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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

OWIATY-GMINYPP NAJLEPSZY DWUTYGODNIK W POLSCE

Nr  11 (546)
12.06.2019 - 25.06.2019 ISNN 1733-4713 22 lata

BEZPŁATNY

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

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

ZATRUDNIMY
absolwenta 

studiów budowlanych

Izomet Piskorz 
Spółka Jawna, 

Niałek Wielki 110
tel. 68 384 25 18    

   biuro@izomet.pl

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

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 720 zł /tona 
a blacha 550 zł/tona
a puszka 3,80 zł/kg 

a makulatura 0,14 zł /kg

SKUP ZŁOMU
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30-tej rocznicy pierwszych 
częściowo wolnych wybo-
rów parlamentarnych w 
powojennej Polsce była 
poświęcona uroczysta sesja 
Rady Gminy Komorniki. 

Z tej okazji w sobotę, 1 czerw-
ca gość specjalny – Andrzej 
Porawski, działacz samo-
rządowy, obecnie Dyrektor 
Związku Miast Polskich, a 
30 lat temu    zastępca szefa 
sztabu wyborczego miejskie-
go Komitetu Obywatelskie-
go i jego przewodniczący w 
województwie poznańskim 
przypomniał zebranym atmos-
ferę wydarzeń czerwcowych 
wyborów. Ich wynik – zwy-
cięstwo kandydatów opozycji 
solidarnościowej był prze-
łomem w procesie przemian 
politycznych i transformacji 
ustrojowej w Polsce. Następ-
stwem wyborów w 1989 r. 
było nastanie samorządów, 
przywrócenie autonomii lo-
kalnej i rosnąca aktywność 
obywateli. Samorządna Polska 
to Polska wolna. Dyrektor 
złożył życzenia Wójtowi oraz 
radnym dalszej dobrej pracy 
dla swojej gminy. 

Podczas sesji miał miejsce 
akcent zamykający obchody 
100-lecia odzyskania nie-

podległości przez Polskę oraz 
wybuchu Powstania Wiel-
kopolskiego. Radni podjęli 
uchwałę nadającą rondu przy 
zbiegu ulic Kolejowej i Fa-
bianowskiej w Komornikach 
nazwę „100-lecia Powstania 
Wielkopolskiego”. 

W swoim przemówieniu 
Wójt Jan Broda przypomniał 
początki samorządu w gminie 
Komorniki. Zwrócił uwagę na 
wyzwania, z jakimi zderzyli 
się młodzi samorządowcy, jed-
nocześnie podkreślając, że to 
dzięki czerwcowym wyborom 
żyjemy dziś w wolnej Polsce, 
sami o sobie stanowimy, mo-
żemy działać dla dobra swoich 
mieszkańców. 

Życzenia z okazji okrągłej 
rocznicy czerwcowych wy-
borów oraz święta samorządu 
złożyli władzom i mieszkań-
com gminy goście: poseł Tade-
usz Dziuba, członek Zarządu 
Powiatu Poznańskiego Antoni 
Kalisz, radny powiatowy Mi-
rosław Wieloch oraz szefowie 
delegacji gmin partnerskich: 
Torsten Gieβ – Burmistrz 
niemieckiej gminy Wutha 
Farnroda, Miroslav Grecko – 
zastępca Starosty słowackiej 
gminy Smižany oraz Hilary 
Majewski – Przewodniczący 
Rady Gminy Kamienica.

Uroczyste wspominanie 
4 czerwca 1989

Na XII sesji Rady Gminy 
Komorniki, 6 czerwca 2019 
r. Wójt Jan Broda otrzymał 
jednogłośnie absolutorium za 
wykonanie budżetu w 2018 r.

Na XII sesji Rady Gminy Ko-
morniki, 6 czerwca 2019 r. Wójt 
Jan Broda otrzymał jednogłośnie 
absolutorium za wykonanie bu-
dżetu w 2018 r. Po raz pierwszy 
Rada głosowała nad udzieleniem 
Wójtowi wotum zaufania. 

Wójt Jan Broda przedstawił 
Raport o stanie Gminy w 2018 
roku, podkreślając dobrą kon-
dycję finansową gminy, zreali-
zowane i planowane inwestycje 
oraz stan wykonywania przez 
urząd bieżących zadań. Podczas 
debaty nad Raportem radni ko-
mentowali zarówno pozytywne 
aspekty funkcjonowania gminy, 
jak standardy obsługi w urzę-
dzie, czy realizację projektów 
prospołecznych oraz terminowe 
realizacje inwestycji, ale rów-
nież wymienialni obszary,  do 
których mają zastrzeżenia: nie-
wykorzystany potencjał gminy, 
zbyt gęsta zabudowa osiedli czy 
zbyt mało pozyskanych środków 
zewnętrznych. Pierwsze wotum 
zaufania Wójt uzyskał 14 gło-
sami „za” przy dwóch głosach 
„przeciw” i 5 wstrzymujących 
się. Jan Broda podziękował za 
wszystkie uwagi, także za te 
krytyczne i zadeklarował otwar-
tość na rozmowy o przyszłości 
gminy. 

Przed głosowaniem za udzie-
leniem Wójtowi absolutorium 
Pani Skarbnik – Małgorzata Pin-
czak przedstawiła sprawozdanie 
z wykonania budżetu za 2018 r., 
które uzyskało pozytywną opinię 
Komisji Rewizyjnej oraz Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w 
Poznaniu.  

Ubiegłoroczny budżet Gmi-
ny Komorniki został wyko-
nany z nadwyżką w wysoko-
ści 855.557,59 zł. Po 17 zmia-
nach wprowadzonych w ciągu 

roku, ostatecznie dochody w 
2018 r. wykonano na poziomie 
160.478.643,63 zł., (101,9% pla-
nu). Największą część dochodów 
stanowiły wpływy z podatku PIT 
(48,7 mln zł – o 8,7 mln więcej 
niż w 2017r.) i z podatku CIT (7,1 
mln zł). Wpływy z podatku od 
nieruchomości osób fizycznych 
i prawnych wyniosły ponad 32 
mln zł (28 mln w 2017 r.), a od 
czynności cywilnoprawnych 
3,5 mln zł.

Wydatki w 2018 zrealizowano 
r. na poziomie 159.623.086,04 zł 
(94,05% planu). 

Na wydatki majątkowe w 
2018 r. gmina przeznaczyła 
41.325.436,34zł., czyli 25,89% 
planu wydatków ogółem. Naj-
większe inwestycje minionego 
roku to zakończenie budowy 
drogi łączącej ul. Młyńską z 
Żabikowską przez rz. Wirynkę 
w Komornikach (ul. Mieszka I i 
Dobrawy), zakończenie budowy 
szkoły w Chomęcicach, rozpo-
częcie budowy Centrum Tradycji 
i Kultury w Komornikach i 
budynku administracyjnego dla 
opieki społecznej i straży gmin-
nej, budowa mieszkań socjalnych 
w Plewiskach. 

Kilkadziesiąt milionów prze-
znaczono na inwestycje drogowe 
w ramach realizacji Programu 

Budowy Dróg Gminnych, m.in.: 
budowę ul. Kraszewskiego, 
Sienkiewicza i Gładysza z od-
wodnieniem w Komornikach, 
Przebudowę ul. Fabianowskiej 
z kanalizacją deszczową w Ko-
mornikach (II etap), budowę ul. 
Morelowej i Brzoskwiniowej w 
Głuchowie, budowę ul. Stawne-
go w Rosnówku, Jabłoniowej w 
Rosnowie i przebudowę powiato-
wej ul. Poznańskiej z kanalizacją 
deszczową w Chomęcicach – 
inwestycja w całości realizo-
wana przez gminę. W 2018 r. 
zakończono także przebudowę 
ul. Kolejowej w Plewiskach i 
Komornikach z budową ronda i 
odwodnieniem.

Wydatki na oświatę wyniosły 
w 2018 r. blisko 60 mln zł, w 
tym:
a szkoły podstawowe (wydat-
ki bieżące i inwestycyjne) – 
28.162.005,80 zł; 
a gimnazjum – 2.876.303,77 zł;
a  ś w i e t l i c e  s z ko l n e  – 
2.631.543,16 zł;
a przedszkola – 21.570.610,57 
zł.

Gmina Komorniki otrzymała 
z budżetu państwa subwen-
cję oświatową w wysokości 
26.330.162 zł. Tylko na zadania 
związane z edukacją w szkołach 

podstawowych przeznaczono 
29.579.359 zł. Różnica pomiędzy 
subwencją oświatową a poniesio-
nymi faktycznie wydatkami na 
edukację wynosi 3.249.197 zł. 
Wydatki związane z realizacją 
inwestycji oświatowych (sta-
nowiących m.in. konsekwencję 
wprowadzonej reformy oświaty) 
wyniosły ponad 4.200.000 zł.

W 2018 r. spłacono raty po-
życzek zaciągniętych w Wo-
jewódzkim Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w kwocie 695.250,00 
zł oraz wykupiono obligacje ko-
munalne w kwocie 5.170.000,00 
zł. Umorzone zostały ostanie 
raty pożyczek zaciągniętych w 
WFOŚiGW na realizację nastę-
pujących przedsięwzięć.

Zadłużenie Gminy Komorniki 
z tytułu zaciągniętych pożyczek 
i emisji obligacji komunalnych 
na koniec roku 2018 wynosiło 
43.164.650., tj. 26,89 % wyko-
nanych dochodów. Składają się 
na nie pożyczki w WFOŚiGW 
w kwocie 5.334.650,00 zł i 
obligacje komunalne w kwocie 
37.830.000,00 zł. 

Zaległości podatkowe na 
dzień 31 grudnia 2018 roku 
wyniosły 5.367.929,74zł. 

Za udzieleniem Wójtowi ab-
solutorium głosowali wszy-
scy radni. Podziękowania Pani 
Skarbnik za czuwanie nad gmin-
nym budżetem złożyli Wójt oraz 
Przewodniczący Rady Gminy. 

Obejrzyj sesję absolutoryjną: 
http://hdsystem.pl/fms/video/

index.php?streamName=komo-
rugsesja

Zapoznaj się z Raportem o 
stanie Gminy Komorniki za 
2018 rok 

http://bip.komorniki.pl/ko-
morniki/raport-o-stanie-gminy-
2018-gotowy.pdf

Przypominamy, że szczegóło-
wa prezentacja budżetu Gminy 
Komorniki dostępna jest na: 
https://nacoidamojepieniadze.pl/
budzet-miasta/komorniki 

Wójt z absolutorium i wotum zaufania
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AUTO - HANDEL 
W³adys³aw Cisak64-300 
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

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”

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

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 

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

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

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

Ciorga Grzegorz 
Rakoniewice ul. Ogrodowa 4

tel. 510-235-065

PRZEDSIĘBIORSTWO 
HANDLOWO–USŁUGOWE

SKLEP WĘDKARSKI   HURT – DETAL

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

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” 

PODZIĘKOWANIE

Andrzej Grzyb

HURTOWNIA 
STYROPIANU

LECH DOMINIAK 
OPALENICA 

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

zapraszamy: od 7.00 do 20.00 
sobota od 7.00 do 16.00

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

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

- nowość , papy

PRACUJ JAKO 
OPIEKUNKA SENIORÓW 
W NIEMCZECH LUB ANGLII
 

Zapisz się na bezpłatny kurs niemieckiego 
od podstaw!
tel. 506 289 113
ul. Głogowska 31/33, Poznań ul. Niepodległości 49/13, Leszno

Zadzwoń i umów się na spotkanie 
w Grodzisku lub w Nowym Tomyślu
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Opracowanie: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU

W piątek 24 maja 2019 roku odbyło się otwarcie ulicy Wypoczynkowej. Wartość przebudowy to 
2.671.098,31 zł. 

20 maja w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu doszło do spotkania członków Lokalnej 
Grupy Działania KOLD. Na spotkaniu zaprezentowano najnowszy materiał promocyjny - nie-
mieckie i polskie przepisy kulinarne kół gospodyń wiejskich.

Dzień Dziecka to wyjątko-
we święto wszystkich dzieci 
tych małych, dużych i bardzo 
dużych. Z tej okazji Nowoto-
myski Ośrodek Kultury przy-
gotował aż dwa dni atrakcji. 
Piątek, 31 maja, upłynął pod 
hasłem kolorów, a wszystko to 
za sprawą Holi Festiwalu. Tłu-

my Nowotomyślan bawiły się, 
obsypując siebie i wszystko do-
okoła,  kolorowymi proszkami 
przy muzyce serwowanej przez 
DJ’a. W przerwie, na scenie  
w wiklinowej muszli, wystą-
pił Teatr TAK w zdrowym i 
równie kolorowym spektaklu 
zatytułowanym „Bajka do zje-

dzenia”. Nie zabrakło również 
animacji dla najmłodszych. 
W sobotę, 1 czerwca, plac 
za NOK-iem zamienił się w 
prawdziwą krainę zabawy: 
dmuchańce duże i małe, kącik 
plastyczny, lody, gofry, wata 
cukrowa, popcorn, balony i 
wiele innych atrakcji. dnia. 

Otwarcie ulicy Wypoczynkowej

Spotkanie Grupy Działania KOLD

Dzień Dziecka z NOK-iem

W sobotnie przedpołudnie 
25 maja br. na pl. Niepod-
ległości w Nowym Tomyślu 
rozpoczął się piknik mili-
tarny zorganizowany przez 
nowotomyską Wojskową 
Komendę Uzupełnień. 

Oficjalnego otwarcia imprezy 
dokonał Wojskowy Komen-
dant Uzupełnień ppłk Przemy-
sław Bojarczuk. Najbardziej 
widowiskową atrakcją pikniku 
była prezentacja sprzętu woj-
skowego. Zobaczyć można 
było m.in.: armatohaubicę 
DANA, artyleryjski przyrząd 
dalmierczo-rozpoznawczy, 
robota saperskiego EXPERT, 
wojskowy wóz strażacki oraz 
Humvee, czyli wojskową wer-
sję popularnych hammerów. 
Nie zabrakło również pysznej 
grochówki, którą chętnie czę-
stowali się uczestnicy pikniku.

Otwarcia jubileuszowego ple-
neru dokonał dyrektor mu-
zeum Andrzej Chwaliński, 
który opowiedział historię 
powstania muzeum i przybli-
żył uczestnikom ideę plenerów 
wikliniarskich. Głos zabrał 
również Burmistrz Nowego 
Tomyśla Włodzimierz Hibner. 
Następnie znalazł się czas 
na poczęstunek i rozmowy. 
Można było również obejrzeć 
instalacje wiklinowe powstałe 
podczas wcześniejszych edycji 
plenerów wikliniarskich. 

30 maja Urząd Miejski w 
Nowym Tomyślu odwiedziły 
dzieci z Przedszkola nr 1 Misia 
Uszatka. Przedszkolaki odwie-
dziły gabinet burmistrza oraz 
biura kilku wydziałów. Odbyła 
się też rozmowa z pracowni-

kami Straży Miejskiej, którzy 
dla małych gości przygoto-
wali różne ciekawe atrakcje. 
Było przybijanie pieczątek, a 
nawet gra w szachy pomię-
dzy Antkiem a Burmistrzem 
Włodzimierzem Hibnerem. 

Na dzieciaki czekały również 
upominki. Przedszkolaki w 
podziękowaniu za miłą wizy-
tę podarowały burmistrzowi 
piękny obraz oraz zaśpiewały 
piosenkę.

Udany piknik wojskowy

Otwarcie Pleneru Wikliniarskiego

Mali goście
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Wielkopolska to nie tylko 
nowoczesność i gospodar-
ność, ale również kultywo-
wanie tradycji. W powiecie 
średzkim duże powodzenie 
mają zespoły ludowe, 
prezentujące folklor tych 
okolic. Jedną z takich grup, 
która zachowała poczucie 
odrębności, pielęgnująca 
tradycje regionalne jest 
zespół folklorystyczny 
TOŚTOKI. 

Nazwa odnosi się do mieszkań-
ców wsi położonych w trudno 
dostępnych rozlewiskach War-
ty w okolicach Nowego Miasta, 
a geneza „Tośtok” może pocho-
dzić od charakterystycznego 
dla tych okolic zawołania na 
konia lub taką nazwą określano 
ubogich wieśniaków zamiesz-
kujących tereny nieurodzaj-
ne - piaski, błota, mokradła i 
łąki nadrzeczne. Oczywiście 
obecnie miejscowości poło-
żone w tym rejonie nie mają, 
poza nazwą, nic wspólnego z 
okresem, do którego odnosi 
się określenie ubóstwa czy 
biedy. Obecnie charakteryzują 

się wyjątkową gospodarnością 
i zamożnością. I właśnie w 
jednej z tych wsi - Pięczko-
wie istnieje zespół ludowy 
TOŚTOKI (powstały 75 lat 
temu), który nadal kultywuje 
tradycje tych okolic. Ubrani 
w charakterystyczne stroje re-
gionu, wykonują różne pieśni i 
piosenki, a ich występy zawsze 
znajdują duże uznanie wśród 
słuchaczy. Niemal wszystkie 
utwory nawiązują do tradycyj-
nego muzykowania, chociaż w 
repertuarze znajdują się także 
obecne standardy muzyki 
ludowej. 

Kilkakrotnie miałem przy-
jemność uczestniczenia w 
wyjątkowej uczcie muzycznej 
TOŚTOKÓW  i za każdym 
razem byłem pod wrażeniem 
kunsztu wykonania starych 
przyśpiewek i piosenek re-
gionalnych, co dla typowego 
„mieszczucha” jest nie tylko 
dużym przeżyciem, ale i od-
skocznią od obecnie narzu-
canych trendów i wykonań 
muzycznych  lansowanych 
przez media...

Tekst i foto: Roman Szymański

Na ludowo - TOŚTOKI 

Minęło prawie 8 miesięcy 
od jesiennych wyborów w 
2018 r. Co nowego?
Chciało by się powiedzieć, że 
wszystko po staremu, ale prze-
cież nikt nie oczekuje stagnacji 
i spokoju, tylko działania i tak 
też jest w moim przypadku…
Działamy, pracujemy, szuka-
my dobrych rozwiązań, by 
zrealizować plany i zamie-
rzenia…

Rozumiem, że plany budo-
wy basenu w Rakoniewi-
cach nie były tylko przed-
wyborczym hitem?
Oczywiście, że nie. Bardzo 
poważnie się do tego przed-
sięwzięcia przygotowujemy. 
W budżecie znajdują się już 
pieniądze na przygotowanie 
stosownego projektu. Zakoń-
czyliśmy cykl wyjazdów, pod-
czas których obejrzeliśmy kil-
ka realizacji i teraz już wiemy, 
jak powinien wyglądać basen 
w Rakoniewicach.

I jak ma wyglądać?
Przede wszystkim będzie to 
obiekt na miarę naszych po-
trzeb. Dla mnie najważniejszą 
potrzebą jest to, by objąć nauką 
pływania jak największą licz-
bę dzieci w wieku szkolnym 
z terenu całej gminy, a więc 
przede wszystkim nauka, a 
dopiero potem zabawa. Chciał-
bym też, aby w nowo powsta-
łym obiekcie znajdowały się 
tory do gry w kręgle; bowling 
cieszy się dużą popularnością. 
Planuję realizację tej inwesty-
cji za dwa lata.

A jakieś wcześniejsze inwe-
stycje?
Cieszę się, że po kilkudziesię-
ciu latach rozbudowy doczeka 

się rakoniewickie przedszkole. 
Właśnie rozstrzygnięty został 
przetarg na to zadanie – war-
tość inwestycji to prawie 2,5 
mln. złotych. Za kilka miesię-
cy najmłodsi będą mogli prze-
kroczyć progi nowego skrzy-
dła. Jesienią planujemy ogłosić 
też przetarg na rozbudowę sali 
sportowej w Rostarzewie. No i 
sprawy bieżące, drogowe – to 
w zasadzie najbardziej intere-
suje naszych mieszkańców…

Które drogi wymagają naj-
pilniejszej interwencji?
Niestety jest kilka dróg po-
wiatowych, które z roku na 
rok są w coraz gorszym stanie 
lub nadają się do natychmia-
stowego remontu, ale samo-
rząd powiatowy nie ma na 
nie środków, a mówimy o 
milionach złotych. Rakonie-
wice – Tarnowa, Rostarzewo – 
Głodno, Rakoniewice – Gola, 
Ruchocice – Rataje, Ruchocice 
– Gnin…Uważam, że podział 
pieniędzy na utrzymanie dróg 
powiatowych jest niesprawie-

dliwy, ponieważ na terenie 
gminy Rakoniewice znajduje 
się ich największa ilość, a 
pieniędzy otrzymujemy tyle 
samo, co inne gminy, a więc 
dużo mniej w przeliczeniu na 
kilometr…Samorząd gminny 
nie może w nieskończoność do 
wszystkiego dokładać – mamy 
swoje zadania.

To może coś z innej bajki. 
Dlaczego powstał ROK?
Powstanie Rakoniewickiego 
Ośrodka Kultury od dawna 
„chodziło” nam po głowie. 
Trochę wymuszone było to 
względami prawnymi i księ-
gowymi, ale najważniejsze, że 
po 30 latach w naszej gminie 
znowu funkcjonuje dom kul-
tury. To właśnie ROK po raz 
pierwszy w tym – nomen omen 
– roku organizował tegoroczne 
Dni Rakoniewic połączone z 
Gminnym Dniem Dziecka i 
mogę z radością powiedzieć, 
że wszystko wypadło bardzo 
dobrze. Doświadczenie pani 
dyrektor Gizeli Ziółkowskiej 
zaprocentowało. Zachęcam 
mieszkańców naszej gminy 
do korzystania z bogatej oferty 
różnego rodzaju „aktywności”, 
które oferuje ROK, a także do 
włączania się w jego funkcjo-
nowanie – ciekawe pomysły są 
zawsze w cenie.

Czy samorząd gminny pa-
miętał o 30 rocznicy pierw-
szych wolnych wyborów w 
Polsce w 1989 r.?
Oczywiście. Pamiętaliśmy 
już przy okazji 25. rocznicy 
tego wydarzenia, umieszcza-
jąc na rakoniewickim rynku 
okolicznościową tabliczkę 
– niedaleko fontanny, przy 
kapsule pamięci z 2012 roku. 

30 rocznicę świętowaliśmy, 
wspominając „tamte” czasy, a 
całość zakończył koncert ze-
społu „Snowmen” z Michałem 
Kowalonkiem. Jestem z poko-
lenia, które pamięta kolejki, 
kartki, zbieranie kolorowych 
puszek po napojach, pierwszy 
komputer w szkole. Trzeba do-
cenić wagę tamtych wydarzeń 
i nie pozwolić, by umniejszano 
wysiłek osób, które walczyły z 
komunizmem. To przecież nie 
tak odległa historia…

A historia ta tu i teraz?
Dzieje się na naszych oczach. 
Myślę, że warto powiedzieć 
o 45 – leciu Wielkopolskiego 
Muzeum Pożarnictwa w Ra-
koniewicach, które co roku 
przyciąga tysiące turystów. Nie 
można nie wspomnieć o 150 – 
leciu Nadobrzańskiego Banku 
Spółdzielczego w Rakonie-
wicach, które obchodziliśmy 
wspólnie podczas Dni Rako-
niewic na początku czerwca. 
15 lat istnienia świętuje też 
Związek Międzygminny „Se-
lekt” w Czempiniu, do którego 
wraz z kilkunastoma innymi 
gminami należą również Ra-
koniewice. Jesienią 95-lecie 
obchodzić będą rakoniewiccy 
strażacy. Okrągłe rocznice 
istnienia świętują koła go-
spodyń z Łąkiego i Błońska. 
W tym roku odwiedziłem 
też jubilatki – 102 – letnią 
mieszkankę Rataj i 100 – let-
nią mieszkankę Rakoniewic. 
Jeszcze w czerwcu 100 lat 
obchodzić będzie mieszkanka 
Rostarzewa. Wspaniale jest 
spotkać się i porozmawiać z 
taką osobą. Najczęściej pytają 
czy za rok też je odwiedzę!!! 
Życzę wszystkim doczekania 
w zdrowiu takich urodzin.

8 pytań po 8 miesiącach…
Z burmistrzem Rakoniewic, dr.Gerardem Tomiakiem, rozmawia Franciszek Gwardzik

Ks. Bogdan Skowroński – 
proboszcz parafii polsko-
katolickiej p.w. Matki Bożej 
Różańcowej  w Dusznikach 
Zdrój obchodzi 30-lecie 
Święceń kapłańskich. 
Z tej okazji w dniu 26 
maja odbyła się uroczysta 
Masza św., upamiętniająca 
wydarzenie powołania ks. 
Skowrońskiego w stan du-
chowny. Rocznica święceń 
kapłańskich była okazją, 
aby wspomnieć tych wszyst-
kich, którzy pomogli dojść 
do kapłaństwa. 

Ks. Skowroński w homilii 
miedzy innymi powiedział: 
„Opatrzność Boża postawiła 
na drodze powołania rodzi-
ców, kapłanów, wychowaw-
ców seminaryjnych, biskupa, 
który udzielił święceń oraz 
wiele innych osób. Z pewno-
ścią każde powołanie ma swoją 
szczególną historię. Wiąże się 
z jakimś ściśle określonym 
momentem życia każdego z 
nas. Wspólne są nam jednak 
dwie rzeczy: wdzięczność i 
radość za liczne dary otrzy-
mane w życiu: w szczególności 
za dar wiary, której stał się 
głosicielem, i kapłaństwa, 
które całkowicie konsekruje 
go do służby Królestwu Bo-
żemu. Radość towarzysząca 
wdzięczności wynika przede 
wszystkim z gotowości przy-
jęcia wszystkich obowiąz-
ków, które z kapłaństwem są 
związane. Nie samorealizacja, 
ale realizacja woli Bożej jest 

źródłem radości i szczęścia w 
kapłaństwie...”

Licznie zgromadzeni wier-
ni, zaproszeni goście, a także 
kuracjusze z sanatoriów i tu-
ryści, gromkimi brawami po-
dziękowali za obecną posługę 
duchową oraz przeżyte chwile 
związane ze słuchaniem pieśni 
i piosenek religijnych, któ-
rych ks. Bogdan jest nie tylko 
wykonawcą ale wiele z nich 
skomponował. Obecnie wy-
konawca znany jest nie tylko w 
rejonie Kotliny Kłodzkiej, ale 
jest rozpoznawalny w innych 
regionach kraju. Stąd miłym 
zaskoczeniem była wizyta 
zespołu ludowego „Tośtoki” z 
Pięczkowa pow. Środa Wlkp., 
który podczas mszy wykonał 
kilka ludowych przyśpiewek.  
Wdzięczni parafianie oraz 
przyjaciele księdza, dodatko-
wo przygotowali osobne po-
dziękowania i upominki, które 
będą na zawsze przypominać 
rocznicowy dzień.

Roman Szymański

30-lecie święceń 
kapłańskich… Nowa, propolska Konstytu-

cja RP – zadaniem dla każ-
dego Polaka -    dla ochrony 
naszej wolności, suweren-
ności, własności i narodo-
wej tożsamości. Zmiany w 
Konstytucji RP z 1997 roku 
są pilnie potrzebne.

Do zmiany konstytucji w Pol-
sce potrzebna jest kwalifiko-
wana  większość  2/3 głosów 
w Sejmie RP.                      

Dotychczas nie było możli-
wości przekroczenia powyż-
szego progu, ani woli do zmian 
ze strony ugrupowań poli-
tycznych reprezentowanych 
w sejmie. Prezydent Andrzej 
Duda wystąpił z inicjatywą 
rozpisania referendum kon-
stytucyjnego, ale proponowany 
zestaw pytań nie wzbudził 
większego zainteresowania, 
gdyż  zabrakło wśród nich 
treści dotyczących: suweren-
nego zarządzania naszą walutą 
przez Narodowy Bank Pol-
ski, ochrony własności pol-
skich bogactw podziemnych, 
skutecznej ochrony naszych 
wynalazków i technologii – 
unikalnych w skali światowej, 
ochrony polskiego państwa 
przed działającymi na naszym 
terenie nieprzychylnymi lub 
nawet  wrogimi organizacjami 
pozarządowymi , a przede 
wszystkim pierwszeństwa pol-
skiego ustawodawstwa przed 
prawem unijnym /choćby w 
takim wymiarze, jaki zapew-
nili sobie Niemcy/.

Konstytucja RP z 1997 roku 
coraz częściej wywołuje spory 
i różnice interpretacyjne w 
Polsce i Europie, co nie ułatwia 

funkcjonowania polskiego 
wymiaru sprawiedliwości i 
naszego państwa.

Tylko nowa konstytucja 
RP, dobrze przygotowana, 
zachowująca status „ Polaka 
w Europie” a nie „Europej-
czyka w Polsce”,  może dobrze 
zabezpieczyć polskie interesy 
materialne i duchowe.

Obecny układ polityczny w 
Sejmie i Senacie RP, nie za-
pewni kompleksowych zmian 
zapisów konstytucyjnych / 
mało znaczące poprawki nie 
wyeliminują wad i niejedno-
znacznośc i  prawnych /.

Konstytucję będzie można 
zmienić dopiero po tegorocz-
nych wyborach do Sejmu i 
Senatu RP, ale duży wpływ na 
tamte wybory będą miały wy-
niki wyborów do Parlamentu 
Europejskiego w maju br.

Analiza bieżącej sytuacji 
politycznej i sondaży przed-
wyborczych wskazuje, na 
możliwość uzyskania ponad 
50%  poparcia przez PRAWO 
i SPRAWIEDLIWOŚĆ,  ponad 
10% poparcia dla KUKIZ ‘ 
15 i ponad 5%  poparcia dla 

KONFEDERACJI Korwin, 
Braun, Liroy,Winnicki. 

Nieoczekiwanie, zwiększyły 
się szanse na uzyskanie dobrych 
wyników w obydwu tegorocz-
nych  wyborach przez KUKIZ 
‘ 15 , którego kandydatem jest  
b. marszałek i poseł Sejmu RP , 
poseł UE – Marek Jurek, a także 
KONFEDERACJI Korwin, 
Braun, Liroy, Winnicki, której 
kandydatem do PE jest  b. poseł 
Sejmu RP i Parlamentu Euro-
pejskiego  Witold Tomczak, le-
karz z Kępna, który przez wiele 
lat był sądzony za odsunięcie 
głazu z leżącej figury Papieża 
Jana Pawła II – tworzących tzw. 
„instalację” w galerii Zachęta w 
Warszawie. Obaj Ci  kandydaci, 
bardzo zasłużeni dla Polski, są 
przykładem tego, że także bę-
dąc politykami, nie wyparli się 
zasad moralnych wynikających 
z głębokiej wiary katolickiej1. 
Ich działalność w Sejmie RP 
i, Parlamencie Europejskim, 
bezkompromisowe wystąpie-
nia, wnioski i interpelacje oraz 
obrona polskich interesów, są 
dostateczna gwarancją, że nie 
zawiodą swoich wyborców 

w najważniejszych dla Polski 
momentach. Obaj mogą mieć 
znaczący wpływ na stworzenie 
warunków dla dobrej propol-
skiej konstytucji , chronią-
cej POLSKIE INTERESY w 
Europie i Świecie. Tak nam 
dopomóż Bóg!

Mam nadzieję, że niniejszy 
artykuł spowoduje głębszą 
refleksję w sumieniach Po-
laków ,dotąd obojętnych i 
zniesmaczonych stylem upra-
wiania polityki w organach 
władzy państwowej, samorzą-
dach i w większości mediów 
/głównie tych zarządzanych 
spoza Polski/. Proszę moich 
Rodaków i działających „w 
dobrej wierze” Obcokrajow-
ców – Obywateli Polski:  nie 
bądźcie obojętni, poszukujcie 
ŹRÓDEŁ PRAWDY, bierzcie 
udział we wszystkich wybo-
rach i referendach! Nieobecni 
nie mają racji i nie mają prawa 
mądrować się po szkodzie, kie-
dy jest już za późno!  Bierzcie 
aktywny udział w dyskusjach 
przed referendalnych i w re-
ferendum konstytucyjnym! 
Polska jest jedyna, bogata 
podziemną i nadziemną natu-
rą, ma unikalną i fascynującą 
historię, opartą na katolickich 
i chrześcijańskich korzeniach 
, zawsze walczyła o wolność 
naszą i waszą!   Nie pozwólmy, 
aby Polska zginęła jako NA-
RODOWE PAŃSTWO, kiedy 
MY żyjemy!
Andrzej Franciszek Eckardt  ,   pseudo-

nim: A.F.E.ra  ,  pradziadek z Poznania.
P.S. autor wyraża zgodę na bezpłatne 

drukowanie i publikowanie powyż-
szego tekstu , ale tylko w całości , bez 

skreśleń i przeróbek.

Zmiany w Konstytucji są pilnie potrzebne
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Tegoroczne XXXIII Dni 
Kościana, trwające od 31 
maja - 2 czerwca 2019r., 
zainaugurowane zostały 
uroczystą sesją Rady Miej-
skiej Kościana.

Jej obrady rozpoczął Prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Kościana Maciej Zielonka. W 
okolicznościowym przemó-
wieniu przypomniał szcze-
gólne rocznice 2019r., przede 
wszystkim 100-lecie Odzyska-
nia Niepodległości 1918/1919 
i 100-lecie pierwszych po 
latach zaborów wyborów do 
samorządu miejskiego 1919r. 
Przybliżył także sylwetki 
pierwszych samorządowców 
Kościana, szczególnie Prze-
wodniczącego Rady – dra 
Stanisława Nowakowskiego.

Podczas sesji Jacek Olej-
niczak zaprezentował swoją 
pasję - zdjęcia Kościana oraz 
lokalnej przyrody.  

Sesja była okazją do uhono-
rowania osób i instytucji za-
służonych dla miasta Statuetką 
Nagrody „Kościan Dziękuje”. 
W tym roku Kapituła Nagrody 
„Kościan Dziękuje” przyznała 
dwie nagrody zasłużonym 
osobom, które wybitnie przy-
czyniły się do rozwoju miasta. 
Laureatami Nagrody - statuet-
ki „Kościan Dziękuje” zostali: 
lek. med. Jerzy Gnusowski - w 
dowód uznania za długoletni 
wkład pracy w rozwój kościań-
skiej ginekologii i położnictwa 
oraz liczne inicjatywy społecz-
ne oraz Witold Ratajczak – w 
dowód  uznania za wieloletnią 
działalność na rzecz rozwoju 
kościańskiej koszykówki.

