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P.U. „FRAWENT” Wolsztyn ul. Przemysłowa 7  
tel.  68 347 61 00  

tel.kom. 502 248 420
biuro@frawent.pl  www.frawent.pl       

ZATRUDNIMY
UCZNIÓW W ZAWODZIE ŚLUSARZ

oraz pracowników w zawodzie
ŚLUSARZ, BLACHARZ, TOKARZ

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

REKLAMY I OGŁOSZENIA 62-065 GRODZISK WLKP., UL. GARBARY 23 / TEL.  608 321 611 / e-mail: powiaty@wp.pl / www.powiatygminy.pl
Redaktor poznański:   Zygmunt Tomkowiak tel. 600 998 227  e-mail:zygmunt.tomkowiak@wrk.org.pl

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 810 zł /tona 
a blacha 640 zł/tona
a puszka 4,50 zł/kg 

a makulatura 0,18 zł /kg

SKUP ZŁOMU
workowa 
kora sosnowa

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

tel. 692 497 473, 692 370 968
sprzedaż online 

kontakt 693 408 070
online@wellton.pl 

www.wellton.pl
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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” PRZY MŁYNIE
BISTRO

Catering, 
imprezy plenerowe
ANNA CZESKA

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

kom. 600 335 837

FARBY,  TAPETY, FOTOTAPETY

AKCESORIA MALARSKIE

KLEJE, LAKIERY, OKLEINY
LISTWY DEKORACYJNE

KARNISZE, KINKIETY, PŁYTY G–K 

Niałek Wielki 60
64-200 Wolsztyn

(kierunek przystań żeglarska)

tel: 68 384 0773 / hurtownia@izomet.pl

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 

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

POWIATY-GMINY
10 listopada 2016

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

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

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

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

Ciorga Grzegorz 
Rakoniewice ul. Ogrodowa 4

tel. 510-235-065

PRZEDSIĘBIORSTWO 
HANDLOWO–USŁUGOWE

SKLEP WĘDKARSKI   HURT – DETAL

ZAKŁAD MIĘSNY 
„Zieliński” Wioska

zatrudni pracowników 
do pomocy w produkcji 

i rzeźników 

tel. 504 023 401
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Opracowanie: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU

W dniu 12 marca 2018 roku 
Burmistrz Nowego Tomyśla 
podpisał umowę z firmą G. 
Tech-Styl  Grażyna Tadla 57-
256 Przyłęk, ul. Kamieniec-
ka 14, Bardo na realizacje 
przedsięwzięcie pn.: „Rozwój 
terenów zieleni w Gminie 
Nowy Tomyśl poprzez two-
rzenie i odnowienie terenów 
zieleni w celu poprawy jako-
ści środowiska”

Głównym celem projektu jest 
poprawa jakości środowiska-
naturalnego oraz poprawa 
jakości życia mieszkańców-
Nowego Tomyśla poprzez od-
nowienie i tworzenie nowych 
terenów zieleni miejskiej. 

Projektem objęty został 
Park im. Feliksa Szołdrskiego 
w NowymTomyślu oraz Park 
przyulicyStanisława Musiała. 
Łączna powierzchnia tere-
nówzieleni objętych projektem 
to ponad 24 ha
Gmina na to zadanie pozyska-
ła  dofinansowane w kwocie  
3.819.142,10 zł
Program: Program Operacyj-
ny Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020
Priorytet: II Oś priorytetowa: 
Ochrona środowiska, w tym 
adaptacja do zmian klimatu
Działanie: 2.5 Poprawa jako-
ści środowiska miejskiego

Fundusz: Fundusz Spójności,  
Okresrealizacjiprojektu:
rok 2018. 
Wartośćprojektu:
4.493.108,36 zł.
Celem tego przedsięwzięcia 
inwestycyjnego jest: 
a zwiększenie powierzchni 
pokrytych przez zieleń,
a zwiększenie powierzchni 
czynnej (poprzez zwiększe-
nie terenów pokrytych przez 
rośliny drzewiaste jako naj-
korzystniej oddziałujących na 
środowisko i klimat lokalny 
miasta),
a zwiększenie bioróżnorod-
ności i przebudowa składu 
gatunkowego terenów zieleni 
(poprzez zastosowanie gatun-
ków o wysokich wartościach 
biocenotycznych - przyjaznych 
dla zwierząt; poprzez przebu-
dowę drzewostanów – wymia-
nę gatunków inwazyjnych na 
gatunki rodzime oraz poprzez 
wprowadzanie łąk kwietnych ), 
a wzbogacenie struktury war-
stwowej zieleni (rozbudowa 
warstwy drzew i krzewów, 
wprowadzenie form roślinno-
ści okrywowej, wprowadzenie 
elementów runa);
a zapobieganie erozji wietrz-
nej i wodnej (zabezpieczanie 
skarp i terenów płaskich po-
przez - zastosowanie roślinno-
ści okrywowej lub trawników, 
tworzenie zieleni izolacyjnej); 
a zastosowanie rozwiązań 
proekologicznych w zagospo-
darowaniu terenów (zastoso-
wanie nawierzchni przepusz-
czalnych, form roślinnych 
sprzyjających retencji wodnej),
a edukacja ekologiczna po-
pularyzacja treści przyrodni-
czych / ekologicznych (poprzez 
wprowadzenie stref tematycz-
nych roślinności i tabliczek 
informacyjnych);
a poprawa jakości życia i 
zwiększenie atrakcji tury-
stycznych miasta wzbogacenie 
programu użytkowego, zwięk-
szenie liczby użytkowników w 
różnych grupach wiekowych. 

Zakres opracowania Park Fe-
liksa obejmuje 
Park Feliksa został podzie-
lony na strefy w zależności 
od funkcji jaka ma pełnić 
każda ze stref. Prace ogól-

ne w parku będą polegały 
na uporządkowaniu terenu i 
jego odchwaszczeniu. Wtedy 
odkryją się miejsca przez 
lata wyłączone z użytku co-
dziennego, zarośnięte i mocno 
zdegradowane. 
Usunięte zostaną samosiewy 
(do 25 cm u podstawy pnia) 
oraz odrosty drzew.  Wycięciu 
podlegały będą drzewa chore 
lub w złym  stanie fitosanitar-
nym oraz inwazyjne gatunki 
drzew. 
W pierwszej kolejności od-
tworzone zostanie runo, tym 
samym powstanie bioróżno-
rodność gatunków: począwszy 
od tradycyjnych trawników 
ozdobnych, poprzez naturali-
styczne założenia łąk kwiet-
nych, aż po różne gatunki 
roślin zadarniających.
Nastąpi stworzenie i włączenie 
do użytku nowych ścieżek, 
łączących i eksponujących 
ciekawe miejsca, jednocześnie 
zachęcając do odkrywania 
tych miejsc. 
Wykonana zostanie niezbędna 
melioracja w celu odwodnienia 
terenu. Zastosowane zostaną   
drenaże i sączki. Oczyszczone   
istniejące , odtworzone znisz-
czone oraz wykonane nowe 
przepusty rowów melioracyj-
nych na terenie całego parku. 
Przeprowadzona zostanie ni-
welacja terenu i nawieziony 
humus wyrównany teren oraz 

wykonane zostaną skarpy.
Utworzona zostanie strefa 
sportu, do której przeniesione 
zostaną: boisko do koszyków-
ki, piłki plażowej, siłownia 
zewnętrzna, wybudowany 
zostanie tor do buli, plac zabaw 
dla dzieci z funkcjami dla dzie-
ci niepełnosprawnych.

Strefa A – główna strefa wej-
ściowa  o pow.  2,55 ha. 
Ze względu na charakter miej-
sca -miejsce imprez masowych 
konieczne jest zachowanie 
otwartej przestrzeni. Planu-
je się stworzenie struktury 
warstwy krzewów ozdobnych 
domykających polany w celu 
uczytelnienia kompozycji, 
a także dosadzenie roślin o 
zmiennym kwitnieniu. 

Natomiast od ul. Olchowej 
nasadzone zostaną krzewy o 
różnobarwnych liściach, a przy 
tzw. rondzie krzewy ozdobne i 
kwitnące. Utworzony zostanie 
nowy szpaler drzew z platanów .

Strefa B – strefa stawów o 
pow. 1,67 ha 
Wykonane zostanie profilowa-
nie linii stawów w miejscach 
niezbędnych do uregulowania 
linii brzegowej, nadając jej 
czytelnego charakteru, co 
wpłynie na bezpieczeństwo lu-
dzi i zwierząt oraz zabezpieczy 
osuwające się skarpy wzdłuż 
linii brzegowej. 

Dokona się  nowych nasa-
dzeń, między innymi utwo-
rzony zostanie park różany, 
a na stawach wprowadzi się 
roślinność szuwarową. 

Strefa C – strefa najbliższego 
otoczenia Ogrodu Zoologicz-
nego   2,2 ha
W celu podniesienia rangi 
miejsca, znajdującego się w 
najbliższym otoczeniu wejścia 
głównego do parku, Zoo i nie-
zwykle urokliwych stawów, 
przyciągających duże ilości 
spacerowiczów, powstaną w 
tej strefie miejsca z łąkami 
kwietnymi, będące zaczątkiem 
tzw. Ogrodu Zmysłów.  Na 
łąkach wyznaczone zostaną 
meandrujące trawiaste ścieżki 
pozwalające na bezpośredni 
kontakt z florą i fauną. W ich 
obrębie dokona się nasdzeń 
drzew miododajnych i owo-
cowych.   

Wprowadzony zostanie 
nowy układ  nasadzeń, w celu 
zwiększenia bioróżnorodności.

Wprowadzony i rozbudo-
wany zostanie układ ścieżek, 
wykorzystujący istniejące aleje 
drzew. 

Utworzone zostanie miejsce 
do gry w szachy na świeżym 
powietrzu

Strefa D – drugie główne 
wejście od ul. H. Sienkiewi-
cza    2,85 ha

Nastąpi uczytelnienie strefy 
wejściowej poprzez oczysz-
czenie schodów, dokonanie 
rozbiórki betonowych krawęż-
ników i wprowadzenie nowych 
nasadzeń drzew i krzewów 
ozdobnych. Dla podkreśle-
nia znaczenia strefy wejścia 
utworzony zostanie szpaler 
z drzew (grab kolumnowy), 
a wzdłuż ciągu komunika-
cyjnego posadzone zostaną 
róże okrywowe. W ten sposób 
planuje się również wyekspo-
nowanie samolotu, który stanie 
się widoczny już w momencie 
wejścia do parku. 

Zostaną odtworzone i obsa-
dzone roślinami skarpy znaj-
dujące się w okolicy stawów. 
Do użytku zostaną włączone 
nowe ścieżki, zachęcające 
jednocześnie do odkrywania 
miejsc wyłączonych do tej 
pory z użytku.  Pomiędzy 
skarpami zostanie odtworzona 
i wyeksponowana oś widoko-
wa łącząca ul. Sienkiewicza ze 
stawami. 

Nastąpi przeniesienie bo-
iska do gry w koszykówkę 
do powstającej strefy sportu, 
a w miejscu tym utworzony 
zostanie trawnik rekreacyjny.

Strefa E – zagajnik świer-
kowy z przylegającą łąką   
1,6 ha
W zagajniku przeprowadzone 
zostaną ciecia pielęgnacyjne 

drzew oraz  usunięte zostaną 
drzewa w złym stanie fitosa-
nitarnym. Rozebrane zostaną 
betonowe krawężniki. 

Wprowadzony zostanie 
nowy układ nasadzeń wraz z 
odtworzeniem runa leśnego 
i wprowadzeniem warstwy 
krzewów.  

Powstaną nowe terenowe 
ścieżki. 

Po udrożnieniu rowów me-
lioracyjnych  utworzona zosta-
nie łąka kwietna.

Strefa F – teren dawnego 
cmentarza Ewangelickiego    
1,53 ha
Teren ten zostanie udostęp-
niony poprzez oczyszczenie 
schodów i wytyczenie ścieżek.

Rozebrana zostanie  na-
wierzchnia betonowa wokół 
drzewa, a murki okalające 
zostaną wyczyszczone . 

Nastąpi uformowanie skarp  
i ich obsadzenie roślinnością 
zadarniającą. 

Rekultywacja tego terenu 
będzie polegała na  odtworze-
nie runa leśnegoi wprowadze-
niu warstwy krzewów.   

W miejscu dawnego cmenta-
rza ewangelickiego dokona się 
nowych nasadzeń ozdobnych  o 
zmienności kwitnienia.

Strefa G – strefa lasów    3,87 
ha
Na tym obszarze nie podej-
muje się żadnych działań. 
Teren ten celowo nie zostanie 
oczyszczony. Ma pozostać jako 
naturalna enklawa dla zwierząt 
i roślin.

Strefa H – zdegradowane 
tereny – strefa sportu i re-
kreacji    4,36 ha
Prace będą polegały w pierw-
szej kolejności na oczyszcze-
niu   i odchwaszczeniu terenu.  
Nastąpi usunięcie wszystkich 
samosiewów (do 25 cm u 
podstawy pnia) i odrostów 
drzew oraz gatunków drzew 
inwazyjnych, chorych lub w 
złym stanie fitosanitarnym.  

Nastąpi demontaż elemen-
tów betonowych.  Usunięcie 
gruzu betonowego zalegają-
cego na tym obszarze.  Usu-
nięcie i wywiezienie dzikich 
składowisk  śmieci i odpadów 
pochodzenia organicznego.  

Rekultywacja tego terenu 
polegać będzie na  odtworze-
niu runa leśnego, wprowadze-
niu warstwy krzewów jako 
strefy buforowej. Wprowadze-
niu bioróżnorodności poprzez 
utworzenie łąki kwietnej. 

Ponadto nastąpi przenie-
sienie do tej strefy siłowni 
zewnętrznej, boiska do ko-
szykówki oraz piłki plażowej. 
Wykonany zostanie tor do buli.  

Strefa I – strefa najbliższego 
otoczenia strzelnicy   2,09 ha
Nastąpi demontaż  elementów 
betonowych w celu wydzie-
lenia miejsc postojowych dla 
samochodów osób korzystają-
cych ze strzelnicy, placu zabaw 
i strefy sportu

Wybudowany zostanie plac 
zabaw dla dzieci z różnych 
grup wiekowych wraz z ele-
mentami dla dzieci niepeł-
nosprawnych, w najbliższym 
sąsiedztwie powstanie wy-
dzielone roślinnością miejsce 
z ławkami dla rodziców i 
opiekunów tych dzieci

Rekultywacja tego terenu 
polegała będzie na odtwo-
rzeniu runa leśnego, wpro-
wadzeniu warstwy krzewów 
jako warstwy buforowej oraz 
w nawiązaniu do miejscowej 
tradycji dokona się nasadzeń 
wikliny i chmielu.

Odnowienie Parku im. Feliksa Szołdrskiego

Rys. 1. Podział na strefy w Parku im. Feliksa Szołdrskiego 

Wzgórze kamienne (było)

Wejście od ulicy Sienkiewicza (stare)

Dawny cmentarz ewangelicki

Rys. 2. Projekt Parku im. Feliksa Szołdrskiego

Wzgórze kamienne (jest projektowane)

Wejście od ulicy Sienkiewicza (projekt)
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MIASTO LESZNO

Urząd Miasta Leszna roz-
strzygnął drugą turę kon-
kursu ofert na rozwój spor-
tu w mieście. 800 tysięcy 
złotych podzielono na 19 
klubów sportowych – naj-
wyższe dotacje otrzymały 
MKS Real-Astromal i Klub 
Koszykarski Polonia 1912 
Leszno. 

W rozstrzygniętej drugiej 
turze konkursu złożono 25 
wniosków różnych klubów 
spor towych działających 
na terenie miasta Leszna. 
Łącznie opiewały one na 
kwotę ponad 1,6 miliona 
złotych. Do podziału było 

800 tysięcy, otrzymało je 
19 klubów. 

Największe dotacje wy-
noszą 145 tysięcy złotych 
- otrzymają je dwa kluby: 
Klub Koszykarski Polonia 
1912 Leszno oraz MKS Real
-Astromal (piłka ręczna). 110 
tysięcy otrzyma Klub Piłkar-
ski Polonia 1912, zaś MKS 
Tęcza Leszno (koszykówka 
żeńska) 105 tysięcy złotych. 
Kwoty po 50 tysięcy złotych 
przyznano kartingowcom Au-
tomobilklubu Leszczyńskiego 
i piłkarzom ze Stowarzyszenia 
Futsal Leszno. Klub Sportowy 
Unia Leszno otrzyma 40 tysię-
cy złotych, szermierze z Inte-

gracyjnego Klubu Sportowego 
Leszno 33 tysiące, siatkarze 
z UKS 9 Leszno 20 tysięcy. 
Pozostałe dotacje to kwoty 
od 12,5 tysiąca (Leszczyński 
Klub Balonowy) do 1,5 tysiąca 
złotych (WKSA Budokan). 

Sześć ofert nie otrzymało 
dofinansowania w ogóle - z 
różnych powodów, od błędów 
formalnych, takich jak nie-
właściwy wzór druku, po brak 
członków kadry narodowej. 
Wśród odrzuconych są oferty 
Aeroklubu Leszczyńskiego, 
LKS Szawer (speedrower) 
czy Leszczyńskiego Klubu 
Lekkoatletycznego Krokus
-Astromal. 

„Leszno przyjazne zwie-
rzętom” – taki tytuł ma 
program wsparcia właścicieli 
zwierząt domowych, zapre-
zentowany przez radnych 
Prawa i Sprawiedliwości. 
Zakłada on między innymi 
wsparcie osób adoptujących 
zwierzęta ze schroniska oraz 
stworzenie cmentarza dla 
zwierząt. 

Program „Leszno przyjazne 
zwierzętom” składa się z sze-
ściu punktów. Pierwszym jest 
stworzenie w ramach Straży 
Miejskiej specjalnego refe-
ratu, który będzie zajmował 
się zwierzętami - głównie 
bezdomnymi, zagubionymi 
względnie dzikimi, które 
mogą stwarzać zagrożenie dla 
mieszkańców. Radni PiS za-
powiadają też pakiet wsparcia 
adopcji zwierząt ze schroniska 
w Henrykowie zatytułowa-
ny „człowieku podaj łapę”. 
-Adoptowane zwierzę objęte 
będzie dwuletnią opieką we-
terynaryjną - mówi Adam 
Kośmider - miasto zapewni 
też półroczny zapas karmy. 
Program zakłada też remont 
henrykowskiego schroniska. 

Kolejna zapowiedź to urzą-
dzenie osiedlowych placów za-

baw dla psów, na wzór miejsca 
które działa już przy Ćwiczni 
Miejskiej. Radni zapewniają 
też, że zwiększą nakłady z 
budżetu na zabiegi sterylizacji 
psów i kotów, w celu kontrolo-
wania ich populacji. Ostatnim 
punktem prozwierzęcego pro-
gramu jest urządzenie cmen-
tarza dla zwierząt domowych. 
-Zdajemy sobie sprawę, często 
takie zwierzę traktowane jest 
jak członek rodziny, zaś dziś 
po jego śmierci można albo 
przekazać je do utylizacji u 
weterynarza, albo pochować 
pokątnie, co nie jest właściwe - 
mówi Sławomir Szczot. Radni 
PiS zamierzają wyznaczyć 
cmentarz na miejskich nie-
użytkach, choć jak zastrzegają 

dokładna lokalizacja będzie 
dopiero ustalana. 

Swój program w formie 
projektu uchwały radni PiS 
zamierzają złożyć w Biurze 
Rady Miejskiej 4 paździer-
nika, w Międzynarodowym 
Dniu Zwierząt. Będzie to naj-
prawdopodobniej tuż przed  
Kośmider nie ukrywają, że ich 
zdaniem warunkiem powodze-
nia programu jest wygrana w 
wyborach. Adam Kośmider 
zapewnił też, że w najbliż-
szych miesiącach będzie wo-
lontariuszem w schronisku w 
Henrykowie, zaś obaj panowie 
na prezentującej program kon-
ferencji pojawili się ze swoimi 
pupilami: Kośmider z psem, a 
Szczot z królikiem. 

Znamy oferty przetargu na 
przebudowę ul. Słowiańskiej. 
Dobra wiadomość jest taka, 
że wzięły w nim udział dwie 
firmy, natomiast zła, że obie 
ofert są znacznie wyższe od 
zaplanowanych w budżecie 
środków. 

W ramach przebudowy ul. 
Słowiańskiej zaplanowano 
drogę dla rowerów, nowe chod-
niki, przejścia dla pieszych i 
przejazdy dla rowerzystów, a 
także ukośne oraz równoległe 
do jezdni miejsca parkingowe.
Projekt zakłada też przełoże-
nie kostki brukowej na jezdni. 

-Wpłynęły dwie, od firmy z 
Krobi na kwotę 3.123 tysiące 
złotych oraz od konsorcjum z 
Leszna na kwotę 2. 654 tysiące 
złotych - mówi Małgorzata 
Łakomy z Biura Projektów 

Współfinansowanych UML. 
To niestety o wiele więcej niż 
szacował samorząd - zapla-
nowane środki wynosiły 1,7 
miliona złotych. 

Teraz do prezydenta i rad-
nych należeć będzie decyzja, 
czy poszukają w budżecie 
brakującego prawie miliona 
złotych, czy ogłoszą nowy 
przetarg. Problemem są jednak 
terminy - miasto otrzymało bo-
wiem na remont Słowiańskiej 
rządową dotację w wysokości 
1,2 miliona złotych, jednak 
warunkiem skorzystania z niej 
jest zakończenie inwestycji do 
połowy listopada

160 hektarów pod budow-
nictwo mieszkaniowe, 80 
hektarów pod przemysł, 
nowy park na Antoninach i 
zagospodarowanie żwirow-
ni na Zaborowie to główne 
kierunki rozwoju Leszna 
na najbliższe 10 lat. Przed-
stawił je prezydent Łukasz 
Borowiak. 

Prezydent Łukasz Borowiak 
podczas konferencji prasowej, 
na której zapowiedział ubiega-
nie się o reelekcję przedstawił 
też koncepcję działań prze-
strzennych Leszna. Opiewa 
ona na najbliższe 10 lat, czyli 
na dwie kadencje samorządu. 
Główne założenia działań pla-
nistycznych to rozwój nowych 
terenów przeznaczonych pod 
mieszkalnictwo i działalność 
gospodarczą. 

Tereny mieszkaniowe mają 
być powiększone o 160 hek-
tarów: 50 ha na Zaborowie, 

30 do 60 na Gronowie, 20 na 
Grzybowie i 30 na Zatorzu. 
Większość ziemi należy do 
prywatnych właścicieli oraz 

Skarbu Państwa, samorząd 
dysponuje 50 hektarami na 
Zaborowie. -Sprzedaż działek 
nie może iść „na żywioł”, tyl-
ko być prowadzona w sposób 
skoordynowany, ponieważ 
pociąga za sobą konieczność 
wybudowania infrastruktury, 
a to duże koszty ponoszone 
przez miasto - zastrzega pre-
zydent Borowiak. 

W najbliższej dekadzie 
zwiększyć się ma też po-
wierzchnia przeznaczona pod 
działalność gospodarczą. Tu 
zaplanowano rozwój północnej 
części strefy przemysłowej 
VASA o 40 hektarów. Kolejne 
40 ha zająć ma nowa strefa 
przemysłowa VASA II. 

Koncepcja obejmuje także 
nowe tereny wypoczynkowe, 
na przykład nowy park An-
toniny o powierzchni aż 50 
hektarów, rozbudowę parku 
miejskiego przy ul. Norwi-
da - na terenie Miejskiego 

Zakładu Zieleni czy wreszcie 
zagospodarowanie na cele 
rekreacyjne żwirowni na 
Zaborowie. 

