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ZATRUDNIMY
absolwenta 

studiów budowlanych

Izomet Piskorz 
Spółka Jawna, 

Niałek Wielki 110
tel. 68 384 25 18    

   biuro@izomet.pl
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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

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

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

ZBĄSZYŃ  ul. Poznańska 42 
 tel. 68 386 75 04

AUTORYZOWANY 
DEALER: 

MS-170 JUŻ OD 699,00 PLN

MB 248 JUŻ OD 1049,00 PLN

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 760 zł /tona 
a blacha 590 zł/tona
a puszka 4,10 zł/kg 

a makulatura 0,18 zł /kg

SKUP ZŁOMU

Sprzedam pianino 
 Stan bardzo dobry ! Tel. 606 327 863

HURTOWNIA 
STYROPIANU

LECH DOMINIAK 
OPALENICA 

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

zapraszamy: od 7.00 do 20.00 
sobota od 7.00 do 16.00

 farby, styropian z papą , siatki 
podtynkowe , tynki mineralne, 
akrylowe, kleje do styropianu,  

płytek , zaprawa tynkarska, 
murarska, blachy dachówkowe 

blacha aluminiowa, dachy ze 
styropianu - nowość , papy
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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

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

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

Rakoniewice ul. Dworcowa 5

PIEKARNIA CUKIERNIA
EUGENIUSZA KOCIKA

w Rakoniewicach Plac Powst. Wlkp.

P. H. ANDRZEJ CIORGA
OSPRZĘT ELEKTRYCZNY, ARMATURA SANITARNA

PŁYTKI, KLEJE, FARBY, SILIKONY, GWOŹDZIE, ŚRUBY

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

EDMUND BOSY

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

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

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

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

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

AUTOBUSY „D”
CIĄGNIKI „T”

PRZYCZEPY I NACZEPY „E” 

PRZENIESIONY DO POZNANIA tel. 502 643 494

 Lipno ul. Powstańców Wlkp. 5    65 534 09 90 
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W dniu 07.05.2019r. 
odbyło się Zebranie 
Przedstawicieli Banku 
Spółdzielczego w Siedlcu 
na którym podsumowa-
no działalność Banku 
w minionym 2018 roku, 
uchwalono kierunki roz-
woju działalności na rok 
bieżący.

W posiedzeniu uczestniczyli 
delegaci, zaproszeni goście a 
wśród nich Grażyna Artymo-
wicz Dyrektor Finansowego 
Centrum Biznesu SGB – 
Banku S.A. w Poznaniu.

Zebranych przywitał Prze-
wodniczący Rady Nadzorczej 
Idzi Łukaszewski, obradom 
zaś przewodniczył Mirosław 
Morgowski. 

Prezes zarządu banku Ele-
onora Rybarczyk przedstawiła 
sprawozdanie z działalności 
Banku za 2018 rok a wice-
prezes zarządu Teresa Rogo-
zia przedstawiła sprawozda-
nie finansowe wraz z spra-
wozdaniem z jego badania za 
2018 rok. Podczas Zebrania 
Przedstawicieli podjęto liczne 
uchwały:  zatwierdzono spra-
wozdanie z działalności Za-
rządu Banku, sprawozdanie  
Rady Nadzorczej oraz roczne 
sprawozdanie finansowe za 
2018 rok. Przedstawiciele 
pozytywnie ocenili pracę 
organu nadzorującego i do-
konali oceny odpowiedniości 
członków Rady Nadzorczej 
oraz jednogłośnie podjęli 
uchwałę o udzieleniu abso-
lutorium  członkom Zarządu.

Podjęto także szereg in-
nych uchwał,  wśród nich 
zmiany do Statutu oraz kie-
runki rozwoju działalności 
Banku na 2019 rok.

Na zakończenie Prezes 
Zarządu Eleonora Rybar-
czyk podziękowała gościom 
i delegatom za udział w 

zebraniu Radzie Nadzorczej 
za owocną współpracę oraz 
pracownikom za wspólną 

pracę, wysiłek i pracowitość 
z życzeniami dalszego roz-
woju Banku.

Kierunki rozwoju BS w Siedlcu
Polska premiera musica-
lu, który po raz pierwszy 
został zaprezentowany na 
Broadwayu w 1972 roku. 
Teatr Muzyczny w Pozna-
niu pokaże nową wersję z 
2013 roku.

Na scenie oglądamy historię 
następcy tronu frankijskiego, 
młodego księcia Pippina, który 
po zabiciu ojca, króla Karola 
Wielkiego, obejmuje władzę 
w zamku. To, co interesuje go 
najbardziej to intrygi i władza. 
Pewnego dnia postanawia jed-
nak przewartościować swoje 
życie i cieszyć się każdą jego 
chwilą.

Autorem Pippina jest Ste-
phen Schwartz, czterokrot-
ny zdobywca Grammy oraz 
trzykrotny laureat Oscara. 
Sam spektakl otrzymał cztery 
prestiżowe nagrody Tony w 

2013 roku. Poznańska wersja, 
Pippin. Historia prawdziwa o 
poszukiwaniu szczęścia, kli-
matem nawiąże do słynnego 
filmu Parnassus w reżyserii 
Terry’ego Gilliama. Nie za-
braknie w nim także elemen-
tów teatru pantomimy, teatru 
lalkowego, teatru tańca, a 
także komedii dell’arte.

 Widzowie poznają siłę ma-
nipulacji oraz marzeń, które 
mogą okazać się destrukcyjne. 
Spektakl będzie stanowił ko-
mentarz do współczesności, 
a zarazem przypomni, że w 
imię sławy ludzie gotowi są na 
najpodlejsze czyny.

 Piosenki i sceny zbiorowe 
musicalu z jednej strony na-
wiązują do melodyjnej stylisty-
ki muzyki pop, a z drugiej wy-
korzystują taneczne elementy 
muzyki rn’b i soul i jeszcze w 
latach siedemdziesiątych ubie-

głego stulecia włączyły je do 
repertuaru tak znane czarno-
skóre grupy jak The Jacksons 
Five, czy The Suprems.

Wersja z 2013 ukazuje nową 
szatę dźwiękową musicalu, 
przybliżając go do współcze-
snych standardów brzmie-
niowych. Utwory takie jak 
Magic to do,  Corner of the 
sky czy Simple joys pozostają 
w pamięci jeszcze na długo po 
zakończeniu przedstawienia.

 Reżyserem spektaklu jest 
Jerzy Jan Połoński, któ-
ry w Teatrze Muzycznym 
w Poznaniu z powodze-
niem zrealizował Footloose 
i Madagaskar – musicalową 
przygodę. Choreografię przy-
gotuje Paulina Andrzejewska, 
scenografię zaprojektuje Ma-
riusz Napierała, a kostiumy 
Agata Uchman.

K.W.

I zamordowano moją szkołę! 
‚’ 36 ‚’ Potem to był Koper-
nik! Była od 1945 roku za-
wsze.Wykształciła przyszłych 
inżynierów, naukowców,pro-
fesorów, adwokatów,księ-
ży,oficerów,poetów,aktorów i 
chyba najwięcej nauczycieli. I 
wykształciła  także ,,judaszy,,  
którzy ją zdradzili w głoso-
waniu za likwidacją. Inaczej 
tego nie można nazwać.

Nie morduje się własnej 
matki!I trzeba ponieść karę 
za to przestępstwo.Jest takie 
przysłowie,,Pan Bóg nie 
rychliwy ale sprawiedliwy’’ 
Na nic były protesty mło-
dzieży, na nic była ocena 
kuratorium które zalecało, że 
zasadne wydaje się rozdzie-

lenie kształcenia szkoły 
ogólnokształcącej od szkoły 
kształcenia zawodowego. I 
niestety skrzywdzono przede 
wszystkim młodzież,która 
do tej szkoły chciała chodzić, 
właśnie z tą Panią Dyrektor. 

Jest mi ogromnie żal absol-
wentów,którzy są bardzo 
związani z tą szkołą i nieje-
den się rozchoruje z tego po-
wodu. Jest mi żal założyciela 
liceum dyrektora Stanisława 
Musiała,który całe swoje 
życie żył ideą nauki ,który 
po wielu latach zachodu 
zbudował szkołę na targowi-
sku gdzie był handel zwie-
rzętami,gdzie stały tabory 
cygańskie i gdzie był szalet 
miejski.Taką lokalizację da-

stał. Był niedoceniany przez 
urzędników państwowych.
Był wiele razy zdejmowany z 
dyrektorowania i któremu 40 
lat po śmierci odebrano szko-
łę. Moja mama była pierwszą 
nauczycielką, która została 
zatrudniona przez dyrektora 
Musiała.Jestem szczęśliwa,że 
nie dożyła tej okropnej chwi-
li.Równo 52 lata po otwarciu 
szkoły w nowym budynku 
zlikwidowano jej tożsamość. 
Hańba! 

Joanna Nitsche.

P.S. Zbieram wspomnienia o 
naszej szkole i jej założycielu     
‚’ NIE’’ można o tej szkole 
zapomnieć.

Zainteresowani znajdą mnie.

Premiera w Teatrze Muzycznym

Hańba dla decyzji władz!!!
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Trwają ostatnie prace 
związane z przygotowaniem 
dwunastu miejsc rekreacji 
na leszczyńskim Zatorzu. 
Inauguracja projektu, 
który zwyciężył w ostatniej 
edycji budżetu obywatel-
skiego, planowana jest na 
Dzień Dziecka. W studiu 
Radiu Elka nagrany został 
już dźwiękowy przewodnik 
po stacjach, powstaje także 
specjalna aplikacja ułatwia-
jąca poruszanie się między 
„przystopkami – zatorzaka-
mi”. Jest jedno „ale...” 

Projekt „Zatorze zmienia ob-
licze” wygrał ostatnią edycję 
budżetu obywatelskiego w 
sposób zdecydowany. Otrzy-
mał ponad 5200 głosów. 

Pomysł zakładał stworzenie 
dwunastu miejsc rekreacji w 
różnych częściach dzielnicy, 
centralnym punktem ma być 
Plac Obrońców Warszawy. 

Przystanki to nie tylko 
miejsca wypoczynku, ale 
również zabawy. Autorzy 
projektu wymyślili atrakcyjny 
sposób zwiedzania. Poszcze-
gólne stacje łączyć będą tzw. 
,,przystopki  zatorzaki”, czyli 
betonowe słupki z informa-
cjami, które pozwolą lepiej 
poznać historię Leszna oraz 
Zatorza. 

Młodszym mieszkańcom 
spodoba się z pewnością mul-
timedialne wsparcie projek-
tu. Zwiedzanie stacji ułatwi 
specjalna aplikacja ze wska-
zówkami oraz dźwiękowym 

przewodnikiem. Aplikację 
będzie można pobrać wyko-
rzystując kod qr zamieszczony 
na przystopkach. 

- Cała trasa wzdłuż dwu-
nastu stacji liczy niespełna 
dwanaście kilometrów. Podróż 
można rozpocząć w dowol-
nym miejscu, choć najlepiej 
zacząć od pierwszego punktu 
przy szybowcu i podążać 
zgodnie ze wskazówkami 
- podkreśla Przemysław Ce-
ler jeden z pomysłodawców 
projektu. 

Wskazówki znajdują się w 
dźwiękowym przewodniku. 
Stworzyła go zaprzyjaźniona 
z autorami projektu była ak-
torka i reżyserka Teatru Lalek 
oraz Teatru Lalki i Aktora w 
Wałbrzych.  Radio Elka

12 miejsc rekreacji na Zatorzu

Nie mam nic przeciwko 
wpisaniu Unii Europejskiej 
do naszej konstytucji, ale 
bardziej zależałoby mi na 
tym, żeby wykreślić z niej 
zapisy o Narodowym Banku 
Polskim – mówi Leszek 
Miller, kandydat nr 2 na li-
ście wyborczej Koalicji Eu-
ropejskiej. Jak zapewniał 
przyjęcie euro będzie dla 
Polski bardzo korzystne.

Leszek Miller, były premier 
w czasach rządów SLD-PSL 
obecnie kandyduje z Koalicji 
Obywatelskiej, której trzonem 
jest Platforma Obywatelska. 
-Nie czuję się przystawką, a 

jeśli ktoś tak uważa, to byłbym 
bardzo ciężkostrawną przy-
stawką - mówił w rozmowie 
w studiu Radia Elka. Właśnie 
szeroka koalicja jest, jak za-
pewnił, szansą na wygranie z 
Prawem i Sprawiedliwością. 
-To bardzo ważne szczególnie 
w kontekście nowego budżetu 
Unii Europejskiej, jeśli będzie 
rządził PiS z pewnością

Polska dostanie mniej pie-
niędzy, ponieważ rząd ma 
bardzo słabą pozycję negocja-
cyjną - mówił Miller. 

Były premier nie kryje, że 
jest zwolennikiem coraz więk-
szej integracji Unii. -Jeżeli 
Europa ma stawić czoła wy-

zwaniom z zewnątrz, musi się 
mocniej zintegrować - mówił. 
Zapytany o projekt wspólnej 
armii Leszek Miller przy-
znaje, że mógłby do poprzeć, 
pod warunkiem, że byłaby 
ona uzupełnieniem sił NATO, 
potrzebnym zwłaszcza wobec 
postępującego izolacjonizmu 
USA. 

Podczas obchodów Święta 

Konstytucji 3 Maja prezydent 
Andrzej Duda opowiedział się 
za wpisaniem członkostwa w 
UE i NATO do Konstytucji RP. 
-Nie mam nic przeciwko temu, 
ale jeśli mielibyśmy popra-
wiać konstytucję lepiej byłoby 
wykreślić zapisy dotyczące 
Narodowego Banku Polskie-
go - mówił Leszek Miller - w 
żadnej znanej mi konstytucji 

nie ma nic o banku centralnym. 
Kandydat KE zapewnił, że jest 
zwolennikiem przyjęcia euro 
przez Polskę. -Jesteśmy do 
tego zobowiązali w traktacie 
akcesyjnym, nie ma tylko daty 
- powiedział. 

Zapytany o możliwość zmia-
ny traktatu były premier przy-
znał, że wszystko jest możliwe 
pod warunkiem posiadanie 
większości parlamentarnej. 
-Nawet można Polskę wypro-
wadzić z Unii - stwierdził, a 
zapytany o „Polexit”, który 
KE zarzuca PiSowi dodał, że 
możemy mówić raczej o „peł-
zającym Polexicie”. -Obecny 
obóz rządzący chciałby spro-

wadzić naszą obecność w Unii 
do kwestii gospodarczych, 
odrzucając wszystko inne: 
model demokracji, trójpodział 
władzy i niezależne sądownic-
two - mówił - nie można do 
tego dopuścić, dlatego kandy-
duję. Miller podkreślił, że to 
właśnie Unia Europejska gwa-
rantuje zachowanie wolności w 
Polsce. -Każde ugrupowanie, 
które wygra wybory i przejmie 
władzę, musi poruszać się w 
granicach prawa, którym w 
Polsce jest Konstytucja RP 
i prawodawstwo Unii Euro-
pejskiej - stwierdził - jeśli się 
od tego odchodzi, Unia musi 
interweniować.  Radio Elka

Projekt deklaracji „Leszno 
wolne od ideologii LGBT” 
przedstawiony przez rad-
nych Prawa i Sprawiedli-
wości budzi duży niepokój 
– uważają Ewa Dobiała, 
Barbara Barteczka-Eckert i 
Joanna Michalak z Oddzia-
łu Dziennego Psychiatrycz-
nego Rehabilitacyjnego dla 
Dzieci i Młodzieży w Lesz-
nie. Ich zdaniem to właśnie 
stanowisko PiS wprowadza 
ideologię do medycyny. 

Po przedstawieniu w ponie-
działek projektu deklaracji 
„miasta wolnego od ideologii 
LGBT” przez leszczyńskich 
radnych PiS rozgorzała oży-
wiona dyskusja - także na 
portalu elka.pl. Ewa Dobiała, 
leszczyńska lekarz psychia-
tra przyznaje, że odebrała 
bardzo wiele sygnałów od 
swoich pacjentów i innych 
osób, zaniepokojonych sfor-
mułowaniami zawartymi w 
dokumencie. -Proszono mnie 
o przedstawienie oficjalnego 

stanowiska Polskiego Towa-
rzystwa Psychiatrycznego, 
które jednoznacznie mówi, 
że wszystkie formy ekspresji 
orientacji seksualnej są równo-
uprawnione i w tym znaczeniu 
zdrowe - mówi Ewa Dobiała. 
Lekarka podkreśla, że kształ-
towanie się orientacji seksu-
alnej nie ma nic wspólnego z 
kulturą, modą czy ideologią 
i spowodowane jest głównie 

czynnikami biologicznymi. 
Dlatego niepokój psychiatrów 
budzą zapisy z deklaracji PiS. 
-Czytamy, że „będziemy strze-
gli wychowania dzieci zgodnie 
z przekonaniami rodziców” - 
mówi psychiatra - oczywiście 
mamy do tego prawo, ale nasze 
wartości nie mają wpływu 
na to, jaką orientację będzie 
miało nasze dziecko. 

Radio Elka

Radni Prawa i Sprawiedli-
wości chcą, żeby samorząd 
Leszna przyjął deklara-
cję „Miasta wolnego od 
ideologii LGBT”. Doku-
ment ma na celu zwłaszcza 
wykluczenie lub znaczne 
ograniczenie promocji 
gender i homoseksualizmu 
w szkołach. 

Radni PiS przygotowali pro-
jekt deklaracji, którą chcą 
przedstawić pozostałym klu-
bom Rady Miejskiej. Jak pod-
kreślają, robią to na wzór nie-
dawno uchwalonej deklaracji 
w sprawie „mowy nienawiści” 
w języku debaty publicznej. 
-Deklarujemy, że samorząd nie 
będzie ingerować w prywatną 
sferę życia naszych mieszkań-
ców - czytamy w projekcie 
- nie damy sobie narzucić 
wyolbrzymianych problemów 
i sztucznych konfliktów, któ-
re niesie ze sobą ideologia 
LGBT. dotyczy zwłaszcza 
szkół i innych placówek edu-
kacyjnych Leszna. Zakłada 
sprzeciw wobec instalowania 
tak zwanych”latarników”, 
czyli osób mających zapo-
biegać przemocy wobec osób 
homoseksualnych. Sprzeciwia 
się też wczesnej edukacji sek-
sualnej według tzw. standar-
dów WHO. -Tylko rodzice z 
pomocą wychowawców mogą 
odpowiedzialnie przekazać 
dzieciom piękno ludzkiej mi-
łości - napisali radni PiS, 

którzy zapewniają, że nie 
zgadzają się na wprowadza-
nie poprawności politycznej 
(którą zwą homopropagandą) 
w zawodach pedagogicznych. 

-Mieliśmy już w Lesznie 
do czynienia z pierwszymi 
takimi działaniami, dlatego 
chcemy, żeby nie dochodziło 
do nich w przyszłości - mówili 
podczas konferencji prasowej 
poseł Jan Dziedziczak i wice-
przewodniczący RML Adam 
Kośmider, który przygotował 
projekt dokumentu. Jako przy-
kłady podali zorganizowane 
w dwóch szkołach „Tęczowe 
piątki” czy konferencję na te-
mat tolerancji w Zespole Szkół 
Ekonomicznych, spotkanie z 
Robertem Biedroniem w III 
LO, a nawet spektakl „Seksmi-

sja” w Teatrze Miejskim. Zda-
niem wiceprzewodniczącego 
RML deklaracja miałaby w 
praktyce zabronić urządzania 
tego typu imprez w szkołach, 
a gdyby jednak doszło do ich 
organizacji, udział młodych lu-
dzi musiałby być uzależniony 
od zgody rodziców. 

-Nie występujemy prze-
ciwko osobom homoseksual-
nym, które szanujemy, tylko 
przeciwko ekspansywnym 
propagatorom LGBT, którzy 
przekonują do tej ideologii 
młodzież - zapewnia poseł Jan 
Dziedziczak - ten program jest 
konfrontacyjny wobec chrze-
ścijaństwa, które przecież 
jest fundamentem większości 
polskich rodzin. 

Radio Elka

Miller nie czuje się przystawką

Projekt PiS budzi niepokój – mówią 
psychiatrzy

Leszno wolne od LGBT?  

