa podczas kaszlu i ki-
chania zapobiega rozprze-
strzenianiu się zarazków, 
w tym wirusów.

Odżywiaj się zdrowo i 
pamiętaj o nawodnieniu 
organizmu

Stosuj zrównoważo-
ną dietę. Unikaj wysoko 
przetworzonej żywności. 
Pamiętaj o codziennym 
jedzeniu minimum 5 por-
cji warzyw i owoców. 
Odpowiednio nawadniaj 
organizm. Codziennie pij 
ok. 2 litry płynów (najle-
piej wodę). Doświadcze-
nia z innych krajów wska-
zują, że nie ma potrzeby 

robienia zapasów żywności na 
wypadek rozprzestrzeniania 
się koronawirusa.

Korzystaj ze sprawdzonych 
źródeł wiedzy o koronawirusie

Niepokój to naturalny od-
ruch w przypadku występo-
wania nowego zagrożenia 
zdrowotnego. Korzystaj ze 
sprawdzonych źródeł wiedzy 
opartych na dowodach na-
ukowych, które publikowane 
są na stronach internetowych 
GIS i MZ. Wiedza naukowa to 
najskuteczniejsze narzędzie w 
walce z koronawirusem.

Roman Szymański

Lago di Garda Jak żyć normalnie 
– w nienormalnych czasach

Miejska Rada Seniorów w 
okresie panującej pandemii 
i obostrzeń, zmuszona do 
zawieszenia pewnych dzia-
łań, związanych choćby z 
cotygodniowymi dyżurami, 
bezpośrednich spotkań z se-
niorami, nadal jest aktyw-
na i w miarę ograniczonych 
możliwości, pracuje nadal. 

Tym razem kolejne posie-
dzenie MRS odbyło się przy 
pomocy łączy internetowych. 
Z uwagi na panującą pandemię 
koronawirusa i zagrożenia 
wynikające z jej rozwoju, Rada 
zajęła się tematem sytuacji 
seniorów w tych trudnych 
czasach. Przygotowano stano-
wisko MRS w sprawie sytuacji 

seniorów w czasie pandemii, 
oraz wnioski w sprawie dzia-
łań władz państwowych i sa-
morządowych oraz niektórych 
instytucji. Poniżej przedsta-
wiamy stanowisko MRS oraz 
wnioski i propozycje, mające 
na celu poprawę życia senio-
rów w tym trudnym okresie:

Stanowisko MRS w sprawie 
sytuacji seniorów w czasie 
pandemii koronawirusa
Nasza cywilizacja przyjęła am-
bitny cel zapewnienia długiego 
i godnego życia człowieka. 
Nadzwyczajny stan pandemii 
jest jednym z najtrudniejszych 
sprawdzianów dla tej strategii.

Zwracamy się do Seniorek i 
Seniorów o szczególną dbałość 

w przestrzeganiu rygorów 
stanu epidemii, a do wszyst-
kich sprzyjających starszemu 
pokoleniu o wytrwałość w 
swoich działaniach.

Dziękując za decyzje zmniej-
szające ryzyko zachorowań 
seniorek i seniorów oraz dzia-
łania Prezydenta Miasta, Cen-
trum Inicjatyw Senioralnych, 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie i wielu mieszkań-
ców Poznania podejmującym 
rozliczne inicjatywy ułatwia-
jące życie osobom starszym 
przedstawiamy postulaty, któ-
rych realizacja może sprzyjać 
zwiększeniu bezpieczeństwa 
zdrowotnego seniorów.

Wnioski MRS w sprawie 
działań władz państwowych 

i samorządowych oraz nie-
których instytucji w związku 
z sytuacją seniorów w czasie 
pandemii koronawirusa:

- Niepokojąc się zmniejszo-
nym dostępem do podstawowej 
opieki zdrowotnej i ograni-
czeniem możliwości leczenia 
pacjentów dotkniętych innymi 
chorobami zwracamy się do 
Narodowego Funduszu Zdro-
wia i organów założycielskich 
szpitali i poradni o podjęcie 
odpowiednich działań. Mar-
twimy się, że seniorzy cier-
piący na inne niż zarażenie 
koronawirusem choroby mogą 
przez zaniechanie leczenia nie 
doczekać końca pandemii.

- Wobec nasilenia liczby 
zachorowań zwracamy się do 

władz o rozwiązanie proble-
mu telefonicznego kontaktu 
z Sanepidem. Wnosimy o 
podanie dodatkowych nume-
rów, albo zwiększenie liczby 
osób odbierających telefony na 
podany numer, dobrze by było 
by informacja o nim znalazła 
się (podobnie jak informacja 
o numerach ratunkowych, a 
od niedawna o numerze miej-
skim dla seniorów w sprawie 
pomocy w zakupach) na tabli-
cy informacyjnej w każdym 
budynku wielorodzinnym. 
Najlepiej natomiast byłoby, 
gdyby powszechnie znany nu-
mer 112 był także kontaktem 
z sanepidem, albo poprzez 
skierowane do centrali osoby 
z sanepidu, albo poprzez szyb-

kie przełączanie do właściwej 
instytucji. 

- Konieczność pozostawa-
nia w domu z ograniczeniem 
aktywności fizycznej oraz za-
niechanie pracy większości za-
kładów rehabilitacyjnych stają 
się dla wielu ludzi starszych 
niebezpieczne. Zwracamy się 
do Poznańskiego Ośrodka 
TVP, Wielkopolskiej Telewizji 
Kablowej i stacji radiowych 
o wprowadzenie w stałych 
terminach krótkich audycji 
gimnastyki i rehabilitacji dla 
seniorów chociażby poprzez 
wykorzystanie propozycji 
widniejących już w przekazie 
internetowym.

Roman Szymański
(Fot: Hieronim Dymalski)

Seniorzy w dobie pandemii
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W najnowszym filmie Mar-
cina Krzyształowicza „Pan 
T.” pojawiasz się w roli 
jazzmana. Warszawa po-
kazana w filmie to miasto, 
które pamiętasz ze swojego 
dzieciństwa?
Oglądając film na premierze 
“chodziłem” razem ze wszyst-
kimi aktorami po filmowych 
ulicach i czułem się niesamo-
wicie. Brakowało mi tylko paru 
kolegów: Zbyszka Namysłow-
skiego czy śp. Andrzeja Trza-
skowskiego. To było tak realne 
i jednocześnie śmieszne - jak 
np. przemówienia Gomułki. 
Fantastyczne przeżycie i uczu-
cie, jakbym był cały czas z nimi 
wszystkimi na ekranie.

To nie pierwsza Twoja 
przygoda z filmem, masz na 
swoim koncie wiele ścieżek 
dźwiękowych, ale i jedną 
z głównych ról w filmie 
Piotra Trzaskalskiego “Mój 
rower”. Ciągnie Cię do 
filmu?
Powiedziałbym odwrotnie: to 
film ciągnie do mnie. Nigdy 
jeszcze nie wyciągnąłem ręki 
w kierunku filmu. Napisa-
łem muzykę do 25 obrazów, 
głównie nowojorskich i ar-
thouse’owych. Jak jest dobry 
scenariusz, to jestem zainte-
resowany.

Pisanie muzyki do filmu 
to zupełnie inny świat niż 
projekty autorskie. Uwiel-
biam muzykę do niezwykłej 
animacji Andrzeja Czeczota 
“Eden”.
To była przygoda życia i jed-
nocześnie katorga. 96 minut 
bez żadnego dialogu, muzyka 
musiała oddać wszystko, co 
dzieje się na ekranie. Rok pracy 
w Łodzi, jeśli nie dwa, emocjo-
nalna pralnia. Film był zresztą 
tak długi, bo liczyliśmy na 
nominację do Oscara w katego-
rii fabuły. Podobnie było przy 
współpracy ze Zbyszkiem Ryb-
czyńskim, to także były filmy 
bez dialogów, ale o emocjach. 
Kiedy robiliśmy “Manhattan” 
mieliśmy deadline, Zbyszek 
przyjechał do mnie, zasłonił 
żaluzje i polewał mnie wodą, 
żebym nie zasnął. Co także 
ciekawe, jakikolwiek gatunek 
muzyczny bym nie zapropo-
nował, Zbyszek prosił, żebym 
poszukał czegoś innego. Tym 
czymś było tango.

Po “Tangu” trudno oczeki-
wać czegoś innego. W tym 
roku minęło 50 lat od 
śmierci Krzysztofa Komedy, 
z którym grałeś na samym 
początku swojej kariery.
Poznaliśmy się jeszcze w Ło-
dzi, która była kolebką filmu 
i jazzu. Wspaniały człowiek, 
romantyk, prawdziwy wielbi-
ciel muzyki, pasjonat i pracuś. 
Od niego wziąłem swoją recep-
tę na sukces, którą zamykam 
w czterech “P”: pasja, prawda, 
praca i pokora. Jeśli jesteś 
artystą, to nie masz czasu na 
brak pokory.

Z drugiej strony artystom 
się to wybacza. Ważna jest 
też świadomość tego, co się 

osiągnęło.
Mam wrażenie, że mi w życiu 
wszystko lekko przychodziło. 
Chociaż czy tak lekko? Pra-
cowałem po 14-16 godzin na 
dobę, harowałem, dźwigałem 
instrumenty. Ale to była wła-
śnie pasja, zmęczenie mate-
riału pojawia się dopiero po 
latach. Wtedy to była czysta ra-
dość, nawet niedospanie czy jet 
lag mnie cieszyły. Jednego roku 
miałem aż 44 przeloty atlantyc-
kie i kilkadziesiąt koncertów 
w Stanach.

Do tego nagrywałeś bar-
dzo dużo muzyki, w latach 
70-tych i 80-tych potrafiłeś 
wydać 4-5 albumów rocznie.
Cały czas nagrywam nowe 
płyty, właśnie pracuję nad ko-
lejną. To będzie bardzo zaska-
kujący projekt, bo połączę na 
nim blues z rapem lub poezją. 
Oddaję hołd moim bohaterom, 
czyli Afroamerykanom, którzy 
stworzyli muzykę, w której 
się zakochałem mając lat 13. 
Jeździłem wtedy tramwajem 
do szkoły, gdy w jego otwar-
tej części nikogo nie było, 
to śpiewałem przez całe 12 
przystanków. Łódzki blues. 
Wieczorami natomiast nagry-
wałem programy “The Voice 
of America” i z nich uczyłem 
się tej muzyki.

Czyli de facto zaczęło się od 
bluesa, nie jazzu.
Dla mnie to jest to samo. Praw-
dziwy blues to jest jazz, tak 
samo jak hip-hop, wraz ze 
swoimi korzeniami. Dla mnie 
jazz to też Jimi Hendrix. Mam 
skrajne, szerokie spojrzenie na 
ten temat – Bob Marley jest 
dla mnie jazzem, chociaż nie 
każde reggae to jazz. Nie mam 
też nic przeciwko tzw. dance 
music, amerykański house 
potrafi być fantastyczny, ale 
disco polo już nie za bardzo!

Właściwie czym jest jazz? 
Z angielskiego to coś krzy-
kliwego, zgrzytliwego.

Na pewno jazz symbolizuje 
wolność. Ale muszę o tym 
szerzej opowiedzieć. Kiedyś 
nie było szkolenia jazzu, na 
szczęście. Byli ludzie, którzy 
go słuchali, zakochiwali się 
w nim i grali go naturalnie. 
To tak samo jak wtedy, gdy 
mężczyzna poznaje kobietę 
i zakochuje się, różnicą jest 
tylko to, że przy jazzie występ 
odbywa się na scenie, a nie 
w łóżku. Poza tym jest to ten 
sam mechanizm. Niestety albo 
i “stety”, pojawili się panowie, 
którzy chcieli ustabilizować 
swoje jazzowe życie i stali się 
profesorami. Ale co oni robią? 
Uczą młodych ludzi tego, co 
sami kiedyś zrobili. Natomiast 
jest wielu młodych muzyków, 

którzy pokończyli jazz w szko-
łach i tylko wykonują i odgry-
wają go, brakuje tam “tego cze-
goś”, wszystko brzmi tak samo. 
Dlaczego na festiwalu mamy 
np. 3 zespoły, dwa znakomite 
z Europy oraz czterech zmę-
czonych Afroamerykanów i to 
tymi ostatnimi ludzie napraw-
dę się fascynują? Bo tam jest 
korzeń, prawdziwe czucie, ten 
timing, który nie jest idealny 
jak w komputerze (który nota 
bene kocham). Z twórczości na 
żywo zrobiło się odtwórstwo 
i to się czuje. Ludzie także 
przeintelektualizowali jazz. 
Jazz at the Philharmonic to 
było genialne, ale jednocześnie 
tragiczne posunięcie, bo ubrało 
ludzi w garnitury i nakazało 
im myśleć. Potem pojawiali się 
różni muzycy w garniturach, 
którzy nawymyślali bzdur 
i odkrywali Amerykę. A tak 
naprawdę awangardowe, free 
jazzowe czy eksperymentalne 
rzeczy zostały napisane grubo 
ponad 100 lat temu, już przez 
Claude’a Debussy’ego czy 
Paula Hindemitha. Jeśli chodzi 
o muzykę improwizowaną, to 
nie jestem jej wrogiem, ale nie 
zaliczam tego do jazzu. Jazz 
jest wtedy, gdy zachowa się 
pewne fundamenty, czyli ryt-
mikę i emocjonalność. Bardzo 
często mawiam, że gdyby tak 
wziąć pięciu strażaków i dać 
im trąbkę, saksofon, bas, bębny 
i piano to moglibyśmy ich zo-
baczyć na Warsaw Jazz Days, 
bo czegoś takiego nikt jeszcze 
nie słyszał.

Jesteś przeciwnikiem 
szkolenia jazzu, ale od 13 lat 
prowadzisz Urbanator Days.
Ale to nie jest nauka, tylko 
socjalne spotkanie z muzyka-
mi, którzy grają na rynkach 
światowych. Oni nie uczą, ale 
udostępniają siebie do wspólne-
go grania. Te warsztaty są dla 
kogoś, kto dopiero debiutuje, 
nie był nigdy w szkole i gra 
tylko w garażu, ma pasję, ale 
nie wie co z tym zrobić. Gdy 

zagra się z muzykami świato-
wego kalibru, to z pewnością 
dostanie się skrzydeł. To tak, 
gdy ja pierwszy raz zagrałem 
na jam session ze Zbyszkiem 
Namysłowskim, Wojtkiem 
Karolakiem czy w końcu z sen-
sacyjnym The New York Jazz 
Quartet, do dziś pamiętam 
setlistę i aranże. Dostałem 
wtedy skrzydeł, poczułem, że 
mogę grać.