Plan rozwoju Leszna przed-
stawiony przez prezydenta 
zakłada również nowe rozwią-
zania transportowe: budowę 
węzła przesiadkowego z tu-
nelem podziemnym łączącym 
dworzec PKP z centrum mia-
sta i Zatorzem, modernizację 
systemu transportu publicz-
nego i rozwój infrastruktury 
pieszo-rowerowej. 

Ost a t n i m pr io r y t e t em 
programu jest rewitalizacja 
Starówki, zwłaszcza trzech 
głównych miejskich placów: 
Rynku, Placu Metziga i No-
wego Rynku. 

W najbliższych dwóch la-
tach zaplanowane do realizacji 
zadania to między innymi 
remont Ratusza, moderniza-
cja Szkoły Podstawowej nr 3, 
nowa siedziba biblioteki na 
Placu Metziga oraz realizacja 
założenia parkowego przy ul. 
Unii Europejskiej wraz ze 
zbiornikiem retencyjnym. W 
latach 2021-23 zrealizowa-
ne mają być między innymi 
modernizacja Placu Metziga, 
połączenie podziemne Zatorza 
z centrum przez dworzec PKP 
oraz nowa droga łącząca Gro-
nowo z Rondem Antoniny. Na 
ostatnią pięciolatkę do 2028 
roku zaplanowano takie za-
dania jak modernizacja płyty 
Rynku, przebudowa Nowego 
Rynku, zagospodarowanie 
terenu po „Goplanie” oraz 
realizacja nowych stref prze-
mysłowych. 

Najwięcej na koszykarzy 
i szczypiornistów 

Prozwierzęce pomysły PiS

Słowiańska o prawie milion droższaJak zmieni się Leszno do 2028r.? 

Grupa blisko 40 osób po raz 
kolejny spotkała się pod gma-
chem Sądu Rejonowego przy 
ul. Dąbrowskiego, aby w ten 
sposób wyrazić swój sprzeciw 
wobec wprowadzonej przez 
rząd reformie wymiaru spra-
wiedliwości  oraz zmianom w 
Sądzie Najwyższym.  Trudno 
jednak doszukiwać się, że był 
to protest. Zgromadzone osoby 
przez dobrą godzinę wymie-
niały się swoimi spostrzeże-
niami dotyczącymi polityki, 
a na koniec odśpiewały hymn. 
– Rozmawiajmy, przekonujmy 
i wyjaśniajmy te sprawy z 
innymi.  Jedynie w ten sposób 
możemy coś zdziałać – zwra-
cała się do zgromadzonych 
Adriana Machowiak, liderka 
leszczyńskiego KodPowo-
dem spotkania była ustawa 
uchwalona przez polityków 
Prawa i Sprawiedliwości, na 
mocy której wszyscy sędzio-
wie Sądu Najwyższego, którzy 
ukończyli 65 lat, przechodzą w 
stan spoczynku. Takie regula-
cje prawne spowodowały, że 
obecna prezes SN - Małgorzata 
Gersdorf, co do zasady straci-
łaby swoje stanowisko. Prezes 
jednak nie zamierza odpuścić 
i powołując się na zapisy Kon-

stytucji zamierza sprawować 
swoją funkcję jeszcze dwa lata. 

Chciałam oświadczyć, że 
moja kadencja trwa do 2020 
roku - mówiła wczoraj pod-
czas protestu przed Sądem 
Najwyższym. 

Właśnie o tej sprawie roz-
mawiali ze sobą uczestnicy 
wczorajszego spotkania przed 
leszczyńskim Sądem Rejo-
nowym. Miało ono charakter 
bardzo spokojny. Zgroma-
dzone osoby nie skandowały 
haseł, nie było również mikro-
fonu. Była to bardziej rozmowa 
w dużym gronie aniżeli protest 
podobny do tych, jakie znamy 
m.in. z zeszłego roku. 

Zgromadzonych przywitała 
Adriana Machowiak, która 
podziękowała za przybycie 
oraz wyraziła swoją opinię 
dotyczącą aktualnej sytuacji 
politycznej. 

- Na dobrą sprawę to ja nie 
wiem co się teraz wydarzy. 
Są takie zawirowania prawne, 
że chyba nikt tego nie wie. 
Dla mnie pani prezes nadal 
pracuje. Co PiS wykombinu-
je dalej? 23 lipca prezydent 
ma wnioskować o zmianę 
Konstytucji i referendum w 
tej sprawie. Uważam, że na 

początku dobrze byłoby gdy-
by jej przestrzegał, a dopiero 
potem mówił o jakichkolwiek 
zmianach - mówiła. 

Zgromadzone osoby za-
stanawiały się co w tej całej 
sytuacji mają robić dalej. Padło 
wiele głosów mówiących o 
tym, że należy przede wszyst-
kim rozmawiać ze społeczeń-
stwem i przedstawić mu swoje 
argumenty. 

- Tylko tak jesteśmy wstanie 
coś zrobić. (…) Rozmawiajmy, 
przekonujmy, wyjaśniajmy. 
Proszę Was, róbcie to językiem 
argumentów, a nie mową nie-
nawiści - dodała Machowiak. 

- Rozmawiajmy o tym 
przy różnych okazjach. Prze-
konujmy swoich bliskich, 
znajomych. Przytaczajmy 
argumenty i starajmy się to 
wszystko wyjaśnić. Do tych 
najbardziej zatwardziałych 
zapewne nie dotrzemy, ale 
mamy realną szansę wpłynąć 
na swoje najbliższe otoczenie 
- wtórował jej radny Tomasz 
Malepszy. 

Tradycyjnie pod płotem 
sądu niektóre osoby zostawiły 
zapalone znicze. Spotkanie 
zakończyło się wspólnym 
odśpiewaniem hymnu. 

Spotkanie przed sądem 

Teraz do prezydenta i 
radnych należeć będzie 
decyzja, czy poszukają 
w budżecie brakującego 
prawie miliona złotych, 
czy ogłoszą nowy prze-
targ.

„decyzja, czy poszukają „decyzja, czy poszukają 
w budżecie brakującego „w budżecie brakującego 
prawie miliona złotych, 
„

prawie miliona złotych, 
„

czy ogłoszą nowy prze-

„
czy ogłoszą nowy prze-

W najbliższej dekadzie zwiększyć się ma też 
powierzchnia przeznaczona pod działalność 
gospodarczą... 
Plan rozwoju Leszna przedstawiony przez pre-
zydenta zakłada również nowe rozwiązania 
transportowe.

„W najbliższej dekadzie zwiększyć się ma też „W najbliższej dekadzie zwiększyć się ma też 
powierzchnia przeznaczona pod działalność „powierzchnia przeznaczona pod działalność 

Plan rozwoju Leszna przedstawiony przez pre-

„
Plan rozwoju Leszna przedstawiony przez pre-
zydenta zakłada również nowe rozwiązania 

„
zydenta zakłada również nowe rozwiązania 
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 Leszno
Szłapka z Nowoczesnej kry-
tykuje rządy PIS o zwięk-
szające się podatki

Była partia Ryszarda Petru 
– Nowoczesna – nie ma nic 
do zaoferowania Polakom. 
Ugrupowanie te kojarzone z 
nurtem liberalnym, a nawet 
libertyńskim, w swej istocie 
promuje silnych, zdrowych 
i bogatych. Zupełnie jednak 
zapomina o zwykłych obywa-
telach. Nowoczesna próbuje 
odbić się od sondażowego 
dna tworząc totalną opozycję, 
krytykując wszystko co robi 
Prawo i Sprawiedliwość. To 
jednak nie jest wszystko. 
Ich lokalny poseł donosi na 
Polskę do Brukseli i żąda 
wprowadzenie sankcji wobec 
Polski. Myślę, że Polacy nie 
akceptują takich postaw, stąd 
poparcie dla .Nowoczesnej 
poniżej progu wyborczego.

Co do krytyki, każda partia 
opozycyjna ma do tego 
prawo, ale musi być ona uza-
sadniona. Sama krytyka to za 
mało. Niech przedstawią swój 
pomysł na Polskę …. a może 
lepiej nie, bo nikt już ich nie 
będzie popierał. Przykład: 
Nowoczesna jest za likwida-
cją Programu Prorodzinnego 
500+, a Platforma Obywa-
telska wzięła ich pod swoje 
skrzydła.

Pogląd, że rząd finansuje 
programy społeczne zwięk-
szając podatki jest kom-
pletnie nietrafiony. Opłaty, 
podatki lokalne, różne 
daniny państwowe i samorzą-
dowe rosną lub zmniejszają 
się niezależnie od tego kto 
rządzi. Rząd PiS finansuje 
wydatki społeczne z uszczel-
nienia systemu podatkowego, 

z zwiększonych wpływów 
podatkowych związanych 
z rozwojem gospodarczym 
oraz z racjonalizacji wydat-
ków państwowych … i to jest 
prawda!

Samorządowa kampania 
wyborcza coraz bliżej. 
Jesteście przygotowani?

Komitet Miejski Prawa i 
Sprawiedliwości przygo-
towuje się do wyborów 
samorządowych. Niedawno 
przedstawiliśmy swojego 
kandydata na prezydenta 
Leszna. Jest nim radny Adam 
Kośmider. Otrzymał już 
mandat społeczny do ubiega-
nia się o tą funkcję, bowiem 
został wybrany radnym, a w 

wyborach na senatora otrzy-
mał 33 tys. głosów i niewiele 
mu zabrakło aby nim został. 
Solidnie przygotowaliśmy się 
do zbliżających się wyborów 
samorządowych, więc mamy 
konkretny program, który 
prezentujemy przy różnych 
okazjach. Mamy już też pra-
wie skompletowaną listę kan-
dydatów do Rady Miejskiej. 
Stawiamy na sprawdzonych 

samorządowców, działaczy 
społecznych i sportowych … 
po prostu dobrych ludzi.

Proszę podsumować lata 
rządów Prawa i Sprawiedli-
wości?

Prawo i Sprawiedliwość jest 
jedynym ugrupowaniem pro-
gramowym. Proszę zwrócić 
uwagę, że tak jak w kraju, tak 
w Lesznie realizujemy kon-
kretne obietnice wyborcze. 
Na łamach w Pana gazecie 
nie starczyłoby miejsca aby 
przedstawić to, co zrobiliśmy 
w kraju i w Lesznie. Przypo-
mnę, że PiS w kraju obniżył 
wiek emerytalny; dokonał 
reformy sądownictwa; wpro-
wadził program prorodzinny 
i demograficzny 500+; dzieci 
otrzymają wyprawkę szkolną 
„Dobry Start” w wysoko-
ści 300 zł; utworzyliśmy 
Wojska Obrony Terytorial-
nej, wdrożyliśmy reformę 
edukacji likwidując gimnazja 
i wzmacniając szkolnictwo 
zawodowe. I można tak wy-
mieniać i wymieniać. 

W Lesznie także nie zmarno-
waliśmy tych czterech lat. Z 
Prawiem i Sprawiedliwością 
kojarzone są takie inicjatywy 
jak: Leszczyńskie Becikowe; 
podwyżki dla pracowników 
samorządowych, teleopieka 
dla seniorów, kontenery 
kultury, tablety w klasie 
eksperymentalnej, Strategia 
dla Seniorów i Strategia 
dla Młodzieży; utworzenie 
Centrum Usług Wspólnych; 
e-dzienniczek dla wszyst-
kich rodziców; Wychowanie 
Wodne; sztuczne lodowisko; 
Biała Niedziela; szczepienia 
przeciwko HPV; Karta Lesz-
czyńskiej Rodziny, przychod-
nia leczenia niepłodności; 
obniżenie cen obiadów 

w szkołach; czy polityka 
historyczna polegająca na 
przywracaniu pamięci dla 
bohaterów i wiele, wiele 
innych inicjatyw. W uznaniu 
naszej polityki prorodzinnej, 
Leszno otrzymała tytuł Wiel-
kopolska Gmina Przyjazna 
Rodzinie.

Co proponujecie mieszkań-
com w przyszłej kadencji 
rady miejskiej?

Na ukończeniu jest poważna 
analiza społeczno-gospodar-
cza oraz postulaty progra-
mowe, a to wszystko będzie 
zawarte w Programie Rozwo-
ju Leszna na najbliższe 10 lat. 
Przy pracy nad programem 
wzięło udział grono spe-
cjalistów z różnych dziecin 
tak, aby odpowiedzieć na 
wszystkie zasadnicze wy-
zwania tak, aby Leszno stało 
się miastem przyszłości, aby 
ominęła go zaraza wyludnie-
nia, pauperyzacji i katastrofy 
demograficznej. Mamy na te 
wyzwania już odpowiedź. 

Pierwszym, zaprezentowa-
nym postulatem jest wprowa-
dzenie Leszczyńskiego Bonu 
Edukacyjnego. Pomysł jest 
następujący - każde dziecko, 
które mieszka w Lesznie, 
otrzyma Leszczyński Bon 
Edukacyjny o wartości 500 zł 
na rok. Z tym Bonem rodzic 
udaje się do organizatora 
zajęć pozalekcyjny. Przeka-
zując go jednocześnie zapi-

suje dziecko na te zajęcia. 
Mogą być to kursy językowe, 
zajęcia rozwojowe, wyrów-
nawcze, popularnonaukowe 
czy sportowe. Organizator 
wymienia Bon na dofinanso-
wanie do jego działalności. 
Czy będę jeszcze jakieś 
dodatkowe opłaty w postaci 
klubowych składek czy cze-
snego, to już pozostawiamy 
umowie pomiędzy rodzicem 
a organizatorem.

W ten sposób sprawiedliwie, 
według kryterium zaintereso-
wania dzieci i rodziców, będą 
dzielone środki wsparcia 
samorządu między organiza-
torami. Wyeliminuje się takie 
sytuacji, gdzie sekcja sporto-
wa zrzeszająca kilkadziesiąt 
dzieci otrzymała kilka lat 
temu dofinansowanie na po-
ziomie 1000 zł na rok, a inna 
sekcja tej samej dyscypliny 
dla dorosłych otrzymała 
15.000 zł.

Jednym słowem, stawiamy 
na dofinansowanie zajęć 
edukacyjnych i sportowych 
dla dzieci i młodzieży. 

Skąd na to środki? Te pienią-
dze już są w budżecie miasta, 
a więc nie będzie większych 
wydatków. Zmienimy tylko 
sposób ich dystrybucji na 
bardziej sprawiedliwy. Swoją 
szansę dostaną te dyscy-
pliny sportowe, które słabo 
dofinansuje miasto, jeśli 
przedstawią ciekawa ofertę 
dla młodych ludzi w Lesz-
nie. Skutek może być taki, 
że pojawią się także nowe, 
ciekawe zajęcia edukacyjne, 
rozwojowe czy sportowe.

Kolejne postulat programowe 
będziemy odsłaniali na kon-
ferencjach pracowych.

rozmawiał Franciszek Gwardzik

Rozmowa z przewodniczącym Rady Miasta Leszna oraz liderem Prawa i Sprawiedliwości w Lesznie – panem Sławomirem Szczotem

Do Rady Miasta mamy sprawdzonych kandydatów

Jednym z głównych celów 
jest odbudowanie zaufania 
pomiędzy obywatelami i or-
ganami wymiaru sprawiedli-
wości. Doprowadzić do tego 
ma 5 najistotniejszych założeń:                     
1. Wprowadzenie instytucji 
skargi nadzwyczajnej

Będzie ją można wnieść 
od każdego prawomocne-
go orzeczenia sądowego, 
kończącego postępowanie 
w sprawie, w sytuacji gdy:                                                                                    
1) orzeczenie narusza za-
sady lub wolności i pra-
wa człowieka i obywatela 
okreś lone w Konstytucji;                                                                                                                                  
2) orzeczenie w sposób ra-
żący narusza prawo przez 
błędną jego wykładnię lub 
niewłaściwe zastosowanie;                                                                                                                               
3) zachodzi oczywista sprzecz-
ność istotnych ustaleń sądu z 
treścią zebranego w sprawie 
materiału dowodowego.

Podmiotami upoważniony-
mi do jej wniesienia będą: Pro-
kurator Generalny, Rzecznik 
Praw Obywatelskich, grupa 
co najmniej 30 posłów lub 20 
senatorów, oraz – w zakresie 
swojej właściwości – Prezes 
Prokuratorii Generalnej Rze-
czypospolitej Polskiej, Rzecz-
nik Praw Dziecka, Rzecznik 
Praw Pacjenta, Przewodniczą-
cy Komisji Nadzoru Finanso-
wego i Rzecznik Finansowy.                                                                                                                           
Skarga nadzwyczajna grupy 
posłów lub senatorów wno-
szona będzie przez Marszałka 
Sejmu lub Marszałka Sena-
tu, który, oprócz wskazane-

go przez grupę posłów lub 
senatorów przedstawiciela, 
będzie mógł upoważnić pra-
cownika Kancelarii Sejmu lub 
Senatu, adwokata lub radcę 
prawnego do jej popierania.                                                                                            
2. Wprowadzenie ławników, 
jako czynnika społecznego, 
w postępowaniach dyscy-
plinarnych oraz sprawach 
ze skarg nadzwyczajnych                                           
Ławników miałby wybierać 
Senat Rzeczypospolitej Pol-
skiej spośród kandydatów 
zgłaszanych przez obywa-
teli – bezpośrednio lub za 
pośrednictwem organizacji 
społecznych. Liczbę ławni-
ków Sądu Najwyższego ma 
określać Kolegium Sądu Naj-
wyższego. Ich kadencja będzie 
trwała 4 lata a zasady funkcjo-
nowania będą odpowiadały 
tym obowiązującym obecnie 
w odniesieniu do ławników 
w sądach powszechnych.                                                                                         
3. Zwiększenie „kontroli spo-
łecznej” transparentności dzia-
łania SN „Kontrola społeczna 
jest najlepszym gwarantem 
prawidłowego funkcjonowania 
sądów” - czytamy. Dlatego 
Sąd Najwyższy ma być zo-
bligowany do niezwłocznego 
publikowania wszystkich swo-
ich orzeczeń wraz z uzasadnie-
niami w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie inter-
netowej Sądu Najwyższego.                                                                                        
Do publicznej wiadomości 
mają być niezwłocznie po-
dawane także informacje o 
dodatkowym zatrudnieniu 

oraz innym zajęciu zarob-
kowym sędziów Sądu Naj-
wyższego oraz rozstrzygnię-
cia spraw dyscyplinarnych.                                                                                          
4. Utworzenie Izby Kon-
t r o l i  N a d z w y c z a j n e j 
i Spraw Publicznych oraz 
I z b y  D y s c y p l i n a r n e j                                                                                                               
Zadaniem pierwszej będzie 
przede wszystkim rozpatry-
wanie skarg nadzwyczajnych, 
a także tych dotyczących spraw 
z zakresu prawa publicznego, 
rozpatrywane dotychczas przez 
Izbę Pracy, Ubezpieczeń Spo-
łecznych i Spraw Publicznych.                                                              
Izba Dyscyplinarna będzie re-
alizowała zadania związane z 
odpowiedzialnością dyscypli-
narną. Sprawy dyscyplinarne 
sędziów Sądu Najwyższego 
mają być rozpatrywane w 
pierwszej instancji przez Sąd 
Najwyższy składający się z 
dwóch sędziów Izby Dyscypli-
narnej oraz jednego ławnika, 
zaś w drugiej instancji przez 
Sąd Najwyższy w składzie 
trzech sędziów   Izby Dyscy-
plinarnej i dwóch ławników.

Ponadto prezydent będzie 
miał prawo wyjścia z ini-
cjatywą powołania, z grona 
sędziów Sądu Najwyższego, 
sądów powszechnych i woj-
skowych, Nadzwyczajnego 
Rzecznika Dyscyplinarnego.                                                                                                                      
Prezydencki projekt zawiera 
także zmiany w zakresie po-
stępowania dyscyplinarnego w 
sądownictwie powszechnym, 
wojskowym oraz w prokura-
turze, dostosowujące przepi-

sy obowiązujących ustaw do 
zmian wynikających z utwo-
rzenia Izby Dyscyplinarnej.

Modyfikacja statusu sę-
dziów Sądu Najwyższego                                                         
Wyłanianie kandydatów na 
stanowisko sędziego Sądu 
Najwyższego ma być prostsze. 
Wolą projektodawcy jest, by 
zapewnić bezstronności pro-
cedury wyboru oraz zwiększyć 
zaangażowanie Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej w 
tryb powoływania sędziów 
Sądu Najwyższego. Sędzio-
wie mają być niezależni oraz 
bezstronni. 

Ławnicy oraz inne zmiany 
na rzecz społeczeństwa obywa-
telskiego W postępowaniach 
dyscyplinarnych prowadzo-
nych przed Sądem Najwyż-
szym oraz w sprawach ze skarg 
nadzwyczajnych orzekać będą 
składy sędziowsko-ławnicze.     
W związku z powyższym, w 
projekcie ustawy uregulowano 
sposób wyboru oraz zasady 
funkcjonowania ławników 
Sądu Najwyższego. Zapropo-
nowano, by ławników wybie-
rał Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej spośród kandydatów 
zgłaszanych przez obywateli 
– bezpośrednio lub za pośred-
nictwem organizacji społecz-
nych. Liczbę ławników Sądu 
Najwyższego określać będzie 
Kolegium Sądu Najwyższego. 
Ławnicy Sądu Najwyższego 
będą wybierani na czteroletnią 
kadencję. Zasady ich funkcjo-
nowania będą analogiczne do 

zasad obowiązujących obecnie 
w odniesieniu do ławników w 
sądach powszechnych. 

Projekt zawiera także szereg 
rozwiązań mających gwaranto-
wać transparentność działania 
Sądu Najwyższego. Wynika to 
z przyjętego przez projekto-
dawcę założenia, że kontrola 
społeczna jest najlepszym 
gwarantem prawidłowego 
funkcjonowania sądów. 

Ustawa o SN – Zmiany w 
SN powstaną  2 nowe izby z 
udziałem ławników wybiera-
nych przez Senat RP. Ustawa 
przewiduje przechodzenie 
sędziów SN w stan spoczynku 
po ukończeniu 65 roku życia. 
– możliwość przedłużenia do 
70 roku życia za zgodą Pre-
zydenta.

Ławnicy będą dostawać nie-
co ponad 200 zł. za dzień peł-
nienia obowiązków (prop. PiS)

N o w e  i z b y  w  S N  ;                                                                                                                           
-Izba Kontroli Nadzwyczaj-
nej i  Spraw Publ icznych                                                                    
- Izba Dyscyplinarna 

Wprowadzenie instytucji 
skargi nadzwyczajnej, która 
ma za zadanie „ korygować 
„ prawomocne orzeczenia 
sądowe.

Inna ważna rola SN – to wy-
dawanie uchwał. Mają służyć 
ujednolicaniu orzecznictwa 
sądów powszechnych. Chodzi 
o to, by dwa sądy w różnych 
częściach kraju nie rozumiały 
tych samych przepisów w 
inny sposób. SN może uchylić 
wyrok – jeżeli sędzia sądu po-

wszechnego źle zinterpretował 
przepis, który zastosował – bo-
wiem SN w rozumieniu zasady 
jest „sądem prawa”. Co do 
faktu, że doszło do błędnego 
ustalenia faktów w procesie 
to SN co do zasady nie będzie 
tego brał pod uwagę.

SN będzie dzielił się na trzy 
izby: - prawa publicznego, 
-prawa prywatnego, - dyscy-
plinarną.

Dobra zmiana by sprawo-
wanie stanowiska sędziego SN 
miała pełnić osoba, która ma 
m. innymi – wyłącznie obywa-
telstwo polskie oraz, która nie 
była prawomocnie skazana za 
umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego.