Obecny obóz rządzący chciałby sprowadzić na-
szą obecność w Unii do kwestii gospodarczych, 
odrzucając wszystko inne: model demokracji, 
trójpodział władzy i niezależne sądownictwo
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„
Zespół Szkół Ekonomicz-
nych w Lesznie kształci 
najlepszych logistyków. 
Uczniowie od lat są w 
czołówce ogólnopolskich 
olimpiad i ma to swoje 
odzwierciedlenie w najnow-
szym rankingu Wyższej 
Szkoły Logistyki w Pozna-
niu. Ekonomik umocnił 
się na pierwszym miejscu. 
- Młodzież bardzo ciężko 
na to pracuje - podkreśla 
nauczycielka Lidia Grze-
chowiak. 

Uczniowie Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Lesznie 
od 10 lat startują i wygrywają 
organizowaną przez Wyższą 
Szkołę Logistyki w Pozna-
niu Ogólnopolską Olimpiadę 
Logistyczną. W tegorocznej, 
aż siedmioro wychowanków 
Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w Lesznie zostało finalistami. 
Są to: Konrad Danek, Ża-
neta Marach, Kinga Pazoła, 
Weronika Poczekaj, Szymon 
Skrzypczak, Bartłomiej

Urbanowski i Alicja Zie-
lonka. Warto zaznaczyć, 
że w olimpiadzie starowało 

ponad 8 tysięcy uczniów z 
324 szkół. 

Biorąc pod uwagę wyniki 
wszystkich jedenastu edycji 
olimpiady, sporządzono ran-
king szkół średnich kształ-
cących w zawodach technik 
logistyk i technik spedytor. 
Leszczyński Ekonomik zajął 
w nim pierwsze miejsce. 

- To już nasz trzeci tytuł 
najlepszej szkoły. W olimpia-
dach indywidualnie pierwsze 
miejsca zajmowali m.in Kuba 
Jędrzejczak czy Konrad Da-
nek. Nasi uczniowie są zdolni, 
ambitni i chętni do pracy. 
Przygotowanie do olimpiady 
kosztuje ich wiele wyrzeczeń, 

to naprawdę bardzo ciężka 
praca. Wiedza, którą muszą 
się wykazać na olimpiadzie 
znacznie przekracza program 
szkoły. Dobrze nam się współ-
pracuje, tworzymy zgrany 
zespół. Jestem z nich dumna - 
chwali swoich podopiecznych 
Lidia Grzechowiak. 

Poza prestiżem laureaci i 
finaliści olimpiady otrzymują 
indeksy uczelni, nagrody rze-
czowe, mają też możliwości 
odbycia stażu w renomowa-
nych firmach logistycznych. 

W tym roku Zespół Szkół 
Ekonomicznych w Lesznie 
zajął też drugą pozycję w 
rankingu szkół średnich biorą-
cych udział w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Spedycyjno-Lo-
gistycznej organizowanej od 
trzech lat przez Uniwersytet 
Gdański. W tym roku w finale 
Ekonomik reprezentowali: 
Weronika Poczekaj, która zo-
stała laureatką olimpiady oraz 
Konrad Danek, Tomasz Mar-
cinowski i Kinga Pazoła. Cała 
czwórka otrzymała indeksy 
na studia na Uniwersytecie 
Gdańskim. 

Radio Elka

Ekonomik na czele rankingu
Poza prestiżem laure-
aci i fi naliści olimpia-
dy otrzymują indeksy 
uczelni, nagrody rze-
czowe, mają też moż-
liwości odbycia stażu 
w renomowanych fi r-
mach logistycznych.
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mach logistycznych.

„
mach logistycznych.
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V imieniny śmigielskich 
wiatraków – Serwacego i 
Pankracego odbyły się 11 
maja. Imprezę połączono z 
jubileuszem 130-lecia Koła 
Pszczelarzy w Śmiglu, tak 
więc motywem przewodnim 
tegorocznych imienin były 
pszczoły. 

Imieninowy festyn, po raz ko-
lejny poprzedził kilkudniowy 
plener malarsko-rzeźbiarski, a 
efekty pracy artystów: Doroty 
Goleniewskiej-Szelągowskiej, 
Eugeniusza Szelągowskiego, 
Stanisława Babczyńskiego, 
Marioli Przymuszały, Marii 
Silskiej, Jolanty Kempy-Ma-
łeckiej, Beaty Kot-Gustaw,  
Anny Hryniewicz-Szulc, Do-
minika Samola, Antoniego 
Szulca – komisarza pleneru 
oraz uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Kościa-
nie można było podziwiać 
na prezentowanej wystawie 
poplenerowej. W tym roku 
podczas imienin można było 
zobaczyć także efekty pra-
cy uczestników śmigielskiej 
sekcji fotograficznej działa-
jącej przy Centrum Kultury: 
Marcina Walewicza, Kata-
rzyny Gruszko, Sławomira 
Mielcarka, Ewy Gucińskiej, 
Piotra Szudry, Piotra Białego, 
Natalii Primel i Pauliny Stró-
żyk. Główne stoisko należało 
do śmigielskich pszczelarzy, 
którzy byli również organi-
zatorem terenowej gry dla 

uczestników imienin. Wzięło 
w niej udział 11 drużyn. I miej-
sce zajęła Anna i Krzysztof 
Zeiske, II Kajetan i Krzysztof 
Czamańscy, a III Julia, Maja 
i Marysia Sikorskie. Kąciki 
kreatywne dla dzieci przygo-

towały szkoły z terenu gminy 
Śmigiel. Domowe wypieki 
i trunki z miodem prezen-
towały na swoich stoiskach 
koła gospodyń wiejskich z: 
Karśnic, Sierpowa, Spławia, 
Morownicy, Starej Przysieki 

Pierwszej, Poladowa oraz Że-
grówka. Podczas obchodów 
swoje stoiska prezentowało 
także: Stowarzyszenie Światło 
Nadziei i prowadzone przez 
nie Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej w Kościanie.

Imprezie, tradycyjnie to-
warzyszyło też zwiedzanie 
wiatraków z przewodnikiem, 
w którego po raz kolejny 
wcielił się znany regionali-
sta Piotr Filipowicz. Przed 
publicznością zaprezentowały 

się dzieci z Przedszkola 
w Śmiglu, „motylice” ze 
szkoły w Starej Przysiece 
Drugiej, seniorki z Klubu 
Seniora „Tęcza” działającego 
przy OPS w Śmiglu oraz 
śmigielskie mażoretki „Iris” 
działające przy Młodzieżowej 
Orkiestrze Dętej w Śmi-
glu. Uczestnikom imienin 
przygrywała także Kapela 
Podwórkowa „Wiarusy”.

Rozstrzygnięto również 
konkurs na największy wia-
trak zgłoszony w ramach akcji 
„By legenda stała się faktem 
zbierzmy 99 wiatraków” ogło-
szony przez Burmistrz Śmigla  
z okazji Imienin Wiatraków. 
Dyplom i nagroda została 
przyznana właścicielce wia-
traka w Brońsku.

Organizatorami imienin 
byli: Burmistrz Śmigla, Sto-
warzyszenie „Partnerstwo 
Lokalne w Śmiglu”, Centrum 
Kultury w Śmiglu. Współor-
ganizatorami byli: Fundacja 
na Rzecz Ochrony Zabytków 
Ziemi Śmigielskiej, szkoły z 
gminy Śmigiel, Przedszkole 
w Śmiglu, restauracje i bary: 
„Marta”, „Poemat”, „Agora”, 
„Kakadu”, „Żółtek”, Family 
Club oraz Pizzeria „Italiano”. 
Partnerstwo Lokalne w Śmi-
glu pozyskało dofinansowanie 
z Powiatu Kościańskiego na 
realizację projektu V Imieni-
ny Wiatraków.

Fot. Anita Kasperska

Imieniny wiatraków

Jak pan widzi w perspekty-
wie wyborów  do Parlamen-
tu Europejskiego zmiany 
w unijnych funduszach 
w przypadku wygrania 
wyborów przez rządzących 
przedstawicieli PiS?
Trzeba pamiętać iż czasie  
nowej koalicji P.E. będzie 
decydowała nowa perspektywa 
finansowa a więc środki które  
napłyną do Polski a także do 
Wielkopolski. Przypomnę, 
że od  1- maja 2004 roku 
wpłynęło do naszego kraju 
110 miliardów  euro netto a 
więc po odjęciu naszej składki 
Wielkopolska otrzymała 70 
miliardów złotych w łącznej 
kwocie z dopłatami do rol-
ników 35 miliardów złotych. 
Można powiedzieć, że te pie-
niądze unijne widać w naszym 
kraju wszędzie np. na drogach, 
liniach kolejowych, szpitalach, 
szkołach  i fabrykach. To jest 
ważny skok cywilizacyjny. 
Chodzi o to, żeby w tej nowej 
perspektywie finansowej była 
stosowna grupa ludzi, którzy 
potrafią negocjować i którzy 
potrafią walczyć o te środki. 
Druga przyczyna równie waż-
na to jest to, że w Parlamencie 
Europejskim tworzy się  pra-
wo, które w 60% obowiązuje 
polski Sejm. Dlatego ważne 
jest aby to ustawodawstwo 
było mądre i przemyślane i 
korzystne dla naszego kraju.

Opozycja od pewnego czasu 
akcentuje, ze polski rząd  
chce wyprowadzić Polskę z 
Unii Europejskiej.
Ja akcentuję ten problem ewen-
tualnego wyprowadzenia Pol-
ski z U.E. bo to jest  rzecz 
bardzo realna. W taki sposób 
jak „breksit” czyli formalne 
wyprowadzenie Polski tylko 
utrzymywanie naszego  kra-
ju na najniższym poziomie 
integracji, właściwie ograni-
czonej do relacji handlowych 
i gospodarczych ale już bez 

przestrzegania wartości na 
których zbudowana jest Unia 
Europejska na wzorcach poli-
tycznych związanych z demo-
kracją liberalną, trójpodziałem 
władzy, reformą sądownictwa 
itd. Widzę , że  ten obszar jest 
czymś uciążliwym dla obecnej 
władzy  i oni od tego najchęt-
niej  by się odcięli. W tym sen-
sie Polska jest wyprowadzana 
z Unii Europejskiej.

Dlaczego pan wybrał 
Wolsztyn na swoją kampa-
nię wyborczą?
W Wolsztynie jestem pierwszy 
raz i oczywiście  dzisiejsza 
wizyta nie jest przypadkowa. 
Skoro jest kampania wyborcza 
to kandydaci do U.E. starają 
się być tam ,gdzie można spo-
tkać wyborców. Jeżeli będę 
miał okazję to będę promował 
moją książkę bo uważam, że 
w niej jest sporo informacji 
które mają wzbogacić wiedzę 
mieszkańców Wolsztyna i 
okolic o kwestie dotyczące ne-
gocjacji  i okoliczności  mniej 
znanych- myślę że będzie to 
interesująca lektura. Dzisiaj 
też skorzystam z okazji aby 
obejrzeć paradę parowozów 
w Wolsztynie. Czuję pewien 
związek  z parowozami bo 
można powiedzieć, że one są 
swojego rodzaju dinozaurami. 
Moje pokolenie, też jest tak 

określane.

Czy pan jest za wprowa-
dzeniem do Polski walutę 
europejską?
Koalicja Europejska przyjmuje 
następujące  stanowisko. Jest 
to konieczne ale w bardzo 
odległej perspektywie. Ko-
nieczne dlatego, że w traktacie 
akcesyjnym, który miałem 
zaszczyt podpisać jest artykuł 
odnoszący się do naszego zo-
bowiązania iż w przyszłości 
powinniśmy wejść do strefy 
euro ale tam nie ma daty. Date 
określają władze państwa. Na 
dzień dzisiejszy perspektywa 
Polski  do strefy euro jest bar-
dziej odległa niż kiedykolwiek. 
W polskim przypadku  jest 
jeszcze jeden problem, którego 
nigdzie nie ma  mianowicie 
, że nie wystarczy  spełnić 
wszystkie kryteria gospodar-
cze i ekonomiczne ale trzeba 
jeszcze znowelizować artykuł 
konstytucji odnoszący się do 
prerogatyw Narodowego Ban-
ku Polskiego. Trzeba mieć taką 
większość w Sejmie i Senacie, 
która jest w stanie to zrobić. 
Jak państwo widzą nie szło to 
w tej kadencji tego zrobić ani 
w przyszłej też nie.

Jak pana zdaniem ten pro-
blem wygląda w perspek-
tywie?

Warto zaznaczyć Ze 1 maja 
2004 roku wchodziło jedno-
cześnie 10 państw razem z 
nami. Z tych 10 siedem państw 
jest w strefie euro. Tyko Pol-
ska, Czechy i Węgry są poza 
nią. Można powiedzieć, że 
większość państw zdecydowa-
ła się na to. Dochód narodowy 
tych państw jest większy niż 
Polski. Więc opowiadania jak 
to euro jest szkodliwe i jakie by 
to spowodowało spustoszenie, 
jest to straszenie polaków na 
użytek polityczny. 

Dlaczego pan wybrał Poznań 
na miejsce wyborcze? Czy 
to znaczy, że liczy pan na 
Wielkopolan którzy obdarzą 
pana zaufaniem?
Takim bezpośrednim czyn-
nikiem sprawczym  mojego 
wyboru była Krystyna Ły-
backa. Otóż pięć lat temu 
bardzo prosiłem i namawiałem  
panią Łybacką żeby ubiegała 
się o mandat do Parlamentu 
Europejskiego. Nie chciała 
ale w końcu się zgodziła. 
Powiedziała że tylko na jedną 
kadencję i też tak się stało ale 
powiedziała tak. Ja nie star-
tuję a słyszę że rywale mają 
wystawić byłego prezydenta 
lub byłą panią premier więc 
lewica powinna wystawić 
kogoś tej samej rangi. Tak się 
stało i ja nie udaję że jestem z 

urodzenia Wielkopolaninem i 
mam dziadka powstańca albo, 
że moja rodzina tutaj mieszka. 
Te wszystkie wartości  dla 
Wielkopolan są także moim 
udziałem. Tak trochę humo-
rystycznie to pięć lat temu pan 
Bogdan Królik znany przed-
siębiorca i plantator tulipanów 
wyhodował  odmianę tulipana 
i nazwał  go Leszek Miller.

Jakie argumenty pan ma, 
żeby przekonać Wielkopo-
lan do głosowania na pana?
Moim doświadczeniem i ne-
gocjacjami unijnymi, które 
będą potrzebne w nowej ka-
dencji P.E. Moim wkładem 
w rozwój  Unii Europejskiej 
. Z takim przekonaniem że w 
Wielkopolsce dużo zrobiono 
ale jest jeszcze wiele inwestycji 
niedokończonych albo takich, 
które trzeba zacząć np. w sa-
mym Poznaniu- Szpital Matki 
i Dziecka. Konieczność mo-
dernizacji trasy kolejowej do 
Wrocławia poprzez Poznań i 
do Szczecina. Kilka obwodnic, 
które trzeba zbudować. Wszę-
dzie tam, gdzie samorządy 
lokalne  które będą chciały ze 
mną współpracować i zwrócą 
się do mnie po pomoc o zdo-
bycie środków unijnych będę 
do dyspozycji. Chciałbym aby 
te kolejne pięć lat kadencji 
Parlamentu Europejskiego 
przyniosło Wielkopolsce dużo 
korzyści.

Jakie  pan widzi możli-
wości wyjścia z kryzysu w 
polskiej służbie zdrowia. 
Setki ludzi czekających 
kilka miesięcy na wizytę ze 
specjalistą lub kilka lat na 
operację?
Podczas mojej wizyty w No-
wym Tomyślu byłem w szpi-
talu i bardzo się ucieszyłem 
bo on został zmodernizowany 
i wyposażony w sprzęt też że 
środków Unii Europejskiej. 
Jak pytałem się tam lekarzy 

i personelu tam pracującego 
żeby wymienili mi bolącz-
ki z jakimi się spotykają to 
pierwsza – brak lekarzy,drugi 
pielęgniarek- trzeci to przewle-
kłe procedury, oraz problemy 
w kontraktach z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Z leka-
rzami to może nie jest problem 
z ich brakiem bo są lecz wolą 
pracować gdzie indziej lub wy-
jeżdżają za granicę. Rząd po-
winien zwiększyć ilość miejsc 
w Akademiach Medycznych 
lub Uniwersytetach Medycz-
nych oraz zainwestować w 
kształcenie lekarzy. Lekarze 
będą wyjeżdżać za granicę bo 
nikt ich nie przywiąże łańcu-
chami do pracy w Polsce ale 
może zobowiązać do zwrotu 
pieniędzy za wykształcenie. 
Według mnie błędem było 
zlikwidowanie liceów pielę-
gniarskich i teraz należy do 
nich wrócić.

Moim zdaniem brakuje 
nam elektrowni atomowej 
bo jest projekt likwidacji 
kopalni węgla a z drugiej 
strony importujemy duże 
ilości z Rosji.
Na Śląsku jest taki obrazek że 
jest kopalnia i przy niej węgiel 
zalega na hałdach  a niedaleko 
jest elektrownia, która kupuje 
węgiel z Rosji. Dlatego że 
jest dużo tańszy. Jeżeli elek-
trownia decyduje skąd kupić 
węgiel to patrzy nie tylko na 
kaloryczność ale także na 
cenę. Dzisiaj jest tak, że nigdy 
w naszej historii nie było tak 
dużego importu węgla. Rząd 
powinien szukać rozwiązań 
we własnym kraju i zbadać 
sprawę rosnących cen polskie-
go węgla. Tak więc kończę 
naszą rozmowę. Zwracam się 
z prośbą do Wielkopolan o 
oddanie głosu na moją osobę. 
Będę się starał służyć Wam 
swoim doświadczeniem oraz 
wiedzą programową Unii Eu-
ropejskiej.

Krystyna Łybacka była sprawcą mojego wyboru Poznania
Z byłym premierem Rzeczpospolitej Polskiej- Leszkiem Millerem z SLD rozmawia Franciszek Gwardzik.
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1 maja w samo południe 
poznaniacy na Starym Ryn-
ku odśpiewali hymn Unii 
Europejskiej. To kulmina-
cyjny element akcji z okazji 
15. rocznicy przystąpienia 
Polski do UE.

Wspólne śpiewanie „Ody do 
radości” jest częścią akcji 
Związku Miast Polskich. W 
Poznaniu poprowadził je: 
Poznański Chór Chłopięcy, 
Chór Dziewczęcy Poznań-
skiej Szkoły Chóralnej Je-
rzego Kurczewskiego, Chór 
Dziecięcy Poznańskiej Szkoły 
Chóralnej Jerzego Kurczew-
skiego „Kukułeczki”, Chór 
Uniwersytetu Każdego Wieku 
„Pasjonaci, Chór „Cantanti” 
oraz Wielki Chór Poznania-
ków - pod dyrekcją Jacka 
Sykulskiego, a w wydarzeniu 
wzięli udział miedzy innymi: 
Katarzyna Kierzek Koperska i 
Mariusz Wiśniewski, zastępcy 
prezydenta miasta, Marsza-

łek Województwa Wielko-
polskiego Marek Woźniak, 
senator Jadwiga Rotnicka, 
Starosta poznański Jan Grab-
kowski, była premier Ewa Ko-
pacz... i rzesze poznaniaków.  
„Oda do radości” to finałowa 
kantata z IX symfonii Ludwika 
van Beethovena. Propozycja 
przyjęcia jej jako hymnu Euro-
py padła już w 1971 r. Rok póź-
niej Komitet Ministrów Rady 

Europy zaakceptował utwór, 
a oficjalny debiut hymnu miał 
miejsce w Dniu Europy, 9 maja 
1972 r. Gdy powstała Unia 
Europejska, „Oda do radości” 
stała się również jej hymnem. 
Od tej pory towarzyszy uro-
czystościom i szczytom UE 
wraz z hymnem państwa, które 
w danym półroczu przewodni-
czy Unii.

Roman Szymański

W dniu 8 maja br. podpisano 
umowę na dofinansowanie 
rewaloryzacji płyty Starego 
Rynku. Poznań pozyskał 
na realizację projektu 30 
milionów złotych ze środków 
unijnych. Pozwoli to na stwo-
rzenie przestrzeni rynku 
przyjaznej dla wszystkich 
mieszkańców, a przebudowa 
trwać będzie półtora roku 
od wbicia pierwszej łopaty.

– Stary Rynek ma być wizy-
tówką Poznania, a tym samym 
wizytówką regionu. Ubolewam, 
że doszło do degradacji tych 
najważniejszych przestrzeni 
miasta. Mam na myśli takie 
symbole, jak Stary Rynek i 
ulicę Św. Marcin. Przywrócimy 
im dawny blask – deklaruje 
Jacek Jaśkowiak, prezydent 
Poznania. – Dla mnie najlepszą 
formą patriotyzmu jest wła-
śnie dbałość o to co zostawili 
nam nasi przodkowie. Jestem 
przekonany, że wcześniejsze 
inwestycje i sprawność ich 
realizacji doprowadzi do tego, 
że również na tym wyjątkowo 
trudnym terenie, zrobimy to w 
założonym budżecie i terminie.