Świetne jest też to, że 
w ramach Urbanator Days 
młodzi adepci jazzu mogą 
wystąpić na wspólnej scenie, 
przed publicznością.
Ale też pograć na brudno. To 
nie jest uczenie, może bardziej 
pouczanie (tak jak np. policja 

w USA, jeśli zatrzyma cię przy 
przewinieniu z reguły nie ka-
rze, tylko poucza i daje wska-
zówki jak lepiej i przepisowo 
jeździć!). Kiedy tworzymy 
zespół z tych ludzi, mówimy 
im ważne rzeczy, np. żeby 
słuchać siebie wzajemnie, by 
perkusista słuchał basitsy, itp. 
Bardzo praktyczne zajęcia, wy-
miana doświadczeń w pigułce, 
oczywiście też odpowiedzi na 
podstawowe pytania: co to jest 
rytm, jakie są problemy i zada-
nia muzyka na rynku muzycz-
nym. Wydaje mi się, że ważne 
są też życiorysy muzyków - jak 
dochodzili do miejsca, w któ-
rym dziś są, co było dla nich 
momentem przełomowym.

Biznes muzyczny zmie-
nia się w ostatnich latach 
bardzo dynamicznie – to 
już bardziej czasy sprze-
daży cyfrowych singli czy 
streamingu niż wydawanie 
albumów.
Pomnikowo wydaje się winyle, 
analogowe nagrania. CD to 
dziś bardziej gadżet promo-
cyjny, przyczyna do pokazanie 
się w mediach czy trasy kon-
certowej. Przecież w nowych 
komputerach nie ma już nawet 
odtwarzaczy CD, sam ich już 
nie mam. Widzę też taki syn-
drom, że jeśli bardzo polubisz 
jakiegoś artystę w streamingu, 
to kupujesz jego płytę czy 
winyl i nawet ich nie rozpa-
kowujesz. To tylko dokument 
zakupu.

Sam mam tak coraz 
częściej, więc dobrze to ro-
zumiem. Serwisy streamin-
gowe są wygodne.
I przekładają się na większą 
ilość koncertów. Na szczę-
ście niedługo w Europie będą 
nowe przepisy, które pozwo-
lą zarabiać muzykom nieco 
więcej na swojej twórczości. 
Poza wieloma negatywnymi 
sprawami streaming zrobił 
jeszcze jedną fantastyczną 
rzecz: ludzie nieraz na słowo 
jazz mówili: nie rozumiem, nie 
słucham. I uciekali. A teraz, 
często z niewiedzy, playlisty 
podsuwają im jazzowe kawałki. 
Powtarzam to od lat, że niedłu-

go będziemy tańczyć do jazzu, 
jak 50 lat temu. Mody powra-
cają w stałym cyklu, choć jak 
spirala – podobnie, ale gdzieś 
obok. Tak jak w “Panu T.”.

Gatunki też się ze sobą łą-
czą. Tak jak w twojej twór-
czości dodawałeś do jazzu 
muzykę ludową, elektronikę 
czy rap.
W 1972 roku w Hamburgu 
poznałem Gerharda Lenge-
linga, który zrobił program 
na Commodore - Creator/
Notator.  Później przeszło to 
na Atari, na którym nagrałem 4 
płyty bez dotykania skrzypiec, 
choć te grają - dobre sample 
i sposób ich wykorzystania to 
podstawa. Dziś ten program 
to słynny Logic Apple’a. Ale 
pamiętam te wszystkie kable 
i sprzęty w Hamburgu. Jestem 
Wodnikiem, więc lubię patrzeć 
w przyszłość odważnie. Jak coś 
zauważę nowego, to od razu 
w to wchodzę i sprawdzam, 
czy jest dla mnie. Pierwszym 
zespołem jazzowym z raperem 
był zespół Urbanator, choć na 
początku jeszcze nie miał tej 
nazwy. Mój image w USA to 
był wtedy “Polish fiddler”, 
połączenie z krzyczącymi i ga-
dającymi ze sceny Afroame-
rykanami było niezrozumiałe 
dla publiczności. Dopiero po 
kilku latach, gdy przyszła mi 
do głowy ta nazwa, wszyscy 
to chwycili. Dziś Urbaniak bar-
dzo mocno się łączy z Urbana-
torem, ale chyba powinienem to 
znów rozdzielić. Tym bardziej, 
że krąg muzyków związanych 
z Urbanatorem to ludzie z Qu-
eens – dzielnicy Nowego Jor-
ku, której jestem honorowym 
obywatelem. To spełnienie 
marzeń całego mojego życia, 
stać się honorowym Afroame-
rykaninem. Tyle wspomnień, 
wszystkie wracają do mnie 
jakby to było dziś. W War-
szawie mam też swoje studio, 
które jest kopią tego w No-
wym Jorku. Jedyna różnica 
to zapach – w amerykańskim 
studiu paliłem jeszcze fajkę, 
więc wciąż czuć tam zapach 
mieszanki tytoni: Amphora 
i Erinmore. Muzyka z tamtych 
czasów kojarzy mi się z tym 

zapachem. Na szczęście rzu-
ciłem ten nałóg 30 lat temu. 

Kilka lat temu wydałeś 
książkę “Ja, Urbanator: 
awantury muzyka jazzo-
wego”. Pracujesz może nad 
kontynuacją?
Warto byłoby dopisać to, 
co działo się w moim życiu 
przez ostatnie lata. A działo 
się! Książka “Ja, Urbanator”, 
to dzieło i zasługa mojego 
guru i przyjaciela, trębacza 
i wspaniałego pisarza Andrze-
ja Makowieckiego, z którym 
grałem w wieku 15 lat. Mam 
nadzieję, że starczy nam czasu 
i sił, bo Andrzej pisze rewela-
cyjnie. Przyjechał do mnie do 
Nowego Jorku na trzy miesiące 
i powiedział: piszemy książkę. 
Codziennie chodziliśmy na 
spacer od Central Parku do 
Statuy Wolności i z powrotem, 
nagrywaliśmy rozmowy na 
dyktafon, a Andrzej nocami 
ręcznie spisywał tekst od razu 
na czysto, bez poprawek! Któ-
regoś dnia przyszedł do mnie 
do studia w Hell’s Kitchen 
i zapytał, czy mamy żyletkę. 
Raz się pomylił. Andrzej Ma-
kowiecki pisze tak, jak two-
rzący na żywo jazzman. I wie, 
że pisanie to sztuka eliminacji.

W filmie “Nowojorczyk 
z wyboru” porównałeś 
łódzką ulicę Piotrkowską do 
nowojorskiej 5th Avenue.
Bo to było 5th Avenue moje-
go dzieciństwa. Po lekcjach 
skrzypiec ze studentami profe-
sora Mieczysława Szaleskiego 
i moją mamą często chodzili-
śmy na bezy do Grand Hotelu. 
Vis a vis było nieistniejące już 
dziś Kino Polonia, do którego 
chodziłem na wagary na ame-
rykańskie filmy i zakochałem 
się w Nowym Jorku i Audrey 
Hepburn. Wtedy sobie po-
wiedziałem, że muszę tam 
być i grać z moimi czarnymi 
bohaterami muzyki rytmicznej, 
często zwanej jazzem.

Marzenia się spełniają?
Nie ma żadnej wątpliwości, że 
prawdziwe marzenia się speł-
niają, jeśli będziemy je reali-
zować w zgodzie z zasadą 4P.

Cztery “P” Michała Urbaniaka:  pasja, prawda, praca i pokora
 (…) Nie ma żadnej wątpliwości, że prawdziwe marzenia 
się spełniają, jeśli będziemy je realizować w zgodzie z za-
sadą 4P - z Michałem Urbaniakiem, polskim muzykiem 
jazzowym, kompozytorem, człowiekiem-orkiestrą, rozma-
wia Krzysztof Zwierzchlejski

Przypomnijmy: pasja, praw-
da, praca i pokora.
Z perspektywy czasu, gdy roz-
mawiam z moimi córkami, to 
nie wierzymy, że przeprowadz-
ka do Nowego Jorku była wyko-
nalna. Jazz to było tylko 2-3 % 
biznesu muzycznego i bardziej 
pasja czy hobby niż zawód. To 
było niemożliwe, może właśnie 
dlatego się udało? Amerykanie 
mówią, że najwięcej wolnego 
miejsca jest na górze, bo tam 
jest najmniejsza konkurencja. 

Wielką siłą jest też niewiedza 
połączona z PPPP. Gdybym 
wtedy wiedział, jak wygląda 
amerykański biznes muzyczny, 
to bym się chyba nie odważył.

Teraz jest chyba jeszcze 
trudniej zrobić karierę.
Może? Ale nie jest to niemożli-
we. Choć z muzyką jest trudno, 
szczególnie z jazzem - zrobił się 
tłok. Dzisiaj biznes muzyczny 
wygląda zupełnie inaczej niż 
w czasach mediów tradycyj-
nych, trzeba opanować social 
media, zdawać sobie sprawę 
z tego co się dzieje wokół, a w 
tym wszystkim nie zapomnieć 
o swojej pasji. Jestem pewien, 
że jeśli będziesz mówić z pasją 
prawdę i nad tym pracować, to 
dasz sobie radę, ale potrzeba do 
tego wiele cierpliwości. Dużym 
problemem dzisiejszej branży 
muzycznej nie jest też piractwo 
czy streaming, ale tradycyjne 
media, które grają muzykę 
typu “Majteczki w kropeczki”. 
A jak mawia mój guru Andrzej 
Makowiecki: ludziom muzy-
ka jeszcze nigdy w niczym 
nie przeszkadzała. Ciężko 
dziś słuchać radia, wszędzie 
leci sieczka sprawdzana przez 
“ekspertów” telefonicznie. 
Najpiękniejsza muzyka leci 
między 3 a 6 rano. Wielokrot-
nie w tych godzinach jeździłem 
po pustym Manhattanie moim 
starym Cadillaciem i słucha-
łem Marvina Gaye’a, Barry’ego 
White’a, Whitney czy Isley 
Brothers. Wtedy też pierwszy 
raz usłyszałem muzykę Johna 
Coltrane’a w połączeniu z wier-
szami, co było zalążkiem moich 
projektów z rapem.

Przyznam, że nie przepa-
dam za skrzypcami w ja-
zzie.
Ja wręcz ich nienawidzę. To 
wyćwiczone wibrato w szkole. 
“Fiddler” po prostu.

Ale Ty traktujesz skrzypce jak 
saksofon.
Bo jestem saksofonistą, który 
grywa na skrzypcach. Chociaż 
w ostatnich latach wracam czę-
ściej do mojej miłości z młodo-
ści, czyli saksofonu. W moim 
życiu powtarza się niestety 
często element zdrowia, czy 
może element przesady: za 
dużo pracy trzeba odchorować. 

Nie mam umiaru, w niczym. 
W wieku 15 lat zacząłem pić, 
odchorowałem to zawałem 
w wieku 29 lat. Potem przez 
17 lat nie dotykałem alkoholu. 
Dziś sprawdzam co było lepsze. 
(śmiech)

Pracę, z którym z muzyków 
wspominasz dziś najcieplej?
Obok grania z tzw. All-Stars, 
to codzienne grania przez kil-
ka lat w Szwecji z Wojtkiem 
Karolakiem wspominam bar-
dzo ciepło... On na organach, 
Andrzej Dąbrowski na perku-
sji, Ula Dudziak śpiewała, ja 
na saksofonie, graliśmy jazz 
do tańca. Zresztą niedawno 
znów daliśmy kilka koncertów 
z Wojtkiem i to są tak fajne, 
spontaniczne grania, że chyba 
będzie z tego płyta. Świetnie 
gra mi się z Michaelem “Pa-
tchesem” Stewartem, który 
często mieszka w Łomiankach 
- a jesteśmy dwoma nowojor-
czykami w Warszawie. Obaj 
lubimy grać z Wojtkiem, który 
“nic nie gra” (w wywiadach 
podkreśla, że tylko podnosi 
i opuszcza palce), a tam jest 
cały big-band amerykański. To 
najbardziej amerykański polski 
muzyk, ma niezwykły “vibe”. 
Wystarczy, że zagra kilka 
taktów, to jest po prostu Mr. 
Jazz. Nigdy nie popisywał się 
techniką. Po szwedzkich latach 
mówimy obaj po szwedzku, 
często robimy sobie wygłupy 
w tym języku.

Co sądzisz o pojawiających 
się ostatnio projektach 
z wykorzystaniem muzyki 
mistrzów - mam na myśli 
np. Milesa Davisa – i two-
rzeniu wokół tego nowych 
projektów?
Uważam, że jest to fantastycz-
ne, to chapeu bas dla kreatorów 
jazzu, a nowa generacja może 
zapoznać się z czymś, bez cze-
go nie było tej muzyki. Dzięki 
takiemu podejściu hip-hop to 
jazz nowej generacji. Od kilku 
dni chodzi mi po głowie “Po-
wer to the People” Joe’a Hen-
dersona i chciałbym napisać 

wokół tego coś hip-hopowego. 
Ale nie ostrego! Uważam, że 
hip-hop nie musi być cały czas 
łomotem, może być bardziej 
melancholijny i poetycki, ame-
rykanie nazywają to spoken 
word. Ostatnio kuzyn Milesa 
Davisa, Vince Wilburn, zapro-
ponował mi udział w zespole 
Miles Electric Band, czyli gru-
pie byłych sidemanów Milesa. 
Będziemy tworzyć na żywo 
muzykę w taki sposób, w jaki 
Miles robił to na scenie. Mam 
nadzieję, że w przyszłym roku 
uda nam się zagrać z tym pro-
jektem w Polsce.

Dzielisz swoje życie między 
Nowy Jork i Warszawę. 
Gdzie czujesz się lepiej?
Którejś nocy obudziłem się 
w Warszawie i zacząłem mówić 
do Dosi po angielsku. Jak się 
na tym złapałem, to musiałem 
od razu polecieć do Nowego 
Jorku. I mimo, że byłem chory, 

od razu poczułem się lepiej. To 
najlepsza odpowiedź. Ostat-
nio spędzam też trochę czasu 
w Chicago, gdzie nagrywam 
nowy album z zespołem Bud-
dy’ego Guy’a. Nie będzie to 
typowy blues, bo wszystkie 
kompozycje są mojego autor-
stwa. Zespół musiał być z Chi-
cago, nowojorczycy nie grają 
tak bluesa. Do tego Walter West 
pisze teksty.