Wprowadzenie do ustawy o 
SN jedną z 4 grup nowych roz-
wiązań tj. – udział ławników, 
jako czynnika społecznego 
w niektórych (!?) postepowa-
niach prowadzonych przez SN 
oraz inne rozwiązania na rzecz 
społeczeństwa obywatelskiego.

Większość propozycji i 
zmian w polskim wymiarze 
sprawiedliwości dokonuje się 
w czasie kiedy resortem tym 
kieruje Zbigniew Ziobro: - 
Min. Spraw. i Prok. Gen.:  od 
31.10.2005 do 07.09.2007 i 
ponownie od 11.09.2007 do 
16.11.2007 następnie jako Min. 
Spraw. od 16.04.2015  i  Prok. 
Gen. od 04.03.2016.      

Poznańskie 
Stowarzyszenie Patriotyczne 

Rzecznik Zarządu PSP
- mgr inż. Bogdan Bera

Ławnik w zmianach ustawy o ustroju sądów powszechnych

Co do krytyki, każda 
partia opozycyjna ma 
do tego prawo, ale 
musi być ona uzasad-
niona

Na łamach w Pana ga-
zecie nie starczyłoby 
miejsca aby przedsta-
wić to, co zrobiliśmy w 
kraju i w Lesznie

„Co do krytyki, każda „Co do krytyki, każda 
partia opozycyjna ma „partia opozycyjna ma 
do tego prawo, ale „do tego prawo, ale 
musi być ona uzasad-

„
musi być ona uzasad-

„Na łamach w Pana ga-„Na łamach w Pana ga-
zecie nie starczyłoby „zecie nie starczyłoby 
miejsca aby przedsta-„miejsca aby przedsta-„
wić to, co zrobiliśmy w 

„
wić to, co zrobiliśmy w 
kraju i w Lesznie

„
kraju i w Lesznie
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Kiedy Pan poznał dr Ta-
deusza Zyska, znanego wy-
dawcę, a kiedy pojawił się 
pomysł, że może on zostać 
kandydatem PiS na prezy-
denta Poznania?

Tadeusza Zyska poznałem 
dzięki uczestnictwu w pra-
cach Akademickiego Klubu 
Obywatelskiego im. Prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego. 
Wchodził on i nadal wchodzi w 
skład zarządu tego stowarzy-
szenia, a ja byłem i jestem jego 
szeregowym członkiem. Jako 
uznany i doceniony wydawca 
wzbudził moje zainteresowa-
nie. Stopniowo się do siebie 
zbliżaliśmy. Nie było to trudne, 
bo Tadeusz jest człowiekiem 
mającym przyjacielski stosu-
nek do otoczenia.

Na początku 2016 r. zaczą-
łem się zastanawiać nad tym, 
kogo zarekomendować jako 
kandydata PiS na prezydenta 
Poznania. Punktem wyjścia 
było to, iż nasza poznańska 
organizacja mogła zapropo-
nować 3-4 interesujących kan-
dydatów ze swoich szeregów. 
Problem w tym, że każdy z 
nich miał – wedle racjonalnych 
prognoz – ograniczone szanse 
efektywnego poszerzenia na-
szego elektoratu, czyli przycią-
gnięcia uwagi i sympatii oraz 
przekonania do głosowania 
tych, którzy są czy to scep-
tyczni wobec PiS, czy też mają 
pewną dozę niechęci do naszej 
formacji. Już wtedy można 
było zakładać, choć oczywi-

ście z ryzykiem, że poparcie 
dla PiS w Poznaniu wzrośnie 
do ok. 30%, co byłoby i tak 
znacząco większe niż poparcie 
dotychczasowe. To jednak zbyt 
mało dla wygrania wyborów 
prezydenckich. Dlatego warto 
było postawić na kandydata 
sprzyjającego naszej formacji, 
lecz jednak realnie autono-
micznego względem PiS.

W maju, może w czerwcu 
2016 r. zaproponowałem Ta-
deuszowi kandydowanie na 
prezydenta miasta, lecz on tyl-
ko się roześmiał. Ale jesienią 
tamtego roku, było to chyba 
w październiku, indagowany 
przez mnie po raz trzeci albo 
czwarty, wyraził zgodę. Pierw-
sze trzy posiedzenia wówczas 

nowo wybranego zarządu po-
znańskiej organizacji PiS – w 
listopadzie i grudniu 2016 r. i w 
styczniu 2017 r. – poświęcone 
były wyłącznie sprawie kandy-
data na prezydenta Poznania. 
Ostatecznie zarząd postawił 
na Tadeusza Zyska. Zgodnie z 
naszym statutem, kandydatura 
jego została zatwierdzona 
w połowie kwietnia, ale już 
bieżącego roku, w pakiecie 
kandydatów 20 dużych pol-
skich miastach.

Czym Tadeusz Zysk może 
wzbudzić zainteresowanie 
wyborców?

Dr Tadeusz Zysk ma wiele 
zalet ważnych dla poznańskich 
wyborców. Jest człowiekiem 

gruntownie wykształconym i 
umiejącym korzystać ze zgro-
madzonych zasobów wiedzy. 
Formacja z dziedziny socjo-
logii i psychologii społecznej 
ułatwia mu prognozowanie 
przyszłości, co jest cenną 
umiejętnością organizatorów 
życia publicznego. Swoim ży-
ciem zawodowym udowodnił, 
iż jest utalentowanym oraz 
skutecznym przedsiębiorcą 
i to na trudnym rynku wy-
dawniczym. Jego biznesowa 
historia jest prostym dowodem 
na to, że ma szczęśliwą rękę do 
zarządzania. Będzie z talentem 
zarządzał sporymi zasobami 
poznańskiego samorządu. W 
swej drodze życiowej poznał 
wielu ludzi i ze świata nauki, 
i biznesu, i kultury, co mu 
bardzo ułatwia rozwiązy-
wanie problemów. Będzie to 
też ułatwiało mu pracę jako 
prezydentowi Poznania. Jest 
człowiekiem zamożnym. To 
wyraźny znak tego, iż zabiega 
o urząd nie dla siebie, lecz by 
z siebie dać innym. By spłacić 
dług zaciągnięty wobec mia-
sta, które szczęśliwie dla siebie 
i swojej rodziny wybrał przed 
wielu laty na swoje gniazdo. 
Kto nie jest uprzedzony, ma 
szczere serce i otwarty umysł, 
jasno to widzi, a co najmniej 
przeczuwa. Mimo wielu nie-
tuzinkowych sukcesów, w 
codziennych kontaktach jest 
– tak jak my – zwykłym zja-
daczem chleba. Wyróżnia się 
pogodą i optymizmem, a także 
tym, że jest sympatycznym 
opowiadaczem anegdot.

Czy nie rażą Pana i Pana 
środowisko wypowiedzi dr 
Zyska dotyczące in vitro czy 
marszów równości?

Liczą się czyny, nie sło-
wa. Tadeusz jest dbającym 
mężem, troskliwym ojcem 
oraz zapobiegliwym gospo-
darzem domu i opiekunem 
wieloosobowej rodziny. To 
poświadcza jego faktyczne 
wybory ideowe. A poza 
tym, gdybyśmy w szerokim 
kręgu sojuszników i osób 
wspierających chcieli we 
wszystkim uzyskać jedność 
poglądów, stalibyśmy się 
nowymi bolszewikami.

Co powinno być motywem 
przewodnim kampanii Ta-
deusza Zyska?

Jest oczywiście wiele pro-
blemów, które przyszły pre-
zydent musi rozwiązać. Naj-
bardziej syntetycznie można 
powiedzieć, że głównym jego 
zadaniem jest wyrobienie 
marki Poznaniowi w kraju 
i za granicą. Musi zabiegać 
o to, by uczynić Poznań 
wielostronnie atrakcyjnym 
dla mieszkańców, przedsię-

biorców i turystów. Poprzez 
odpowiednie inwestycje – a 
w tym trzy czwarte tajemnicy 
– oraz właściwe zarządza-
nie zasobami materialnymi 
i niematerialnymi Poznań 
winien osiągnąć renomę 
miasta przyjaznego ludziom 
młodym i rodzinom, także 
tym na dorobku, miasta, w 
którym łatwo o odpoczynek 
i rekreację, przyciągającego 
licznymi atrakcjami kultury, 
miasta będącego kolebką pol-
skiej państwowości i twierdzą 
polskości. Poznań mógłby być 
liderem w ułatwianiu zorga-
nizowanym mieszkańcom re-
alnego zarządzania miastem, 
w szczególności poprzez 
zapewnienie im udziału we 
współdecydowaniu o zamie-
rzeniach inwestycyjnych.

Czy będzie Pan bezpośred-
nio wspierał dr Tadeusza 
Zyska po jego ewentualnej 
wygranej? Czy porzucić Pan 
politykę krajową?

Będę posłem do końca kaden-
cji i mam nadzieję dłużej. Nie 
mam zamiaru rezygnować 
z zaangażowania w sprawy 
publiczne mojej Ojczyzny, a 
więc także mego rodzinnego 
miasta. Do Poznania jestem 
nieuleczalnie przywiązany, 
to moje miejsce na ziemi. 
Dlatego tak bardzo boli mnie 
marnowanie jego potencjału, 
w szczególności przez ludzi 
nierozgarniętych oraz może 
rozgarniętych, lecz nieuczci-
wych.

Dr Tadeusz Zysk konkretnym kandydatem 
na prezydenta Poznania

Rozmowa z posłem Tadeuszem Dziubą o kandydacie PiS na prezydenta Poznania dr Tadeuszu Zysku 

Żywiec był miastem z naj-
bardziej zanieczyszczonym 
powietrzem w Europie w 
2016r. - wynikało z raportu 
Światowej Organizacji Zdro-
wia. W pierwszej dziesiątce 
znajdowało się jeszcze pięć 
innych polskich miast. Ra-
port WHO był miażdżący 
dla Polski. Z 50 miast UE o 
najgorszej jakości powietrza 
aż 33 leżały w naszym kraju. 
Tuż za Żywcem uplasowa-
ła się śląska Pszczyna a w 
czołówce znalazły się jeszcze 
Rybnik (4. miejsce), Wodzi-
sław Śląski (5.), Opoczno 
(6.), Sucha Beskidzka (7.) i 
Godów (8.). Pierwszą „10” 
uzupełniały trzy miasta buł-
garskie.

Najpełniejszy na świecie ran-
king dotyczący zanieczyszcze-
nia powietrza został właśnie 
zaktualizowany (WHO, maj 
2018r): już 36 spośród 50 naj-
bardziej zanieczyszczonych 
miast Unii Europejskiej leży w 
Polsce. Pogorszyliśmy wynik z 
2016 roku, w którym „tylko” 
33 polskie miasta załapały się 
do rankingu. Żywiec wypadł 
już poza niechlubne podium - 
wyprzedzony przez Pszczynę 
i 2 miasta Bułgarii. Zapew-
ne nie dlatego, że polepszył 
jakość powietrza ale, … że 
tamte miasta pogorszyły ją 
sobie. Wielkopolska zaś nie ma 
powodów do ignorowania pro-
blemu smogu – na 14 miejscu 
rankingu jest Pleszew, na 39 
Nowy Tomyśl, 47 Wągrowiec, 
zapewne tuż za pięćdziesiątka 
jest Kalisz. Na szczęście dla 

Lubonia, Mosiny, Puszczy-
kowa, Swarzędza itp. podpo-
znańskich miejscowości WHO 
mniejszych miejscowości nie 
uwzględniało w statystykach.

Generalnie w 2018r. 16 z 20 
najbardziej zanieczyszczonych 
miast w UE znajduje się w Pol-
sce. Pozostałe w Bułgarii. Pań-
stwo to ma największy odsetek 
miast przekraczających normy 
jakości powietrza ustalone do 
2020 roku - aż 83 proc. Wraz 
z Polską, gdzie ponad 72 proc. 
miast nie spełnia norm, stano-
wią najniebezpieczniejsze dla 
zdrowia mieszkańców zanie-
czyszczone kraje Unii.

Raport WHO bierze pod 
uwagę poziom pyłu zawieszo-
nego PM2.5 w powietrzu, któ-
ry zdaniem organizacji należy 
do najbardziej szkodliwych dla 
zdrowia człowieka elementów 
składowych zanieczyszczeń 
atmosferycznych. PM2.5 to 
pył zawieszony o średnicy 
2.5 mikrometrów, 20-35 razy 
mniejszej niż wynosi średnica 
ludzkiego włosa, tak mały, 
że poprzez układ oddechowy 
wnika do krwiobiegu czło-
wieka. Według WHO długo-
trwałe narażenie na działanie 
pyłu zawieszonego PM2,5 
skutkuje skróceniem średniej 

długości życia (statystycznie 
10 miesięcy dla mieszkańca 
Polski), a krótkotrwała ekspo-
zycja, nawet kilkudniowa, na 
wysokie stężenia pyłu PM2,5 
powoduje wzrost liczby zgo-
nów z powodu chorób ukła-
du oddechowego i krążenia, 
udarów mózgu oraz wzrost 
ryzyka nagłych przypadków 
wymagających hospitalizacji. 
PM2.5 razem z pyłem PM10, 
silnie rakotwórczym benzo(a)
pirenem oraz trującymi związ-
kami chemicznymi (tlenki 
siarki, tlenki azotu, tlenek 
węgla, metale ciężkie, sadza) 
wchodzi w skład smogu - 
zanieczyszczenia atmosfery 
powodowanego spalaniem 
paliw stałych, głównie węgla 
niskiej jakości w niespełnia-
jących jakiekolwiek normy 
efektywności i emisji dymów 
piecach domowych i lokalnych 
kotłowniach, a także zanie-
czyszczeń powodowanych 
komunikacją samochodową 
(spaliny i wtórne pylenie pyłem 
pochodzącym ze ścierania się 
klocków hamulcowych, opon, 
asfaltu i brudu ulicznego). 
Wielkie bloki energetyczne 
na paliwa kopalne również 
emitują trujące nas zanieczysz-
czenia, dodatkowo generując 
wysokie koszty zdrowotne, 
szacowane dla Polski na 16 mld 
euro rocznie (wg Ministerstwa 
Rozwoju).

Smog nie boli i zwykle go 
nie widać. To trucizna, która 
działa jak kropelka jadu doda-
wana do kawy przez wiele lat i 
tym samym przyczyniająca się 
do zgonu człowieka. Przypadki 

te nie są tak spektakularne jak 
zawały serca czy wylewy krwi 
do mózgu i zwykle też nie są 
jedynym powodem chorób, 
ale dokładają się do stosu 
przyczyn, bywają tą kroplą, 
która przelewa czarę i sprawia, 
że człowiek przedwcześnie 
umiera. Smog najbardziej 
niebezpieczny jest dla dzieci, 
osób chorych i starszych. Nie 
możemy im kupić czystego 
powietrza w butelkach, jak 
wodę. Lekarze zwykle też nie 
potrafią łączyć ze smogiem 
licznych alergii, chorób układu 
oddechowego, napadów astmy, 
podrażnienia spojówek, nosa 
i gardła, zawałów, uszkodzeń 
układu nerwowego, podrażnie-
nia skóry, bólu głowy, chorób 
nowotworowych, zaburzeń 
rozwoju płodu, poronień, auty-
zmu u dzieci itp. Związki te są 

jednak potwierdzone naukowo. 
Eksperci WHO szacują, 

że rocznie z powodu smogu 
przedwczesne umiera w Pol-
sce ponad 47 tyś. osób. Na 
podstawie badań ośrodków 
akademickich Wrocławia, 
Krakowa, Warszawy i analiz 
porównawczych wynika, że 
przedwcześnie umiera rocz-
nie około 700 mieszkańców 
Poznania (szczegółowo: na 
fejbook’owym profilu „Ko-
alicja Antysmogowa Bye Bye 
Smog”). W styczniu 2017r., 
kiedy przez wiele dni występo-
wało wyjątkowo duże stężenie 
zanieczyszczeń w powietrzy, 
zmarło przedwcześnie ponad 
40 Poznaniaków więcej niż 
przeciętnie w tym miesiącu w 
innych latach. 

Inicjowany przez rząd i 
niektóre samorządy program 
wymiany pieców jest daleko 
niewystarczający i ostatecznie 
niesprawiedliwy społecznie 
Jego ofiarą staną się ubożsi i 
wykluczeni mieszkańcy wsi 
i miast, a także osoby nieźle 
zarabiające ale mieszkające w 
zimnych, nieizolowanych do-
brze starych domach. Taktyka 
znana i stosowana od lat - uspo-
łecznić koszty, sprywatyzować 
zyski - grozi poszerzeniem się 
skali ubóstwa energetycznego 
Polaków, już dziś szacowanego 
przez Instytut badań Struk-
turalnych (ibs working paper 
08/2016 ) na 4,5 mln osób. 
Bez systemowego wsparcia 
finansowego dla pozostających 
w ubóstwie energetycznym na 
zakup lepszego a droższego 
węgla program realizowany 

będzie opornie przez dziesiątki 
lat, a ludzie jak przedwcześnie 
umierają tak długo jeszcze 
będą umierać.

Jest wiele metod, sposobów, 
projektów i spójnych działań, 
które wdrażane z determina-
cją przez władze wszystkich 
szczebli mogą spowodować 
nawet szybkie zmniejszanie 
się smogu generowanego przez 
sektor komunalno-bytowy jak 
i transportowy (smog fotoche-
miczny), jak i minimalizo-
wać zdrowotne skutki życia 
w smogowym środowisku 
przez mieszkańców. Władze 
muszą jednak rozmawiać z  
mającymi świeże pomysły i 
propozycje działań, przekra-
czającymi stereotypową nie-
moc administracji i ‘to się nie 
da” ruchami obywatelskimi. 
Koalicja Antysmogowa Bye 
Bye Smog z Poznania ma takie 
propozycje. Poczynając od 
powołania miejskiego zespołu 
zadaniowego ds. koordynacji 
(dotąd nieskoordynowanej) 
walki ze smogiem, z udziałem 
aktywistów antysmogowych, 
pełnomocnika prezydenta do 
danej sprawy oraz przedstawi-
cieli wydziałów magistratu, w 
których rozproszonych kompe-
tencjach są pewne sfery dzia-
łania związane ze smogiem i 
zdrowiem mieszkańców, po 
bardzo wiele szczegółowych 
idei i propozycji dotąd nie za-
uważanych lub niedocenianych 
przez władze.

Koalicja Antysmogowa 
Bye Bye Smog,  Poznań

Wiesław Rygielski, 
koordynator Koalicji

Smog śmiercią dla alergików i astmowców
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Powiat kościański

80 miłośników rowerowych 
wycieczek skorzystało z 
zaproszenia Starosty Ko-
ściańskiego i wzięło udział 
w powiatowym rajdzie rowe-
rowym – Śladami Bohaterów 
Niepodległości, który odbył 
się w sobotę, 30 czerwca 
2018 roku.

Rajd rozpoczął się przy ko-
ściańskiej Wieży Ciśnień, 
gdzie wszystkich uczestników 
w imieniu samorządu powia-
towego przywitał Mirosław 
Kaczmarek, członek Zarządu 
Powiatu Kościańskiego. Przy 
wietrznej, ale słonecznej po-
godzie rowerzyści wyruszyli 
w trasę, której etapy nawią-
zywały do setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości. 
W Starych Oborzyskach był 
pierwszy przystanek. Rowe-
rzyści zapalili znicze na grobie 
pierwszego starosty Gustawa 
Raszewskiego i jego syna 
Teodora, Powstańca Wielko-
polskiego. Dalsza trasa raj-
du prowadziła przez Słonin, 
Czempiń i Gorzyce. W Gorzy-
cach uczczono pamięć urodzo-
nego w tej miejscowości Flo-
riana Marciniaka, pierwszego 
naczelnika Szarych Szeregów. 
Po drodze do Turwi rowerzyści 
zatrzymali się przy obelisku 
upamiętniającym poległych w 
I wojnie światowej i w 1920 
roku. Rowerzyści na dłużej 
zatrzymali się w turewskiej 
gorzelni, która miesiąc temu 
obchodziła 100. rocznicę po-
wstania. Bogata ekspozycja, 
ciekawe informacje od go-

spodarza miejsca Grzegorza 
Koniecznego, a także przygo-
towana słodka przekąska była 
dodatkową atrakcją. Meta raj-
du to gościnny pałac w Kopa-
szewie, gdzie na rowerzystów 
czekały wystawy poświęcone 
Powstańcom Wielkopolskim 
oraz Bohaterom Niepodle-
głości Ziemi Kościańskiej, a 
także wystawa poświęcona 
ostatnim właścicielom majątku 
i bywającej w pałacu aktorce 
Helenie Modrzejewskiej. Poza 

wystawą na wszystkich czekał 
ciepły posiłek. Uczestnicy raj-
du otrzymali najnowszą mapę 
powiatu kościańskiego oraz 
pamiątkową kartkę pocztową 
ilustrującą akcję Powstańców 
Wielkopolskich przeprowa-
dzoną w Kościanie 29 grudnia 
1918 roku. Tradycyjnie na 
zakończenie imprezy zostały 
wśród rowerzystów rozlo-
sowane nagrody rowerowe, 
ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe w Kościanie.    

Śladami Bohaterów 
Niepodległości 

Od 2007 roku Starostwo Po-
wiatowe w Kościanie wraz z 
kołami łowieckimi działający-
mi na terenie powiatu kościań-
skiego oraz przy współpracy 
ze Stacją Badawczą Polskie-
go Związku Łowieckiego w 
Czempiniu realizuje „Program 
regulacji liczebności lisa w ob-
wodach łowieckich na terenie 
powiatu kościańskiego w celu 
restytucji zająca szaraka”.

Efekty programu są już widocz-
ne. Zające są wreszcie na naszym 
terenie częściej widziane.Istnieje 
jednak konieczność nie tylko 
ograniczenia liczby drapieżni-
ków, ale także stworzenia zają-
com i innym gatunkom dogod-
nych warunków do bytowania.

W minionych latach zmienił 
się system uprawy gleb. Kiedyś 
poplony należały do stałych 
elementów płodozmianu. Wspo-

magały rolników w utrzymaniu 
żyzności gleb i służyły jako 
dodatkowe źródło paszy. Wraz 
z intensyfikacją produkcji, gdy 
podstawą technologii stały się 
nawozy i środki ochrony roślin, a 
głównym celem zysk ekonomicz-
ny, z pól zaczęły znikać poplony.

Korzyści wynikające ze sto-
sowania poplonów to między 
innymi: wzbogacenie gleby w 
substancję organiczną i skład-
niki mineralne, wzrost plonów, 
zapobieganie erozji wietrznej 
i wodnej, zmniejszenie za-
chwaszczenia, możliwość pozy-
skania dodatkowej paszy jesienią 
i wczesną wiosną, zmniejszenie 
negatywnych efektów suszy, 
a także stworzenie zającom i 
innym małym mieszkańcom pól 
bezpiecznych miejsc bytowania, 
zapewniających schronienie 
przed drapieżnikami.

Realizując wspomniany pro-

gram Starostwo Powiatowe w 
Kościanie po raz kolejny zaku-
piło ziarna gorczycy i bezpłatnie 
przekaże je zainteresowanym 
rolnikom. Starostwo kupiło 3 
tony ziarna. Koszt zakupu to 
ponad 9 tys. złotych.

Chętnych do wysiania gorczy-
cy zapraszamy do zgłaszania się 
do 27 lipca 2018 roku telefonicz-
nie (pod numerem telefonu 65 
512 74 31) lub osobiście w sie-
dzibie Starostwa Powiatowego w 
Kościanie, przy ul. Gostyńskiej 
48, p. 203.

Istnieje również możliwość 
zgłaszania zainteresowania ziar-
nem u myśliwych lub przed-
stawicieli kół łowieckich dzia-
łających na terenie powiatu 
kościańskiego.