– To jest najbardziej pre-
stiżowy projekt spośród tych, 
które brały udział w konkursie 
na rewitalizację terenów w 
Wielkopolsce. Ten projekt jest 
ważny dla Wielkopolski, a 
Stary Rynek w Poznaniu jest 
sercem tego regionu – mówił 
Marek Woźniak, marszałek 

województwa wielkopolskie-
go. – Zgłoszonych zostało 91 
projektów. Liczyła się dobre 
ocena, a miasto Poznań zdo-
było najwyższą notę. Również 
kwota pieniędzy unijnych, które 
przekażemy, jest największa 
spośród wszystkich, które zo-
staną udzielone.

Prace budowlane zaczną się 
jesienią 2021 roku, po zakoń-
czonym sezonie ogródkowym, 
i potrwają do wiosny 2023 roku. 
Rozpoczęcie prac ma nastąpić 
po zakończeniu rewaloryzacji 
placu Kolegiackiego. Na czas 
przebudowy Starego Rynku to 
właśnie to miejsce ma przejąć 
część jego funkcji społecznych 
i kulturalnych. Po przebudowie 
Stary Rynek ma pełnić głównie 
funkcję reprezentacyjną, z za-
chowaniem funkcji ogródków 
gastronomicznych w sezonie 
wiosenno-letnim. Cała po-
wierzchnia rynku będzie rów-

na, bez krawężników. Dzięki 
temu ogródki gastronomiczne 
będą mogły być ustawione 
bezpośrednio na płycie, bez 
konieczności budowania po-
destów. Wykonana zostanie 
nowa podbudowa nawierzchni, 
a także system odwodnienia i 
retencji wód opadowych. Nowa 
nawierzchnia zostanie ułożona 
zarówno na płycie Starego 
Rynku, jak i na ulicach, które 
dochodzą do rynku (do ich 
pierwszych skrzyżowań).

Wymiana całej płyty Starego 
Rynku poprawi znacznie moż-
liwość przemieszczania i to nie 
tylko osób niepełnosprawnych, 
ale wielu seniorów, którzy mieli 
problem chodzenia po „kocich 
łbach”. Jedynym problemem 
jest niestety zamknięcie Ryn-
ku na okres położenia nowej 
nawierzchni, którego remont 
potrwa ok. 1,5 roku.

Roman Szymański

Od 1 maja, przez trzy 
tygodnie przed gmachem 
Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego oglądać 
można wystawę plenerową 
pt. „Polski gen wolności. 
150 lat walk o Niepodle-
głość”. Ekspozycję, która 
w naszym regionie jest po-
kazywana po raz pierwszy 
zorganizował poznański 
oddział Instytutu Pamięci 
Narodowej. 

Wystawa, podobnie jak wcze-
śniejsza, ciesząca się olbrzy-
mim zainteresowaniem „Oj-
cowie Niepodległości”, została 
przygotowana przez Oddział 
IPN w Szczecinie.  Składa się 
z 12 ekspozytorów na planie 
równoramiennej litery L. Nar-
racja prowadzona jest na plan-
szach dwutorowo, prezentując 
zarówno wątki historyczne, 
jak i kulturowe, istotne dla 

omawianego okresu. Obie 
te opowieści przenikają się i 
pozwalają możliwie szeroko 
oddać złożoność zagadnień i 
ukazać je w ciekawych kon-
tekstach.

Narracja główna, prezento-
wana na 22 planszach fronto-
wych (białych), uporządkowa-
na została chronologicznie, z 
wyszczególnieniem kluczo-
wych wydarzeń historycz-
nych i zjawisk kulturowych. 
Prezentuje najważniejsze mo-
menty walk o wolność i polską 
państwowość począwszy od 
konfederacji barskiej, poprzez 
insurekcje, powstania i rewo-
lucje, na I wojnie światowej 
kończąc. Na planszach tylnych 
(czerwonych) zaprezentowano 
zaś biogramy najbardziej em-
blematycznych postaci, które 
swoim życiem, walką i pracą 
przyczyniły się do odzyskania 
Niepodległości. Na każdą z 44 

plansz przypada co najmniej 
jeden biogram, co łącznie 
daje bogaty zbiór blisko 50 
biogramów postaci histo-
rycznych. Odbiorca wystawy 
może dowiedzieć się więcej o 
postaciach powszechnie zna-
nych, takich jak Tadeusz Ko-
ściuszko, Adam Mickiewicz, 
Romuald Traugutt czy Józef 
Piłsudski, ale też poznać losy 
bohaterów mniej oczywistych, 
jak ksiądz Brzóska, czy Karol 
Sienkiewicz.

Dopełnienie narracji sta-
nowi oś czasu, która swoim 
kształtem nawiązuje do łań-
cucha DNA i zawiera najważ-
niejsze daty tej wielowątkowej, 
wielopokoleniowej historii.

Wystawa przed wejściem 
głównym do Wielkopolskie-
go Urzędu Wojewódzkiego 
będzie prezentowana przez 
trzy najbliższe tygodnie, do 
17 maja br. 

25 maja 2019 r. o godz. 
20: 00 w Sali Ziemi na 
terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich będzie-
my świadkami wyjątkowego 
wydarzenia, które zgromadzi 
największych fanów MMA 
oraz Boksu. Podczas Gali 
Poznań Fight Show Night 
do walki staną zawodnicy z 
najlepszych klubów w Polsce 
oraz z zagranicy. Zgromadzo-
na publiczność będzie mogła 
zobaczyć reprezentantów 
ćwiczących, na co dzień w 

klubach takich jak: Ankos 
MMA, MMA Devil, Czer-
wony Smok, Boks Poznań, 
Silesia Boxing, Ring Riders 
Gdynia, Power Zone 21, Rio 
Grappling Ostrów Wlkp. i 
wielu innych.

Pośród uczestników nie za-
braknie gości z zagranicy, któ-
rzy reprezentując swoje klubu 
będą walczyć o zwycięstwo w 
stolicy wielkopolski. W ringu 
naprzeciwko siebie staną m.in. 
Łukasz Dziudzia – Kamil 
Kraska, Jakub Mroczkowski 

- Mykolay Zakovorotnyi, Mi-
chał Krawczyk – Przemysław 
Kacieja, Błażej Nowak – Piotr 
Brzoska.

Podczas Gali obejrzymy aż 
8 pojedynków, 4 w formule 
MMA oraz 4 walki bokserskie. 
W trakcie walk z pewnością 
nie zabraknie precyzyjnych i 
silnych ciosów oraz szybkich 
uników, które będą tylko pod-
grzewać atmosferę całego wy-
darzenia wśród zgromadzonej 
publiczności. 

Karolina Nawrat

Hymn Unii Europejskiej Rewitalizacja płyty Starego Rynku

150 lat walk o Niepodległość

Gala sportów walki

W Poznaniu odbyły się uro-
czyste obchody setnej rocz-
nicy powstania Uniwersyte-
tu Poznańskiego, z którego 
wywodzą się cztery poznań-
skie uczelnie: Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza, 
Uniwersytet Medyczny, 
Uniwersytet Przyrodniczy 
oraz AWF. Centralnym 
punktem uroczystości 
było posiedzenie senatów 
tych uczelni. W uroczy-
stych obchodach 100-lecia 
Uniwersytetu Poznańskiego 
wzięli udział znamienici 
goście – parlamentarzyści, 
samorządowcy, rektorzy 
polskich i zagranicznych 
uczelni, przedstawiciele 
wielu instytucji.

Obchody rozpoczęły się od 
mszy świętej w Katedrze Po-
znańskiej. Następnie uczestni-
cy przemaszerowali w asyście 
Orkiestry Reprezentacyjnej  
Sił Powietrznych na Stary Ry-
nek, gdzie przed Ratuszem 
Prezydent Miasta Jacek Jaśko-
wiak wręczył Rektorom UAM, 
UMP, UPP i AWF – „Klucze do 
Miasta”. Po przejściu przez cen-
trum miasta, pochód udał się 
na plac Adama Mickiewicza, 
gdzie złożono okolicznościową 
wiązankę kwiatów pod pomni-
kiem Adama Mickiewicza.

 O godzinie 14:00 rozpo-
częły się główne uroczystości 

w Auli Uniwersyteckiej przy 
ul. Wieniawskiego z uroczy-
stym posiedzeniem senatów 
czterech poznańskich uczelni 
wywodzących się z Uniwer-
sytetu Poznańskiego, a wśród 
zaproszonych gości pojawili 
się przedstawiciele władz miej-
skich, środowiska naukowego 
i uniwersyteckiego, a także 
politycy, w tym Przewodniczą-
cy Rady Europejskiej, Donald 
Tusk.

Przedstawiciele senatów 
czterech uczelni podpisali 
uchwałę, w której znalazła się 
deklaracja o podjęciu „zgod-
nych wysiłków zmierzających 
do ścisłej integracji poznań-
skiego środowiska nauko-
wego drogą harmonijnej i 
twórczej współpracy uczelni”. 

W tekście uchwały wskazano 
m.in., że jubileusz skłania 
do refleksji nad rolą uniwer-
sytetów we współczesnym, 
dynamicznie zmieniającym 
się świecie. Podczas uroczy-
stego posiedzenia senatów 
rektorzy uczelni zamknęli 
Kapsułę Czasu Uniwersytetu 
Poznańskiego. Znalazły się w 
niej, poza uchwałą, m.in. list 
do rektora, oryginalne indeksy 
ze studiów obecnych czterech 
rektorów, buty sprinterskie, 
pałeczka sztafety pokoleń, ste-
toskop, nasiona roślin oleistych 
oraz fragment meteorytu z 
Moraska.

Podczas uroczystości prze-
mawiał m.in. Donald Tusk, 
który wskazał, że zdarzają 
się w historii momenty, w 

których to właśnie uczelnie 
wyższe stanowią „rdzeń Eu-
ropy i gwarancję wolności”, 
a także, że uniwersytety są 
„przestrzenią publiczną, bez 
której żadna demokracja nie 
jest w stanie przetrwać” - mó-
wił podczas kulminacyjnych 
obchodów 100-lecia Uniwer-
sytetu Poznańskiego Donald 
Tusk. Przewodniczący Rady 
Europejskiej odniósł się też 
do kwestii wolności słowa na 
uczelniach. 

Zaraz po jego wystąpieniu 
odczytano list prezydenta RP, 
Andrzeja Dudy, który podzię-
kował poznańskim uczelniom 
za „nieoceniony wkład we 
wszechstronny rozwój i po-
myślność naszej ojczyny”. 
Prezydent nawiązał także do 

niedawno wprowadzonej re-
formy szkolnictwa wyższego 
zaznaczając, że związane z 
nią szanse pozwolą wypraco-
wać rozwiązania, dzięki któ-
rym uczenie wywodzące się 
z Uniwersytetu Poznańskiego 
„zasłyną nowymi znaczącymi 
dokonaniami”. Okolicznościo-
wy list od prezydenta Andrzeja 
Dudy odczytał zastępca szefa 
jego kancelarii Paweł Mucha. 

Następnie odczytano także 
list premiera Morawieckiego, 
który podkreślił rolę Poznania, 
jako miasta akademickiego w 
Polsce, podkreślając zarówno 
historię jak i potencjał świętu-
jących jubileusz uczelni, który 
odczytał wiceprzewodniczący 
Parlamentu Europejskiego 
Zdzisław Krasnodębski.

Na kulminacyjne uroczy-
stości w auli uniwersyteckiej 
przyjechali rektorzy najważ-
niejszych uczelni w Polsce. 
Podczas uroczystości wrę-
czono również odznaczenia 
państwowe przyznane przez 
prezydenta zasłużonym lu-
dziom nauki. Uchwałą Sena-
tów UAM, UMP, UPP i AWF 
władze uczelni zobowiązały 
się do podjęcia wysiłków, 
zmierzających do ścisłej inte-
gracji poznańskiego środowi-
ska naukowego.

Podczas uroczystości wystą-
pił także Marszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Marek 
Woźniak, który wręczył JMR 
Andrzejowi Lesickiemu gra-
fikę. Z kolei Prezydent Miasta 
Jacek Jaśkowiak świętującym 
jubileusz Rektorom wręczył 
Wielkie Pieczęcie Miasta Po-
znania. Głos zabierali także: 
prof. Jan Szmidt – Przewodni-
czący Konferencji Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich, 
prof. dr hab. med. Wojciech 
Nowak – Rektor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego oraz prof. Julia 
von Blumental – Prezydentka 
Europejskiego Uniwersytetu 
Viadrina we Frankfurcie nad 
Odrą, z którym UAM wspólnie 
prowadzi  Collegium Poloni-
cum w Słubicach. Uroczystości 
zakończyło odśpiewanie Gau-
deamus igitur...

Tekst i Foto: Roman Szymański

100 – lecie Uniwersytetu Poznańskiego
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15 lat temu, 1 maja 2004 
roku Polska przystąpiła do 
Unii Europejskiej. To dosko-
nały moment, aby podsu-
mować ten czas, wyciągnąć 
wnioski, spojrzeć jak wiele 
zmian zaszło w Polsce, w 
Wielkopolsce i naszym mie-
ście. Swoimi przemyślenia-
mi podzielili się wieloletni 
Europoseł Andrzej Grzyb, 
tegoroczny kandydat PSL, 
Starosta Kaliski Krzysztof 
Nosal oraz Jan Kłysz, Prze-
wodniczący Rady Powiatu 
Kaliskiego.

- 1 maja, 15 lat temu Polska w 
sposób rzeczywisty stała się 
członkiem Unii Europejskiej. 
Wszyscy staramy się zrobić 
jakiś obrachunek, czy to była 
dobra decyzja. Jesteśmy prze-
konani, że rzeczywiście Polska 
dokonała dobrego wyboru. 
Stała się jednym z tych państw 
członkowskich, które tworzą 
wspólnotę europejską. Myślę, 
że to jest wypełnienie nie tylko 
marzeń wielu Polaków, ale 
również pewnego testamentu, 
który zawarł niejako w swoim 
wystąpieniu, podczas wizyty 
w Parlamencie Europejskim 
ojciec św. Jan Paweł II – mówił 
Europoseł Andrzej Grzyb.

Nie przypadkowo spotkanie 
odbyło się na Trasie Burszty-
nowej w Kaliszu. Inwestycja 
ta została zrealizowana dzięki 
środkom pochodzącym z Unii 
Europejskiej w kwocie 15 mln 
zł. - Trasa Bursztynowa to 
też pewien symbol, ponieważ 
świadczy o tym, że Kalisz, 
Wielkopolska w dziedzictwie 
europejskim ma długą trady-
cję, bo ponad 1850 lat. Dzisiaj 
to też warto przypominać 
– mówił Andrzej Grzyb. - Ra-
chunek wskazuje na to, że Pol-
ska stałą się ważnym krajem 
europejskim. Pod względem 
potencjału ludnościowego 
jesteśmy w pierwszej szóstce.

- W 2008 i 2009 roku mie-
liśmy potężny kryzys gospo-

darczy. To, że w Polsce była 
zielona wyspa, to była głównie 
zasługa środków unijnych. To 
one pozwoliły nam przejść 
przez kryzys suchą stopą. 
Zyskaliśmy wiele nie tracąc 
naszej tożsamości. Czujemy 
się w pełni Europejczykami 
– mówił Krzysztof Nosal, 
Starosta Kaliski.

Jak zaznacza Jan Kłysz, 
Przewodniczący Rady Powia-
tu Kaliskiego, środki unijne 
pozwoliły na wiele inwestycji 
w naszym mieście.

- Żaden burmistrz czy pre-
zydent nie wyobraża dzisiaj 
sobie funkcjonowania bez 
środków Unii Europejskiej. 
Te środki wspomagają wiele 
działań, niemal każde dzie-
dziny życia miasta, powiatu 
czy gminy – mówił Jan Kłysz, 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Kaliskiego. - Jesteśmy dzi-
siaj symbolicznie przy Trasie 
Bursztynowej, której nie by-
łoby gdyby nie środki unijne. 
W Kaliszu pozyskano środki 
unijne na sieć ciepłowniczą, 
kanalizacyjną, termomoderni-
zację. Bardzo dużo pieniędzy 
poszło na transport. Pan poseł 
Andrzej Grzyb jest liderem, 
jeśli chodzi o posłów Unii 
Europejskiej, zajmujących się 
czystym transportem.

Andrzej Grzyb jest wielko-
polskim kandydatem Koalicji 

Europejskiej do Parlamentu 
Europejskiego, z pozycji nr 1.

- Poseł Andrzej Grzyb 
jest osobą dobrze znaną w 
Wielkopolsce, w Południo-
wej Wielkopolsce w sposób 
szczególny. Od blisko 10 lat 
jest posłem do Parlamentu 
Europejskiego, zajmuje się 
sprawami bardzo ważnymi, 
związanymi z ekologią, ale 
również z wieloma innymi 
działaniami. Jest pierwszym 
na liście Koalicji Europej-
skiej Wielkopolaninem. W 
tych wyborach startuje osoba, 
która w Parlamencie Europej-
skim cieszy się szacunkiem 
i uznaniem, która dla Polski, 
Wielkopolski ale również dla 
Europy prowadzi wiele działań 
– mówił Krzysztof Grabowski, 
Wicemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego.

Andrzej Grzyb, działacz 
Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego, poseł na Sejm X, II, IV, 
V i VI kadencji, poseł do Par-
lamentu Europejskiego V, VII 
i VIII kadencji. W wyborach 
do Parlamentu Europejskiego 
w 2009 został wybrany na 
eurodeputowanego z okręgu 
poznańskiego, zdobywając 28 
546 głosów. W 2014 ponownie 
zdobył mandat posła do Parla-
mentu Europejskiego.

calisia.pl
Fot. Błażej Krawczyk/calisia.pl

W sobotę w Poznaniu od-
była się konwencja Koalicji 
Europejskiej, w trakcie 
której wystąpili kandydaci 
w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego, wśród nich dr 
Andrzej Grzyb poseł do PE.

– Powinniśmy zadbać o dobrą 
perspektywę finansową dla 
polaków, na rozwój społeczno-
ści lokalnej, na rozwój małej i 
średniej przedsiębiorczości, 
na rzecz wielkopolskiego rol-
nictwa, które daje prawie 1/3 
produkcji rolnej w Polsce, 
tak jak uczyniliśmy to w po-
przedniej kadencji – mówił 
podczas swojego wystąpienia 
poseł Grzyb. 

Poseł mówił również o po-
trzebach społecznych: czy-
stym powietrzu i środowi-
sku, które możemy osiągnąć 
poprzez zmiany, takie jak 
choćby gospodarka o obiegu 
zamkniętym czy dyrektywa o 
czystych pojazdach (CVD), a 
także o odnawialnych źródłach 
energii. Dzięki temu możemy 
osiągnąć satysfakcjonujący 
rozwój zarówno w  bezpie-
czeństwie energetycznym jak i 
poprawie życia polaków. Poseł 
poruszył również problem 
zdrowia naszego społeczeń-
stwa odnosząc się głównie 
do chorób nowotworowych 
i neurodegeneracyjnych jak 
Alzheimer i Parkinson, z  któ-

rymi walka w dalszym ciągu 
powinna być wspierana przez 
badania naukowe finansowane 
z funduszy UE. – Chcemy 
wspólnie rozwijać europejskie 
programy wsparcia pacjentów, 
które już są prowadzone –. 
Ponadto Europejscy Ludow-
cy (EPP) proponują wielki 
Unijny Program Onkologiczny 
#RakStop.

– Przed nami wiele wy-
zwań, ale to co powinno nas 
jednoczyć to przekonanie, 
że wybór sprzed 15 lat – to 
było marzenie pokoleń i wielu 
polaków, Wspólna Europa to 
nasz wybór, Wielkopolska da 
radę! – zakończył eurodeputo-
wany Grzyb.

Wojewoda wielkopolski Zbi-
gniew Hoffmann opublikował 
listę zadań, które otrzymają 
dofinansowanie w ramach Fun-
duszu Dróg Samorządowych. 
Lista została zatwierdzona 
przez premiera Mateusza Mo-
rawieckiego. Na dofinanso-
wanie w Wielkopolsce może 
liczyć 55 zadań powiatowych 
i gminnych.