Niesamowite jest to, co zro-
bił na Twojej ostatniej płycie 
“For Warsaw with Love”. 
Jak to się stało, że Amery-
kanin napisał takie teksty 
o Powstaniu Warszawskim?
Pierwotnie miał być to Q-Tip, 

ale z powodów terminowych 
i organizacyjnych nie dało się. 
Postanowiłem więc znaleźć 
kogoś mniej znanego, ale 
supernowy talent. Poprosiłem 
inżyniera dźwięku Richa Kel-
lera, z którym pracuję od czasu 
pierwszej płyty Urbanatora, 
żeby znalazł mi kogoś. Gdy 
usłyszałem taśmy 22-letnie-
go Waltera Westa od razu 
wiedziałem, że go chcę. Nim 
rozpoczęliśmy nagrania pro-
jektu wysłałem do wszystkich 
biorących w nim udział - od 
Herbiego Hancocka, przez 
Lenny’ego White’a, po Waltera 
Westa - prywatny list z moim 
wspomnieniem o Warszawie 
i informacjami o Powstaniu 
Warszawskim. Nie chciałem 
robić kolejnej płyty np. z pio-
senkami Mieczysława Fogga, 
czy jakimiś innymi patriotycz-
nymi smutasami, tym bardziej, 
że już łączono je z techno czy 
podobnie, więc nie zrobiłbym 

nic nowego i ciekawego. Za-
cząłem co prawda od Włady-
sława Szpilmana, ale szybko 
pojechałem tym Czerwonym 
Autobusem dalej i zamieniłem 
go na transatlantycki odrzuto-
wiec. Postanowiłem: niech to 
Nowy Jork da coś Warszawie. 
Wracając do Waltera, zaprosi-
łem go w tym roku na Urba-
nator Days, pochodzi z małego 
miasteczka w Indianie i jest 
ghostwriterem dla takich tu-
zów rapu jak Snoop Dog, 
Jay-Z czy Common! Wielki 
talent rapu.

Wg mnie to jedna z Twoich 
najlepszych płyt. Rozma-
wiamy tuż przed Świętami 

Bożego Narodzenia. Jak je 
obchodzisz?
Przede wszystkim dla mnie 
Święta to jeden dzień, więc je-
śli nie chce się robić zimowych 
wakacji, to można pracować. 
Najpiękniej jest w Nowym 
Jorku, miasto świeci się wtedy 
jak Disneyland i wszędzie 
można usłyszeć fantastyczną 
muzykę. W tym okresie gra 
się głównie muzykę retro, 
piosenki typu “White Christ-
mas”. Chociaż lubię też rapo-
wane “kolędy”, sam zrobiłem 
jakiś czas temu “Świąteczną 
Serenadę” z donGURALesko 
i “Have Yourself a Merry Little 
Christmas” z Patrycją Zarychtą 
(w dwóch wersjach, po polsku 
i angielsku). Fajnie wspomi-
nam Święta w Hiszpanii dwa 
lata temu, w słońcu i na plaży. 
W tym roku będę z rodziną 
w Wigilię, a później jadę nad 
morze, spakowany jak do pracy 
– w komputery i instrumenty. 
Na świeżym powietrzu, pow-
dychać trochę jodu.

Życzę Ci więc owocnej pracy 
twórczej. A czego życzył-
byś odbiorcom Legalnej 
Kultury?
Wszyscy, którzy lubicie, słu-
chacie i macie przyjemność 
słuchać muzyki i korzystać 
z twórczości innych kreatorów 
kultury, słuchajcie! To nie jest 
drogie, żeby być legalnym 
i nas wszystkich wspierać. 
A im bardziej legalnie bę-
dziecie to robić, tym więcej 
fajnej muzyki, filmów czy ksią-
żek otrzymacie od nas w za-
mian. Merry Christmas Y’all!

rozmawiał Krzysztof Zwierzchlejski
fot. Bartosz Maciejewski

https://www.legalnakultura.pl/
pl/czytelnia-kulturalna/rozmowy/

news/3411,cztery-p-michala-urbania-
ka-pasja-prawda-praca-i-pokora

Publikacja powstała w ra-
mach Społecznej kampanii 
edukacyjnej Legalna Kultura
Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

Jestem Wodnikiem, więc lubię patrzeć 
w przyszłość odważnie. Jak coś zauwa-
żę nowego, to od razu w to wchodzę 
i sprawdzam, czy jest dla mnie. 

„Jestem Wodnikiem, więc lubię patrzeć „Jestem Wodnikiem, więc lubię patrzeć 
w przyszłość odważnie. Jak coś zauwa-„w przyszłość odważnie. Jak coś zauwa-
żę nowego, to od razu w to wchodzę „żę nowego, to od razu w to wchodzę 

Dzisiaj biznes muzyczny wygląda 
zupełnie inaczej niż w czasach mediów 
tradycyjnych, trzeba opanować social 
media, zdawać sobie sprawę z tego co 
się dzieje wokół, a w tym wszystkim nie 
zapomnieć o swojej pasji. 

„tradycyjnych, trzeba opanować social „tradycyjnych, trzeba opanować social 
media, zdawać sobie sprawę z tego co „media, zdawać sobie sprawę z tego co 
się dzieje wokół, a w tym wszystkim nie 

„
się dzieje wokół, a w tym wszystkim nie 
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Życie toczy się w czasie. 
Dlatego terminy mają 
fundamentalne znaczenie. 
Niewiadoma, co do ich 
przebiegu wprowadza do 
naszego życia dodatkowy 
czynnik ryzyka. 

Życie gospodarcze, co szcze-
gólnie widać na giełdzie, roz-
strzyganie sporów sądowych, 
w tym karalność czynów, 
czynności administracyjne, jak 
choćby składanie deklaracji 
podatkowych, ale i nasze spra-
wy prywatne: praca, wysłanie 
dziecka do szkoły, wszystkie 
miareczkowane są czasem.

Bieżąca sytuacja te po-
wszechnie znane miary czasu 
zniekształca. Z formalnego 
punktu widzenia, Tarcza an-
tykryzysowa 1.0 (Dz. Ustaw 
2020 r., poz. 374) zmienia, 
zawiesza lub przerywa liczne, 
jednakże nie wszystkie czyn-
ności formalne. 

Jest tak dlatego, że po-
wszechne zagrożenie epide-
miczne jest stanem nadzwy-
czajnym, w prawie określa-
nym, jako stan siły wyższej 
(proszę rozumieć dosłownie: 
Boska Wola). Zalicza się do 
niej wszystkie te zdarzenia ze-
wnętrzne, których siła oddzia-
ływania przerasta możliwości 
lub wpływ woli jednostki, 
czyniąc ją bezbronną, a przy 
tym są niespodziewane, jak: 
wojny, trzęsienia ziemi, na-
cjonalizacja, czy wreszcie 
stan epidemii. Takie okolicz-
ności dogłębnie wstrząsają 
tkanką społeczną i naruszają 
dotychczasowy porządek. Po-
jęcie siły wyższej nie jest co 
prawda wprost skodyfikowa-
ne, lecz przepisy się do niego 
odnoszą (art. 3571 kodeksu 
cywilnego, art. 189e kodeksu 
postępowania administracyj-
nego). Wynikająca z dorobku 
prawniczego reguła Rebus sic 
stantibus pozwala nadać nowy 

skutek czynnościom w czasie 
działania siły wyższej (o czym 
w dalszej części). Jest przeto 
oczywiste, że stan siły wyższej 
ma wpływ na wykonywanie 
przeróżnych czynności, ergo: 
bieg terminów. 

Ujmując to systemowo, tj. 
odnośnie do spraw społecz-
no-prawno-ekonomicznych w 
państwie, możemy mówić o 
terminach faktycznych, gdy 
coś rzeczywiście następuje 
lub nastąpić powinno w okre-
ślonym czasie oraz szeroko 
pojętych terminach prawnych: 
prawa materialnego (jak ter-
miny umowne, przedawnienia 
roszczeń, przedawnienia karal-
ności, zatarcia skazania, wyko-
nania powinności skarbowych 
itp.) oraz prawa procesowego 
(są to terminy sądowe i proce-
sowe, jak np.: wnoszenie pism, 
zaskarżanie czynności, wy-
konywanie poleceń organów, 
bądź ich posiedzenia). 

Ze względu na pandemię, 
terminy mogą w ogóle nie roz-
poczynać biegu (nie ruszać), 
lub gdy już trwają - ulegać 
zawieszeniu (stawać). Tarcza 
antykryzysowa 1.0 przewidu-
je ten skutek dla wszystkich 
terminów procesowych lub 
terminów sądowych, o ile 
wynikają z Ustaw, a zwłaszcza 
w sprawach wprost wymie-
nionych w Tarczy: cywilnych, 
egzekucyjnych, karnych, kar-
nych skarbowych, wykroczeń, 
postępowań administracyjnych 
i sądowo-administracyjnych 
oraz większości kontroli. Wo-
bec tego, np. termin sądowy: 
wniesienia odpowiedzi na 
pismo procesowe (wskazany 
przez Sąd lub organ) lub proce-
sowy: termin złożenia apelacji 
lub zażalenia (wynikający z 
ustawy) nie minie przed ofi-
cjalnym ustaniem epidemii. 

Terminy administracyjne 
prawa materialnego, czyli 
odnoszące się do praw i obo-

wiązków obywatela, w tym 
przedawnienie również nie 
rozpoczynają biegu lub zatrzy-
mują się na czas Covid-19.

Przewidziano jednakże, że 
terminy nadal i normalnie(!) 
biegną w sprawach wyjątko-
wych, określanych, jako „Pil-
ne” i konkretnie wymienione 
w Ustawie Tarcza Antykryzy-
sowa 1.0 (jest to lista zamknię-
ta). Można zrozumieć to nieja-
ko a’rebours: są to więc sprawy 
na tyle ważne, że nawet stan 
zagrożenia epidemicznego nie 
może stanąć na przeszkodzie 
ochronie praw, którym służą. 
Należą do nich dla przykładu: 
sprawy o tymczasowe aresz-
towanie (chroniące wolność 
jednostki), o odebranie dziecka 
spod władzy rodzicielskiej 
(ochrona interesu małoletnie-
go), umieszczenie w szpitalu 
psychiatrycznym (zdolność do 
czynności prawnych), przesłu-
chanie świadka, jeśli może nie 
dożyć procesu, także chorego 
na Covid-19 (ochrona dowodu 
sądowego).  W tych sprawach 
Sądy i organy działają, a ter-
miny obowiązują. Jeżeli więc 
w jednej z nich nakazuje się 
stawiennictwo lub wniesienie 
pisma procesowego, to termi-
nów tych należy dotrzymać. 

Z kolei w sprawach, które 
nie zostały określone jako 
„pilne” Sądy lub organy nie 
są zobowiązane do działania, 
a ich bezczynność nie będzie 
podstawą odszkodowania. Dla 
przykładu, termin ustawowy 
do nadania wyrokowi klauzuli 
wykonalności, uprawniającej 
do egzekucji wynosi trzy dni 
(art. 7811 kodeksu postępo-
wania cywilnego). Pomimo, 
że dłużnik zdąży zbiec z ma-
jątkiem z powodu braku klau-
zuli, to jednak poszkodowany 
w skutek bezczynności Sądu  
wierzyciel nie będzie mógł 
dochodzić od Skarbu Pań-
stwa odszkodowania. Takie są 

koszty sytuacji nadzwyczajnej, 
braki kadrowe w Sądach nie 
są bowiem winą Państwa, a 
posiadane zasoby koncentruje 
się na sprawach pilnych. 

W czasie Covid-19 nie wy-
konuje się także eksmisji z 
lokalu, co zrozumiałe. 

Warto zwrócić uwagę, że 
Tarcza 1.0 wstrzymuje wpraw-
dzie terminy przedawnienia, 
lecz jedynie w sprawach admi-
nistracyjnych. Nie wspomina 
natomiast w ogóle o przedaw-
nieniu roszczeń cywilnych. 
Trudno powiedzieć, czy jest 
to przeoczenie, wynikające z 
tempa prac legislacyjnych, czy 
też zabieg celowy. Dość, że w 
myśl tej Ustawy przedawnienie 
cywilne biegnie nadal, wg ter-
minów ustawowych (art. 117 
i nast. kodeksu cywilnego). 
Jeżeli zatem w obecnym czasie 
wierzycielowi upływa trzyletni 
termin do złożenia pozwu 
o zapłatę i ten do Sądu nie 
wpłynie, to roszczenie ulegnie 
przedawnieniu. 

Jeśli można się przed tym 
bronić, to właśnie stanem siły 
wyższej, a więc okolicznością 
rzeczywistą i niezależną. Od 
09 lipca 2018 r. weszły w życie 
nowe przepisy o przedawnie-
niu roszczeń, a między innymi 
ten, że konsument może powo-
łać się na okoliczności, które 
przedawnienie spowodowały 
(art. 1171 kodeksu cywilnego). 
Wydaje się, że przed Sądem 
będzie więc można skutecznie 
powołać się np. na niemożność 
uzyskania pomocy prawnej z 
powodu epidemii, i jeśli zło-
żenie pozwu nie będzie nadto 
spóźnione, to Sąd uzna, że do 
przedawnienia nie doszło. 

Uwaga jednak, przepis po-
zwalający na nieuwzględnienie 
upływu terminu przedawnie-
nia dotyczy tylko konsumen-
tów. Nie dotyczy więc przed-
siębiorców! Być może, Usta-
wodawca doszedł do wniosku, 

że skoro przedsiębiorca jest 
„profesjonalistą”, to w każdych 
okolicznościach sobie poradzi. 
To jednak zupełnie przeczy 
okolicznościom; przeto jest 
niezrozumiałe. Skoro ustaje 
obrót gospodarczy, firmy za-
wieszają działalność, prawnicy 
pozamykali kancelarie – jak 
przedsiębiorca ma sobie pora-
dzić? W ten sposób, wiele rosz-
czeń przepadnie, dodatkowo 
pogrążając firmy. Wprawdzie 
nacja prawników nie jest Na-
rodem Wybranym, podobnie 
jednak jak Żydzi Torę, tak 
prawnicy elastycznie traktują 
przepisy prawa, rozciągając 
je do aktualnej potrzeby. Nie 
przesądzając zatem upadku 
roszczeń przedsiębiorców, być 
może będą oni mogli powołać 
się na dawne orzecznictwo, to 
z którego wywodzi się obecny 
przepis art. 1171 k.c. Jest to 
linia orzecznicza, wywodząca 
się pierwotnie z prawa pracy, 
która pozwala na nieuznanie 
przedawnienia, gdy jest ono 
sprzeczne z zasadami współ-
życia społecznego. Jako prak-
tykujący adwokat wyobrażam 
sobie na sali sądowej wniosek 
o nieuwzględnienie zarzutu 
przedawnienia, które nastąpiło 
w czasie Covid-19, jako zarzu-
tu niemoralnego i sprzecznego 
z dobrym obyczajem handlo-
wym. Kto wie, istnieją prze-
cież podstawy orzecznicze, 
by Sąd taki argument przyjął? 