Nagrody za osiągnięcia w 
nauce przyznano również naj-
zdolniejszym uczniom ko-

ściańskich szkół. Ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kościanie 
otrzymali je: Zofia Jurga, Joan-
na Nowak, Agnieszka Melero-
wicz; ze Szkoły Podstawowej nr 
2: Piotr Proch, Tymoteusz Roź-
miarek; ze Szkoły Podstawowej 
nr 3: Wiktor Grosy, Aleksandra 
Nędza; ze Szkoły Podstawowej 
nr 4: Michał Michałowicz, Mar-
cel Lisieniecki; a z I Liceum 
Ogólnokształcącego im. O. 
Kolberga w Kościanie: Wikto-
ria Glinkowska, Piotr Dudziak, 

Jędrzej Smok, Tymoteusz Lis, 
Łukasz Adamczak, natomiast z 
Państwowej Szkoły Muzycznej 
I st. w Kościanie utalentowany 
Filip Kauch.

Podczas sesji wręczono tak-
że nagrody Stowarzyszenia 
Absolwentów Gimnazjum i 
Liceum w Kościanie za najlep-
sze wyniki w nauce. Odebrali 
je: Wiktoria Glinkowska, Piotr 
Dudziak, Alicja Műller.

Nagrody wręczono również 
laureatom konkursu Stowa-

rzyszenia Oświatowego im. 
D. Chłapowskiego. Otrzymali 
je: Natan Antkowiak, Patryk 
Baranowski, Aleksandra Kra-
śniewska, Cyprian Matelski, 
Mateusz Wieczorek, Marta 
Brygier.     

Burmistrz nagrodził za 
osiągniecia w rywalizacji 
sportowej utalentowaną młodą 
tancerkę Wiktorię Kuciak, 19 
osób uroczyście otrzymało 
stypendia sportowe. Wśród 
stypendystów sportowych zna-
leźli się: z Klubu Kobra Ko-
ścian (trójbój siłowy): Paulina 
Rybak, Wiktoria Zalesińska, 
Agnieszka Dąbrowska-Posa-
ła, Łukasz Chruścicki, Adam 
Szymanowski; z Klubu Spor-
towego „TIGER  WIELKO-
POLSKA” (taekwondo i kick-
boxing): Marek Walenczewski; 
z Akademii Tenisowej An-
gelique Kerber: Maciej No-
wicki; z Klubu Karate Gottsu 
Kościan: Joanna Smętkowska, 
Katarzyna Posała, Zofia Duda; 
z UKS „SOKÓŁ” (taekwondo 
olimpijskie): Alan Capała, 
Andżelika Florek, Łukasz 
Kurzawa, Filip Tomyślak, 
Julia Olbińska, Emilia Capała, 
Maria Szymkowiak; z Basket 
Club „OBRA” Kościan: Adam 
Banach, Kajetan Frydrych.

W części artystycznej wy-
stąpił młody zdolny kościański 
pianista Filip Kauch, obecnie 
uczeń II klasy Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Kościanie, a później za-
tańczyła nagrodzona i równie 
utalentowana młoda tancerka 
Wiktoria Kuciak wraz z siostrą 
Zuzanną.

Na zakończenie sesji wło-
darze miasta zaprosili do 
wspólnego świętowania Dni 
Kościana. 

Uroczysta sesja Rady Miejskiej Kościana

Mam na imię Błażej,mam 29 
lat mieszkam w Rakoniewi-
cach,jestem jednym z szes-
nastu Finalistów tegorocznej 
edycji Konkursu Wielkopolski 
Mister,w którym to mam 
zaszczyt starać się o Tytuł 
Najprzystojnieszego Wielko-
polanina 2019 Roku.Kilka 
Słów o mnie,od 2009 Roku 
prowadzę przedsiębiorstwo z 
branży motoryzacyjnej która 
jest również moją pasją,dzień 
jak co dzień rozpoczynam 
porannym Cardio,a więc 
Słowo Sport nie jest mi obce.
Prowadzę aktywny tryb Ży-
cia co zostało dostrzeżone 
oraz docenione na jednym z 
trzech castingów tak presti-
żowego konkursu jakim jest 

Wielkopolski Mister,który 
odbył się 27 Stycznia br. w 
Poznaniu,w którym to miałem 
przyjemność wziąć udział,co 
uplasowało się moim bezpo-
średnim awansem do Finału.
Interesuję się Podróżami po 
Europie,Świecie jak i Kraju.
Wielki Finał Odbędzie się już 
22 Czerwca w Starym Bro-
warze w Poznaniu,na który 
serdecznie zapraszam.

Zachęcam również do głoso-
wania na Moją Osobę w tytule 
Mister Internautów.(zdjęcie 
w Załaczniku)Życzę wszyst-
kim wspaniałego rozpoczęcia 
nadchodzących Wakacji,oraz 
do zobaczenia  22 Czerwca na 
wielkim Finale.

Głosujcie na Mistera

Dokładnie milion trzysta ty-
sięcy złotych przyznało Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki dla 
gmin z naszego regionu, które 
złożyły wnioski w programie 
Otwartych Stref Aktywności 
(OSA). Dzięki tym funduszom 
powstaną siłownie plenerowe, 
strefy relaksu czy też spraw-
nościowe place zabaw dla naj-
młodszych – informuje poseł 
Jan Dziedziczak, który zabie-
gał o pozyskanie tych środków.

To już druga edycja Pro-
gramu – w ciągu dwóch lat 
zostało dofinansowanych 2950 
obiektów na terenie całego 

kraju. Na ten cel Ministerstwo 
Sportu przeznaczył blisko 105 
mln zł. Dwa lata temu, kie-
dy  przedstawiano założenia 
Programu OSA zakładano, że 
wielofunkcyjne strefy aktyw-
ności znajdują się w czołówce 
najbardziej pożądanych obiek-
tów infrastruktury sportowo
-rekreacyjnej. Otwarte Strefy 
Aktywności są odpowiedzią 
na to zapotrzebowanie, a zain-
teresowanie programem wśród 
samorządów potwierdza, iż 
była to trafna diagnoza.

- W powiecie leszczyńskim 
pieniądze otrzymają gminy;  

Krzemieniewo, Święciechowa 
i Wijewo, a ponadto miasto 
Leszno, Śmigiel, Pępowo, 
Krobia, oraz powiat kościański 
i gmina Czempiń. W strefach, 
które tam powstaną prócz si-
łowni będą place zabaw, strefy 
relaksu i gier, a wszystko to w 
otoczeniu zieleni. Mają to być 
miejsca odpoczynku i inte-
gracji skierowane dla dzieci, 
młodzieży ale także osób 
starszych, jednym słowem są 
przeznaczone dla całej spo-
łeczności lokalnej – zapewnia 
poseł Dziedziczak.

Ewa Rosik

Głównym bohaterem czerw-
cowych Poznańskich Spotkań 
z Balladą będzie Marek An-
drzejewski :-)

Autor tekstów, kompozytor 
i wokalista.,Współzałożyciel 
kultowej Lubelskiej Federacji 
Bardów.

Jako autor i wykonawca 
piosenek zadebiutował w 1993 

roku.W 1994 roku otrzymał 
Pierwszą nagrodę na Studenc-
kim Festiwalu Piosenki w Kra-
kowie oraz nagrodę im. Wojtka 
Bellona przyznawaną śpiewa-
jącym autorom. Dwukrotnie 
zdobył Grand Prix i Nagrodę 
Publiczności Ogólnopolskiego 
Festiwalu Recitali w Siedlcach 
(w 1994 i 1997 roku).

Wykonawca n iezwyk le 
skromny, a zarazem szalenie 
uzdolniony. Z lekkością prze-
chodzi od szalonej, żartobliwej 
ekspresji do lirycznej balla-
dowości.

Dusza pokoncer towych 
śpiewograń. Dobry, szczery i 
prawdziwy Artysta i Człowiek.

K.W.

W piątkowe popołudnie 24 
maja br. druhowie z OSP Buko-
wiec przeprowadzili działania 
oczyszczające odcinek rzeki 
Szarki płynący wzdłuż uli-
cy Komunalnej w Nowym 
Tomyślu. Prace polegały na 
wykoszeniu wysoko rosnącej 
trawy, usunięciu krzaków 
porastających brzegi, a także 
wyłowienia śmieci zalegają-
cych na dnie rzeki. Na miejscu 
akcji porządkowej pojawił 
się burmistrz Włodzimierz 
Hibner oraz Sławomir Kacz-
marek z Nadzoru Wodnego w 
Nowym Tomyślu.

Podczas dyżuru poselskiego 
do Pana Posła zwrócił się wójt 
Gminy Piaski pan Wiesław 
Glapka, który przekazał doku-
ment dotyczący ciągu pieszo – 
rowerowego wzdłuż DK nr 12 
na odcinku Godurowo – Piaski 
, Piaski – Gostyń. Mając na 
uwadze troskę o mieszkań-
ców powiatu gostyńskiego, 
Pan Poseł Jan Dziedziczak 
zwrócił się do Ministra Infra-

struktury z pytaniem czy ciąg 
pieszo – rowerowy pomiędzy 
Gostyniem i Piaskami oraz 
Piaskami i Godurowem został 
wpisany do Programu Likwi-
dacji Miejsc Niebezpiecznych 
do roku 2023?

Druga  interwencją podjętą 
przez Posła była interpelacja  
w sprawie nieodpłatnego prze-
jęcia na rzecz Gminy Piaski 
nieruchomości lub ich części, 

będących własnością Skar-
bu Państwa w użytkowaniu 
wieczystym Polskich Kolei 
Państwowych S.A. 

Włodarze Gminy Piaski 
chcieliby bowiem, przezna-
czyć ten teren na cele sporto-
we, jednocześnie deklarując 
gotowość dokonania wszelkich 
formalności. 

Ewa Rosik

Milion złotych dla gmin

Poznańskie Spotkania z Balladą 

Strażacy sprzątali Szarkę

Interwencja posła
27 maja, w Miejskiej i Powia-
towej Bibliotece Publicznej 
w Nowym Tomyślu młodzież 
biorąca udział w projekcie: 
„Poezja i rap z ulicy Witosa” 
gościła Mateusza „Gryzli” 
Kamińskiego - rapera z Piły, 
który jako pierwszy usłyszał 
materiał muzyczny, który 
niebawem uczestnicy projektu 
będą  nagrywać w profesjonal-
nym studiu, dzięki uzyskane-
mu grantowi w ramach progra-
mu RÓWNAĆ SZANSE 2018.

Młodzież samodzielnie 
przygotowała i poprowadziła 
koncert „raperski” dla zapro-
szonych gości, wśród których 
byli: lokalni poeci skupieni 
wokół Nowotomyskiego Pię-
tra Wyrazów Literackich, 
Mateusz „Gryźli” Kamiński, 
Tomasz Tomaszewicz z telewi-
zji kablowej oraz młodzieżowa 
grupa filmowców „Apollo”, o  
których mieszkańcy Nowego 
Tomyśla  niebawem usłyszą. 
Julia, Martyna, Roksana i 

Kaja przeczytały  fragmenty 
tekstów młodych raperów z 
ulicy Witosa 8. Po czym biblio-
teczna scena należała już do 
raperów :Aleksa, Karola, Ad-
riana i Kacpra. Wizyta rapera 
z Piły nie mogła przejść bez 
echa. Dlatego po wysłuchaniu 
nowotomyskich raperów, na 
scenie zaprezentował się z 
bardzo osobistymi utworami 
z płyty „Fenix”. Na koniec, 
podczas panelu dyskusyjnego,  

zaproszeni goście podzielili 
się wrażeniami z koncertu. 
Koncert poprowadziły tego 
dnia: Zuzanna Bąkowska i 
Wiktora Tobys. Autorami 
zdjęć są: Zuzanna Olsztyńska 
i Julia Wicher, natomiast nad 
akustyką czuwał Maks Kar-
kosa. Koordynatorem projektu 
realizowanego w nowotomy-
skiej placówce jest Małgorzata 
Kaczmarek – kustosz, pracow-
nik czytelni. 

Poezja i rap z ulicy Witosa
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Obudziło mnie pukanie w 
kabinę i słyszę ochrypły głos 
„krzykacza” – „wstawać, słoń-
ce już jest wysoko”. I tak przez 
głowę przeleciała mi taka 
myśl, co to jest za straszna sta-
ra maruda. Sam nie może spać 
to i kolegom też nie pozwala 
poleżeć w ciepłym śpiworze. 
Ciężko się wstaje z tego cie-
płego worka. Rzeczywiście, 
jest już godzina 10 naszego 
czasu a słońce już mocno 
przygrzewa. A więc trzeba się 
jeszcze umyć i ogolić. Prawdę 
mówiąc to jest już czas na 
wstawanie. W nocy jak  tutaj 
przyjechaliśmy parking był 
zmrożony, teraz niestety przy 
tej dodatniej temperaturze jest 
jedna wielka gliniana  maż  
która okropnie  przykleja się 
do butów. Idąc do umywalni 
omijam te kałuże ale niekiedy 
jak się wpadnie, w taką gli-
nianą maż to aż nogi ciężko 
z niej wyciągnąć.  Buty mam 
niesamowicie obłocone od tej 
gliny. Ale  najgorsze to będzie, 
że Władek będzie musiał się w 
tą maź  położyć aby podstawić 
lewarek pod tylną oś. Musi 
wymienić przebite koło które 
nie wytrzymało wczorajszych 
trudnych podjazdów. Na tym 
ogromnym parkingu pozostało 
już nie wiele samochodów. 
Ten ogromny parking to jed-
no wielkie gliniaste klepisko. 
Rozpuszczona kleista maź 
zalega na całym parkingu i 
nie ma suchego miejsca gdzie 
można by podjechać w którym 
można byłoby się położyć pod 
samochód podstawiając pod-
nośnik. Nie mając innego wyj-
ścia, Władek porozkładał dwa 
stare kitle na tą gliniastą maź 

bo nie było innego wyjścia. Na 
tym jednym kole nie było szan-
sy dojechać pod załadunek. 
Natomiast Zygmunt zabrał się 
za przełączanie przewodów 
paliwowych z prowizorki na 
oryginalne połączenia przez 
filtry paliwowe. Teraz przy 
takiej pogodzie nie powinno 
być już żadnych problemów 
z paliwem. Ja natomiast za-
brałem się do szykowania 
śniadania dla kolegów i dla 
siebie. Pośniadaniu poszliśmy 
do naszego spedytora TUR-
TRANSA aby wpisać się w 
książkę. W między czasie 
dowiadujemy się, że dwa pol-
skie samochody miały dzisiaj 
wypadek. Zdarzyło się to nie-
daleko od naszego parkingu, 
bo zaledwie 5 kilometrów w 
stronę Istambułu. Były to dwa 
Volva z Błonia które wcześniej 
wyjechały i chciały dojechać 
na granicę do Kapikule. Ale na 
tym odcinku droga była bardzo 
oblodzona i samochód wpadł 
w boczny poślizg uderzając 
naczepą w  tureckiego małego 
busa stojącego na poboczu, a 
ten z kolei uderzył w grupę lu-
dzi stojących za tym samocho-
dem zabijając jedną osobę, a 
druga ciężko raniąc. Natomiast 
drugi samochód który praw-
dopodobnie nie miał szans na 
wyhamowanie lub ominięcie 
tego wypadku przejechał przez 
głęboki rów zatrzymując się w 
zaśnieżonym polu. Dla nas kie-
rowców jest to bardzo przykre 
i nie miłe przeżycie, dowiadu-
jąc się o takim wypadku. W 
międzyczasie Jacek z Piotrem 
i „Krzykaczem” pojechali 
już do odległego o 45 kilo-
metrów Kazan-a, w którym 

znajduje się stacja paliwowa 
na której tankujemy paliwo 
do naszych samochodów.  Tak 
więc ruszamy w dalszą drogę. 
Po drodze mijamy mocno 
rozbitego busa, który miał 
cały tył zmiażdżony, a obok 
stały nasze samochody, ale 
już bez naczep. Pilnowała 
je Żandarmeria Wojskowa. 
Przejeżdżaliśmy bardzo wolno 
aby nie tarasować drogi. Nie 
zatrzymywaliśmy się. Niestety 
nie było już w nich kierowców. 
Prawdopodobnie byli zabrani 
na Policję. Po przyjeździe na 
stacje paliwową, okazało się, 
że dwie nasze chłodnie czyli 
Piotr i Jacek już pojechały 
ponieważ oni mogą w Turcji 
jechać 70 km/h. 

Niestety  my z przyczepami 
tylko 60 km/h. Tutaj na stacji 
oczekiwał na nas krzykacz. Po 
zatankowaniu i częściowym 
umyciu kabiny ruszyliśmy w 
dalszą drogę. Po ujechaniu 
około 15 kilometrów zostali-
śmy zatrzymani przez Policję 
która przy kontroli dopatrzyła 
się, że Zygmunt w swojej 
karcie policyjnej nie ma wpisa-
nego przewożonego zepsutego 
ciągnika, a jest wpisane tylko 
BOS, czyli pusto. A więc jest 
problem i kazali sobie płacić 
5000 tureckich lirasów. Nato-
miast do Władka przyczepili 
się, że jechał za szybko, choć 
na tarczce nie było przekro-
czenia szybkości 60 km/h 
i również miał płacić 5000 
TL. Odmówili płacenia, więc 
Policja zabrała im paszporty 
chociaż nie mieli do tego pra-
wa i zabierając jednocześnie 
karty policyjne pojechali  sobie 
w stronę Ankary, zostawiając 

nas na drodze. Myśmy również 
zawrócili i pojechaliśmy z 
powrotem na stację paliwową 
w Kazaniu na której żeśmy się 
tankowali.  Tutaj na stacji po-
zostawiliśmy nasze dwa samo-
chody oraz przyczepę Władka 
i pojechaliśmy dzwonić do 
Ambasady. Po drodze znowu 
zostaliśmy zatrzymani przez 
tą samą Policję która zabrała 
nam dokumenty pytając się 
gdzie my jedziemy? I usłyszeli 
naszą odpowiedź. Po przyje-
chaniu do małej miejscowości 
w której była poczta i telefon, 
poprosiliśmy o połączenie z 
Polską Ambasadą. Trwało to 
około 20 minut po czym ode-
zwał się jakiś Pan mówiący po 
polsku oświadczając nam, że 
musimy chwileczkę poczekać, 
a on nas połączy z konsulem. 
I tak stało się rzeczywiście. 
Po krótkiej chwili zostałem 
połączony z Polskim Amba-
sadorem. Było bardzo słabo 
słychać i musiałem mówić 
również bardzo głośno. 

Choć do Ankary było za-
ledwie 30 kilometrów. Po 
przedstawieniu całej sprawy 
w odpowiedzi usłyszałem, 
że musieliśmy przekroczyć 
jakiś przepis, czego może my-
śmy wcześniej nie zauważyli. 
Stwierdził ,że nie może nam 
nic pomóc w tej sprawie, bo 
od tego są nasi przedstawiciele 
i podał nam numer telefonu. 
Poprosił żeby podać swoje  
nazwiska i numery zabranych 
paszportów, oświadczając 
nam jednocześnie, że napisze 
notatkę do władz tureckich 
ponieważ Policji nie wolno 
zabierać paszportów. Przy tej 
rozmowie poinformował nas, 

że od 29 stycznia 1983 roku 
zostały podniesione manda-
ty karne. Po tej informacji 
zakończyła się rozmowa z 
konsulem po czym zadzwo-
niliśmy pod wskazany numer, 
i znowu usłyszeliśmy takie 
same stwierdzenie, że może to 
nasza wina i mamy czekać do 
jutra. Chyba, że oddadzą nam 
paszporty i karty policyjne. A 
więc doszliśmy do wniosku, 
że musimy radzić sobie sami. 
Nie mamy na kogo liczyć, trak-
tują nas jak 5 koło u wozu. A 
przecież to my jako kierowcy 
zarabiamy te ciężkie dolary 
dla kraju. Te nasze przedsta-
wicielstwo znajduje się około 
30 kilometrów od nas i nikt 
nie zdecydował się przyje-
chać, porozmawiać i pomóc 
nam osobiście. Wracamy na 
parking przygnębieni i znie-
chęceni tą sytuacją. A więc 
musimy radzić sobie sami. Te 
policyjne hieny biorą tylko 
bakszysz nie dając pokwito-
wania, bo jak sami tłumaczą 
muszą mieć na mandziaro 
czyli na jedzenie. Zrobiło się 
już późne popołudnie i dzisiaj 
już nic nie załatwimy, a  policja 
również nie przyjechała aby 
oddać nam paszporty i karty 
policyjne. Musimy czekać do 
jutra. Uszykowaliśmy sobie 
obiado-kolację i wspólnie po-
biadowaliśmy o tych wygłod-
niałych skur ….ach  tureckich 
sępach. Po posiłku poszliśmy 
do restauracji na tureckie piwo, 
gdzie od szefa dowiedzieliśmy 
się, że każdy z zatrzymanych 
tureckich przewoźników w 
papierach ma uszykowane 
500TL. Nie ma wyjątku, zresz-
tą widać to przy każdej kon-

troli z jaką pokorą i strachem 
oddają dokumenty policjan-
tom. Patrząc na nich, to mają 
oni tutaj pieskie życie. Policja 
na tutejszych drogach jest tutaj 
wszechwładna, może i to  do-
brze dla tutejszych kierowców 
aby poskromić ich tempera-
ment którego na drodze mają 
w nadmiarze. Tak siedząc i 
rozmawiając dowiedzieliśmy 
się trochę więcej o władzy 
Policji na drodze. No niestety, 
my też musimy się częściowo 
podporządkować będąc na 
ich terytorium. Natomiast w  
dzisiejszym przypadku, co do 
przewożonego samochodu to 
Policja ma rację, ale nie znaczy 
to, że my musimy wydawać tak 
duże pieniądze bez pokwito-
wania. Natomiast Władek nie 
miał żadnego przekroczenia,  
co udowodnił na tarczce i ja 
również, gdyż  jechaliśmy w 
jednym konwoju, a Policja nie 
miała radaru i brała Władka na 
wytrzymałość. Moim zdaniem 
było to nadużycie władzy. Zro-
biło się już późno jest godzina 
20 naszego czasu i idziemy do 
swoich samochodów położyć 
się spać. Ja jeszcze opiszę 
wczorajsze zaległe wspomnie-
nia i jak zdążę to te dzisiejsze 
też napiszę. Napaliłem sobie w 
moim piecyku i zabrałem się 
do pisania. I ani się obejrzałem 
i zrobiła się godzina 1wsza i 
napisałem wszystko łącznie z 
dzisiejszymi  zdarzeniami. Po 
umyciu się jest godzina 1.20.  

 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 37)

29 maja w Sali Celi-
chowskiego w Urzędzie 
Wojewódzkim w Pozna-
niu odbyło się uroczyste 
podsumowanie etapu 
wojewódzkiego konkursu 
plastycznego organizowane-
go przez KRUS. Honorowy 
patronat nad konkursem 
objął Minister Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi – Jan Krzysz-
tof Ardanowski. 

Tegoroczna edycja konkur-
su pod hasłem: „Bezpieczne 
na wsi: maszyna pracuje, a 
dziecko obserwuje” cieszyła 
się rekordowym zainteresowa-
niem, do 29 komisji konkur-
sowych  zostało zgłoszonych 
aż 8801 prac uczniów z 316 
szkół podstawowych. -„Tak 
duża ilość prac plastycznych 
jest dowodem , na to że wiedza 
przekazywana przez pracow-
ników KRUS, a także różne 
formy działalności prewen-
cyjnej takie jak: pogadanki, 
filmy edukacyjne, przekazy-
wane nieodpłatnie książecz-
ki, kolorowanki powodują 
wzrost zainteresowania wśród 
dzieci tematem zagrożeń  z 

jakimi mogą spotkać się w 
środowisku wiejskim podczas 
zabawy i pomocy rodzicom 
w gospodarstwie rolnym.”                           
- podkreślił Dyrektor Od-
działu Regionalnego KRUS w 
Poznaniu – Adam Minkowski.  

Dzieci podczas uroczystego 
podsumowania otrzymały cen-
ne nagrody rzeczowe. Oddział 
Regionalny KRUS w Poznaniu 
laureatom pierwszych trzech 
miejsc w dwóch kategoriach 
wiekowych ufundował tablety 
z klawiaturą. Ponadto niektóre 
prace zostały wyróżnione i 

nagrodzone przez pozostałych 
współorganizatorów i fundato-
rów konkursu m.in.: ARiMR, 
KOWR, Pocztowe Towarzy-
stwo Ubezpieczeń Wzajem-
nych, Urząd Wojewódzki, 
Urząd Marszałkowski, a także 
Kuratorium Oświaty.  

Prace plastyczne kilku lau-
reatów etapu wojewódzkiego 
zakwalifikowały się do cen-
tralnego etapu konkursu, któ-
rego podsumowanie odbędzie 
się 14 czerwca w Sali Odczy-
towej Centralnej Biblioteki 
Rolniczej w Warszawie. 

Bezpieczne na Wsi 

Dzień Samorządu Teryto-
rialnego ustanowiony został 
przez Sejm RP w 2000 roku 
dla upamiętnienia pierw-
szych wyborów samorzą-
dowych w 1990 roku i w 
rocznicę 10-lecia odrodze-
nia polskiego samorządu 
terytorialnego.      

W dniu 27maja br. na za-
proszenie Kancelarii Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy 
wśród licznie zaproszonych 
samorządowców,  w spotkaniu 
uczestniczyli  Radni Powiatu 
Nowotomyskiego, Adam Frąc-
kowiak i Sylwester Kamyszek.  
Część oficjalna odbyła się 
na placu przed Belwederem, 
gdzie Prezydent Andrzej Duda 
odznaczył zasłużonych dzia-
łaczy samorządowych  za 
wybitne zasługi w działalności 
społecznej i samorządowej;  
Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski, oraz Złote, 
Srebrne i Brązowe Krzyże 
zasługi.

Po wręczeniu odznaczeń 
Prezydent Andrzej Duda wy-
głosił krótkie przemówienie, 
dziękując za dotychczasowy 
wkład i zaangażowanie sa-
morządowców, podkreślając  
znaczenie  samorządu dla 
funkcjonowania  naszego pań-
stwa  powiedział ,, Jesteście 
państwo, śmiało można to 
powiedzieć –sprawdzonymi 
ludźmi – którzy już wiele z 
siebie dali, dla rozwoju swoich 
wspólnot  lokalnych i regional-
nych, dla rozwoju tych obsza-
rów, które obejmują  jednostki 
samorządu terytorialnego, w 
których państwo służycie, słu-
życie podkreślam to słowo’’. 
Nawiązał również do wyborów 
samorządowych, w których to 
społeczność lokalna postawiła 

na ludzi zaangażowanych we 
wspólne inicjatywy na rzecz 
rozwoju swoich regionów. 

Kończąc przemówienie Pre-
zydent Andrzej Duda,  ser-
decznie podziękował w imie-
niu Rzeczypospolitej Polskiej 
za dotychczasową służbę, 
prosząc o dalsze wspieranie 
lokalnej samorządności, na 
rzecz  naszej Ojczyzny.   

W uroczystości tej, uczest-
niczyli min. Marszałek Sejmu 
Marek Kuchciński, Pani Mini-
ster Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej Elżbieta Rafalska 
i członkowie Rządu, oraz 
Wielkopolscy parlamentarzy-
ści  Pani Poseł Marta Kubiak 
i Poseł Ryszard Bartosik.  

Po zakończeniu części ofi-
cjalnej, samorządowcy zo-
stali zaproszeni do ogrodu 
Belwederskiego, gdzie była 
możliwość przeprowadzenia 
rozmów i wymiany swoich 

własnych doświadczeń z za-
proszonymi samorządowcami 
na tradycyjny poczęstunek. 

 Na zakończenie tego spo-
tkania, była również możli-
wość zrobienia pamiątkowego 
zdjęcia z Panem Prezydentem. 

Korzystając z okazji spo-
tkania z Prezydentem RP An-
drzejem Dudą,  przekazałem 
pozdrowienia od mieszkańców 
Nowego Tomyśla oraz nowo-
tomyskiego samorządu, wraz 
z swoją książkę „TIR-em do 
Iranu”, co zostało bardzo mile 
przyjęte przez Prezydenta RP. 

 Pan Prezydent podzięko-
wał za przekazaną książkę i 
pozdrowienia , również prosił 
o przekazanie pozdrowień dla 
mieszkańców Nowego To-
myśla oraz  samorządowców 
nowotomyskich.

Radni Powiatu Nowotomyskiego
Adam Frąckowiak 

i Sylwester Kamyszek

10–lecie odrodzenia samorządu
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25 maja - tradycyjnie w 
Bolewicach, odbył się bieg 
inauguracyjny VII Grand 
Prix Powiatu Nowotomy-
skiego w Biegach Ulicznych 
pn. IX Dziesiątka Fiedle-
rowska. 

Pomysłodawcą Grand Prix 
Powiatu Nowotomyskiego 
oraz Dziesiątki Fiedlerowskiej 
był Wójt Gminy Miedzichowo 
dr Stanisław Piechota. W 
biegach wystartowalo ponad 
100 biegaczy i biegaczek , 
którzy do pokonania mieli 
dziesięciokilometrową tra-
sę. Przypomnieć należy, że 
aby ukończyć VII Grand Prix 
Powiatu Nowotomyskiego 
biegacze muszą wystartować 
w 5 z 6 biegów: Dziesiątka 
Fiedlerowska -  Bolewice, 
Bieg Opalińskich - Opalenica, 
Chyża Dziesiątka -  Nowy 
Tomyśl, Bieg Zbąskich - Pół-

maraton Zbąszyń ,  Lwówecka 
Dziesiątka - Lwówek, Bieg 
Niepodległości - Wąsowo.

Pamiątkowe medale oraz 
statuetki wręczali Wójt Gmi-
ny Miedzichowo Stanisław  
Piechota, Radny Powiatu No-
wotomyskiego Edwin Pigla, 
Wójt Gminy Kuślin Mieczy-

sław Skrzypczak, Dyrektor 
Zespołu Szkół i Placówek 
Oświatowych w Bolewicach 
Hanna Kaczmarek.

Wszystkim uczestnikom 
serdecznie GRATULUJEMY! 
I zapraszamy do udziału w ko-
lejnych biegach VII Grand Prix 
Powiatu Nowotomyskiego.

Dziesiątka Fiedlerowska
Poniedziałek 27 maja był 
dniem podsumowań dla 
grupy wolontariuszy z 
Pogotowia Informatyczne-
go, działającego w czytelni 
Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w 
Nowym Tomyślu. 

W murach Zespołu Szkół nr 2 
im. Stanisława Staszica, Mał-
gorzata Kaczmarek – inicjator-
ka i koordynatorka projektu, 
realizowanego od  kwietnia 
ubiegłego roku, podziękowała 
uczniom za zaangażowanie i 
pracę na rzecz rozwoju społe-
czeństwa informatycznego. Z  
13. osobowej ekipy przyszłych 
informatyków upominki rze-
czowe za największą ilość 
godzin  przepracowanych  z se-
niorami i nie tylko otrzymali: 
Jacek Muszyński, Aleksander 
Mrózek oraz Jakub Nowak. 
Ponadto wszyscy wolonta-
riusze wraz z koordynatorem 
z ramienia szkoły - Pawłem 
Stielerem otrzymali pamiąt-
kowe podziękowania oraz bon 
na lody. Na koniec spotkania z 

uczniami Technikum Informa-
tycznego koordynatorzy wyra-
zili nadzieję, że od września 
projekt będzie kontynuowany 
w podobnym składzie oso-
bowym, gdyż zainteresowa-
nie mieszkańców zajęciami 
komputerowymi jest nadal 
ogromne. Przypomnijmy, iż 

w ramach Pogotowia Informa-
tycznego młodzi informatycy 
ze Staszica uczyli podstaw pro-
gramowania dzieci w wieku od 
6 do 12 lat, obsługi komputera 
w stopniu podstawowym, usta-
wiali nawigację, pomagali w 
nauce obsługi smartfonów 
oraz zgrywali zdjęcia. 

W piątek, 24 maja, w ra-
mach projektu: Biblioteka-
rze - teraz my!, pracownicy 
bibliotek z terenu powiatu 
nowotomyskiego przebywali 
z wizytą studyjną w jednej 
z wiodących bibliotek w 
Polsce - książnicy oświę-
cimskiej, 

Wszystko to dzięki dofinanso-
waniu, jakie pozyskała Miej-
ska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Nowym Tomyślu 
z Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego z 
programu: „Partnerstwo dla 
książki”. Projekt zakłada 
odbycie kilku interaktyw-
nych szkoleń dotyczących 
innowacyjnych form pracy z 
dziećmi i młodzieżą, również 
na temat budowania wize-
runku biblioteki i kontaktu z 
wymagającym bądź trudnym 
czytelnikiem. Niewątpliwie 
zdobywaniu cennych zawo-
dowych doświadczeń służą 
odwiedziny innych bibliotek 
w kraju, zwłaszcza tych cie-
szących się renomą i uzna-
niem. Stąd też w projekcie 

uwzględniono pobyt w nowo-
czesnej Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Oświęcimiu. 
Szczególną uwagę zwróciły 
rozwiązania architektoniczne, 
mające skojarzenia z prze-
stronną galerią handlową, a 
także otwarte przestrzenie 
oraz wysublimowane kąciki 
dla dzieci i młodzieży. W 
drodze powrotnej, w ramach 
relaksu, bibliotekarze zwie-
dzili Nikiszowiec, górnicze 

osiedle będące turystyczną 
atrakcją Katowic. 

Projekt: Bibliotekarze - te-
raz my! dofinansowano ze 
środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego.

W niedzielę, 2 czerwca 
2019r. Wójt Gminy Miedzi-
chowo zaprosił wszystkich 
rodziców na muzyczną 
ucztę.  O godzinie 16.00 w 
Sali Wiejskiej w Bolewi-
cach rozpoczął się koncert 
z okazji Dnia Matki oraz  
zbliżającego się Dnia Ojca. 