Na konta wielkopolskich sa-
morządów wpłynie 105,2 mln 
zł. Środki pochodzą z wprowa-
dzonego w grudniu 2018 roku 
programu pod nazwą Fundusz 
Dróg Samorządowych. - Celem 
programu jest przyspieszenie 
powstawania nowoczesnej i 
bezpiecznej infrastruktury dro-
gowej na szczeblu lokalnym. 
To właśnie na poziomie lokal-
nym infrastruktura drogowa 
jest podstawowym elementem 
prawidłowego funkcjonowania 
i rozwoju gospodarki, która 
przyczynia się do poprawy 

poziomu życia obywateli - tłu-
maczy wojewoda wielkopolski 
Zbigniew Hoffmann. Ponadto, 
celem FDS jest poprawa bez-
pieczeństwa ruchu drogowego 
i parametrów technicznych 
lokalnej sieci drogowej, a tak-
że poprawa oraz zwiększenie 
atrakcyjności i dostępności 
terenów inwestycyjnych.

- Dofinansowanie w ramach 
Funduszu Dróg Samorządo-
wych w Wielkopolsce obejmie 
35 inwestycji gminnych i 20 
zadań powiatowych. Łączna 
kwota dofinansowania to 105 
mln zł. Gratuluję wszystkim 
samorządom, które otrzymały 
środki i życzę dobrej i szybkiej 
realizacji potrzebnych inwesty-
cji - mówi Zbigniew Hoffmann. 

Wśród zadań powiatowych 
pieniądze trafią m.in. do po-
wiatów: leszczyńskiego (2,6 
mln zł), kaliskiego (4,4 mln 
zł), średzkiego (2,5 mln zł), 
konińskiego (6,9 mln zł na 2 

zadania), jarocińskiego (5,6 
mln zł), kościańskiego (6,7 mln 
zł na 2 zadania), rawickiego 
(1,2 mln zł) czy miasta Leszna 
(2,6 mln zł). 

Z kolei wśród dróg gmin-
nych środki otrzymają m.in. 
Godziesze Wielkie (2,8 mln zł), 
Rydzyna (1,7 mln zł), Czempiń 
(597 tys. zł), Pleszew (4,4 mln 
zł), Pniewy (2,4 mln zł), Luboń 
(596 tys. zł), Chodzież (gmina 
- 1 mln zł), Margonin (730 tys. 
zł), Rawicz (2 mln zł), Kępno 
(2,5 mln zł), Kościan (3,3 mln 
zł), Poniec (406 tys. zł), Gostyń 
(2,1 mln zł), Jutrosin (1,8 mln 
zł), Turek (miasto - 1,5 mln zł). 

Pełna lista dostępna na stro-
nie Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego:

https://www.poznan.uw.gov.
pl/fundusz-drog-samorzado-
wych/rozstrzygniecie-naboru
-wnioskow-o-dofinansowanie
-prowadzonego-we-wrzesniu

Sebastian Antczak

Andrzej Grzyb: Polska dokonała 
dobrego wyboru”

Koalicja Europejska w Poznaniu

105 mln na wielkopolskie drogi

Szanowny panie Wójcie. 

Zwracam się w imieniu 
mieszkańców ulicy Rzemieśl-
niczej o zajęcie stanowiska i 
proszę o przybliżenie terminu 
remontu naszej ulicy. 
Chciałbym przypomnieć,że 
po naszych spotkaniach, dys-
kusjach i ustaleniach, zgo-
dziliśmy się z pana koncepcją 
na odłożenie prac na wiosnę 
bieżącego  roku czyli 2019. 

Dziś mija ósmy dzień maja 
czyli wiosna trwa w pełni a 
nasza ulica dalej wygląda jak 
pobojowisko.  

Nas mieszkańców dziwi fakt,-
że nic się w tej materii jeszcze 
nie dzieje i jest gorzej jak 
było gdyż po zimie powsta-
ły kolejne wyrwy i śmiem 
zaryzykować stwierdzenie, że 
mamy najgorszą nawierzch-
nię ulicy w całej miejsco-
wości w części centralnej 
- reprezentatywnej. To nasza 
ulica jest wizerunkiem  Bole-
wic i też Gminy Miedzichowo 
a dalej jej GOSPODARZA 
czyli wójta. 

Inaczej pan deklarował i obie-
cywał nam pomóc.  Tak więc 
czekamy na pana decyzje. 

Pragnę przypomnieć,mówił 
pan o wygospodarowaniu 
finansów na naszą ulicę 
z budżetu na bieżący rok. 
Wiem jednak,że jest pan 
człowiekiem słownym i 
honorowym. Świadczą o tym 
postawione w Lapidarium 
ławki oraz kosze na śmieci 
o które prosiłem w imieniu 
mieszkańców.   

Większa część społeczeń-
stwa  głosowała też by 
objął pan stanowisko 
wójta, jako osoba znająca 
problemy i bolączki BOLE-
WIC.

Ostatni dzień kwietnia był 
bardzo pracowity dla Marty 
Kubiak, poseł na Sejm RP. 
Tego dnia, na zaproszenie 
Stowarzyszenia Lokalna Gru-
pa Rybacka Obra – Warta, 
pani poseł wzięła udział w 
spotkaniu w Urzędzie Gminy 
w Sierakowie. 

Spotkanie miało na celu 
przybl iżen ie szczegółów 
dwóch lokalnych inicjatyw po-
dejmowanych przez Stowarzy-
szenie oraz lokalne samorzą-
dy. Chodzi o Nadobrzański i 
Nadwarciański Klaster Energii 
Odnawialnej. Wyszukiwane 

są już lokalizacje, na których 
mogłyby stanąć instalacje fo-
towoltaiczne. Z kolei z małych 

instalacji fotowoltaicznych 
będą mogły skorzystać gospo-
darstwa domowe.

Odpowiadając w imieniu 
Pana Wójta informuję, że 
sprawa remontu ulicy Rze-
mieślniczej w Bolewicach jest 
w dalszym ciągu aktualna i 
stanowi jeden z wyznaczo-
nych na ten rok priorytetów 
do realizacji. 

Od początku roku trwały 
prace związane z aktualiza-
cją dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowych dostoso-
wanych do potrzeb i obowią-
zujących przepisów prawa. 
Dokonano też ostatecznych 
zgłoszeń budowlanych w 
Starostwie Powiatowym w 
Nowym Tomyślu na remont 
przedmiotowej drogi. W ten 
sposób zostały zrealizowane 
wszelkie niezbędne wymogi 
formalne pozwalające na 
przyszłe przeprowadzenie 
prac. Jedną z kwestii poru-
szanych na spotkaniach z 

mieszkańcami było zadekla-
rowane uczestnictwa Gminy 
Miedzichowo w ogłaszanych 
naborach na dofinansowanie 
remontu ul. Rzemieślniczej. 
Taki też wniosek został 
złożony do Wojewody Wlkp.  
w ramach programu  urucha-
miającego środki Funduszu 
Dróg Samorządowych. 
Ostateczne rozstrzygnięcie 
konkursu przewidziane jest 
na przełom miesiąca czerwca 
i lipca. Decyzja o przyzna-
niu dofinansowania będzie 
tutaj zasadnicza i to ten fakt 
będzie wyznacznikiem do 
wyłonienia wykonawcy i 
przeprowadzenia remontu. 

Jeśli okaże się, że Gmina 
Miedzichowo z jakiś powo-
dów nie pozyska zewnętrz-
nych środków finansowych 
to i tak poczyni wszelkich 
starań, aby droga była wyre-

montowana zgodnie ze złożo-
nymi obietnicami. W chwili 
obecnej wiadomo, że złożony 
wniosek spełnia wymogi for-
malne i będzie przekazany do 
dalszego rozpatrywania.

Podsumowując pragnę 
stwierdzić, że czas od począt-
ku roku był czasem poświę-
conym również na temat 
remontu ul. Rzemieślniczej 
czego dowodem są przedsta-
wione powyżej argumenty 
świadczące o poważnym 
potraktowaniu problemów 
mieszkańców ul. Rzemieślni-
czej w Bolewicach.
 
Z poważaniem
Bogusława Wajman 
Kierownik Referatu Infra-
struktury i Ochrony Środo-
wiska 
Urząd Gminy Miedzichowo  
tel. 61 4410263

- Bezpieczeństwo energetycz-
ne to temat kluczowy, nie 
tylko w skali całego kraju, ale 
również na poziomie lokal-
nym. Energia odnawialna to 
dziś bardzo ważny kierunek, 
od którego nie ma odwrotu. 
Polska ma duży potencjał, jeśli 
chodzi o odnawialne źródła 
energii, jednak przed nami 
jeszcze bardzo dużo pracy. 
Ale takie spotkania, jak to w 
Zbąszyniu, przybliżają nas 
o kolejny krok do dobrych 
rozwiązań – komentuje poseł 
Marta Kubiak.

We wtorek poseł Marta 
Kubiak wraz z poseł Joanną 
Lichocką odwiedziły Dzien-
ny Dom Pobytu Seniorów w 
Zbąszyniu. Warto podkreślić, 
że powstał on dzięki dofinan-

sowaniu z programu Senior 
+. Wizyta była dobrą okazją 
do rozmów o problemach, z 
którymi na co dzień borykają 
się seniorzy. 

Tego samego dnia pani poseł 
Joanna Lichocka, która kan-

dyduje do Parlamentu Euro-
pejskiego, spotkała się jeszcze 
z mieszkańcami Zbąszynia, 
rozdawała ulotki, odpowiada-
ła na pytania i zachęcała do 
głosowania w wyborach, które 
już 26 maja. 

List do wójta Miedzichowa

Posłanka Kubiak w Sierakowie

Odpowiedź wójta Miedzichowa

Wizyta u Seniorów w Zbąszyniu
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Opracowanie: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU

W czwartek, 9 maja odbyło 
się uroczyste otwarcie drogi 
dojazdowej do cmentarza 
w Sątopach i parkingu. 
W uroczystym przecięciu 
wstęgi uczestniczyli przed-
stawiciele władz samorzą-
dowych, mieszkańcy wsi 
oraz społeczność szkoły 
podstawowej. 

W ramach realizacji zadania 
powstała droga łącząca Sątopy 
z miejscowym cmentarzem, a 
przy okazji wybudowano też 
23 miejsca parkingowe. 

Inwestycja wpłynęła po-
nadto na poprawę bezpieczeń-

stwa dojścia do okolicznych 
terenów sportowych i placu 
zabaw. Inwestorem zadania 

była Gmina Nowy Tomyśl. 
Koszt całej inwestycji wynosił: 
181 456,48 zł. 

Otwarcie drogi w Sątopach

W sobotę 27 kwietnia br. w 
hali sportowej „Zbąszynian-
ka”, odbył się IX Ogólnopol-
ski Festiwal Tańca o Puchar 
Burmistrza Zbąszynia. 
Swoje umiejętności taneczne 
zaprezentowały reprezenta-
cje szkół podstawowych oraz 
centrów kultury. 

Festiwal miał formę konkurso-
wą. W zmaganiach tanecznych 
wzięły udział również dwie 
grupy hip-hopowe działające 
przy Nowotomyskim Ośrodku 
Kultury - Hip-hopki i Bansy.  
Dzieci i młodzież do występu 
przygotowała niezastąpiona 
pani instruktor - Martyna 
Woźniak. Obie grupy zapre-
zentowały sie znakomicie i 
zatańczyły na najwyższym 
poziomie. Jury szczególnie do-

ceniło Bansy nagradzając ich 
drugim miejscem. Na uwagę 
zasługuje również fakt, że dla 
obu grup był to pierwszy wy-
stęp konkursowy, a co za tym 

idzie debiutancka prezentacja 
przed jury i tak dużą publicz-
nością. Ogromnie cieszymy 
się z sukcesu naszych młodych 
tancerzy. 

W ostatni weekend kwiet-
nia na placu Niepodległości 
odbywał się II Nowotomyski 
Festiwal Smaków Świata 
Food Truck. 

W piątek przed publiczno-
ścią zaprezentowały się Sekcja 
Tańca Towarzyskiego oraz 
grupy hip-hopowe działające 
przy Nowotomyskim Ośrodku 
Kultury, a do późnego wieczora 
DJ umilał czas uczestnikom. W 
sobotę i niedzielę, mimo nie-
sprzyjającej pogody, zarówno 
frekwencja, jak i dobre nastroje 
dopisały nowotomyślanom i ich 
gościom. Podczas odbywają-
cego się festiwalu można było 
nabyć wyroby wiklinowe oraz 
poznać smaki świata, kosztu-

jąc potrawy z ponad 20 food 
trucków. Dla najmłodszych 

przewidziane były atrakcje w 
postaci dmuchańców.

Uroczystości z okazji rocz-
nicy uchwalenia Konstytucji 
3 maja rozpoczęły się  mszą 
świętą za Ojczyznę, odpra-
wioną w kościele pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa. 
Następnie przy obelisku upa-
miętniającym Konstytucję 3 
Maja na pl. Chopina liczni 
przedstawiciele władz gmin-
nych i powiatowych, radni, 
służby mundurowe oraz dzieci 
i młodzież z nowotomyskich 
szkół i przedszkoli złożyli 
wiązanki kwiatów. Honorową 
wartę przy obelisku zaciągnęli 
harcerze z 19 Drużyny Harcer-
skiej „Buki” im. Aleksandra 
Kamińskiego.

II Nowotomyski Festiwal Smaków 
Świata Food Truck

IX Ogólnopolski Festiwal Tańca

Msza święta za Ojczyznę

Dnia 28 maja 2013 r. w 
Szkole Podstawowej w Sąto-
pach odbyła się akademia z 
okazji  rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 maja. Uroczy-
stość rozpoczęła się wpro-
wadzeniem sztandaru oraz 
odśpiewaniem „Mazurka 
Dąbrowskiego”. Następnie 
uczniowie klasy siódmej i 
ósmej przybliżyli historię 
i znaczenie Konstytucji 3 
maja oraz Święta Flagi. 

W dalszej części mieliśmy 
okazję wysłuchać majowego 
koncer tu przygotowanego 
przez uczniów. Kolejno wystą-
pili uczniowie klasy pierwszej 
w piosence „Dziś majowe 
mamy święto”, następnie za-
prezentowała się klasa druga 
w piosence „Nasza Ojczyzna”, 
ostatnim punktem programu 
był występ uczniów klasy 
czwartej i piątej, którzy zaśpie-
wali piosenkę „Biały krzyż”.

Rangę tego wydarzenia 
podkreślały nie tylko od-
świętnie ubrali uczniowie, ale 
również przygotowane przez 
uczniów symbole narodowe: 
flagi, biało- czerwone motyle 
oraz dekoracja.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
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 IX DZIESIĄTKA FIEDLEROWSKA  Ą
W BOLEWICACH 

ZESPÓŁ SZKÓŁ I 
PLACÓWEK 

OŚWIATOWYCH  
W BOLEWICACH 

Za utrudnienia w ruchu drogowym przepraszamy! 

w ramach VII Grand Prix Powiatu Nowotomyskiego 

Prosimy o wcześniejsze dokonywanie opłat startowych w wysokości 35 zł 
Zapisy do dnia 22.05.2019 r. 
https://plus-timing.pl/zgloszenia/x_fiedlerowska-bolewice-2019 
  

Regulamin biegu na www.miedzichowo.pl 
 

OCHOTNICZA 
STRAŻ 

POŻARNA 
BOLEWICE 

Start i meta: boisko szkolne przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych 
w Bolewicach, ul. Sportowa 24a 

 
 godz. 9:15 biegi uliczne im. Arkadego Fiedlera dla dzieci i młodzieży  
 godz. 12:50 oficjalne otwarcie biegu 

 godz. 13:00 START BIEGU GŁÓWNEGO 
 

 

GMINA MIEDZICHOWO
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Z tradycją nam do twarzy 
Matki Jaja! Dawać Jaja!
Wspólnymi siłami tradycję 
zachowamy 

W Lany Poniedzia łek 22 
kwietnia 2019r., mieszkańcy 
Bolewic kolejny raz powitali 
wesoły korowód przebierań-
ców o zabawnej nazwie „Mat-
ka Jaja”. W tym słonecznym 
dniu, pełne werwy postacie, 
takie jak baby, cyganki, za-
kochana para, radośnie pod-
śpiewywały ludowe melodie. 
Między wszystkimi, na swojej 
magicznej miotle latała cza-
rownica, smagając bez litości 
ludzi strachliwych i tych nie-
przygotowanych na powitanie 
przebierańców. Odwiedziła 
nas też wiewiórka z pobliskie-
go lasu, która postanowiły 
podzielić się z mieszkańcami 
nadmiarem zimowych zapa-
sów. Gdzieś między uczestni-
kami, biegał hałaśliwy kogut, 
postać niezwykle lubiana, 
która na stałe wpisała się do 
kanonu głównych postaci.  
Kogut piał w niebogłosy i witał 
się ze wszystkimi składając 
świąteczne życzenia.

Najwięcej emocji wzbudza-
ła niesamowita baba Graży-
na. Niezmordowana kobieta, 
która nie poprzestawała na 
żartach. Wywijała i okłada-
ła delikwentów swoją laską, 
podrygując skocznie, wy-
śpiewując ludowe piosenki i 
usilnie domagając się jaj. Wtó-
rowała jej zielona, skrzydlata 
wiła, która oczarowywała 

mieszkańców wciągając ich 
do tańca i wspólnej zabawy. 
Koronna z postaci korowodu, 
czyli niedźwiedź, złagodniał 
po zimie i tak, zamiast stra-
szyć, częstował najmłodszych 
cukierkami. Niestety, tego 
dnia nasz milicjant miał sporo 
roboty. Dlatego wyjątkowo 
ostro karał wszelkie wykrocze-
nia. Nie przepuścił, żadnemu 

delikwentowi, który migał się 
od świątecznych porządków, 
zapomniał przebrania, czy też 
podróżował brudnym samo-
chodem. W trakcie korowodu 
zabrakło też murzenia, które 
według tradycji zapewnia mło-
dym dziewczętom szczęśliwe 
zamążpójście, przez co każda 
dziewczyna, która nie chce 
zostać starą panną musi zostać 

obowiązkowo umorusana. 
Tradycyjnie korowód zakoń-

czył się wspólną zabawą przy 
ognisku. Serdeczne podzię-
kowania należą się nie tylko 
uczestnikom i wspaniałym 
mieszkańcom, ale i rodzinie 
Państwa Kaczmarków, którzy 
od lat uświetniają korowód 
przejazdem swoją bryczką 
oraz Adriannie Dobroń, któ-

ra dosiadła konia imieniem 
Gwiazda i wcieliła się w rolę 
amazonki. Nie można też 
zapomnieć o Annie Akackiej 
i Weronice Kaczmarek, które 
uwieczniły korowód na foto-
grafiach.

Pochód poprzedziło kilka 
spotkań edukacyjnych, warsz-
tatów plastycznych i warsz-
tatów tańca dla młodzieży i 

dzieci prowadzonych przez 
Agnieszkę Michałowską, która 
wraz z Gminą Miedzichowo 
zorganizowała ten wyjątkowy 
event. Jednak całe przedsię-
wzięcie nie miałoby miejsca 
gdyby nie wyjątkowa współ-
praca instytucji, które otwarły 
się na pomoc w pielęgnowaniu 
lokalnej kultury i zanikającej 
tradycji. Dlatego dziękujemy 
Zespołowi Szkół i Placówek 
Oświatowych w Bolewicach i 
Przedszkolu Tęczowa Kraina, 
które podjęły się promowania 
lokalnej tradycji poprzez edu-
kację, a także Nadleśnictwu 
Bolewice, które zgromadziło 
materiał filmowy i Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Mie-
dzichowie, która zorganizowa-
ła Konkurs na Najpiękniejszą 
pisankę inspirowaną Korowo-
dem Matka Jaja, oraz wystawę 
Matka Jaja � z tradycją nam 
do twarzy, którą wciąż można 
oglądać w lokalnej bibliotece. 

Warto wspomnieć, że histo-
ria korowodów maszkar zwie-
rzęcych, a do takich należy 
„Matka Jaja”, sięga zamierz-
chłych czasów, kiedy to silnie 
związani z przyrodą ludzie, 
starając się zaskarbić sobie jej 
przychylność, wprowadzając 
do życia społecznego rozliczne 
obrzędy i odprawiając magicz-
ne rytuały.

Choć dla współczesnych 
nie mają one tak silnego zna-
czenia, okazują się być piękną 
tradycją, która

spaja chętnych mieszkańców 
i ożywia życie kulturowe.