Co innego, gdy mówimy o 
terminach handlowych, np. 
takim, jak wpisany do umowy 
o roboty budowlane termin 
wykonania prac. Umowa, za-
warta w normalnych okolicz-
nościach, obecnie nie może 
być oczywiście wykonana, ze 
względu na epidemię, social 
distance, odpływ siły roboczej, 
zerwanie łańcucha dostaw to-
warów itp.  W takim wypadku 
dochodzi do głosu przepis art. 
3571 k.c., który przewiduje, że:

Jeżeli z powodu nadzwy-
czajnej zmiany stosunków 
spełnienie świadczenia byłoby 
połączone z nadmiernymi 
trudnościami albo groziłoby 
jednej ze stron rażącą stratą, 
czego strony nie przewidywały 
przy zawarciu umowy, sąd 
może po rozważeniu intere-
sów stron, zgodnie z zasada-
mi współżycia społecznego, 
oznaczyć sposób wykona-
nia zobowiązania, wysokość 
świadczenia lub nawet orzec 
o rozwiązaniu umowy. Roz-
wiązując umowę sąd może 
w miarę potrzeby orzec o 
rozliczeniach stron, kierując 
się zasadami określonymi w 
zdaniu poprzedzającym.

Oto właśnie reguła Rebus sic 
stantibus w działaniu. Dosłow-
nie oznacza „sprawy przybrały 
taki obrót”. Słowo „taki” rozu-
mie się w tym przypadku, jako 
„inny, niż przewidywalny”, 
„nieoczekiwany” lub „nad-
zwyczajny”, co powoduje, że 
zobowiązanie pierwotne nie 
może być dotrzymane i – jeśli 
strony same tego nie uczynią 
– zmieni je Sąd.

Panta rhei – „wszystko pły-
nie”, pandemia na naszych 
oczach wywraca znany Świat 
do góry nogami. Rządy usiłują 
stabilizować sytuację w lepszy 
lub gorszy sposób, lecz na 
pewno z właściwą intencją. W 
sukurs społeczeństwom na ca-
łym świecie przychodzą także 
prawnicy, podążający za swym 
wielowiekowym dorobkiem, 
tzw. jurysprudencją. Tłumaczą 
też nowe reguły zmieniającej 
się rzeczywistości. W ten spo-
sób bezpieczniej wkroczymy 
w Nowe.

Autorem jest właściciel Kancelarii 
Prawnej Partum.pl

praktykujący adwokat, Bartosz 
Konopa

Porady prawne dotyczące tarczy antykryzysowej

Tarcza antykryzysowa ru-
szyła pełną parą. Powiato-
we urzędy pracy przyjmują 
wnioski o pożyczkę do kwo-
ty 5 tys. zł dla mikroprzed-
siębiorców, natomiast 
wojewódzkie urzędy pracy 
rozpatrują wnioski o dofi-
nansowania do wynagro-
dzeń ze środków Funduszu 
Gwarantowanych Świad-
czeń Pracowniczych.

 – Środki na te instrumenty 
są zabezpieczone i na bieżąco 
przekazywane do wszystkich  
urzędów pracy – zapewnia mi-
nister rodziny, pracy i polityki 
społecznej Marlena Maląg. 

Tarcza antykryzysowa to 
pakiet rozwiązań wspierają-
cych pracowników i ich praco-
dawców w tych trudnych mie-
siącach. W celu usprawnienia 
procesu udzielania wsparcia 
wnioski składane są online.

Wniosek o przyznan ie 
pożyczki dla mikroprzed-
siębiorcy należy złożyć w 
powiatowym urzędzie pracy 
właściwym ze względu na 
miejsce prowadzenia działal-
ności gospodarczej.

Wniosek o dofinansowanie 
z FGŚP do wynagrodzeń w 
sytuacji przestoju ekonomicz-
nego lub obniżenia wymiaru 
czasu pracy składany jest 
we właściwym dla siedziby 
przedsiębiorcy wojewódzkim 
urzędzie pracy. 

W obu przypadkach o 
wsparcie można wnioskować 
za pośrednictwem platformy 
praca.gov.pl. Lista powiato-
wych i wojewódzkich urzędów 
pracy jest dostępna na portalu 
praca.gov.pl.

– Rekomendujemy składa-
nie wniosków drogą elektro-
niczną. To znacznie bezpiecz-
niejsze i szybsze rozwiązanie 
niewymagające osobistego 
kontaktu. Dzisiaj, w czasie 
epidemii koronawirusa, jest 
to szczególnie ważne – pod-
kreśla minister rodziny, pracy 
i polityki społecznej Marlena 
Maląg.

Do tej pory przedsiębiorcy 
złożyli blisko 45 tys. wnio-
sków o pożyczkę i ponad 5,3 
tys. wniosków o dofinanso-
wanie do wynagrodzeń w celu 
ochrony miejsc pracy.

– Urzędy pracy działają 
profesjonalnie i efektywnie, 
wnioski są przyjmowane i 
rozpatrywane sprawnie. Środ-
ki na gwarantowane tarczą 
antykryzysową instrumenty 
wsparcia dla przedsiębiorców 
są zabezpieczone i na bieżą-
co przekazywane wszystkim 
urzędom pracy. Zapewniam, 
że nie ma powodu do obaw 
– tych pieniędzy nie zabrak-
nie – mówi minister Marlena 
Maląg.

Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej

Tarcza antykryzysowa 
wsparciem 

przedsiębiorców
Po raz kolejny szpitale 
kliniczne, specjalistyczne, 
wojewódzkie i wszystkie 
szpitale powiatowe na 
terenie Wielkopolski, a 
także poznańskie izola-
torium, hotel dla medyka 
oraz wszystkie zespoły 
ratownictwa medycznego 
otrzymały dziś uzupełnie-
nia sprzętu ochronnego. 

Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego Wojewody przekazało 
w sumie do placówek 1270 
kombinezonów ochronnych, 
prawie 211 000 maseczek 
chirurgicznych oraz 31 000 
półmasek FFP3 i FFP2, 52 
000 par rękawic ochronnych 
różnych typów i 1030 pię-
ciolitrowych pojemników z 
płynem do dezynfekcji rąk 
oraz 1210 gogli. 

Znaczące dostawy zosta-
ły skierowane do zespołów 
ratownictwa medycznego, 
na ich potrzeby przekazano 
między innymi 120 000 ma-
seczek chirurgicznych i 12 
000 półmasek, 24 000 par 
rękawic, 1200 litrów płynów 
dezynfekcyjnych i 600 gogli 
ochronnych. 

Środki ochrony osobistej 
zostały również skierowane 
do domów pomocy społecz-
nej.  

W najbliższych dniach 

wielkopolskie dps otrzymają 
łącznie 4160 litrów płynów 
do dezynfekcji i 7200 mase-
czek.  Ponad 2000 litrów pły-
nów przekazała KGHM we 
współpracy z Caritas Kalisz. 
Pozostałe środki zapewnione 
zostały przez Agencję Rezerw 
Materiałowych.

- Domy Pomocy Społecznej 
to bardzo wrażliwe miejsca, 
w których może istnieć duże 
zakażenie związane z roz-
przestrzenianiem się koro-
nawirusa. W związku z tym 
przygotowaliśmy ponad 4 tys. 
litrów płynu do dezynfekcji 
i ponad 7 tys. maseczek. To 
również odpowiedź na wnio-
ski dyrekcji wielkopolskich 
placówek, które chcemy bar-
dzo mocno zabezpieczyć pod 
względem środków ochrony – 
mówi wojewoda wielkopolski 
Łukasz Mikołajczyk. 

Materiały ochronne mają 
wspomóc placówki przezna-
czone dla osób starszych, 
przewlekle chorych i niepeł-
nosprawnych w zabezpie-
czeniu mieszkańców przed 
za każen iem COVID-19. 
Pierwsze transporty  dotarły 
już do domów w Baszkowie 
i w Pleszewie. W Wielkopol-
sce obecnie funkcjonuje 65 
domów pomocy społecznej, 
które oferują 6447 miejsc 
pobytu całodobowego. 

Sprzęt ochronny dla 
wielkopolskich szpitali 

i DPS Zakończyła się wideokon-
ferencja z wielkopolskimi 
samorządami oraz służbami 
– policją, strażą pożarną, 
wojewódzkim sztabem woj-
skowym w Poznaniu – oraz 
marszałkiem województwa 
wielkopolskiego. Wojewoda 
Łukasz Mikołajczyk zapo-
znał się ze złożonymi rapor-
tami, podsumował i omówił 
sytuację w poszczególnych 
powiatach. 

Wojewoda Łukasz Mikołajczyk 
odebrał szeroki raport służb, 
które szczegółowo omówi-
ły podejmowane w ostatnich 
dniach działania. Pracę policji 
wspomaga 239 strażników 
straży miejskich i gminnych. Z 
kolei do wielkopolskich sanepi-
dów od policji wpłynęło do tej 
pory 828 notatek dotyczących 
naruszenia zasad kwarantanny 
i nieprzestrzegania przepisów. 
Wydano 217 postanowień – w 
ostatniej dobie 36 – o nałożeniu 
grzywien w łącznej wysoko-
ści 228 tys. zł. Samorządy, 
ośrodki pomocy społecznej i 
wielkopolskie szpitale są wspie-
rane między innymi przez 12. 
Wielkopolską Brygadę Obrony 
Terytorialnej im. gen. bryg. Sta-
nisława Taczaka w Poznaniu, w 
zakresie dostaw żywności oraz 
środków ochrony osobistej.

Doktor Andrzej Trybusz, 
dyrektor Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w 
Poznaniu, poinformował, że w 
Wielkopolsce pracuje obecnie 
dziewięć laboratoriów wyko-
nujących codziennie ponad 

700 testów diagnostycznych 
w kierunku koronawirusa, a 
średnia dzienna zapadalność na 
koronawirusa w województwie, 
liczona na 100 000 mieszkań-
ców, wynosi 12,63. 

Omówiono szczególnie trud-
ną sytuację domów pomocy 
społecznej, kwestię dostaw 
środków ochrony do ośrod-
ków interwencji kryzysowych 
i ośrodków dla osób bezdom-
nych, a także funkcjonowanie 
stworzonych przy szpitalach 
namiotów i kontenerów do se-
gregacji i separacji pacjentów. 
Wojewoda Łukasz Mikołajczyk 
wspomniał również o planach 
uruchomienia kolejnych izo-
latoriów dla pacjentów z po-
dejrzeniem zachorowania oraz 
pacjentów z łagodnym przebie-
giem koronawirusa. . 

W związku z potwierdze-
niem pierwszego ogniska 
afrykańskiego pomoru świń w 
województwie wielkopolskim, 
podczas wideokonferencji o 
podjętych w tym zakresie 
działaniach mówił Andrzej 
Żarnecki, Wielkopolski Wo-
jewódzki Lekarz Weteryna-
rii w Poznaniu. 5 kwietnia 
Państwowy Instytut Wetery-
naryjny – Państwowy Insty-
tut Badawczy w Puławach 
potwierdził wynik dodatni 
afrykańskiego pomoru świń 
w próbkach pobranych u świń 
w miejscowości Więckowice w 
gminie Dopiewo w powiecie 
poznańskim. Ognisko zostało 
wyznaczone w gospodarstwie, 
w którym utrzymywano około 
10 tys. sztuk świń.

Wojewoda spotkał się 
z samorządami
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Łapówka za pozytywne wy-
niki kontroli skarbowej. Trzy 
osoby zatrzymane na gorącym 
uczynku.

Ustalenia warszawskich 
funkcjonariuszy Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego do-
prowadziły do zatrzymania 
trzech mężczyzn zamiesza-
nych w korupcyjny proceder. 
Przedsiębiorca działający w 
różnych sektorach, jego syn 
oraz pośrednik powołujący 

się na wpływy w Urzędzie 
Celno-Skarbowym zostali 
zatrzymani w Warszawie, w 
chwilę po przekazaniu drugiej 
transzy korzyści majątkowej w 
wysokości 40 tys. zł. Z ustaleń 
śledczych wynika, że łapówka 
miała stanowić gratyfikację 
w zamian za pozytywne za-
kończeniem kontroli celno
-skarbowej firm związanych z 
zatrzymanym przedsiębiorcą. 
Powołujący się  na wpływy w 

UCS zobowiązał się przekazać 
właściwemu Naczelnikowi 
Urzędu korzyść majątkową w 
łącznej kwocie 300 tys. zł.

Po zatrzymaniu przeszu-
kano miejsca zamieszkania 
oraz podmioty powiązano z 
przedsiębiorcą. Zgromadzone 
w sprawie materiały trafiły 
do Prokuratury Okręgowej w 
Warszawie.

Sprawa ma charakter roz-
wojowy. 

Trzech łapówkarzy 
zatrzymanych

Delegatura Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego w Pozna-
niu od czerwca 2018 r. do 
stycznia 2019 r. prowadziła 
w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Lubuskiego 
kontrolę wsparcia finansowe-
go udzielonego spółce Global 
Trade Mash sp. z o.o. sp. k. w 
ramach regionalnego progra-
mu operacyjnego Lubuskie 
2020 na projekt pn. „Technolo-
gia biodetoksyfikacji odpadów 
drewnianych impregnowanych 
olejem kreozotowym do zasto-
sowania jako paliwo lub kom-
ponent do produkcji paliw”.

W trakcie kontroli funk-
cjonariusze CBA ustalili, że 
spółka Global Trade Mash 
- beneficjent dofinansowania 
z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubuskiego, 
wydatkowała pozyskane środ-
ki na cele w znacznej części 

niezgodne z ich przeznacze-
niem, pomijając przy tym i 
narażając na szkodę finansową 
głównego podwykonawcę 
badań, tj. Główny Instytut 
Górnictwa, który faktycznie 
realizował usługi badawcze 
zlecone przez spółkę.