To właśnie z Mamą i Tatą 
związane są nasze najpięk-
niejsze wspomnienia, radości, 
marzenia i tęsknoty. Tego dnia 
na scenie zaprezentowała się 
13 osobowa grupa uczestni-
ków warsztatów wokalnych, 
które co tydzień odbywają 
się w Bolewicach. Na scenie 
zaprezentowali się: Wiktoria 
Bączyk, Kornelia Patrzała, 
Kinga Wieczorek, Julia Ruta, 
Zofia Haładuda, Marcelina 
Molenda, Weronika Walczak, 
Wiktoria Pilc, Paulina Bączyk, 
Oliwia Ruta, Emilia Napierała, 
Marta Pikuła oraz Zuzanna 
Molenda. Ponadto podczas 
koncertu gościnnie wystąpili 
uczniowie Prywatnego Ogni-
ska Muzycznego w Nowym 
Tomyślu: Michalina Kubicka, 
Zuzanna Pieprzyk, Daria Ka-
niewska i Nikola Halasz. W 
czasie  koncertu zatańczyli: 
Marta Krzyśków i Mateusz 
Majorczyk ze Szkoły Tańca 

Balance w NOK Nowy Tomyśl 
pod okiem instruktorki Pani 
Katarzyny Przybyszewskiej. 
Zebrana na sali publiczność 
mogła oklaskiwać piosenki 
śpiewane solo, w duetach 
oraz w większych zespołach 
z lat 60, 70 oraz 80. Nad mu-
zycznym przygotowaniem 
wszystkich występów podczas 
niedzielnego koncertu czu-
wała Pani  Cecylia Ślusarz. 
Szczególne podziękowania 
należą się Magdalenie Lu-
dwiczak oraz Kindze Wyrwał 
za bezinteresowną pomoc w 
zakresie przygotowania dzieci 
do występu w dniu imprezy.  
Głos zabrał również Wójt 

Gminy Miedzichowo dr Stani-
sław Piechota, który w swoim 
przemówieniu podziękował 
za organizacje koncertu oraz 
złożył życzenia wszystkim 
rodzicom. 

Słodki poczęstunek po kon-
cercie sprzyjał rozmowom i 
dał chwile wytchnienia od 
codziennych obowiązków. 

Licznie przybyła publicz-
ność utwierdziła organizato-
rów, w przekonaniu, że warto 
wspierać dzieci i młodzież w 
działaniach artystycznych. 
Gromkie brawa, którymi słu-
chacze nagradzali występu-
jących, świadczą o tym, że 
koncert bardzo się podobał.

Pogotowie Informatyczne

Bibliotekarze w Oświęcimiu

Muzyczna uczta w Bolewicach

Z okazji Dnia Matki w 
niedzielę, 26 maja 2019 
r. o godz. 18.00, odbył się 
w kościele w Woźnikach, 
kolejny szósty już koncert 
„Dla matki” przygotowany 
i wyreżyserowany przez p. 
Renatę Knop. 

Koncert poprzedziła konce-
lebrowna Msza św.  Główny 
celebrans,  o. Alojzy Pańczak 
odprawił ją w intencji pole-
conych żyjących i zmarłych 
matek. Koncert poprowadzili 
stylowo ubrani p. Renata Knop 
i o. Alojzy Pańczak. Przed licz-
nie zgromadzonymi wiernymi, 
wśród których był burmistrz 
Opalenicy p. Tomasz Szulc z 
małżonką wystąpiło prawie 50 
śpiewających, grających, recy-
tujących i tańczących osób!. 

A w repertuarze czegóż nie 
było! Ave Maria Franza Schu-
berta wykonane na skrzypcach 
przez Joannę Suligę. Podobnie 
jak w ubiegłym roku Grażyna 
Skotarek i Agnieszka Foleher 
zaśpiewały cudownie  Moja 
matko, ja wiem Bernarda Ła-
dysza, Pieśń o matce Mieczy-
sława Fogga, List do matki 

Violetty Villas, Przebacz mi 
mamo z repertuaru Tercetu 
egzotycznego, Czerwone róże, 
Była cicha i piękna. Wystąpiła 
też nasza śpiewająca Młodzież 
Franciszkańska z  Bóg się, 

mamo, nie pomylił i Cudow-
nych rodziców mam. Tak jak 
w ubiegłym roku usłyszeliśmy 
Ave Maria,  May, Way, Alleluja 
w znakomitym wykonaniu 
kwintetu dętego z Grodziska 

w składzie: Julia Kańduła, 
Eurydyka Jaszyk,Karolina 
Walkowiak, Orfeusz Jaszyk, 
Łukasz Stachowiak, Zbigniew 
Ciesielski. Po raz pierwszy 
w koncercie wzięli udział p. 

Anna Kaczmarek, Cecylia 
Ślusarz i Tomasz Perz z klasą 
śpiewając na głosy Wśród tylu 
dróg i Ave Maria. Debiutan-
tami byli też p.  Katarzyna 
Semeniuk z Mama, mutti, ma-
masza oraz p.  Anna Rusinek 
z Dobrą Matką z repertuaru 
Eleni i Zamiast Edyty Geppert. 
Po raz pierwszy indywidualnie 
wystąpiły nasze dziewczęta z 
Młodzieży Franciszkańskiej: 
Angelika Stefaniak z  Pry-
watną Madonną z repertuaru  
Anny Wyszkoni, Roksana 
Biber  z Nie żałuję  Edyty 
Geppert oraz Jagoda Konewka 
z Michałem Bieńkowskim  z 
Radością najpiękniejszych lat 

z repertuaru Anny Jantar. Za-
skoczył słuchaczy, rewelacyjny 
10-letni Kuba Suliga śpiewając 
czysto i z przejęciem Nie ma 
jak u mamy z repertuaru Woj-
ciecha Młynarskiego. Więk-
szości wykonawców akom-
paniował wspaniały kwintet 
gitarowy Sound Lovers czyli 
Zakochani w dźwiękach. A na 
zakończenie magiczny taniec 
w wykonaniu  Aleksandra 
Budzyna oraz walc tańczony 
prze prowadzących koncert a 
także występ gwiazdy wieczo-
ru p. Aleksandry Ciesielskiej 
z walcem z filmu Nocy i dni,  
Alleluja Leonarda Cohena. Za-
śpiewane przez nią  To say go-
odbay publiczność nagrodziła 
sowitymi bitymi na stojąco 
brawami. Koncert zakończyło 
wykonane przez wszystkich 
występujących Alleluja Le-
onarda Cohena. 

Wzruszenie, łzy spływające 
po policzkach, radość, grom-
kie brawa, nawet na stojąco, 
były największą nagrodą dla 
wykonawców i organizatorów, 
tego dedykowanego wszystkim 
mamom koncertu.  

oal

Koncert „Dla matki” w Woźnikach
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m Wolsztyn
W niedzielę 9 czerwca na 
Skansenie Budownictwa Lu-
dowego Zachodniej Wielko-
polski w Wolsztynie odbył 
się II Powiatowy Turniej Kół 
Gospodyń Wiejskich. Osiem 
kół z całego powiatu rywalizo-
wało o miano najlepszego. Go-
spodynie musiały wykazać się  
sprawnością fizyczną, umie-
jętnością śpiewania, sprytem i 
przygotować najlepszą sznekę 
z glancem. Ostatecznie wygra-
ły Wroniawy. Imprezie towa-
rzyszyły występy artystyczne 
oraz prezentacja kół, niebio-
rących udziału w konkursie. 
Przy każdym ze stoisk można 
było  posilić się dobrą strawą. 

Całość  imprezy, przygotowa-
nej przez Stowarzyszenie Kół 
Gospodyń Gminy Wolsztyn, 
przebiegała w miłej i rado-
snej atmosferze. Dyplomy dla 
uczestniczek oraz puchary i 

grody zwyciężczyniom wrę-
czyli starosta Jacek Skrobisz, 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Janusz Mrozkowiak oraz Za-
stępca Burmistrza Wolsztyna 
Tomasz Spiralski.

m Nowy Dwór
Damian Wróbel został zwy-
cięzcą piątej edycji Turnieju 
Ciągników Rolniczych w No-
wym Dworze. Łomniczanin 
pierwsze miejsce wywalczył 
w dogrywce, która polegała na 
najszybszym cofaniu z przy-
czepą dwuosiową, pokonując  
Damiana Genderkę. Miejsce 
trzecie na podium wywalczył 
Dariusz Szulc. 

Widowiskowa rywalizacja 
traktorzystów trwała łącznie 
cztery godziny, obok spraw-
ności w prowadzeniu cią-
gników pojawiły się również 
zadania typowo siłowe, jak 
przerzucanie opony traktora 
czy noszenie „farmerskich 

walizek”. Rywalizacja trakto-
rzystów to gwóźdź programu 
Dnia Farmera organizowanego 
przez Radę Sołecką w No-
wym Dworze, Stowarzyszenie 
Rozwoju i Promocji Wsi oraz 

Koło Gospodyń Wiejskich w 
Nowym Dworze. Widowisko 
uzupełniła bogata oferta ani-
macji dla dzieci, loteria fanto-
wa, gastronomia oraz program 
muzyczny.

m Świętno
W czwar tek czerwca na 
Festiwal Piosenki Religijnej 
do Świętna przyjechał ze-
spół Fantazja z Ejszyszek z 
partnerskiego Rejonu Solecz-
nickiego na Litwie. Udział 
Fantazji w festiwalu jest już 
tradycją. W piątek 7 czerw-
ca starosta Jacek Skrobisz 

oraz Przewodniczący Rady 
Powiatu Wolsztyńskiego Ja-
nusz Mrozkowiak,  powitali 
dziewczęta z zespołu w 
naszym powiecie. Fantazji 
w podróży do Polski towa-
rzyszyła Anna Jaswilienie – 
Dyrektor Domu Polskiego w 
Ejszyszkach. 

Publiczność w Świetnie, 
jak zawsze doceniła wy-

stęp młodych śpiewaczek 
z Litwy.  Nie mogło za-
braknąć specjalnej nagrody 
ufundowanej przez samorząd 
powiatowy, którą wręczył 
starosta z Przewodniczącym 
Rad Powiatu. Specjalne 
podziękowania włodarze 
powiatu przekazali organi-
zatorowi Festiwalu Jerzemu 
Luftmannowi. 

Szneka z glancem – daniem 
konkursowym

Turniej Ciągników Rolniczych 

Fantazja na festiwalu w Świętnie

Nauka nie musi być nudna 
i każdy może zostać małym 
odkrywcą. Przekonali się o 
tym uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Wolsztynie, 
do których w poniedziałek 
10 czerwca przyjechał 
Naukobus z Centrum Nauki 
Kopernik z Warszawy. Mo-
bilna wystawa przyjechała 
do szkoły z inicjatywy poseł 
Marty Kubiak.

W sali sportowej na uczniów 
czekało kilkanaście ekspona-
tów oraz trójka instruktorów, 
która tłumaczyła dzieciom ich 
działanie. Uczniowie od razu 
przystąpili do przeprowadza-
nia eksperymentów: oglądali 
narządy wewnętrzne człowie-
ka, sprawdzali jak przepływają 
ciecze, jak rozchodzą się fale 
dźwiękowe. Każda grupa mo-
gła spędzić wśród eksponatów 
godzinę. Dla wielu to było za 
krótko.

- Zależy mi na tym, żeby 
przekonać uczniów do tego, 
że nauka to nie tylko sie-
dzenie nad podręcznikami, 
ale że można się świetnie 
bawić, jednocześnie sporo się 
przy tym ucząc. Wolsztyn jest 
czwartą miejscowością, w któ-
rej w ostatnim czasie z mojej 
inicjatywy gościł Naukobus. 
Wcześniej mobilna wysta-
wa odwiedziła Rakoniewice, 
Kwilcz i Granowo – komentuje 
poseł Marta Kubiak. 

Nauka nie musi być nudna

m Zbąszyń
W cudownej atmosferze udało 
nam się pokonać trasę ze Zbą-
szynia do Trzciela a 15. Spływ 
Kajakowy Rzeką Obrą Szla-
kiem Karola Wojtyły przeszedł 
do historii. My zaliczymy go 
do baaardzo udanych. Stwo-
rzyliście  niesamowitą grupę, 
która zbudowała wyjątkową 
atmosferę! 

Dziękujemy WAM wszyst-
kim i każdemu z osobna. 
Oczywiście dziękujemy rów-
nież wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do organizacji. 
Państwu Aldonie i Leszkowi 
Hoffmann za koszulki dla 
wszystkich spływowiczów, 
Marlenie i Szymonowi Kwa-
śnik za rewelacyjny posi-
łek „na wynos”. Dziękujemy 
współorganizatorom i zabez-
pieczeniu WOPR! No i w koń-
cu miejsca naszych przystan-
ków – bez nich nie dalibyśmy 
rady. Podziękowania dla Pani 
Jadwigi Hirt i poczęstunek 
w Grójcu Wielkim. W tym 
roku po raz pierwszy zatrzy-
maliśmy się w Strzyżewie. 
Atmosfera tego miejsca dodała 

nam energii na ostatni odcinek 
trasy. Serdecznie dziękuje-
my pani Iwonie Zielińskiej, 

Dawidowi Konieczkowi oraz 
przedstawicielom ATE Wicher 
Strzyżewo– było SUPER

Spływ Kajakowy Szlakiem Karola Wojtyły
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Nowe przeprawy otrzymają 
dofinansowanie na doku-
mentację. Dziś minister 
inwestycji i rozwoju Jerzy 
Kwieciński poinformował 
podczas konferencji prasowej 
o pozytywnej rekomendacji 
dla inwestycji Mosty dla Re-
gionów. Dzięki temu będzie 
możliwa budowa mostów na 
rzekach Warta i Noteć.

- Tak jak zapowiedziałem, w 
pierwszej kolejności oceniali-
śmy rekomendowane przeprawy 
w ramach programu Mosty 
dla Regionów. Te oceny są 
pozytywne. W najbliższym 
czasie spodziewam się kolejnych 
dobrych informacji dla ocze-
kujących samorządów - mówił 
w Poznaniu minister Jerzy 
Kwieciński.

- To bardzo dobra wiado-
mość dla Wielkopolski. Jestem 
przekonany, że te inwestycje 
bardzo silnie uaktywnią lokalne 
społeczności - mówił woje-
woda wielkopolski Zbigniew 
Hoffmann. Profesor Zdzisław 
Krasnodębski zwrócił natomiast 
uwagę na działania rządu Prawa 
i Sprawiedliwości, które łączą 
infrastrukturalnie Polskę. - Był 
taki okres, kiedy połączenia 
się rwały, zwłaszcza między 
wspólnotami lokalnymi. Mosty, 
które mają okazję powstać mają 
ogromne znaczenie, ponieważ 
budują na nowo więzi - podkre-
ślił profesor Zdzisław Krasno-
dębski, wiceprzewodniczący 
Parlamentu Europejskiego.

Pozytywna decyzja doty-
czy dokumentacji mostu przez 
Wartę w okolicach Konina. 
Koszt budowy przeprawy w 
miejscowości Biechowy wraz 
z niezbędnymi drogami dojaz-

dowymi, w ciągu drogi powia-
towej nr 3217P szacowany jest 
na 90 mln zł. Po przygotowaniu 
dokumentacji budowa będzie 
mogła być dofinansowana z 
Funduszu Dróg Samorządo-
wych, którym dysponuje Mi-
nisterstwo Infrastruktury. Jako 
ciąg drogowy będzie stanowił 
alternatywę dla drogi krajowej 
nr 25 i przejmie ruch przejeż-
dżający obecnie przez Konin w 
kierunku Lichenia, ośrodków 
turystycznych, i dalej na pół-
noc Polski (Bydgoszcz, Toruń). 
Najbliższy most na Warcie znaj-
duje się w Koninie. Aktualnie 
w planowanym miejscu mostu 
funkcjonuje jedynie przeprawa 
promowa o ograniczonej nośno-
ści funkcjonująca tylko w dzień.

Minister Jerzy Kwieciński 
poinformował także, że pozy-
tywną ocenę otrzymał reko-
mendowany most na Noteci w 
gminie Czarnków. Aktualnie 
rozważane są 2 warianty: w 
nowym przebiegu drogi woje-
wódzkiej nr 153 lub w nowym 
przebiegu drogi wojewódzkiej 
nr 178. Przeprawa ma klu-
czowe znaczenie dla poprawy 
warunków ruchu drogowego 

w regionie i uzupełni lukę w 
sieci transportowej, zlikwiduje 
tzw. „wąskie gardło”, zapewni 
dostęp do obszarów kluczowych 
dla rozwoju gospodarczego 
województwa.

Mosty dla Regionów – ocena 
wniosków
75 samorządów wnioskowało o 
dofinansowanie przygotowania 
dokumentacji potrzebnej do 
budowy przepraw. Na reali-
zację programu Mosty dla 
Regionów rząd przeznaczył 2,3 
miliarda złotych. Jednostki sa-
morządu terytorialnego mogą 
otrzymać dofinansowanie do 
80% wartości inwestycji. Sza-
cowany przez wnioskodaw-
ców późniejszy koszt budowy 
przepraw, dla których złożono 
wnioski, wynosi ponad 4 
miliardy złotych. Zgodnie z 
zapisami Ustawy o Funduszu 
Dróg Samorządowych, inwe-
stycje przygotowane w ramach 
programu Mosty dla Regionów 
będą mogły uzyskać dofi-
nansowanie na etap budowy 
ze środków Funduszu Dróg 
Samorządowych, którymi dys-
ponuje Minister Infrastruktury.

21 maja w lesie we wsi Dą-
browa (między Porażynem 
a Wąsowem) odbył się pik-
nik Klubu Gazety Polskiej z 
Poznania. Gościny udzieliła 
członkini Klubu, pani Kry-
styna Wdowicka, prowadząca 
gospodarstwo nastawione na 
podobne imprezy.

Z Poznania autokarem i 
samochodami przyjechało 90 
osób, by świętować kolejną 
rocznicę nadania Klubowi 
imienia generała pilota An-
drzeja Błasika, który zginął 
pod Smoleńskiem wraz z na-
szym Prezydenem.

Spotkanie przebiegło w 
patriotycznej atmosferze. 
Większość uczestników ubra-

ła na tę okoliczność czer-
wone koszulki z białym 
orłem. Był grill oraz Polakó 
rozmowy i pieśni wraz z 
mistrzem akordeonu, panem 

Krzysztofem Łopusiewiczem.
Wieczorem zadowoleni z 

przebiegu spotkania goście 
powrócili do domów.

Antoni Ścieszka

Mija 90 lat od otwarcia Po-
wszechnej Wystawy Krajowej. 
2019 rok to przypomnienie, że 
PeWuKa to bardzo ważny roz-
dział w historii Poznania, któ-
remu zawdzięczamy nie tylko 
rozkwit terenów Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich, 
ale też wiele istniejących do 
dziś budynków czy rozwiązań 
urbanistycznych. Z tej okazji 
Grupa MTP rozpoczyna cykl 
wydarzeń celebrujących to 
jedyne w swoim rodzaju przed-
sięwzięcie wystawiennicze, 
którego skala i rozmach nigdy 
nie powtórzyły się w historii 
Polski. 

Książka Filipa Czekały i 
Tomasza Mikszo „Pewuka. 
Cud nad Wartą”
Gościł tu prezydent Mościcki 
i człowiek-mucha. Prezen-
towano makietę zakopiań-
skiej Wielkiej Krokwi i dzieła 
Matejki. Były elektryczne 
pojazdy i pierwsza polska 
turbina wiatrowa, pierwsze 

w Polsce wesołe miasteczko 
i wioska murzyńsko-arabska. 
W mieście powstały dziesiąt-
ki nowych budynków, nowa 
dzielnica, największy hotel w 
Polsce (Polonia) czy najwięk-
sza restauracja (Dwór Hug-
gera). Taka była Powszechna 
Wystawa Krajowa w 1929 
roku – największa wystawa, 
jaką widziała Polska.

W książce Filipa Czekały 
i Tomasza Mikszo „Pewuka. 
Cud nad Wartą” znajdziecie 
wszystko, co powinniście wie-
dzieć o wystawie, jej otoczce i 
wpływie na Poznań. A wszyst-
ko opatrzone setkami zdjęć 
i archiwalnymi materiałami 
Międzynarodowych Targów 
Poznańskich.

Publikacja na temat archi-
tektury PeWuKi
Joanna Bielawska-Pałczyń-
ska, Miejski Konserwator 
Zabytków oraz Hanna Hałas
-Rakowska z Biura Miejskie-
go Konserwatora Zabytków 

przeanalizowały archiwalne 
dokumenty i na ich podstawie 
stworzyły dokładny archi-
tektoniczny obraz PeWuKi. 
Publikacja będzie dostępna 
jesienią 2019 roku.

Konferencja Naukowa „Po-
wszechna Wystawa Krajowa 
1929 – obszary znaczeń” – 
6-7  czerwca
W trakcie targów ITM Polska 
na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich odbędzie 
się konferencja naukowa po-
święcona różnym wymiarom 
PeWuKi. Naukowcy będą 
rozmawiać m.in. o wystawie w 
kontekście międzynarodowym 
i społeczno-politycznym. Od-
będą się też panele:
a Pewuka a „inne wystawy”
a Panel konserwatorski
a Pewuka a sztuki plastyczne
a Architektura i przestrzeń. 
Patronat honorowy nad wy-
darzeniem objął Prezydent m. 
Poznania, Jego Magnificencja 
Rektor Politechniki Poznań-

skiej oraz Jego Magnificencja 
Rektor UAM.

Komitet organizacyjny:
a mgr Joanna Bielawska-Pał-
czyńska, Miejski Konserwator 
Zabytków w Poznaniu
a dr hab. Hanna Grzeszczu-
k-Brendel, Wydział Architek-
tury Politechniki Poznańskiej
a dr hab. Piotr Korduba, prof. 
UAM, Instytut Historii Sztuki 
UAM
a dr hab. inż. arch. Piotr 
Marciniak, prof. PP, Wydział 
Architektury Politechniki 
Poznańskiej
a Sekretarz organizacyjny: 
mgr Katarzyna Janicka

Konferencja naukowa z cy-
klu „Roger Sławski i jego 
epoka”
Coroczne konferencje „Roger 
Sławski i jego epoka” mają w 
przystępny sposób przybliżać 
młodzieży szkół ponadpod-
stawowych wydarzenia oraz 
zjawiska architektoniczne, kul-

turalne, społeczne i polityczne 
powiązane z osobą wybitnego 
polskiego architekta działa-
jącego w Poznaniu i Wielko-
polsce, oraz ukazywać drogę 
naszego regionu ku nowo-
czesności. Trzecie spotkanie 
będzie zatytułowane „Gospo-
darze i twórcy PeWuKi”. 

Cyklowi konferencji pa-
tronuje Roger Sławski (1871-
1963), wybitny polski architekt 
pierwszej połowy XX wieku, 
który w okresie zaborów zre-
zygnował z pełnej sukcesów 
i zapewniającej bezpieczeń-
stwo finansowe działalności 
w Niemczech, by pracować 
w Wielkopolsce. Jako na-
czelny architekt Powszechnej 
Wystawy Krajowej walnie 
przyczynił się, mimo trudnej 
sytuacji ekonomicznej miasta, 
do sprawnej realizacji zago-
spodarowania przestrzennego 
i zabudowy PeWuKi.

Ważnym przesłaniem kon-
ferencji, zgodnie intencją Kry-
styny Sławskiej-Pawłowskiej 

– wnuczki architekta, jest 
zaangażowanie i czynny w niej 
udział młodych naukowców, 
młodzieży akademickiej i 
uczniów szkół średnich bu-
downictwa, aby wartości, które 
reprezentował Roger Sławski, 
takie jak: patriotyzm, solidna 
praca, szacunek dla kulturo-
wego dziedzictwa przeszłości, 
były ciągle żywe.

Wystąpienia i materiały 
pokonferencyjne opublikowa-
ne zostaną w recenzowanej 
monografii: „Roger Sławski i 
jego epoka” w ramach wydaw-
nictw Wydziału Architektury 
Politechniki Poznańskiej.
Organizatorzy:
a Wielkopolska Izba Budow-
nictwa,
a Uniwersytet Artystyczny w 
Poznaniu,
a Politechnika Poznańska, 
Wydział Architektury,
a Zespół Szkół Budowlanych 
im. Rogera Sławskiego,
a Międzynarodowe Targi 
Poznańskie.

Mosty dla Regionów

Patriotyczny piknik w lesie

Powszechna Wystawa Krajowa – event wszechczasów

Podczas konferencji praso-
wej na stadionie lekkoatle-
tycznym na poznańskim 
Golęcinie Witold Bańka, 
minister sportu i turystyki 
ogłosił, iż na budowę hali 
zostanie przeznaczonych 
15 mln zł dofinansowania. 
Inwestycja Poznańskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
ma w całości kosztować 54 
mln zł.

- Dla mnie osobiście budowa 
hali lekkoatletycznej tutaj, 
na Golęcinie ma szczególny 
wymiar. To właśnie tu w 2005 
roku zdobyłem brązowy medal 
Akademickich Mistrzostw 
Polski w lekkoatletyce – pod-
kreślił Minister Sportu i Tury-
styki Witold Bańka. – Sukcesy 
naszych lekkoatletów tym 
bardziej mobilizują nas do 
inwestycji w tego typu obiekty, 
które służą rozwojowi sportu 
oraz propagowaniu lekkoatle-
tyki, królowej sportu, wśród 
dzieci i młodzieży - dodał 
minister. – W latach 2016-2019 
Ministerstwo Sportu i Tury-
styki przeznaczy na rozwój 
infrastruktury sportowej w 
całej Polsce blisko 2,3 mld zł. 
Kwota ta pozwoli na budowę, 
przebudowę lub remont nawet 
6000 obiektów sportowych. Z 

kwoty tej 148,3 mln zł zostało 
zainwestowanych w Wielko-
polsce.

– Cieszę się bardzo, iż po-
wstanie tutaj, w Wielkopolskie 
hala lekkoatletyczna i że tyle 
pieniędzy jest inwestowanych 
w rozwój i promocję sportu. 
To właśnie sukcesy polskich 
sportowców, są właśnie suk-
cesem Polski – zaznaczył wi-
ceprzewodniczący Parlamentu 
Europejskiego prof. Zdzisław 
Krasnodębski.

– Rząd Prawa i Sprawie-

dliwości dba o każdą sferę 
aktywności Polaków. Czego 
wyrazem jest konkretne do-
finansowanie budowy hali 
lekkoatletycznej w wysokości 
15 mln zł. W tym miejscu 
zwracam się z apelem do 
Prezydenta Poznania: Panie 
Prezydencie warto skorzystać 
z takiej oferty, dlatego nie ma 
wyjścia, trzeba tę halę wybu-
dować – podkreślił Wojewoda 
Wielkopolski Zbigniew Hof-
fmann.

Sebastian Antczak

Trzy tygodnie dla zdrowia. 
To perspektywa, z której 
mogą skorzystać rolni-
cy. Regionalne Oddziały 
KRUS zachęcają do wyjaz-
dów do centrów rehabilita-
cyjnych. W pakiecie czyste 
powietrze, wyżywienie oraz 
zabiegi medyczne. 

– Wystarczy udać się do le-
karza rodzinnego, który spo-
rządza odpowiedni wniosek, a 
następne przynieść dokument 
do najbliższej placówki te-
renowej KRUS – wyjaśnia 
Łukasz Grabowski Zastępca 
Dyrektora Oddziału Regio-
nalnego Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 
w Poznaniu . \

Głównym celem prowadzo-
nej rehabilitacji jest zapobiega-
nie inwalidztwu,  ograniczenie 
go do poziomu umożliwiają-

cego ubezpieczonemu dalsze 
wykonywanie pracy w gospo-
darstwie rolnym, a  przypadku 
osób, które zdolność do pracy 
utraciły, jej przywrócenie. 

Turnus rehabilitacyjny trwa 
3 tygodnie. Zajęcia prowadzo-
nesą w Centrach Rehabilitacji. 
Rolnik w zależności od rodza-
ju schorzenia może skorzystać 
z ośrodków nadmorskich, 
górskich, a także tych znaj-
dujących się np. w Horyńcu,  
Iwoniczu-Zdrój lub Jedlcu.  
Istotną informacją jest to, że 
korzystanie z rehabilitacji za 
pośrednictwem KRUS nie 
pozbawia rolników prawa do 
leczenia uzdrowiskowego, fi-
nansowanego przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia. Co ważne- 
zakład rehabilitacji leczniczej 
zwraca osobie skierowanej na 
turnus koszty przejazdu.

Łukasz Grabowski

15 mln zł dofinansowania z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki na budowę hali 

na poznańskim Golęcinie.

Turnusy rehabilitacyjne z KRUS
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- 2019 rok już jest jednym 
z najbardziej krwawych 
w historii chrześcijaństwa 
– alarmuje dr Thomas 
Heine-Geldern z organi-
zacji Pomoc Kościołowi w 
Potrzebie. Jak mówi One-
towi poseł Andrzej Grzyb z 
PSL-u i Europejskiej Partii 
Ludowej, „11 osób dziennie 
ginie z powodu wiary, a 
obiekty kultu, np. świątynie 
są niszczone”. Europoseł 
walczy w Parlamencie 
Europejskim o większe 
zainteresowanie tematem. 

1/3 populacji świata cierpi 
z powodu prześladowań w 
różnych formach. Największą 
grupą są chrześcijanie. To aż 
250 mln osób

Ludobójcze działania skut-
kują masowym przesiedle-
niom, głównie w rejonie Bli-
skiego Wschodu

W styczniu Parlament Euro-
pejski przegłosował sprawoz-
danie przygotowane przez po-
sła Grzyba. - Jak nie będziemy 
o tym mówić, to świat uzna, że 
tematu prześladowań nie ma

O tym, że sprawa prze-
śladowań jest traktowana na 
forum międzynarodowym 
coraz poważniej, świadczy 
nie tylko fakt, że premier 
Wielkiej Brytanii Theresa 
May i niemiecka kanclerz 
Angela Merkel publicznie 
uznały skalę tego procederu. 
Minister spraw zagranicznych 
Wielkiej Brytanii Jeremy 
Hunt zlecił dodatkowo bi-
skupowi Truro Philipowi 

Mountstephenowi stworzenie 
raportu w tej kwestii.

Z opublikowanego wła-
śnie dokumentu wynika, że 
co trzecia osoba na świecie 

jest ofiarą prześladowań na 
tle religijnym. Grupą, którą 
problem dotyka, najbardziej 
są chrześcijanie, których na 
Bliskim Wschodzie może 
wkrótce nie być w ogóle. W 
samej Palestynie stanowią 
zaledwie 1,5 proc. populacji, 
a w Iraku liczba spadła z 1,5 
mln chrześcijan w 2003 roku 
do 120 tys. w tym roku.

- Mamy dowody nie tylko 
na geograficzne rozprzestrze-
nianie się antychrześcijańskich 
zachowań, ale także na coraz 

dotkliwsze ich skutki. W nie-
których regionach poziom i 
charakter prześladowań przy-
bliża się do międzynarodowej 
definicji ludobójstwa – przeko-
nuje duchowny.

Podobnymi danymi dyspo-
nuje chrześcijańska organi-
zacja non-profit Open Doors, 
która wspiera i monitoruje 
prześladowania chrześcijan 
w 45 krajach. Poziom prze-
śladowań wzrósł o 14 proc. 
względem lat ubiegłych. Z 
powodu wiary zginęło 4200 

ludzi, co stanowi średnio 11 
osób dziennie.

W 2018 roku ponad 2500 
chrześcijan zostało zatrzy-
manych, aresztowanych, ska-
zanych bez procesu i uwię-
zionych. - 2019 rok już jest 
jednym z najbardziej krwa-
wych w historii chrześci-
jaństwa – alarmuje z kolei 
dr Thomas Heine-Geldern z 
organizacji Pomoc Kościołowi 
w Potrzebie

Tymczasem w styczniu 
w Strasburgu, Parlament 
Europejski przegłosował spra-
wozdanie przygotowane przez 
posła Andrzeja Grzyba. Pi-
smo zawierało zalecenia dla 
Rady i Komisji Europejskiej 
ws. zmian w polityce UE 
na rzecz promocji i ochrony 
wolności religii i przekonań 
na świecie. Poseł apelował 
także o wydłużenie mandatu 
dla specjalnego unijnego 
wysłannika ds. propago-
wania wolności religii lub 
przekonań.

Stanowisko to zostało utwo-
rzone w 2016 r. przez przewod-
niczącego KE Jean-Claude’a 
Junckera w odpowiedzi na 

wezwanie PE w tej sprawie. - 
To niestety nie jest instytucja, 
która działa cały czas – mówi 
Onetowi Grzyb.

Europosłowie opowiedzieli 
się za wzmocnieniem mandatu 
wysłannika, tak żeby był on 
powoływany na dłuższe niż 
jednoroczne kadencje. - Cho-
dzi też o to, by dysponował 
też większym budżetem i miał 
bardziej liczną grupę współ-
pracowników.

Europoseł przekonuje, że 
realizowana przez Unię Eu-
ropejską tzw. miękka siła jest 
skuteczna. - Nie wkroczymy 
przecież siłą do kraju, który 
łamie prawa człowieka, w 
tym prawo do wyznania i 
religii. Możemy działać przez 
ofensywę dyplomatyczną, 
monitorowanie zjawisk, po-
kazywanie danych. Dzięki 
takim działaniom kwestia 
prześladowań pojawia się np. 
na ONZ-owskiej radzie praw 
człowieka. Dyskusjami w tej 
sprawie wywieramy presję, 
by tych praw nie łamano. 
Jeśli byśmy nie podnosili tego 
tematu na forum międzynaro-
dowym, wówczas gremialnie 
świat uznałby, że problem po 
prostu nie istnieje. Zdaję sobie 
sprawę, że to postawa może 
nieco asekuracyjna, ale lepiej 
mieć postęp dzięki dyplomacji 
niż nie mieć go wcale. Każde 
inne działania to zatrzaśnięcie 
drzwi i koniec i tak trudnych 
relacji z władzami krajów, w 
których prawa człowieka, w 
tym do religii i wyznania, są 
łamane.    