Agnieszka Michałowska

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

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

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

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

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

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

 Grodzisk Wielkopolski:
             731 70 30 03

PRZY ULICY KĄKOLEWSKIEJ 27 W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

WULKANIZACJA I SERWIS OPON

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

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

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

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

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 

Sprzedam pianino 
 Stan bardzo dobry !

Tel. 606 327 863

POWIAT GRODZISKI

Materiał przygotował: Wydział Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim

W piątek 3 maja 2019 roku 
odbyły się obchody 228. 
rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja. Uroczystość  
rozpoczęła się mszą świętą 
w kościele pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w 
Grodzisku Wielkopolskim. 

Po nabożeństwie uczestnicy 
obchodów wraz z Grodziską 
Orkiestrą Dętą na czele, prze-
szli pod Pomnik Wdzięczno-
ści, gdzie dalszą część uroczy-
stości poprowadził Sekretarz 
Powiatu Grodziskiego Tomasz 
Dolata.  Po odśpiewaniu hym-
nu państwowego, głos zabrał 
Starosta Grodziski – Mariusz 
Zgaiński, który przypomniał 

wydarzenia historyczne zwią-
zane z uchwaleniem Konsty-
tucji 3 maja oraz nawiązał do 
współczesności. 

W obchodach udział wzięli 
wójtowie i burmistrzowie z 
Powiatu Grodziskiego oraz 
przedstawiciele jednostek or-
ganizacyjnych, szkół i placó-
wek oświatowych, samorzą-
dów gminnych i powiatowych, 
reprezentanci organizacji spo-
łecznych i politycznych, którzy 
złożyli wiązanki kwiatów pod 
pomnikiem. 

W imieniu samorządu 
powiatowego kwiaty złożyli: 
Starosta Grodziski – Mariusz 
Zgaiński, Przewodniczący 
Rady Powiatu Grodziskie-

go – Sebastian Skrzypczak, 
Wicestarosta Grodziski – 
Sławomir Górny oraz re-
prezentantki Rady Powiatu 
Grodziskiego: Magdalena 
Kalemba – Borowczak i Ka-
tarzyna Kłak.

Swą obecność w wydarze-
niu zaznaczyła również grupa 
harcerzy z drużyny Nowa 1, 
poczty sztandarowe oraz klasa 
mundurowa Zespołu Szkół 
Technicznych im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego w Grodzisku 
Wielkopolskim.

Na zakończenie Grodziska 
Orkiestra Dęta pod batutą 
Dyrektor Renaty Kubale wy-
konała wiązankę utworów 
patriotycznych.

228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
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Wirtuoz instrumentów 
klawiszowych i mistrz 
elektronicznych brzmień, 
założyciel i lider KOMBI, 
twórca rozpoznawalnego 
stylu zespołu, kompozytor 
i klawiszowiec, twórca 
wielkich przebojów ze 
„Słodkiego miłego życia” 
na czele, obchodzi w 2019 
roku złoty jubileusz pracy 
artystycznej.

Łosowski, osobnik z arty-
stycznym DNA, dorastający 
w klimatycznej pracowni ojca 
rzeźbiarza na Mariackiej w 
Gdańsku, po raz pierwszy 
stanął przy elektronicznych 
klawiszach w... 1969 roku i 
już tam pozostał, odkładając 
na bok kredki, pędzle i farby, 
z którymi spędził dzieciństwo 
(tylko czarny pisak i białe 
kartki zostały w sąsiedztwie 
instrumentów). 

Pos t awi ł  wszys t ko  na 
muzykę i założył swój autor-
ski zespół. Swoimi niepowt-
arzalnymi barwami muzycz-
nymi, samplami, aranżacjami i 
sposobem gry na syntezatorach 
wypracował charakterysty-
czny styl zespołu. Sam zaś 
stał się głównym elementem 
wizerunku KOMBI: „świetnie 
zorganizowana sylwetka sce-
niczna; narysowana mocną 
kreską ostrzyżona na zero 
postać w oryginalnych okular-
ach stojąca przy instrumentach 
klawiszowych“ (fragment z art. 

Anny Dragan, Głos Koniński 
1991). 

Sławomir Łosowski założył 
zespół 50 lat temu jako lice-
alista i do dzisiaj niezmiennie 
go prowadzi. Przez pierwsze 
siedem lat zespół grał pod 
nazwą Akcenty, a od 1976 r. 
jako KOMBI.

„Skład zespołu na przestrze-
ni tak wielu lat oczywiście 
zmieniał się – mówi Artysta. 
- Niewiele jest zespołów, które 
grają 50 lat w tym samym skła-
dzie. Nie żyje 3 perkusistów. 
Grzegorz i Waldek odeszli z 
Kombi 27 lat temu. A ja gram 
dalej z kolejnymi muzykami. 
Dopóki żyję i funkcjonuję, 
dopóty zespół Kombi będzie 
istniał”.

Najczęściej wymieniane do-
konania Sławomira Łosow-
skiego to:
a stworzył styl i brzmienie 
Kombi, rozpoznawalne i bli-
skie kilku pokoleniom słu-
chaczy

a zasłynął własną paletą barw 
muzycznych i grą na przera-
bianych przez siebie synteza-
torach 
a jego gra na instrumentach 
klawiszowych stała się inspira-
cją dla muzyków kilku pokoleń
a skomponował ponad 80 
utworów, spośród których 
wiele stało się przebojami z 
piosenką „Słodkiego miłego 
życia” na czele, zaliczaną do 

największych polskich hitów
a istotną część jego twórczości 
stanowią utwory instrumen-
talne, z których wiele stało się 
przebojami (Wspomnienia z 
pleneru, Taniec w słońcu, Bez 
ograniczeń energii – 5-10-
15, Przytul mnie); utwory te 
stanowią znaczącą część pro-
gramu koncertów zespołu, co 
jest ewenementem na polskiej 
scenie muzycznej
a konsekwentnie dba o techni-
kę sceniczną (był prekursorem 
w tym zakresie) oraz wizualną 
oprawę koncertów i wykorzy-
stuje do tego celu najnowsze 
rozwiązania techniczne; w 
swojej karierze estradowej 
przeszedł drogę od oświetle-
nia zrobionego chałupniczo 
z baniek na mleko po lasery 
i pirotechnikę oraz światła 
najnowszej generacji  

Sławomir Łosowski na uboczu 
muzyki uprawia także rysu-
nek, do którego talent rozwijał 
pod okiem ojca artysty rzeź-
biarza; miał już kilkadziesiąt 
wystaw indywidualnych.

Najbliżsi fani KOMBI za 
jedno z największych doko-
nań Sławomira Łosowskie-
go uważają jego powrót do 
koncertowania po 12 latach 
nieobecności na scenie, i to w 
sytuacji, gdy od roku działał 
zespół o łudząco podobnej 
do KOMBI nazwie, założony 
przez byłych muzyków zespo-
łu Łosowskiego ( i z wielkim 

hukiem reklamowany jako  
reaktywacja Kombi). Przez 
lata trwała próba wymazania 
Sławomira Łosowskiego z 
historii zespołu KOMBI i „za-
kopania go żywcem”. Ale – jak  
śmieje się sam lider - „mumia 
powróciła”. 

Sławomir Łosowski jest 
laureatem wielu nagród i wy-
różnień, m.in. I nagrody Fe-
stiwalu Młodzieżowej Muzyki 
Współczesnej w Kaliszu w 
1973 r. i głównej nagrody in-
dywidualnej festiwalu Jazz nad 
Odrą w 1974 r. Zespół pod jego 
kierownictwem dwukrotnie 
wygrał głosami publiczności 
konkursy KFPP w Opolu za 
piosenki jego kompozycji: 
„Słodkiego miłego życia” w 
1984 r. (konkurs „Przeboje”) 
i „Polska drużyna” w 2018 r. 
(konkurs „Przebój na Mun-
dial”). Łosowski realizuje 
wciąż nowe projekty artystycz-
ne, jednym z ważniejszych z 
ostatnich miesięcy był koncert 
KOMBI „Jaki jest wolności 
smak” z Orkiestrą Symfonicz-
ną Filharmonii w Szczecinie. 
Obecnie Artysta pracuje nad 
nowym miksem kompozycji 
„Bez ograniczeń energii”, 
szerokiej publiczności bardziej 
znanej pod tytułem „5-10-15” z 
programu TVP, którego przez 
25 lat była muzyczną czołów-
ką. Utwór „Bez ograniczeń 
energii: 5-10-50” to muzyczny 
light motiv złotego jubileuszu 
Sławomira Łosowskiego.   

To warsztaty edukacyjno - in-
formatyczne, takie spotkanie 
klubowe dla 40 - 50 seniorów.

Celem zadania jest walka z e 
wykluczeniem osób starszych 
oraz zainteresowanie seniorów 
dużymi możliwościami inter-
netu, a w konsekwencji pobu-
dzenie nowych zainteresowań 
i rozwój pracy twórczej.Ten cel 
zamierzamy osiagnąć poprzez 
kontakt z muzyką z okresu ich 
młodości.

Celem zadania jest również 
umacnianie więzi między-
pokoleniowej w środowisku 
lokalnym.

Projekt skierowany jest do 
tej części seniorów, którzy są 
ciekawi, chca się uczyć, a nie 
posiedli jeszcze dostatecz-
nych umiejetności obslługi 
komputera oraz korzystania z 
internetu.

Warsztaty GRAJACA SZA-
FA to cykl spotkań klubowych, 
po jednym w każdym klubie 
osiedlowym. 

Każde spotkanie będzie się 
składało z dwóch 1,5 godzin-
nych części. Bedzie w nich 

uczestniczyć ok.50 seniorow 
z danej dzielnicy.

W pierwszej cześci każdego 
spotkania zostana zaprezen-
towane przez znawcę muzyki 
(także seniora, dziennikarza 
muzycznego) sylwetki znanych 
polskich, poznanskich także 
piosenkarzy popularnych w 
ubiegłym wieku. Ich dokona-
nia artystyczne zostana zapre-
zentowane w formie plików 
filmowych umieszczonych na 
światowym serwisie informa-
cyjnym You Tube.

Natomaist w drugiej częsci 
spotkania seniorzy dowiedzą 
się jaqk wyszukuje sie piose-
nek na You Tube, jak slucha 
się ich w last FM, a także w 
jaki sposób można je ściągnąć 
z serwisów wymiany plikow.

Nie zabraknie też nauki 
dotyczącej wyszukiwania bio-
gramów piosenkarzy w sieci, 
zdjęć w google, grafiki czy 
wreszcie uzupelnienie hasel 
w Wikioedii.

W przerwie miedzy pierw-
szą a drugą częścią warsz-
tatów uczestmicy otrzymaja 

poczestunek podczas którego 
wystapi poznański zespół 
wykonujący covery utworów 
z oresu świetności audycji 
Grajaca Szafa nadawanej z 
Rozgłośni Polskiego Radia w 
Poznaniu.

W zajęciach praktycznych 
będzie brało udział pięciora 
studentó - wolontariuszy, któ-
rzy bedą pomagali seniorom w 
obsłudze komputera i interne-
tu.Każdy z uczestników otrzy-
ma wydrukowane materialy 
szoleniowe, które w przystęp-
ny sposób dla osob starszych 
będą instruowały o sposobach 
korzystania z internetu.

Dla zainteresowanych klu-
bów seniora przedstawimy 
kalkulację dot. tych warsz-
tatów. Wezmą w nich udział 
m.in. prelegent muzyczny ,szef 
techniczny, instruktor infor-
matyczny, akustyk,koncert 
zespolu coverowego.

Zaintrredsowane kluby se-
niora prosimy o kontakt ema-
ilowy wodniczak@poczta.
onet.pl lub telefoniczny 692 
809039.  Krzysztof Wodniczak

Fundacja Malta zapra-
sza do dialogu profesora 
Timothy’ego Snydera oraz 
rapera donGURALesko. Na 
placu Wolności w Poznaniu 2 
czerwca odbędzie się koncert 
„Ani słowa bez nas” oraz 
premiera online audiobooka 
„O tyranii. 

Dwadzieścia lekcji z XX wie-
ku”. Wszystko po to, aby szerzyć 
wartości europejskie – demo-
krację, wolność słowa, odpowie-
dzialność obywatelską – wśród 
młodego pokolenia Polaków. 
Akcji towarzyszą debaty i pre-
miera teledysku do utworu „20” 
donGURALesko.

Piętnasta rocznica wejścia 
do wspólnoty europejskiej, 26 
maja odbyły się wybory do 
Europarlamentu. 4 czerwca 

mija 30 lat od pierwszych czę-
ściowo wolnych wyborów do 
Sejmu i Senatu RP. Jesienią, 
Polacy po raz kolejny będą 
mogli zagłosować na swoich 
przedstawicieli w Parlamencie 
Rzeczpospolitej Polskiej. To 
wiele okazji, aby głośno mówić 
o potrzebie głosowania. „Weź 
odpowiedzialność za oblicze 
świata”, „Wspieraj słuszne spra-
wy” – lekcje, których udziela 
nam Timothy Snyder stanowią 
memento dla współczesnego 
świata. To dobry moment, aby 
pokazać, jakie znaczenie ma 
udział w absolutnie każdych 
wyborach.

Raper donGURALesko, na 
zaproszenie Fundacji Malta, 
przygotował specjalny utwór 
zatytułowany „20” na podsta-
wie eseju profesora Snydera „O 

tyranii. Dwadzieścia lekcji z 
XX wieku”, w której historyk 
charakteryzuje początki ustro-
jów totalitarnych, ich genezę i 
towarzyszące jej nastroje spo-
łeczne. Utworowi towarzyszyć 

będzie teledysk, w którym 
– poza donGURALesko – wy-
stępuje również profesor Snyder. 
Premiera klipu odbędzie się 18 
maja na placu Wolności podczas 
poznańskiej Nocy Muzeów. 

Raper nagrał także „O tyranii” 
w formie audiobooka, który 
Fundacja Malta udostępnia 
bezpłatnie do ściągnięcia w dniu 
koncertu. Utwór „20” ukaże się 
na najnowszej płycie „Latające r

Finałem społecznej akcji 
będzie koncert donGURALesko 
2 czerwca o g. 20:30 na placu 
Wolności wraz z premierą au-
diobooka „O tyranii. Dwadzie-
ścia lekcji z XX wieku”  

„Do współpracy zaprosiliśmy 
osoby z – wydawałoby się – 
różnych porządków, mówiące 
różnymi językami i do różnych 
osób. Chcemy w ten sposób 
przełożyć niezwykle ważną 
naukę Timothy’ego Snydera na 
komunikację z osobami młode-
go pokolenia. Z drugiej strony, 
chcemy nauczyć się także ich 
sposobu myślenia i patrzenia 

na świat. Chcemy pokazać, że 
traktujemy siebie równo – na-
wet jeśli czytamy różne książki 
i słuchamy różnej muzyki, 
budujmy razem społeczeństwo 
obywatelskie” – mówi o projek-
cie Michał Merczyński, prezes 
Fundacji Malta, pomysłodawca 
akcji „Ani słowa bez nas”.

Każde społeczeństwo ponosi 
odpowiedzialność za swoje 
decyzje. Muzyczne lekcje don-
GURALesko i Snydera mają 
przypomnieć obywatelom w 
każdym wieku, że warto głoso-
wać. Stańmy murem za słowami 
profesora „Wolni jesteśmy tylko 
wtedy, gdy sami decydujemy o 
tym, kiedy jesteśmy widoczni, 
a kiedy nas nie widać. (...) Póki 
możesz, głosuj w wyborach 
lokalnych i ogólnokrajowych. 

Krzysztof Wodniczak

Złoty jubileusz Sławomira Łosowskiego 

GRAJACA SZAFA dla seniorów

Koncert "Ani słowa bez nas"

Kolejny koncert Szczecin 
Music Fest,sobota, 18 maja, 
godz. 20.00, Szczecin, Stara 
Rzeźnia.

MORCHEEBA to jedna z naj-
większych legend brytyjskiego 
trip hopu, są wymieniani jednym 
tchem obok Massive Attack i 
Portishead. Zespół powstał w 
połowie lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku i wydał do-
tychczas dziewięć studyjnych 
albumów, które sprzedały się w 
nakładzie ponad 10 milionów 
egzemplarzy. Są twórcami wielu 
hitów, m.in. tak znanych utwo-
rów jak: „The Sea”, „Otherwise”, 
„Trigger Hippie”czy „Rome 
Wasn’t Built In A Day”.

Głównymi postaciami Mor-
cheeby są charyzmatyczna 
wokalistka Skye oraz Ross 
Godfrey, założyciele grupy. Ich 
muzyczne drogi miały różne 
etapy, m.in. rozeszły się na kilka 
lat, a Skye w tym czasie rozwi-
jała karierę solową. Ostatnia 
płyta grupy to bardzo wysoko 
oceniony album „Blaze Away” 
(premiera 1 czerwca 2018). 
Płyta zadziwia świeżością i 
zręcznością, a Skye i Ross jak 
zwykle fenomenalnie porusza-
ją się pomiędzy muzycznymi 
gatunkami. Po ponad dwóch 
dekadach na scenie Morcheeba 
wciąż znajduje nowych fanów 
ceniących muzykę bez schema-
tów i stylistycznych ograniczeń. 
„Blaze Away” emanuje arty-
styczną wolnością i niezwykłą 
swobodą. Płytę uświetniają 
znakomici goście, m.in.: Ro-
ots Manuva, Benjamin Biolay, 
Amanda Zamolo.

NUBYA GARCIA
Nowa brytyjska scena jazzowa 
to w ostatnich latach najbardziej 
ożywczy nurt współczesnego 
jazzu. To właśnie dzięki niej 
powrócił duch Johna Coltrane’a 
i Pharoaha Sandersa, afrykań-
skich korzeni, duchowości i 
stylistycznej otwartości. Nubya 
Garcia to jedno z najważniej-
szych nazwisk tej sceny, obok 
m.in. Ezra Collective, Alfa Mist 
czy saksofonisty Shabaki Hut-
chingsa (Sons of Kemet).

Artystka jest zdobywczy-
nią prestiżowej nagrody „Bre-
akthrough Act of the Year” 
przyznawanej przez legendarną 
londyńską stację Jazz FM. Jej 
album „Nubya’s 5ive” (Jazz 
Re:freshed) choć ukazał się 
niespełna dwa lata temu to 
obrósł już legendą i jest jedną 
z najbardziej pożądanych płyt 
jazzowych na świecie! Jej na-
kład został wyprzedany w kilka 
tygodni, podobnie jak reedycja, 
która ukazała się w odpowiedzi 
na wielkie zapotrzebowanie 
rynku. Artystka ma ponadto na 
koncie EP-kę „When We Are”. 
Usłyszeć ją też można na spe-
cjalnym wydawnictwie „We Out 
Here” nagranym przez reprezen-
tantów nowej jazzowej sceny 
brytyjskiej. Oprócz prowadzenia 
własnego zespołu Nubya wspiera 
swoim udziałem zespoły Nerija, 
Maisha i grupę Joe Armon-Jo-
nesa. Artystka związana jest ze 
środowiskiem skupionym wokół 
Brownswood Records i Gillesa 
Petersona, jednego z najsłynniej-
szych dziennikarzy muzycznych 
i promotorów jazzu na świecie.

Krzysztof Wodniczak

Przedstawiciele instytucji 
muzycznych, wybitni i 
znani artyści, pedagodzy 
i przede wszystkim adepci 
sztuki wokalnej przyja-
dą do Nowego Sącza za 
sprawą rozpoczynającego 
się roku jubileuszowego 
XX Międzynarodowego 
Festiwalu i XVIII Konkur-
su Sztuki Wokalnej im. 
Ady Sari. 

Festiwal  i Konkurs, odby-
wające się cyklicznie co 2 
lata nieprzerwanie od 1985 
roku, szybko stały się czymś 
więcej niż tylko rywalizacją 
śpiewaków na scenie, promu-
jąc sztukę operową lokalnie, 
w Małopolsce, na poziomie 
krajowym i międzynarodo-
wym. To właśnie w Nowym 
Sączu, na konkursowej sce-
nie, swoje kariery zaczynali 
tacy artyści jak m. in.: Piotr 
Beczała, Andrzej Dobber, Mi-
lijana Nikolić, Anna Simińska, 

Anna Lubańska czy Arnold 
Rutkowski.

Utalentowani, młodzi wo-
kaliści z 14 krajów (Polska, 
Austria, Brazylia, Chorwacja, 
Chiny, Gruzja, Holandia, Ir-
landia, Izrael, Rosja, Rumunia, 
Słowacja, Ukraina, Włochy) 
zaprezentują swoje umiejęt-
ności przed jury złożonym z 
artystów, agentów operowych, 

pedagogów i przedstawicieli 
instytucji muzycznych z całe-
go świata. 