Global Trade Mash wpro-
wadzała pieniądze do obrotu 
gospodarczego z wykorzy-
staniem łańcucha transakcji. 
W ramach stworzonego łań-
cucha nabywała od wybra-
nych, działających w porozu-
mieniu z nią firm, towary i 
usługi za kwoty wielokrotnie 
przekraczające ich wartość 
rynkową. Przedsiębiorstwa 
wystawiały na rzecz spółki 
faktury dokumentujące sztucz-
nie zawyżone koszty towarów 
i usług, umożliwiając tym 
samym wyłudzanie przez nią 
z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubuskiego 
pieniędzy przeznaczonych 
na dofinansowanie projektu 
oczyszczania drewna z olejów 
kreozotowych.

W toku prowadzonej kon-
troli CBA udaremniło nie-
korzystne rozporządzenie 
mieniem urzędu szacowane 
na 2.601.084,65 zł. Kontrola 
Biura zakończyła się złoże-
niem 28 lutego 2020 r. do 
Prokuratury Regionalnej w 
Poznaniu zawiadomienia o 
uzasadnionym podejrzeniu po-
pełnienia przestępstw na szko-
dę Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubuskiego 
oraz Głównego Instytutu Gór-
nictwa. Wyniki kontroli CBA 
wskazują, że działania spółki 
Global Trade Mash spowodo-
wały szkodę w majątku urzędu 
na kwotę 1.398.547,62 zł.

T. Brodowski,

Kolejna osoba z zarzutami 
w śledztwie dot. podania 
nieprawdziwych informacji 
w oświadczeniach mająt-
kowych byłego prezydenta 
Gdańska

Tym razem zarzuty posta-
wiono dyrektorowi Wydzia-
łu Skarbu Urzędu Miasta 
Gdańska Tomaszowi L. oraz 
uzupełniono zarzuty byłemu 
prezesowi Pomeranka Sp. z 
o.o. Waldemarowi K.

Łącznie w tej sprawie za-
rzuty przedstawiono 6 osobom 

w związku z wręczeniem 
prezydentowi Miasta Gdań-
ska korzyści majątkowej w 
łącznej kwocie 350 640,05 zł, 
w postaci nienależnego rabatu 
na zakupione nieruchomości. 
Korzyść miała zostać wrę-
czona w zamian za przychyl-
ność podległych prezydentowi 
urzędników w postępowa-
niu dotyczącym rozpatrzenia 
wniosku Pomeranka o zmianę 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego.

Tomaszowi L. zarzuca się 
niedopełnienie obowiązków 

służbowych, czego konse-
kwencją było nie naliczanie 
kar umownych podmiotowi 
Pomeranka w kwocie 11 307 
281,50 zł, należnych Gminie 
Miasta Gdańsk. Waldemar K. 
miał namawiać do odstąpienia 
od naliczenia kar umownych. 
Ww działali na szkodę interesu 
publicznego.

Ponadto zarzuty skarbowe w 
śledztwie zostały postawione 
Magdalenie A., oraz Janinie 
A. w związku ze składanie 
fałszywych zeznań.        

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Prokuratura w Urzędzie 
Marszałkowskim

Dyrektor gdańskiego magistratu z zarzutami

W kilkunastu miejscach funk-
cjonariusze CBA zabezpie-
czyli materiał dowodowy w 
związku ze śledztwem doty-
czącym fałszywych faktur na 
kilkaset milionów złotych.

Funkcjonariusze Delegatury 
Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego w Szczecinie wspólnie 
z miejscową Prokuraturą Kra-

jową prowadzą postępowanie 
przygotowawcze w spawie wy-
stawiania poświadczających 
nieprawdę faktur VAT, których 
łączna wartość wynosi co naj-
mniej 710 milionów złotych.

W związku z toczącym się 
śledztwem agenci przeszu-
kali i zabezpieczyli materiał 
dowodowy w 13 miejscach, w 

tym w Szczecinie, Warszawie 
i Gdańsku. Czynności pro-
wadzono w siedzibach pod-
miotów gospodarczych, które 
zajmowały się obrotem gazem 
oraz osób zaangażowanych w 
przestępczy proceder.

W śledztwie planowane są 
kolejne czynności procesowe.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Fałszywe faktury na 70 mln.

W dziesięciu miejscach na 
terenie Mazowsza funkcjo-
nariusze CBA zabezpieczyli 
materiał dowodowy w związ-
ku ze śledztwem dotyczącym 
fałszywych faktur i unikania 
opodatkowania. Straty Skarbu 
Państwa liczone są w milio-
nach złotych.

Funkcjonariusze Delegatury 
Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego w Warszawie wspól-
nie z Prokuraturą Krajową w 

Krakowie prowadzą postępo-
wanie w spawie wyłudzania 
nienależnych świadczeń z 
PFRON oraz podawania nie-
prawdy i wprowadzania w 
błąd organów podatkowych 
poprzez wzajemne wystawia-
nie nierzetelnych faktur kosz-
towych przez grupę kilkudzie-
sięciu powiązanych spółek. 
Straty Skarbu Państwa z tego 
tytułu szacowane są na kwotę 
przekraczającą 20 mln zł.

W związku z toczącym 
się śledztwem przeszukano i 
zabezpieczono materiał dowo-
dowy w siedzibach podmiotów 
i osób, które były zaangażo-
wane w proceder. Czynności 
przeprowadzono w dziesięciu 
miejscach na terenie Warsza-
wy i okolic.

Śledztwo ma charakter roz-
wojowy.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Były pracownik katowic-
kiego Urzędu Marszałkow-
skiego oraz przedstawiciel 
jednej ze śląskich firm 
zatrzymani przez Centralne 
Biuro Antykorupcyjne.

Funkcjonariusze katowic-
kiej Delegatury CBA pro-
wadzą śledztwo w sprawie 
przyjmowania i udzielania 
korzyści majątkowych i oso-
bistych przez pracowników 
Urzędu Marszałkowskiego w 
Katowicach. Postępowanie 
jest prowadzone wspólnie 
z Prokuraturą Okręgową w 
Częstochowie. Do tej sprawy 
zatrzymano dzisiaj byłego 
Zastępcę Dyrektora Wydziału 
Ochrony Środowiska Urzędu 
Marszałkowskiego w Kato-
wicach oraz przedstawiciela 
jednej ze śląskich spółek. Jak 
ustalono w trakcie śledztwa 

spółka dostarczała piasek na 
budowę jednego z odcinków 
autostrady A-1 Pyrzowice – 
Woźniki.

Zgromadzony w sprawie 
materiał wskazuje, że w 2016 
r. urzędnik przyjmował korzy-
ści majątkowe w zamian za 
przyspieszenie wydania ko-
rzystnej dla tej spółki decyzji 
administracyjnej dotyczącej 
zagospodarowania odpadów 
składowanych w wyrobisku 
powstałym po wydobyciu pia-
sku. Po zakończeniu czynności 
procesowych mężczyźni trafią 
do Prokuratury Okręgowej w 
Częstochowie, gdzie usłyszą 
zarzuty.

Są to pierwsze zatrzymania 
w tym śledztwie. 

W związku z toczącym się 
postępowaniem CBA informu-
je osoby, które dały się uwikłać 
w ten proceder i wręczyły 

korzyść majątkową, że istnieje 
możliwości skorzystania z tzw. 
klauzuli niekaralności wyni-
kającej z art. 229 par. 6 kk.

Zgodnie z kodeksem kar-
nym warunkiem uniknięcia 
odpowiedzialności karnej, 
jeżeli korzyść majątkowa lub 
osobista albo ich obietnica 
zostały przyjęte przez osobę 
pełniącą funkcję publiczną, 
jest dobrowolne zawiadomie-
nie organów ściągania – w 
tym przypadku Delegatury 
CBA w Katowicach z siedzibą 
przy ul. 1-go Maja 123, tel. 22 
437 32 00.

Sprawca musi przy tym 
powiadomić o tym fakcie 
zanim organ ten o nim się 
dowiedział i ujawnić wszyst-
kie istotne okoliczności prze-
stępstwa.

Wydział Komunikacji 
Społecznej CBA

Funkcjonariusze lubelskiej 
delegatury Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego 
przeprowadzili kontrolę 
realizacji wybranych zamó-
wień publicznych w Gminie 
Łopuszno. 

Postępowanie przeprowadzone 
od 24 października 2019 r. do 
23 stycznia 2020 r. obejmowa-
ło lata 2017-2018. W związku 
z wynikami kontroli CBA 
skierowało zawiadomienie 
o podejrzeniu popełnienia 
przestępstw fałszowania do-
kumentów oraz wyłudzenia 
do Prokuratury Okręgowej w 
Kielcach.

W trakcie kontroli funkcjo-
nariusze CBA ujawnili, że w 

ramach zamówienia dotyczą-
cego montażu instalacji OZE 
(odnawialne źródła energii) w 
Gminie Łopuszno, tj. dostawy 
z montażem elementów insta-
lacji fotowoltaicznej, paneli 
słonecznych, powietrznych 
pomp ciepła oraz robót bu-
dowlanych towarzyszących 
i niezbędnych do wykona-
nia instalacji na budynkach 
mieszkalnych i gospodar-
czych, mogło dojść do działań 
o charakterze przestępczym. 
Wartość zamówienia wynosiła 
5.6 mln zł.

Kontrolerzy CBA ujawnili 
ponadto nieprawidłowości 
skutkujące skierowaniem do 
Rzecznika Dyscypliny Finan-
sów Publicznych zawiadomie-

nia o naruszeniu przez Wójta 
Gminy Łopuszno dyscypliny 
finansów publicznych. 

Zgromadzone dokumenty 
wskazują, że w trakcie reali-
zacji zamówienia publicznego 
pn. „Zaprojektowanie i wy-
konanie robót budowlanych 
związanych z przebudową 
targowiska w Łopusznie” do-
szło do bezpodstawnej zmiany 
treści umowy poprzez wydłu-
żenie pierwotnego terminu 
zakończenia realizacji zamó-
wienia. W następstwie tego nie 
naliczono Wykonawcy kary za 
62-dniowe opóźnienie. W wy-
niku czego nastąpiła szkoda w 
majątku Gminy w wysokości 
192 tys. zł.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Miliony strat Skarbu Państwa

Zatrzymani urzędnicy Urzędu 
Marszałkowskiego

Kontrola CBA zakończona m.in. 
zawiadomieniem do prokuratury

AUTO KOMIS 
Orwat Rafa³   Serdecznie zaprasza

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

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

AUTO - HANDEL W³adys³aw Cisak
64-300 Nowy Tomyśl, Paproć 79, tel (61) 44 22 832, 664 997 031

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

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

ELEKTROWNIE SŁONECZNE 
Sprzedaż i Montaż 

Możliwości zastosowania:
ogrzewanie wody, sprzedaż energii do energetyki 

MOŻLIWY KREDYT W WYSOKOŚCI 5%.

PROMIENNIKOWE OGRZEWANIE DOMÓW

tel. 606 172545
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W środę w godzinach wie-
czornych do poznańskiego 
izolatorium w hotelu Ikar tra-
fili pierwsi pacjenci z lekkimi 
objawami koronawirusa. Do 
uruchomienia izolatorium do-
prowadził wojewoda wielko-
polski Łukasz Mikołajczyk, 
który – jak zaznacza – obecnie 
pracuje nad kolejnymi izolato-
riami na terenie Wielkopolski. 
Zostaną one uruchomione po 
Wielkanocy. Również w Moxy 
Poznań Airport pojawili się 
pierwsi przedstawiciele kadry 
medycznej.   

Izolatorium ma służyć oso-
bom oczekującym na wynik 
testu na obecność wirusa 
SARS-CoV-2 lub chorych na 
COVID-19 z łagodnym prze-
biegiem choroby. Zostało ono 
utworzone na podstawie umo-
wy zawartej pomiędzy Wie-
lospecjalistycznym Szpitalem 
Miejskim im. J. Strusia, prze-
kształconym w szpital zakaźny, 
a hotelem Ikar. Przygotowano w 
nim 164 pokoje, każdy z osob-
nym węzłem sanitarnym.

Pierwsi pacjenci to osoby, 
które łagodnie przechodzą 
chorobę. W rezultacie mogą 
zwolnić miejsca w szpitalu przy 
ul. Szwajcarskiej w Poznaniu 
osobom w cięższym stanie. – 
Przygotowujemy się na coraz 
większą liczbę przypadków, 
zarówno lekkich, jak i ciężkich, 

dlatego do szpitala dostarczamy 
respiratory i kardiomonitory 
oraz tworzymy kolejne izolato-
ria, w których chorobę przejdą 
osoby z lekkimi objawami 
– mówi wojewoda wielkopol-
ski Łukasz Mikołajczyk. – O 
szczegółach na temat kolejnych 
izolatoriów poinformuję po 
Wielkanocy. Obecnie finali-
zujemy ustalenia. Docelowo 
chciałbym, aby Wielkopolska 
miała do dyspozycji kilkaset 
miejsc w izolatoriach – dodaje. 

W budynku izolatorium 
zostały wyznaczone nieprzeci-
nające się strefy poruszania i 
przebywania dla osób chorych 
i zdrowych. Szpital Miejski 
zapewnia opiekę medyczną, 
natomiast hotel przygotowu-
je posiłki, które pod drzwi 
izolatek będą dostarczali wo-
lontariusze PCK. Wojewoda 
i szpital zapewniają obsłudze 
izolatorium środki ochrony 
osobistej. Koszty funkcjono-
wania obiektu pokrywa NFZ

W Poznaniu dla personelu 
medycznego czeka również 
Hotel dla Medyka, który został 
utworzony przy współpracy wo-
jewody wielkopolskiego i Pol-
skiego Holdingu Hotelowego. 
Z hotelu Moxy Poznań Airport 
skorzystali już pierwsi przed-
stawiciele kadry medycznej 
– lekarz i ratownik medyczny. 
Hotel dysponuje 120 pokojami. 

Pierwsi pacjenci 
w poznańskim izolatorium 

Premier Mateusz Mo-
rawiecki zatwierdził 
listy zadań przyjętych do 
dofinansowania ze środków 
Funduszu Dróg Samorzą-
dowych w ramach naboru 
wniosków na 2020 rok. 
Wojewoda Łukasz Miko-
łajczyk przedstawił listę 
zadań, które otrzymają 
wsparcie w Wielkopolsce. 
Będą to łącznie 152 zada-
nia, w tym 41 powiatowych 
i 111 gminnych, co pozwoli 
na budowę, przebudowę lub 
remont aż 184 kilometrów 
dróg. W 2020 na inwestycje 
drogowe zostanie przezna-
czona kwota 231,7 mln zł. 