Chrześcijanie najbardziej prześladowani na świecie 

Rozmowa z Andrzejem 
Grzybem, jednym z naj-
aktywniejszych polskich 
europosłów, uznanym przez 
VoteWatch.eu  za najbar-
dziej wpływowego polskiego 
posła pracującego na rzecz 
ochrony środowiska, zdro-
wia i żywności w Parlamen-
cie Europejskim.

Od dziesięciu lat zasiada 
pan w Parlamencie Euro-
pejskim. Ale z kwestiami 
integracji europejskiej jest 
pan związany znacznie 
dłużej?
- Zajmuję się sprawami eu-
ropejskimi od momentu, gdy 
Polska przyjęła układ o stowa-
rzyszeniu. Obserwowałem ten 
proces jako zastępca przewod-
niczącego sejmowej Komisji 
do spraw Unii Europejskiej, 
członek Komisji Spraw Za-
granicznych oraz współprze-
wodniczący Parlamentarnego 
Komitetu Stowarzyszenia 
Sejm RP - Parlament Euro-
pejski w latach 1996 - 1997. 
Jednym z efektów moich prac 
w 1997 roku było stanowisko 
wzywające wspólnotę euro-
pejską do uruchomienia środ-
ków przedakcesyjnych, które 
miały wspomóc przemiany 
w polskim rolnictwie oraz 
w lepszym spełnieniu stan-
dardów dotyczących ochrony 
środowiska. Całkiem niedługo 
po tym Polska uzyskała to, co 
chciała.

Przygotowanie do członko-
stwa w Unii Europejskiej 
miało jednak swoje koszty.
- Były koszty najpierw sto-
warzyszenia, a potem człon-
kostwa. Jesteśmy również 
płatnikiem i w niektórych 
obszarach na przykład w po-
lityce spójności, regionalnej 

czy rolnej dobrze to saldo 
wygląda. Ale już tam, gdzie 
są pieniądze na badania i 
rozwój, to proporcjonalnie 
wykorzystujemy mniej. Są 
tego różne powody. Czasami 
przeszkodą jest możliwość 
zbudowania konsorcjów w 
oparciu o instytuty badawcze. 
Na badania wykorzystujemy 
relatywnie mniej pieniędzy, 
a w następnej perspektywie 
finansowej Unia Europejska 
przeznaczy na ten cel już 
ponad 100 miliardów euro. 
Z tego 10 miliardów to będą 
pieniądze na biogospodarkę, 
czyli wszystkie działy zwią-
zane z produkcją surowców 
odnawialnych oraz projekty 
innowacyjne.

Jakie były największe oba-
wy związane z wstąpieniem 
Polski do Unii Europej-
skiej?
- W procesie negocjacji stara-
liśmy się być w Polsce prymu-
sami. Tak było przed naszym 
członkostwem w UE i w pierw-
szych latach po. Mówiono 
jednak wtedy, że polscy rol-
nicy, to pewnie nie zdołają się 
przygotować i będzie kłopot. 
Pieniądze wezmą, ale projek-
tów już nie napiszą. Z małymi 
i średnimi firmami też tak 
pewnie będzie, a samorządy 
nie mają oficerów europej-
skich, którzy odpowiednio 
przygotują wnioski. Okazało 
się, że pieniądze unijne najle-
piej wykorzystali właśnie ci, 
których najbardziej się oba-
wiano. Gdyby w Wielkopolsce 
unijnych pieniędzy było dwa 
razy więcej, to również byłyby 
dobrze wykorzystane. Wielu 
gości, którzy odwiedzają nasz 
region podkreślają, że u nas 
doskonale widać, że weszliśmy 
do Unii Europejskiej.

Jakie największe wyzwania 
stoją przed Polską w UE?
- Brakuje mi w Polsce stra-
tegii rozwoju biogospodarki. 
To jest duże wyzwanie przed 
nami, jeśli chcemy skorzy-
stać z pieniędzy na badania 
i rozwój oraz innowacyjną 
produkcję. Powinniśmy przy-
gotować taką strategię. Drugi 
problem to kwestia energii. 
Węgiel wydobywamy z coraz 
głębszych pokładów. W ubie-
głym roku zaimportowaliśmy 
20 milionów ton, co świadczy 
o tym, że nie jesteśmy przy 
obecnym poziomie i warun-
kach wydobycia samowystar-
czalni. Moim zdaniem należy 
stawiać na energetykę obywa-
telską. Nawet jeśli ktoś na tym 
nie zarobi, to przynajmniej 
zaoszczędzi. Gospodarstwa 
mogą wykorzystywać hektary 
dachów, żeby produkować 
energię fotowoltaiczną. Tutaj 
nie potrzeba wielkich in-
westycji ze strony państwa, 
tylko trzeba wspomóc ten 
proces doprowadzenia do 
współwytwarzania energii. 
To też będzie wspierane z no-
wych funduszy europejskich. 
Kiedyś jeden z ogrodników 
holenderskich, który był z 
wizytą w Kaliskiem, zapytany 
z jakiej uprawy ma najwięk-
sze dochody, odpowiedział, 
że właściwie największe do-
chody ma z produkcji ener-
gii. Tę cieplną wykorzystuje 
do ogrzewania szklarni, ale 
współprodukuje energię elek-
tryczną i z jej sprzedaży uzy-
skuje największe zyski. Czy 
kaliscy ogrodnicy nie mogliby 
w taki sposób uczestniczyć? 
Stąd w pakiecie dotyczącym 
unii energetycznej wpisaliśmy, 
że każdy prosument, jeżeli 
tylko będzie chciał wytwarzać 
energię, to państwo członkow-

skie musi mu zapewnić dostęp 
do systemu energetycznego, a 
lokalnie powinny powstawać 
klastry energetyczne. Coś 
takiego robi już Ostrów Wiel-
kopolski. W UE będzie się to 
nazywało lokalne społeczno-
ści energetyczne, a liderem 
będą samorządy.

Jest pan autorem dyrekty-
wy o wspieraniu czystych 
ekologicznie pojazdów. Na 
czym ona polega?
- Musimy wsłuchiwać się w 
trendy, które idą z zewnątrz. 
W zakresie elektromobilności 
i czystego transportu nasze 
samorządy już są w czołówce 
europejskiej. Owszem, jest to 
wyzwanie, ale czasami to nowe 
nie musi oznaczać od razu 
kłopotów. Czy chcemy, czy 
nie, samochody elektryczne 
będą jeździły. Pytanie tylko, 
czy będą produkowane u nas, 
na przykład pod Wrześnią, czy 
w Chinach? Solaris akurat pro-
dukuje autobusy elektryczne i 
wodorowe, które jeżdżą w ca-
łej Europie. Za pomocą zmiany 
dyrektywy o wspieraniu czy-
stych pojazdów wprowadzamy 
na poziomie europejskim i 
krajowym nowe otoczenie 
prawne, dzięki któremu obec-
ne i nowe czyste technologie w 
transporcie będą miały lepsze 
możliwości rozwoju, a korzy-
ścią będzie czystsze powietrze. 
Nowe regulacje dotyczą zamó-
wień publicznych i nakładają 

wiążące cele udziału czystych 
pojazdów, gdy instytucje pu-
bliczne będą je kupować, przy 
czym trzeba zauważyć, że cele 
te są dopasowane do możliwo-
ści państw członkowskich i 
instytucji publicznych, które te 
pojazdy będą kupować.

W Europie coraz większym 
problemem jest marnotraw-
stwo żywności. Jak z tym 
walczyć?
- To wstydliwy problem. W 
państwach Unii Europejskiej 
co roku marnuje się około 
90 milionów ton żywności, z 
czego połowa jest wyrzucana 
przez konsumentów. W Polsce 
wyrzucamy na śmietnik 9 mi-
lionów ton żywności, czyli 10 
proc. ogółu marnowanego je-
dzenia w UE. Te 90 milionów 
ton jest warte 150 miliardów 
euro. Do produkcji żywności 
wykorzystuje się surowce 
odnawialne, energię, pobrana 
została ze środowiska woda, 
a sama produkcja również 
wpłynęła na to środowisko. 
W szczególny sposób dotyczy 
to żywności przetworzonej. 
Szacuje się, że marnowana 
w UE żywność odpowiada 
za emisję około 400 milio-
nów ton dwutlenku węgla do 
atmosfery. Jest to również 
problem etyczny, bo bardzo 
wielu ludzi jest niedożywio-
nych, a w skali świata mamy 
do czynienia z ogromnym 
zjawiskiem głodu. Nie mo-
żemy sobie pozwolić na tak 
rozrzutne gospodarowanie za-
sobami, a żywność nie powin-
na trafiać do odpadów. Z tych 
zasobów można wytworzyć 
inne produkty, na przykład 
biogaz. Potwierdziłem to w 
swoim wystąpieniu na sesji 
plenarnej Parlamentu Euro-
pejskiego. Zapisaliśmy, że 

do roku 2030 każde państwo 
powinno zredukować przynaj-
mniej o 30 proc. marnotraw-
stwo żywności. Konieczna 
jest jednak zmiana nawyków 
konsumentów. Należy również 
stworzyć system pozwalający 
na wykorzystanie żywności 
w okresie przydatności do 
spożycia na przykład przez 
przekazanie jej nieodpłatnie 
organizacjom charytatywnym.

Jak ocenia pan wykorzysta-
nie pieniędzy Unii Europej-
skiej w Wielkopolsce?
- Swego czasu przygotowałem 
referat na konferencję doty-
czącą rozwoju regionalnego 
w południowej Wielkopolsce, 
która odbyła się w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej 
w Kaliszu. Przedstawiłem, 
ile w różnych formach wpły-
nęło pieniędzy i na co zostały 
one wykorzystane w poszcze-
gólnych powiatach. Rozmiar 
inwestycji zarówno twardych 
infrastrukturalnych, ale rów-
nież tych społecznych jest tak 
ogromny. On pobudził rozwój 
społeczeństwa w planowanie 
rozwoju lokalnego, liczne 
inicjatywy kulturalne, ożywił 
działalność stowarzyszeń i 
organizacji. Jeśli da się szansę, 
wspartą odpowiednim budże-
tem, to lokalne społeczności 
dają szansę na ogromną ak-
tywność. Dlatego samorządy 
powinny podzielić się częścią 
swoich uprawnień, tak jak pań-
stwo dzieli się z nimi. Zawsze 
byłem zwolennikiem funduszy 
osiedlowych, czy sołeckich 
oraz budżetów obywatelskich. 
To kapitalna rzecz. Uruchamia 
potencjał ludzi, którzy nie chcą 
być wójtami, burmistrzami czy 
prezydentami, ale chcą coś 
zrobić na swoim osiedlu czy 
w sołectwie.

Unijne pieniądze na innowacyjność i badania czekają na Polaków

W zakresie elektro-
mobilności i czyste-
go transportu nasze 
samorządy już są w 
czołówce europejskiej. 
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W 2018 roku ponad 
2500 chrześcijan zo-
stało zatrzymanych, 
aresztowanych, ska-
zanych bez procesu i 
uwięzionych.
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Ludobójcze działa-
nia skutkują maso-
wym przesiedleniom, 
głównie w rejonie Bli-
skiego Wschodu
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Weezdob Collective sławią 
już Poznań swoimi doko-
naniami, nawiązując do 
najlepszych jazzowych 
dziejów miasta, które nie-
gdyś całkiem dobrze sobie 
poczynało w tej sferze, by 
wspomnieć choćby czasy 
zespołu Warsztat, String 
Connection i Krzesimira 
Dębskiego. 

Jazzowe granie odbędzie w 
ramach cyklicznych „Osobi-
stych Spotkań Muzycznych”. 
Hasło tego spotkania z muzy-
kami, nawiązuje do tytułu ich 
ostatniej płyty: „Jazzowy Star 
Cadillac”. Ale nie tylko na 
kompozycjach stamtąd będzie 
się opierało. Trzon Weezdob 
Collective stanowią: gitarzysta 
Piotr Scholz, harmonijkarz 
Kacper Smoliński, saksofo-
nista Kuba Marciniak, basista 
Damian Kostka oraz perku-
sista Adam Zagórski. Wszyscy 
odebrali staranne muzyczne 
wykształcenie w renomowa-
nych uczelniach. Początki 
ich wspólnego muzycznego 
projektu sięgają roku 2014 r. 
Szybko się wyróżnili, pokazali 
z dobrej strony i chwycili mi-
łośników dobrego jazzowego 
grania „za serca”, przekonując 
do swoich „muzycznych wy-
znań i interpretacji”. Kolejne 
konkursy czy festiwale, na 
których dostrzegano wartość 
w ich graniu, potwierdziły, 
że wybrali właściwy styl i że 
z owego grania będzie wiele 
pożytecznych emocji. I tak się 
dzieje. Weezdob Collective 
sporo koncertują w kraju,  
pojawiają się w prestiżowych 
miejscach i uznanych klubach 
jazzowych. Wychodząc na 
scenę, mają już „przyszytą 
łatkę” z hasłem powtarzającym 
się w wielu recenzjach z ich 
występów, iż „tworzą obecnie 
jeden z najlepiej zapowiadają-
cy się projektów na rodzimej 
scenie muzycznej”.Grają swoje 
osobiste rzeczy i standardy 
jazzowe, przetworzone przez 
własną wrażliwość, w nowych 
aranżacjach, z liniami melo-
dycznymi bardzo sympatycz-
nie przyswajalnymi. Inspiracje 
czerpią także z bluesa albo z 
tak oryginalnych regionów, jak 
skandynawska szkoła jazzowa. 
Nierzadko eksponują w swoim 
interpretacjach nutę klasyczną. 
Wszystko podawane z dużym 
wyczuciem i smakiem, a kiedy 
trzeba - to ze staranną inten-
sywnością i energetycznym 
przesłaniem.             

Podczas poznańskiego kon-
certu w EDGE Music Studio 
grupa zagra część kompozycji 
z bardzo dobrze przyjętego 
albumu „Star Cadillac”. Jest 
to opowieść utrzymana w 
duchu pozytywnej kreacyjnej 
fantastyki. Sami muzycy, cha-
rakteryzując tę płytę, wyznają, 
iż pragnęli opowiedzieć w mu-
zycznych brzmieniach „histo-
rię mężczyzny, który wybiera 
się w kosmiczną  międzyga-
laktyczną podróż w swoim 
starym kultowym cadillacu”. 
W wędrówce towarzyszy mu 
wierny kompan - pies. Reszta 
jest już kosmosem, totalną nie 
mierzoną przestrzenią, po któ-
rej można się z przyjemnością 
błąkać. Słuchając przy okazji 
fantastycznych brzmień.           

- Ale będą też nowe utwo-
ry, świeże kompozycje - jak 
zapowiada Piotr Scholz, jeden 
z założycieli grupy - utrzy-
mane w stylu i duchu Johna 
Coltrane’a, ikony jazzu lat 60., 
świetnego saksofonisty i klar-
necisty, który w szczytowym 
okresie swojej kariery podążał 
w kierunku wysmakowanego 

free jazzu. Coltrane to nie była 
tylko ikona, to była Kaplica 
Sykstyńska tamtej epoki jazzu. 
O takich tuzach mawiano, iż na 
długo pozostali inspiratorami 
dla wielu pokoleń zdolnych 
jazzmanów. Weezdob Collec-
tive podąża więc dobrą drogą.      

Ci, którzy chcieliby dociec, 
co się kryje pod nazwą zespo-
łu, będą musieli pozostać poza 
kręgiem wtajemniczonych. - 
Ta kreacja słowna – wyjawia 
Scholz – wzięła się tak napraw-
dę z zabawy i przewrotnych 
skojarzeń, która znane są tylko 
„wybranym” z naszego kręgu. I 
niech tak pozostanie. Koncert 
odbędzie się, jak wspominano, 
w ramach „Osobistych Spo-
tkań Muzycznych”. To począ-
tek cyklu koncertów, które zo-
stały wsparte dotacjami Miasta 
Poznań. Organizatorem jest 
Fundacja Świat Możliwości, 
wspierająca wszelkie działania 
artystyczne, z naciskiem na 
muzykę, przede wszystkim tę 
klasyczną. Każdego miesiąca 
do końca roku (z przerwą na 
wakacje) jedno takie muzycz-
ne wydarzenie w Edge Music 
Studio. Do końca roku m.in. 
pojawią się słynne Arte Dei 
Suonatori, czy duet trio Anna 
Budzyńska – sopran, Joanna 
Kreft – skrzypce, z pianistką 
Laurą Kluwak - Sobolewską. 
Zapowiadane są również spe-
cjalne wieczory tematyczne 
typu: Sprezzatura Nuova – ta-
niec, światło i klawesyn. 

EDGE Music Studio to 
pierwsza w kraju prywatna 
profesjonalna kameralna sala 
koncertowa, z niezwykłym 
klimatem, umiejscowiona w 
dawnym  poprzemysłowym 
otoczeniu przy u. Krańco-
wej. Urodziła się niedawno 
w Poznaniu i „na oczach” się 
rozwija. Mały Mozart pierwsze 
swoje kompozycje stworzył 
dopiero w wieku lat pięciu, a 
EDGE Music Studio już po 
roku ma na swoim koncie 
koncerty, nagrania płytowe 
i warsztaty śpiewu. Oczywi-
ście,  porównanie jest żartobli-
wie. Choć trzeba równocześnie 
podkreślić, że „duży” Amade-
usz Mozart, ten z powszechnie 
uznanymi kompozycjami, 
także gości i rozbrzmiewa w 
EDGE Music Studio. Przytulą 
się tu bowiem przede wszyst-
kim klasycy, ludzie zanurzeni 
w śpiewie operowym i gustują-
cy w odkrywaniu perełek tzw. 
muzyki poważnej. Ale goszczą 
też muzycy z zaprzyjaźnionych 
rejonów pokrewnych, choć-
by właśnie jazzmani. Przede 
wszystkim tacy, którzy w 
sferze muzycznej się obracają 
i mają coś istotnego do powie-
dzenia vel zagrania. 

Co bardzo ważne w Oso-
bistych Spotkaniach Muzycz-
nych: nie ma tu biletów. Wstęp 
jest wolny. Dzięki m.in. mece-
natowi Miasta Poznań. Zatem 
na „dzień dobry” EDGE Music 
Studio zaprasza na Weezdob 
Collective. Niezaprzeczalnie 
warto!   

Roman  ST. Zieliński

Cadillac pełen 
fantazji 

Udało mi się dzięki oraga-
nizatorom, którzy postarali 
się dla mnie i mej przewod-
niczki o trzy zaproszenia  
znaleźć pośród uczestników 
wczorajszego koncertu „60 
– Lecia Poznańskiego Rock 
and Rola”. 

Nie może być żadnych wąt-
pliwości, że należę do grupy 
tych ( o czym świadczą bardzo 
nieliczne ślady mej obecności 
zamieszczone w „Encyklo-
pedii Polskiego Rocka, czy 
przypadkowe nagrania doko-
nywane na wizytach u kolegów 
muzyków, znajdowane w mym 
domowym archiwum), którzy 
sześćdziesiąt lat temu wszczęli 
proces przebudowy obowiązu-
jącego wówczas trendu jak ma 
wyglądać „świat muzyczny” 
obywateli tamtej Polski.

Mało kto uwierzy, że proces 
ten toczył się z ogromnymi 
trudnościami, spowodowany-
mi totalną biedą powojennej 

Polski. Społeczeństwo budo-
wało kraj od podstaw. W isto-
cie kultura dopiero co „wyszła” 
z feudalnego poziomu, dobita 
działaniami najeźdźców ze 
wschodu i zachodu. Ale jak 
to bywa, tam gdzie znajdzie 
się odrobina sprzyjających 
warunków życie zawsze się od-
radza, przynajmniej na chwilę 
obecną. Dzisiejszy dziadko-
wie, którzy kiedyś brali do 
ręki gitary, siadali za perkusją 
dysponowali tak kiepskim 
sprzętem, jak radio Pionier mi-
krofony zwane „grzeborubą”, 
z ogromną trudnością znaj-
dowali przytulne miejsce dla 
prób. Tak było. Dzisiaj trudno 
uwierzyć, patrząc na „wypa-
sione” szafy i wzmacniacze, że 
kiedyś byliśmy piątym kołem„ 
dla „trzymających władzę”.

Wprawdzie nie znalazłem 
się wśród wykonawców, choć 
bez wątpienia należałem do 
późniejszego składu Bardów, 
co może się wydać może prze-

oczeniem, z uwagi na poja-
wienie się na scenie muzyków 
z tego składu, ale… Rozu-
miem, że podobnie jak Romek 
Rauhut, pozbawiony wzroku 
jestem trudny do współpracy 
z powodu utrudnionej mobil-
ności.

Czułem się mimo to szczę-
śliwy, że dzięki Piotrowi, Hir-
kowi i Janowi którzy znalezli 
dla mnie i mej przewodniczki 
Małgosi Napierały, która, choć 
musiała wstać już o godz. 6 
rano do pracy cierpliwie towa-
rzyszyła mi do końca imprezy, 
odprowadzając mnie do domu 
( dzisiaj nie mogę liczyć na 
mą małżonkę, unieruchomio-
ną w domu w wyniku tzw. 
leczenia RZS- u metodami ze 
średniowiecza). Mimo może 
tego niewielkiego dla ważkości 
tego koncertu braku mej osoby 
wśród elity poznańskich mu-
zyków czułem się doceniony 
liczną grupą rąk ściskających 
mą prawicę. Podeszła do mnie 

Ewelina Reichet, Andrzej Mi-
kołajczak, Konrad Dembski 
(członek zespołu Kontrast, 
z którym współpracowałem 
już po rozpadzie Bardów), 
Zbyszek Heliarz, Piotr Kuź-
niak i paru jeszcze muzyków, 
których nie rozpoznałem po 
głosie.

Jak mawiali „starożytni 
Górale „życie to nie je…baj-
ka”. Wprawdzie jest mi bliżej 
końca niż początku, ale może 
jeszcze zdążę zaznaczyć swą 
obecność i wkład do kultury 
muzycznej tego nękanego od 
setek lat kraju wadami, utrud-
niającymi osiągnięcie poziomu 
ludzi stając nieco wyżej od 
naszych kuzynów szympansów 
Bonobo. Co do strony tech-
nicznej uważam, że muzycy, a 
szczególnie wokaliści byli źle 
nagłośnieni. Zawsze kiepskie 
nagłośnienie wokalistów gdy 
byłem obecny na podobnych 
imprezach. 

Włodzimierz Janowski 

Legendarny bułgarski 
chór The Mystery of the 
Bulgarian Voices wraz ze 
współzałożycielką Dead 
Can Dance Lisą Gerrard 
wystąpią w szczecińskiej 
Filharmonii! To wyjąt-
kowe muzyczne wydarze-
nie - Bułgarki łączą siły z 
artystką, która wywarła 
ogromny wpływ na scenę 
niezależną. Na muzyce 
Dead Can Dance wychowa-
ło się całe pokolenie wraż-
liwej publiczności. Projekt 
„BooCheeMish” bazuje 
na połączeniu unikalnych 
wokali Lisy Gerrard, Buł-
garek i SkilleRa, mistrza 
świata w beatboxingu.

Chór The Mystery of the Bul-
garian Voices (używający 
też nazwy Le Mystere des 
Voix Bulgares), powstał w 
1952 roku jako Kobiecy Chór 
Telewizji Bułgarskiej. W la-
tach 60. XX wieku odkrył go 
podróżujący po Bałkanach 
szwajcarski producent Marcel 
Cellier i po wielu latach do-
prowadził do wydania pierw-
szej płyty zespołu. W 1975 
ukazał się niepozorny album 
„Le Mystere des Voix Bul-
gares”. Nikt nie podejrzewał, 
że dzięki temu wydawnictwu 
dekadę później Bułgarki zy-
skają ogólnoświatową sławę. 
Peter Murphy z Bauhausu 
puścił tę płytę Ivo Watts-Rus-
selowi, szefowi legendarnej 
wytwórni 4AD. Zachwycony 
Russel natychmiast wypuścił 
reedycję i doprowadził do 
Album „Le Mystere des Voix 
Bulgares, Volume 2” zdobył 
w 1989 nagrodę Grammy. 
Fenomen pieśniarek to rezultat 
połączenia ponadtysiącletniej 
bułgarskiej sztuki wokalnej z 
nowoczesnymi brzmieniami 
i wielowarstwowymi kom-
pozycjami. Ich umiejętności 
doceniła Kate Bush, która z 
trzema spośród nich nagrała 
płyty „The Sensual World” i 
„The Red Shoes”.

Lisy Gerrard polskiej pu-
bliczności przedstawiać nie 
trzeba.

Współzałożycielka Dead 
Can Dance słynie z równie 
pięknego, co oryginalnego wo-
kalu, inspirowanego muzyką 
dawną, chorałami gregoriań-
skimi i szeroko pojmowaną 
world music. Duet Dead Can 

Dance powstał w 1981 roku, 
trzy lata później wydał w 
wytwórni 4AD swoją de-
biutancką płytę, ale prawdziwą 
sławę przyniosły mu nagrane 
w latach 1985-1988 albumy 
„Spleen and Ideal”, “Within 
the Realm of a Dying Sun” 
i “The Serpent’s Egg”. Lisa 
była również jednym z filarów 
supergrupy This Mortal Coil. 
W 1995 roku artystka rozpo-
częła karierę solową. Nagrała 
ciepło przyjęty album „The 
Mirror Pool”, potwierdza-
jący jej potężne możliwości 
wokalne, współpracowała z 
Klausem Schulze z Tangerine 
Dream i pisała muzykę do 
filmów. Skomponowana wraz 
z Hansem Zimmerem ścieżka 
dźwiękowa do „Gladiatora” 
zdobyła nominację do Oscara.

W projekcie „BooCheeMi-
sh” uczestniczy również Skil-
leR, mistrz świata w beat-
boxingu z 2012 roku (konkurs 
Beatbox Battle World Cham-
pionship). SkilleR naprawdę 
nazywa się Aleksandar Dey-
anov, unika hip-hopowych 
inspiracji, traktując beatbox 
jako sztukę wokalną, stara się 
sięgać do różnorodnych trady-
cji muzycznych. Występował 
m.in. z Shaggy’m, Stereo MCs 
i Transglobal Underground. 
Skład uzupełniają perkusjo-
nista David Kuckhermann i 
orkiestra smyczkowa.

Legendarny chór bułgarski, 
niezwykły głos Lisy Gerrard i 
jej niezapomniane wokalizy, 
niespodzianki, partie solowe 
i improwizacje… Spotkanie 
tradycji które dzieli 1000 
lat… Trudno o lepsze miejsce 
dla magicznego koncertu niż 
złota sala szczecińskiej Fil-
harmonii!

NOUVELLE VAGUE
Nouvelle Vague to francuski 
kolektyw muzyczny, który w 
roku 2003 założyli producenci 
Marc Collin i Olivier Libaux. 
Formacja nazwą nawiązuje 
do zjawiska nowej fali we 
francuskiej kinematografii w 
latach 60. Ich twórczość to 
przede wszystkim covery, ale 
ich dobór i wyjątkowy sposób 
podania wyróżniają zespół od 
początku kariery.

Pierwszy album Nouvelle 
Vague z 2004 roku zawie-
rał nowe wersje klasycznych 
utworów z nurtu new wave, z 

repertuaru takich zespołów jak 
Joy Division, Dead Kennedys, 
The Clash, Depeche Mode. 
Wszystkie utwory utrzymane 
były w klimacie łagodnej 
bossa novy z kobiecym woka-
lem. Krytycy zachwycali się 
zaskakującym odczytaniem 
popularnych utworów, a pu-
bliczność od razu pokochała 
ich styl łączący dobry smak 
z …przewrotnością. Kolejny 
album, zatytułowany „Bande 
a Part” (2006) to kolejne cie-
kawe covery znanych utworów 
między innymi „Ever Fallen 
in Love?” Buzzcocks, „Blue 
Monday” New Order,

„The Killing Moon” Echo 
and the Bunnymen i „Heart of 
Glass” Blondie.

Piosenki znalazły uznanie 
wśród specjalistów od reklamy 
i kilka z nich zostało wyko-
rzystanych w kampaniach w 
Wielkiej Brytanii i USA. W 
nagraniach albumu „Bande a 
Part” Nouvelle Vague wsparły 
wokalistki, między innymi 
Mélanie Pain, Marina Celeste 
i Phoebe Killdeer. Oryginal-
ność projektu przełożyła się 
na międzynarodowy sukces 
grupy, miliony sprzedanych 
płyt oraz trasy i koncerty 
w najbardziej prestiżowych 
salach koncertowych, takich 
jak londyńska Royal Albert 
Hall, Hollywood Bowl w Los 
Angeles czy paryska Olympia. 
W 2011 roku zespół rozpo-
czął współpracę ze znanym 
projektantem Jean-Charlesem 
de Castelbajac. W tym czasie 
założyciele Nouvelle Vague 
brali udział także w innych 
projektach muzycznych.

W 2016 roku ukazal się 
ich ostatni album „I Could 
Be Happy”. Ponownie są to 
klasyczne utwory punkowe 
i post-punkowe w charak-
terystycznym dla Nouvelle 
Vague klimacie i stylu. Album 
wyróżnia udział zaproszo-
nych gości – kubański zespół 
wspiera grupę w „A Man-
ner of Speaking”, mariachi z 
Meksyku w utworze „Killing 
Moon”, a indyjscy instrumen-
taliści w „Ever Fallen in Love”. 
Raz jeszcze przekonujemy się 
jak ciekawie i udanie moż-
na modelować i przetwarzać 
muzykę. 

W 2019 roku zespół celebru-
je swoje 15-te urodziny. Pod-
czas europejskiej trasy koncer-

towej zobaczymy wspaniałe 
wokalistki - Mélanie Pain oraz 
Élodie Frege, które od lat 
współtworzą niezapomniany 
klimat Nouvelle Vague.

BOBBY MCFERRIN
Bobby McFerrin przyjedzie 
do Szczecina z nowym, inno-
watorskim przedsięwzięciem 
„Gimme 5”. Autor najbar-
dziej pozytywnej piosenki w 
muzyce rozrywkowej („Don’t 
Worry, Be Happy”), wystąpi 
podczas wiosennej trasy z wy-
jątkowym projektem „Gimme 
5”. Bobby wraz z czwórką 
znakomitych muzyków: Joey 
Blake, Judi Vinar, Rhiannon i 
David Worm, najpierw stwo-
rzy na żywo utwory zwane 
„Circlesongs”, a następnie 
podda je od razu żywej inter-
pretacji. Jeden z pierwszych 
koncertów grupy, który odbył 
się w 2018 roku w Bostonie, 
został obwołany przez prasę 
muzycznym objawieniem.

Zdobywca 10 nagród Gram-
my i jeden z najbardziej zna-
nych na świecie improwiza-
torów wokalnych, przez lata 
zaskakiwał publiczność żon-
glerką zasadami przyjętymi 
w klasycznych gatunkach mu-
zyki. Tak będzie i tym razem.

Publiczność zostanie za-
proszona przez artystów do 
współtworzenia koncertu a 
capella: gwizdania, tupania, 
mruczenia, klaskania, naśla-
dowania echa, wyprawiania 
niezwerbalizowanych modłów, 
słowem: wydawania z siebie 
wyzwalających wolną duszę 
dźwięków. To, na czym od 
lat zależy McFerrinowi to 
dzielenie się ze słuchaczami 
niesamowitym poczuciem 
wolności, jakie daje śpiew 
i występowanie na żywo. 
Wspólne przeżywanie muzyki, 
kreowanie porozumienia bez 
słów, wymiana pozytywnej 
energii to rzeczy, które marzą 
się McFerrinowi, gdy spotyka-
my go na scenie.

Bobby McFerrin w swo-
jej karierze sprzedał ponad 
20 milionów płyt, zaś jego 
współpraca z takimi artysta-
mi-ikonami jak Yo-Yo Ma, 
Chick Corea, Filharmonia 
Wiedeńska i Herbie Hancock 
uczyniła z niego jedynego w 
swoim rodzaju ambasadora 
muzyki.

Krzysztof Wodniczak 

 „Młodzi” siedemdziesięcioletni z big 
baetowym rodowodem
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Nowa siedziba umożliwi 
nam wystawianie spektakli 
zaawansowanych technolo-
gicznie dla ponad trzy razy 
większej widowni – mówi 
Przemysław Kieliszewski, 
dyrektor Teatru Muzyczne-
go w Poznaniu

– 6 maja zostanie ogłoszony 
zwycięzca międzynarodo-
wego konkursu na opraco-
wanie koncepcji architek-
tonicznej siedziby Teatru 
Muzycznego w Poznaniu. 
Jak Pan ocenia jego wynik?
– Konkurs w kilku etapach 
trwał od września. Z 44 prac, 
w tym kilkunastu ze świata, 
wyłoniło się 6 finalistów. Jed-
nym z kluczowych elementów 
było spotkanie znakomitych 
sędziów sądu konkursowego 
z finalistami. Doprecyzowali-
śmy nasze oczekiwania, mia-
łem też okazję w emocjonalny 
sposób wyrazić nasze oczeki-
wania w zakresie ikonicznej 
architektury, potrzeb i funk-
cjonalności teatru. Zwycięzca 
bardzo uważnie wsłuchał się 
w te oczekiwania. Uważam, 
że otrzymaliśmy znakomity 
projekt. Były też inne, choć 
nie tak dobre prace, a zwycię-
ska jest wyjątkowa. Poznań 
zyska wspaniałe miejsce, które 
będzie nie tylko teatrem, ale 
też samo w sobie destynacją, 
miejscem spotkań, dumą po-
znaniaków i Wielkopolan!

– Dlaczego tak bardzo, już 
od początku objęcia funkcji 
dyrektora Teatru Muzycz-
nego w styczniu 2013 roku, 
zabiegał Pan o budowę jego 
nowej siedziby? 
– Już na początku podjęliśmy 
jedną z najtrudniejszych de-
cyzji. Zrezygnowaliśmy z sie-
dziby w byłym kinie Olimpia, 
którą zaoferowały ówczesne 
władze Poznania. Uznałem, że 
warto się bić o najwyższe cele, 
bo Poznań – miasto z ambi-
cjami metropolitalnymi – po-
winien mieć Teatr Muzyczny, 
który będzie jego wizytówką. 
Dlatego budynek musi spełniać 
wszystkie współczesne wyma-
gania. Proponowanych lokali-
zacji było kilka – począwszy 
od Starej Gazowni, poprzez 
teren po byłym dworcu PKS. 