Obok przewodniczącej Mał-
gorzaty Walewskiej w jury 
zasiądą: Josef Fuchs – dyrektor 
ds. obsad w Nederlandse Re-
isopera, Katarzyna Oleś-Bla-
cha – śpiewaczka, pedagog 
Akademii Muzycznej w Kra-
kowie, Ioan Holender – dorad-
ca ds. Artystycznych Festiwalu 
Wiosennego w Tokio, Izabela 
Kłosińska – śpiewaczka, dy-
rektor ds. obsad w Teatrze 
Wielkim-Operze Narodowej 
w Warszawie, Franziska Hun-
ke – dyrektor Agencji „Artista 
International” w Monachium, 
Constanze Könemann - dy-
rektor Agencji Canto+ w Ba-
den-Baden oraz Wojciech Ma-
ciejowski – śpiewak, pedagog 
śpiewu, sekretarz jury. 

Transmisja online z przesłu-
chań konkursowych na stronie 
www.adasari.pl.

Krzysztof Wodniczak

16 edycja  Szczecin Music Fest

XVIII Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari
Nowy Sącz, Lusławice, Bytom - 28 maj godz 20.00
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Z okazji 79 rocznicy 
popełnienia przez 
NKWD  zbrodni 
katyńskiej oraz 9 
rocznicy katastro-
fy smoleńskiej 10 
kwietnia Burmistrz 
Rakoniewic dr 
Gerard Tomiak, Za-
stępca Burmistrza 
Arkadiusz Pawłow-
ski oraz Sekretarz 
Gminy Jarosław 
Marciniak złożyli 
złożyli wiązankę 
pod obeliskiem 
na rakoniewickim 
rynku.

W niedzielny wieczór 31 mar-
ca w Hali Widowiskowo – 
Sportowej w Rakoniewicach 
w ramach kolejnego „Koncertu 
Wiosennego”, wystąpił Artur 
Andrus, znany polski dzien-
nikarz, poeta, piosenkarz i 
artysta kabaretowy. Publicz-
ność przywitali Burmistrz 
Rakoniewic dr Gerard Tomiak 
oraz Dyrektor Rakoniewickie-
go Ośrodka Kultury Gizela 
Ziółkowska. Artysta swoją 
charyzmą podbił rakoniewicką 
publiczność, a teksty piosenek 
rozbawiły ludzi do łez. Ten 
niezwykły koncert pokazywał 
jak można doszukiwać się 
śmiesznych sytuacji i kabare-
towych historii w codziennym 
życiu, które pisze naprawdę 
niecodzienne scenariusze. 

Burmistrz Rakoniewic dr 
Gerard Tomiak zwrócił się 
z pisemną propozycją do 
Burmistrza Nowego Tomy-
śla dr Włodzimierza Hib-
nera, dotyczącą możliwości 
nawiązania współpracy 
przy budowie ścieżki pieszo
-rowerowej wzdłuż trasy do 
Kuźnicy Zbąskiej. 

Władze Gminy Nowy Tomyśl 
planują utworzenie takiego 
ciągu na swoim terenie. Bur-
mistrz Rakoniewic z kolei 
wyszedł z inicjatywą dla kon-
tynuacji tego przedsięwzię-
cia od granicy Gminy Nowy 
Tomyśl aż do samej Kuźnicy 
Zbąskiej. W związku z tym 
Burmistrz Włodzimierz Hib-
ner, w towarzystwie mece-
nasa Kamila Sokołowskiego 
postanowił, w poniedziałek 
15 kwietnia, przyjechać do 
Urzędu Miejskiego w Ra-

koniewicach na spotkanie w 
tej sprawie. W posiedzeniu 
udział wzięli także Burmistrz 
Gerard Tomiak oraz Sekretarz 
Gminy Jarosław Marciniak. 
Rozmowy dotyczyły natomiast 
możliwości wspólnego zreali-
zowania budowy wspomnianej 
ścieżki. Zgodnie z założeniami 

inwestycja miałaby zostać 
sfinansowana z budżetów obu 
gmin, a jej głównym celem 
byłaby poprawa bezpieczeń-
stwa użytkowników ruchu na 
trasie biegnącej do Kuźnicy 
Zbąskiej. O kolejnych ustale-
niach w tej sprawie będziemy 
Państwa informować.

Rocznica zbrodni katyńskiej 

Artur Andrus w Hali 
Widowiskowej

Budowa ścieżki do Kuźnicy

Burmistrz Rakoniewic  dr 
Gerard Tomiak oraz Karo-
lina Fojud z Urzędu Stanu 
Cywilnego odwiedzil i 2 
kwietnia Panią Janinę Mi-
chalską z okazji Jej 102 
urodzin. Na ręce szanownej 

Jubilatki przekazane zostały 
list gratulacyjny, kwiaty oraz 
tort. Pani Janina przyznała, 
że bardzo cieszyła się na 
wizytę delegacji z urzędu i 
już nie może doczekać się 
kolejnej za rok. Szanowna 

Jubilatka swoje urodziny 
spędzała w gronie rodziny. 
Pani Janinie życzymy wiele 
zdrowia, pomyślności oraz 
mnóstwa wspaniałych chwil 
w towarzystwie najbliż-
szych !

W piękne słoneczne popołu-
dnie 25 kwietnia o godzinie 
17.00 duża grupa miłośni-
ków sportu, historii i dobrej 
zabawy wybrała się na Rajd 
Pieszy w rocznicę śmierci 
Michała Drzymały, organi-
zowany przez Burmistrza 
Rakoniewic i Rakoniewicki 
Ośrodek Kultury. Był to 
pierwszy rajd organizo-
wany przez Rakoniewicki 
Ośrodek Kultury i nie obyło 
się bez zmian. 

Po raz pierwszy zbiórka 
uczestników odbyła się przed 
Rakoniewickim Ośrodkiem 
Kultury, ale już później trady-
cyjnie Przewodniczący Rady 
Krzysztof Krawczyk wraz z 
Dyrektor ROK Gizelą Ziół-
kowską przeprowadzili krótką 
rozgrzewkę i wszyscy uczest-
nicy zrobili sobie pamiątkowe 
zdjęcie pod wozem Michała 
Drzymały. Tradycyjnie też 
udział w rajdzie wzięli Bur-
mistrz Rakoniewic dr Gerard 
Tomiak, Zastępca Burmistrza 
Arkadiusz Pawłowski i miesz-
kańcy Gminy Rakoniewi-
ce. Trasa rajdu wiodła przez 
las, który dawał przyjemny 
cień w to upalne popołudnie. 
Podczas wędrówki często w 
rozmowach przewijał się temat 
historii Michała Drzymały, 
jego losów, tamtejszych re-
aliów i jego uporu. Jedynym 
przystankiem na trasie był 
obelisk Michała Drzymały. 
Tutaj na wędrowców czekał już 
Tadeusz Drzymała, potomek 
bohatera i sołtys wsi Drzy-
małowo. Podczas tego postoju 

Burmistrz powiedział kilka 
słów nawiązując do historii 
naszego bohatera, a także od-
niesień do dzisiejszych czasów. 
Podziękował też wszystkim 
za tak liczne przybycie i za 
wspólnie spędzony czas. Po 
tej krótkiej przemowie, złożył 
kwiaty pod obeliskiem, a w 
jego ślady poszły również 
inne delegacje. Po tej chwili 

zadumy wszyscy przeszli do 
Drzymałowa aby wspólnie 
zregenerować siły przy pysznej 
zupie oraz żeby porozmawiać 
w miłej piknikowej atmosfe-
rze. Organizatorzy dziękują 
wszystkim uczestnikom Rajdu 
Pieszego za to wyjątkowe spo-
tkanie i zapraszają na kolejny 
rajd, który odbędzie się już 
za rok! 

102 urodziny pani Janiny

Rajd Pieszy w rocznicę śmierci 
Michała Drzymały
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W czwartek 21 marca na 
sali wiejskiej w Łąkiem od-
była się piękna uroczystość 
z okazji dwóch Jubileuszy: 
60-lecia Koła Gospodyń 
Wiejskich w Łąkiem oraz 
35-lecia działalności Zarzą-
du tegoż Koła. 

Wieczorne spotkanie zaszczy-
cili swoją obecnością: Senator 
Rzeczpospolitej Polskiej (IX 
kadencji Senatu) – Jan Filip 
Libicki, Burmistrz Rakoniewic 
– dr Gerard Tomiak, Wicepre-
zes Poznańskiego Okręgowego 
Związku Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych w 
Poznaniu – Irena Piotrowska, 
Przewodniczący Rady Powia-
towej Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej w powiecie grodzi-
skim – Jerzy Kostrzewa wraz 
z żoną Barbarą, Sekretarz Po-
wiatu Grodziskiego – Tomasz 
Dolata, Radny Powiatu Gro-
dziskiego – Stanisław Lenart, 
Kierownik Biura Powiatowego 
ARiMR w Grodzisku Wlkp. 
– Marian Piotrowski, Główny 
Specjalista Powiatowego Ze-
społu Doradztwa Rolniczego w 
Grodzisku Wlkp. – Genowefa 
Feldgebel, Prezes Nadobrzań-
skiego Banku Spółdzielczego 
w Rakoniewicach – Mirosław 
Stachowiak, Radna Gminy i 
Sołtys Łąkiego – Halina Wajs, 
Dyrektor Rakoniewickiego 
Ośrodka Kultury – Gizela 
Ziółkowska, była Instruktorka 
ds. gospodarstwa wiejskie-
go – Urszula Paluch, Prezes 
Stowarzyszenia Kół Gospodyń 
Wiejskich w Rakoniewicach 
– Katarzyna Krajewska, Dy-
rektor Zespołu Przedszkolno
-Szkolnego w Łąkiem – Aldo-
na Sitarz, Grono Pedagogiczne 
oraz Sekretarz Szkoły, Prezes 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Łąkiem i jednocześnie Soł-
tysa Wsi Nowe Łąkie – Ka-
rol Matysiak oraz Naczelnik 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Łąkiem – Jacek Kędziora, 
Rada Sołecka z Łąkiego oraz 
Panie z Kół Gospodyń Wiej-
skich z gminy Rakoniewice.

Po przywitaniu goście zosta-
li zaproszeni w sentymentalną 
podróż do przeszłości. Została 
im przedstawiona historia Koła 
Gospodyń Wiejskich w Łą-
kiem.  Analizując dokumenty 
historyczne Koła Gospodyń 

Wiejskich w Łąkiem to po-
czątki kobiecej działalności 
społecznej datuje się na 1959 
rok. Powołanie struktur spo-
łecznych wynikało z natural-
nych potrzeb ludności. W tym 
czasie we wsi był już prąd, w 
czynie społecznym zbudowano 
szosę przez wieś, a do szkoły 
chodziły dzieci z Adolfowa, 
Błocka, Nowego i Starego 
Łąkiego. Założycielką Koła 
Gospodyń Wiejskich była Pani 
Teresa Polak – nauczycielka 
Szkoły Podstawowej. Gdy 
wyprowadzała się z Łąkiego 
pałeczkę przewodniczącej 
przekazała Pani Ludwice Ka-
pustka. Zmiana w sztafecie 
nastąpiła w 1967 roku kiedy 
obowiązki przewodniczącej 
Koła przejęła nauczycielka 
miejscowej szkoły Pani Cze-
sława Piguła, w 1969 Pani 
Anna Wieczorek, a po niej 
Pani Maria Wawrzynowska. 

Koło Gospodyń skupiało 
wówczas chyba wszystkie 
mieszkanki Adolfowa, Nowe-
go i Starego Łąkiego. Każda 
z nich prowadziła gospodar-
stwo domowe, pracowała na 
roli i bez większych wygód 

i udogodnień wychowywała 
co najmniej trójkę dzieci. Go-
spodynie zrzeszone w Kole 
szkoliły się w miejscowym 
Klubie przy Sali Wiejskiej jak 
przygotowywać nowatorskie 
potrawy i przetwory, piec cia-
sta. Aby ułatwić sobie pracę 
panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich doprowadziły do założe-
nia kuchenek na butle gazowe 
we własnych domach. Dużym 
ułatwieniem było również 
zamawianie i rozprowadzanie 
piskląt kurzych i kaczych oraz 
paszy dla nich. 

W jesienne i zimowe wie-
czory gospodynie haftowały, 
szydełkowały, robiły na dru-
tach różnego rodzaju podu-
chy, skarpety czy rękawiczki. 
Regularnie spotykały się też 
na skubaniu pierza chodząc 
od domu do domu. Ta trady-
cja to było podtrzymywanie 
społecznych więzi, wzajemna 
pomoc, przekazywanie sta-
rych opowieści, podań i bajek. 
Nikt nie czuł się samotny, 
niepotrzebny czy opuszczony. 
Na skubaniu pierza spotykały 
się babcie, córki, teściowe, 
synowe i wnuczki. Najbardziej 

ciekawe były wspomnienia 
tych najstarszych babć, które 
opowiadały jak to pierwej by-
wało w najbliższej okolicy. Kto 
gdzie mieszkał, co się działo w 
pałacu hrabiego w Gościeszy-
nie a co na plebanii u probosz-
cza, jak to było na odpustach 
i wiejskich zabawach. Dzieci 
siadały w kącie albo przy 
kaflowym piecu i słuchały z 
zaciekawieniem. Za oknem 
było biało, z dachów zwisały 
sople i trzeszczał mróz, który 
malował na szybach zimowe 
witrażyki. I tak toczyło się 
codzienne życie Koła do lat 
osiemdziesiątych. 

W 1984 roku po raz kolejny 
zmienił się Zarząd Koła, który 
funkcjonuje do dnia dzisiej-
szego. Przewodniczącą Koła 
została pani Zofia Moszak, 
jej Zastępcą – Pani Stanisła-
wa Wieczorek a Członkiem 
Zarządu – Pani Cecylia Ruta. 
Przez 35 lat Panie te dzielnie 
działały na rzecz swojej „ma-
łej ojczyzny” realizując cele 
statutowe, wszystko zgodnie z 
przyjętym mottem: „Kobieta 
może wszystko… jeśli tylko 
w to uwierzy”. 

Przez 60 lat funkcjonowania 
Koła Gospodyń Wiejskich 
wieś Łąkie wypiękniała. Są 
zadbane zagrody i piękne 
ogródki kwiatowe. W znacz-
nym stopniu przyczyniły się do 
tego różnego rodzaju szkolenia 
rolnicze i ogrodnicze. Orga-
nizowano też wiele pokazów 
o różnej tematyce, np. pokaz 
garmażeryjny, napojów i de-
serów, pokazy kosmetyczne 
czy stroików świątecznych. 
Panie chętnie uczestniczyły w 
wystawach warzyw, owoców i 
kwiatów na gminnych czy po-
wiatowych dożynkach, plotły 
wieńce dożynkowe i pomagały 
w organizowaniu gminnych 
dożynek w Łąkiem. 

Były też spotkania z leka-
rzami różnych specjalizacji 
czy spotkania z ciekawymi 
ludźmi. A, że nie samą pracą 
człowiek żyje, więc był też 
czas na zabawę. Organizowano 
bale sylwestrowe, wieczorki, 
zabawy, majówki a dochód 
z nich przeznaczano na za-
kup naczyń do wypożyczalni 
sprzętu gospodarstwa domo-
wego oraz na wycieczki po 
Polsce.

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Łąkiem przez cały okres 
swego istnienia współpracuje 
ze Szkołą i organizacjami 
działającymi we wsi czyli z 
Radą Sołecką i Ochotniczą 
Strażą Pożarną. Od 12 lat Koło 
Gospodyń z Łąkiego współ-
pracuje także ze Stowarzy-
szeniem Gospodyń Wiejskich 
Gminy Rakoniewice poprzez 
wspólną organizację spotkań 
i uroczystości mających na 
celu m.in. promowanie Gminy 
Rakoniewice, aktywizowanie 
i integrowanie środowiska 
wiejskiego, propagowanie i 
pielęgnowanie tradycji regio-
nalnych oraz udział w wysta-
wach czy wernisażach. 

Pamiętnym dniem dla Koła 
Gospodyń Wiejskich w Łą-
kiem stała się data 27 grudnia 
2018 roku. Tego dnia Koło zo-
stało oficjalnie zarejestrowane 
według nowych przepisów do 
Krajowego Rejestru Kół Go-
spodyń Wiejskich. 

Zmieniają się czasy, a człon-
kinie Koła Gospodyń z Łą-
kiego są wierne tradycjom 
przekazywanym z pokolenia 
na pokolenie. Są też dumne ze 
swoich skromnych osiągnięć. 

W ramach wspomnień, 
„chwilą ciszy” uczczono pa-
mięć wszystkich zmarłych 
członkiń Koła. 

Następnie przyszedł czas 
na podziękowania. Najpierw 
podziękowano członkiniom za 
pracę na przestrzeni minionych 
60 lat a Zarządowi Koła za 
pracę przez 35 lat. Podzięko-
wano także władzom Gminy, 
Powiatu, Radnym, Sołtysom, 
Radzie Sołeckiej, Ochotniczej 
Straży Pożarnej, Zespoło-
wi Przedszkolno-Szkolnemu 
w Łąkiem oraz sponsorom, 
dzięki którym jubileuszowa 
uroczystość Koła Gospodyń 
Wiejskich w Łąkiem mogła 
mieć piękną oprawę.

Na ręce przewodniczącej 
powędrowały od zaproszonych 
gości życzenia, kwiaty i upo-
minki. W części artystycznej 
wystąpiła młodzież z Zespołu 
Przedszkolno-Szkolnego w 
Łąkiem oraz  zespół „Wia-
ruchna” z Urbanowa. Uczta 
jubileuszowa toczyła się w 
biesiadnej atmosferze, przy 
suto zastawionych stołach.

Urszula Darcz

Jubileusze Koła Gospodyń Wiejskich w Łąkiem

Zjeżdżamy ostrożnie i z roz-
wagą. Gdyż droga jest  znowu 
bardzo śliska pomimo założo-
nych dużych łańcuchów mia-
łem trudności ze zjazdem.  Po 
zjechaniu z góry zdejmujemy 
już tylko fragmenty dużych 
łańcuchów, pozostawiając 
na kole tylko małe łańcuchy. 
Rękawice są już całe prze-
moczone i poszarpane więc 
rozpinamy te łańcuchy gołymi 
rękoma. Z łańcuchów pozo-
stały już tylko strzępy. Oby 
nie były już potrzebne. A  Ci 
kamikadze tymi autobusami 
po tych zaśnieżonych drogach 
to jadą tak ostro, że tylko śnieg 
za nimi wiruje.   (zdj212)   Zjeż-
dżając z tej góry droga tutaj jest 
znowu bardzo wąska i bardzo 
półokrągła stając się bardzo 
niebezpieczna ,gdyż jest po-
kryta cienką warstwą śniegu. 

Ni stąd ni z owąd nasilił 
się bardzo silny boczny wiatr. 
Przy tym silnym bocznym 
wietrze, można być zepchnię-
tym w najlepszym przypadku 
do rowu. Dobrze, że nie ma 
tutaj ruchu i można jechać 
środkiem drogi. Przed nami 
znowu widzę długi ośnieżony 
podjazd i mniej więcej, w 

połowie podjazdu stoi duży 
ciężarowy samochód który 
nie dał rady podjechać. Jak 
się później okazało był to 
samochód bułgarski. Tym ra-
zem ja znowu jadę pierwszy. 
Nabrałem rozpędu i w miarę 
możliwości jadę na maxa, a 
za mną pozostałe samochody. 
Z daleka już widzę jak z góry  
zjeżdża turecki samochód któ-
ry nie zamierza się zatrzymać. 
Nie wiem dlaczego, może już 
wpadł w poślizg i ma trudności 
z zatrzymaniem. Kierowca sto-
jącego samochodu wyskakuje 
i biegnie w kierunku zjeżdża-
jącego tureckiego samochodu 
i rozpaczliwie macha rękoma 
próbując go zatrzymać. I w 
ostatniej chwili turek się za-
trzymał. Przecież widział mnie 
ten osioł na pewno, bo ja już 
z daleka mrugałem długimi 
światłami jadąc pod tą górę. 
A pojazdy jadące pod górę 
maja zawsze pierwszeństwo. 
Bo takie tutaj panują zasady. 
Tym który zatrzymał jadącego 
z góry turka był kierowca buł-
garski. Przejeżdżając obok nie-
go zatrąbiłem i podziękowałem 
podnosząc rękę do góry nie 
zdejmując nogi z gazu. Byłem 

jemu bardzo wdzięczny oraz 
pozostali koledzy również. Był 
to jak się później okazało ostat-
ni taki trudny podjazd, a tak 
nie wiele brakowało a było by 
znowu szarpanie i zakładanie 
tych fragmentów łańcuchów. 
Dzięki Ci bułgarski kolego. 
Jak na razie przejechaliśmy 
dopiero połowę drogi. Jadąc 
dalej wzdłuż nie zamarzniętej 
rzeki widzę stary kamienny 
przerwany most który zapewne 
służył przez stulecia miejsco-
wej ludności.  