Wojewoda wielkopolski opu-
blikował dziś (16 kwietnia br.) 
listę inwestycji, które otrzyma-
ją rządowe wsparcie w 2020 
roku. W ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych w Wiel-
kopolsce zostanie wybudowa-
nych i przebudowanych 96 km 
dróg powiatowych, i 88 km 
gminnych. Niektóre zadania 
mają charakter wieloletni, w 
związku z czym w 2020 roku 
samorządy otrzymają 231,7 
mln zł, a w następnych latach 

kolejną część na dokończenie 
inwestycji, co łącznie stanowi 
284,7 mln zł. 

- Budowa lokalnych dróg 
to wsparcie dla samorządów, 
ale i dla gospodarki, do której 
dzięki rządowemu programo-
wi trafiają miliony złotych. 
Fundusz Dróg Samorządo-
wych pozwala wyrównywać 
dysproporcje pomiędzy infra-
strukturą w poszczególnych 
gminach i powiatach, a także 
zwiększa szanse na inwe-
stycje i nowe miejsca pracy. 
Dla Wielkopolski w 2020 
roku zostanie skierowanych 
ponad 231 mln zł. To ogrom-
ne środki, dlatego gratulu-
ję wszystkim samorządom, 
których wnioski znalazły się 
na liście – mówi wojewoda 
wielkopolski Łukasz Miko-
łajczyk. – Otrzymuję także 
wiele sygnałów od wójtów, 
burmistrzów, prezydentów i 
starostów, którzy niezależnie 
od barw politycznych niezwy-
kle doceniają program, który 
znacząco przyczynia się do 
poprawy jakości infrastruk-
tury w poszczególnych regio-
nach Wielkopolski – dodaje 
wojewoda. 

Dofinansowanie poszcze-
gólnych inwestycji będzie się-
gało od 50 do 80 proc ich war-
tości. Wśród zadań powiato-
wych największa pula środków 
trafi do Miasta Konin – ponad 
20 mln zł, powiatu grodziskie-
go – 10,5 mln zł, powiatu jaro-
cińskiego – 8,2 mln zł. Środki 
z listy zadań przyjętych do 
dofinansowania zostaną także 
skierowane m.in. do powiatów 
poznańskiego, leszczyńskiego, 
krotoszyńskiego, tureckiego, 
nowotomyskiego, ostrzeszow-
skiego, wągrowieckiego, kali-
skiego, kolskiego, ostrowskie-
go, rawickiego, złotowskiego, 
kościańskiego, gostyńskiego, 
słupeckiego, średzkiego, turec-
kiego, wrzesińskiego, pleszew-
skiego, pilskiego, kępińskiego 
czy miast na prawach powiatu 
– wspomnianego Konina czy 
Kalisza. – Staraliśmy się ob-
jąć zasięgiem dofinansowania 
większość wielkopolskich 
powiatów. To zadanie w dużej 
mierze udało się zrealizować 
– dodaje Łukasz Mikołajczyk. 

Szerokim wsparciem zo-
stały objęte również wiel-
kopolskie miasta i gminy, 
m.in. Kraszewice, Trzcianka, 

Kostrzyn, Września, Ostrów 
Wielkopolski, Pleszew, Koło, 
Opatówek, Swarzędz, Jara-
czewo, Gniezno, Suchy Las, 
Kępno, Środa Wielkopolska, 
Kleczew, Czarnków, Pusz-
czykowo, Kościan, Kłodawa, 
Szamotuły, Leszno, Złotów, 
Rawicz czy Dobrzyca. – Kon-
kurencja wśród gmin była 
bardzo duża, jednak udało nam 
się zapewnić wsparcie ponad 
100 jednostkom. Jestem prze-
konany, że ta skala inwestycji 
jest odpowiedzią na wiele 
potrzeb, które niekiedy przez 
lata zgłaszali mieszkańcy, a 
dziś mogą się doczekać ich 
realizacji – dodaje Łukasz 
Mikołajczyk. W przypadku 
gmin dofinansowania będą 
sięgały od ponad 140 tys. zł 
do 3,6 mln zł. 

Poziom dofinansowania z 
FDS dla zadań powiatowych i 
gminnych jest uzależniony od 
wysokości dochodów jedno-
stek samorządu terytorialnego: 
im niższy dochód własny, tym 
większa wartość dofinansowa-
nia, przy czym maksymalne 
dofinansowanie może wynieść 
do 80 proc. kosztów realizacji 
zadania.

Fundusz Dróg Samorządowych - 231 mln 
zł dla samorządów w 2020 roku 

Igrzyska Olimpijskie z 
powodu pandemii zostały 
oficjalnie przełożone na 
przyszły rok. Co to oznacza 
dla reprezentantów Polski 
w jeździectwie? Zapy-
taliśmy Joannę Pawlak, 
Monikę Bartyś, Krzysz-
tofa Ludwiczaka, Pawła 
Warszawskiego i Mateusza 
Kiempę.

Komitet Olimpijski oraz Ko-
mitet Organizacyjny Igrzysk 
Olimpijskich w Tokio 24 mar-
ca podjął decyzję o przełożeniu 
olimpiady na 2021 rok. W 
oficjalnym oświadczeniu na 
stronie Olympic.org czytamy: 
„W obecnej sytuacji, w opar-
ciu o informacje dostarczone 
przez WHO (Światowa Orga-
nizacja Zdrowia, przyp. red.), 
Przewodniczący Komitetu 
Olimpijskiego wraz z Premie-
rem Japonii zdecydowali, że 
XXXII Igrzyska Olimpijskie 
muszą zostać przełożone na 
przyszły rok i odbędą się nie 
później niż latem 2021 aby za-
gwarantować zdrowie zawod-
ników, wszystkich zaangażo-
wanych w organizację Igrzysk, 
a także zdrowie społeczeństwa 
międzynarodowego. 

Wspólnie ustalono, że Igrzy-
ska Olimpijskie w Tokio staną 
się symbolem nadziei w tych 
trudnych czasach, a olimpij-
ski płomień będzie światłem 
w tunelu, w którym obecnie 
znajduje się nasz świat. Pło-
mień olimpijski pozostanie 
w Japonii, a przyszłoroczne 
Igrzyska zostaną rozegrane 
pod dotychczasową nazwą 
Tokio 2020”. Całe oświadcze-
nie jest dostępne tutaj: https://
www.olympic.org/news/join-
t-statement-from-the-interna-
tional-olympic-committee-an-
d-the-tokyo-2020-organising-
committee  

Mateusz Kiempa, reprezen-
tant kadry narodowej WKKW, 
trzykrotny zwycięzca Halowe-
go Pucharu Polski rozgrywa-
nego podczas CAVALIADA 
Tour. We wrześniu 2019 roku 
zdobył indywidualną kwalifi-

kację olimpijską wraz z klaczą 
Libertina:

„Innego wyjścia nie było. 
Przez obecną sytuację na świe-
cie nie mieliśmy możliwości 
odpowiedniego przygotowania 
się do tak ważnego startu, 
jakimi są Igrzyska Olimpij-
skie i zdobycia kwalifikacji, 
która była jeszcze możliwa. 
Miałem nadzieję, że Igrzyska 
zostaną przesunięte o kilka 
miesięcy, ale odbędą się w 
tym roku. Teraz czekamy 
na oficjalne oświadczenie, 
w którym poznamy system 
kwalifikacji – czy zostaną one 
przeniesione na przyszły rok 

czy trzeba będzie robić je od 
nowa? Myślę, że to kluczowa 
informacja potrzebna nam 
przy przygotowywaniu planów 
startowych, miejmy nadzieję 
jeszcze na 2020 rok”.

Krzysztof Ludwiczak, trener 
kadry narodowej i reprezen-
tant Polski w skokach przez 
przeszkody, zwycięzca Grand 
Prix CAVALIADA Kraków 
2020, trzykrotny medalista 
Mistrzostw Polski Seniorów:

„Decyzja ta jest jak najbar-
dziej słuszna i mimo koniecz-
ności zmiany planów starto-
wych uważam, że wyjdzie nam 

na dobre. Prawda jest taka, że 
wszystkie zawody są obecnie 
odwołane i nikt z nas nie 
wie, kiedy sytuacja wróci do 
normalności. Nie da się przy-
gotować do olimpiady nie star-
tując przez pół roku. Myślę, 
że byłoby to niesprawiedliwe 
dla wszystkich zawodników. 
Obecnie czekamy na decyzję 
Międzynarodowej Federacji 
Jeździeckiej w sprawie zasad 
zdobywania minimów kwali-
fikacyjnych. Dla nas wydłu-
żenie kwalifikacji działa na 
niekorzyść, ponieważ czekamy 
na indywidualne miejsce dla 
Wojtka [Wojciańca, który 
podczas CAVALIADA Poznań 
2019 zajął drugie miejsce w 
czterogwiazdkowym Grand 
Prix, dzięki czemu zdobył 
indywidualną kwalifikację do 
Igrzysk Olimpijskich, przyp. 
red.]. W tej sytuacji Ukraina 
będzie miała więcej czasu na 
zakwalifikowanie swojego 
zawodnika. Miejmy nadzieję, 
że mimo wszystko ostatecz-
nie uda się dopiąć tego, żeby 
Wojtek wystartował w Tokio”.

Paweł Warszawski, repre-
zentant Polski w WKKW, 
ośmiokrotny zdobywca medali 
Mistrzostw Polski. Podczas 
Festiwalu Jeździeckiego Babo-
rówko wraz z Joanną Pawlak, 
Pawłem Spisakiem i Mariu-
szem Kleniukiem wywalczył 

drużynową kwalifikację olim-
pijską dla Polski:

„Obserwując to, co dziś 
dzieje się na całym świecie, 
uważam decyzję o przełożeniu 
Igrzysk Olimpijskich za jedyną 
słuszną w tej sytuacji. Igrzyska 
są świętem wszystkich i każdy 
sportowiec musi mieć możli-
wość równego przygotowania 
się do nich. Dziś niestety takiej 
możliwości nie ma. Ponadto 
musimy zdać sobie sprawę, że 
tu chodzi o zdrowie i bezpie-
czeństwo sportowców i tysię-
cy osób zaangażowanych w 
organizację Igrzysk. Dobrze, 
że MKOL nie zwlekał z tą 
decyzją. Teraz uwagę musimy 
poświęcić nam samym i na-
szym bliskim. Musimy zrobić 
wszystko, aby sytuacja jak 
najszybciej wróciła do normy. 
Wtedy będziemy mogli na 
nowo zaplanować trening i 
ułożyć plan startowy przygo-
towujący do IO. Oczywiście 
to nie znaczy, że przestajemy 
trenować, ale po tej decyzji na 
pewno intensywność i specyfi-
ka treningów ulegnie zmianie”.

Joanna Pawlak, reprezentant-
ka kadry narodowej WKKW, 
dwukrotna medalistka Mi-
strzostw Polski Seniorów. 
Wraz z Pawłem Warszawskim, 
Pawłem Spisakiem i Mariu-
szem Kleniukiem zdobyła 
drużynową kwalifikację olim-
pijską.

„Dla mnie przygotowanie 
do Igrzysk było prawdziwym 
wyzwaniem. Frieda, mój pod-
stawowy koń, złamała kość 
kopyta w lipcu 2019 roku i 
tak naprawdę do grudnia nie 
wiedzieliśmy czy uda jej się 
wyzdrowieć. Na szczęście 
wszystko bardzo dobrze się 
zagoiło i od grudnia wróciły-
śmy do pracy. Jedyną obawą 
było to czy zdążymy przygo-
tować jej kondycję, dlatego 
nasz plan odbudowy formy 
był bardzo napięty. Specjalnie 
przenieśliśmy się do ośrodka 
w Morawie, aby dać jej do tego 
jak najlepsze warunki… Uwa-
żam, że przełożenie Igrzysk ze 
względu na panującą pandemię 

to słuszna decyzja. Dla nas 
oznacza to spokojny powrót 
do treningów”.
Monika Bartyś, reprezen-
tantka Polski w paraujeżdże-
niu, wielokrotna medalistka 
Halowego Pucharu Polski 
rozgrywanego podczas CAVA-
LIADA i Mistrzostw Polski w 
paraujeżdżeniu.

„To bardzo odpowiedzialna 
decyzja. W grę wchodziła 
kwestia „fairplay”, ponie-
waż zawodnicy niektórych 
dyscyplin zostali pozbawie-
ni możliwości normalnych 
przygotowań i zdobywania 
kwalifikacji. Dziś priorytetem 
powinna być troska o bezpie-
czeństwo i wszelkie działania, 
które wspomogą wygaszenie 
pandemii tak szybko, jak to 
tylko możliwe. Z pewnością 
wszystkim stronom zaan-
gażowanym w Igrzyska jest 
bardzo przykro, że się nie 
odbędą w tym roku, podob-
nie jak to było w przypadku 
CAVALIADY, ale to niestety 
była konieczność”.

Istniało wiele różnych czyn-
ników, które przemawiały za 
słusznością decyzji o prze-
niesieniu Igrzysk Olimpijski 
na termin, który będzie 
bezpieczny dla wszystkich. 
Jeździectwo to jedyny sport, 
w którym do startu przy-
gotowuje się para - koń i 
zawodnik. Udział w naj-
ważniejszym dla każdego 
sportowca wydarzeniu, jakim 
niewątpliwie są Igrzyska 
Olimpijskie nie byłby możli-
wy bez odpowiedniego przy-
gotowania, które zawodnicy i 
ich konie mogą zyskać tylko 
i wyłącznie poprzez starty w 
największych, międzynarodo-
wych zawodach. W obecnej 
sytuacji byłoby to niemożli-
we. Zdrowie ludzi i komfort 
koni jest teraz priorytetem 
nas wszystkich. Trzymamy 
kciuki za reprezentantów 
Polski, którym przesyłamy 
serdeczne pozdrowienia, ży-
czenia zdrowia i wierzymy, 
że już niedługo wszyscy 
spotkamy się na parkurach.

Innego wyjścia nie było – reprezentanci Polski o Igrzyskach w Tokio
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KE koronawriusWspólną 
europejską reakcję na pan-
demię COVID-19 koordy-
nuje Komisja Europejska. 
Podejmuje ona zdecydowa-
ne działania, aby wzmocnić 
sektor zdrowia publicznego 
i złagodzić społeczno-go-
spodarcze skutki koronawi-
rusa w Unii Europejskiej. 
Uruchamia wszystkie 
dostępne nam środki, aby 
pomóc państwom człon-
kowskim skoordynować ich 
krajowe działania. Udostęp-
nia obiektywne informacje 
o rozprzestrzenianiu się 
wirusa i skutecznych sposo-
bach powstrzymania go.