Zgłaszający musi podać dane 
osobowe, ilość nasion, numer 
geodezyjny działki, na której 
nasiona będą wysiane.

m Nowy Tomyśl
Właściwie każdy mieszkaniec 
każdej gminy czy powiatu powi-
nien mieć pewność, że władze obu 
tych struktur współpracują. Inny-
mi słowy, że starosta i burmistrz, 
działają dla dobra mieszkańców 
i interes publiczny stoi zawsze 
przed prywatnym. Zresztą wszy-
scy pamiętamy, jak władze gminy 
udzielały wsparcia władzom 
powiatu: a to na szpital 500 tys. zł, 
a to na RTG, chodniki czy ulice. 
Wszyscy byliśmy też świadkami 
jak krótko po otrzymaniu wspar-
cia od Gminy Nowy Tomyśl w 
wysokości 500 tys. zł (zresztą na 
prośbę Powiatu), wypłacono pra-
cownikom Starostwa nagrody w 
wysokości blisko 600 tys. zł. I nie 
słychać aby ktoś oddał. A szkoda. 

Czy gmina Nowy Tomyśl nie 
może liczyć na władze Powiatu 
Nowotomyskiego?

9. lipca odbył się trzeci przetarg 
ustny, nieograniczony, na sprze-
daż nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Nowotomy-
skiego położonej w Starym To-
myślu. Chodzi o znany wszystkim 
kompleks pałacowo parkowy w 
Starym Tomyślui przylegające 
do niego grunty, razem 13 ha. 
Przetarg ten został ogłoszony 30 
kwietnia.Cena opiewała na 2 mln 
złotych + vat. Powiat zastrzegł so-
bie prawo do odwołania przetargu 
z uzasadnionej przyczyny.

Gmina Nowy Tomyśl w osobie 
burmistrza draWłodzimierza 
Hibnera, zdecydowała się na 
zakup tych gruntów. Wiado-
mo, że Powiat jest w potrzebie 
finansowej, a szkoda by taki 
majątek straciła nowotomyska 
społeczność. Wystosowane więc 
zostało odpowiednie pismo do 
starosty Ireneusza Kozeckiego. 
25 czerwca odbyła się sesja Rady 
Miasta i Gminy Nowy Tomyśl, w 
której uczestniczył starosta Ko-
zecki. Podczas obrad, burmistrz 
Włodzimierz Hibner potwierdził, 
że posiada środki własne, więc nie 
będzie musiał zaciągać kredytu i 
jest zdecydowany zakupić nieru-
chomości w Starym Tomyślu. Na 

wypowiedź Hibnera, zareagował  
osobiście starosta Ireneusz Ko-
zecki i publicznie powiedział:

- Cieszę się z tego, że nareszcie 
jest zainteresowanie ze strony 
gminy.  – Za chwilę powtórzył 
– cieszę się niezmiernie, że to 
będzie mogło trafić w ręce sa-
morządu i że samorząd znalazł 
rozwiązanie na zagospodarowa-
nie tej nieruchomości. 

Warto dodać, że od 30 kwietnia 
nikt nie zgłosił się z chęcią przy-
stąpienia do przetargu. Można 
więc uznać, że propozycja władz 
gminy była w punkt. Co dalej?

Następnie na wniosek prze-
wodniczącego Rady Gminy, w 
sprawie tej odbyła się nadzwy-
czajna sesja. Na tej sesji, 2. lipca 
została podjęta „uchwała, w spra-
wie nabycia nieruchomości grun-
towych wraz z zabudowaniami”. 
Za uchwałą głosowało 19 radnych, 
dwóch: Drożdżal i Szczechowiak 
wstrzymało się od głosu, nikt nie 
był przeciw.

Reasumując wszystkie sygnały, 
wypowiedzi, pisma i uchwały-
wskazywały na to, że grunty 
Starego Tomyśla pozostaną w 
majątku publicznym. Wydawało 
się również, że starosta rozumuje 
podobnie jak mieszkańcy powiatu 
i wie co jest dobrem i interesem 
społecznym. Można by powie-
dzieć obopólna korzyść. Starosta 
chciał sprzedać, więc sprzedałby, 
a majątek i tak pozostałby w rę-
kach miasta. 

5 lipca to jest w czwartek, 
odbyło się posiedzenie zarzą-
du Powiatu Nowotomyskiego. 
Następnego dnia czyli w piątek 
6 lipca, Włodzimierz Hibner 
otrzymał pismo, w którym powiat 
informuje , między innymi że 
mógłby odstąpić od przetargu, 
gdyby miał ważny powód. Albo 
że dwa miliony to jednak za 
mało, trzeba jeszcze dołożyć vat, 
a w ogóle to nieruchomość ta jest 
warta 3 mln. Burmistrz tego sa-
mego dnia potwierdził wszystkie 
ustalenia, czyli zamiar kupna 13 
ha wraz zabudowaniami,kwotę 2 
mln netto oraz podatek vat i takie 
pismo (w ten sam piątek) wysłał.

I tak dochodzimy do ponie-
działku 9 lipca. Tego dnia odbył 
się jednak przetarg na nierucho-
mość w Starym Tomyślu. Prze-
targ, którego miało nie być. Na ko-
rytarzu widziano dwóch oferen-
tów,  jednego znanego w Nowym 
Tomyślu człowieka majętnego, a 
drugiego zupełnie nie znanego. 
Wice starosta Kuczyński nie zgo-
dził się na obserwację przetargu 
przez na przykład radnych - na 
miejscu byli Wojciech Andrysz-
czyk i Adam Frąckowiak, albo 
media – nasz dwutygodnik i Radio 
Poznań. Nie muszę oczywiście 
dodawać, że naszych lokalnych 
tytułów prasowo internetowych 
nie było. Lokalni „dziennikarze” 
nie wyrywają sobie rękawów by 
patrzeć na ręce władz Powiatu. 
Gdyby chodziło o burmistrza 
Włodzimierza Hibnera, cierpkie 
teksty mieliby gotowe jeszcze 
przed wydarzeniem. 

Drogi Wyborco, czy staliśmy 
się świadkami kolejnej taniej 
prywatyzacji?

Wyniki przetargu nie są nam 
znane. Jednak znane jest nam wy-
stąpienie podczas czerwcowej se-
sji starosty Ireneusza Kozeckiego. 
Można zobaczyć jak pięknie prze-
konuje, że cieszy się iż 13 ha w 
Starym Tomyślu wraz z pałacem, 
parkiem i resztą zabudowań pozo-
staną we własności państwowej. 
Czy daliśmy się wszyscy ograć 
staroście? Czy to był wybieg, że 
Ireneusz Kozecki chce – do ka-
mery - aby Stary Tomyśl pozostał 
własnością publiczną, ale zarząd 
Powiatu się nie zgodził? Gdyby to 
chodziło o burmistrza Hibnera, to 
nikogo nic by nie zdziwiło. Rada 
Miejska jest z niestety zawsze 
przeciw swojemu burmistrzowi, 
ale żeby tak było w Starostwie 
Powiatowym to pierwsze słyszę. 
Jeśli te 13 ha zostało sprzedane w 
wyniku przetargu za 5 mln, to ok. 
Trudno sprzedał korzystniej, ale 
jeśli za 100 tys. więcej, to warto 
się zastanowić nad rzeczywistymi 
profitami handlarzy i wiarygod-
nością władz powiatu. 

Robert Nowak

Restytucja zająca szaraka

Czy Powiat ograł Gmine

Przebudowa drogi na odcinku 
Racot – Gryżyna – Nowy Dę-
biec będzie kosztować prawie 
5,2 mln złotych. Zakres prac 
obejmie rozbudowę blisko 7 
km drogi, w szczególności zaś 
położenie (na całej długości 
przebudowywanego odcinka) 
nowej nawierzchni bitumicz-
nej oraz ułożenie na blisko 6,4 
km odcinku chodnika (w tym 
ciągu pieszo – rowerowego). 
Nową nawierzchnię bitumicz-
ną ułożono już na odcinku od 
Nowego Dębca do Gryżyny. 
Trwają przygotowania do uło-
żenia nawierzchni między 
Gryżyną, a Racotem.

Ponadto utwardzone zostaną 
zjazdy na pola, uzupełnione 
i wymienione oznakowanie, 
odtworzone, odmulone lub 

skopane rowy, a pobocza skar-
powane. W Nowym Dębcu 
wyniesione zostało skrzy-
żowanie z drogą gminną. W 
miejscach niebezpiecznych 
ustawione zostaną bariery 
energochłonne.

Podobne prace trwają w 
ramach rozbudowy odcinka 
z Racotu do Słonina, gdzie 
położona została już nowa 
nawierzchnia bitumiczna. Uło-
żone zostaną chodniki, poza 
tym zbudowany zostanie ciąg 
pieszo – rowerowy. Ponadto 
utwardzone zostaną zjazdy na 
pola, odtworzone, odmulone 
lub skopane rowy, a pobocza 
skarpowane. Na wjeździe do 
Witkówek (z obu stron) oraz do 
Słonina wybudowane zostaną 
wyspy dzielące, a w samych 

Witkówkach powstanie przej-
ście dla pieszych i przejazd 
dla rowerzystów z azylem. 
Uzupełnione i wymienione zo-
stanie także oznakowanie, zaś 
w miejscach niebezpiecznych 
staną bariery energochłonne. 
Koszt rozbudowy tego 5,5 km 
odcinka to ponad 6 mln zł.

Oba zadania drogowe – 
Nowy Dębiec – Gryżyna – 
Racot i Racot – Słonin - które 
otrzymały dofinansowanie z 
Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktu-
ry Drogowej na lata 2016 
– 2019 realizowane są przez 
Przedsiębiorstwo Drogowe 
DROGBUD z Grabonogu.

Zakończenie prac zaplano-
wano na koniec października 
2018 roku.

Prace remontowe z Racotu do N. Dębca
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Afrykański pomór świń 
(ASF) to szybko szerząca się, 
zakaźna choroba wirusowa, 
na którą podatne są świnie 
domowe oraz dziki. W chwili 
obecnej liczne ogniska ASF 
występują na terytorium 
Rosji, Ukrainy i Białorusi. 
Choroba przekroczyła już 
wschodnią granicę Polski i 
z roku na rok rozprzestrze-
nia się terytorialnie w głąb 
Europy. Dramatyczna sytu-
acja skłoniła posłów EPP do 
zorganizowania konferencji 
“African Swine Fever – soon 
all over Europe?”, która od-
była się 19.06 w Parlamencie 
Europejskim.
 
Najczęstszym sposobem za-
każenia zwierząt jest bezpo-
średni lub pośredni kontakt ze 
zwierzętami zakażonymi. Co 
istotne ludzie nie są wrażliwi 
na zakażenie wirusem ASF 
w związku z czym choroba 
ta nie stwarza zagrożenia dla 
ich zdrowia i życia. W przy-
padku terenów o wysokim 
zagęszczeniu gospodarstw 
utrzymujących świnie, roz-
przestrzenianie się wirusa 
między gospodarstwami jest 
stosunkowo łatwe za pośred-
nictwem osób odwiedzających 
gospodarstwo, jak również 
przez zakażoną paszę, wodę, 
wyposażenie oraz skarmianie 
zwierząt odpadami kuchenny-
mi (zlewkami).

W chwili obecnej liczne 
ogniska ASF występują na 
terytorium Federacji Rosyj-
skiej. Dodatkowo ogniska ASF 
wykryto w 2012r. na Ukrainie, 
w 2013r. na Białorusi i w 2014r. 

na Ukrainie i Litwie. W Polsce 
afrykański pomór świń został 
stwierdzony po raz pierwszy w 
historii w lutym 2014 r. (powiat 
sokólski, województwo pod-
laskie) – pierwsze przypadki 
ASF stwierdzono u dzików. Do 
sierpnia 2016 r. stwierdzono w 
sumie 111 przypadków ASF 
u dzików – wszystkie dziki, 
u których stwierdzono ASF 
zostały znalezione padłe lub zo-
stały odstrzelone w wojewódz-
twie podlaskim w odległości 
nie przekraczającej ok. 30 km 
od granicy polsko-białoru-
skiej. Ponadto, stwierdzono 
18 ognisk ASF u świń – 14 w 
województwie podlaskim, 3 
w województwie lubelskim i 
1 w województwie mazowiec-
kim (wg danych na 30.08.2016 
r.). W chwili obecnej ogniska 
choroby występują nawet 140 
km od granicy wschodniej. To 
niepokojące zjawisko, zagraża 
całej Europie. Grono ekspertów 
oraz przedstawicieli środowisk 
związanych z hodowlą trzody 
chlewnej na zaproszenie euro-
deputowanych PSL Krzysztofa 
Hetmana i dr Czesława Siekier-
skiego, spotkało się na konfe-
rencji w Brukseli aby omówić 
bieżącą sytuację i podjąć próbę 
rozwiązania problemu.

– Potrzebujemy współpracy 
i pomocy myśliwych oraz 
wypracowania dobrych prak-
tyk, by zmniejszyć populację 
dzików w Europie, jak również 
większej kontroli i bioaseku-
racji gospodarstw – mówił 
Bernard van Goethen – Dy-
rektor Generalny ds. Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Żywności w 
Komisji Europejskiej.

Jak zauważył kolejny pre-
legent prof. José Manuel Sán-
chez-Vizcaíno z Departamentu 
Zdrowia Zwierząt na Uni-
wersytecie Complutense w 
Madrycie – wirus jest stabilny 
i pozostaje aktywny przez 
długi czas a sprzyjające wa-
runki klimatyczne sprawiają, 
że populacja dzików stale ro-
śnie. – już teraz obserwujemy 
transformację ASF, krzywe 
wiremi (czyli ilości wirusa we 
krwi) i przeciwciał zmieniła 
się wprostproporcjonalnie od 
czasu wykrycia pierwszych 
ognisk choroby. Śmiertelność 
prawie zawsze wynosi 100%, 
jednak część dzików może 
przeżyć zakażenie, pozostając 
nosicielami.

Zdaniem Sławomira So-
snowskiego Marszałka Woje-
wództwa Lubuskiego, który 
jednocześnie jest producentem 
trzody chlewnej – Instrumenty 
walki z wirusem należy dobie-
rać w sposób specjalny, dosto-
sowany do regionu, którego 
problem dotyczy -. Marszałek 
zwrócił również uwagę na po-
trzebę scentralizowania zarzą-
dzania kryzysem związanym z 
AFS – osobą odpowiedzialną 
za podejmowanie działań w tej 
kwestii powinna być osoba naj-
wyższej rangi, Premier, a sam 
problem ustanowiony mianem 
klęski żywiołowej.

Rozwiązaniem bardzo po-
mocnym w zwalczaniu ASF 
w Europie mogą być działania 
samej Unii Europejskiej. – 
Kraje członkowskie, a także te 
spoza Unii potrzebują impulsu, 
którym może być europejska 
kampania zwalczania ASF – 

mówił dr Jan Prandota Dyrek-
tor Departamentu Bezpieczeń-
stwa Żywności i Weterynarii 
w Ministerstwie Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi. Zdaniem prof. 
dr Serhiy Nychyka – Dyrektora 
Instytutu Medycyny Wetery-
naryjnej, członka Krajowej 
Akademii Nauk Rolniczych 
Ukrainy – to właśnie  świa-
domość społeczna oraz opinia 
publiczna odgrywają znaczącą 
rolę w postrzeganiu problemu. 
Oczywiście problem jest bar-
dziej złożony, w grę wchodzą 
również inne czynniki m.in. 
sytuacja polityczna.

O podjęcie działań ze strony 
Komisji Europejskiej apelował 
Marek Sulima – reprezentują-
cy środowisko rolników z re-
gionu Lubelskiego. Jak słusz-
nie zauważył kraj, w którym 
wystąpi ASF, narażony jest 
na bardzo duże straty ekono-
miczne w przemyśle mięsnym 
oraz hodowli, powodowane 
upadkami świń, kosztami 
likwidacji ognisk choroby, a 
także wstrzymaniem obrotu i 
eksportu świń, mięsa wieprzo-
wego oraz produktów pozyski-
wanych od świń. Bardzo często 
po wykryciu wirusa ustala się 
strefy ochronne obejmujące 
nawet 7 km od ogniska, na 
terenie którego prewencyjnie 
zarządza się wybicie i utyli-
zację trzody chlewnej – nawet 
zdrowych osobników. Takie 
przypadki to dramat wielu 
polskich rodzin, które często 
zainwestowały wszystkie środ-
ki w gospodarstwo, posiadają 
kredyty i często w takiej sy-
tuacji pozostają bez środków 
do życia.

Afrykański pomór świń - czy obejmie całą Europę?

W czerwcu mija 5 lat dzia-
łalności powołanej z inicja-
tywy polskiej prezydencji, 
Europejskiej Fundacji na 
rzecz Demokracji (European 
Endowment for Democracy, 
EED).

W środę 27 czerwca odbyło 
się posiedzenie Rady Zarzą-
dzającej EED, w której PE 
reprezentował poseł Andrzej 
Grzyb, promotor powołania 
EED i autor sprawozdania PE 
o EED. Po zakończeniu obrad 
w PE odbędzie się spotkanie 
wysokiego szczebla, w ramach 
uczczenia 5-lecia dzielności 
EED. W rocznicowym posie-
dzeniu Rady Zarządzającej 
oraz uroczystościach w PE 
udział wzięli również przed-
stawiciele odbiorców wsparcia 
EED.

Rada Zarządzająca EED 
spotyka się dwa razy w roku 
sprawując funkcje nadzorcze 
i podejmując najważniejsze 
decyzje, co do działania Fun-
dacji. W skład Rady EED 
wchodzą przedstawiciele stron 
założycielskich Fundacji: 28 
Krajów Członkowskich UE, 
Szwajcarii, Norwegia, in-
stytucji UE oraz eksperci i 
przedstawiciel NGOs dzia-
łających w obszarze ochrony 
Praw Człowieka i promocji 
Demokracji.

EED to flagowa inicjatywy 
polskiej prezydencji UE z 
2011r, bazująca na doświad-
czeniach prodemokratycznej 
transformacji m.in. polskiej 

Solidarności, a zarazem od-
powiedź na kryzys określany 
mianem Arabskiej Wiosny 
czy wyzwania na wschód od 
granic UE. Fundacja ma za 
zadanie reagować szybciej i 
bardziej elastycznie niż kla-
syczne instrumenty, wspie-
rając również organizacje i 
osoby, które dotychczas nie 
mogły skorzystać z pomocy 
UE. EED kładzie nacisk na 
zaangażowanie podmiotów 
działających „na miejscu”, co 

wraz z uproszczonymi proce-
durami zwiększa dopasowanie 
i efektywność oferowanej 
pomocy.

Znaczące wydarzenia w 
działalności EED w ostatnim 
czasie to m.in. rozszerzenie 
działalności na Bałkany Za-
chodnie czy uruchomienie 
Funduszu Twórczego dla ro-
syjsko-języcznych niezależ-
nych mediów (Content Fund 
for Russian language media).

W ciągu 5 lat działalności 
EED wsparło ponad 570 ini-
cjatyw we wszystkich krajach 
sąsiedzkich UE, od Białorusi, 
przez Ukrainę po Syrię czy 
Egipt, przekazując ponad 36 
mln Euro.

5 lat Europejskiej Fundacji 
na rzecz Demokracji 

Większość, czyli ponad 80% 
całej produkcji lokowana 
jest na wspólnym europej-
skim rynku. Wartość obrotu 
europejską żywnością to 
ponad 1,098 miliarda eur, 
w tym 0,129 miliardów eur, 
to eksport poza UE. Prawie 
50% tego obrotu generu-
ją małe i średnie przedsię-
biorstwa. Ogółem w prze-
twórstwie żywności w UE 
zatrudnionych jest ponad 4 
miliony osób, a liczba przed-
siębiorstw sięga 283 tysięcy. 

Biorąc pod uwagę fakt, że 
podstawą funkcjonowania 
gospodarki żywnościowej 
UE, jest wspólny rynek, co 
raz większe zaniepokojenie 
wśród przedsiębiorców i pro-
ducentów rolnych budzi fakt 
szybko narastającego proble-
mu pozataryfowych barier 
w handlu żywnością, które 
pogłębiają obserwowane od 
kilku lat zjawisko protekcjo-
nizmu na rynku UE. Stanowi 
to bardzo poważne zagroże-
nie dla rozwoju całej unijnej 
gospodarki żywnościowej, a 
zarazem może mieć wpływ 
na osłabienie konkurencyjno-
ści eksportowej europejskich 
przedsiębiorców. 

W dniu 28.06.2018 r. w 
Parlamencie Europejskim od-
był się okrągły stół ekspertów 
związanych z szeroko poję-
tą gospodarką żywnościową 
poświęcony zagadnieniom 
funkcjonowania wspólnego 
rynku w kontekście Wspólnej 
Polityki Rolnej i wyzwaniom 

związanym z narastającym w 
UE protekcjonizmem gospo-
darczym. Wśród uczestników 
spotkania znaleźli się Posłowie 
do Parlamentu Europejskiego, 
przedstawiciele organizacji 
branżowych, stałych przed-
stawicielstw państw człon-
kowskich przy UE oraz przede 
wszystkim przedstawiciele 
wysokiego szczebla Komisji 
Europejskiej. To pierwsza, od 
czasu debaty na sesji plenarnej 
Parlamentu Europejskiego 
w lipcu 2016 roku, dyskusja 
na temat protekcjonizmu w 
UE z udziałem tak wysokich 
przedstawicieli Komisji Eu-
ropejskiej. Co więcej, była to 
pierwsza w historii debata, 
podczas której rozmawiano 
o konkretnych propozycjach 
rozwiązania problemu.  

Poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego Andrzej Grzyb za-

znaczył, że po latach postępów 
w liberalizacji handlu mię-
dzynarodowego, globalizacji, 
gdy wydawało się, że proces 
ten może zmierzać tylko w 
jednym kierunku, szybciej lub 
wolniej, ale w kierunku wolno-
ści wymiany dóbr i usług, dziś 
jesteśmy świadkami trudności 
i niespodziewanej zmiany 
kierunku. Poprawa przepływu 
towarów i równe traktowanie 
wszystkich podmiotów na 
rynku wewnętrznym UE to 
kwestie, które należy uwzględ-
nić w ramach szerokiej debaty 
i podjęcia przez Komisję Euro-
pejską efektywnych działań. 
Leży to w interesie wszystkich 
państw członkowskich UE i 
stanowi jeden z fundamentów 
naszej wspólnoty. Wspólnoto-
wy rynek jest niezaprzeczal-
nym dorobkiem UE oraz jej 
fundamentem. Działania za-

burzające jego funkcjonowanie 
to ryzykowanie podkopywanie 
tych fundamentów.

Unijni, w tym polscy przed-
siębiorcy, skarżą się na wy-
korzystywanie przez niektóre 
kraje, służb urzędowej kontroli 
żywności w celu utrudnienia 
dostępu do rynku. Uciążliwość 
i zakres prowadzonych kontro-
li mają za zadanie zniechęcić 
lokalnych dystrybutorów do 
importu produktów z innego 
kraju. Między innymi stosowa-
ne są niejasne, często wykra-
czające poza unijnie przepisy 
kryteria takie jak np. niewy-
starczająca jakość – stwierdził 
Andrzej Gantner dyrektor 
generalny Polskiej Federa-
cji Producentów Żywności. 
Mimo, że tego typu klasyfika-
cja jest całkowicie sprzeczna 
z prawem UE, polskie i nie 
tylko polskie produkty można 
znaleźć na specjalnej stro-
nie internetowej prowadzonej 
przez czeski resort rolnictwa. 
Możliwości odwołania się od 
tego typu ocen są praktycznie 
zerowe – podkreśla Gantner. 
Takie działania mogą podwa-
żyć zaufanie do całego systemu 
bezpieczeństwa i jakości żyw-
ności UE zarówno na rynku 
wewnętrznym jak i wśród 
odbiorców z krajów trzecich.