Aż wreszcie pojawiła się pro-
pozycja budowy na działce u 
zbiegu ulic Święty Marcin i 
Skośna, w sąsiedztwie Aka-
demii Muzycznej.

– Nowy budynek Teatru 
Muzycznego stanie w sercu 
Poznania co niewątpliwie 
jest wielkim atutem. 
– Tak, to moim zdaniem nie-
samowite miejsce. Nowy Teatr 
Muzyczny będzie łącznikiem 
między dzielnicę cesarską i 
obszarem po drugiej stronie 
torów kolejowych z domi-
nantą „Bałtyku”. Ważne, że 
adresem Teatru Muzycznego 
będzie ul. Święty Marcin, 
która odzyskuje blask. Teatr 
będzie magnesem, który co 
roku przyciągnie do centrum 
miasta ponad 250 tysięcy 
ludzi, nie tylko wieczorami. 
W samym teatrze też będzie 
restauracja, kawiarnia, gale-
ria. I w ciągu dnia, przed i po 
spektaklu teatr będzie żył. Bę-
dzie się można spotkać, zjeść, 
odpocząć, zrobić pamiątkowe 
zdjęcie. To dodatkowo miejsce 
znakomicie skomunikowane z 
całym miastem, ale też metro-
polią i województwem. Ulicą 
Składową będzie przejście na 
Dworzec PKP i PKS, na które 
będzie można dotrzeć w 4 mi-
nuty. Jeszcze szybciej na przy-
stanek PST. Pod Kaponierą jest 
też duży parking. Budynek 
teatru będzie eksponowany i 
stanie się wizytówką Poznania. 

– Zgodzi się Pan, że nie 
byłoby determinacji wśród 
radnych i zarządu miasta, 
żeby zbudować teatr, gdyby 
w ciągu ponad sześciu 
minionych lat nie stworzył 
Pan teatru przez duże „T” 
i zespołu, który bardzo się 
rozwinął…
– To ciężka praca całego ze-
społu i wielka determinacja. 
Jesteśmy też wdzięczni za 
wielką życzliwość jaką darzą 
nas władze miasta i pomagają-
cy nam urzędnicy. Takie było 
założenie, żeby najpierw poka-
zać, że warto inwestować w ten 
zespół, który diametralnie się 
zmienił. Zmieniliśmy również 
repertuar z operetkowego na 
musicalowy. Postawiliśmy na 
nowy model pracy nad spek-

taklem, by setny był tak samo 
dobry jak premierowy, albo 
nawet lepszy. To sprawiło, że 
zespół jest dumny z tego, gdzie 
pracuje. Także poznaniacy od-
kryli Teatr Muzyczny na nowo 
lub w ogóle po raz pierwszy do 
niego trafili.

– Zdobyliście dzięki temu 
także młodą publiczność, co 
jest wielkim sukcesem.
– Takie musicale jak „Fo-
otloose” czy „Jekyll&Hyde” 
pokazują licealistom, że teatr 
może być miejscem magicz-
nym. Koncentrujemy się na 

wychowywaniu nowego po-
kolenia widzów – także dla 
innych teatrów. Określamy 
siebie jako „teatr pierwszego 
kontaktu”, jesteśmy teatrem 
rozrywki, dajemy możliwość 
dobrego spędzenia czasu.

– Które z musicali minio-
nych sześciu lat uważa Pan 
za największy sukces?
– W wymiarze ilościowym są 
to „Zakonnica w przebraniu” 
i „Madagaskar - musicalo-
wa przygoda”, każdy z nich 
zagrany już ponad 100 razy. 
„Jekyll&Hyde” na długo po-

zostanie w sercach widzów, bo 
on zbudował mit założycielski 
nowego Teatru Muzycznego. 
„Evita”, „Footloose”, „Nine”, 
„Rodzina Addamsów”...

– Marka Teatru Muzyczne-
go stała się ważna w prze-
strzeni miejskiej i świado-
mości poznaniaków również 
poprzez udział i współorga-
nizację w zakresie wielkich 
wydarzeń na zewnątrz.
– Dla nas ważne były te przed-
sięwzięcia, które pozwalały 
wychodzić do ludzi. Najwięk-
sze to koncert z Placido Do-
mingo w 2014 roku, który w 
hali nr 5 MTP obejrzało 7 
tysięcy widzów, a w telewizji 
ponad 1,3 mln, wystawie-
nie rock-opery „Jesus Christ 
Superstar” z okazji obcho-
dów 1050. rocznicy Chrztu 
Polski, którą zobaczyło na 
poznańskim INEA Stadionie 
26 tysięcy widzów, „Śpie-
wanki Wielkopolskie”, które 
śpiewało z nami na 100-lecie 
Niepodległości kilkanaście 
tysięcy osób. Koncerty „Wi-
gilijna Tytka”, transmitowane 
w święta przez TVP2 i TVP3, 
które obejrzało ponad 2,5 mln 
telewidzów. 

– Wkrótce kolejne ważne 
wydarzenie – koncert An-
drei Bocellego…
– Andrea Bocelli, o który jest 
obecnie u szczytu kariery, 
wystąpi na swym największym 
europejskim koncercie w tym 
roku z okazji stulecia Uniwer-
sytetu Poznańskiego 11 maja 
na Stadionie Poznań. Ostatnia 
pula biletów trafiła właśnie do 
sprzedaży i można je kupić za 
pośrednictwem strony www.
prestigemjm.com. Koncert 
dla UAM organizują agencja 
Prestige MJM i Marcelin Ma-
nagement, operator Stadionu 
Poznań. Projekt dofinanso-
wany jest z budżetu miasta 
Poznania. 

– Pan jeszcze zanim objął 
Teatr Muzyczny udowodnił, 
że jest świetnym menedże-
rem kultury organizując 
różne wydarzenia, na przy-
kład w 2012 roku koncert 
Bryana Adamsa.
– Był to projekt Festiwalu 

Polskiej Akademii Gitary. Ma-
sowy event z Bryanem Adam-
sem, był wynikiem współpracy 
różnych podmiotów, której 
jestem zwolennikiem w reali-
zacji dużych przedsięwzięć. 
Obecnie koncentruję się na 
zarządzaniu 150-osobowym 
zespołem Teatru Muzycznego 
i sprawia mi to wielką satys-
fakcję.

– Kiedy pierwsza premie-
ra w nowej siedzibie i czy 
już Pan wie, na co zaprosi 
publiczność? 
– Poznań już ponad 60 lat 
czeka na nową siedzibę te-
atru. Będzie to pierwszy w 
powojennej historii miasta 
budynek teatralny zbudowany 
od podstaw. Mam nadzieję, że 
jesienią 2023 roku zaprosimy 
na premierę w nowym budyn-
ku. Planujemy w tej chwili 
dwie produkcje, które są dla 
nas pisane. Jedną właśnie 
na otwarcie nowego teatru i 
o niej nie będę teraz mówił 
oraz drugą, którą pokażemy 
za półtora roku. Będzie to 
musical o Ignacym Janie Pa-
derewskim – wielkim Polaku, 
który dla sobie współczesnych 
był Elvisem Presleyem, świa-
towym celebrytą. Chciałbym, 
aby powstał spektakl na wzór 
amerykańskiego musicalu 
„Hamilton” o życiu ojca zało-
życiela Stanów Zjednoczonych 
Alexandra Hamiltona. To mu-
sical, na który nie można kupić 
biletów na Broadway’u, zresztą 
w West End w Londynie rów-
nież. To pokazuje jakim feno-
menem w kulturze jest musi-
cal, porównywalnym do kina, 
dzięki czemu jest w stanie 
zawładnąć masową wyobraź-
nią. Dlatego musimy mieć 
większy teatr, bo ludzie chcą 
do nas przychodzić. Mamy 
100-procentową frekwencję 
i ludzie z 3-4 miesięcznym 
wyprzedzeniem wykupują 
bilety. Co roku gościmy po-
nad 110 tys. widzów przy 400 
miejscach na widowni. Nowa 
siedziba umożliwi wystawia-
nie spektakli zaawansowanych 
technologicznie dla ponad 
trzy razy większej widowni z 
całego województwa i z Polski. 

Rozmawiał Sławomir Lechna
Fot. Radosław Lak

Teatr Muzyczny będzie wizytówką Poznania

Z wielką radością informuje-
my, że Basia Trzetrzelewska 
zaśpiewa ponownie w Polsce!

Ostatnie koncerty Artystki 
w Polsce miały miejsce w 
listopadzie 2012 roku (Warsza-
wa, Wrocław, Szczecin)

i były wielkim sukcesem! 
Tym razem Basia przyjedzie 
do kolejnych czterech miast 
naszego kraju. Katowice, 
NOSPR, 23 listopada 2019, 
godz. 19.00 ,Toruń – Aula 
UMK, 25 listopada 2019, godz. 
19.00,Gdańsk – Stary Ma-
neż, 26 listopada 2019, godz. 
20.00,Poznań – Aula UAM, 
27 listopada 2019, godz. 19.00

Basia Trzetrzielewska to 
ulubiona artystka Marka Nie-
dżwiedzkiego, prezentera ra-
diowej Trójki. Artystka w 
swojej karierze miała ponad 
dwadzieścia piosenek na Liście 
Przebojów Trójki!

Tu lista wszystkich tych 
piosenek które były na LP3: 
lp3.polskieradio.pl/utwor/ar-
tykul8834,1288_a_gift.aspx

Polecamy jedną ze star-
szych piosenek „Cruising for 
Bruising”: www.youtube.com/
watch?v=0mXUgwHzRgA 
oraz utwór z nowej płyty 
„Matteo”: www.youtube.com/
watch?v=SoyyWlho_5I

Basia. Nasza wielka, wspa-
niała Basia. Promienieje ze 
wszystkich stron. Głosem, 
techniką, talentem, osobo-
wością i tym jedynym, nie-
powtarzalnym uśmiechem. 
W świecie muzycznym od 
ponad 30 lat, a zaskakujące 
jest to, że nagrała dopiero 5-ty 
studyjny album. Trochę jak 
Sade, na której albumy się cze-
ka z niecierpliwością.”(frag-
ment recenzji nowej płyty 
Basi, cała recenzja: jazzsoul.
pl/2018/06/03/recenzja-basia
-butterflies/)

BASIA (Barbara Trzetrze-
lewska) debiutowała w 1969 w 
lokalnej amatorskiej rockowej 
kapeli Astry, z którą wystą-
piła na Festiwalu Awangardy 
Beatowej w Kaliszu. W latach 
1972-1974 była członkinią 
najpopularniejszej żeńskiej 
grupy wokalnej w Polsce - 
Alibabki, a w 1977 śpiewała 
z debiutującą wówczas grupą 
rockową Perfect. W 1979 roku 
zamieszkała w Stanach Zjed-
noczonych, a dwa lata później 
przeprowadziła się do Wielkiej 
Brytanii.

Pierwszy wielki sukces 
odniosła z grupą Matt Bian-
co (album „Whose Side Are 
You On”, który ukazał się w 

1984 roku podbił całą Europę, 
sprzedając się w nakładzie 
ponad 1,5 mln egzemplarzy. 
Album przyniósł także aż dwa 
brytyjskie przeboje Top 30: 
„Get Out of Your Lazy Bed” 
oraz „Half a Minute”).

W 1987 roku ukazał się 
jej pierwszy autorski album 
„Time and Tide”. Najpierw 
Basia podbiła - największy na 
świecie - rynek amerykański. 
Jej pierwszy album rozszedł 
się tam w nakładzie ponad mi-
liona egzemplarzy, przynosząc 
nawet popowy hit Top 30 na 
liście Billboard Hot 100 (był 
to tytułowy „Time and Tide”). 
Na całym świecie rozeszło się 
blisko 2 mln egz. Druga płyta 
„London Warsaw New York” 
powtórzyła ten wyczyn w 
roku 1990. Ten album także 
sprzedano w nakładzie blisko 
2 mln kopii na świecie, z czego 
ponad 1 mln w Stanach Zjed-
noczonych i również przyniósł 
on kolejny hit Top 30 na liście 
Billboard Hot 100, „Cruising 
for Bruising”. Oba albumy 
trafiły na sam szczyt zesta-
wienia Top Contemporary Jazz 
Albums magazynu Billboard.

Więcej informacji na stro-
nie: www.basiasongs.com

Krzysztof Wodniczak 

Polski rząd właśnie złożył 
skargę do Trybunału Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej 
ws. zapisów Dyrektywy o 
prawie autorskim na jednoli-
tym rynku cyfrowym, o którą 
solidarnie, przez wiele lat, 
zabiegało całe środowisko 
kreatywne i wszystkie liczące 
się w Europie związki twór-
cze. Dyrektywa jest jednym 
z najważniejszych gwarantów 
Waszych przyszłych wpływów 
za twórczość udostępnianą w 
internecie, jednak skarga zło-
żona przez polski rząd może 
przedłużyć i istotnie utrudnić 
proces implementacji w na-
szym kraju.

Każdy dzień opóźnienia we 
wprowadzaniu stosownych 

przepisów oznacza ogromne 
straty dla całego sektora kre-
atywnego: kompozytorów, 
autorów tekstów, wykonaw-
ców, producentów, wydawców, 
dziennikarzy oraz start-upów 
związanych z kulturą i z no-
wymi mediami. Zyskają na 
tym natomiast monopoliści 
internetowi. W toku starań o 
uchwalenie dyrektywy obóz 
rządzący wielokrotnie oka-
zywał twórcom lekceważe-
nie, a w głosowaniach jawnie 
dawał wyraz, że nie wspiera 
naszych wspólnych starań o 
sprawiedliwe wynagrodzenia 
dla autorów. Fakt, że minister 
kultury określa Dyrektywę o 
prawie autorskim na jednoli-
tym rynku cyfrowym mianem 

„ACTA2” –  wymyślonym 
na zlecenie amerykańskich 
gigantów technologicznych i 
wprowadzającym całe społe-
czeństwo w błąd – jest absolut-
nym skandalem, a zaskarżenie 
dyrektywy do TSUE jest po-
liczkiem wymierzonym przez 
polski rząd każdemu, kto chce 
uczciwie zarabiać na swojej 
twórczości w internecie.

Stowarzyszenie Autorów 
ZAiKS nie ustaje w staraniach 
o zapewnienie jak najlepszych 
standardów chroniących pra-
wa majątkowe. Wciąż mamy 
nadzieję, że minister kultury 
znajdzie czas na spotkanie z 
przedstawicielami Stowarzy-
szenia Autorów ZAIKS. 

Janusz Fogler 

Basia zaśpiewa w Polsce Zaskarżenie Dyrektywy na TSUE

Określamy siebie jako „teatr pierwszego kon-
taktu”, jesteśmy teatrem rozrywki, dajemy 
możliwość dobrego spędzenia czasu.

„Określamy siebie jako „teatr pierwszego kon-„Określamy siebie jako „teatr pierwszego kon-
taktu”, jesteśmy teatrem rozrywki, dajemy „taktu”, jesteśmy teatrem rozrywki, dajemy 
możliwość dobrego spędzenia czasu.

„
możliwość dobrego spędzenia czasu.

„„
wychowywaniu nowego po-

„
wychowywaniu nowego po-

„
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Na terenie Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich 
w pawilonie nr 3 miała miej-
sce kolejna edycja Absolvent 
Talent Days - największych 
w Polsce targów pracy, 
praktyk i staży dla studen-
tów i młodych absolwentów. 
Wydarzenie cieszyło się du-
żym zainteresowaniem, tym 
bardziej, że bilety na targi 
były całkowicie bezpłatne!

Jak zawsze targi pracy Ab-
solvent Talent Days stanowiły 
doskonałą okazję, by poznać 
przyszłego pracodawcę, po-
rozmawiać z nim i zapytać, 
o co tylko miało się ochotę. 
Dodatkowo, ulepszyć swoje 
CV nie tylko wizualnie robiąc 
darmowe zdjęcie i konsultując 
je ze specjalistami, ale or-
ganizatorzy zagwarantowali 
także wielką pulę inspirujących 
szkoleń i warsztatów z certy-
fikatami. 

Podczas targów można było 
spotkać przedstawicieli naj-
ważniejszych firm na rynku 
właśnie teraz szukających pra-
cowników, prezesów i manage-
rów polskich i zagranicznych 
firm, ekspertów HR, gwiazdy 
popkultury. Ponadto setki ofert 
pracy z różnych branż, deba-
ty, szkolenia career building, 
konsultacje ze specjalistami 
HR oraz możliwość wykona-
nia profesjonalnego zdjęcia do 
CV. Dodatkowo wszystkiemu 
towarzyszyła dobra zabawa, 
networking i niezapomniane 
doświadczenia!

Absolvent to wiodąca plat-
forma rekrutacyjna w Polsce 
dedykowana studentom, absol-
wentom i młodym profesjona-
listom. Powstała w 2011 roku 

z inicjatywy grupy młodych 
osób, będących wówczas na V 
roku studiów, którzy zauważy-
li, że na rynku rekrutacji bra-
kuje rozwiązań pozwalających 
na przejrzystą i skuteczną ko-
munikację pomiędzy firmami 
i młodymi ludźmi. Targi pracy 
w Poznaniu organizowane są 
od 2015 roku.

Cel tej inicjatywy jest prosty: 
- Łączymy młodych kandyda-
tów do pracy z właściwymi 
pracodawcami - profesjonalnie, 
z wykorzystaniem najnowszych 
technologii, z uwzględnieniem 
prawdziwych potrzeb i moty-
wacji obu grup – tak o swoim 
pomyśle mówią organizatorzy 
przedsięwzięcia.

Ideą Absolvent Talent Days 
jest to, że na ATD co sezon 
rejestruje się ponad 50 tysięcy 
młodych ludzi, którzy mogą 
wybierać spośród ponad 3000 
ofert pracy i praktyk. Do tej 
pory pomogło to już ponad 8 
tysiącom z nich zostać szczę-
śliwymi zatrudnionymi. Co 
więcej, 75% uczestników po-
leciłoby Absolvent Talent Days 
swoim znajomym.

Dla młodych stawiających 
pierwsze kroki na rynku pracy 
to niezwykle ważne wydarze-
nie. Przy tworzeniu koncepcji 
Absolvent Talent Days zależało 
jego twórcom, by rozszerzyć 
program targów pracy i praktyk 
o wysokiej jakości merytorykę, 
dzięki której młodzi zdobędą 
niezbędną wiedzę i umiejęt-
ności na start i rozwój kariery 
zawodowej. Z tego względu 
uczestnicy wydarzenia nie 
tylko zapoznają się z aktualną 
ofertą rekrutacyjną najważniej-
szych firm w Polsce, ale także 
mogą bezpłatnie wziąć udział 

w certyfikowanych szkoleniach 
i debatach z ekspertami HR, 
prezesami polskich przed-
siębiorstw oraz gwiazdami 
popkultury.

Warto wspomnieć o bez-
płatnych usługach doradczych, 
jak np. możliwość wykonania 
profesjonalnego zdjęcia do CV 
albo skonsultowania dokumen-
tów aplikacyjnych. Poza tym, 
można po prostu miło spędzić 
czas, w strefie chill nawiązać 
nowe znajomości, wymienić 
się doświadczeniami.

Absolvent Talent Days to 
także doskonała okazja dla 
pracodawców i firm na rozwój 
skutecznych działań employer 
brandingowych, wyróżnienie 
się na coraz bardziej kon-
kurencyjnym rynku pracy i 
pozyskanie wartościowych 
pracowników. Podczas VI edy-
cji wydarzenia swoje stoiska 
rozlokowało ponad 340 przed-
siębiorstw, które prezentowały 
swoje oferty rekrutacyjne w 8 
największych miastach Polski 
docierając do ponad 37 tysięcy 
młodych ludzi, szukających 
pracy i praktyk. 36% z nich 
deklarowała gotowość zatrud-
nienia od zaraz, a 1/3 uczest-
ników miała już za sobą roczne 
doświadczenie zawodowe.

Absolvent Talent Days po-
wstało z zamiarem stworzenia 
nowej jakości na rynku targów 
pracy i praktyk. Idea ta wciąż 
pozostaje dla organizatorów 
głównym celem. Wierzą oni, 
że każda kolejna edycja będzie 
jeszcze lepsza i Absolvent 
Talent Days stanie się nieod-
łącznym miejscem na mapie 
spotkań studentów, absolwen-
tów i pracodawców.

Michał Szott

Mszą świętą, pochodem i 
uroczystym posiedzeniem 
Senatów cztery uczelnie 
wywodzące swoją historię z 
Uniwersytetu Poznańskie-
go: Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, 
Uniwersytet Medyczny im. 
Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu, Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu 
i Akademia Wychowania 
Fizycznego im. Eugeniusza 
Piaseckiego w Poznaniu 
uczciły we wtorek, 7 maja, 
swoje setne urodziny. Nie 
zabrakło wyjątkowych gości 
i urodzinowych życzeń.

Społeczność akademicka roz-
poczęła obchody nawiązując 
do wydarzeń z 1919 roku – po-
dobnie jak wówczas uroczysto-
ści zainaugurowała msza świę-
ta w poznańskiej Katedrze na 
Ostrowie Tumskim. Stamtąd 
Władze i Senaty uczelni wraz 
z pozostałymi akademikami, 
studentami, uczniami i zain-
teresowanymi mieszkańcami 
Poznania przeszły w radosnym 
pochodzie do Auli UAM przy 
ulicy Wieniawskiego. To wła-
śnie tam odbyło się uroczyste 
Posiedzenie Senatów UAM, 
UMP, UPP i AWF. Rozpoczął 
je Prezes Poznańskiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk prof. 
Andrzej Gulczyński, który 
mówił o początkach Uniwer-
sytetu Poznańskiego.

- Nowa ustawa z 2018 roku 
zawiera przepisy pozwalające 
marzyć o powrocie do myśli 
założycielskiej – rozpoczął 
przemówienie czterech Ma-
gnificencji Rektor UAM prof. 
Andrzej Lesicki – Otwiera 
drogę do federacji uczelni, 
czyli sytuacji, w której po-
znańskie uczelnie – zarów-
no te, które wywodzą się z 
Wszechnicy Piastowskiej, jak 

i te powstałe niezależnie, za-
chowując swoją odrębność 
władz, struktury, kierunków 
kształcenia – przyjęłyby status 
Uniwersytetu Poznańskiego, 
będącego ich federacją, sku-
pioną wokół badań naukowych. 
To byłby bardzo symfoniczny 
Uniwersytet – dodał Rektor 
UAM - Nasze uczelnie zajmują 
czołowe miejsca w rankingach 
uczelni wyższych, prowadzą 
szeroko zakrojoną międzyna-
rodową współpracę naukową i 
dydaktyczną, a także ożywioną 
międzyuczelnianą współpracę 
w ramach Kolegium Rektorów 
Miasta Poznania – podkreślał 
JMR UMP prof. Andrzej Ty-
karski. – Federacja naszych 
potencjałów w ramach Uniwer-
sytetu Poznańskiego mogłaby 
istotnie wpłynąć na pozycję 
naukową Poznania w Europie i 
świecie - dodał. - Taka federacja 
byłaby wielką szansą dla miasta 
i regionu jako ośrodka nauko-
wego, bo z jednej strony uczel-
nie nawzajem uzupełniałyby 
paletę obszarów badawczych, 
a z drugiej jakość dyscyplin 
uprawianych na sfederowanej 
uczelni mogłaby wznieść się 
na wyższe poziomy. W ten 
sposób skuteczniej można by 

było zdobywać granty i środki 
na działalność naukowo-ba-
dawczą oraz pozyskiwać stu-
dentów – wyjaśniał JMR UP 
prof. Jan Pikul. A JMR  AWF 
prof. Dariusz Wieliński za-
pewniał: - Deklarujemy wolę 
dalszego zacieśniania współ-
pracy dydaktycznej, badawczej 
i organizacyjnej, zmierzającą 
do coraz ściślejszej integracji 
poznańskiego środowiska na-
ukowego.

Rektorzy i Senaty czterech 
uczelni przez aklamację przy-
jęli okolicznościową uchwałę, 
w której napisali m.in.: „De-
klarujemy podjęcie zgodnych 
wysiłków zmierzających do 
ścisłej integracji poznańskiego 
środowiska naukowego drogą 
harmonijnej i twórczej współ-
pracy naszych uczelni. Jubile-
usz 100-lecia skłania nas do re-
fleksji nad rolą uniwersytetów 
w dzisiejszym, dynamicznie 
zmieniającym się świecie i po-
zwala na realizację marzeń o 
federacji poznańskich uczelni i 
powrocie do idei Uniwersytetu 
Poznańskiego”.

Podczas uroczystości w 
Auli UAM, zastępca Szefa 
Kancelarii Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej, mini-

ster Paweł Mucha, odczytał 
list Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy, w którym znalazły się 
gratulacje i wyrazy uznania 
dla świętujących uczelni. Była 
to także okazja do wręczenia 
odznaczeń państwowych wy-
branym Akademikom. Głos 
zabrał również Donald Tusk, 
Przewodniczący Rady Euro-
pejskiej, który też był gościem 
głównych uroczystości z okazji 
100-lecia istnienia Uniwer-
sytetu Poznańskiego w Auli 
UAM, biorąc udział  w uro-
czystym posiedzeniu senatów 
czterech uczelni świętujących 
jubileusz tj. UAM, UMP, UPP 
i AWF. Podkreślił on rangę 
uroczystości, mówiąc o swoim 
przyjeździe: „Tu trzeba być”. 
I dodał: - Jestem przekonany, 
że Wasz Uniwersytet przetrwa 
wszystkie wahnięcia historii, 
tak długo, jak tę misję róż-
norodności i wolności będzie 
praktykował.

Prof. Zdzisław Krasno-
dębski, wiceprzewodniczący 
Parlamentu Europejskiego, 
odczytał list od Premiera RP 
Mateusza Morawieckiego, w 
którym Premier pisał m.in.: 
„W nowe stulecie poznańskie 
uczelnie wchodzą odważnie, 

pomnażając swój potencjał, 
odpowiadają na wyzwania 
współczesności. Jak przed 
wiekiem, wolność idei, kształ-
towanie postaw obywatelskich 
oraz innowacyjność są źró-
dłem dumy wszystkich two-
rzących tutejszy świat nauki”.

W imieniu Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, Ja-
rosława Gowina, głos zabrała 
Anna Budzanowska, Dyrektor 
Generalna w Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Podziękowała Rektorowi UAM 
i całej społeczności akademic-
kiej Poznania za wielokrotne 
wsparcie i otwarty, często nieła-
twy dialog w czasie całego pro-
cesu reformy. – To wszystko, 
co wypracowywaliśmy w tym 
dialogu, było ogromnym wkła-
dem w cały rozwój szkolnictwa 
wyższego – mówiła dyrektor 
Budzanowska. Przywołała 
propozycje zespołu prof. Marka 
Kwieka w pracach nad nową 
ustawą. Wspomniała także o 
wielkim zainteresowaniu, z ja-
kim spotkał się w kraju projekt 
szkoły doktorskiej autorstwa 
prorektorów UAM: prof. Beaty 
Mikołajczyk i prof. Ryszar-
da Naskręckiego. Dziękowała 
także prof. Emanuelowi Kul-
czyckiemu z UAM za pomoc 
m.in. w skonsolidowaniu dys-
cyplin naukowych. – Jesteście 
przykładem, gdzie tworzy się 
na naszych oczach uczelnia 
badawcza, która otwarcie po-
dejmuje dialog z uczelniami, 
także zagranicą. Trzymamy za 
to kciuki – zakończyła dyrek-
tor Budzanowska.

Głos zabrali również: Mar-
szałek Województwa Wiel-
kopolskiego Marek Woźniak, 
który przekazał okoliczno-
ściową grafikę, oraz Prezydent 
Poznania Jacek Jaśkowiak, 
który wręczył czterem rekto-
rom Wielkie Pieczęcie Miasta 

Poznania. Na ręce Rektorów 
przekazano także okoliczno-
ściowe monety i upominki od 
Narodowego Banku Polskiego 
i Poczty Polskiej.

Podczas uroczystości do ze-
branych przesłanie skierowali 
także reprezentanci innych 
uczelni. Prof. Jan Szmidt, 
Przewodniczący Konferen-
cji Rektorów Akademickich 
Szkół Polskich, podkreślał 
istotę trzeciej misji uniwersy-
tetu. Prof. Wojciech Nowak, 
Rektor Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, przekazał w prezen-
cie kopię dyplomu doktoratu 
honoris causa Heliodora Świę-
cickiego, pierwszego Rektora 
Uniwersytetu Poznańskiego, 
który ten otrzymał właśnie na 
UJ. Radość z dotychczasowej 
współpracy wyraziła także w 
swoim wystąpieniu prof. Julia 
von Blumental, Prezydentka 
Europejskiego Uniwersytetu 
Viadrina we Frankfurcie nad 
Odrą. W Uroczystym Posie-
dzeniu Senatów UAM, UMP, 
UPP i AWF wzięli udział także 
inni zaproszeni goście z kraju 
i zagranicy.

Częścią uroczystości było 
wmurowanie Kapsuły Czasu. 
Rektorzy czterech świętują-
cych uczelni przed budynkiem 
Collegium Minus, wspólnie 
złożyli w wyznaczonym miej-
scu podjętą wcześniej okolicz-
nościową uchwałę oraz arte-
fakty – znaki naszych czasów 
wybrane przez UAM, UMP, 
UPP i AWF oraz przez miesz-
kańców Poznania. Kapsuła ma 
zostać otwarta za 100 lat – w 
dniu 200-lecia Uniwersyte-
tu Poznańskiego. Rektorzy, 
zakładając wówczas jedność 
uczelni, umieścili w Kapsule 
także przesłanie do Rektora 
Uniwersytetu Poznańskiego z 
roku 2119.

Oprac. red. Michał Szott

Poszukiwali pracy na Absolvent Talent Days

100 lat Uniwersytetu Poznańskiego

W dniach 13 – 17 maja br. 
przebywała w Kapsztadzie 
w Republice Południowej 
Afryki grupa wielkopol-
skich przedsiębiorców pod 
przewodnictwem Jacka 
Bogusławskiego – Członka 
Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego. Wyjazd 
związany był z uczestnic-
twem w targach „Power 
Green Africa”. 

Na dużym stoisku wojewódz-
twa wielkopolskiego swoje in-
dywidualne stanowiska miało 
kilkanaście firm i organizacji 
wielkopolskich, w tym człon-
kowie naszej izby, związanych 
tematycznie z szeroko pojętą 
branżą energetyczną, energii 
odnawialnej i usługami infor-
matycznymi dla tego sekto-
ra. Polska Izba Gospodarcza 
Importerów, Eksporterów i 
Kooperacji również była w 
tej grupie. Izbę reprezentował 
Andrzej Łyko – Prezes Zarządu 
naszej Izby.

Przez pierwsze dwa dni po-
bytu grupa współdziałała z 
misją jednostek naukowych 
pod przewodnictwem Marszał-
ka Marka Woźniaka. I właśnie 
w tak poszerzonym gronie w 
pierwszym dniu pobytu, jesz-
cze przed otwarciem targów, 
nasza grupa odbyła dwa bardzo 
ważne spotkania:

W siedzibie WESGRO – or-
ganizacji będącej częścią admi-
nistracji Kapsztadu i Prowincji 
Western Cape. Finansowana z 
budżetu administracji WES-
GRO działa na rzecz rozwoju 
gospodarczego Kapsztadu i 
Prowincji, w tym współpracy 
międzynarodowej oraz ściąga-

nia inwestorów;
W siedzibie CAPE CHAM-

BER OF COMMERCE & 
INDUSTRY – Izby Handlu i 
Przemysłu Kapsztadu i Pro-
wincji Western Cape (Kraju 
Przylądkowego). Izba działa od 
1804 roku, jest najstarszą izbą 
gospodarczą Afryki i zrzesza 
trzy tysiące członków  mimo 
braku w RPA obowiązku przy-
należności do izb!

W obu spotkaniach z udzia-
łem kierownictw tych organi-
zacji rozmowom ze strony pol-
skiej przewodniczył Marszałek 
Marek Woźniak.

 W wyniku bezpośrednich 
rozmów i nawiązaniu współ-
pracy z kierownictwami tych 
instytucji Polska Izba Gospo-
darcza Importerów i Koope-
racji uzyskała jednoznaczne, 
stanowcze zapewnienia jak 
najszerzej rozumianej pomocy 
i wsparcia dla przedsiębiorstw 
wielkopolskich, w tym szcze-
gólnie członków naszej izby, 
w nawiązywaniu kontaktów i 
poszukiwaniu partnerów przy 
rozwoju eksportu czy nawią-
zywaniu współpracy z rynkiem 
Republiki Południowej Afryki 
czy znaczne szerzej – rynkiem 

całej Afryki subsaharyjskiej.
Ponadto w dniu 16.05.2019 

w siedzibie CAPE CHAMBER 
OF COMMERCE & INDU-
STRY nastąpiła ceremonia 
podpisania Wstępnego Poro-
zumienia o Współpracy między 
Cape Chamber of Commerce 
and Industry i Polską Izbą Go-
spodarczą Importerów, Ekspor-
terów i Kooperacji. Ze strony 
Cape Chamber umowę podpi-
sał Geoff Jacobs – Prezydent 
Izby w obecności Sida Peimera 
– Dyrektora Wykonawczego i 
Mary Jean Thomas-Johnson – 
Business Information Officer 
odpowiedzialną za współpracę 
międzynarodową. Ze strony 
Polskiej Izby Gospodarczej 
Importerów, Eksporterów i 
Kooperacji umowę podpisał 
Andrzej Łyko – Prezes Za-
rządu Izby w obecności Jacka 
Bogusławskiego – Członka 
Zarządu Województwa Wiel-
kopolskiego.

Tak więc poza nawiązaniem 
merytorycznej współpracy zbu-
dowane zostały formalne ramy 
stwarzające polskim przedsię-
biorstwom optymalne warunki 
wsparcia w ich działaniach na 
rzecz nawiązania współpracy 
i rozwoju handlu z regionem 
Afryki południowej.  