Zadanie Komisji Europejskiej 
polega głównie na wspieraniu 
państw członkowskich w prze-
zwyciężeniu kryzysu i wyda-
waniu zaleceń dotyczących 
wspólnego kierunku działań.

Komisja chce uniknąć po-
dejmowania przez państwa 
członkowskie nieskoordyno-
wanych, a nawet sprzecznych 
działań, które w konsekwencji 
osłabiają wspólne wysiłki w 
walce z epidemią.

Dlatego też niezbędna jest 
koordynacja i wydawanie za-
leceń w obszarze zdro-
wia publicznego, a także 
transportu, kontroli gra-
nicznej, rynku wewnętrz-
nego i handlu.

Komisja uruchomiła 
mechanizm koordyna-
cji działań w sytuacjach 
kryzysowych i pełni rolę 
koordynatora pomiędzy 
europejskimi ministra-
mi zdrowia i ministrami 
spraw wewnętrznych.

Cele Komisji Europejskiej w 
zakresie walki z epidemią 
koronawirusa:
1. zapewnienie odpowiedniego 
zaopatrzenia w środki ochrony 
i materiały medyczne w całej 
Europie,
2. złagodzenie skutków fi-
nansowych dla obywateli i 
całej gospodarki dzięki pełnej 
elastyczności reguł fiskalnych 
UE,
3. stworzenie inicjatywy in-
westycyjnej w odpowiedzi na 
koronawirusa, o budżecie 37 
mld euro, która ma zapewnić 
płynność małym przedsię-
biorstwom i sektorowi opieki 
zdrowotnej,
4. zapewnienie spójnych wy-
tycznych dla państw człon-
kowskich odnośnie do środków 
stosowanych na granicach, aby 
chronić zdrowie obywateli, a 
równocześnie umożliwić swo-
bodny przepływ niezbędnych 
towarów,
5. czasowe ograniczenie po-
dróży do Unii Europejskiej, 
które nie są niezbędne.

Priorytety Komisji Euro-
pejskiej w zakresie walki 
z epidemią koronawirusa:
a Ograniczenie nachylenia 
krzywej zakażeń, aby zapew-
nić europejskim systemom 
opieki zdrowotnej i ich pra-
cownikom czas i miejsce na 
opiekę nad osobami, które tego 
będą potrzebować:

UE musi kierować się do-
wodami naukowymi. Komi-
sja powołała radę wybitnych 
naukowców składającą się z 
czołowych epidemiologów 
i wirusologów, którzy mają 
przewidywać rozwój sytuacji 
i opracować wytyczne i opar-
te na dowodach strategie dla 
naszej Unii.

a  Zapewnienie wszystkim 
obywatelom zdrowia i bezpie-
czeństwa: ochrona ludzi przed 

rozprzestrzenianiem się wirusa 
przy jednoczesnym utrzyma-
niu przepływu towarów:

Wytyczne dla rządów kra-
jowych dotyczące środków 
stosowanych na granicach 
opracowano, aby zagwaranto-
wać ochronę zdrowia naszych 
obywateli. Równocześnie trze-
ba zapewnić, aby do pacjentów, 
placówek służby zdrowia, 
zakładów produkcyjnych i 
sklepów docierały towary i 
niezbędni pracownicy.

Konkretne działania Komi-
sji Europejskiej w celu walki 
z epidemią koronawirusa:

I .  Zaostrzenie środków 
ochrony zdrowia na grani-
cach strefy Schengen przy 
jednoczesnym zapewnie-
niu swobodnego przepły-
wu towarów
Na wniosek Komisji, wszyst-
kie państwa członkowskie 
strefy Schengen wprowadziły 
bezprecedensowe tymczaso-
we ograniczenia dotyczące 
wszystkich podróży do UE 
poza przypadkami niezbędny-
mi. Przewidziano zamknięcie 
granic zewnętrznych obszaru 
Schengen na okres co najmniej 

30 dni. Państwa członkowskie 
odpowiadają za odmówienie 
wjazdu poszczególnym oby-
watelom państw trzecich ze 
względów zdrowia publicz-
nego. W celu zapewnienia 
swobodnego przepływu towa-
rów, Komisja zwróciła się o 
wyznaczenie wszystkich wła-
ściwych przejść granicznych 
w ramach transeuropejskiej 
sieci transportowej (TEN-T) 
jako przejść granicznych dla 
tzw. „zielonych korytarzy”. 
Wezwano państwa członkow-
skie do czasowego zawieszenia 
wszystkich obecnych na ich 
terytorium zakazów jazdy. 
Przejścia graniczne dla zie-
lonych korytarzy powinny 
być otwarte dla wszystkich 
pojazdów towarowych, bez 
względu na przewożone przez 
nie towary, a przekraczanie 
granicy, w tym wszelkie kon-
trole i badania stanu zdrowia, 
nie powinny trwać dłużej niż 
15 minut.

II. Pomoc konsularna 
i repatriacja obywateli UE
Komisja oraz Europejska Służ-
ba Działań Zewnętrznych, w 
tym za pośrednictwem swojej 
sieci lokalnych koresponden-
tów konsularnych w 142 de-
legaturach UE w państwach 
trzecich, wspierają państwa 
członkowskie w zapewnianiu 
pomocy konsularnej obywate-
lom UE. Obejmuje to współ-
pracę na poziomie UE w celu 
umożliwienia obywatelom UE 
powrotu do kraju oraz doradz-
two w kwestiach dotyczących 
wprowadzanych na całym 
świecie ograniczeń w podróży.

Komisja wspiera państwa 
członkowskie w koordyno-
waniu pomocy i w repatriacji 
obywateli UE ze wszystkich 
zakątków świata do swojego 
kraju. Natychmiast po uru-
chomieniu przez państwo 
członkowskie Unijnego Me-
chanizmu Ochrony Ludności, 

Komisja koordynuje wszystkie 
działania wraz z Europejską 
Służbą Działań Zewnętrznych 
i państwami członkowskimi 
w stolicach UE. ERCC może 
również współfinansować do 
75 proc. kosztów transportu.

III. Wsparcie gospodarcze
Komisja aktywnie monitoruje 
również skutki gospodarcze 
koronawirusa w państwach 
członkowskich i poza nimi. 
Komisja już w zimowej pro-
gnozie gospodarczej przed-
stawionej zidentyfikowała CO-
VID-19 jako nowe zagrożenie 
dla gospodarki europejskiej. 
Znaczna niepewność na tym 
etapie bardzo utrudnia prze-
widywanie wpływu wirusa na 
Europę.

Inicjatywa inwestycyjna na 
rzecz zwalczania koronawiru-
sa powstała z myślą o:
a systemach opieki zdrowot-
nej;
a małych i średnich przedsię-
biorstwach;
a rynkach pracy;
a  innych pot rzebujących 
ochrony elementach naszej 
gospodarki.

Aby 25 mld euro 
środków z euro-
pejskich inwestycji 
publicznych można 
było jak najszybciej 
udostępnić na za-
żegnanie kryzysu 
wywołanego poja-
wieniem się koro-
nawirusa, Komisja 
zrezygnowała w 
tym roku z żądania 

od państw członkowskich 
zwrotu niewydanych pieniędzy 
z zaliczek, jakie otrzymały w 
ramach europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyj-
nych.

Państwa członkowskie zo-
staną zobowiązane do przy-
spieszenia swoich inwestycji 
w ramach funduszy struktu-
ralnych. Wykorzystują one te 
środki na współfinansowanie 
krajowe, które w normalnych 
warunkach same musiałyby 
zapewnić, by otrzymać kolejną 
transzę z funduszy struktural-
nych. Zważywszy na średnie 
poziomy współfinansowania 
w państwach członkowskich, 
za pomocą 7,5 mld euro będzie 
można odblokować i wykorzy-
stać w całej UE szacunkowo 
od 17,5 do 18 mld środków z 
funduszy strukturalnych.

IV. Zapewnienie 
środków ochrony osobistej
Zamówienia wspólne dla 
państw członkowskich są uży-
tecznym sposobem na to, by 
razem i w sposób koordynowa-
ny przez Komisję Europejską 
dokonać zakupu towarów na 
rynkach. W rozstrzygniętym 
zamówieniu dla 25 państw 
członkowskich, oferenci zło-
żyli oferty obejmujące ilości 
wymagane przez poszczegól-
ne państwa w odniesieniu do 
każdej objętej zamówieniem 
pozycji.

Zamówienie wspólne obej-
muje maski, rękawiczki, go-
gle ochronne, osłony twarzy, 
maski chirurgiczne i kombi-
nezony. Dzięki temu szpitale, 
pracownicy służby zdrowia, 
domy opieki i osoby, które tego 
potrzebują, będą dysponowały 
niezbędnymi środkami, aby 
ochronić się przed wirusem i 
ograniczyć jego rozprzestrze-
nianie się. Środki ochronne 
powinny być dostępne dwa 
tygodnie* po podpisaniu przez 
państwa członkowskie umów 
z oferentami, które powinno 

nastąpić bardzo szybko.
Ponadto Komisja Europej-

ska podjęła decyzję o utworze-
niu w ramach rescEU strate-
gicznych zapasów sprzętu me-
dycznego i środków medycz-
nych. Będą to m.in. respiratory, 
maski ochronne i wyposażenie 
laboratoryjne, aby pomóc kra-
jom UE potrzebującym takiego 
wsparcia. Komisja sfinansuje 
90 proc. takich zapasów. Będą 
one przechowywane w jednym 
państwie członkowskim lub 
kilku. Państwa te będą od-
powiedzialne za zamówienia 
środków medycznych. Ich 
dystrybucją zarządzać będzie 
Centrum Koordynacji Reago-
wania Kryzysowego, które 
dopilnuje, aby trafiły one tam, 
gdzie są najbardziej potrzebne.

V. Wsparcie badań
Lepsze zrozumienie CO-
VID-19 i jego rozprzestrze-
niania się jest niezbędne w celu 
wykrycia choroby, leczenia i 
ochrony pacjentów, a docelo-
wo kontrolowania epidemii. 
Dlatego też w dniu 30 stycznia 
2020 r. Komisja Europej-
ska wystosowała zaproszenie 
do składania wniosków o 
wyrażenie zainteresowania 
zatytułowane „Pogłębianie 
wiedzy w zakresie klinicznej i 
publicznej reakcji na epidemię 
[COVID-19].” z budżetem w 
wysokości 47,5 mln euro. 17 
projektów badawczych zostało 
wybranych do finansowania w 
drodze oceny przez niezależ-
nych ekspertów.

Projekty te przyczynią się 
do lepszego zrozumienia no-
wego koronawirusa (SARS-
CoV-2), do skuteczniejszego 
postępowania klinicznego z 
pacjentami zakażonymi tym 
wirusem, a także do zwięk-
szenia gotowości i reakcji 
publicznej służby zdrowia na 
wybuch epidemii.

Ponadto, w ramach osobnej 
inicjatywy ogłoszono zapro-
szenie do składania wniosków 
dotyczących badań, których 
celem jest wspieranie projek-
tów opracowujących metody 
leczenia i diagnostyki umoż-
liwiające lepsze opanowanie 
ognisk COVID-19 oraz zwięk-
szenie gotowości na ewentual-
ne przyszłe ogniska.

VI. Transport 
i prawa pasażerów
Komisja Europejska podej-
muje zdecydowane działania, 
aby złagodzić społeczno-go-
spodarcze skutki epidemii 
COVID-19 dla mobilności i 
jej wpływ na sektor transportu.

Komisja opublikowała wy-
tyczne interpretacyjne, w któ-
rych wyjaśnia, w jaki sposób 
należy stosować niektóre prze-
pisy prawodawstwa unijnego 
w zakresie praw pasażerów w 
kontekście epidemii Covid-19. 
Ma to zapewnić jasność i 
pewność prawa wszystkim za-
interesowanym stronom. Pasa-
żerowie mogą mieć pewność, 
że ich prawa są chronione. Na 
przykład jeżeli ich podróż zo-
stała odwołana, mogą wybrać 
zwrot kosztów, zmianę planu 
podróży albo podróż w póź-
niejszym terminie. Jednocze-
śnie w wytycznych sprecyzo-
wano, że obecne okoliczności 
zostały zakwalifikowane jako 
„nadzwyczajne”, co oznacza, 
że w przypadku odwołania 
lotu w terminie krótszym 
niż dwa tygodnie przed datą 
wyjazdu odszkodowanie nie 
przysługuje.

Więcej informacji na stronie: 
wielkopolska.eu

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli 
na podst. Komisji Europejskiej

Co Unia Europejska robi w sprawie 
koronawirusa?  Kościan

Powiatowy Urząd Pracy w 
Kościanie od 1 kwietnia przyj-
muje wnioski na pożyczki 
dla mikroprzedsiębiorców na 
pokrycie bieżących kosztów 
prowadzenia działalności go-
spodarczej.

- Pomoc ta – informuje Ewa 
Beba, dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kościanie 
– cieszy się dużym zainte-
resowaniem. Maksymalna 
kwota pożyczki udzielanej w 
ramach tej formy wsparcia 
może wynieść 5 tys. złotych. 
Pożyczka ta może być umorzo-
na.  Zachęcam do zapoznania 
się z tą formą wsparcia i do 
składania wniosków, przede 
wszystkim za pośrednictwem 
portalu praca.gov.pl. Wnio-
sek przedsiębiorców, którzy 
skorzystają z tego portalu 
będzie zrealizowany szybciej, 
ponieważ dokumenty skła-
dane w formie papierowej w 
skrzynce podawczej urzędu 
będą przekazywane na sta-
nowisko merytoryczne po 3 
dniach. Dokument taki musi 
być podpisany za pomocą 
profilu zaufanego – wyjaśnia 
dyrektor Beba.

-  By ułatwić kontakt miesz-
kańcom i przedsiębiorcom z 
naszym urzędem w ostatnich 
dniach zmodernizowaliśmy 
naszą stronę internetową, tak 
by była bardziej czytelna. Mam 
nadzieje, że tak jest. Gdyby 
coś było niejasne zachęcam 
do telefonicznego i mailowego 
kontaktu - mówi E. Beba.