Występujące na wspólnym 
rynku UE problemy wynika-
jące z pozataryfowych barier, 
mogą niewątpliwie wpływać 
na wizerunek UE na rynkach 
eksportowych w krajach trze-
cich. Żywność produkowana w 
UE, jest uznawana za bardzo 

wysokiej jakości i poziomie 
bezpieczeństwa. Należy zrobić 
wszystko, aby ten wizerunek 
nie uległ zmianie. – podkre-
ślił Jerzy Wierzbicki – prezes 
zarządu Polskiego Zrzeszenia 
Producentów Bydła Mięsnego.

Najnowszy raport opraco-
wany przez międzynarodową 
kancelarię Dentons w ramach 

programu Single Europe 
Varied Food pt. „Wsparcie 
promocji polskiej żywności 
poprzez niwelowanie barier 
w eksporcie” prowadzonego 
przez Polską Federację Pro-
ducentów Żywności Związek 
Pracodawców we współpracy 
z organizacjami branżowymi,  
wskazuje na kluczowe dla 
przeciwdziałania zjawisku 
protekcjonizmu rozwiązania 
które mogłyby być podjęte 
przez Komisję Europejską w 
celu zmniejszenia zjawiska 
protekcjonizmu na rynku UE. 
Najważniejsze z nich to:

Wprowadzenie wewnętrz-
nego regulaminu w sprawie 
postępowania przed Komisją 
Europejską. Uporządkowa-
nie i ujęcie w sztywne ramy 
postępowania przed Komi-
sją w sprawach dotyczących 
uchybienia przez państwo 

członkowskie zobowiązaniom 
traktatowym jest konieczne, 
by usprawnić prowadzenie 
postępowania. Wprowadzenie 
wewnętrznego regulaminu do-
prowadzi również do większej 
przejrzystości postępowania 
i uprości jego przebieg dla 
państw i innych podmiotów 
zainteresowanych jego prze-
biegiem.

Nakładanie niezbędnych 
środków tymczasowych. 
Wprowadzenie obligatoryj-
nego występowania przez 
Komisję do Trybunału Spra-
wiedliwości o zastosowanie 
środków tymczasowych wo-
bec państwa członkowskiego 
stosującego nieuzasadnione 
bariery handlowe ma na celu 
ochronę przedsiębiorców, a 
także zniechęcanie państw 
do stosowania nieuczciwych 
rozwiązań.

Zaproponowane w raporcie 
zalecenia dla Komisji Europej-
skiej, mogłyby być relatywnie 
szybko wprowadzone w życie. 
Najwyższy już czas, aby prze-
stać dyskutować o problemie i 
możliwych rozwiązaniach. Za-
miast tego trzeba te problemy 
rozwiązać. Tego od Komisji 
Europejskiej oczekują euro-
pejscy rolnicy i przetwórcy 
– podkreślił Andrzej Gantner. 

Licznie reprezentowana 
podczas okrągłego stołu Ko-
misja Europejska pozytyw-
nie przyjęła przedstawione 
propozycje. Jak podkreślali 
przedstawiciele każde przed-
stawionych rozwiązań jest 
interesujące i wymaga analizy.

Przemysł żywnościowy, to największy 
sektor produkcyjny w UE

W ciągu 5 lat działal-
ności EED wsparło po-
nad 570 inicjatyw we 
wszystkich krajach 
sąsiedzkich UE
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Unijni ,  w t y m pol sc y 
przedsiębiorcy, skarżą 
się na wykorzystywanie 
przez niektóre kraje, służb 
urzędowej kontroli żyw-
ności w celu utrudnienia 
dostępu do rynku
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Po 11 latach przerwy człon-
kowie Szkolnego Klubu 
Turystycznego „KLOPS” 
wrócili na Paklicę, aby eks-
plorować rzekę z pokładu 
kajaków…

Pierwszy spływ kajakowy 
naszego Koła odbył się 12 lat 
temu właśnie na  tej urokliwej 
rzece, która przepływa przez 
woj. lubuskie.

5 czerwca wybraliśmy się do 
Lubrzy na 11 spływ kajakowy 
w historii ”KLOPSÓW”: na 
terenie ośrodka Martinez przy 
wrotach śluzy odbyło się wo-
dowanie kajaków i popłynęli-
śmy… przez 2 jeziora ( Lubrza 
Mała i Paklicko Wielkie), 
przepustem pod drogą szyb-
kiego ruchu S3 i wspomnianą 
rzeką aż do Gościkowa, gdzie 
zakończyliśmy spływ przy 
murach znanego klasztoru ( 
klasztor w Paradyżu – Gości-
kowie to miejsce, w którym 
rozpoczęła się udokumentowa-
na historia  Grodziska). 

Trasa liczyła 15 km i klasy-
fikuje się ją jako łatwą. Była 
łatwa! Ale przede wszystkim 
urokliwa, ze śladami wojennej 
historii/ Międzyrzecki Rejon 
Umocniony/ i piękną przyro-
dą (rezerwat dębów, prawie 
puszczańskie odcinki , które 
są rzadko  odwiedzane przez 
człowieka, dzikie ptactwo przy 
brzegach).

Spływ zakończyliśmy  pie-

czeniem kiełbasek, lodami w 
miejscowym sklepie i  rozpa-
miętywaniem niecodziennych 
zdarzeń : spotkania z bobrem 
tuż przed wodowaniem ka-
jaków, ataku na naszą grupę  
dokonanym przez łabędzia, 
który pilnował potomstwa i 
bliskim kontaktem z krowami 
chłodzącymi się w rzece na 
trasie naszej wyprawy.

W wyprawie wzięli udział: 
Zuzanna Przymuszała, Julia 
Stachowska, Paula Bartkowiak 
, Patryk Olszewski, , Mateusz 
Kopaszewski, Karolina Gracz, 
Jakub Słonimski, Klaudia Ho-
jan, Filip Polerowicz, Marceli-
na Adamczak oraz opiekuno-
wie – panowie Michał Czaban  
i Jarosław Czechowski.

J. Czechowski

Dwoje uczniów  Liceum Ogól-
nokształcącego im. Juliusza 
Słowackiego w Grodzisku 
Wlkp., Weronika Schwartz i 
Konstanty Kinecki,  znalazło 
się w gronie finalistów etapu 
centralnego XXXIII Olimpia-
dy Wiedzy Ekologicznej. Finał 
odbywał się w dniach 8-10 
czerwca 2018r. w Lidzbarku. 
Wzięło w nim udział ponad 
stu młodych ludzi,  laure-
atów etapu okręgowego  w 
swoich województwach,  a w 
całej olimpiadzie wystarto-
wało ponad 20 tys. uczniów z 
ok. 3 tys.  szkół średnich. W 
reprezentacji województwa 
wielkopolskiego znalazło się 

siedmioro uczniów, w tym 
dwoje z grodziskiego „Słowa-
ka”. Warto dodać, że Weronika 
Schwartz już po raz trzeci 
zdobyła tytuł finalisty etapu 
centralnego, a  Konstanty Ki-
necki po raz drugi. Kostek ma 
jeszcze szansę wyrównać wy-
nik Weroniki,  ponieważ jest 
uczniem klasy drugiej i zapo-
wiada, że wystartuje XXXIV  
OWE. Obydwoje finaliści 
mogą się już  właściwie czuć 
studentami, ponieważ tytuły 
finalistów olimpiady  otwie-
rają im wstęp  na kilkadziesiąt 
kierunków studiów, na wielu 
renomowanych uczelniach 
wyższych.

16 czerwca mieszkańcy 
Kurowa świętowali Dzień 
Dziecka. Dla najmłodszych 
czekało wiele atrakcji: m. in. 
malowanie buzi, konkursy z 
nagrodami, czy też pokazy 
dużych baniek mydlanych. 
Nie zabrakło również części 

artystycznej, podczas której 
młodzież prezentowała swoje 
talenty - śpiew, grę na gitarze 
oraz grę na flażolecie. Tego-
roczną niespodzianką były 
pokazy strażackie Ochot-
niczej Straży z Grąblewa. 
Wszyscy uczestnicy otrzy-

mali słodkie upominki. Na 
zakończenie mieszkańcy 
wspólnie usmażyli kiełbaski 
na ognisku. Dzięki festyno-
wi mieszkańcy Kurowa po 
raz kolejny spotkali się, aby 
wspólnie świętować Dzień 
Dziecka.

„Klopsy” na kajakach

Sukces uczniów „Słowaka”

Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka

W ramach projektu ,,Gro-
dziska Kuźnia Profesjo-
nalistów” 20 uczennic Ze-
społu Szkół Technicznych 
im. E. Kwiatkowskiego w 
Grodzisku Wlkp. uczestni-
czyło w Kursie makijażu i 
stylizacji. 

Podczas zajęć teoretycznych 
dotyczących makijażu uczest-
nicy m.in. analizowali typu 
urody, kształtu twarzy oraz 
poznawali zasady wykonywa-
nia prawidłowego makijażu 
oczu, ust i brwi. 

Następny etap kursu polegał 
na wykorzystaniu części teo-
retycznej w praktyce – dziew-
czyny samodzielnie wykony-
wały makijaże i wzajemnie 
oceniały wykonane prace.

Uczennice technikum pod-
czas kursu miały także szansę 
poznać zasady prawidłowego 
doboru stylizacji dla różnych 
typów urody i sylwetek. 

Na zakończenie wszystkie 
uczestniczki otrzymały certy-
fikaty oraz drobne upominki. 
Szkolenie pozwoliło na zdoby-
cie dodatkowych umiejętności, 
które będą mogły zostać w 
przyszłości za równo w życiu 
zawodowym, jak i prywatnym. 

Warto dodać, że w ramach 
,,Grodziskiej Kuźni Profesjo-

nalistów” uczniowie szkoły 
korzystają z wielu innych 
bezpłatnych kursów podnoszą-
cych kwalifikacje zawodowe, 
m. in. z kursu spawacza oraz 
kursu upięć i koków, a także 
z płatnych staży u lokalnych 
pracodawców.

M. Ambrozik

10.06.2018 po raz kolejny 
powitaliśmy gości z zaprzy-
jaźnionej szkoły w Montauban 
de Bretagne. Trzech uczniów 
przybyło do Grodziska, by 
odbywać tu miesięczne prak-
tyki zawodowe w firmach 
Intermarche i Bonduelle. Or-
ganizacją staży zajęła się p. 
Magdalena Ambrozik, a o 
możliwość interakcji i wspólne 

polsko-francuskie spędzanie 
czasu zadbały p. Magdalena 
Miś, Bożena Klapa i Anna 
Skrzypczak. 

Młodzi goście wraz z opie-
kunem zjawili się w ponie-
działek 11.06.2018 na kolacji w 
szkole, gdzie zostali powitani 
przez panią Dyrektor Annę 
Matysiak i mogli poznać grupę 
polskich uczniów, którzy z 

ochotą zgodzili się włączyć 
w przygotowanie wspólnych 
działań.

Liczymy, że f rancuscy 
uczniowie z żalem opusz-
czać będą nasze miasto i kraj, 
a wspomnienia wspólnych 
chwil, wycieczek i atrakcji na 
długo pozostaną w pamięci 
obu stron.

Anna Skrzypczak 

Dnia 8 czerwca 2018 r. 
uczniowie Zespołu Szkół 
Technicznych im. E. Kwiat-
kowskiego w Grodzisku wraz 
z opiekunami brali udział w 
XIII Powiatowym Rajdzie 
Rowerowym z okazji „100 
rocznicy odzyskania nie-
podległości” i „100 rocznicy 
Powstania Wielkopolskiego”.  

Miejscem docelowym było 
Wielichowo, gdzie przepro-
wadzono cztery konkurencje: 
dotyczące znajomości zasad 
ruchu drogowego, udziela-
nia pomocy przedmedycznej, 
wiedzy o Powstaniu Wiel-
kopolskim oraz konkursie 
sprawnościowym na rowerze.

Nasi uczniowie w składzie 
Łukasz Pajchrowski, Mateusz 
Kopaszewski z klasy IC i Ra-
fał Czekała z klasy ID zajęli 
pierwsze  miejsce w konkursie 
na temat udzielania pomocy 
przedlekarskiej. 

Wśród wszystkich  uczest-
ników zostały wylosowane 
dwa rowery. 

W tym roku znowu dopisało 
nam szczęście i uczeń z klasy 
IIB Jakub Probst został szczę-
śliwcem i wrócił do domu 
nowym rowerem- gratuluje-
my.  Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom i organizatorom. 
Do zobaczenia za rok!

Nauczyciele 
wychowania fizycznego ZST

Kurs makijażu i stylizacji

Francuscy uczniowie w „Bonduelle”

XIII Powiatowy Rajd Rowerowy
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W dniach od 15 do 18 czerwca 2018r. 
na terenie Gminy Granowo gościły 
dwie zagraniczne delegacje, składają-
ce się głównie z dzieci. Odwiedziły nas 
dzieci z zaprzyjaźnionego terenu na 
Ukrainie, jak również z Weiböhlen z 
Niemiec. 

Wizyty  związane były z „Międzynaro-
dowym Turniejem Piłkarskim o Puchar 
Wójta Gminy Granowo”, który odbył się 
w sobotę 16.06.18r. na boisku „Orlik”  
w Granowie. W rywalizacji piłkarskiej 
wzięło udział sześć drużyn, po dwie 
z każdego kraju. Polskę reprezento-
wały drużyny: Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Orzeł” Granowo i drużyna 
Akademii Piłkarskiej z Pecnej.  
Po wielkich emocjach sportowych, 
zwycięzcami turnieju została drużyna z 
Ukrainy. Drugie i trzecie miejsce zajęły 
drużyny z Niemiec, czwarte miejsce 
zajęła II drużyna z Ukrainy, natomiast 

piąte i szóste miejsce jak na  gościnnych 
gospodarzy przystało, zajęły drużyny z 
Polski. 

W sobotni wieczór delegacje z Niemiec 
i Ukrainy, miały okazję spotkać się  z 
mieszkańcami gminy na przedstawieniu 
przy stawie w Granowie „Noc Kupa-
ły – kiedy słońce było bogiem” - już 
tradycyjnie  przygotowanym przez 
uczniów i nauczycieli Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Granowie. Imprezą 
towarzyszącą był II bieg świętojański 
„Od Bernarda do Góry Zwycięstwa”. 
Biegacze wyruszyli z Grodziska Wlkp. 
o godz. 21.30, a ich metą była impreza 
przy stawie w Granowie. 

W niedzielę rano pożegnaliśmy gości 
z Niemiec, natomiast grupa z Ukrainy 
pojechała zwiedzać Poznań. W drogę 
powrotną do domu wyruszyli w ponie-
działek rano.

Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Wójta
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„Tak szybko mija czas”
Taką nazwę miała Uroczy-
stość Jubileuszowa z okazji 
20-lecia działalności Stowa-
rzyszenia Pomocy Dzieciom 
„ Serce” oraz 18-stki Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej w 
Rakoniewicach.

Spotkanie odbyło się 24.06.18r. 
w „Zajeździe u Bogdana” w 
Rakoniewicach gdzie orga-
nizatorzy zaplanowali po-
częstunek. Partnerem, który 
współfinansował uroczystość 
był Urząd Miejski Gminy Ra-
koniewice, za co członkowie 
stowarzyszenia serdecznie 
dziękują.

Tyle minionych lat, wspo-
mnień, nawiązanych kontak-
tów- można byłoby wiele go-
dzin spędzić na opowiadaniu 
tego, co już członkowie Sto-
warzyszenia razem przeżyli. 
Jednym z podkreślonych wy-
darzeń podczas uroczystości 
był moment, kiedy członkowie 
podjęli decyzję o założeniu 
stowarzyszenia, a w następ-
stwie o utworzeniu WTZ. To 
były poważne decyzje, niosące 
ze sobą odpowiedzialność oraz 
radość z sukcesu. Każdy z 
obecnych założycieli otrzymał 
gratulacje i nie obyło się bez 
łez wzruszenia.

Założycielami są:
1.Mirosława Sworowska
2.Krystyna Pietrzak
3.Maria, Ireneusz Biechowiak
4.Aleksandara Tomaszewska
5.Teresa Adamczak
6.Jerzy Józef Sieradzan
7.Teresa Franecka
8.Bożena Wieczorek
9.Krystyna Strykowska
10.Sabina Pluta
11.Irena Kozioł
12.Barbara Chojnacka
13.Irena Nolka
14.Maria Tomczak
15.Zbigniew Pawliczak
16.Urszula Szczygieł

17.Dariusz Nolka
18. Śp. Kazimierz Sworowski
19. Śp. Wirginia Sieradzan
20. Śp. Renata Chojnacka

Szczególne podziękowano 
Honorowej Pani Prezes- Mi-
rosławie Sworowskiej, która 
jest inicjatorem działań na 
rzecz osób niepełnospraw-
nych. To ona motywowała do 
pracy, angażowała rodziców, 
dbała o to, aby na tamten 
czas dzieci niepełnosprawne 
miały możliwość do spo-
tkań i rehabilitacji. Dziś są 
już dorośli i stowarzyszenie 

dostosowuje swoje zadania 
di ich potrzeb, przez co wi-
doczny jest rozwój i równie 
duże zaangażowanie.

Stowarzyszenie prowadzi 
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
od 18 lat i można powiedzieć, 
że są już „dorosłą” placówką 
z której można brać przykład. 
Biorąc pod uwagę dorastającą  
młodzież niepełnosprawną 
stowarzyszenie utworzyło 
kilka lat temu Spółdzielnie 
Socjalna „ Serce” w której 
zatrudniono przede wszyst-
kim absolwentów WTZ. To 
sukcesy, z którymi warto się 

chwalić. Największym sukce-
sem jest jednak uśmiech na 
twarzy osób niepełnospraw-
nych. To oni każdego dnia 
motywują swą radością do 
pracy i do jeszcze większego 
zaangażowania.

Podczas uroczystości wiele 
ciepłych słów i gratulacji 
było kierowanych właśnie dla 
młodzieży, która zaprezento-
wała dla zaproszonych gości 
swoje umiejętności artystycz-
ne. Atrakcją i niespodzianka 
podczas spotkania był pokaz 
Iluzjonisty „ Armanda”, któ-
ry „oczarował” wszystkich 

na sali. 
Członkowie stowarzyszenia 
oraz pracownicy WTZ dzię-
kują za obecność na uroczy-
stości, za życzenia i gratulacje 
wszystkim gościom:
a Mariusz Zgaiński Starosta 
Powiatu Grodziskiego
a Anna Białek Dyrektor PCPR 
w zast. Starosty Powiatu 
Wolsztyńskiego
a Jarosław Marciniak Sekre-
tarz Gminy Rakoniewice
a Bronisław Chałupka Przed-
stawiciel Rady Gminy Rako-
niewice
a Piotr Hojan Zastępca Burmi-

strza Gminy Grodzisk Wlkp.
a Ewa Kasperska Zastępca p. 
Burmistrz Gminy Wielichowo
a Anna Skupień Dyrektor Pań-
stwowego Funduszu Rehabili-
tacji Społecznej ON w PCPR
a  Piotr Bartkowiak Koor-
dynator Działu Rehabilitacji 
Społecznej ON w PCPR
a Ewa Gałka Prezes Stowa-
rzyszenia CENTRUM PISOP 
z Poznania i Leszna
a Ks .Marek Smulski Ks.Pro-
boszcz parafii Wilkowo Pol-
skie
a  Wanda Kosmala Prezes 
Społecznej Fundacji Pomocy 
Dzieciom Niep.,
 Kierownik WTZ
a  Dorota Jaśkowiak Prze-
wodnicząca Rady Powiatu 
Grodziskiego
a Agata Matysik Prezes Sto-
warzyszenia” Razem Łatwiej”, 
Kierownik WTZ
a  Teresa Franecka Prezes 
Stowarzyszenia Ogrody Dział-
kowych w Rakoniewice
a Katarzyna Krajewska Prezes 
Stowarzyszenia Kół Gospodyń 
Wiejskich z gminy Rakonie-
wice
a Przedstawiciele Fundacji” 
Swojska Zagroda u Prządków” 
jabłonna
a Dariusz Nolka Prezes Spół-
dzielni Socjalnej „ SERCE”
a Danuta Marciniak Kierow-
nik MOPS w Rakoniewicach
-a Maria Dudzińska Dyrektor 
Biblioteki Publicznej Rako-
niewice

Z nadzieja należy spoglądać 
przed siebie i życzyć wielu 
takich jubileuszy- które są do-
wodem na to, że warto działać, 
walczyć o marzenia, mimo 
, ze nie zawsze spełniają się 
tak szybko. Pamiętać należy 
słowa Vincent Van Gogh „ 
Wielkie rzeczy nie powstają 
w wyniki impulsu, a w wyniku 
poskładania małych rzeczy w 
jedna całość”.

20–lecie Stowarzyszenia „SERCE”

W sobotę, 23 czerwca 2018 r., 
świętowano 15 – lecie dzia-
łalności     Stowarzyszenia. 
Uroczystość  odbyła się w 
„Zajeździe u Bogdana” w 
Rakoniewicach. 
Na ten jubileusz przybyli za-
proszeni goście:
a pani Marta Kubiak -  Poseł 
na Sejm RP;  
a pan dr Gerard Tomiak – Bur-
mistrz Rakoniewic;
a pan Mariusz Zgaiński – Sta-
rosta Powiatu Grodziskiego;
a pan Bronisław Chałupka 
– wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Rakoniewicach;
a pan Władysław Winiarczyk 
– radny Rady Powiatu Grodzi-
skiego i członek wspierający 
nasze Stowarzyszenie;
a pan Kamil Sikorski –  rzecz-
nik  Komendy Powiatowej 

Policji w Grodzisku Wlkp.;
- pani Agnieszka Nolka – 
Brambor – Dyrektor PCPR w 
Grodzisku Wlkp.;
a pani Maria Piechocka – była 
Dyrektor PCPR w Grodzisku 
Wlkp.
a pan Adam Minkowski – 
Dyrektor KRUS w Poznaniu.

Po podsumowaniu 15 – letniej 
działalności Stowarzyszenia 
przez prezes Dorotę Jaśkowiak 
wręczono statuetki ,,Przyjazny 
Organizacji Pozarządowej”. 

Statuetkę Zarząd Stowarzysze-
nia przyznał: 
1. pani Poseł na Sejm RP – 
Marta Kubiak,
2. panu Burmistrzowi Ra-
koniewice – dr Gerardowi 
Tomiakowi,

3. panu Staroście Grodzi-
skiemu – Mariuszowi  Zga-
ińskiemu,
4. rzecznikowi prasowemu 
KPP – KamilowiSikorskiemu,

5. panu dr Jerzemu Wierzcho-
wieckiemu,
6. panu Władysławowi Winiar-
czykowi,
7.  pa n i  Dyrek tor  PCPR 

-Agnieszce Nolka,
8. pani Marii Piechockej – by-
łej dyrektor PCPR,
9. prezesowi NBS – Mirosła-
wowi Stachowiakowi,
10. państwu Barbarze i Rober-
towi Marciniakom – Zajazd ,,U 
Bogdana”.

Dorota Jaśkowiak podzię-
kowala również wszystkim 
członkom Zarządu  za wielo-
letnie wspólne działania na 
rzecz Stowarzyszenia.

Z kolei zaproszeni goście 
w ciepłych słowach wyrażali 
się o dotychczasowych dzia-
łaniach Pani Prezes i Zarządu 
na rzecz integracji seniorów w 
Gminie Rakoniewice.   Życzyli  
dalszego niesłabnącego zapału  
i wielu lat działalności dla roz-
woju Stowarzyszenia.