Po ujechaniu jeszcze kilku-
dziesięciu kilometrów prze-
jeżdżam znowu przez most 
nad nie zamarzniętą rzeką ale 
już o solidnej konstrukcji oraz 
panoramę przylegających gór.  

Droga tutaj idzie wzdłuż 
rzeki jest mocno zaśnieżona 
ale w miarę równa.   Jadąc 
dalej  znowu widzę   przede 
mną te nie kończące się góry. 
Droga jak na razie nie jest aż 
taka trudna ale za to jest bar-
dzo ślizga, nie jadę szybciej 
jak 50na godzinę bo samochód 
znowu zaczyna się uślizgiwać.    
Po przejechaniu tych gór wjeż-
dżam do  miejscowości Yozgat 
gdzie mieścił się punkt kon-

trolny policji i obowiązkowo 
musimy się zatrzymać  aby 
podstemplować karty policyj-
ne. Po przyjściu na Policję z 
kartami do podstęplowania, 
Policja jeszcze dodatkowo 
zażyczyła sobie aby przynieś 
tarczki tachografu. Po spraw-
dzeniu pokiwał tylko głową, 
gdyż rzadkością była szybkość 
50km/h a więc nie było proble-
mu z szybkością. Ale myśląc 
po ichnemu to myśleli,że coś 
zasępiom a tu nic z tego. 

Po załatwieniu formalności 
na policji, idziemy do turec-
kiej restauracji która jest tuż 
obok. A więc wykorzystując 
te zatrzymanie idziemy coś 
zjeść bo od śniadania nic nie 
jedliśmy a jest już godzina 
18 i zaczyna zapadać zmrok. 
Wchodząc do maleńkiej re-
stauracji w której to siedziało 
kilku kierowców tureckich 
oraz trzech prawdopodobnie 
tutejszych tubylców w trady-
cyjnych strojach z charaktery-
stycznymi nakryciami głowy, 
czyli czapek bez rydelków  
palili tzw. fajkę pokoju czyli 
sisze i  popijając tradycyjnym 
czajem w małych szklanecz-
kach. Wszyscy trzej mieli 

charakterystyczne długie siwe 
brody i wyglądali na taką 
radę mędrców tej miejsco-
wości, którzy   bacznie się 
nam przyglądali mamrocząc 
coś pod nosem. W między 
czasie podszedł do nas mały 
kelner, który zapraszał nas 
na kolację mówiąc po polsku 
„proszę zjeść dobre jedzenie”, 
i to była cała jego znajomość 
polskiej mowy. Natomiast po 
chwili z za baru wyszedł szef  
i gestem ręki również nas 
zaprasza przynosząc tureckie 
karty menu. Zamówiliśmy jak 
zwykle smażoną baraninę i 
wszelkie dodatki zieleniny 
z oliwkami. Jedzenie jak 
zwykle jest tutaj zdrowe i wy-
śmienite, i co najważniejsze 
dla nas to, że nie jest takie 
drogie. Tym razem zamiast 
tureckiego piwa był turecki 
czaj. Fajnie jest, gdy tak się 
siedzi najedzony a w dodatku 
jeszcze w  ciepłym pomiesz-
czeniu. Po prostu  nie chce się 
już dalej jechać. Jesteśmy już 
trochę zmęczeni.  Pozostało  
nam jeszcze do celu około 
200 kilometrów. Najchętniej 
bym już dzisiaj nie jechał, 
ale taki jest plan i musimy 

dzisiaj dojechać do Ankary 
bo po drodze nie ma żadnego 
parkingu. Jest już godzina 
19naszego czasu i jest już 
ciemno. A więc dziękujemy, 
płacąc po 250 TL i ruszamy 
dalej. Po ujechaniu paru kilo-
metrów zaczyna znowu padać 
śnieg, ale nie tak intensywnie. 
Tego śniegu to naprawdę mam 
już dość. Koledzy chyba rów-
nież. Droga  jak narazie jest  
prawie  bez śniegu. Tylko 
gdzie nie gdzie  na poboczach 
jest więcej śniegu. Natomiast 
na polach leży jeszcze sporo 
śniegu. Na termometrze jest 
w tej chwili minus 4 stopnie.

Jedzie się bardzo dobrze,  
mam  ciepło w kabinie bo 
jest dobry nawiew powie-
trza. Pogoda jest ładna, świeci 
księżyc a na niebie migające 
gwiazdy. Jedziemy maksy-
malną dozwoloną szybkością 
dla samochodów z przyczepą, 
a więc 60 km/h.

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

Wspaniały kawałek historii polskiego transportu (cześć 35)
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W ramach promocji nowego 
rządowego programu pod 
nazwą „Nowa Piątka” 
urzędnicy z Wielkopolskie-
go Urzędu Wojewódzkiego 
w Poznaniu odwiedzili 222 
gminy w województwie. 
Program zainaugurował 
wojewoda wielkopolski Zbi-
gniew Hoffmann, który 18 
marca odwiedził Dzienny 
Dom Seniora w Pniewach.  

„Nowa Piątka” to projekty 
zapowiedziane i realizowane 
przez rząd Prawa i Sprawiedli-
wości. Dotyczą one programu 

Rodzina 500 Plus na pierwsze 
dziecko, „trzynastej” emery-
tury, zniesienia podatku PIT 
dla pracowników do 26. roku 
życia, niższego PIT-u oraz pro-
jektu w sprawie przywrócenia 
lokalnych połączeń komunika-
cyjnych. Głównym celem kam-
panii informacyjno-konsul-
tacyjnej „Nowej Piątki” było 
dotarcie z ofertą do możliwie 
jak największej liczby miesz-
kańców. – Nowe propozycje 
programowe to efekt naprawy 
państwa i jego priorytetowych 
instytucji, dlatego wyruszy-
liśmy w Wielkopolskę, aby 

informować mieszkańców i 
wsłuchiwać się w ich głos. W 
ciągu miesiąca spotkaliśmy się 
z mieszkańcami większości 
gmin, do których przyjeżdżały 
nasze busy z punktem infor-
macyjnym. Każdy, kto chciał 
pozyskać informacje na temat 
programu, został obsłużony 
przez pracowników Wiel-
kopolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego – mówi wojewoda 
Zbigniew Hoffmann. 

Wśród najczęstszych py-
tań zadawanych urzędnikom, 
znalazły się sprawy związane 
z wypłatami w ramach progra-

mu Rodzina 500 Plus. Według 
szacunków Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego na te-
renie województwa wsparciem 
objęte zostanie łącznie ok. 600 
tys. dzieci (obecnie jest ich 340 
tys.). Wielkopolanie dopyty-
wali również o  „Emeryturę+”, 
której wartość wyniesie tyle, co 
emerytura minimalna – 1100 zł 
brutto. W Wielkopolsce dodat-
kową emeryturę otrzyma ponad 
700 tys. emerytów i rencistów. 
Świadczenie ma być wypłaca-
ne z urzędu, bez wypełniania 
wniosków. Pytania miesz-
kańców, którzy odwiedzili 

punkt informacyjny, dotyczyły 
także potrzeb związanych z 
połączeniami autobusowymi.  
– Mieszkańcy dopytywali nas 
przede wszystkim o funkcjo-
nowanie programu 500 Plus, 
zarówno w kontekście tej do-
tychczasowej formy, jak i na 
pierwsze dziecko. Temat budził 
niezwykłe zainteresowanie. 
Z kolei emeryci byli ciekawi 
zmian ustawowych w sprawie 
wypłaty trzynastej emerytury. 
Dopytywali m.in. o to, czy bę-
dzie kryterium dochodowe oraz 
czy wypłata będzie przysługi-
wała wszystkim emerytom i 

rencistom. Wielu mieszkańców 
sygnalizowało nam również 
problemy związane z komu-
nikacyjnym wykluczeniem 
poprzez brak lokalnych połą-
czeń autobusowych – tłumaczy 
Zbigniew Hoffmann. 

Program „Nowa Piątka” 
rządu Prawa i Sprawiedliwości 
ma dać nowe perspektywy 
rozwojowe, szczególnie w 
kontekście globalnego spo-
wolnienia gospodarczego. 
Według rządowych szacunków 
realizacja „Nowej Piątki” ma 
kosztować ok. 40 mld zł. 

Sebastian Antczak

"Nowa Piątka" odwiedziła 222 gminy

m Trzciel
W Staszowie (województwo 
Świętokrzyskie) w ramach 
XXV Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży w dniach 
30.04. - 01.05.2019 rywalizo-
wali zawodnicy w zapasach 
(styl klasyczny). Nasz klub 
reprezentował Grzegorz Hil-
debrand, który pewnie wywal-
czył finał w kat. 60 kg.

Ostatecznie uplasował się na 
drugim miejscu przegrywając 
z zawodnikiem UAKS Podla-
sie (Salimov Arslanbek).

Warto również dodać, że 
wychowanek trenera Mieczy-
sława Kurysia Jan Chojnacki, 
obecnie zawodnik KS Sobieski 
Poznań, wywalczył złoto w kat 
65 kg. Nie pozostawił złudzeń 
przeciwnikom. Pokonał ich w 
pięknym stylu tracąc podczas 
zawodów tylko 1 punkt, a 
zdobywając ich 29. W finale 

pokonał na punkty zawodnika 
UKS Olimpijczyk Kędzierzyn 
Koźle Kewina Metela.

Zawody te są zawodami o 
najwyższej randze zawodów 
krajowych, tym bardziej cieszy 
nas sukces obu zawodników.

Teraz przed nimi obozy 

kadry narodowej na Białorusi 
i w Serbii przygotowujące 
do Mistrzostw Europy, które 
odbędą się w tym roku pod 
koniec czerwca we Włoszech.

Serdeczne gratulacje dla 
Grzesia i Janka. Życzymy im 
dalszych sukcesów na matach!

W Nowym Tomyślu przeby-
wał poseł Jan Dziedziczak, 
który jest kandydatem PiS 
do Parlamentu Europej-
skiego. Spotkanie miało 
charakter przedstawienia 
programu jaki przygotował 
na obecność w Parlamencie 
Europejskim. 
Odbyła się dyskusja  w któ-
rej wzięli udział członkowie 
i sympatycy PiS. Na zakoń-
czenie przekazał do naszego 
dwutygodnika kilka zdań 
refleksji: 

„Nasze ugrupowanie od po-
czątku startuje do Europarla-
mentu. Dotychczas w Wielko-
polski mieliśmy jeden mandat 
zarówno w wyborach w roku 
2004 jak i 2009 oraz 2014. Po 
raz pierwszy mamy szanse 
na dwa mandaty i dlatego, 
poza wsparciem dla naszego 
projektu, zdecydowałem za-
angażować  się w te wybory. 
Kandyduję z 10 miejsca ale 
przecież „ostatni będą pierw-
szymi”, więc jestem pełen 
nadziei. Pierwsze miejsce ma 
profesor Zdzisław Krasnodęb-
ski - ja walczę o drugie miejsce 
umożliwiające prace dla Polski 
w Brukseli. Już wiele razy kan-
dydowałem z różnych miejsc 
i wiem, że wyborcy mają 
swój rozum i potrafią wybrać 
dobrą osobę. Jestem posłem 
od 12 lat i jestem najbardziej 
doświadczonym parlamenta-
rzystą w Wielkopolsce. Byłem 
wiceministrem Spraw Zagra-
nicznych w latach 2015- 2018, 
rzecznikiem rządu Jarosława 
Kaczyńskiego. Obecnie jestem 
wiceszefem komisji do spraw 
europejskich w naszym parla-
mencie gdzie walczę o polskie 
i wielkopolskie sprawy. Pa-
mietajmy, nie ma czasu, żeby 
w Parlamencie  Europejskim 
uczyć się dyplomacji. Tam już 
od pierwszego dnia powinno 
się bronić polskich spraw. 

Jaka jest wizja pana, gdy 
otrzyma pan mandat?
Czytelnicy z pewnością chcie-

liby wiedzieć co konkretnego 
mogę zrobić dla Polski. Przede 
wszystkim, poza podstawowy-
mi obowiązkami posła do PE, 
będę bronił dobrego imienia 
naszego kraju. Będę walczył 
ze wszystkimi  stereotypami 
takimi jak „polskie obozy 
koncentracyjne,polskie obo-
zy zagłady”. To jest realne 
zagrożenie interesów Polski.  
Moja koncepcja to promo-
wanie prawdziwej historii, 
dobrego imienia Polski. Ro-
biłem to jako wiceminister 
spraw zagranicznych przez 
trzy lata bardzo skutecznie. 
Przekazywałem, że Polacy 
podczas II- giej Wojny Świa-
towej  ratowali żydów a nie 
mordowali. Polacy ryzykowali 
życiem bo za jakakolwiek 
pomoc Żydom groziła śmierć. 

Dzięki mojej pracy udało się 
pokazać całemu światu ro-
dzinę Ulmów- jeszcze kilka 
lat temu nieznanych. Promo-
wałem także historię naszego 
kraju podczas Światowych 
Dni Młodzieży.  Dzięki mo-
jemu pomysłowi udało się w 
Paryżu  w Katedrze Notre 
Dam utworzyć pierwszą w 
historii, jedyną nie francu-
ską, polską kaplicę narodową  
w której jest  ikona Matki 
Boskiej Częstochowskiej , 
polskie flagi oraz relikwie 
papieża Jana Pawła II. Co 
roku odwiedza ją 13 milionów 
pielgrzymów. W ten sposób 
chciałbym kontynuować swoją 
misję działając zdecydowanie 
w polskich sprawach oraz 
dbać o dobre imię Polski. 

Fran. Gwardzik

Prokuratura Rejonowa w 
Grodzisku Wlkp PROTE-
STUJE !!!!! Nie wiadomo 
o co chodzi ....., osobiście 
mam 13 lat doświadczeń  z 
tą Prokuraturą. Od 13 lat  
zawiadamiam Prokuraturę do  
popełnionych wielomiliono-
wych  przestępstw ( korupcji 
prania brudnych peniędzy)  
na szkodę  moją  i  Skarbu 
Państwa mimo istniejących 
dowodów i zeznań światków 
-   i  potwierdzonych  nawet 
przez  Sąd  Okręgowy w  
Poznaniu. W  odpowiedzi - 
Prokurator  Marek  R.   pisze 

........  cyt : „ to  wszystko są  
Pana subiektywne  odzczucia 
„ (sic!?)

Jeśli nie wiadomo o co 
chodzi to najczęściej cho-
dzi o pieniądze. Według 
oświadczeń majątkowych. 
prokuratorów   są oni bardzo 
zadłużeni w  bankach i 
dlatego żądają wyższych 
wynagrodzeń .

Ja również zamierzam  
podjąć PROTEST przeciw  
ochronie przestępców przez 
Prokuraturę i zaniecha-

nie wykonywania swoich 
obowiązków służbowych w 
sposób. zgodnie  z prawem 
(art  7 kpk) (kto nie karze 
zła ,każe je czynić - Leonar-
do Da Vinci)
W  tym  przypadku dochodzi 
do niespotykanego paradok-
su - Prokuratura protestuje 
i żąda pieniędzy od. Skarbu  
Państwa ale równocześnie.  
nie ściga przestępców, którzy 
okradają. Skarb Państwa .        
Mamy niestety „jeszcze” 
taki  klimat (sic?!)

Stanisław  Mączkowski

Kolejne sukcesy zapaśnikówDziedziczak doświadczony dyplomata 

Przestępcy chodzą na wolności, a prokuratura 
żąda podwyżki pensji?

Trzciel  dn. 29 03.2017 r.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.  U.  z 2018 r.  poz.  1945 ze zm.)  zawiadamiam o podjęciu  przez  Radę
Miejską w Trzcielu uchwały  V / 44 / 2019 z  dnia 25.04.2019 r. w sprawie  przystąpienia do
sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  części
obszaru w obrębie  Jasieniec (przyjętego  Uchwałą  Rady  Miejskiej  w Trzcielu  uchwała  Nr
XXIII/156/2016  z  dnia  1  grudnia  2016  r.  -  opublikowanego  w Dzienniku  Urzędowym
Województwa Lubuskiego z 2016 r. poz. 2643). 

Na podstawie art. 21 ust.1, art. 39 ust. 1 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2081) zawiadamiam  o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na
środowisko ustaleń ww planu, w przeprowadzanej strategicznej ocenie oddziaływania
projektu na środowisko.

Zainteresowani  mogą  składać  wnioski  do  wyżej  wymienionego  planu  i  prognozy.
Wnioski  należy  składać  w  terminie  do  dnia  20  czerwca  br.  na  piśmie  w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Trzcielu, 66-320 Trzciel,  w godzinach pracy urzędu, ustnie do
protokołu w sekretariacie urzędu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej
na adres urzad@trzciel.pl.,  bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym,  o którym  mowa  w ustawie  z  dnia  5  września  2016  r.  o  usługach
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej  (Dz. U. z 2019 r. poz. 162).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Trzciela.

                                                                                  Burmistrz Trzciela 

                                                                         ( - )  Jarosław Kaczmarek

NAGRODY W KRZYŻÓWCE
W krzyżówce Wielkanocnej hasło brzmiało „Krzyż Chrystusa”  
Taniec zdrobniale to walczyk.  W losowaniu nagrody otrzymują:: 
a Alfred  Kochański z Wolsztyna - Tort od cukierni A.J. Kachliccy z Grodziska Wlkp.
a Marian Radny z Wolsztyna - AGD z marketu „Inter Marche” z Nowego Tomyśla.
a Dariusz Pawlak z Wolsztyna - zestaw śledzi od firmy „Piątek „ z Siedlca.
a Paulina Osińska z Belęcina - zestaw kosmetyków z firmy „Cosmetics” z Dusznik.
a Damian Krasicki z Poznania - AGD z marketu”Inter Marche” z Grodziska Wlkp.
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W tym roku minęło 228 lat 
od czasu uchwalenia ustawy 
regulującej ustrój prawny 
Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów. Konstytucja 
3 Maja była pierwszą w 
Europie i drugą na świecie 
spisaną konstytucją, dzięki 
czemu przeszła do historii! 

Z tej okazji 3 maja w Ra-
koniewicach odbyły się uro-
czyste obchody. Wydarzenie 
rozpoczęła msza święta w 

kościele pw. św. Marcina i 
św. Stanisława Bpa. Następnie 
wszyscy zgromadzeni miesz-
kańcy i goście, w towarzy-
stwie Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej oraz pocztów sztanda-
rowych,  przemaszerowali 
na rakoniewicki rynek. Tutaj 
władze Gminy Rakoniewice, 
z Burmistrzem Gerardem 
Tomiakiem na czele, oraz  
zgromadzone delegacje zło-
żyły kwiaty pod Pomnikiem 
Pamięci i Wolności.

Na kwietniowym  spo-
tkaniu  Klubu  Książki  
omawiano  tomik  poezji  
Wisławy  Szymborskiej  
„Dwukropek”.  „Dwu-
kropek”  to  drugi  zbiór  
wierszy,  wydany przez 
pisarkę  po  otrzymaniu  
Literackiej  Nagrody  Nobla  
w  1996  roku. Trzy  lata  
później  ukazał się  tomik   
„Chwila”.  W  sumie  Wi-
sława  Szymborska  opu-
blikowała  niewiele  ponad  
300   wierszy.  W  tomiku  
„Dwukropek”  znajduje  się  
około dwudziestu  wierszy  
-  większość  była  już  pu-
blikowana  w  prasie.