Dyrektor Ewa Beba pod-
kreśla, że urząd, mimo to, że 
mieszkańcy nie mogą kon-
taktować się z urzędnikami 
osobiście, pracuje normalnie. 
– Dziękuję pracownikom za 
ich obecność w pracy i za-
angażowanie. Zdajemy sobie 
sprawę z tego jak te najbliższe 
tygodnie będą ważne dla 8 tys. 
podmiotów gospodarczych 
w naszym powiecie, dlatego 
też będziemy się skupiali na 
maksymalnym ułatwianiu 
wykorzystania zaproponowa-
nych przez rząd form wsparcia 
– zapewnia E. Beba.

Dyrektor E. Beba przyznaje, 
że otrzymała już informacje o 
pierwszym grupowym zwol-
nieniu planowanym w kościań-
skim przedsiębiorstwie. Nie 
obserwuje na razie znacznie 
zwiększonej liczby osób reje-
strujących się jako bezrobotne. 

Pomoc z Urzędu Pracy

 Kościan
Trwają prace przy przebudo-
wie kilometrowego odcinka 
drogi powiatowej Kościan 
– Kokorzyn w Szczodrowie. 
Remont wykonuje Firma Usłu-
gowo – Handlowa Jacek Ma-
lepszy z Leszna.

W ramach przebudowy - na 
całej długości - jezdnia zosta-
nie poszerzona do 6 m, wybu-
dowany zostanie chodnik oraz 
kanalizacja deszczowa. Ponad-
to wymalowane zostaną dwa 
przejścia dla pieszych, a jedno 
– wyniesione – wybudowane. 
W ramach inwestycji powstaną 

też dwie zatoki parkingowe 
do równoległego parkowania i 
utwardzone zostaną zjazdy do 
posesji, wymienione zostanie 
oznakowanie pionowe oraz 
wprowadzone oznakowanie 
poziome grubowarstwowe.

Koszt inwestycji wyniesie 
ponad 1 milion 868 tys. zło-
tych. Połowę środków – ponad 
934 tys. złotych - Powiat Ko-
ściański pozyskał z Funduszu 
Dróg Samorządowych. Poło-
wę wkładu własnego Powia-
tu współfinansuje samorząd 
Gminy Kościan. Planowany 
termin zakończenia prac to 
połowa czerwca 2020 roku.

 Rakoniewice
To  ju ż  p r aw ie  m ie s i ą c 
ja k  musiel i śmy og ra n i -
czyć działalność bibliote-
ki. Nie znaczy to jednak, że 
w bibliotece nic się nie dzieje! 
Z myślą o Was przegląda-
my nasz księgozbiór, doko-
nujemy selekcji i ubytkuje-
my książki przestarzałe lub 
zniszczone, a wszystko po to, 
aby zrobić miejsce dla książek 

nowo zakupionych , które 
zdążyliśmy zamówić przed 
zaostrzeniem przepisów. Dla 
bezpieczeństwa naszego i wa-
szego nierozpakowane książki 
były w „kwarantannie”. Teraz 
czeka nas ich katalogowanie, 
opracowanie i owijanie. Mo-
żemy zapewnić, że książki 
będą czekały, gdy tylko minie 
czas ograniczeń i będziemy 
mogli otworzyć dla Was drzwi 
biblioteki. 

Remont trwa 

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

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

Rakoniewice ul. Dworcowa 5

BAZA GS Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 20

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

61 442 3638

P.H.U. ”MARKPOL”

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.

55 milionów złotych do-
finansowania inwestycji 
drogowych w północnej i 
zachodniej Wielkopolsce. 
Wśród beneficjantów gminy 
i powiaty regionu Nowego 
Tomyśla, Grodziska Wlkp. 
i Wolsztyna. Rząd Prawa i 
Sprawiedliwości dofinansu-
je inwestycje samorządowe 
od 50 do 80% ich wartości. 

Fundusz Dróg Samorządo-
wych to wielki program rzą-
du Prawa i Sprawiedliwości 
dofinansowania budowy dróg 
gminnych i powiatowych. 
Żaden rząd wcześniej nie 
przekazywał tak ogromnych 
środków na budowę dróg lo-
kalnych. Celem Funduszu 
Dróg Samorządowych jest 
przyspieszenie powstawania 
nowoczesnej i bezpiecznej 
infrastruktury drogowej na 
szczeblu lokalnym, stano-
wiącej ważny element pra-
widłowego funkcjonowania 
i rozwoju gospodarki oraz 
przyczyniającej się do popra-
wy poziomu życia obywateli. 
Utworzenie Funduszu ma 
również na celu poprawę bez-
pieczeństwa ruchu drogowego 
i parametrów technicznych 
lokalnej sieci drogowej, a tak-
że poprawę oraz zwiększenie 
atrakcyjności i dostępności 
terenów inwestycyjnych.

Wśród 152 zadań, w tym 
41 powiatowych i 111 gmin-
nych dofinansowanych w ca-
łej Wielkopolsce. Znalazły 
się także ważne i potrzeb-
ne inwestycje tego regionu. 
Były one popierane przez 
radnych i działaczy Prawa i 
Sprawiedliwości z powiatów 
nowotomyskiego, grodziskie-
go i  wolsztyńskiego. Państwa 
przedstawiciele w samorzą-
dach, którzy reprezentują na-
sze środowisko polityczne, są 

w stałym kontakcie ze mną, i 
regularnie zgłaszają najważ-
niejsze potrzeby inwestycyjne. 

Samorząd Powiatu Nowo-
tomyskiego będzie realizował 
aż dwa zadania. Bardzo duże 
środki, bo prawie 6,5 miliona 
zł. dofinansowania przezna-
czymy na przebudowę i remont 
drogi powiatowej Przyprosty-

nia-Chobienice. A także kwotą 
1,5 miliona zł wesprzemy 
przebudowę drogi między 
Lwówkiem a Opalenicą. 

W Nowym Tomyślu zosta-
nie zrealizowana budowa ul. 
Spacerowej. Samorząd Miasta 
i Gminy Nowy Tomyśl otrzy-
ma na ten cel blisko 700 tys. zł. 

Z Funduszu dofinansujemy 
dwie inwestycje gminy Mie-
dzichowo. Po pierwsze remont 
ul. Nowej w Bolewicach, którą 
dofinansujemy kwotą ponad 

516 tys. zł. A po drugie też 
w Bolewicach przebudowa 
ulicy Sportowej. Na to zadanie 
gmina otrzyma od rządu 360 
tys. zł. 

Starostwo Powiatowe w 
Grodzisku Wlkp. będzie re-
alizowało remont drogi od 
granicy powiatu do gminy 
Wielichowo. Na ten cel z Fun-
duszu zostaną przeznaczone 
ponad 6,7 miliona zł. Gmina 
Granowo będzie miała prze-
budowaną ul. Ogrodową w 
Granowie. Na ten cel prze-
znaczymy prawie 700 tys. zł z 
Funduszu.

W powiecie wolsztyńskim, 
Gmina Przemęt będzie re-
alizować przebudowę drogi 
wraz z przebudową kanalizacji 
deszczowej w miejscowości 
Sączkowo. Na to zadanie prze-
znaczymy niespełna milion 
złotych dofinansowania.

Bardzo się cieszę z sukcesu 
Funduszu Dróg Samorządo-
wych, którego kolejna odsłona 
przed nami. Inwestycje dro-
gowe to codzienny komfort 
mieszkańców, bezpieczeństwo 
i rozwój regionu. 
Krzysztof Czarnecki, Poseł na Sejm RP, 

Prezes Zarządu Okręgowego PiS

Dofinansujemy budowy dróg 
gminnych i powiatowych! Po stronie Koalicji Obywa-

telskiej wiarygodność jest 
jak Yeti. Nikt jej nie widział, 
ale wszyscy o niej słyszeli. 
Do takiej w sumie smutnej, 
choć wcale nieoryginalnej, 
konstatacji doprowadziła 
mnie ostatnia aktywności 
Poseł na Sejm RP z Koalicji 
Obywatelskiej Agnieszki 
Pomaski, do której skiero-
wałem nawet list otwarty. 

Dla mnie i środowiska poli-
tycznego Prawa i Sprawiedli-
wości, którego mam zaszczyt 
być członkiem, wiarygodność 
to absolutna podstawa. To co 
mówimy, musi mieć odzwier-
ciedlenie w tym, jak dzia-
łamy. Inaczej sprawa się ma 
po stronie totalnej opozycji. 
Wspomniana na wstępie pani 
poseł zaatakowała ostatnio 
Prezesa Zarządu Okręgowego 
PiS Posła Krzysztofa Czarnec-
kiego tworząc nieprawdziwe 
informacje, i na tej podstawie 
wyciągnęła wnioski. W moim 
liście otwartym napisałem 
m.in.: „Jeśli tworzy Pani Poseł 
nieprawdziwą rzeczywistość, 

publikuje to w mediach spo-
łecznościowych, i na tej pod-
stawie nazywa Pani aktywność 
parlamentarną Prawa i Spra-
wiedliwości oszustwem, to 
czymże jest działanie Szanow-
nej Pani Poseł, i jak je nazwać? 
Pani manipulacje i nieprawdy 
zabolały mnie tym bardziej, że 
Pana Posła Krzysztofa Czar-
neckiego znam od wielu lat. 
To wspaniały samorządowiec, 
polityk, Poseł na Sejm RP. Pan 
Krzysztof Czarnecki to uczci-
wy człowiek, który padł ofiarą 
Pani aktywności.” 

Chodzi o wpisy w mediach 
społecznościowych, w których 
poseł Agnieszka Pomaska 
sugeruje, że poseł Krzysztof 
Czarnecki nie mógł podpisać 
projektu ustawy, czy brać 
udziału w aktywności posel-
skiej, bowiem w tym czasie 
miał być w studiu jednej z lo-
kalnych telewizji. Polityk KO 
wniosek ten, nie sprawdziwszy 
stanu faktycznego, wyciągnęła 
z tego, że w poniedziałek 6 
kwietnia w owej telewizji 
został wyemitowany obszerny 
wywiad z posłem Czarnec-

kim. Nie uwzględniła jednak 
możliwości, że wywiad został 
nagrany wcześniej, a później 
wyemitowany. I tak w istocie 
było, rozmowę nagrano w 
niedzielę 5 kwietnia w studiu 
telewizyjnym, a dzień później 
wyemitowano. 

Dlaczego polityk KO nie 
sprawdziła tego? Czy to było za 
trudne? A może chodziło tylko 
i wyłącznie o atak politycz-
ny? Obserwując aktywność 
tych państwa od wielu już 
lat, dla mnie odpowiedź jest 
oczywista. Dlaczego ostrze 
kłamliwego ataku politycz-
nego wymierzono w posła 
Krzysztofa Czarneckiego? 
Może dlatego, że w okrę-
gu pilskim, a więc także w 
powiatach nowotomyskim, 
grodziskim i wolsztyńskim 
poprowadził Prawo i Sprawie-
dliwość do zwycięstwa nad 
Koalicją Obywatelską, i sam 
zdobył historyczny wynik, cie-
sząc się ogromnym poparciem 
wyborców. 

Adam Bogrycewicz, radny 
Województwa Wielkopolskiego, 

Prawo i Sprawiedliwość 

Manipulacje poseł Pomaski

Wśród benefi cjantów 
gminy i powiaty re-
gionu Nowego Tomy-
śla, Grodziska Wlkp. 
i Wolsztyna.

„Wśród benefi cjantów „Wśród benefi cjantów 
gminy i powiaty re-„gminy i powiaty re-
gionu Nowego Tomy-„gionu Nowego Tomy-„
śla, Grodziska Wlkp. 

„
śla, Grodziska Wlkp. 
i Wolsztyna.

„
i Wolsztyna.
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Opracowanie: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU

W dniu 9 kwietnia br. Ośro-
dek Pomocy Społecznej w 
Nowym Tomyślu ponownie 
otrzymał pomoc żywno-
ściową ze Związku Stowa-
rzyszeń Wielkopolski Bank 
Żywności w Poznaniu. 

Pozyskano ok. 4,5 tony żywno-
ści. Łącznie na przełomie mar-
ca i kwietnia otrzymano ok. 
8,5 tony podstawowych arty-
kułów żywnościowych, takich 
jak: cukier, makaron, olej, ryż, 
żółty ser , soki, konserwy ryb-
ne, buraczki, fasole, gołąbki 
w sosie pomidorowym, kasze, 
powidła. Żywność ta zostanie 
przekazana 195 mieszkańcom 
Gminy Nowy Tomyśl.

Celem pomocy jest zapew-
nienie najuboższym mieszkań-
com oraz osobom samotnym, 

starszym, chorym , pozosta-
jącym bez pomocy w tym 
trudnym okresie panowania 
koronawirusa podstawowych 
potrzeb. Żywność została do-

starczona przez żołnierzy 
XII Wielkopolskiej Brygady 
Obrony terytorialnej w Po-
znaniu. Za nieocenioną pomoc 
serdecznie dziękujemy.

W dniu 6 kwietnia br. do 
Szpitala Powiatowego w No-
wym Tomyślu dostarczono 
1245 sztuk maseczek, które 
zostały uszyte w ramach 
akcji „Szycie o Życie”. 

Akcja szycia maseczek została 
zorganizowana z inicjatywy 
burmistrza Nowego Tomyśla, 
a włączył się w nią Nowo-
tomyski Ośrodek Kultury, 
Gmina Miedzichowo oraz 
indywidualni mieszkańcy oraz 
przedsiębiorcy: Zakład Kon-
fekcji Odzieżowej s.c. Import 
-Export Joanna Stachowiak, 
Wiktoria Stachowiak oraz 
KiddyMATE Łukasz Kowal-
ski. Wspaniały gest okazała 
firma ARTEX Artur Stacho-
wiak z Nowego Tomyśla, która 
przekazała dla szpitala 1700 
sztuk maseczek.

Pomoc żywnościowa 
dla Ośrodka Pomocy Społecznej 

Nowotomyski szpital otrzymał pomoc

W dniu 10 kwietnia br. 
minęła pierwsza rocznica 
śmierci byłego zastępcy 
burmistrza Nowego Tomy-
śla Andrzeja Wałęsy, peda-
goga i wychowawcy wielu 
pokoleń nowotomyślan. 

W celu upamiętnienia tej wy-
bitnej osoby, władze lokalne 
nadały jednej z ulic sąsia-
dującej z budynkiem Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Feliksa 
Szołdrskiego nazwę: „ ul. 
A. Wałęsy”. Na tej ulicy za-
montowano również tablice 
upamiętniające przedwcześnie 
zmarłego Andrzeja Wałęsy.  

Uczczono pamięć Andrzeja Wałęsy
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