Podczas tej uroczystości wy-
stąpiła Kapela ,,Zza Winkla” 
ze specjalnym jubileuszowym 
repertuarem z okazji przypa-
dającego w tym roku stulecia 
odzyskania przez Polskę nie-
podleglości oraz  100 rocznicy 
Powstania Wielkopolskiego. 
Nie zabrakło też utworów w 
gwarze poznańskiej   z cyklu  
,,Godejcie po naszymu”. 

Dziękujemy serdecznie za 
wsparcie finansowe naszego 
jublileuszu przez: panią Poseł 
na Sejm RP Martę Kubiak, 
Urząd Miejski Rakoniewice, 
Starostwo Powiatowe w Gro-
dzisku Wlkp. Nadobrzański 
Bank Spółdzielczy w Rako-
niewicach oraz Weterynarię 
Władysława Winiarczyka.

Dorota Jaśkowiak
Prezes Stowarzyszenia

Jubileusz 
Stowarzyszenia 
,,Złota Jesień” 
w Rakoniewicach

GMINA RAKONIEWICE
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Informacja: Wydział Promocji Urząd Miejski Grodzisk Wielkopolski

Dzięki uprzejmości poznań-
skiego oddziału Instytutu 
Pamięci Narodowej,  w po-
niedziałek 2 lipca na Starym 
Rynku w Grodzisku Wiel-
kopolskim stanęła wystawa 
plenerowa zatytułowana 
„Ojcowie Niepodległości”.

Składa się na nią  10 wol-
nostojących tablic, przedsta-
wiających między innymi:  
mapę Polski z lat 1918-1923,  
najważniejsze wydarzenia 
procesu odbudowy państwo-
wości, a także przedruki 
pierwszych stron Monitora 
Polskiego z pierwszych dni 
niepodległości.

W głównej części wystawy 
zaprezentowane zostały wiel-
koformatowe zdjęcia przedsta-
wiające w skali rzeczywistej 
postacie tytułowych „Ojców 
Niepodległości”. plansze 
zawierają również krótkie 
biogramy postaci, a także 

interesujący wybór fotografii 
archiwalnych. 

Zachęcamy do zapoznania 
się z historią odradzania się 
Państwa Polskiego.

Wystawa, dostępna będzie 
dla zwiedzających do 16 lipca.

Autorzy wystawy: dr Zo-
fia Fenrych, Mateusz Lip-
ko. Współpraca: Grzegorz 
Czapski, Maciej Frycz, Paweł 
Miedziński, Magdalena Ru-
czyńska, dr Paweł Skubisz, 
prof. Włodzimierz Suleja

Jubileusz 60-lecia zawarcia 
związku małżeńskiego jest 
wyjątkowym świętem. Tak 
wspaniałego dnia doczekali 
wspólnie Państwo Kazimiera i 
Józef Ziółkowscy z Grodziska 
Wielkopolskiego. Z okazji tak 
szczególnego święta, życzenia 
Jubilatom złożyła delegacja w 
osobach Burmistrza Grodziska 
Wielkopolskiego Henryka 
Szymańskiego oraz Kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego 
Agnieszki Maik.

Państwu Kazimierze i Jó-
zefowi życzymy samych ra-
dosnych, szczęśliwych i po-
godnych dni.

W poniedziałek, 2 lipca w 
grodziskim ratuszu Burmistrz 
Henryk Szymański przekazał 
ks. Tadeuszowi Baranowskie-
mu podarunek dla uczest-
ników tegorocznej, Pieszej 
Pielgrzymki na Jasną Górę.

Jak co roku, Grupa 20 
powita Jasną Górę w rów-
nych koszulkach. Dodatkowo, 
przekazane zostały peleryny 
przeciwdeszczowe oraz biało 
- czerwone kotyliony, które 

przypominać mają o 100 
-leciu Odzyskania Niepod-
ległości oraz 100 rocznicy 
wybuchu Powstania Wielko-
polskiego.

Grupa 20 wyruszyła na 
szlak w czwartek 5 lipca. Do 
Częstochowy dotrą w niedzie-
lę, 15 lipca.

Wszystkim pielgrzymom 
życzymy dobrej pogody, zdro-
wia i sił w pokonywaniu tru-
dów pielgrzymiego szlaku.

„Ojcowie Niepodległości” 
na Starym Rynku

60-lecie zawarcia związku małżeńskiego

Dary dla pielgrzymów
Czwarta odsłona Grodzi-
skiego Piwobrania za nami. 
Miniony weekend w Gro-
dzisku Wielkopolski do-
starczył nam wiele emocji i 
niezapomnianych wrażeń.

W piątek, na terenie Centrum 
Ekologiczno – Edukacyjnego 
w Grodzisku Wielkopol-
skim, odbył się Obrzęd Nocy 
Świętojańskiej, przygotowany 
przez ZTL Cybinka Grodzisk. 
Wraz z nastaniem zmroku, 
w blasku pochodni, przy 
nastrojowej muzyce i licznie 
zgromadzonej publiczności 
dziewczęta i chłopcy tańczyli 
radośnie prosząc o zdrowie 
i urodzaj. Noc Kupały była 
jednym z najradośniejszych 
słowiańskich świąt, dlatego 
chętnie kultywowana jest po 
dziś dzień.

Następnie, przy wiatraku, 
w ramach letniego kina „Pod 
wiatrakiem” odbyły się dwie 
projekcje filmowe. Na po-
czątek niemego filmu z 1928 
roku, z muzyką na żywo w 
wykonaniu autora Waldema-
ra Rychłego z zespołem, pt. 
„Cyganka Aza”. Następnie 
wyświetlony został film pt. 
„Wonder Woman”. Nietypowe 
„kino na leżakach” cieszyło 
się sporym zainteresowaniem 
mimo chłodnej nocy.

Sobotnie świętowanie za-
inaugurowała biesiada piwna 
w parku miejskim, gdzie 
degustować można było naj-

różniejsze gatunki piw prezen-
towane przez liczne browary, 
które podczas Grodziskiego 
Piwobrania reklamują swoje 
produkty, a także posłuchać  
muzyki w wykonaniu kapeli 
KAMRATY.

Głównym punktem wie-
czoru był koncert – Sylwii 
Grzeszczak. Występ poprze-
dziło oficjalne otwarcie Gro-
dziskiego Piwobrania, którego 
dokonali wspólnie Burmistrz 
Grodziska Wielkopolskie-
go Henryk Szymański oraz 
Członek Zarządu Browaru 
w Grodzisku Wielkopolskim 
Krzysztof Panek. Dopełnie-
niem wieczoru był barwny 
pokaz fajerwerków.

Liczne grono publiczności 
bawiło się do późnych go-
dzin nocnych przy muzyce 
i miksowanych teledyskach 
prezentowanych przez słyn-
nego Hirka Wronę.

Na dużej scenie gwiazdami 
niedzieli byli zespół LOKA i 
Bernadeta Kowalska.

Tegoroczne Grodziskie Pi-
wobranie cieszyło się bardzo 
dużym zainteresowaniem 
mieszkańców i przyjezdnych. 
Liczne imprezy towarzyszą-
ce, wesołe miasteczko oraz 
stoiska prezentujące szeroki 
wachlarz różnych gatunków 
piw z terenu całego kraju 
oraz z zagranicy potwier-
dzają słuszność reaktywacji 
legendarnego Grodziskiego 
Piwobrania.

Nasze 715-lenie miasto 
Grodzisk Wielkopolski, na 
przełomie czerwca i lipca 
2018 roku ponownie odwie-
dzili artyści - uczestnicy XV 
Międzynarodowego Pleneru 
Malarsko - Rzeźbiarskiego.

W niedzielę, 1 lipca zakoń-
czyli uwiecznianie na płótnie 
najpiękniejszych zakątków 
miasta. Powstały również 
dwie kolejne, wspaniałe rzeź-
by, przedstawiające Michała 
Drzymałę oraz Powstańca 
Wielkopolskiego.

Uroczystego zakończenia 
pleneru dokonali wspólnie 
Burmistrz Grodziska Wielko-

polskiego Henryk Szymański, 
Przewodniczący Rady Miej-
skiej Marek Kinecki  oraz 
Komisarz Pleneru i jego or-
ganizatorka artysta plastyk 
Magdalena Sciezynska.

Przedstawiciele  grodzi-
skiego samorządu złożyli po-
dziękowanie na ręce pani 
Magdaleny dla wszystkich 
uczestników pleneru za wspa-
niałe i niepowtarzalne zapre-

zentowanie na płótnie piękna 
Grodziska Wielkopolskiego.
Podczas wernisażu, który tra-
dycyjnie odbył się na Starym 
Rynku, efekt pracy artystów 
mogli podziwiać przechodnie.

Grodziskie Piwobranie za nami

Plener malarsko - rzeźbiarski

Powstały dwie kolejne, 
wspaniałe rzeźby, przed-
stawiające Michała Drzy-
małę oraz Powstańca 
Wielkopolskiego

„Powstały dwie kolejne, „Powstały dwie kolejne, 
wspaniałe rzeźby, przed-„wspaniałe rzeźby, przed-
stawiające Michała Drzy-„stawiające Michała Drzy-„
małę oraz Powstańca 

„
małę oraz Powstańca 
Wielkopolskiego

„
Wielkopolskiego
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W sobotę, 30 czerwca, na 
stadionie w Trzcielu odbyły 
się niejako podwójne zawody 
strażackie. Były to I Zawo-
dy Sportowo – Pożarnicze 
Regionu Kozła i Miejsko – 
Gminne Zawody Sportowo 
– Pożarnicze Gminy Trzciel. 
W sumie uczestniczyło 12 
drużyn. Zawody organizo-
wane były przez Zarząd Od-
działu Miejsko – Gminnego 
Związku OSP RP w Trzcielu, 
Stowarzyszenie Gmin RP 
Region Kozła i Stowarzysze-
nie Lokalna Grupa Działa-
nia Regionu Kozła. 

Wszystko rozpoczęło się 
uroczystym i efektownym 
korowodem uczestników i 
samochodów z trzcielskiego 
Rynku na stadion z akompa-
niamentem kapeli koźlarskiej 
z Dąbrówki Wlkp. Oficjal-
nego rozpoczęcia dokonał 
Burmistrz Trzciela Jarosław 
Kaczmarek.

Zawody odbyły się w 
dwóch etapach. Najpierw 
rozegrana została sztafeta 
a potem konkurencja bojo-
wa. Nad wszystkim czuwali 

sędziowie – strażacy z Pań-
stwowej Straży Pożarnej z 
Międzyrzecza. Zawodnicy 
dawali z siebie wszystko, 
mimo, że była to także forma 
zabawy. Dla wszystkich była 
przygotowana grochówka i 
coś chłodzącego.

Najlepszy wynik osiągnęli 
strażacy z partnerskiej Gminy 
Brójce k/Łodzi. Występo-
wali jako goście i nie byli 
klasyfikowani w oficjalnych 
rankingach.

I Zawody Sportowo – Pożar-
nicze Regionu Kozła wygrała 
OSP Kargowa. Na kolejnych 
miejscach uplasowali się OSP 
Babimost, OSP Stara Tuchorza 
reprezentująca Gminę Siedlec, 
OSP Kręcko reprezentująca 
Gminę Zbąszynek, OSP Trz-
ciel i OSP Zbąszyń.

Z kolei Miejsko – Gminne 
Zawody Sportowo – Pożar-
nicze Gminy Trzciel wygrali 
strażacy z Lutola Suchego. 
Dalsze miejsca zajęli Brójce, 
Siercz, Trzciel, Lutol Mokry i 
Chociszewo.

Do zobaczenia za rok na II 
Zawodach Sportowo – Pożar-
niczych Regionu Kozła.

I Zawody Sportowo – Pożarnicze Regionu 
Kozła i Miejsko – Gminne Zawody 

Sportowo – Pożarnicze Gminy Trzciel
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m Warszawa
Agenci warszawskiej Delega-
tury CBA zatrzymali jednego 
z dyrektorów w GetBack SA 
oraz prezesa zarządu spółki 
Polski Dom Maklerski. To 
kolejna realizacja w śledztwie 
dotyczącym szeroko rozu-
mianych nieprawidłowości w 
działaniu grupy kapitałowej 
GetBack SA.

Śledztwo prowadzone przez 
Delegaturę CBA w Warszawie 
pod nadzorem Prokuratury 
Regionalnej w Warszawie 
dotyczy  m.in. wyrządzenia 
szkody majątkowej w wielkich 
rozmiarach w obrocie gospo-
darczym na szkodę spółki Get-
Back SA, wyprowadzania pie-
niędzy ze spółki w celu osią-
gnięcia korzyści osobistej oraz 
ukrywania dowodów. Sprawa 
obejmuje także przestępstwa 
manipulacji instrumentami 
finansowymi i podawania do 

publicznej wiadomości nie-
prawdy o działaniach spółki.

Agenci CBA przeszukali 
warszawskie mieszkania za-
trzymanych, zabezpieczają 
dowody w siedzibie  Polskiego 
Domu Maklerskiego oraz sie-
dzibach innych firm zatrzyma-
nego prezesa. 

Już wcześniej śledczy z 
CBA intensywnie pracowali 
w tym śledztwie - przesłuchali 
łącznie kilkadziesiąt osób - 
w tym urzędników Komisji 
Nadzoru Finansowego i spółki 
GetBack SA, zabezpieczyli 
tomy dokumentacji oraz  dane 
elektroniczne.

16 czerwca zostali zatrzy-
mani przez agentów z war-
szawskiej Delegatury CBA 
na lotnisku Chopina , Konrad 
K. – były Prezes Zarządu Get-
Back S.A. a w swoim domu na 
warszawskim Ursynowie Piotr 
B. - przedstawiciel podmiotu 
gospodarczego, który współ-

pracował z byłym Prezesem 
Zarządu GetBack S.A.. Obaj 
zatrzymani przez CBA decy-
zją sądu zostali tymczasowo 
aresztowani.

Były prezes GetBack SA. 
Konrad K. usłyszał m.in.:  
zarzut dotyczący usiłowa-
nia doprowadzenia Polskiego 
Funduszu Rozwoju S.A. do 
niekorzystnego rozporządze-
nia swoim mieniem, poprzez 
wprowadzenie w błąd co do 
faktycznej kondycji finan-
sowej spółki GetBack S.A. 
i  przedłożenia nierzetelnych  
dokumentów dla uzyskania 
dla GetBack S.A. pożyczki 
w kwocie 250 mln zł oraz 
zarzut wyrządzenia spółce 
GetBack S.A. szkody mająt-
kowej na ponad 15 mln zł na 
podstawie nie wykonanych a 
opłaconych, pozornych umów 
o świadczenie usług doradczo 
– marketingowych przy emisji 
obligacji oraz o współpracy. 

Inny zarzut dotyczy sprawy 
podobnego charakteru, kwoty 
co najmniej 7 mln zł i umo-
wy „o świadczeniu usług w 
zakresie bezpieczeństwa w 
biznesie”. Zatrzymany przez 
CBA Piotr B. usłyszał zarzuty 
dotyczące tej umowy i działa-
nia w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej.  Były prezes Get-
Back SA usłyszał także zarzut  
przestępstw dotyczących pu-
blicznego rozpowszechnienia 
nieprawdziwych danych w ra-
porcie bieżącym spółki, które 
mogły wprowadzać w błąd, co 
do wartości instrumentów fi-
nansowych emitowanych przez 
spółkę GetBack S.A., wbrew 
zakazowi takich manipulacji 
na rynku. Szczegóły zarzutów 
w swoim komunikacie przeka-
zała prokuratura.

Czynności w ś ledztwie 
trwają. 

Piotr Kaczorek , CBA

m Katowice
Ta realizacja to kolejna od-
słona śledztwa prowadzo-
nego przez katowickie CBA. 
Zatrzymani udawali agen-
tów ABW i SKW. Powoływali 
się na wpływy w wymiarze 
sprawiedliwości i służbach 
specjalnych. Żądali i przyj-
mowali korzyści majątkowe 
w zamian za załatwianie 
spraw. Dziś lista zatrzyma-
nych powiększyła się do 13.

Ustalenia śledczych wskazują, 
że zatrzymany dziś warszaw-
ski przedsiębiorca miał powo-
ływać się na wpływy i podjąć 
się  w sprawie prowadzonej 
przez prokuraturę z wielko-
polski, w zamian ok. 1 mln zł 
doprowadzenia do zwolnienia 
z tymczasowego aresztu kilku 
podejrzanych o  przestępstwa 
o charakterze kryminalnym 
m.in. pobicia i porwania. 

Agenci CBA przeszukali 
mieszkanie oraz siedziby firm 
zatrzymanego pod kątem za-
bezpieczenia dokumentów, 
rzeczy mogących stanowić do-
wód w toczącym się śledztwie, 
a także majątku podlegającego 
zajęciu.

Śledztwo dotyczy zorgani-
zowanej grupy przestępczej, 
której członkowie powoływali 

się na wpływy w szeregu 
instytucjach państwowych, 
ministerstwach  i służbach 
specjalnych: SKW, ABW i 
CBA oraz podejmowali się 
pośrednictwa w załatwieniu 
różnych spraw w zamian za 
korzyści majątkowe lub ich 
obietnicę.

Do pierwszych ośmiu  za-
trzymań w sprawie doszło w 
styczniu 2018 r. Prokurator 
zarzucił wtedy zatrzymanym 
przez CBA m.in. udział w 
zorganizowanej grupie prze-
stępczej i popełnienie innych 
przestępstw, w tym o cha-
rakterze korupcyjnym. Sąd 
zastosował wobec 5 zatrzy-
manych wówczas tymczasowe 
aresztowanie.

Ustalenia śledztwa wska-
zują, że grupa oferowała w 
zamian za korzyści majątkowe 
m.in. roztoczenie „parasola 
ochronnego służb” i wpisanie 
firmy na  wymyśloną, nierze-
czywistą  „listę spółek spe-
cjalnych” prowadzonych przez 
Ministerstwo Finansów. Miało 
to skutkować  nie prowadze-
niem wobec niej jakichkolwiek 
czynności kontrolnych czy 
śledczych.

W innym przypadku spo-
wodowano u poszkodowanego 
wrażenie i pełne przekonanie, 
że przez wiele miesięcy pracu-

je na rzecz państwa polskiego 
a w rzeczywistości pracował 
i działał na rzecz grupy prze-
stępczej.

Na kolejną realizację trzeba 
było czekać trzy miesiące.  
Wśród czterech  zatrzymanych 
18 kwietnia br. był m.in. były 
minister sprawiedliwości An-
drzej K. (w latach 2004-2005) 
oraz były funkcjonariusz Woj-
skowych Służb Informacyj-
nych.  Te osoby związane z 
„przebierańcami” podszywały 
się pod funkcjonariuszy mię-
dzy  innymi Służby Kontrwy-
wiadu Wojskowego i Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego, w zamian za korzyści 
majątkowe podejmowały się 
załatwiania spraw urzędowych 
wobec ustalonych przedsię-
biorców.

Wg ustaleń CBA, grupa 
działała w okresie od lipca 
2015 roku do grudnia 2017 
roku.

Śledztwo prowadzi Delega-
tura Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego w Katowicach 
pod nadzorem Prokuratury 
Regionalnej w Katowicach. 

Sprawa jest rozwojowa, 
niewykluczone dalsze zatrzy-
mania i powiększenie listy 
zarzutów. 

T.Brodowski/P.Kaczorek, CBA

m Poznań
Poznańska Delegatura CBA 
zatrzymała  dwóch byłych 
członków zarządu spółki ener-
getycznej ENEA S.A. Sprawa 
dotyczy  podpisanej  w 2011 
roku niekorzystnej umowy za-
kupu linii energetycznej mają-
cej łączyć  Polskę z Białorusią. 
Państwowa firma miała  stracić 
na tym co najmniej 15 mln zł. 

Delegatura CBA w Pozna-
niu, pod nadzorem Wielko-
polskiego Wydziału Zamiej-
scowego Departamentu ds. 
Przestępczości Zorganizo-
wanej i Korupcji Prokura-
tury Krajowej w Poznaniu, 
prowadzi śledztwo w sprawie 
niedopełnienia obowiązków i 
wyrządzenia w obrocie gospo-
darczym ENEA S.A. szkody 
majątkowej w wielkich roz-
miarach.

Badana przez CBA spra-
wa dotyczy zakupu za ponad 
15,25 mln zł  przez spółkę 
ENEA S.A. pakietu ponad 
połowy  udziałów spółki  A., 
która była właścicielem części 
napowietrznej linii elektro-
energetycznej 110 kV relacji 
Brześć – Wólka Dobrzyńska.

Do transakcji doszło w 
sierpniu 2011 roku. Zakupu 
dokonano od spółki Z. Ltd. 
z raju podatkowego, od pod-
miotu prawa cypryjskiego. 
Stwarzano przy tym pozory 
korzystnego dla spółki ENEA 
S.A. przedsięwzięcia doty-
czącego utworzenia „mostu” 
energetycznego mającego słu-
żyć do eksportu oraz tranzytu 
energii przez system Białorusi 
na rynek  Polski i UE

Ustalenia CBA wskazują, że  
„most” energetyczny został ku-
piony przez Eneę bez wystar-
czających analiz. Wiedziano 
przy tym, że zakup udziałów 
w spółce A. nie był konieczny 
do obrotu energią elektryczną 
poprzez Białoruś. Linia nie 
miała wystarczającej mocy.  
Nie zawarto wcześniej żadnych 

umów handlowych i nie było 
czego przesyłać. Dodatkowo 
okazało się, że linia energe-
tyczna została już wcześniej 
wydzierżawiona w całości na  
wiele lat (do 2025 roku) innej 
firmie, której właścicielem jest  
spółka cypryjska Z. Ltd.

W toku prowadzonego przez 
CBA śledztwa ustalono, że 
członkowie Zarządu ENEA 
S.A., nie dopełnili ciążących 
na nich obowiązków, działając 
wspólnie i w porozumieniu z 
innymi osobami oraz w celu 
osiągnięcia korzyści majątko-
wej przez inną osobę zawarli 
umowę i doprowadzili do prze-
lania na konto cypryjskiego 
banku w Larnace  kilkunastu 
milionów złotych w sytuacji,  
gdy zakupiona spółka nie pro-
wadziła w tym czasie żadnej 
działalności gospodarczej, 
generowała straty. 

Ustalenia CBA wskazują 
tym samym, że zatrzyma-
ni byli wiceprezesi zarządu 
ENEA S.A.  Maksymilian G 
i Krzysztof Z. wyrządzili za-
rządzanej spółce energetycznej 
szkodę majątkową w wielkich 
rozmiarach w wysokości nie 
mniejszej niż 15,25 mln zł.

Zatrzymani przez CBA 
usłyszeli zarzuty w  wielko-
polskim Wydziale Prokuratury 
Krajowej w Poznaniu.

Już wcześniej, w czerwcu 
2017 r., Maksymilian G. był 
zatrzymany  przez agentów 
CBA  w śledztwie przeciwko 
wieloosobowej grupie zaj-
mującej się wystawianiem 
nierzetelnych faktur VAT i ich 
sprzedażą, w celu zaniżania 
zobowiązań podatkowych, a 
także przywłaszczania pie-
niędzy i wyłudzania środków 
unijnych. Usłyszał zarzuty 
sprawstwa kierowniczego przy 
przestępstwach zarzuconych 
dwójce innych zatrzymanych 
za wielomilionowe uszczu-
plenia podatkowe i pranie 
brudnych pieniędzy.