Zapraszamy więc serdecznie 
wszystkie wielkopolskie przed-
siębiorstwa, w tym szczególnie 
członków naszej izby, chcących 
nawiązać lub rozwijać współ-
pracę handlową z rynkiem RPA 
i całej Afryki subsaharyjskiej 
do kontaktów z naszą izbą. 
Zapewniamy rzeczywistą, ak-
tywną pomoc i wsparcie w tym 
zakresie.  

Polska Izba Gospodarcza

Targi „Power Green Africa”
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W czwartek 23 maja 2019r. 
uczniowie klas  czwartych 
spotkali się, by wziąć udział 
w uroczystym zakończeniu 
edukacji. Absolwenci w 
pięknych słowach wyrazili 
podziękowanie za wysiłek 
dydaktyczny i wychowaw-
czy swoim nauczycielom. 

Bukiety kwiatów wręczyli 
pani dyrektor Annie Matysiak  
i rodzicom, którzy licznie 
przybyli aby towarzyszyć 
swoim dzieciom w tym uro-
czystym dniu. Były też listy 
pochwalne, nagrody i wyróż-
nienia dla tych nastolatków, 
którzy wykazywali się zaanga-
żowaniem w pracy społecznej  
i nauce, osiągając wysokie wy-
niki w konkursach przedmio-
towych, zawodach sportowych 
godnie reprezentując szkołę. 
Prestiżowy tytuł Absolwenta 
Roku zdobyła Monika Rawec-
ka, której   w czwartek towa-
rzyszyli rodzice, odbierając 
gratulacje od dyrektor szkoły, 
pani Anny Matysiak i  grodzi-
skiego starosty, pana Sławomi-
ra Górnego. Wśród najlepszych 
uczniów z poszczególnych 
gmin znalazły się: Aleksandra 
Nowak (Granowo), Aleksandra 
Ruta (Wielichowo), Marianna 
Wiśniewska (Rakoniewice), 
Monika Rawecka (Kamieniec) 
oraz Dominika Sławińska 
(Grodzisk Wlkp.).

Najwyższą frekwencją i 
punktualnością przez cały 
okres szkoły wykazały się: 
Monika Rawecka i Emilia 
Kocik a Paulina Pauch osią-
gnęła stuprocentową obecność 
w ostatnim roku szkolnym. 
W gronie największych ak-
tywistów artystyczno-spo-
łecznych znaleźli się: Paulina 
Jujka, Amanda Kaźmierczak, 
Dominika Bendowska, Piotr 
Leśniczak, Jakub Stopa oraz 
Filip łodyga.

Nagrody za wieloletnią 
działalność w Międzyszkol-
nej Grupie Wolontariuszy 
otrzymały:Karolina Kleszcz, 
Milena Rudnicka, Karolina 
Nowak, Marta Kistowska, 
Agnieszka Kubicka, Dominika 
Bendowska, Amanda Kaź-
mierczak, Paulina Piechocka i 
Aleksandra Zimniewicz. 

Wyróżnienia za wielo -
letnią działalność w Gro-
dziskiej Orkiestrze Dętej  
im. Stanisława Słowińskiego 
otrzymali: Elwira Tomaszew-
ska i Piotr Leśniczak.

Listy pochwalne za re-
gularną współpracę z fir-

mami na terenie powiatu  
w ramach rozwoju postaw 
przedsiębiorczych wśród mło-
dego pokolenia otrzymały:Jo-
anna Andrzejewska i Natalia 
Górna. Największymi umie-
jętnościami w zakresie języka 
niemieckiego wykazali się: 
Elwira Tomaszewska,   Korne-
lia Włodarczak, Tomas Kozioł,  
Oliwia Skrzypek, Aleksandra 
Nowak, Dominika Sławińska, 
Paulina Paluch, Eryk Durka, 
Monika Maciejak, Klaudia 
Judek, Klaudia Lemańska a 
na szczególne wyróżnienie w 
dziedzinie germanistycznej 
zasłużyli:  Jacqueline Reinders 
i Kamil Lemański.   

Sukcesy w cyklicznych  
konkursach Ligi Młodych 
Logistyków uzyskiwali: Kata-
rzyna Pawlak, Dominika Sła-
wińska, Mateusz Wojnowski 
i Piotr Leśniczak. Mistrzami 
w dyscyplinach sportowych 
byli: Klaudia Pawlak, Laura 
Marchewka, Martika Ku-
baczyk, Paulina Piechocka, 
Agnieszka Kubicka, Amanda 
Kaźmierczak, Aleksandra 
Ruta, Zuzanna Graf, Patryk 
Strugarek, Jarosław Fornalski, 
Oliwia Skrzypek, Monika Ra-
wecka, Wojciech Nowaczyk, 
Marta Kistowska, Karolina 
Nowak, Kamil Syguła, Tomasz 
Kozioł, Eryk Durka, Mateusz 
Wojnowski, Bartosz Gierszal, 
Adam Szyguła. Prestiżowy 
tytuł Sportowca Szkoły otrzy-
mała Marta Kistowska.

 Na świadectwa z wyróżnie-
niem zapracowali: Dominika 

Sławińska, Oliwia Skrzypek, 
Piotr Leśniczak (klasa 4A), 
Mariusz Nowak, Weronika 
Bock, Lidia Kawala, Michał 
Kuleczka i Jakub Przybyła, 
Weronika Stachowska, Ma-
r ianna Wiśniewska (klasa 
4B), Alicja Michalska, Joan-
na Kazimierczak, Wiktoria 
Przybylska, Paweł Maćkowiak 
(klasa 4K), Jagoda Stacho-
wiak ( klasa 4G), Dominika 
Bendowska, Amanda Kaź-
mierczak, Agnieszka Kubic-
ka, Weronika Lewandowska, 
Laura Marchewka, Paulina 
Piechocka, Aleksandra Ruta  
(klasa 4H), Monika Rawecka, 
Milena Rudnicka, Aleksan-
dra Nowak, Patrycja Dubska, 
Zuzanna Graf, Julia Szafarz, 
Karolina Kleszcz, Natalia 
Górna,  Alicja Śliwińska, Filip 
Łodyga (klasa 4C) i Wojciech 
Nowaczyk ( 4M).

Prowadzącymi uroczy-
stość byli absolwenci Pauli-
na Jujka i Piotr Leśniczak, 
którzy przekazali „uczniow-
ską władzę” i odpowiedzial-
ność za ga lę młodszym,  
a byli to Martyna Szyminczak 
i Mikołaj Wróbel. Organiza-
cyjnie nad całością uroczy-
stego zakończenia pracowali: 
Aldona Starosta, Halina Kli-
maszyk, Anna Piaskowska
-Szeszuła, Renata Wróbel, 
Grażyna Wiśniewska oraz 
uczniowie  (klasy 2C, 3E, 
3M). Zespół  „Zimny Zimo-
wy Wiatr”  zapewnił oprawę 
muzyczną zakończenia.

Grażyna Wiśniewska  

Dzwonek zabrzmiał ostatni raz

W dniach 27-31 maja 2019 
kadeci klasy III z Zespołu 
Szkół Technicznych w Gro-
dzisku Wlkp. wraz z opie-
kunami Rafałem Maluśkim, 
Maciejem Grześkowiakiem i 
Marcinem Łodygą przebywali 
na obozie szkoleniowym  w 
ramach pilotażowego  pro-
gramu MON „Certyfikowane 
Wojskowe Klasy Mundu-
rowe”. 

Szkolenie prowadzone było 
przez instruktorów z 1 dywi-
zjonu artylerii samobieżnej, 
który wchodzi w skład  jed-
nostki patronackiej szkoły- 5 
Pułku Artylerii w Sulechowie. 
Podczas pięciu dni poligo-
nowych kadeci doskonalili 
swoje umiejętności z zakre-
su: szkolenia strzeleckiego, 
maskowania, taktyki,tereno-
znawstwa, pierwszej pomocy i 

walki w bliskim kontakcie. Do 
prawidłowego zrealizowania 
programu obozu szkoleniowe-
go szkoła zakupiła: lornetki, 
latarki, krzesiwa, apteczki 
pierwszej pomocy, farby do 
kamuflażu i siatki maskujące.              
Cała organizacja obozu została 
wsparta finansowo przez Mi-
nisterstwo Obrony Narodowej, 
z którego szkoła na to zadanie 
otrzymała dotację celową. 

Kadeci z „Różowej” na obozie

Dnia 3 i 4 kwietnia 2019r. w 
GHS odbył się coroczny tur-
niej piłki ręcznej dziewcząt 
i chłopców szkół ponadpod-
stawowych „Szczypiorniak 
2019”, organizowany przez 
nauczycieli wychowania fi-
zycznego z ZST Grodzisk.  
Celem turnieju  było dopro-
wadzenia do wzajemnej kon-
frontacji umiejętności gry w 
piłkę ręczną naszego regionu 
oraz popularyzowania i upo-
wszechniania piłki ręcznej.  3 
kwietnia odbywała się rywali-
zacja dziewcząt wyniki meczy:
a LO Grodzisk – ZSRCKU 
Trzcianka 16-3
a ZS nr 4 Poznań – ZST Gro-
dzisk 3- 6
a LO Grodzisk – ZS nr 6 
Poznań 5-1
a Trzcianka – ZST Grodzisk 
7 – 9
a LO Grodzisk – ZST Gro-
dzisk 4 – 12
a Trzcianka – ZS nr 6 Poznań 
13 – 2

Klasyfikacja końcowa tur-
nieju dziewcząt
 miejsce ZST Grodzisk
a II miejsce Trzcianka

a III miejsce LO Grodzisk
a IV miejsce ZS nr 6 Poznań
Najlepsza zawodniczka 
turnieju Wilheims Maja 
Trzcianka
Najlepsza bramkarka zawo-
dów Weronika Jarmuż ZST 
Grodzisk

4 kwietnia odbyła się rywali-
zacja chłopców
a ZST Grodzisk - ZSRCKU 
Trzcianka 3-11
a ZS nr 1 Swarzędz - LO 
Grodzisk 14-5
a ZST Grodzisk - ZS nr 1 
Swarzędz 12-8
a ZSRCKU Trzcianka – LO 

Grodzisk 11 – 0
a Trzcianka - ZS nr 1 Swa-
rzędz 7 - 6
a LO Grodzisk – ZST Gro-
dzisk 2 - 9

Klasyfikacja końcowa tur-
nieju chłopców
I miejsce ZSRCKU Trzcianka
II miejsce ZS nr 1 Swarzędz
III miejsce ZST Grodzisk
IV LO Grodzisk

Najlepszy zawodnik Mikołaj 
Piechowiak Swarzędz
Najlepszy bramkarz turnieju 
Piotr Kalemba Trzcianka

Ania Ledzianowska

Turniej piłki ręcznej

W ramach wymiany mię-
dzynarodowej 28 uczniów 
z Zespołu Szkół Technicz-
nych w Grodzisku Wlkp., w 
terminie od 12 do 18 maja 
2019r., gościło  w domach 
kolegów z ukraińskich szkół 
miasta Brovary, obwodu 
kijowskiego.  We wrześniu 
2018 r. nasi uczniowie 
gościli ukraińskich kolegów 
w swoich domach, a teraz 
pojechali z rewizytą. 

Po 22 godzinach jazdy auto-
kar dotarł do miasta Brovary, 
gdzie w szkole nr 3 czekali 
na uczestników wycieczki 
- gospodarze. Polska grupa 
została przywitana bardzo 
ciepło i życzliwie. Po pysznym 
śniadaniu uczniowie, wspól-
nie z ukraińskimi kolegami, 
przystąpili do integracyjnych 
zajęć. Gospodarze oprowadzili 
uczniów po mieście Brovary. 
Później miało miejsce spotka-
nie młodzieży z administracją  
i burmistrzem  miasta.  W 
godzinach popołudniowych 
każdy uczeń został zakwate-
rowany w domu ukraińskiego 
kolegi. 

W następnych dniach pobytu 
na Ukrainie uczniowie ZST 
mieli okazję zwiedzić kolejne 
szkoły, takie jak: 
a gimnazjum im. C.I. Olijnika 
w  Brovarach, 
a Liceum Zawodowe w Bro-
varach, 
a  Akademie Wychowania 
Fizycznego w Brovarach. 

W każdej ze szkół nasi 
uczniowie uczestniczyli w 
ciekawych zajęciach, warsz-
tatach, koncertach, dyskote-
kach. W programie wyciecz-
ki było również zwiedzanie 

stolicy Ukrainy- Kijowa, a 
tam przejazd trasą najważ-
niejszych zabytków miasta  
i zwiedzanie Cerkwi. Nasi 
uczniowie mieli okazję oddać 
hołd ofiarom zbrodni stalinow-
skiej na polskim cmentarzu 
wojennym w Bykowni. 

Niestety wszystko co dobre, 
szybko się kończy i kiedy 
przyszedł czas rozstania - 
uściskom, a nawet łzom, nie 
było końca.  Trasa powrotna 
z Brovarów do Grodziska 
Wlkp. trwała 25 godzin, i 
przebiegała w atmosferze za-
dowolenia i licznych wrażeń  
z wizyty u ukraińskich ko-
legów. 

Najlepszym dowodem za-
dowolenia naszych uczniów 
niech będą ich słowa: 

„Ukraina: piękne dziewczy-
ny; pyszny barszcz; cudowne 
miasto Brovary; mili ludzie”,

„Bardzo podobała mi się 
Akademia Wychowania Fi-
zycznego”,  

„Bardzo podobało mi się na 
Ukrainie to, że ludzie tam są 
otwarci na nowe znajomości”, 

„Pozytywnie odbieram fakt 
poznawania polskiej kultury 
przez młodych Ukraińców”,

„Podczas pobytu na polskim 

cmentarzu w Bykowni, ujął 
mnie fakt, że wszyscy podeszli 
z dużą powagą i szacunkiem to 
tego miejsca”, 

„Ukraina, czyli bogate dzie-
dzictwo kulturowe, smaczne 
tradycyjne jedzenie, miła at-
mosfera i zajęcia popołu-
dniowe”

„Najbardziej wspominam 
tanie i pyszne słodycze 😊”

„Rodzina u której gościłem 
bardzo  o mnie dbała. Pro-
gram wycieczek był dobrze 
zorganizowany. Mieliśmy czas 
dla siebie. Gościnność Ukra-
ińców była wielka. Miałem 
okazję poznać uczniów z róż-
nych szkół. Cieszę się bardzo  
z wyjazdu”, 

„Na pewno nigdy nie zapo-
mnę tego wyjazdu, i jeszcze 
kiedyś tam wrócę”, 

„Na tym wyjeździe nauczy-
łem się życia moich rówieśni-
ków z Ukrainy”, 

„Ludzie na Ukrainie są bar-
dzo gościnni, zapewnili nam 
dużo atrakcji np. jazdę na ły-
żwach, aquapark, zakupy itp.”, 

„Wyjazd na Ukrainę to była, 
jedna z najlepszych decyzji 
jakie podjąłem w moim życiu i 
gorąco polecam każdemu tego 
typu wyjazd”. 

Uczniowie ZST na Ukrainie
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 Kościan
W Kościańskiej Bibliotece 
w czwartek, 9 maja 2019 
roku, odbyło się spotkanie 
z okazji Dnia Bibliotekarza 
i Bibliotek. Przybyłych na 
spotkanie gości, samorzą-
dowców, bibliotekarzy z 
powiatu, dyrektorów szkół 
i ludzi kultury przywitała 
Jadwiga Gidel, dyrektor 
biblioteki.

Witając gości dyrektor Gidel 
mówiła o roli biblioteki i zmia-
nach wynikających z nowych 
potrzeb czytelników. Rzeczy-
wistość wymaga otwartości 
na nowe metody pracy – pod-
kreśliła. Biblioteka staje przed 
współczesnymi wyzwaniami. 
Nawiązując do tegorocznego 
hasła tygodnia bibliotek #Bi-
blioteka mówiła o potrzebie 
dotarcia do młodych czytel-
ników za pomocą nowych 
narzędzi. - Nie wystarczą nam 
strony internetowe, potrzebne 
są inne, nowe kanały informa-
cyjne, które pozwolą pokazać, 
że biblioteki są, co robią i w 
czym mogą pomoc – mówiła. 

Podczas spotkania samo-
rząd powiatu kościańskiego 
reprezentowała Iwona Bere-
szyńska – Przewodnicząca 
Rady Powiatu Kościańskiego. 
- Na bieżąco śledzę co się 
dzieje w naszej, powiatowo 
– miejskiej bibliotece. Jestem 
dumna z dokonań pani dyrek-
tor i pracowników biblioteki 
i z szerokiej jej oferty – pod-
kreśliła składając życzenia. 
W opinii przewodniczącej ko-
ściańska biblioteka zabiegała 
zawsze o czytelnika. - Mam 
wrażenie – mówiła – że teraz 
jest z czytelnictwem lepiej. 
Cieszę się, że jesteście, jak 

wspomniała pani dyrektor, 
otwarci na nowe technologie 
i na nowe sposoby dotarcia do 
czytelnika, że o nich myślicie. 
Cieszę się również  - podkre-
śliła - że czas cenzury mamy 
już dawno za sobą i nic nam 
w tej materii nie grozi. Ży-
czę sukcesów, jak najwięcej 
czytelników i jak najmniej 
problemów.

Przewodnicząca na ręce dy-
rektor kościańskiej biblioteki 
przekazała także życzenia od 
starostów, którzy w liście m.in. 
napisali: 

Nowoczesne wnętrze i księ-
gozbiór to nie wszystko. To 
Państwo, Bibliotekarze spra-
wiacie, że biblioteka żyje i 
staje się miejscem, w któ-

rym ludzie odkrywają pasję 
czytania, ciekawość świata i 
otwartość na nowe. Państwa 
święto to święto kultury, wie-
dzy, nauki, słowa. Życzymy 
Państwu otwartości na ludzi, 
na ich różnorodność. Niech 
kościańska biblioteka, jej księ-
gozbiór i goście przyciągają 
szerokie grono czytelników o 
różnej wrażliwości i zaintere-
sowaniach.

W spotkaniu brał  Piotr 
Ruszkiewicz, burmistrz Ko-
ściana i  Paweł Grodziski, 
wiceprzewodniczący rady 
Powiatu Kościańskiego, którzy 
gratulowali bibliotekarzom ich 
sukcesów i życzyli im zawo-
dowej i finansowej satysfakcji 
z pracy. 

Dzień Bibliotekarza
 Kościan
Zakończył się remont w 
Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Ko-
ścianie. Budynek przy ul. 
Gostyńskiej oddany został 
do użytku w 2011 roku 
i wymagał odświeżenia. 
Łączna powierzchnia ma-
lowanych pomieszczeń to 
ok. 400 m kwadratowych. 
Koszt malowania wyniósł 
ponad 22 tysiące złotych.

W ramach remontu poza 
malowaniem ścian przebudo-
wano również gaż. Dzięki tej 
przebudowie PCPR zyskało 
kilkanaście dodatkowych me-
trów zamkniętej powierzchni. 
Koszt przebudowy garażu 
wyniósł prawie 7 600 zło-
tych.

Remonty pomieszczeń w 

Powiatowym Centrum Pomo-
cy Rodzinie był finansowany 
z budżetu PCPR-u. Remont 

garażu sfinansowany został 
z budżetu Powiatu Kościań-
skiego.

 Kościan
Od 19 lat dzień 27 maja jest 
– zgodnie z uchwałą Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Dniem Samorządu Teryto-
rialnego. Święto ustanowio-
no na pamiątkę pierwszych, 
w pełni demokratycznych 
wyborów samorządowych 
do rad gmin i miast, które 
odbyły się 27 maja 1990 
roku.

W uchwale ustanawiającej 
święto Sejm wyrażał uznanie 
i szacunek ludziom, którzy 
podjęli trud działania dla do-

bra wspólnego. Dziękując 
tym, którzy przyczynili się 
do reaktywowania polskiego 
samorządu Sejm podkreślił, 
że samorządy spełniają po-
kładane w nich nadzieje, a 
zaangażowanie w ich życie i 
budowę obywateli jest podsta-
wą demokratycznego państwa 
i społeczeństwa obywatel-
skiego.

W tym rok u,  Powiat 
Kościański świętuje dwie 
rocznice. W styczniu minęło 
sto lat od chwili powołania 
powiatowej, polskiej ad-
ministracji, w tym samym 
czasie minęło również 20 lat 

funkcjonowania współcze-
snego, odrodzonego Powiatu 
Kościańskiego.

Jubileusz stulecia upamięt-
nia wykonana z tej okazji 
okolicznościowa pieczęć, któ-
rej środek jest kopią pieczęci 
odnalezionej na dokumencie – 
uchwale budżetowej z 6 marca 
1928 roku. Dokument podpisał 
starosta Adam Narajewski. 
Zachowano oryginalną kolo-
rystykę pieczęci powiatowej 
z dwudziestolecia międzywo-
jennego.

Uroczystości jubileuszowe 
Powiatu Kościańskiego odbę-
dą się we wrześniu tego roku. 

 Rakoniewice
W Rakoniewicach zaświeci-
ło słońce z okazji organizo-
wanego III Charytatywne-
go Rajdu Rowerowego. To 
niesamowite, że przez kilka 
dni przed rajdem pogoda 
była deszczowa, a 18 maja 
poczuliśmy lato. 

Rajd organizowany był przez 
stowarzyszenie Pomocy Dzie-
ciom „SERCE” oraz Warsztaty 
Terapii Zajęciowej w Rako-
niewicach. Celem kolejnej 
edycji rajdu było pozyskanie 
środków finansowych na rzecz 
stowarzyszenia, a dokładnie na 
wkład własny do zakupu busa, 
który będzie dowoził uczest-
ników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej na zajęcia. Stowa-
rzyszenie złożyło wniosek o 
dofinansowanie zakupu busa 
do Starostwa Powiatowego w 
Grodzisku Wlkp. oraz PFRON 
w Poznaniu. Samochód, z 
którego korzystają obecnie 
Warsztaty jest już wyeksplo-
atowany ponieważ dziennie 
pokonuje ok. 340 km.  Or-
ganizacja zwróciła się już z 
prośbą o wsparcie finansowe 
do gmin, z których dowożona 
jest młodzież na zajęcia czyli 
z gminy Rakoniewice, Wieli-
chowo, Kamieniec, Grodzisk 
Wlkp. i Wolsztyn. Zakupienie 
busa planowane jest jeszcze w 
tym roku. 

Pracownicy i uczestnicy 
Warsztatów włożyli wiele 
trudu, aby przygotować wyda-
rzenie. Podczas rajdu pomagali 
także członkowie stowarzy-
szenia. Jednak podziękowania 
należą się przede wszystkim 
wszystkim uczestnikom rajdu, 
którzy z uśmiechem na twa-

rzy pokonali nie łatwą trasę 
mierzącą ok. 15 km. Pokonali 
trasę ponieważ kierowali się 
hasłem: „Chcesz zostać boha-
terem, więc przejedź się z nami 
swym rowerem”. Wszystkim 
bohaterom- gratulujemy.

Podziękowania należą się tak-
że dla darczyńców:

1.Urząd Gminy Rakoniewice
2. Ochotnicza Straż Pożarna, 
Rakoniewice
3. Komisariat Policji, Rako-
niewice
4. Rakoniewicki Ośrodek Kul-
tury
5. Zakład Usług Komunalnych, 
Rakoniewice
6. Fundacja „Swojska Zagroda 

u Prządków” Jabłonna
7. Magdalena Śledź, Łubnica
8. Cherleaderki 40+ „Jak nie 
my to kto” Wielichowo
9. Krystian Błażejczak, Wilko-
wo Polskie
10. Katarzyna Nowaczyk, 
Rakoniewice
11. Agnieszka Kmiecik, Ra-
koniewice

Rajd zakończył się w ogrodzie 
rekreacyjnym przy siedzibie 
stowarzyszenia, gdzie na za-
wodników czekała grochówka 
oraz kawiarenka z pysznościa-
mi. Atrakcjami były upominki 
oraz prowadzona zumba przez 
Magdę Ś. Artystyczne występy 
zaprezentowali uczestnicy 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 
oraz Cherleaderki 40+ „Jak nie 
my to kto” z Wielichowa. Dzie-
ci i młodzież mogła brać udział 
w konkurencjach sportowych 
oraz przejazdach bryczkami.

Podczas takich pikników 
można spędzić aktywnie wol-
ny czas, zintegrować się pod-
czas dobrej zabawy. Już dziś 
zapraszamy za rok na kolejny 
rajd. K.K.

Koniec remontu w PCPR

Dzień Samorządu Terytorialnego 

III Charytatywny Rajd Rowerowy
 Rakoniewice
W  ramach  Tygodnia Bibliotek  
w  dniu  21  maja 2019 roku  w  
Gminnej  Bibliotece Publicznej 
w Rakoniewicach  odbył się  
spektakl  dla dzieci  w  wyko-
naniu  aktorów  Teatru  Maska  
z Krakowa  pt. ”PRASTARA  
KSIĄŻNICA -  SKARB   I 
TAJEMNICA  ….  bo  mądrość   
tkwi  nie  tylko  w  WiFi ”.  W 
dzisiejszym  świecie  często  
mawia  się, że  Internet  to skarb-
nica wiedzy. Bez trudu  i  więk-
szego  wysiłku  znajdziemy  tam  
odpowiedzi  na nurtujące nas  
pytania. Czy  to  oznacza, że 
biblioteki  pustoszeją  ?  Książki  
i  papierowe  encyklopedie  nie 
są nam  już  potrzebne ? Nic  
bardziej  mylnego !  Krakowscy  

aktorzy zabrali  widzów  w  po-
dróż  do  odległej  wyspy na po-
szukiwania skarbu.  Tylko czy  
główna bohaterka  odnajdzie  
skarb bez pomocy Internetu ?

Celem  spektaklu  było  
ukazanie, że  świat  nie  za-
myka się  tylko w  „szklanym  
ekranie” , a prawdziwe  życie  
toczy się poza nim, miał także 
uświadomić  jak ważną  rolę  
w  życiu  każdego  człowieka  
pełni  kontakt  z drugim czło-
wiekiem, prawdziwa przyjaźń 
, wzajemna pomoc  i szacu-
nek dla drugiej osoby, miał 
również  zachęcić  dzieci  do 
czytania  książek  i korzystania 
z biblioteki.

W  spektaklu  udział wzięły  
dzieci  z przedszkola  z  Ra-
koniewic.

Spektakl teatralny 
w Bibliotece



Str. 17POWIATY-GMINY
12 czerwca 2019

Byli esbecy, funkcjona-
riusze służb wojskowych 
i ich współpracownicy 
przed 1989 r. nie uzyskają 
poświadczeń bezpieczeń-
stwa. Dostęp do informacji 
niejawnych stracą tysiące 
urzędników i pracowników 
prywatnych firm - podaje w 
czwartek „Dziennik Gazeta 
Prawna”.

Według dziennika regula-
cja, która idzie dalej niż we-
ryfikacja przeprowadzona 
w służbach na początku lat 
90., zapisana jest w projekcie 
ustawy o ochronie informacji 
niejawnych. Nowe przepisy ma 
forsować minister koordynator 
służb specjalnych Mariusz 
Kamiński.

Gazeta pisze, że Kamiń-
ski 26 kwietnia skierował 
pismo do sekretarza Stałego 
Komitetu Rady Ministrów, 
w którym przekazuje do roz-
patrzenia projekt ustawy „z 
pominięciem pozostałych eta-
pów procesu legislacyjnego 
określonych Regulaminem 
Pracy Rady Ministrów”.

Powodem ma być pilne do-
stosowanie obecnych roz-
wiązań do obserwowanych w 
ostatnim okresie zmian i wy-
stępowania nowych zagrożeń 
dla bezpieczeństwa państwa, w 
tym dla informacji niejawnych 
- czytamy.

„DGP” wskazuje, że nowe 
rozwiązania mają dotyczyć 
m.in. odmowy wydania po-
świadczenia bezpieczeństwa, 
które umożliwia dopuszczenie 
do pracy lub służby związa-
nych z dostępem do informacji 
objętych klauzulą „poufne” 

lub wyższej. Taka odmowa ma 
być automatyczna, gdy „osoba 
sprawdzana była zatrudniona 
lub współpracowała z organa-
mi bezpieczeństwa, o których 
mowa w art. 2. ustawy o ujaw-
nianiu informacji o dokumen-
tach organów bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa z lat 

1944–1990”.
Oznacza to, że byłym pra-

cownikom komunistycznych 
służb specjalnych automatycz-
nie nie będzie przedłużane 
poświadczenie dopuszczające 
do państwowych tajemnic. 
Nawet jeśli zostali pozytyw-
nie zweryfikowani po upadku 

PRL i dostali pracę np. w 
policji, Urzędzie Ochrony 
Państwa innych organach 
bezpieczeństwa państwa czy 
dyplomacji - wyjaśnia „DGP”.

Jak zauważa dziennik, istot-
ne jest też zawarte w zapisie 
sformułowanie „lub współpra-
cowała”, ponieważ poszerza 

ono - jak czytamy - „krąg osób, 
które dotknie ustawa”.

Według „DGP” projekt ma 
być procedowany w trybie pil-
nym, a osobą odpowiedzialną 
za jego wprowadzenie ma być 
sekretarz stanu w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów Ma-
ciej Wąsik.

Nie wiadomo, jaki ostatecz-
ny kształt przyjmie ustawa, 
ale projekt zakłada również 
m.in. rozbudowanie ankiety 
bezpieczeństwa osobistego. 
Zakładana data wejścia ustawy 
w życie to 1 października 2019 
r. - podaje „DGP”.

wPolityce.pl

Tysiące urzędników straci dostęp do informacji?

KONTROWERSJE I ARTYKUŁY POLEMICZNE

Józef Oleksy były premier, 
który zmarł w szpitalu, to po-
stać barwna i kontrowersyjna. 
Komunistyczny aparatczyk 
w czasach PRL, polityk post-
komuny, szef rządu, człowiek 
oskarżany o współpracę z 
rosyjskimi służbami. Choć 
uchodził za osobę sympatycz-
ną, która umiała się dogadać 
z każdym, przez całe życie 
działał w formacjach poli-
tycznych szkodzących Polsce. 
Sam Oleksy ma jednak 
przynajmniej jedną zasługę 
dla Polaków.

To dzięki jego szczerości w 
rozmowie z Aleksandrem 
Gudzowatym opinia pu-
bliczna mogła poznać wiele 
ciekawych faktów i opinii o 
lewicy oraz III RP.

Przypomnijmy kilka z nich:

Przekręty szły, tak (…) w 
bankach zrobiono krętactwo, 
tylko naukowe. (…) W całej 
Europie nie ma drugiego kra-
ju, który by tak lekkomyślnie 
sprzedał banki. (…) Gangi 
kosmopolityczne rozkradły 
Polskę. (…) Ja zajmowałem 
się tym, co do mnie należało. 
Natomiast w otoczeniu moim 
bez przerwy tylko gry, sitwy 
i układy, i pokłony - mówił 
o przemianach w Polsce 
Oleksy.

Dodawał, że „przekręty szły”.

Dlatego ci powiem, że jak pa-
trzę na tę (bankową) komisję 
śledczą. To tak frontalny atak 
na nią nie jest przypadkowy 
-  mówił Gudzowatemu.

Wiele miejsca poświęcił 

swoim politycznym znajo-
mym:

Olejniczak (ówczesny lider 
SLD – red.) był w moim 
zarządzie i słowa nie słysza-
łem przez dwa lata, żeby mu 
się jakieś aferki w SLD nie 
podobały. Wszystko mu się 
w SLD podobało. A teraz 
wielki nowy Sojusz. A ten 
cały [Grzegorz] Napieralski 
[sekretarz generalny SLD 
– red.] był u mnie wice-
przewodniczącym z mojej 
rekomendacji. K…, nikt tego 
nie pamięta.

O Leszku Balcerowiczu 
wspominał:

Przecież on był zwykłym 
doktorem, jak pracował 
w KC PZPR. My byliśmy 
bliskimi kolegami. Ostatnie 
spotkanie było 3 maja, jak go 
spałowali gdzieś na Starym 
Mieście. I on następnego dnia 
zadzwonił, i był cały wzbu-
rzony: Józek, ty wiesz nic nie 
zrobiłem, byłem tam tylko i 
mnie do suki zaciągnęli. A ja 
mu mówię: „Lesiu, a na ch… 
tam szedłeś. Wiedziałeś, że 
będą pałować”. (…) Zanim go 
wylegitymowali, to spało-
wali. Przyszedł się do mnie 
żalić. A ja mu mówię: „Po 
coś tam kur…szedł?!”. Robie-
nie z niego idola, przecież on 
kopiował…

Jeszcze ciekawiej było, gdy 
rozmowa zeszła na Aleksan-
dra Kwaśniewskiego i jego 
żonę:

Tych zegarków miał od 
cholery i nosił je kur…, nie 
wiadomo po co. (…) Wszy-

scy się dziwią, że chodzą 
tam wycieczki i oglądają 
to jego mieszkanie. To jest 
400 metrów kwadratowych. 
(…) Apartament na rogu, 
przy samej szosie, bez 
kawałeczka ogródka, to jest 
były prezydent. (…) I jaka 
chodzi wersja? Że dostał w 
prezencie od Krauzego. Nie 
miał wyboru i lada moment 
to sprzeda po prostu. Jego 
sprawa, ale głupio wybrał, bo 
musi budzić zdziwienie, że 
były prezydent bierze ci apar-
tament tak ch… jak ten. Co z 
tego, że duży, jak niemiesz-
kalny? (…) Kupili przecież 
w Kazimierzu całe wzgórze 
od Jaśka Wołka. To jest ten 
artysta. Byłem tam. Piękne. 
Też nie wiem na kogo, bo nie 
na siebie, ale sam Jasio wy-
bierał, przyjaciel mojej żony. 
Ale ich sprawa, ja nikomu nie 
zazdroszczę. Tylko że gdyby 
ktoś się zawziął, to aparta-
ment u Krauzego to jest mini-
mum 4,5 mln zł. Przecież to 
jest 400 m, tam chodzi po 
11 tys. metr, to policz sobie, 
ile to kosztuje, ten 400-me-
trowy apartament. Dom w 
Kazimierzu – nie umiem 
tego wycenić, ale na pewno 
jest to droga sprawa. Jazga-
rzew 6 ha działki z asfaltową 
drogą zrobioną do samego 
domu przez pola. I to nie jest 
wszystko. Ma tego majątku 
trochę. Jak zderzysz jego 
wynagrodzenia prezydenckie, 
a nawet Joli dochody, no to 
co z tego, że ona ma 100 tys. 
za ten program w telewizji 
(TVN Style), by się wstydziła 
tam występować. (…) Nie, do 
grudnia. Za całość kontraktu. 
I robi takie pierdoły, rozu-
miesz. Raz oglądaliśmy to z 

Majką i więcej nie oglądam. 
Siedzi wyfiokowana Jola i 
gada. Przez 15 minut czy 
więcej uczy obywateli, jak 
jeść bezę. Że bezy nie można 
kroić nożem i widelcem, bo 
może trysnąć. Że trzeba zdjąć 
kapelusik od bezy. I to jest 
k… program pierwszej damy! 
By się wstydziła takie pro-
gramy prowadzić. Teraz on 
(Kwaśniewski) ma dołączyć 
jeszcze na kolejne 10 tys., ale 
nie uzbiera, żeby nie wiem 
jak się naharował, to nie 
uzbiera tyle, ile potrzebuje na 
wylegitymizowanie tego. (…) 
Oluś zawsze był krętaczem, 
i to małym krętaczem. Za 
co się brał, zawsze spier…. 
I to zjednoczenie lewicy też 
spier…

O sposobie zarządzania 
finansami SLD również nie 
miał dobrego zdania.