Co  sugeruje  dwukropek  ?     
Przykuwa  do  siebie  roz-
targnioną  myśl, zapowiada,  
że  zaraz  pojawi  się to, co 
najistotniejsze.  Daje  poczucie  
stabilności  i  bezpieczeństwa  
niejako  obiecując, że  to, co 
ważne,  najważniejsze  słowa  
i  rzeczy, myśli  i  znacze-
nia  zostaną  skrupulatnie  
wyliczone.  „Dwukropek”  
mówi  o  chwilowości, zda-

rzeniowości, przemijalności, 
perspektywiczności  i  o tym, 
że  największe  znaczenie ma 
niejednoznaczność,  bo  jedno-
znaczność  jest  nieodwołalnie  
śmiercią  poezji. Krytyk lite-
racki  Tadeusz  Nyczek  uważa, 
iż  mimo  coraz  bardziej obec-
nego  motywu  przemijania  i  
refleksji  dotyczącej  śmierci  
-  nie  jest  to  tom  pesymi-
styczny Na  następne   spo-
tkanie  Dyskusyjnego  Klubu  
Książki  zapraszamy  dnia    21  
maja  2019  roku  o  godz.11.oo. 

„Dwukropek” Wisławy 
Szymborskiej

Charytatywny Rajd Rowerowy
Organizujemy Rajd Rowerowy, który odbędzie sie 18 maja o 
godz.11.00. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane tym 
wydarzeniem.
Start: godz 11;00( ul.Krystyny 30) Rakoniewice
Meta: godz.12:00 + piknik siedziba Stowarzyszenia Pomocy 
Dzieciom Serce R-ce
12:30 wydawanie posiłków dla uczestników rajdu
13:00 Występ cheerlederek " Jak nie my to kto" z Wielichowa
13:30 Zumba
14:00 Występ uczestników wtz

Obchody 228 rocznicy Konstytucji 3 Maja
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Informacja: Biuro Promocji i Rozwoju oraz Zarządzania Funduszami

1 maja odbył się II Bieg 
Maryi, impreza której 
pomysłodawcą jest były 
wikariusz parafii św. Ma-
teusza ks. Łukasz Łukasik, 
obecnie zastępca dyrektora 
poznańskiego Caritas. Jest 
to bieg charytatywny, z 
którego uzyskane środki 
finansowe pochodzące z 
opłaty startowej uczestni-
ków zostaną przekazane 
dla dzieci z najuboższych 
rodzin, będących pod-
opiecznymi Caritasu. 

Do sportowej rywalizacji przy-
stąpiło ponad 200 biegaczy 
i amatorów Nordic Walking. 
Punktualnie o godzinie 13-
tej uczestnicy wystartowali z 
opalenickiego rynku na trasę 
o dystansie pięciu kilome-
trów, wiodącą ulicami miasta, 
z metą zlokalizowana przy 
Przedszkolu nr 2 na ulicy 
Zamkowej. Najszybszy okazał 
się Tomasz Bielawski z Grano-
wa uzyskując czas 16,33 min 
zameldował się pierwszy na 
mecie. Wśród Pań zwycięż-
czynią została Zofia Bączyk 
z Poznania z czasem 22,08 
min. W tym przypadku to 
jednak nie wynik sportowy był 
najważniejszy, lecz sam udział 
i wsparcie okazane potrzebu-
jącym dzieciom. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za 
udział i zapraszamy już teraz 
na trzecią edycję biegu w przy-
szłym roku. Bieg rozgrywany 

pod Honorowym Patronatem 
Arcybiskupa Stanisława Gą-
deckiego, Metropolity Poznań-
skiego, został zorganizowany 

przez: Caritas Archidiecezji 
Poznańskiej, Gminę Opalenica 
oraz Opalenicki Klub Biega-
cza. TA

W Opalenicy obchodzono 
228. rocznicę uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja. 
Uroczystości rozpoczęły się 
od mszy świętej w intencji 
Ojczyzny w kościele pw. św. 
Józefa w Opalenicy. 

Nabożeństwo odprawił ksiądz 
proboszcz kanonik Zbigniew 
Kuźnicki. Następnie miał 
miejsce przemarsz na plac 
Piłsudskiego. Korowód prze-
mierza ł ul ice Opalenicy. 
Prowadzony był przez grupę 
opalenickich Mażoretek. Uro-
czystość na placu rozpoczęła 
się od Mazurka Dąbrowskiego. 
Po powitaniu gości przez se-
kretarza Tomasza Matusiaka, 
głos zabrał Tomasz Szulc. 

Burmistrz Opalenicy podzię-
kował wszystkim za przybycie 
i podkreślił fakt, że uczest-
nictwo w obchodach buduję 
lokalną tożsamość. Następnie 
licznie przybyłe delegacje 

złożyły wiązanki kwiatów pod 
Pomnikiem Walk i Męczeń-
stwa. Uroczystości zakończyły 
się pokazem Mażoretek, dla 
których był to premierowy 
występ. TM

Dla ubogich dzieci Msza, przemarsz i złożenie 
wiązanek

W przypadające na 4 maja 
imieniny św. Floriana - 
patrona wszystkich druhów, 
odbyły się w Opalenicy 
Gminne Obchody Dnia 
Strażaka. Rozpoczęły się 
one mszą św. odprawioną w 
kościele p. w. św. Mateusza. 
Następnie zebrani druho-
wie, należący do Miejsko
-Gminnego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych 
w Opalenicy przeszli na 
cmentarz w celu zapalenia 
zniczy na grobach byłych 
Komendantów Gminnych. 

Potem strażacy przemaszero-
wali na teren przy strażnicy 
OSP przy ulicy Młyńskiej, 
a w tym samym czasie od-
był się też przejazd wozów 
bojowych przez m iasto. 
Po dotarciu pododdziałów 
na miejsce dowódca uroczy-
stości - Komendant Gminny 
Jeremiasz Cichy złożył mel-
dunek Burmistrzowi Opale-
nicy. Następnie Tomasz Szulc 
przybliżył pokrótce historię 
pomnika św. Floriana i na-
stąpiło uroczyste odsłonięcie 
monumentu znajdującego się 
w nowej lokalizacji. Zgodnie 

z opracowaniami Zygmunta 
Dudy i Bogumiła Wojcieszaka 

historia figury św. Floria-
na sięga końca XIX wieku. 

Mieszkańcy Opalenicy posta-
nowili ufundować to dzieło 

po pożarze miasta około roku 
1895. Figurę postawiono przed 
hotelem Piotra Liszyńskiego, 
a więc na rozstaju dróg do 
Porażyna, Rudnik i do rynku. 
Na podstawie zapisów w proto-
kolarzu kościelnego wiadomo, 
że w 1912 roku przeniesio-
no ją przed wikaryjkę, przy 
skrzyżowaniu trzech obecnych 
ulic – Farnej, Jana Pawła II i 
Powstańca Kozaka. Z relacji 
najstarszych mieszkańców wy-
nika, że figura ta była ozdobą 
miasta. Nie praktykowano 
jednak w tym miejscu spe-
cjalnych modlitw. W okresie 
okupacji z pomnika zachowała 

się jedynie rzeźba, którą po 
wojnie przeniesiono na pro-
bostwo parafii św. Mateusza. 
Staraniem księdza Dalsa przy-
wrócono jej pierwotny wygląd 
i umieszczono na przykościel-
nym murze wśród posągów św. 
Wawrzyńca i św. Mateusza.
Dokonując jednak remontu 
świątyni wszystkie figury 
zdjęto. Kiedy wśród parafian 
zanikła pamięć o świętym Flo-
rianie „odnalazł się” on na gra-
nitowym cokole w poewange-
lickiej części cmentarza. Teraz 
Florian stanął w nowym miej-
scu, przy remizie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Opalenicy. 
Symbolicznego przecięcia 
wstęgi przed pomnikiem w 
nowej lokalizacji, po jego uro-
czystym poświęceniu dokonali 
burmistrz Tomasz Szulc, poseł 
Jakub Rutnicki, komendant 
Jeremiasz Cichy, ks. kan. An-
toni Lorenz oraz Krzysztof 
Majchrowski, który dokonał 
renowacji monumentu. Na 
koniec delegacja Gminnego 
Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych, oddając hołd 
swojemu patronowi złożyła 
przy jego figurze wiązankę 
kwiatów.  PL

Odsłonięcie figury Świętego Floriana
GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA

228. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJAII BIEG MARYI 
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Materiał przygotował Wydział Rozwoju i Strategii Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu

W sobotę, 11 maja, na strzel-
nicy sportowej w Nowym 
Tomyślu obyły się powiatowe 
zawody strzeleckie z broni 
małokalibrowej o Puchar 
Przewodniczącej Rady 
Powiatu Nowotomyskiego 
Renaty Gruszki. Podobnie 
jak w poprzednich latach 
organizatorem zawodów 
był Zarząd Rejonowy Ligi 
Obrony Kraju w Nowym 
Tomyślu przy wsparciu 
Starostwa Powiatowego w 
Nowym Tomyślu. 

Na zawody zaproszono repre-
zentacje samorządów gmin-
nych z powiatu nowotomy-
skiego. Ogółem startowało 20 

zawodników. W klasyfikacji 
zespołowej zwyciężyła z wy-
nikiem 364 pkt. reprezentacja 
gminy Miedzichowo zdo-
bywając Puchar Przewodni-
czącej Rady Powiatu Nowo-
tomyskiego. Drugie miejsce 
z wynikiem 336 pkt. zajęła 
reprezentacja Urzędu Miasta 
i Gminy Lwówek, a trzecie 
miejsce z wynikiem 327 pkt. 
zajęła reprezentacja Urzędu 
Gminy Kuślin.

Najlepsi strzelcy w po-
szczególnych klasyfikacjach 
otrzymali: puchary, dyplomy 
i upominki rzeczowe, które 
wręczyła Przewodnicząca 
Rady Powiatu Nowotomyskie-
go Renata Gruszka. 

Powiatowe zawody strzeleckie 
o Puchar Przewodniczącej Rady Powiatu 

Nowotomyskiego

Po niedzieli, 28 kwietnia 
ogrody i balkony wielu 
mieszkańców naszego tere-
nu wzbogaciły się w piękne 
kwiaty, drzewka owocowe 
i krzewy, które można 
było zakupić podczas XVI 
Targów Ogrodniczo Dział-
kowych Powiatu Nowoto-
myskiego. 

Odbywająca się jak co roku 
w Trzciance impreza zorgani-
zowana przez Starostwo Po-
wiatowe w Nowym Tomyślu, 
Urząd Gminy Kuślin i Ze-
spół Szkół Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego 

w Trzciance cieszyła się za-
interesowaniem wśród zwie-
dzających.

Starosta nowotomyski An-
drzej Wilkoński wraz z wój-
tem Kuślina Mieczysławem 
Skrzypczakiem oraz dyrektor 
ZSRCKU w Trzciance Izabe-
lą Kałek uroczyście powitali 
wszystkich przybyłych na te-
goroczną imprezę.  Na scenie 
wystąpiły grupy artystyczne 
i sportowe z gminy Kuślin: 
wokalistka „Luna” - Waleria 
Fludra, zespół taneczny z 
Gminnego Ośrodka Kultury, 
dzieci z przedszkola Sło-
neczko w Trzciance, zespół 

młodzieżowy Dambejk, Klub 
Sportów Walki „De La Riva” 
Głuponie. Swoje sportowe 
umiejętności na scenie za-
prezentowały także grupy 
taneczne z Nowotomyskiego 
Ośrodka Kultury i wokalista 
Kris. Najmłodsi mogli sko-
rzystać z licznych animacji 
przy scenie i namiocie Po-
wiatowego Centrum Sportu 
z Nowego Tomyśla, które 
przygotowało konkurencje 
sportowe. Tegoroczną gwiaz-
dą Targów był zespół „Pięk-
ni i Młodzi”. Dziękujemy 
wszystkim, którzy przybyli 
na tegoroczną imprezę.

XVI Targi Ogrodniczo-Działkowe w Trzciance
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Jak co roku 3 maja w Ra-
koniewicach miały miejsce 
Biegi Uliczne z okazji 
rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 maja. W tym roku 
była to już 44 edycja tego 
wyjątkowego, sportowego 
wydarzenia. Tradycyjnie 
zawody otworzył Burmistrz 
Rakoniewic dr Gerard 
Tomiak.

Jako pierwsze do rywalizacji 
sportowej przystąpiły jednost-
ki straży z Jabłonny, Łąkiego 
i Tarnowy. Druhowie zma-
gali się w biegu sztafetowym 
5x400m. Tym razem najlepsi 
byli strażacy OSP Jabłonna. 
Tegoroczne biegi, ze względu 
na szczególe funkcjonowa-
nie szkół w ostatnim okresie 
zgromadziły niestety mniejszą 
ilość uczestników niż zwy-
kle. Do zawodów zgłosiło się 
ok.250 uczestników, którzy 
reprezentowali: Jabłonnę, Łub-
nicę, Rostarzewo, Opalenicę, 
Kębłowo, Puszczykowo, Ru-
chocice, Wielichowo, Boruję 
Kościelną, Łąkie, Gradowice, 
Goździn, Dąbrówkę Wlkp., 
Czacz, Grodzisk Wlkp., Stary 
Widzim, Poznań i Rakonie-
wice. Odbyło się czternaście 

biegów na dystansach od 400m 
do 2000m.

Każdy uczestnik po zakoń-
czonym biegu otrzymał me-
dal. Najlepsi biegacze, którzy 
znaleźli się na przysłowiowym 

„pudle” otrzymywali pamiąt-
kowy medal i nagrodę rzeczo-
wą. Nagrody wręczali: Bur-
mistrz Rakoniewic – dr Gerard 
Tomiak, v-ce Burmistrz Rako-
niewic – Arkadiusz Pawłowski 

i Przewodnicząc Rady Miej-
skiej – Krzysztof Krawczyk. 
Wyniki zawodów prezentują 
się z kolei następująco: 
a I. OSP:  1. OSP Jabłonna 2. 
OSP Łąkie 3.OSP Tarnowa 

a II SP: 1. SP Rakoniewice 2. 
SP Łubnica 3. SP Rostarzewo 
4. SP Opalenica 5. SP Jabłonna

Po zakończonych biegach od-
było się losowanie nagród rze-

czowych takich jak: namioty, 
deskorolki, piłki, latawce, 
siatki do badmintona, sprzęt 
do nauki pływania itp. spośród 
wszystkich uczestników 44 
Biegów Ulicznych w Rakonie-
wicach. Główną nagrodą był 
rower górski. Organizatorzy 
biegu gratulują zwycięzcom, 
każdemu dziecku, które ten 
dzień postanowiło spędzić na 
sportowo oraz dziękują licznie 
zgromadzonym rodzicom. Za-
praszamy ponownie już za rok!

Dziękujemy również:
a SP ZOZ w Grodzisku Wlkp.
a OSP RP z Gminy Rako-
niewice,
a Policji w Rakoniewicach,
a KP Policji w Grodzisku 
Wlkp.
a ZUK w Rakoniewicach
za pomoc w organizacji za-
wodów i czuwanie nad bez-
pieczeństwem uczestników i 
zgromadzonych, Wasza pomoc 
była nieoceniona.

Organizatorzy 44 Biegów 
Ulicznych: 
Burmistrz Rakoniewic, Gmina 
Rakoniewice, Zakład Usług 
Komunalnych w Rakoniewi-
cach sp. z o.o.

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

OKRĘGOWA 
STACJA 
KONTROLI 
POJAZDÓW

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

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

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA
POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

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

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

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”

ZATRUDNIĘ KUCHARZY
w okresie od maja do końca września 

w Ośrodku Wczasowym nad morzem „Willa Augustyna” 
 

tel. 601 658 921

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

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

oraz usługi związane 
z montażem wykładzin

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.
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- „Nie” dla Unii Europej-
skiej dwóch prędkości i 
„nie” dla Unii Europejskiej 
dwóch jakości. „Tak” dla 
Unii Europejskiej równości, 
„tak” dla Unii Europej-
skiej, która będzie wracała 
do swoich korzeni - mówił 
Prezes PiS Jarosław Ka-
czyński podczas Konwencji 
PiS w Poznaniu. 

Wielkopolska konwencja PiS 
odbyła się w auli wykłado-
wej Politechniki Poznańskiej. 
Obok Prezesa PiS Jarosława 
Kaczyńskiego, wystąpił pre-
mier Mateusz Morawiecki 
oraz lider wielkopolskiej listy 
Prawa i Sprawiedliwości do 
Parlamentu Europejskiego 
prof. Zdzisław Krasnodębski. 
Podczas konwencji zaprezen-
towano dziesiątkę kandydatów 
partii rządzącej, którzy będą 
ubiegać się o mandat posła do 
PE. Konwencja zgromadziła 
blisko tysiąc osób z całego 
naszego województwa. Wśród 
nich był kandydat z naszego 
regionu poseł Marcin Porzucek

Prezes Jarosław Kaczyński 
mówił, że Prawo i Sprawie-
dliwość jest formacją, która 
kieruje się patr iotyzmem, 
która realizuje polski interes 
narodowy, która zabiega o 
równość. Prezes PiS odniósł 
się do kwestii wprowadzenia 
Euro w Polsce, co jest osią spo-
ru między rywalizującymi w 
Polsce obozami politycznymi. 

– Nasza gospodarka szybko 
się rozwija, sytuacja w sferze 
finansów publicznych jest 
bardzo dobra, a dług spa-
da. Jest jednak pytanie, czy 
wprowadzenie euro przyniesie 
korzyści polskiej gospodarce. 
Czy będziemy się szybciej roz-

wijać? Czy polskie kieszenie 
na tym zyskają? Otóż nie. W 
tej chwili polska gospodarka 
straciłaby na przyjęciu euro i 
rozwijałaby się wolniej – mó-
wił Jarosław Kaczyński.

I dodawał: – A teraz pytanie: 
za czym jest Platforma Oby-
watelska? Niedawno mówił 
o tym pan Schetyna. Jest za 
wprowadzeniem euro. A to 

uderzy w gospodarkę. Mimo 
tego oni są za tym… Dziwna 
sprawa… Bywają spory i one 
są oczywiste dla demokracji, 
ale partie polityczne zazwyczaj 
starają się służyć swojemu kra-
jowi. Teraz bywają wykręty, 
ale gdyby oni wygrali to zo-
baczycie, że ta sprawa dla nich 
jest aktualna. Mam jednak 
nadzieję, że nie zobaczycie! 

Premier Mateusz Morawiecki 
podkreślił, że „Unia Europej-
ska musi być klubem równych 
państw”. - W przeciwnym 
razie będziemy mieli kryzys 
za kryzysem. Dlatego walcząc 
w interesie Polski o równe 
traktowanie walczymy o silną 
UE - stwierdził.

Zaznaczył, iż nie powinno 
być w niej „równych i rów-

niejszych”, ale celem jest, by 
służyła wszystkim w sposób 
sprawiedliwy i solidarny. 

- Prawo i Sprawiedliwość 
dotrzymuje słowa. Pokazali-
śmy, że jesteśmy skuteczni, że 
realizujemy program oparty 
na zasadzie solidaryzmu spo-
łecznego oraz wolności. Go-
spodarka jest w centrum naszej 
uwagi. Budujemy bezpieczną 

i dostatnia Polskę, państwo 
przyjazne dla wszystkich oby-
wateli. Walczymy z wyklu-
czeniem. A teraz chcemy, aby 
nasza ojczyzna miała silną 
reprezentację w Parlamencie 
Europejskim. Polska jest ser-
cem Europy, równoprawnym 
partnerem i jednym z więk-
szych państw wspólnoty – 
mówi Marcin Porzucek, poseł 
PiS, kandydat do Parlamentu 
Europejskiego. 

Na Wielkopolskiej liście 
PiS do PE znaleźli się: prof. 
Zdzisław Krasnodębski - 
wiceprzewodniczący PE, 
Andżelika Możdżanowska 
-  sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Inwestycji i Roz-
woju, pełnomocnik rządu 
do spraw małych i średnich 
przedsiębiorstw, Joanna Li-
chocka – poseł na Sejm RP, 
członek Rady Mediów Naro-
dowych, Szymon Szynkowski 
vel Sęk - sekretarza stanu w 
Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych, Ryszard Bartosik 
- poseł na Sejm RP, Marcin 
Porzucek – poseł na Sejm RP, 
Lidia Dudziak – radna Rady 
Miasta Poznania, Robert 
Popkowski – radny Woje-
wództwa Wielkopolskiego, 
Joanna Frankiewicz – była 
radna Rady Miasta Pozna-
nia, Jan Dziedziczak – poseł 
na Sejm RP. Jest to więc 
bardzo silna drużyna. Prawo 
i Sprawiedliwość nie ukrywa, 
że walczy o dwa mandaty 
z Wielkopolski. Partia Ja-
rosława Kaczyńskiego chce 
więc podwoić swój dorobek. 
Przypomnijmy, że w bieżącej 
kadencji posłem PiS do PE 
z naszego województwa jest 
Ryszard Czarnecki. 

Poseł Marcin Porzucek

"Tak" dla równości w Unii  Europejskiej
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