Piotr Kaczorek, CBA

m Warszawa
CBA bada aferę reprywa-
tyzacyjną w Warszawie – 
biznesmen z Konstancina, 
jego żona  i znany adwokat 
zatrzymani. Wyłudzona nie-
ruchomość warta 38 mln zł.   

Agenci z Delegatury CBA w 
Warszawie w jednym z śledztw 
dotyczących nieprawidłowości 
przy warszawskiej reprywa-
tyzacji zatrzymali 3 osoby: 
biznesmena  Macieja M - jed-
nego ze najbardziej znanych 
kupców roszczeń dekretowych 
do atrakcyjnych gruntów w 
stolicy, jego żonę Elżbietę 
oraz znanego warszawskiego 
adwokata Andrzeja M.     

Funkcjonariusze CBA  prze-
szukali rezydencję  biznesme-
na w podwarszawskim Kon-
stancinie  oraz warszawskie 
mieszkanie adwokata .

Śledztwo CBA  dotyczy ich 
udziału, działania wspólnie i 
porozumieniu w procesie prze-
jęcia i wyłudzenia kamienicy i 
działki przy ul Pięknej 15, nie-
opodal Traktu Królewskiego w 
Warszawie, o wartości ponad 
38 mln zł. Obecnie znajdują 
się tam m.in. luksusowe apar-
tamenty.  

Zatrzymani przez warszaw-
skich agentów CBA zostaną 
przewiezieni do  Prokuratury 
Okręgowej w Warszawie (Wy-
dział ds. Wojskowych przy ul. 
Nowowiejskiej) która nadzo-
ruje to śledztwo, tam usłyszą 

zarzuty.
Zatrzymani dziś mężczyźni 

– kupiec roszczeń i adwo-
kat – byli wśród ośmiu osób 
zatrzymanych  przez CBA 11 
maja ub.r. i potem decyzją sądu 
aresztowanych  w związku z 
tzw. dziką reprywatyzacją nie-
ruchomości w centrum stolicy, 
w tym działki Warszawie przy 
Placu Defilad, w sąsiedztwie 
Pałacu Kultury i Nauki (dawny 
adres to ul. Sienna 29), przy 
ul. Twardej 8 i 10 oraz przy ul. 
Królewskiej 39. Oprócz nich 
agenci CBA zatrzymali wtedy 
m.in. dwoje innych adwokatów 
występujących jako kuratorzy 
spadkobierców nieruchomości, 
syna dziś zatrzymanego biz-
nesmena i dwóch rzeczoznaw-
ców majątkowych wpisanych 
na sądową listę biegłych

CBA w sprawie niepra-
widłowości przy warszaw-
skiej reprywatyzacji prowadzi 
kilkadziesiąt śledztw doty-
czących blisko 200 adresów 
- większość z nich to cenne, 
o wielomilionowej wartości 
działki, kamienice. 

To pierwszych zatrzymań 
doszło jeszcze w ubiegłym 
roku. I tak funkcjonariusze 
warszawskiej Delegatury CBA 
zatrzymali w styczniu 5 osób, 
a w lutym kolejne 3 osoby. 
Wśród zatrzymanych byli m. 
in. urzędnicy, adwokat Robert 
N. oraz   b. z-ca dyrektora 
Biura Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miasta Sto-
łecznego Warszawy Jakub R. i 

rodzice urzędnika – Wojciech 
R. i Alina D.  W połowie maja 
agenci zatrzymali kolejne 
8 osób, o których piszemy 
wyżej. 9 października agen-
ci warszawskiej Delegatury 
CBA zatrzymali trzy kolejne 
osoby w sprawie nieprawi-
dłowości przy warszawskiej 
reprywatyzacji: b. urzędniczkę 
Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści Marzenę K., b. dziekana 
Okręgowej Rady Adwokackiej 
Grzegorza M. i biznesmena 
Janusz P. Zatrzymań dokonano  
w śledztwie  nadzorowanym 
przez  Prokuraturę Regional-
na we Wrocławiu w związku 
m.in. z reprywatyzacją wartej 
ok 160 mln zł działki tuż przy 
Pałacu Kultury. Większość z 
tych zatrzymanych  przez CBA 
decyzją sądu trafiła do aresztu.

Lista zatrzymanych przez 
CBA i lista zarzutów proku-
ratorskich nie jest zamknięta, 
śledczy  cały czas pracują nad 
zgromadzonym materiałem 
dowodowym. Badane są nowe 
wątki.

W pod koniec  ub. roku 
agenci Centralnego Biura An-
tykorupcyjnego weszli 20 
mieszkań i firm - m.in. War-
szawie, Gdańsku i Kielcach 
i zabezpieczyli materiał do-
wodowy w śledztwach  do-
tyczących  reaktywacji 40 
przedwojennych spółek i wie-
lomilionowych odszkodowań 
na szkodę Skarbu Państwa.

Piotr Kaczorek, CBA

m Kraków
Delegatura CBA w Krakowie, 
pod nadzorem Prokuratury 
Okręgowej w Krakowie,  pro-
wadzi  śledztwo  dotyczące 
powoływania się na wpływy 
w m.in. administracji samo-
rządowej oraz w Zarządzie 
Budynków Komunalnych w 
Krakowie i podejmowania się 
bezprawnego pośrednictwa w 
załatwianiu najmu lub kupna 
mieszkań i lokali użytkowych 
usytuowanych w atrakcyjnych 
częściach Krakowa, nieopodal 
rynku czy wzgórza wawel-
skiego.

Agenci CBA zatrzymali dziś 
trzy urzędniczki – dyrektor z 
krakowskiego magistratu kie-

rującą wydziałem zajmującym 
się zasobem mieszkaniowym 
miasta, kierownika referatu z 
wydziału skarbu urzędu, kie-
rownika jednego z referatów 
w Zarządzie Budynków Ko-
munalnych w Krakowie oraz 
kobietę- pośrednika.

Ustalenia śledczych z CBA 
i prokuratury wskazują, że 
urzędniczki m.in. w zamian 
za łapówki pomagały w uzy-
skaniu prawa do lokali użyt-
kowych i mieszkalnych w 
atrakcyjnych miejscach Kra-
kowa, m.in. przy ul. Szewskiej, 
Karmelickiej  czy Mostowej. 
Łapówki dla zatrzymanych 
dziś urzędniczek miały sięgać 
w sumie kilkudziesięciu tysię-
cy złotych. Wśród „podarków” 

były też perfumy. Do zdarzeń, 
które są obecnie przedmiotem 
śledztwa dochodziło w latach 
2015-2017, a sprawa dotyczy 
co najmniej kilkunastu nie-
ruchomości: mieszkań, lokali 
użytkowych i kamienic.  

Agenci CBA zabezpieczają  
dokumenty w krakowskim 
magistracie.

Już wcześniej w ręce kra-
kowsk ich agentów CBA  
wpadły 4 osoby m.in. dwóch 
pośredników Robert F. i Mał-
gorzata P.  Agenci przeszukali 
mieszkania zatrzymanej dwój-
ki pośredników i pomieszcze-
nia w instytucjach samorzą-
dowych, tam zabezpieczono 
dowody związane ze sprawą.  
Kolejny zatrzymany przez 

CBA  - Adam K.  - usłyszał  w 
prokuraturze zarzut dotyczący 
działania w porozumieniu z 
innymi osobami i udzielenia 
Małgorzacie P. i Robertowi F. 
korzyści majątkowej w wyso-
kości 120 tys. zł. Ta dwójka 
miała za te pieniądze podjąć 
się bezprawnego wywarcia 
wpływu na osoby pełniące 
funkcje publiczne ZBK, tak, 
aby dwie aukcje publiczne na 
atrakcyjne mieszkania przy 
ul. Pawlikowskiego i Stra-
domskiej zostały odpowiednio 
rozstrzygnięte, na korzyść 
konkretnych osób. 

Niewyk luczone da lsze 
zatrzymania w tej sprawie. 
Śledztwo jest rozwojowe i 
wielowątkowe.  Piotr Kaczorek, CBA

Zatrzymany prezes Domu Maklerskiego

Za 1 mln zł „załatwiał” 
zwolnienie z aresztu

Zatrzymani byli 
wiceprezesi ENEA S.A.

Wyłudzili nieruchomość za 38 mln

Korupcja przy przetargach na atrakcyjne 
nieruchomości w Krakowie
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Koncert Reginy Carter – 
światowej gwiazdy jazzu, 
projekt specjalny Era Jazzu 
All Stars oraz kolekcjoner-
skie wydawnictwa to tylko 
wybrane elementy specjal-
nego wydarzenia artystycz-
nego, jakie przygotowała 
Era Jazzu na swój jubileusz 
w prestiżowej Auli UAM w 
sobotę 24 listopada.

„To specyficzna i nieszablo-
nowa impreza - mówi Dionizy 
Piątkowski, pomysłodawca i 
szef Ery Jazzu -  Gramy już 
20 lat mając za sobą kilkaset 
znamienitych koncertów i 
nieszablonowych projektów. 
Nie ma chyba jazzowej gwiaz-
dy, która nie pojawiłaby się z 
naszym logo: od Cassandry 
Wilson i Jana Garbarka po 
Dianę Krall i Marcusa Millera. 
Ale pokazaliśmy, często po 
raz pierwszy w Polsce, także 
artystów, którzy zadebiutowali 
na naszych estradach: Patricię 
Barber, Omara Sosę, Diannę 
Reeves. Zrealizowaliśmy wiele 
niepowtarzalnych projektów 
specjalnych: Amadeus Or-
chestra z Al Di Meolą, Herbie 
Hancock z Orkiestrą Symfo-
niczną oraz wieloletni Poznań 
Jazz Project z laureatami Na-
grody Ery Jazzu i światowymi 
gwiazdami”.

W ciągu dwudziestu lat Era 
Jazzu stała się cyklem kon-
certów klubowych i galowych 
najwybitniejszych gwiazd 
współczesnego jazzu oraz 
znaczącym przedsięwzięciem 
kulturalnym plasowanym w 
ścisłej czołówce europejskich 
i polskich imprez jazzowych. 
Kulminacją jest wielodniowy 
Aquanet Jazz Festival, który 
obejmuje zarówno koncerty 
wielkich gwiazd, jak i szeroką 
prezentację najciekawszych 
jazzowych zjawisk i trendów. 
Od lat realizowany jest także 
Poznań Jazz Project promu-
jący młodych, poznańskich 
muzyków.

Gwiazdą galowego koncertu 
„Era Jazzu – gramy już 20 lat!” 
będzie najwybitniejsza skrzy-
paczka jazzu, Regina Carter. 
Podczas koncertów ma się 
wrażenie, że skrzypaczka ma 
niekończące się zasoby ener-
gii, czym w uroczy i zabawny 
sposób zdobywa publiczność 
na całym świecie. „Regina 
Carter tworzy muzykę łatwą 

w odbiorze i jednocześnie 
zapierającą dech w piersiach. 
Swoją muzyką zabiera słucha-
cza w niezwykłą podróż, na 
którą składają się przeszłość 
i przyszłość jazzu” - pisał o 
genialnej artystce Time Maga-
zine. Regina Carter jako czte-
rolatka rozpoczęła naukę gry 
na skrzypcach a mając dwa-
naście lat była najmłodszym 
muzykiem słynnej Detroit 
Civic Symphony Orchestra. 
Studiowała muzykę w New En-
gland Conservatory of Music 
oraz Michigan’s Oakland Uni-
versity. W 1994 roku związała 
się z lokalnym ruchem Black 
Rock Coalition i nawiązała 
współpracę z liderami modnej 
„new black music”. Przełomo-
wym dla skrzypaczki był rok 
1998, gdy zrealizowała albu-
my “Rhythms of the Heart” 
oraz “Motor City Moments”, 
które przedstawiły zdumio-
nemu jazzowemu środowisku 
wielki talent artystki a zreali-

zowany w duecie z pianistą 
Kenny’m Barronem album 
„Freefall” zyskał nominacje do 
prestiżowej Grammy Award. 
Odtąd jazzowa skrzypaczka 
zapraszana była do projektów 
wybitnych artystów: zagrała w 
„Blood on the Fields” Wyntona 
Marsalisa, zaproszona została 
przez Cassandrę Wilson do 
udziału w jej „davisowskim” 
albumie „Travelling Miles”, 
pojawiała się w nagraniach i 
koncertach królowej hip-hopo-
wego soulu Mary J. Blige oraz 
awangardowych projektach 
Johna Blake’a. Jako pierwsza 
artystka jazzowa i zagrała na 
Il Cannone Guarnei del Gesu, 
skrzypcach należących do 
samego mistrza Paganiniego 
i nagrała album „Paganini: 
After A Dream”. Świat ja-
zzu i muzyki klasycznej był 

zauroczony. Recenzent Time 
Magazine komplementował 
„Carter tworzy muzykę, której 
się pięknie słucha, która jest 
odkrywcza, czasami wręcz 
brawurowa... swoich słucha-
czy Panna Carter zabiera na 
wyprawę w przyszłość jazzu”. 
Kolejna, autorska płyta Re-
giny Carter „I’ll Be Seeing 
You: A Sentimental Journey” 
to muzyczny hołd dla matki 
Reginy. Album zawiera in-
tymne, akustyczne aranżacje 
utworów z lat dwudziestych, 
trzydziestych i czterdziestych. 
W poszukiwaniach specyficz-

nego nastroju tamtych czasów 
Regina Carter zaprosiła do 
współpracy m.in. wybitne 
wokalistki Dee Dee Bridge-
water i Carlę Cook, klarnecistę 
Paquito D’Riverę, akordeoni-
stę Gila Goldsteina. Album 
„Reverse Thread” skrzypaczka 
zrealizowała wraz z muzy-
kami afrykańskimi, ale w 
tak kulturowo zagmatwanym 
tyglu, że trudno dopatrywać 
się w pomyśle znamion „mody 
na ludowość”. Album zyskał 
rekomendujące recenzje pre-
stiżowych mediów i nomino-
wany był Grammy Awards. 
W światowe obchody setnej 
rocznicy urodzin Elli Fitzge-
rald wpisała się realizując 
album „Ella: Accentuate the 
Positive” składając wspaniały 
hołd interpretując wielkie hity 
Elli Fitzgerald.

Regina Carter genialna in-
strumentalistka, powszechnie 
uznawana za najwybitniejszą 
skrzypaczkę jazzową na świe-
cie jest od lat honorowana 
najważniejszymi laurami jazzu 
(od prestiżowych ankiet Down 
Beat, gdzie uznawana jest za 
Jazzową Skrzypaczkę Roku 
po udział w najważniejszych 
festiwalach i prestiżowych 
wydarzeniach oraz lukratywny 
grant McArthur Fellows Pro-
gram). Wybitna skrzypaczka 
wymyka się komercyjnej sfe-
rze muzyki, stając się bezwied-
nie ikoną tego, co w wielkiej 
sztuce najważniejsze: artystką 
non-konformistką z ogrom-
nym talentem i ambicjami.

Koncert na gali „Era Jazzu – 
gramy już 20 lat!” będzie także 
premierą „Star Cadillac” - no-
wego albumu poznańskiego 
zespołu Weezdob Collective 
- oryginalnego kolektywu im-
prowizatorów, kompozytorów 
i laureatów... Nagrody Ery Ja-

zzu. Perkusista Adam Zagórski 
(laureat nagrodzonego w 2016 
roku Zagórski / Skowroń-
ski Quartet), gitarzysta Piotr 
Scholz (Nagroda Ery Jazzu w 
2017), harmonijkarz Kacper 
Smoliński (laureat nagrody 
Era Jazzu 2018) wspólnie z 
basistą Damianem Kostką i 
saksofonistą Kubą Marcinia-
kiem tworzą Weezdob Collec-
tive – jeden z najważniejszych 
zespołów, młodego polskiego 
jazzu i laureata głównej na-
grody Jazz nad Odrą 2018. 
Premierowy album oraz nowy 
kwintet (Damian Kostka / Ma-
ciej Brzostowski / Maciej Ko-
ciński / Paweł Kaczmarczyk) 
zaprezentuje - także laureat 
Nagrody Ery Jazzu – gitarzysta 
Dawid Kostka

Krzysztof Wodniczak

Regina Carter gwiazdą gali 
„Era Jazzu: gramy już 20 lat!”

Jeden z największych rocko-
wych gitarzystów w historii, 
Slash, ogłosił właśnie premierę 
nowego albumu „Living The 
Dream”, który ukaże się już 
21 września 2018. Płyta będzie 
sygnowana nazwą Slash Ft. 
Myles Kennedy & The Con-
spirators i ukaże się cztery lata 
po znakomitej „World On Fire” 
z 2014 roku, którą gitarzysta 
promował także na kilku kon-
certach w Polsce. 

Slashowi w nagraniu nowego 
albumu towarzyszył woka-
lista Myles Kennedy oraz 
„konspiratorzy”, czyli: Brent 
Fitz (perkusja), Todd Kerns 
(gitara basowa, śpiew) i Frank 
Sidoris (gitara, śpiew). Pro-
dukcję całości Slash powierzył 
sprawdzonemu przy okazji 
„World On Fire” fachowco-
wi, Michaelowi „Elvisowi” 
Baskette (m.in. Alter Bridge, 
Iggy Pop, Incubus). Trwają 
końcowe szlify albumu, ale 
już wiadomo, że znajdzie się 
na nim 12 utworów. 

Przypomnijm, że poprzed-
nie dokonania Slasha i Konspi-
ratorów, „Slash”, „Apocalyptic 
Love” i wspomniana płyta 
„World On Fire”, znalazły się 
w Top 10 Billboardu. Oprócz 

tego wirtuoz gitary ma na kon-
cie dwa materiały pod szyldem 
Slash’s Snakepit: „It’s Five 
O’Clock Somewhere” (1995) i 
„Ain’t Life Grand”. 

Z Guns N’ Roses Slash 
nagrał najwybitniejsze dzieła 
tej formacji: „Appetite for 
Destruction”(1987), „G N’ 
R Lies” (1988), „Use Your 
Illusion I” (1991), „Use Your 
Illusion II” (1991) i „The 
Spaghetti Incident?” (1993). 
Dorobek artysty uzupełniają 
również dwie świetne płyty z 
grupą Velvet Revolver – „Con-
traband” (2004) i „Libertad” 
(2007) oraz wiele gościnnych 
udziałów w nagraniach innych 
wykonawców, chociażby Mi-
chaela Jacksona, Lenny’ego 
Kravitza, Alice Coopera, Spi-
nal Tap, Beth Hart.

Jako muzyk Guns N’ Roses 
Slash jest laureatem Gram-
my i został wprowadzony do 
Rock And Roll Hall Of Fame. 
Prywatnie jest maniakiem 
horrorów i ich producentem 
oraz wielbicielem gadów.  Z 
Guns N’ Roses Slash pojawi 
się wkrótce w Polsce. Koncert 
odbędzie się na Stadionie Ślą-
skim w Chorzowie już 9 lipca 
2018 roku.

Krzysztof Wodniczak

Kolejna, 22. już odsłona Mię-
dzynarodowego Festiwalu 
Nova Muzyka i Architektura 
rozpoczęła się 22 czerwca i 
potrwa do 2 września. Przez 
blisko dwuipółmiesięczny 
okres wakacyjny będziemy 
świadkami 23 wydarzeń – 
koncertów symfonicznych, ka-
meralnych, recitali, projekcji 
filmowych i spotkań koncerty 
z prelekcją. Organizator fe-
stiwalu – Toruńska Orkiestra 
Symfoniczna – do współpracy 
zaprosił zarówno znakomitych 
artystów o międzynarodowej 
renomie, jak i młodych, wyróż-
niających się muzyków. W tym 
roku gościć będziemy artystów 
z takich krajów jak: Polska, 
USA, Niemcy, Finlandia i 
Litwa, Hiszpania.

Podczas wakacyjnych miesię-
cy czekają na Państwa znako-
mite koncerty, m.in.:

a W piątek 13 lipca, w Sali 

wielkiej Dworu Artusa wystą-
pi jeden z najlepszych gitarzy-
stów klasycznych – Krzysztof 
Meisinger, któremu towarzy-
szyć będzie Kwintet Smyczko-
wy Sinfonia Varsovia, złożony 
z koncertmistrzów i liderów 
tejże orkiestry. Zapraszamy 
na pełne ekspresji, wyjątkowe 
spotkanie ze znakomitą feerią 
dźwięków oraz artystami-wir-
tuozami, których połączyła 
miłość do muzyki argentyń-
skiego wirtuoza – Astora Pia-
zzolli. 

 Polskie muzyczne perły 28 
lipca zaprezentują pianista 
– Wojciech Waleczek oraz 
muzycy tworzący ACOUSTIC 
QUARTET. Przekrojowy re-
pertuar koncertu stanowić 
będą dzieła Wieniawskiego, 
Moniuszki, Paderewskiego 
i Bacewicz. Zabrzmi m.in. 
słynny i doskonale wszystkim 
znany Polonez Pożegnanie 
Ojczyzny Ogińskiego, nie 
zabraknie oczywiście Cho-

pina, a zwieńczeniem tego 
różnorodnego, w pełni pol-
skiego programu będzie suita 
z filmowymi tematami Kilara.

a 4 sierpnia znane tematy z 
filmów o Indianie Jonesie, Ja-
mesie Bondzie czy też z wiel-
kich produkcji westernowych 
zaprezentują – hiszpański 
pianista Leonel Morales oraz 
Toruńska Orkiestra Symfo-
niczna pod batutą swojego 
dyrektora artystycznego Ma-
riusza Smolija.

Przebojowe utwory ostat-
nich 40 lat w aranżacjach 
Krzysztofa Herdzina zabrzmią 
11 sierpnia, w wykonaniu Gro-
hman Orchestra.

Podczas ostatnich koncertów 
festiwalu zaprezentują się chó-
rzyści i soliści Prairie View 
A&M University Concert Cho-
rale z Teksasu:
a 1 września w amerykański 
nastrój wprowadzi nas recital 

bas – barytona Leona P. Tur-
nera, który z towarzyszeniem 
pianisty Dr Danny’ego R. 
Kelleya zaprezentuje najpopu-
larniejsze pieśni zza oceanu. 
Ozdobą koncertu bez wątpie-
nia będzie Błękitna Rapsodia 
G. Gershwina w aranżacji na 
fortepian solo. 
a 2 września, na zakończenie 
tegorocznej edycji 22. Mię-
dzynarodowego Festiwalu 
Nova Muzyka i Architektura 
przygotowaliśmy dla Państwa 
nie lada gratkę – koncertową 
wersję opery G. Gershwina 
– Porgy i Bess. Toruńskiej 
Orkiestrze Symfonicznej pod 
dyrekcją Mariusza Smolija 
towarzyszyć będą chórzyści 
Prairie View A&M University 
Concert Chorale oraz ame-
rykańscy soliści: sopranistki 
– Jolie Rocke Brown, Audra 
Scott, bas-baryton Leon P. 
Turner oraz tenor David Lee 
Brewer.

   Krzysztof Wodniczak

To impreza, która na sta-
łe wpisała się w kalendarz 
Wielkopolski, ze wsparciem 
finansowym Urzędu Mar-
szalkowskiego. To już tra-
dycja i element  wizerunku 
regionu, który ma „pociąg” 
do kultury”;

Imprezy wpisujące się w to 
wydarzenie odbyły się już w 
weekend, 6-7 lipca, tradycyjnie 
w Zakrzewie i Pile oraz na 
trasie przejazdu specjalnego 
składu Kolei Wielkopolskich 
z Poznania do Zakrzewa.  Ze 
względu na modernizację linii 
kolejowej do Piły, bluesowy 
parowóz dotarł do nowych 
miejsc.