Nie zwróciłeś uwagi, bo co ci 
to obchodzi, że Borowski wy-
ciągnął koszty kampanii pre-
zydenckiej, pięćset tysięcy, 
a SLD cztery i pół miliona. 
Tylko, że Cimoszewicz miał 
trzy tygodnie kampanii, a 
Borowski trzy miesiące- mó-
wił biznesmenowi.

Słuchacze rozmów Oleksego 
z Gudzowatym mogli rów-
nież przekonać się, jak działa 
otoczenie byłego premiera 
Leszka Millera:

Sławomir Miller (przy-
rodni brat Leszka Millera 
– red.) działał samodzielnie 
korupcyjnie. Bo do mnie po 
wyborach poprzednich przy-
szło dwóch facetów których 
przyprowadził (Mieczysław) 

Gawor, szef BOR-u, prosząc 
mnie żebym ich wysłuchał, 
bo nikt w SLD nie chce ich 
wysłuchać. I oni mi przedsta-
wili i oni proszą tylko, żeby 
potwierdzić, że 200 tys. dol. 
dotarło do pana Leszka Mil-
lera. Bo pan Sławomir Miller 
z dwoma BOR-owcami, 
którzy zostali wyrzuceni z 
BOR-u przez Gawora, wzięli 
200 tys. dol. „A dlaczego pa-
nowie pytacie?” „A dlatego, 
że pan Sławomir Miller wziął 
sobie z tego 50 tys. dla siebie 
i powiedział nam to”. Posze-
dłem do (Edwarda) Kuczery 
(skarbnika SLD), mówię: 
Panowie, jest taki wątek, po-
wiedz to Leszkowi, że chodzą 
tacy faceci, którzy twierdzą, 
że dali. (On na to): „A ja nie 
chcę o tym słyszeć, idź do 
Leszka”. Ja stwierdziłem, że 
mam to w d… Co ja będę do 
Leszka chodził, jak Kuczera 
kasę wyborczą trzyma. I 
zostawiłem ten temat. Ale oni 
(biznesmeni, którzy mieli dać 
200 tys.) mówią nam: Chodzi 
tylko o to, czy nie zmarno-
wały się pieniądze. Bo były 
dawane na kampanię.

Również ciekawy jest wątek 
dotyczący syna Leszka 
Millera:

W każdym razie rzecz idzie o 
to, kto powiedział, że Młody 
bierze [chodzi o syna Leszka 
Millera]. Bo to, że bierze to 
chodziło powszechnie, że 
nagabuje, że jest natrętny. A 
Miller [ojciec] moim zdaniem 
musi być w to zamieszany, bo 
on wybiela Młodego. Albo 
wyczuł, że jeszcze może 
wrócić temat Młodego. Bo 
skąd na przykład się Młody 

wziął przy rozmowie Belki z 
Wieczerzakiem, co telewizja 
pokazała. Późna pora, Pałac 
Prezydencki, idzie na spacer 
nad Wisłę Belka, Wiecze-
rzak i Młody Miller. I żaden 
dziennikarz o to nie zapyta.

Młody (Leszek, syn premie-
ra Millera – red.) miał być 
aresztowany po powrocie ze 
Stanów na lotnisku (jesienią 
2001 roku – red.). Woźnia-
kowski (Józef, wiceminister 
skarbu, przyjaciel Millerów 
– red.) zap… do Stanów, żeby 
go powstrzymać. Wrócił 
(młody Miller) cztery miesią-
ce później, jak Leszek był już 
premierem. A co robił w Sta-
nach? Kto mu organizował? 
Kto się nim opiekował? Za 
co tam był? Sam pamiętam 
parę spotkań towarzyskich, 
na których młody gówniarz 
był oblegany przez Krauzego, 
Kulczyka, Staraka i to łasili 
się do niego, że aż żal było 
patrzyć.

Rozmowa Gudzowaty 
Oleksy przez chwilę stała 
się tematem numer jeden 
polskiej debaty publicznej. 
Jednak jak zwykle skupiano 
się na wątkach pobocznych. 
Rzetelnej analizy tego, co o 
polskiej lewicy oraz III RP 
powiedział Oleksy zabrakło. 
A szkoda.

Ujawnione przez Olekse-
go mechanizmy działania 
lewicy, podejrzenia, zarzuty i 
opinie są warte nagłaśniania 
i wyjaśniania. Pokazują one 
zdaje się rzetelniejszy obraz 
III RP niż oficjalny przekaz.

Wysłane z iPhone’a

Oleksy ujawnił patologie III RP i lewicy
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m Katowice
Kolejne trzy osoby zostały 
zatrzymane przez agentów 
CBA w związku z działa-
niem na szkodę SK Banku 
w Wołominie. Tym razem 
szkody banku szacowane są 
na ponad 40 mln zł.

Funkcjonariusze katowickiej 
delegatury Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego zatrzymali 
śląskiego przedsiębiorcę i 
dwóch byłych dyrektorów 
warszawskiego oddziału SK 
Banku (Spółdzielczego Ban-
ku Rzemiosła i Rolnictwa w 
Wołominie). Do zatrzymań 
doszło na terenie Warszawy 
i Myszkowa. Po zakończeniu 
czynności procesowych za-

trzymani zostaną przewiezieni 
do Prokuratury Regionalnej 
w Warszawie, gdzie usłyszą 
zarzuty związane z działaniem 
na szkodę SK Banku na ponad 
40 mln zł. Ustalenia śledczych 
wskazują, że przedsiębiorca 
uzyskała kredyty w banku co 
do których nie miała zdolności 
kredytowej.

Śledztwo w tej sprawie zo-
stało powierzane CBA przez 
prokuraturę w kwietniu 2016. 
Prowadzone jest w sprawie 
nadużycia zaufania przez wła-
dze Spółdzielczego Banku 
Rzemiosła i Rolnictwa w Wo-
łominie, prowadzenia ksiąg 
rachunkowych wbrew przepi-
som ustawy o rachunkowości 
i podawania w tych księgach 
nierzetelnych danych oraz za-

tajenia prawdziwych i podania 
nieprawdziwych informacji 
NBP. 

Jeszcze w maju 2016  agenci 
CBA w ramach śledztwa, we-
szli do siedziby Spółdzielczego 
Banku Rzemiosła i Rolnictwa 
w Wołominie, miejsc zamiesz-
kania  osób sprawujących 
funkcje kierownicze banku w 
czasie objętym śledztwem oraz 
do kilkudziesięciu podmiotów 
gospodarczych z grupy kapi-
tałowej działającej w branży 
deweloperskiej przeprowa-
dzając szereg czynności pro-
cesowych.

Do tej pory w sprawie zarzu-
ty usłyszało 110 osób.  Straty 
banku oceniane są na ok 2.7 
mld zł.

Centralne Biuro Antykorupcyjne

m Warszawa
Kolejna osoba zatrzymana 
w związku ze śledztwem 
prowadzonym przez CBA 
w sprawie nieprawidłowości 
przy warszawskiej repry-
watyzacji.
Funkcjonariusze Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego za-
trzymali w Warszawie byłego 
prezesa reaktywowanej war-
szawskiej spółki. Czynności 
mają związek ze śledztwem 
dotyczącym usiłowania wy-
łudzenia wielomilionowego 
odszkodowania od m.st. War-
szawy w związku z realizacją 
roszczeń do nieruchomości 
przysługujących spółce. W 
toku śledztwa ustalono, iż fir-

ma sprzedała na rzecz dwóch 
osób roszczenia do nieru-
chomości znajdującej się na 
Powiślu. Jak ustalono w toku 
śledztwa zainkasowane w ten 
sposób środki w wysokości 175 
tys. zł przywłaszczył ówczesny 
prezes reaktywowanego przed-
siębiorstwa.

Po zakończeniu czynności 
mężczyzna zostanie przewie-
ziony do Prokuratury Regio-
nalnej we Wrocławiu, gdzie 
usłyszy zarzut.

Funkcjonariusze warszaw-
skiej delegatury CBA prowa-
dzą obecnie pod nadzorem 
prokuratury około 70 śledztw 
dotyczących przestępstw zwią-
zanych z reprywatyzacją w 
Warszawie, które dotyczą bli-

sko 200 nieruchomości. War-
tość szkód z tego tytułu została 
oszacowana na ponad 3 mld zł. 
W związku z prowadzonymi 
postępowaniami zarzuty usły-
szało około 40 osób.

W październiku 2018 roku 
Prokuratura Regionalna we 
Wrocławiu w stosunku do 
głównych podejrzanych skie-
rowała akty oskarżenia doty-
czące m.in. przyjęcia korzyści 
majątkowej w związku z wy-
daniem decyzji administra-
cyjnej o ustanowieniu prawa 
użytkowania wieczystego, 
doprowadzenia spadkobierców 
właścicieli nieruchomości 
warszawskich do niekorzyst-
nego rozporządzenia mieniem 
wielkiej wartości.

Szkody banku na 40 mln zł

Afera reprywatyzacyjna

m Lublin
Skierowaniem zawiadomie-
nia do prokuratury oraz 
do Rzecznika Dyscypliny 
Finansów Publicznych za-
kończyła się kontrola prze-
prowadzona przez agentów 
CBA w lubelskim WORD-ie.

Funkcjonariusze Wydziału 
Postępowań Kontrolnych De-
legatury Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego w Lublinie 
przeprowadzili od 21 lutego do 
28 marca 2019 roku kontrolę w 
Wojewódzkim Ośrodku Ruchu 
Drogowego w Lublinie.

Postępowanie dotyczyło 
procedur podejmowania i re-
alizacji decyzji dotyczących 
najmu nieruchomości poło-
żonej przy ul. Urzędowskiej 
551 w Kraśniku na potrzeby 
lubelskiego WORD-u.

W toku kontroli stwierdzo-
no, że WORD w Lublinie w 
sierpniu 2018 r. podpisał umo-
wę najmu niezbudowanej nie-
ruchomości położonej przy ul. 
Urzędowskiej 551 w Kraśniku, 
z przeznaczeniem na utworze-
nie oddziału terenowego.

Jak ustalono, podpisanie 
umowy nie zostało poprzedzo-
ne przeprowadzeniem postępo-
wania o zamówienie publiczne. 
Wyłączenie stosowania ustawy 

Prawo Zamówień publicznych 
następuje tylko w przypadku 
nabycia lub najmu nierucho-
mości z gotowym już obiektem 
budowlanym, który nie został 
wykonany na polecenie zama-
wiającego, natomiast obiekt 
przy ul. Urzędowskiej 551 w 
Kraśniku budowany jest na 
zamówienie i wg wskazań 
WORD w Lublinie. W efekcie 
zawarcia ww. umowy WORD 
w Lublinie związał się na 
okres 138 miesięcy umową 
najmu, z tytułu której zapłaci 
wynajmującemu 2.036.880,00 
zł. Według roboczych wy-
liczeń sporządzonych przez 
WORD w Lublinie, gdyby 
prace budowlane zostały wy-
konane przez WORD, koszt 
budowy obiektu wyniósłby 
1.635.896,00 zł.

Jednocześnie z uzyskanych 
w trakcie kontroli informacji 
wynika, że WORD w 2018 
roku posiadał wystarczające 
środki finansowe na to by 
sfinansować budowę nierucho-
mości, jak też zakupić działkę.

W trakcie kontroli ustalono 
ponadto, że WORD w Lublinie 
miał do wyboru korzystniejszą 
cenowo ofertę najmu nieru-
chomości w przypadku której 
kwota czynszu najmu przez 
cały okres trwania umowy 
(138 miesięcy) wyniosłaby 

o 1.364.709,60 zł mniej niż 
kwota wynikająca z umowy, 
która została podpisana.

Kontrolerzy CBA wyka-
zali także, że były dyrektor 
zawarł umowę najmu na nie-
ruchomość, która nie posiada 
pełnowymiarowego placu ma-
newrowego, co uniemożliwia 
przeprowadzanie egzaminu 
praktycznego na prawo jaz-
dy kat. A1, A2 i A. Było to 
niezgodne z treścią uchwa-
ły Sejmiku Wojewódzkiego 
oraz z treścią ustawy z dnia 
05.01.2011 r.  o kierujących 
pojazdami.

Protokół kontroli został do-
ręczony i podpisany 28.03.2019 
r. przez kontrolowanego bez 
zastrzeżeń.

W związku z wynikami 
kontrol i CBA sk ierowało 
do Prokuratury Okręgowej 
w Lublinie zawiadomienie 
o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa niegospodarno-
ści i wyrządzenia szkody w 
majątku lubelskiego WORD 
przez byłego dyrektora. CBA 
poinformowało także Rzecz-
nika Dyscypliny Finansów 
Publicznych przy Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej w Lubli-
nie o naruszeniu przez byłego 
dyrektora dyscypliny finansów 
publicznych.

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Naruszenie dyscypliny finansowej

m Wrocław
Trzy osoby zatrzymane przez 
CBA. To nowe wątki śledztwa 
prowadzonego od 2015 r., do 
którego zatrzymano wcze-
śniej m.in. byłego senatora 
RP Józefa P. oraz Jarosława 
W. – asystenta senatora.

Funkcjonariusze wrocław-
skiej delegatury Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego za-
trzymali trzech przedsiębior-
ców z Dolnego i Górnego 
Śląska. Wszyscy zamieszani 
są w proceder korupcyjny 

dotyczący powoływania się 
na wpływy w instytucjach pu-
blicznych w zamian za korzyść 
majątkową w postaci różnych 
kwot pieniędzy. Jest to nowy 
watek, tego toczącego się od 
2015 roku śledztwa. Tym ra-
zem chodzi o wręczenie korzy-
ści majątkowych bądź też ich 
obietnicę przedkładaną Jaro-
sławowi W., powołującemu się 
na wpływy we wrocławskich 
instytucjach publicznych, w 
zamian za jego ,,pomoc” w 
załatwieniu różnych spraw 
prowadzonych w urzędach. 

Wcześniej w ramach to-
czącego się śledztwa agenci 
CBA zatrzymali czternaście 
osób, w tym byłego senatora 
RP VIII kadencji Józefa P. 
oraz jego asystenta - Jaro-
sława W.

Wszyscy zatrzymani przez 
CBA zostaną przewiezieni 
do Wydziału Zamiejscowego 
Departamentu do Spraw Prze-
stępczości Zorganizowanej i 
Korupcji Prokuratury Krajo-
wej w Poznaniu, gdzie usłyszą 
zarzuty.

Centralne Biuro Antykorupcyjne

m Poznań
PracSzefa oddziału jednego 
ze szpitali w Wielkopolsce 
oraz 6 osób podejrzanych o 
wręczanie korzyści mająt-
kowych zostało zatrzyma-
nych przez CBA.

Funkcjonariusze poznańskiej 
delegatury Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego zatrzymali 
ordynatora jednego ze szpitali 
w Wielkopolsce na gorącym 
uczynku przyjęcia łapówki. 
Tego samego dnia zatrzymano 
także 6 osób podejrzewanych 
o wręczanie korzyści majątko-
wych lekarzowi.

Pos t ęp owa n ie  zos t a ło 

wszczęte w oparciu o mate-
riały zgromadzone przez CBA. 
Wszystko wskazuje na to, że 
lekarz w zamian za łapówki 
od 500 do 3000 zł przyjmował 
pacjentów na oddział lub prze-
dłużał tam ich pobyt.

Zatrzymani po zakończeniu 
przeszukań zostali doprowa-
dzeni do Wydziału Zamiejsco-
wego Departamentu do Spraw 
Przestępczości Zorganizowa-
nej i Korupcji Prokuratury 
Krajowej w Poznaniu, gdzie 
usłyszeli zarzuty korupcyjne.

Centralne Biuro Antykorup-
cyjne przypomina, że osoby, 
które uwikłały się w proceder 
korupcyjny i wręczały korzyść 
majątkową mają możliwość 

skorzystania z tzw. klauzuli 
niekaralności wynikająca z 
art. 229§6 Kodeksu Karnego.

Zgodnie z kodeksem kar-
nym warunkiem uniknięcia 
odpowiedzialności karnej, 
jeżeli korzyść majątkowa lub 
osobista albo ich obietnica 
zostały przyjęte przez osobę 
pełniącą funkcję publiczną, 
jest dobrowolne zawiadomie-
nie organów ściągania – w 
tym przypadku Delegatury 
CBA w Poznaniu lub właści-
wej prokuratury.  Sprawca 
musi przy tym powiadomić o 
tym fakcie zanim organ ten o 
nim się dowiedział i ujawnić 
wszystkie istotne okoliczności 
przestępstwa. 

m Katowice
Funkcjonariusze katowickiej 
delegatury CBA zatrzymali 
pięć osób, w tym byłego dy-
rektora katowickiego oddzia-
łu SK Banku oraz czterech 
przedsiębiorców ze Śląska. Do 
zatrzymań doszło w Bytomiu i 
Warszawie.

Wszyscy zatrzymani zosta-
ną przewiezieni do Prokuratu-
ry Regionalnej w Warszawie, 
gdzie usłyszą zarzuty dopro-
wadzenia do niegospodarności 
w SK Banku w Wołominie w 
łącznej kwocie ponad 186 mln 

zł w związku z udzieleniem 6 
kredytów dla dwóch powiąza-
nych ze sobą bytomskich spół-
ek. Podmioty te, jak ustalono 
w toku prowadzonego śledz-
twa, nie posiadały zdolności 
kredytowej w dniu zawierania 
umów kredytowych i żaden z 
kredytów nie został spłacony. 
W tym samym wątku śledztwa 
zarzuty usłyszy dziś także 
była Kierownik Filii Banku w 
Gliwicach.

Śledztwo w tej sprawie zo-
stało powierzone przez pro-
kuraturę CBA w 2016 roku. 
Postępowanie dotyczy nad-

użycia zaufania przez władze 
Spółdzielczego Banku Rze-
miosła i Rolnictwa w Woło-
minie (SK Bank), prowadzenia 
ksiąg rachunkowych wbrew 
przepisom ustawy o rachun-
kowości i podawania w tych 
księgach nierzetelnych danych 
oraz zatajenia prawdziwych, a 
także podania nieprawdziwych 
informacji Narodowemu Ban-
kowi Polskiemu.

Do tej pory zarzuty w spra-
wie usłyszało 115 osób. Straty 
banku oceniane są na ok 2.7 
mld zł.

Centralne Biuro Antykorupcyjne

m Lublin
Agenci z lubelskiej delegatury 
CBA zatrzymali przedsiębior-
cę, który w zamian za łapów-
kę próbował zagwarantować 
sobie kupno nieruchomości 
wchodzącej w skład masy 
upadłości.

Funkcjonariusze Central-

nego Biura Antykorupcyjnego 
zatrzymali przedsiębiorcę z 
Lubelszczyzny na gorącym 
uczynku wręczenia łapówki. 
Mężczyznę ujęto podczas 
wręczenia 10 tys. zł syndykowi 
masy upadłościowej spółdziel-
ni. Wszystko wskazuje na to, 
że była to część obiecanej 
wcześniej ,,gratyfikacji” w 

zamian za gwarancję kupna 
budynku dawnej restauracji 
wchodzącej w skład masy 
upadłości.

Zgromadzone w sprawie 
materiały zostały przekazane 
do Prokuratury Okręgowej w 
Lublinie, gdzie zatrzymany 
usłyszy zarzuty.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

m Bydgoszcz
Pracownik pionu zamówień 
publicznych jednego z byd-
goskich szpitali zatrzymany 
przez Centralne Biuro An-
tykorupcyjne i Żandarmerię 
Wojskową.

Agenci bydgoskiej Delega-
tury Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego we współpracy 
z miejscowym Oddziałem 
Żandarmerii Wojskowej za-

trzymali pracownika szpitala 
wojskowego w Bydgoszczy. 
Mężczyzna był jedną z osób 
odpowiedzialnych za przygo-
towanie i przeprowadzenie za-
mówień publicznych placówki. 
Został zatrzymany w chwilę 
po przyjęciu 20 tys. zł łapówki.

Ustalenia śledczych wska-
zują, że w zamian za korzyści 
majątkowe referent ds. zakupu 
sprzętu medycznego pomagał 
zaprzyjaźnionym firmom w 

uzyskaniu zleceń na realizację 
dostaw sprzętu medycznego.

Funkcjonariusze przeszuka-
li miejsce pracy i zamieszkania 
zatrzymanego. Zabezpieczono 
gotówkę w wysokości ok. 100 
tys. złotych, złoto, dokumen-
tację oraz sprzęt elektroniczny 
znacznej wartości.

Zgromadzone w sprawie 
materiały zostały przekazane 
do Prokuratury Okręgowej w 
Bydgoszczy.

Skorumpowani przedsiębiorcy

Szef szpitala zatrzymany
Strata banku 186 mln

Korupcja pracownika szpitala

Budynek za łapówkę

m Poznań
Agenci CBA zatrzymali 
kolejne osoby wchodzące 
w skład zorganizowanej 
grupy przestępczej zajmu-
jącej się wyłudzaniem VAT. 
Zatrzymani usłyszą zarzuty 
w Prokuraturze Okręgowej 
w Poznaniu.

Funkcjonariusze poznańskiej 
delegatury Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego zatrzymali 
kolejne dwie osoby działają-
ce w zorganizowanej grupie 
przestępczej prowadzące fik-
cyjne firmy i wystawiające 
poświadczające nieprawdę 
dokumenty VAT. 

Ze zgromadzonego do tej 

pory w śledztwie materiału 
wynika, że członkowie gru-
py działając pod pozorem 
prowadzenia działalności go-
spodarczej, fikcyjnie obracali 
opakowaniami kartonowymi. 
Ustalenia śledczych wskazują, 
że członkowie grupy w celu 
osiągnięcia korzyści mająt-
kowej wystawili blisko 1500 
faktur VAT na kwotę ponad 41 
mln zł dokumentując pozorną 
sprzedaż. Następnie występo-
wali o zwrot naliczonego VAT 
czym wyrządzili szkodę w 
mieniu Skarbu Państwa na co 
najmniej 9.5 mln zł. Fikcyjny 
obrót towarem miał miejsce 
pomiędzy co najmniej 6 pod-
miotami gospodarczymi zare-
jestrowanymi na terenie Polski 

i jednym na terenie Czech.
Zatrzymani po zakończeniu 

przeszukań, zostaną przewie-
zieni do Prokuratury Okręgo-
wej w Poznaniu, gdzie usłyszą 
zarzuty udziału w zorgani-
zowanej grupie przestępczej, 
poświadczenia nieprawdy w 
dokumentach, oszustwa oraz 
prania brudnych pieniędzy.

W styczniu i lutym tego roku 
CBA zatrzymało już pięciu 
podejrzanych do tej sprawy, 
w tym odpowiedzialnego za 
zorganizowanie i kierowanie 
grupą przestępczą oraz tzw. 
słupów wystawiających fik-
cyjne faktury VAT. Wobec kie-
rownika grupy sąd zastosował 
trzymiesięczny areszt.

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Wyłudzenie Vat na 41 mln
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Obwieszczenie 
Starosty Grodziskiego 

z dnia 27 maja 2019r. 

o wszczęciu postępowania 
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1474) 

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na wniosek z dnia 22 marca 2019r., 
złożony przez Pana Piotra Hojana - Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego, dla inwestycji p.n. 

„Budowa drogi dojazdowej do lotniska w miejscowości Czarna Wieś”

 W/w inwestycja wymaga przejęcia nieruchomości, lub ich części, w związku z czym sporządzono mapy z projektami podziału 
nieruchomości przeznaczonych na ten cel. Wykaz nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi oraz ich podział przedstawiono 
poniżej.

Gmina Grodzisk Wielkopolski 
obręb Kąkolewo 
ark. 4, działka o nr ewid.: 391/2 (391/42, 391/43, 391/44)
  
 W wykazie zastosowano następujące oznaczenia: 
a przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi, 
aw nawiasie podano nr działek powstałych po podziale, 
atłustym drukiem zaznaczono działki, które z mocy prawa, gdy decyzja stanie się ostateczna, staną się własnością jednostki samorządu 
terytorialnego – Gminy Grodzisk Wielkopolski.

 W/w inwestycja wymaga podziału nieruchomości, lub ich części, w związku z czym sporządzono mapy z projektami podziału 
nieruchomości przeznaczonych na ten cel. Wykaz nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi oraz ich podział przedstawiono 
poniżej.

Gmina Grodzisk Wielkopolski 
obręb Czarna Wieś 
ark. 2, działka o nr ewid.: 113/4 (113/5, 113/6) 

 W wykazie zastosowano następujące oznaczenia: 
aprzed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi, 
aw nawiasie podano nr działek powstałych po podziale, 
atłustym drukiem zaznaczono działki niezbędne dla realizacji przedmiotowej inwestycji, w przypadku których nie następuje zmiana 
właściciela.

 Postępowaniem w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji objęte są również poniższe 
nieruchomości, na których zostanie przeprowadzona przebudowa istniejących sieci uzbrojenia terenu oraz istniejącej drogi i w przypadku 
których nie następuje zmiana właściciela. 

Gmina Grodzisk Wielkopolski 
obręb Czarna Wieś 
ark. 2, działka o nr ewid.: 287, 113/2 

 Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte 
wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów 
o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna. 
 
 Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2096 – ze zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni 
od publicznego ogłoszenia poprzez w/w obwieszczenie. 

 Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim 
- Wydział Architektury i Budownictwa, w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia (ul. Żwirki i Wigury 1, tel. 61 44-52-528).
  
 Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 w/w ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego. 

       Z up. STAROSTY
       /-/
       Wojciech Miler
       p.o. Naczelnika Wydziału
       Architektury i Budownictwa

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 
2018 r., poz. 2204 ze zm.), Zarząd Powiatu Grodziskiego podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony 
wykaz nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Poznańskiej 15 w Grodzisku Wlkp., stanowiącej własność 
Powiatu Grodziskiego, przeznaczonej do oddania w użyczenie jednostce samorządu terytorialnego.
Z wykazem tym można zapoznać się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grodzisku  
Wlkp. https://pgw.pl/informacje/ogloszenia/ogloszenia-zarzadu/ oraz na stronie podmiotowej Biuletynu 
Informacji Publicznej http://bip.pgw.pl/m,6017,wykaz-nieruchomosci-zabudowanej-polozonej-w-grodzisku-
wlkp-przeznaczonej-do-oddania-w-uzyczenie-jedn.html. Wykaz został także wywieszony na tablicach ogłoszeń 
Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury 1.  

Grodzisk Wielkopolski, 28.05.2019 r.

XXVI Biegi Uliczno-Prze-
łajowe w Śmiglu odbyły się 
1 czerwca. Zawody rozpo-
częły się od biegu najmłod-
szych uczestników, którzy 
mieli do pokonania dystans 
300 metrów na bieżni sta-
dionu miejskiego w Śmiglu. 
Starsi biegacze, uczniowie 
szkół podstawowych oraz 
oddziałów gimnazjalnych, 
musieli zmierzyć się z dłuż-
szą trasą, która wynosiła 
od 800 do 1500 metrów i 
przebiegała również poza 
stadionem.

Wśród dziewczynek zwycięży-
ły: Maria Żurek, Julia Mituła, 
Nadia Janicka, Julia Kowa-
laszek, Julia Wawrzyniak 
oraz Sara Jóźwiak. Natomiast 
wśród chłopców najlepsi oka-
zali się: Kamil Walkowiak, Ja-
kub Handke, Oliwier Leśniak, 
Kamil Wejnert, Maciej Haupt 
i Patryk Golec.

Jako ostatni na linię startu 
ustawili się uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych, którzy 
mieli do pokonania trasę pię-
ciokilometrową. Najszybciej 
dystans ten przebiegli: Paulina 
Bieniek oraz Kacper Taterka.

Obok indywidualnych wy-
ników, dzieci i młodzież wal-
czyli także o punkty do prowa-
dzonej klasyfikacji szkół. W 
tej konkurencji na etapie szkół 
podstawowych wygrała szkoła 
w Śmiglu, a wśród placówek 
ponadgimnazjalnych Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Nietążkowie.

Tradycyjnie, wśród uczest-
ników, rozlosowano również 
dwa rowery. Szczęśliwymi 

posiadaczami nowych jedno-
śladów zostali Maja Matecka 
i Marcin Matuszczak.

W najstarszej kategorii wie-
kowej biegu open na 10 km 
wystartowało 40 biegaczy. 
Pierwszy linię mety prze-
kroczył Szymon Krawczyk z 
Leszna. Pokonał on Dawida 
Miaskowskiego (2 miejsce) 
oraz Dawida Kaźmierczaka, 
który reprezentował Śmigiel 
(miejsce 3). Kolejne miejsca 
zajęli Mariusz Tokarczyk, 
Sebastian Witomski i Dominik 
Marcinkowski. Najlepszy czas 
wśród pań uzyskała Katarzyna 
Miedzińska z Racotu, na dru-
gim miejscu uplasowała się 
Justyna Knaflewska, a na trze-
cim Katarzyna Nowak. Tuż za 
podium znalazły się: Martyna 
Zielińska, Barbara Jarosińska 
i Patrycja Urbańczak.

W kategoriach wiekowych 
zwyciężyli: Ewelina Postarem-
czak (K30), Monika Bajstok 
(K40), Łukasz Sztul (M20), 
Paweł Walkiewicz (M30), 
Radomir Graf (M40), Krzysz-
tof Bieniek (M50) i Marian 
Skrzypczak  (M60).

Zwycięscy, otrzymali z rąk 
zastępcy burmistrza Śmigla 
Marcina Jurgi oraz kierownika 
Ośrodka Kultury Fizycznej i 
Rekreacji w Śmiglu Zygmunta 
Ratajczaka, pamiątkowe pu-
chary i statuetki oraz nagrody 
rzeczowe.

Organizatorzy dziękują 
wszystkim osobom zaangażo-
wanym w organizację impre-
zy, funkcjonariuszom policji i 
strażakom oraz rowerzystom 
ze Śmigielskiego Towarzystwa 
Cyklistów.

Biegi Uliczno–Przełajowe 
w Śmiglu
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Regulowanie krzywizny banana, 
realizowanie interesów dużych 
państw, podwyżki cen po wpro-
wadzeniu wspólnej waluty… 
Unia Europejska codziennie 
pada ofiarą tzw. fake newsów, 
czyli nieprawdziwych doniesień, 
które nie tylko wprowadzają w 
błąd odbiorców, ale też wykośla-
wiają niepodważalne osiągnięcia 
wspólnoty. Postanowiliśmy zmie-
rzyć z najbardziej rozpowszech-
nionymi mitami.

Marchewka zaklasyfikowana 
jako owoc? To nie absurd, ale 
uwzględnienie tradycji
Według Unii marchewka jest 
owocem - to krążąca od lat w sieci 
„sensacja”, która w opinii nie-
których portali jest przykładem 
urzędniczego absurdu w Brukseli.

Jak jest naprawdę? Warzywo to 
zostało wyjątkowe potraktowano 
jak owoc w akcie prawnym Eu-
ropejskiej Wspólnoty Gospodar-
czej. Była to nowelizacja dyrekty-
wy z 1979 r., która wprowadzała 
wspólne standardy etykietowania 
dżemów i marmolad tak, by bez 
względu na kraj pochodzenia 
mogły być one sprzedawane we 
wszystkich krajach Wspólnoty.

Przepisy znowelizowano w 
1988 r. i na prośbę Portugalii 
uwzględniono w nich dżem mar-
chewkowy, dzięki czemu, tak 
jak inne produkty tego rodzaju, 
mógł bez przeszkód trafiać na 
półki sklepowe w różnych krajach 
wspólnoty. Poza Portugalią dżem 
z marchewki jest też podawany 
m.in. na stołach Brytyjczyków.

Nowa, już unijna dyrektywa z 
2001 r. zintegrowała wspólnotowe 
przepisy harmonizujące wymogi 
dla producentów dżemów. Była 
jeszcze kilkukrotnie nowelizowa-
na, ostatni raz w 2013 r. Obecnie 
etykiety na dżemach obowiązko-
wo zawierają informacje, takie 
jak zawartość owoców na 100 
gramów produktu czy całkowita 
zawartość cukru. Ponadto do 
dyrektywy dołączony jest wykaz 
dozwolonych dodatków, m.in. 
miód, cukier czy sok owocowy.

Przepisy te nie są więc przeja-
wem urzędniczego absurdu, ale 
zapewniają odpowiednią infor-
mację konsumentom i dostęp do 
unijnego rynku zróżnicowanym 
produktom, które są częścią 
tradycji krajów członkowskich.

Unia, broniąc demokratycznych 
standardów, ingeruje w suwe-
renność Polski?
polska suvJednym z najczęściej 
powtarzanych argumentów wy-
taczanych przeciwko wspólno-
cie w dyskursie internetowym, 
zwłaszcza przy okazji postępo-
wań Komisji Europejskiej wobec 
Polski, jest twierdzenie, jakoby 
Unia Europejska ingerowała w 
suwerenność kraju.

Tymczasem suwerenność to 
zdolność do zarządzania własną 
rzeczywistością przez suwerena. 
W Polsce tym suwerenem jest 
naród, który w 2003 r. zdecydo-
wał w referendum akcesyjnym o 
przystąpieniu do Unii. Poparło je 
aż 77 proc. głosujących Polaków. 
Zobowiązaliśmy się tym samym 
do poszanowania unijnych war-
tości, zawartych w Traktacie o 
Unii Europejskiej, a nawet wię-
cej - uznaliśmy je za swoje. Za 
łamanie suwerenności należałoby 
zatem uznać nieprzestrzeganie 
wartości, które w 2003 r. Polacy 
uznali za swoje.

Artykuł 2 Traktatu głosi, że 
„Unia opiera się na wartościach 
poszanowania godności osoby 
ludzkiej, wolności, demokracji, 
równości, państwa prawnego, 
jak również poszanowania praw 
człowieka, w tym praw osób nale-
żących do mniejszości”. Wartości 
te są realizowane m.in. poprzez 
poszanowanie demokratycznych 
standardów stanowienia prawa.

W razie wystąpienia ryzyka 
ich nieprzestrzegania w którymś 
z państw członkowskich, Artykuł 
7 definiuje procedurę postępo-
wania. Może ona zakończyć się 
zaleceniami wobec tego kraju, a 
nawet zawieszeniem jego praw w 
Unii, w tym prawa głosu. Warto 
przy tym zaznaczyć, że Komisja 
Europejska jest w tej procedurze 
jedynie jedną ze stron wnio-
skujących o jej uruchomienie, 
ostateczną decyzję - zgodnie z 

demokratycznym procesem de-
cyzyjnym w Unii - podejmują jej 
członkowie.

UE nie reguluje kształtu bana-
na, ale ułatwia import i sprze-
daż tych owoców
Jednym z najczęściej powtarza-
nych w sieci fake newsów na 
temat Unii jest regulowanie przez 
Brukselę kształtu banana, co ma 
świadczyć o urzędniczym ode-
rwaniu od rzeczywistości. Takim 
„argumentem” posługiwali się 
nim m.in. zwolennicy brexitu w 
Wielkiej Brytanii.

Banany są w zdecydowanej 
większości impor towane do 
Unii Europejskiej - przypływają 
głównie z Ameryki Środkowej 
i Południowej. W przeszłości 
europejskie państwa miały różne 
standardy importowe, co stano-
wiło realny problem handlowy. 
Ujednolicenie jest więc racjonal-
nym podejściem - wspólne kry-
teria pozwalają na sprowadzenie 
tych owoców do dowolnego portu 
w Unii. Kryteria te nie mają więc 
na celu skomplikowania handlu, 
ale jego ułatwienie. Dodatkowo 
zapewniają europejskim kon-
sumentom owoce odpowiedniej 
jakości.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że 
banany od zawsze były standary-
zowane w handlu międzynaro-
dowym przy pomocy kryteriów, 
takich jak jakość i wielkość. 
Podobnie rozporządzenie Komisji 
z 1994 r. określa m.in. minimalną 
długość owocu (14 cm) i wyma-
ga, by wszystkie były wolne od 
szkodników. Owoce najwyższej 
jakości (extra class) mają być 
niemal wolne od skaz - dopusz-
czalny jest 1 cm kw. powierzch-
niowych uszkodzeń. W kolejnych 
klasach dopuszczalne są defekty 
w kształcie.

Nie jest to więc regulowanie 
kształtu bananów, ale uwzględ-
nienie go w klasyfikacji jakości. 
Ponadto rozporządzenie nie zaka-
zuje żadnych kształtów owoców, 
pozwala je jedynie podzielić na 
klasy. Ułatwia to życie hurtow-
nikom i sprzedawcom w Unii, bo 
wiedzą, czego się spodziewać w 
dostawach.

Mechanizm współpracy tran-
sgranicznej nie narusza suwe-
renności państw
7 grudnia 2018 r. „Nasz Dzien-
nik” (a za nim niektóre portale, 
m.in. Stefczyk.info, dorzeczy.pl) 
alarmował, że Unia pracuje nad 
rozporządzeniem, które uderzy 
w suwerenność unijnych krajów. 
Zakłada bowiem, że na teryto-
riach przygranicznych będzie 
obowiązywać prawo państwa 
sąsiadującego.

Tymczasem celem zapropo-
nowanego w maju 2018 r. przez 
Komisję Europejską mechanizmu 
jest usunięcie barier prawnych 
przy realizacji wspólnych pro-
gramów i inwestycji przez kraje 
sąsiedzkie w Unii. Jego zastoso-
wanie pomoże pobudzić aktyw-
ność gospodarczą na terenach 
przygranicznych.

Trzeba przy tym zaznaczyć, 
że mechanizm ECBM (Europe-
an Cross-Border Commitment), 
który polega na zastosowaniu 
zasad jednego kraju członkow-
skiego w sąsiednim, będzie 
DOBROWOLNY. Uzgadniać 
go będą odpowiednie władze 
krajów zaangażowanych w daną 
inicjatywę. Będzie dotyczył 
jedynie OKREŚLONEGO PRO-
JEKTU, zainicjowanego przez 
lokalne lub regionalne władze 
w obszarze przygranicznym. 
Ponadto zastosowanie mechani-
zmu będzie OGRANICZONE 
W CZASIE.

ESBM nie jest więc narzu-
cony przez Brukselę i nie daje 
jej żadnych dodatkowych kom-
petencji. Stanowi nowy, dobro-
wolny instrument, który mogą 
wykorzystać sąsiedzi w Unii, by 
sprawniej współpracować na te-
renach przygranicznych, szybciej 
realizować tam wspólne projekty 
i pozyskiwać na nie finansowanie.

Pierwsze czytanie projektu 
rozporządzenia w Parlamencie 
Europejskim odbyło się w lutym 
2019 r. Kraje członkowskie pra-
cują nad projektem i będą mogły 
zaproponować ewentualne zmia-
ny do propozycji Komisji.

Unia zakazuje posiadania noży?
W sieci pojawiają się sprzeczne i 
często nieprawdziwe doniesienia 
dotyczące prawa do posiadania i 
noszenia noży w Unii. Niektóre 
portale sugerują, że w związku 
ze zwalczaniem terroryzmu ka-
ralne jest posiadanie nawet noży 
kuchennych.

Prawdą jest, że 12 grudnia 2018 
r. Parlament Europejski przyjął 
rezolucję, opartą na rekomenda-
cjach ustanowionej w 2017 r. spe-
cjalnej komisji ds. terroryzmu. W 
celu zwiększenia bezpieczeństwa 
obywateli, europosłowie zapropo-
nowali państwom członkowskim 
wzmocnienie współpracy w tym 
zakresie. W kwestii noży zwrócili 
uwagę, że niektóre z niedawnych 
ataków zostały przeprowadzone 
przy ich użyciu i dlatego zachęcili 
kraje unijne, by rozważyły ewen-
tualne ograniczenia noszenia 
noży bez uzasadnionego powodu. 
W ich ocenie wart przemyślenia 
jest zakaz posiadania szczególnie 
niebezpiecznych noży, takich 
jak zombie lub motylkowy. Nie 
ma jednak mowy o nożach ku-
chennych.

Trzeba przy tym podkreślić, 
że rezolucja europarlamentu 
nie jest prawnie wiążąca, a w 
Unii to państwa członkowskie 
są odpowiedzialne za własne 
bezpieczeństwo wewnętrzne. 
Nie wyklucza to możliwości 
współpracy, wymiany informacji 
i wspólnych wysiłków państw i 
agencji unijnych, by zwiększyć 
bezpieczeństwo w Europie. W 
Polsce karane jest posiadanie 
niebezpiecznych przedmiotów, 
takich jak nóż lub maczeta, w 
miejscu publicznym. Dodatko-
wym warunkiem penalizacji są 
okoliczności, które wskazują na 
zamiar użycia tego przedmiotu 
w celu popełnienia przestępstwa.

Unia jest jak Związek Ra-
dziecki?
Jednym z naczelnych fake new-
sów w sieci na temat Unii Euro-
pejskiej jest porównywanie jej 
do nieistniejącego już Związku 
Radzieckiego (ZSRR). Trudno 
jednak znaleźć punkty styczne 
między tymi dwiema organiza-
cjami, różnią się niemal wszyst-
kim, a najbardziej ustrojem, 
charakterem integracji i funkcjo-
nowaniem gospodarki.

Ustrój Związku Socjalistycz-
nych Republ ik Radzieck ich 
(1922-1991) był powszechnie 
uznawany za totalitarny. Choć 
w nazwie występowało słowo 
związek, niepodważalnym cen-
trum decyzyjnym była Moskwa. 
W skład ZSRR wchodziło kilka-
naście republik, z których tylko 
białoruska i ukraińska miały 
podmiotowość międzynarodo-
wą, więc formalnie mogły być 
traktowane jako niepodległe. W 
wyniku rozpadu ZSRR niepod-
ległość odzyskały Litwa, Łotwa 
i Estonia, które jako suwerenne 
demokratyczne państwa w 2004 r. 
przystąpiły do Unii Europejskiej, 
wraz z Polską.

Unia Europejska opiera się 
na zasadach demokratycznych i 
pluralizmie - unijne prawo jest 
stanowione na drodze głoso-
wania państw członkowskich i 
Parlamentu Europejskiego, a eu-
rodeputowanymi są również euro-
sceptycy. Wartości te są zapisane 
w Traktacie o Unii Europejskiej. 
Znajduje się w nim też zapis o za-
chowaniu pluralizmu w mediach, 
podczas gdy w komunistycznym 
Związku Radzieckim panowała 
cenzura - to państwo kontrolo-
wało media i decydowało, jakie 
treści mogą być upubliczniane.

W przeciwieństwie do ZSRR 
podstawą unijnej gospodarki jest 
konkurencja i decentralizacja. 
Gospodarka Związku Radziec-
kiego oparta była na państwowym 
monopolu i kontroli przepływu 
dóbr, usług i pieniądza. Własność 
prywatna praktycznie nie istnia-
ła, a społeczeństwo nie miało 
wpływu na rządzących. Kryzys 
centralnie sterowanej gospodarki 
przyczynił się do ostatecznego 
rozpadu ZSRR. Przyspieszyła go 
też tzw. Jesień Ludów w Europie 
Wschodniej w 1989 r., w której 
kluczową rolę odegrała Polska.

Unia nie dyskryminuje ani nie 
faworyzuje żadnego z wyznań

WiaraCytowany w mediach 
europoseł Dobromir Sośnierz 
alarmował w styczniu 2019 r., że 
„w UE mamy do czynienia z se-
lektywną tolerancją, która polega 
na tym, że wszystkie dokonania 
muzułmanów tolerujemy, a pro-
wadzimy nagonkę zwłaszcza na 
Kościół katolicki”. Ocenił wręcz, 
że obecnie Unia to „organizacja 
antychrześcijańska”.

Tymczasem wolność religii, 
myśli i sumienia jest jednym 
z fundamentów demokracji, 
zapisanym m.in. w Karcie Praw 
Podstawowych UE i w Europej-
skiej Konwencji Praw Człowie-
ka. „Prawo to obejmuje wolność 
zmiany religii lub przekonań 
oraz wolność uzewnętrzniania, 
indywidualnie lub wspólnie z 
innymi, publicznie lub prywat-
nie, swej religii lub przeko-
nań poprzez uprawianie kultu, 
nauczanie, praktykowanie i 
uczestniczenie w obrzędach” - 
czytamy w Art. 2. Karty. Zakaz 
dyskryminacji przy wdrażaniu 
unijnego prawa obowiązuje 
zarówno państwa członkowskie, 
jak i instytucje unijne. Jednocze-
śnie Art. 22 wskazuje, że „Unia 
szanuje różnorodność kulturową, 
religijną i językową”.

Ponadto na szczeblu unijnym 
i państw członkowskich obowią-
zuje prawo, zakazujące dyskry-
minacji ze względu na religię i 
światopogląd oraz przewidujące 
kary za nawoływanie do przemo-
cy i nienawiści religijnej. Unijna 
dyrektywa z 2000 r. zakazuje 
dyskryminacji w miejscu pracy 
ze względu na religię, przekona-
nia, niepełnosprawność, wiek i 
orientację seksualną. Przepisy te 
zobowiązują też państwa człon-
kowskie do zapewnienia ochrony 
prawnej ofiarom dyskryminacji. 
W Unii nie ma natomiast prze-
pisów regulujących bluźnierstwo 
lub zniesławienie religii.

Ocena Unii jako organizacji 
antychrześcijańskiej nie ma pod-
staw także dlatego, że wartości 
chrześcijańskie są szeroko repre-
zentowane w unijnej instytucji, 
jaką jest Parlament Europejski. 
Chrześcijańscy demokraci (Eu-
ropejska Partia Ludowa) jest 
największą frakcją kończącej się 
w maju kadencji Parlamentu Eu-
ropejskiego, a trzecią co do wiel-
kości jest Grupa Europejskich 
Konserwatystów i Reformatorów.

Unia sponsoruje kolonizację 
gospodarczą Polski przez Niem-
cy?
W marcu 2017 r. falę komentarzy 
w sieci wywołała informacja o 
pożyczce 100 mln euro na pro-
jekty w Polsce, jakiej udzielił 
Europejski Bank Odbudowy 
i Rozwoju (EBOiR) udzielił 
Schwarz Gruppe, właścicielowi 
sieci Lidl i Kaufland. Zdaniem 
niektórych kredyt oznacza, że 
unijne pieniądze służą łamaniu 
równej konkurencji i eliminacji 
polskich firm. Tego rodzaju 
opinie wpisały się w spotykaną 
na niektórych blogach narrację o 
kolonizacji ekonomicznej Polski 
przez Niemcy.

EBOiR udziela pożyczek na 
rozwój sektora prywatnego w 
przekształcających się gospodar-
kach, m.in. w Europie Środko-
wo-Wschodniej. Projekty mają 
służyć zrównoważonemu wzro-
stowi, a nie tylko ekspansji firm 
- pożyczka dla niemieckiej grupy 
wspiera m.in. uruchomienie tech-
nologii na rzecz efektywnego 
wykorzystywania zasobów na 
polskim rynku. Unia Europejska 
jest jednym z 67 udziałowców 
założonego w 1991 r. Banku, 
pozostali właściciele to kraje z 
pięciu kontynentów i Europejski 
Bank Inwestycyjny. Polska jest 
jednym z głównych rynków, na 
których działa ta instytucja - do 
tej pory EBOiR zainwestował w 
naszym kraju blisko 9,5 mld euro 
w ramach 410 projektów.

Argument o kolonizacji gospo-
darczej Polski jest nieprawdziwy 
co najmniej z dwóch powodów. Po 
pierwsze, z marketami współpra-
cuje cała sieć polskich dostawców 
i usługodawców. Po drugie, to 
Polska ma rosnącą nadwyżkę 
w handlu z Niemcami – zatem 
to niemieccy odbiorcy kupują 
więcej od polskich dostawców, 
a nie odwrotnie. Według danych 

GUS, w 2018 r. dodatnie saldo 
w handlu z zachodnim sąsiadem 
wyniosło 49,5 mld zł wobec 39 
mld zł w 2017 r. Udział Niemiec 
w polskim eksporcie wyniósł 28,2 
proc, podczas gdy w imporcie 
22,4 proc.

Unia nie stosuje podwójnych 
standardów fiskalnych
Portal Fronda.pl pod koniec 2018 
r. opublikował artykuł, którego 
autor stwierdził, że w Unii sto-
sowane są podwójne standardy 
wobec państw członkowskich. 
Jako dowód przedstawił sta-
nowisko Komisji Europejskiej 
wobec projektowanych przez 
Francję i Włochy budżetów na 
2019 r. Komisja miała rzekomo 
faworyzować Francję, akceptując 
deficyt powyżej 3 proc. PKB i 
okazać nieprzychylność wybra-
nemu w marcu 2018 r. rządowi 
włoskiemu, odrzucając budżet z 
2,4-proc. deficytem.

Tymczasem sytuacja finansów 
publicznych Włoch jest dużo po-
ważniejsza niż Francji, ponieważ 
włoski dług publicznych sięga 130 
proc. PKB wobec ok. 90 proc. we 
Francji. W związku z tym dopusz-
czenie do dalszego narastania 
deficytu w tym kraju - nawet 
jeśli nie przekracza on 3-proc. 
progu określonego w Traktacie 
UE - oznaczałoby dalszy wzrost 
zadłużenia. To z kolei mogłoby 
przynieść poważne konsekwencje 
dla samych Włoch, jak i całej 
strefy euro.

Według Komisji tak wysokie 
wydatki, jakie pierwotnie prze-
widział Rzym, doprowadziłyby 
do gwałtownego wzrostu długu 
publicznego, co spowodowałoby 
utratę przez Włochy wiarygodno-
ści na rynkach finansowych. KE 
nie ukarała jednak Włoch i nie 
rozpoczęła procedury nadmierne-
go deficytu, lecz zawarła 18 grud-
nia 2018 r. polityczny kompromis 
z rządem włoskim. Zakładany 
deficyt został obniżony do 2,04 
proc. PKB. Rynek pozytywnie za-
reagował na porozumienie i nowy 
cel deficytu - spadły rentowności 
włoskich obligacji.

Strefa euro jest korzystna dla 
Niemiec?
Portal wolnemedia.net w lipcu 
2018 r. zamieścił artykuł, które-
go autor przekonywał, że strefa 
euro została stworzona głównie 
po to, by gospodarka Niemiec 
miała się dobrze. Przytaczał 
dane, które miały potwierdzić, że 
euro zapewnia opłacalność tylko 
niemieckiego eksportu.

Euro jest drugą co do ważności 
walutą na świecie - udział mię-
dzynarodowych płatności doko-
nywanych w euro i dolarach jest 
porównywalny. Wspólną walutą 
posługuje się 340 mln Europej-
czyków, a kolejnych 175 mln ludzi 
na świecie używa jej jako środka 
płatniczego. Euro pozwala utrzy-
mać ceny na stabilnym poziomie 
- od czasu jego wprowadzenia 
miesięczna stopa inflacji wy-
nosi średnio 1,7 proc., czyli jest 
niższa niż w latach 70., 80. i 90. 
Korzystanie z pożyczek stało się 
łatwiejsze i tańsze dla firm oraz 
obywateli. Europejczycy posługu-
jący się euro nie ponoszą kosztów 
wymiany waluty i wypłat z konta 
przy przekraczaniu granic oraz 
nie płacą za przekazy pieniężne 
do innego kraju strefy euro - pie-
niądze zostają w ich kieszeniach, 
a nie w kantorach, czy bankach. 
Według badań Eurobarometru 
większość obywateli strefy euro 
jest zadowolona ze zmiany waluty 
- poparcie dla niej wynosi 75 proc. 
i jest najwyższe od 2002 r.

Nieprawdziwe jest twierdze-
nie, jakoby tylko Niemcy ko-
rzystali na wspólnej walucie. 
Według danych KE w ciągu 
pierwszych 10 lat od wprowadze-
nia euro w 1999 r., stworzono w 
strefie euro ok. 8,7 mln nowych 
miejsc pracy, w porównaniu z 
zaledwie 1,5 mln w poprzednich 
7 latach. Większość z nich po-
wstała poza Niemcami. Wspólna 
waluta sprzyja handlowi w całej 
strefie, a nie ułatwia eksport 
jednemu krajowi. Faktem jest 
natomiast, że gdy w 2008 r. 
wybuchł światowy kryzys finan-
sowy okazało się, że strefa euro 
wymaga wzmocnienia. Wiele re-
form zostało już przeprowadzo-

nych, kolejne działania zostały 
zaplanowane, m.in. wzmocnienie 
międzynarodowej roli euro.

Unijne inwestycje w Polsce 
nakręcają koniunkturę w Niem-
czech?
16 stycznia 2019 r. Portal do-
rzeczy.pl opublikował wywiad z 
Wojciechem Cejrowskim, który 
stwierdził, że program pomoco-
wy dla Polski służy nakręceniu 
gospodarki w Niemczech, a nie 
w Polsce.

Tymczasem Polska jest naj-
większym beneficjentem unijnej 
polityki spójności, na którą prze-
znaczono ok. 350 mld euro, czyli 
32,5 proc. obowiązującego do 
końca 2020 r. budżetu Unii. W 
ramach tej polityki niwelowane 
są różnice ekonomiczne między 
poszczególnymi państwami i 
regionami wspólnoty. Dla Polski 
przewidziano na ten cel aż 82,5 
mld euro na lata 2014-2020 (link 
is external). Środki te przyczynia-
ją się do poprawy poziomu życia 
mieszkańców dzięki wzrostowi 
gospodarczemu i wzrostowi za-
trudnienia.

A polskie PKB rośnie - w 2018 
r. wzrosło o 5,1 proc., najwięcej 
w Unii, po Irlandii i Malcie. 
Wzrost gospodarczy w 2018 r. 
był napędzany w naszym kraju 
głównie konsumpcją, inwesty-
cjami publicznymi i wzrostem 
zapasów. Komisja Europejska 
spodziewa się silnego wzrostu 
inwestycji publicznych w Polsce 
także w 2019 r., będą go wspierać 
fundusze unijne. Obala to twier-
dzenie, że fundusze dla Polski nie 
służą Polsce.

Ponadto z zestawienia opu-
blikowanego w kwietniu 2019 
r. przez Ministerstwo Finansów 
wynika, że od przystąpienia do 
wspólnoty z unijnego budżetu 
trafiło do Polski ponad 163 mld 
euro, m.in. ponad 103 mld euro 
z polityki spójności i ok. 55 
mld euro ze Wspólnej Polityki 
Rolnej. W tym czasie Polska 
wpłaciła do unijnej kasy ponad 
53 mld euro, głównie składek. 
Dane resortu pokazują bilans na 
korzyść Polski w kwocie blisko 
110 mld euro.

Gospodarka UE jest w roz-
sypce?
W styczniu 2019 r. portal polska-
niepodlegla.pl, cytując amery-
kańskiego komentatora, donosił, 
że Unia jest w rozsypce, bo dobra 
koniunktura gospodarcza wydaje 
się wygasać, a Europie brakuje 
przywódców. Ponadto nasilają 
się, jego zdaniem, wewnętrzne 
konflikty - Bruksela stara się 
wymusić na krajach Europy 
Wschodniej przyjęcie muzułmań-
skich i afrykańskich imigrantów, 
a Włochy łamią unijne wytyczne 
budżetowe.

Tymczasem z opublikowanych 
w lutym 2019 r. prognoz gospo-
darczych Komisji Europejskiej 
wynika, że pomimo zawirowań 
społecznych w niektórych pań-
stwach i spowolnienia globalnego 
handlu, 2019 r. będzie kolejnym, 
siódmym już rokiem wzrostu go-
spodarczego w Unii Europejskiej. 
Wzrost PKB w strefie euro ma 
wynieść w 2019 r. 1,3 proc., a w 
2020 r. 1,6 proc. Z kolei dla całej 
Unii ma być to odpowiednio 1,5 
proc. i 1,7 proc.

Ponadto Unia nie wymusza 
przyjmowania migrantów - to 
państwa członkowskie kształtują 
politykę migracyjną, a porozu-
mienie wypracowane przez głowy 
państw i rządów w czerwcu 2015 
r. w sprawie tymczasowej reloka-
cji 40 tys. osób nigdy nie weszło 
w życie, choć mogło stanowić akt 
wewnątrzunijnej solidarności.

Nie można też powiedzieć, że 
Włochy łamią wytyczne budżeto-
we, skoro 18 grudnia 2018 r. KE 
zawarła kompromis polityczny z 
włoskim rządem w sprawie bu-
dżetu na 2018 r. Zakładany przez 
Rzym deficyt został obniżony z 
2,4 proc. do 2,04 proc. PKB, na 
co pozytywnie zareagowały ryn-
ki. Kraje unijne omawiają swoje 
plany budżetowe oraz monitorują 
ich realizację w ramach tzw. Eu-
ropejskiego semestru. Pozwala on 
koordynować politykę gospodar-
czą w Unii.

Autor: Komisja Europejska

Fake news czy prawda? Sprawdź! 
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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

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 wykładzinNOWY 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

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

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
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Tegoroczne Dni Rakonie-
wic były wyjątkowe. Po raz 
pierwszy organizowane były 
wspólnie przez Rakonie-
wicki Ośrodek Kultury 
i Gminę Rakoniewice, a 
Dzień Dziecka, który odbył 
się 1 czerwca obfitował w 
dodatkowe atrakcję dzięki 
temu, że w jego organizację 
włączył się Nadobrzański 
Bank Spółdzielczy z Rako-
niewic, który obchodził 150 
lecie istnienia. 

Wspólne działania dały spek-
takularny efekt. Piękna po-
goda dodatkowo zachęcała 
wszystkich aby w weekend 
udać się do rakoniewickiego 
parku. Sobota jak zwykle w 
całości należała do dzieci. 
Miłośnicy wędkowania od 
rana brali udział w zawodach 
wędkarskich. Prezes i członko-
wie zarządu rakoniewickiego 
PZW docenili nie tylko tych, 
którzy najwięcej złowili, ale 
wszystkich uczestników za 
chęci i każdą złowioną rybkę. 
Dalsze godziny mijały już na 
wspólnej zabawie i atrakcjach, 
które zapewnionych przez 
organizatorów i sponsora. Pre-
zes Nadobrzańskiego Banku 
Spółdzielczego jako sponsor 
zapewnił nie tylko dodatkowe 
atrakcje dla dzieci ale także 
nagrody za zwycięstwo w kon-
kursach. Podsumowania Spor-

towego Dnia Dziecka dokonał 
Burmistrz Gminy Rakoniewi-
ce dr Gerard Tomiak wraz z 
Prezesem  Nadobrzańskiego 
Banku Spółdzielczego Miro-

sławem Stachowiakiem. Był 
to czas na wręczenie nagród 
dzieciom ale także na złożenie 
serdecznych życzeń na ręce 
Pana Prezesa i krótka chwila 

zadumy nad ideą powstania 
banku, jego działaniem i rolą 
w naszej małej Ojczyźnie. 
Wieczór stanął pod hasłem 
Disco Polo Party. Przed wi-

dzami wystąpiły takie gwiaz-
dy disco polo jak: Masters, 
Exaited czy Zajefajni. Tłumy 
pod sceną bawiły się świetnie. 
Atmosfera była niesamowita, 

a to nie był koniec pierwszego 
dnia! Zaraz po koncertach 
po raz pierwszy w historii 
Rakoniewic, zgromadzeni w 
parku mieli okazję podziwiać 
Laser Show, który spodobał 
się wszystkim. Zakończeniem 
sobotniego programu była 
zabawa taneczna prowadzona 
przez zespół Autolive. 

Niedziela była również peł-
na niespodzianek. O godzinie 
9:30 na rakoniewickim rynku 
stanął autobus krwiodawstwa 
w którym chęć oddania krwi 
zgłosiło aż 51 osób! O godzi-
nie 13:00 rynkiem zawładnęli 
motocykliści, którzy około go-
dziny 15:00 dotarli do parku, a 
tam po krótkim odpoczynku 
czekały już kolejne występy 
i atrakcje. W niedzielnym 
programie również każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie, 
od świata dawnych Słowian 
i historycznych ciekawostek, 
poprzez występy dzieci, wystę-
py cheerleaderek, pokazy Klu-
bu Sportowego UKS Smoki, 
aż po koncert Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej. Niekwestio-
nowaną i wyczekiwaną gwiaz-
dą zespołu był zespół Pectus, 
który porwał tłumy i w piękny 
sposób zakończył tegoroczne 
Dni Rakoniewic. Organiza-
torzy dziękują wszystkim za 
wspaniałą zabawę i zapraszają 
za rok!

 Rakoniewicki Ośrodek Kultury

Po raz pierwszy wspólna organizacja Dni Rakoniewic

We wtorek 4 czerwca w 
całej Polsce odbywały się 
koncerty i wydarzenia 
dotyczące 30 rocznicy 
pierwszych wolnych wybo-
rów. Z tej okazji Rako-
niewicki Ośrodek Kultury 
zorganizował imprezę pod 
nazwą „kROK ku Wolno-
ści”, która odbyła się na 
dziedzińcu ROKu. 

Pierwsza część tego wyda-
rzenia poświęcona była dla 
dzieci. Były gry i zabawy, 
wspólne śpiewanie z zespo-
łem JOKOROCK, rysowanie 
i pisanie haseł wolnościo-
wych. Kolejnym punktem 
programu było wręczenie 
nagród laureatom konkursu 

plastycznego organizowanego 
przez Rakoniewicki Ośrodek 
Kultury, którego dokonali 

Burmistrz Rakoniewic dr 
Gerard Tomiak i Dyrektor 
Rakoniewickiego Ośrodka 

Kultury Gizela Ziółkowska. 
Ukoronowaniem wspólnego 
świętowania był koncer t 

zespołu Snowman. Zespół 
Snowman to poznański ze-
spół, którego wokalistą jest 

pochodzący z Rakoniewic, 
Michał Kowalonek. Był to 
bardzo emocjonujący koncert. 
Michał ze sceny chętnie 
wspominał szkolne lata i 
wywoływał imiona dawnych 
koleżanek i kolegów. Gdy 
koncert dobiegł końca Michał 
zaprosił na scenę swojego 
tatę Józefa Kowalonka, z któ-
rym wspólnie zagrał. Był to 
bardzo wzruszający moment 
dla rodziców i znajomych 
Michała. Po koncercie wiele 
osób zostało aby kupić nową 
płytę zespołu, zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie i chwi-
lę porozmawiać zarówno z 
Michałem jak i członkami 
zespołu. 

Rakoniewicki Ośrodek Kultury

W 30 rocznicę pierwszych wyborów wystąpił zespół Snowman 
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Materiał przygotował: Wydział Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim

W sobotę 18 maja 2019 
roku, odbył się IV Powiato-
wy Bieg na PIĄTKĘ. Zma-
gania uczestników miały 
miejsce w leśnej okolicy na 
terenie byłej stacji Ujazd.

Otwarcia biegu dokonał Sta-
rosta Grodziski Mariusz Zga-
iński. 5 km bieg, którego trasa 
przebiegała duktami leśnymi, 
ukończyło 137 osób.

Podczas tegorocznego biegu 
odbyły się również Mistrzo-
stwa Zespołu Szkół Technicz-
nych im. Eugeniusza Kwiat-
kowskiego w Grodzisku Wlkp. 
oraz Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Juliusza Słowackiego 
w Grodzisku Wlkp.

Puchary oraz nagrody wrę-
czyli: Starosta Grodziski Ma-
riusz Zgaiński, Piotr Stasi-
łowicz Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Grodziskiego, 
Piotr Kandulski Członek Za-
rządu oraz pomysłodawca 
tego wydarzenia sportowego 
– Marcin Łodyga.

Wielki sukces dobrze przy-
gotowanej imprezy sportowej 
to zasługa nie tylko organi-
zatorów, którymi są Staro-
stwo Powiatowe w Grodzisku 
Wielkopolskim oraz Grodzi-
ska Hala Sportowa, ale także 

doskonałej współpracy z spon-
sorami Hurtownią Format w 
Grodzisku Wlkp., Nadleśnic-
twem Grodzisk Wlkp., Firmą 
Maxoil Sp. z o.o. Sp.k, Dziki 
Team & Adam Spoko Team, 
OSP Kotusz,   Grodziską 
Kolej Drezynową , Komendą 
Powiatowej Straży Pożarnej w 
Grodzisku Wlkp. Pogotowiem 
Ratunkowym w Grodzisku 
Wlkp., Powiatowym Zarzą-
dem Dróg oraz wolontariusza-
mi: Zespołu Szkół Technicz-
nych im. E. Kwiatkowskiego 
w tym klasie mundurowej  i 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. J. Słowackiego

IV Powiatowy Bieg na PIĄTKĘ

W środę, 8 maja 2019 roku, 
przy Pomniku Wdzięczności, 
odbyła się uroczystość z oka-
zji 74. rocznicy zakończenia 
II Wojny Światowej, podczas 
której uczczono pamięć tych, 
którzy oddali życie walcząc w 
obronie Ojczyzny. Po przemó-
wieniu Starosty Grodziskiego 
Mariusza Zgaińskiego oraz od-
śpiewaniu hymnu, przedstawi-
ciele samorządów gminnych, 
samorządu powiatowego, po-
wiatowych jednostek organi-
zacyjnych, szkół i placówek 
oświatowych, a także osoby 
reprezentujące inne instytucje 
i organizacje, złożyli wiązanki 
kwiatów.

Powiat Grodziski reprezen-

towali: Starosta Grodziski Ma-
riusz Zgaiński, Wicestarosta 
Sławomir Górny, Przewodni-
czący Rady Powiatu Grodzi-
skiego Sebastian Skrzypczak, 
Radny Powiatu Grodziskiego 
Ryszard Balcerek.

Swoją obecność podczas 
uroczystości zaznaczyły rów-
nież poczty sztandarowe oraz 
młodzież z placówek oświato-
wych prowadzonych przez po-
wiat, w tym klasa mundurowa 
Zespołu Szkół Technicznych 
im. E. Kwiatkowskiego w 
Grodzisku Wlkp.

Oprawę muzyczną wyda-
rzenia zapewniła Grodziska 
Orkiestra Dęta oraz Grodziska 
Hala Sportowa. 

74. rocznica zakończenia II Wojny Światowej
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 Lipno ul. Powstańców Wlkp. 5    65 534 09 90 

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.

PRZENIESIONY DO POZNANIA tel. 502 643 494

Dzień 27 maja został usta-
nowiony Dniem Samorządu 
Terytorialnego z tej okazji 
radne z powiatu grodziskiego 
w osobach: Danuta Nijaka, 
Dorota Jaśkowiak i Wanda 
Śron oraz radni powiatu nowo-
tomyskiego: Adam Frąckowiak 
i Sylwester Kamyszek zostali 

zaproszoni przez Kancelarię 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej na spotkanie w Bel-
wederze z Prezydentem RP 
Panem Andrzejem Dudą. Uro-
czystość była bardzo podniosła 
i towarzyszyło jej wręczenie 
orderów i krzyży dla zasłużo-
nych samorządowców. 

Radni z Powiatów Grodziskiego 
i Nowotomyskiego w Belwederze
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