Henryk Szopiński, dyrektor 
Festiwalu Blues Express i 
radny Województwa Wielko-
polskiego podkreślił: „26. raz 
startuje blues pod parą, tym 
razem z nowymi dworcami 
na trasie, w Krzyżu Wlkp. i 
Trzciance. Przyciagnął blues-
fanow jak i fanów kolei.

Prologiem festiwalu, tak, 
jak od kilku lat, był koncert 
w Pile 6 lipca. Od godz. 18:30 
na ul. Śródmiejskiej. Zagrały 
zespoły: Cotton Wing, Makar 
& The Children Of The Corn i 
Highway Blues Band. Blueso-
wy ekspres wyruszył 7 lipca 

o godzinie 12:38 z Dworca 
Letniego w Poznaniu, gdzie 
pasażerów pożegnała grupa 
Stara Szkoła. Na kolejnych 
przystankach podróżujący fe-
stiwalowym pociągiem bawili 
się będą przy muzyce koncer-
tujących na stacjach zespołów. 
W tym roku, z powodu prac re-
montowych torów na odcinku 
Poznań-Piła, trasa bluesowego 
pociągu  przebiegał nieco ina-
czej niż dotychczas. Pojechał 
tym razem przez Krzyż (tam 
zagrał Blueska Blues Band), 
Trzciankę (Blues Junkers) do 
Piły (Tortilla), a dalej przez 
Krajenkę (Cherries In Ski), 
Złotów (Moscow Beatballs) 
do Zakrzewa (Highway). Ten 
przypadek sprawił, że Blues 
Express dotarł w tym roku 
do nowych miejsc i nowych 
słuchaczy.

Finałowy koncert w amfi-
teatrze leśnym nad Jeziorem 
Proboszczowski w Zakrzewie 
rozpoczął się o godzinie 20:00. 
Wystąpiły: Chuck Frazier & 
Brick House, Sebastian Rie-
del & Cree, Karen Edwards 
& Eljazz Trio, Blues Flowers, 
Open Blues i Electric. Blues 
Express został dofinansowany 
przez Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego.l

 K.W.

Slash z Guns N’Roses 
zapowiada nowy album!

Festiwal Nova Muzyka i Architektura

Blues Expres po raz 26

... genialna instru-
m e n t a l i s t k a ,  p o -
wszechnie uznawana 
za najwybitniejszą 
skrzypaczkę jazzową 
na świecie

„m e n t a l i s t k a ,  p o -„m e n t a l i s t k a ,  p o -
wszechnie uznawana „wszechnie uznawana 
za najwybitniejszą „za najwybitniejszą 
skrzypaczkę jazzową 

„
skrzypaczkę jazzową 
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Kolejnym projektem skie-
rowanym dla seniorów jest 
„MOBILNA PIELĘGNA-
CJA PAZNOKCI U STÓP 
SENIORÓW”. Tak jak pozo-
stałe usługi z pakietu Poznań 
VIVA Senior jest ona bez-
płatna. Seniorzy z Poznania 
powyżej 80 roku życia mogą 
skorzystać z usługi, która 
dla wielu osób w podeszłym 
wieku jest wyjątkowym pro-
blemem. 

Podczas spotkania Miejskiej 
Rady Seniorów z v-ce prezy-
dentem Poznania Jędrzejem 
Solarskim propozycja tego 
typu usługi pierwotnie wy-
wołała uśmiech, jednak po 
konsultacjach ze środowi-
skiem okazało się, że pro-
blem wrastania paznokci  i 
pielęgnacji stóp należy do 
bardzo poważnych. Decyzja 
była jednoznaczna – należy 

jak najszybciej wprowadzić 
projekt w życie. I właśnie ten 
program wszedł w życie. Jest 
to kolejny program, który 
skierowany do poznańskich 
seniorów w znaczny sposób 
wpływa na życie osób star-
szych w mieście.

Warto przypomnieć, że 
obecnie funkcjonują już mię-
dzy innymi  następujące pro-
jekty, które cieszą się wyjąt-
kowa popularnością:

Złota Rączka dla Senio-
ra - domowe drobne usługi 
naprawcze;

Taksówka dla Seniora - 
przejazdy taksówką do leka-
rza, urzędu lub na cmentarz, 
również z opcją powrotu;

Książka dla Seniora - za-
mawianie książek z Biblioteki 
Raczyńskich przez telefon, 
bezpośrednio do domu;

Karta Seniora - Poznańska 
Złota Karta - pakiet promocji 
i zniżek m.in. do kina, teatru, 
restauracji, kawiarni;

Miejska wypożyczalnia 
sprzętu rehabilitacyjnego - 
współorganizowana z Caritas 
Archidiecezjalnym.

Roman Szymański

Bezpłatna mobilna pielęgnacja 
paznokci u stóp dla seniorów

Ważny temat. Dyskutowałem 
z kolegami uprawiającymi 
wolne zawody o ubezpiecze-
niach emerytalnych i zdro-
wotnych. Dwa miliony nie 
objętych systemem to tylko 
jawna liczba, w rzeczywi-
stości jest znacznie większa. 
System emerytalny już jest w 
stanie zapaści i mniej wpła-
ca do systemu, niż jest nim 
objętych. Docelowo rozwią-
zaniem jedynym możliwym 
jest tak zwana ‚emerytura 
obywatelska’, znana z syste-
mu kanadyjskiego. Niestety z 
wielu powodów nie do wpro-
wadzenia w Polsce. 

Wymagałoby to wielu zmian, 
począwszy od konstytucji. 
Nie znaczy to, że teraz nic nie 
da się zrobić. Pozwole sobie 
zauważyć, że mówi się o arty-
stach, a nie o innych grupach 
wolnych zawodów, takich jak 
dziennikarze, czy tłumacze. 
Pozornie najtrudniejsze kwe-
stie są do rozwiązania stosun-
kowo prosto. Kogo uznać za 
artyste, a kogo nie? Pytanie 
jest źle postawione, ale odpo-
wiedź znajdziemy w prawie 
autorskim, za twórce można 
uznać każdego, kto wykonał 
jakiś utwór artystyczny, czy 
naukowy. 

Dodatkowo wedle mnie 
systemem składkowym na 
preferencyjnych warunkach 
powinni być objęci jedy-
nie ci twórcy, dla których 
to jest podstawowym, lub 
jedynym źródłem dochodu. 
Tak więc nie korzystaliby 

z systemu ci artyści, którzy 
mają umowy o prace, etaty 
w placówkach kulturalnych, 
szkołach itp. Jedynie ci, dla 
których działalność twórcza 
na własny rachunek jest je-
dyną działalnością zawodową. 
Analogicznie dotyczyłoby to 
na przykład dziennikarzy, 
tłumaczy i innych wolnych 
zawodów. Wystarczyłoby po-
kazać zeznanie podatkowe 
PIT, aby wykazać z czego się 
utrzymujemy. Związki twór-
cze mogłyby ze swoich środ-
ków opłacać swoim członkom 
zryczałtowaną preferencyjną 
składkę. Często bywa tak, 
że artyście brakuje nawet 
na tą minimalną kwotę. Nie 
jestem zwolennikiem nada-
wania szczególnych upraw-
nień związkom twórczym w 
zakresie uznania, kto jest 
artystą, a kto nie. Przypomnę 
złe doświadczenia z czasów 
tak zwanych weryfikacji es-
tradowych, związkowych i 
ministerialnych. Do patologi 
doszło na przykład w związ-
ku fotografików, który liczył 
sobie niewiele ponad 300 
osób, choć zawód ten upra-
wiało znacznie więcej osób. 
Inna skrajność to polityka 
Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich, kiedy do związku 
dziennikarskiego należeli na 
przykład akwizytorzy re-
klam, wystarczyło pracować 
w jakiejś gazecie, albo stacji 
radiowej. Krótko mówiąc, nie 
jest rolą związków twórczych 
pasowanie na artystę, nie 
one mają o tym decydować, 

choć ich rola jest zasadnicza. 
Przypomnę, że przed wojną 
związek literatów miał w 
szyldzie słowo ‚zawodowy’. 

W dobie  komputerów 
można z łatwością stworzyć 
wspólną bazę danych wszyst-
kich twórców kwalifikujących 
się do systemu. Wśród wielu 
licznych przywilejów funk-
cjonuje fundusz emerytalny 
kościelny. Skoro tak jest, nie 
widzę powodu, aby nie nadać 
wyjątkowych uprawnień, ana-
logicznie związkom zawo-
dowym, twórczym. Dzięki 
temu, artyści, choć nigdzie 
nie zatrudnieni na etatach, 
mogliby mieć ochronę ana-
logiczną, jak grupy objęte 
układami zbiorowymi, rzecz 
jasna w kwestiach pracowni-
czych, zawodowych. Wbrew 
pozorom taki system jest 
praktykowany w Niemczech 
dotyczy dziennikarzy, a w 
Dani artystów. Mógłbym coś 
podpowiedzieć, chociażby z 
tego powodu, że nie jestem 
zainteresowany osobiście tą 
kwestią, ale znam problem. 
Na koniec taka drobna uwaga. 
To na życzenie związków ar-
tystycznych i dziennikarskich 
zrezygnowano z ich statusu 
związków zawodowych, a 
SDP posunął się do tego, że 
zlikwidował osobowość praw-
ną oddziałów regionalnych. 

Dobrze zarabiającym eli-
tom, celebrytom nie były 
związki potrzebne do niczego 
więcej, jak do robienia karier 
politycznych i instytucjonal-
nych.  And.

W Urzędzie Marszałkow-
skim w Poznaniu dnia 3 lipca 
2018 roku odbyło się uro-
czyste zakończenie XXIV 
Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w Sportach Ha-
lowych. Olimpiada trwała 
45 dni, rywalizowano w 14 
dyscyplinach sportowych na 
terenie 12 miejscowości;  Ka-
lisz, Konin, Krotoszyn, Luboń, 
Piła, Poznań, Sypniewo koło 
Jastrowia, Szamotuły, Tarno-
wo Podgórne, Swarzędz-Za-
lasewo, Żerków i

Zabrze woj. śląskie. Podczas 
zakończenia Olimpiady pani 
Marzena Wodzińska członek 
Zarządu Województwa Wiel-
kopolskiego wręczyła przed-
stawicielom miejscowości, w 
których rozegrano poszcze-
gólne dyscypliny sportowe 
pamiątkowe medale oraz po-
dziękowania za trud włożony 

w organizację. Przedstawiciele 
wojewódzkich związków spor-
towych również otrzymali 
medale i podziękowania.

Uczestniczyło około 3000 
sportowców i 1000 trenerów, 
działaczy. 

W klasyfikacji końcowej osią-
gnęliśmy wielki sukces:
 1. miejsce Województwo 
Wielkopolskie  pkt; 1 573,16; 
93 medale; 27 złotych, 29 
srebrnych, 37 brązowych.
 2. miejsce Województwo 
Mazowieckie pkt; 1 424,33; 88 
medali; 21 złotych, 23 srebr-
nych, 44 brązowych. 
3. miejsce Województwo Ślą-
skie pkt; 1 287,99; 73 medali; 
22  złotych ,20 srebrnych, 31 
brązowych .

W klasyfikacji generalnej klu-
bów sportowych TOP 10 zwy-

ciężył: MKS Kusy Szczecin, 2 
miejsce zajął AZS OŚ Poznań, 
3 miejsce TS Wisła Kraków, 4 
miejsce KS AZS AWF Poznań 
i 7.KKSZ KONIN. Składamy 
najlepsze życzenia wszystkim 
sportowcom, trenerom i go-
spodarzom 12 miejscowości. 
Mamy nadzieję że medalistów 
Olimpiady w niedalekiej przy-
szłości będziemy podziwiać 
wśród medalistów Europy, 
Świata czy Olimpiady. Na 
zakończenie mistrz  olimpijski 
Szymon Ziółkowski w asyście 
dwóch złotych medalistek 
przekazał przedstawicielowi 
województwa Świętokrzyskie-
go flagę olimpijska, którzy 
za rok będą organizatorami 
kolejnej Olimpiady. Szymon 
Ziółkowski uroczyście zgasił 
znicz olimpijski.  

Tekst: Zygmunt Tomkowiak
Zdjęcie: Hieronim Dymalski

Polskie Towarzystwo Ar-
tystów, Autorów, Animato-
rów Kultury PTAAAK oraz 
Miejska Rada Seniorów za-
prosili na koncert przebojów 
w wykonaniu grupy Mamma 
Mia Show popularnie znanej 
jako Poznańska  ABBA, 
który odbył się w DPS Ugory. 

To już kolejne spotkanie mu-
zyczne umożliwiające spę-
dzenie w wyjątkowy sposób 
czasu przez podopiecznych i 
pensjonariuszy DPS Ugory, 
na który zaproszono również 
pensjonariuszy z innych pla-
cówek DPS oraz seniorów 
z Poznania. Ostatni przed 
wakacjami występ w ramach 
Senioralnych spotkań z muzy-
ką poświęcony został znanym 

i lubianym przebojom z przed 
lat, a szczególnie ABBY. Każ-
dy pamięta wspaniałe i melo-
dyjne przeboje Mamma Mia, 
Dancing Queen, Super Truper, 
, które weszły do kanonów 
muzyki światowej. I właśnie 
miedzy innymi te hity można 
było posłuchać na koncercie. 
Wykonawcą był kwartet w 
składzie: Alina Pszczółkow-
ska, Michał Gielniak, Ula 
Lidwin oraz Darek Piskorski, 
który poza przebojami ABBY 
zaśpiewał również takie prze-
boje, jak: La bamba, piosenki 
włoskie, polskie oraz świato-
we hity z list przebojów z lat 
sześćdziesiątych. Repertuar i 
ciekawe wykonanie znanych 
utworów spowodowało, że 
uczestnicy koncertu bawili 

się doskonale i spontanicznie 
odbierali dźwięki docierające 
ze sceny. Pełna sala widzów, 
emocje i długie brawa dla 
wykonawców, są doskonałym 
odzwierciedleniem panującej 
atmosfery podczas koncertu.

Kolejny  raz organizato-
rzy udowodnili, że tego typu 
spotkania, o różnym cha-
rakterze muzycznym mają 
wyjątkowy sens i przynoszą 
seniorom wyjątkowe przeży-
cia, pozwalające zapomnieć o 
problemach dnia codzienne-
go, a także umożliwiające w 
pewnym sensie na odskocznię 
od samotności, trapiącej wielu 
seniorów i spędzenie czasu w 
wyjątkowo przyjemny sposób 
i w miłym nastroju.

Roman Szymański

Sejm RP uchwalił 5 czerwca 
1998 roku ustawę o samo-
rządzie województwa.Mija 
20 lat. Gminy funkcjonują 
od 1990 roku,a na mapie  
Polski pojawiły się powiaty i 
16 województw .

Nadano samorządom obo-
wiązki i kompetencje oraz 
przekazano odpowiednie fun-
dusze na sfinansowanie zadań 
i prac.Otrzymane pieniądze 
z Warszawy miały pokazać 
jak poszczególne miejscowo-
ści,regiony będą lepiej rządzić 
się publicznymi pieniędzmi 
niż dotychczas ,, warszaw-
ka”.Powstało województwo 

Wielkopolskie.Warto przy-
pomnieć podstawowe dane 
o Wielkopolsce.Zajmujemy 
drugie miejsce pod wzglę-
dem powierzchni w Polsce 
to 29 826,50 km2 ,trzecie 
miejsce pod względem liczby 
mieszkańców 3 484 975,na 
km2 zamieszkuje 116,6 osób/
wszystkie dane są według sta-
nu na 30.06.2017 roku/.

Mamy ; 326 gmin,31 powia-
tów oraz 4 miasta na prawach 
powiatu to ; Kalisz,Konin,-
Leszno i Poznań.Obserwując 
działania władz samorządo-
wych przez kolejne kadencje 
można stwierdzić że ; potrafio-
no chyba zintegrować miesz-

kańców Wielkopolski.Poprzez 
działania władz lokalnych,któ-
rzy dobrze gospodarują środ-
kami pieniężnymi własnymi 
jak i dotacjami rządowymi czy 
środkami unijnymi widać po-
stęp w wielu dziedzinach życia 
na rzecz mieszkańców Pozna-
nia czy Wielkopolski.Obecnie 
wojewodą jest Zbigniew Hof-
fman , marszałkiem Marek 
Wożniak,starostą poznańskim 
Jan Grabkowski,prezydentem 
m.stołecznego Poznania Jacek 
Jaśkowiak .Jest to pierwszy 
artykuł o rocznicy 20 lat Sa-
morządu w Polsce.

 Zygmunt Tomkowiak 

Czy nastapi „emerytura 
obywatelska” ?

Zwycięstwo Wielkopolski 
w Olimpiadzie Młodzieży

Mamma Mia Show w Domu 
Pomocy Społecznej

20–lecie Samorządów

Decyzja była jednoznaczna – należy jak naj-
szybciej wprowadzić projekt w życie...
Jest to kolejny program, który skierowany do 
poznańskich seniorów w znaczny sposób wpły-
wa na życie osób starszych w mieście.

„Jest to kolejny program, który skierowany do „Jest to kolejny program, który skierowany do 
poznańskich seniorów w znaczny sposób wpły-„poznańskich seniorów w znaczny sposób wpły-„

Warto przypomnieć, że 

„
Warto przypomnieć, że 

wa na życie osób starszych w mieście.
„

wa na życie osób starszych w mieście.
„
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 Nowy Tomyśl
Rozmowa z Adamem 
Frąckowiakiem – nowo-
tomyskim przedsiębiorcą, 
społecznikiem, radnym 
miejskim, zawodowym kie-
rowcą, dla którego przygo-
dą życia była bliskowschod-
nia wyprawa samochodowa, 
autorem pionierskiej w 
swoim gatunku książki 
„Tirem do Iranu”.  

Nie od razu zapewne trafił 
Pan do warszawskiego od-
działu PEKAESuw Śremie 
który obsługiwał przewozy 
nie tylko w Europie ale 
także bliski wschód …
Tak a zaczęło to się wszyst-
ko właśnie po sąsiedzku. 
Naukę w zawodzie kierowca 
mechanik samochodowy 
rozpocząłem równolegle w 
Zasadniczej Szkole Zawodo-
wej w Nowym Tomyślu, któ-
rą kierował wówczas p. Leon 
Łakomczyk i Powiatowym 
Związku  Gminnych Spół-
dzielni, w którym prezesem 
był p. Florian Ślósarski. Tu 
zresztą pracował mój ojciec, 
a sezonowo także i mama. 
Po zdobyciu zawodowych 
uprawnień zacząłem jeździć 
Warszawą M 20 jako kierow-
ca prezesa Ślósarskiego. Na 
samochód ciężarowy prze-
siadłem się służąc w wojsku 
latach 1966 – 68 w Gorzowie 
Wlkp. na tzw. górce. Muszę 
powiedzieć, że miałem wtedy 
sporo szczęścia. Służyłem w 
jednostce saperskiej, woziłem 
saperów po całej zachod-
niej Polsce, aż po Szczecin, 
na akcje rozminowywania 
terenów. Niewypałów w tam-
tych latach nie brakowało, 
więc człowiek naprawdę był 
narażony na niebezpieczeń-
stwo. Zdarzało się czasem 
i tak – co jest dzisiaj nie do 
pomyślenia -  że żołnierze 
przewozili bez żadnego 
zabezpieczenia pancerfausty, 
trzymając je w rękach, a 

pociski na kolanach, a ja jako 
kierowca jechałem, a gdy 
były już niewybuchy dużego 
kalibru jak bomby lotnicze 
czy pociski altyleryjskie to 
sypaliśmy piasek na skrzynie 
ładunkową i w nim układali-
śmy te niewybuchy. My mło-
dzi żołnierze nie zdawaliśmy 
sobie chyba sprawy z tego 
zagrożenia, ale jak to zwykle 
bywa w życiu, to człowiek 
po jakimś czasie do tego się 
przyzwyczaja i nie czuje już 
strachu. Nie wiem jak to było, 
że wówczas dowódca kom-
panii, który jechał w innym 
samochodzie, przymykał 
na to oko. Było i jest takie 
powiedzenie, że saper myli 
się tylko jeden raz. Dzi-
siaj patrząc z perspektywy 
czasu to mogę powiedzieć, 
że miałem trochę szczęścia. 
Na rozminowania jeździłem 
samochodem STAR 66.

Wielokrotnie podczas 
rozmów mówił Pan, że  na 
tzw. linii bliskowschodniej 
w warszawskim oddziale 
PKS- u jeździła pierwsza 
liga kierowców; że było to 
bardzo  intratne zajęcie - 
była więc rekompensata za 
trudy podróży i rozłąkę z 
rodziną…

Do obsługiwania tras mię-
dzynarodowych potrzebne 
były specjalne kwalifikacje i 
uprawnienia, które zdobyłem 
w 1978 r. w Błoniu. Egzamin 
obejmował – oczywiście – 
jazdę, znajomość przepisów 
oraz psychotesty i znajomość 
języka obcego. W czerwcu 
1980 roku dostałem więc an-
gaż do śremskiego oddziału 
PEKAES-u, obsługującego 
min. linię bliskowschodnią.
Najwięcej mieliśmy ładun-
ków z Zachodu – z Francji, 
Niemiec, Holandii.  Wozili-
śmy m. in. wyroby metalowe, 
drewno, urządzenia dla prze-
mysłu i wojska. Kierowcy z 
krajów zachodniej Europy 
nie bardzo się kwapili do 

wyjazdów na Bliski Wschód.  
Ze względu na trwającą 
wojnę irańsko-iracką a były 
to wyjazdy dość ryzykow-
ne. Opisuję to dokładnie 
w mojej książce. Chociaż 
na Zachód i Bliski Wschód 
jeździło się już lepszymi 
samochodami jak w kraju, 
to i tak nie da się porównać 
ówczesnych warunków pracy 
zawodowych kierowców do 
dzisiejszych realiów. Różnią 

się nie tylko samochody ale i 
ich wyposażenie (chociażby 
niezbędna przy wysokich 
temperaturach klimatyzacja), 
możliwości bezgotówkowych 
transakcji, łatwy sposób 
komunikowania się, dostęp 
do informacji itp. W latach 
osiemdziesiątych nie było 
telefonów komórkowych. 
O Internecie i takich jak 
dziś możliwościach łatwego 
dostępu do informacji nikt 
nawet nie marzył. Zawodowy 
kierowca był zdany wyłącz-
nie na siebie, pod względem 
finansowym, żywnościowym 
i co najwyżej mógł liczyć na 
kolegów - rodaków, będących 
również w trasie. No i jeszcze 
dochodził do tego trudny dla 
nas klimat – skrajnie wysokie 
lub skrajnie niskie tempera-
tury.
PEKAES Warszawa to była 
jedyna firma w Polsce która 
zajmowała się przewozami 
międzynarodowymi. W tę 
lukę weszli też transportowcy 
bułgarscy i węgierscy, ale 
to my byliśmy główną siłą 
przewozów bliskowschod-
nich. Mimo tych trudów, to 
u nas chętnych do tej pracy 
nie brakowało, bo były to 
bardzo opłacalne wyjazdy. 

Jeden kurs na Bliski Wschód 
pozwalał zarobić wówczas 
1000 – 1200 dolarów, co 
było niebagatelną kwotą. 
Dla porównania powiem, że 
będący przedmiotem marzeń 
wielu rodaków polski Fiat 
125 P kosztował 1400 – 1500 
dolarów, przebitka była więc 
niesamowita i jeździłem 
dopóki zdrowie pozwalało. 
Lubiłem jeździć na Bliski 
Wschód. Między 1980 a 1986 

rokiem byłem kilkanaście 
razy w Kuwejcie, po kilka-
naście razy w Iraku i Iranie, 
jeździłem też do Jordanii i 
Syrii.  Lubiłem stawać przed 
wyzwaniami związanymi z 
tymi wyjazdami. Nie znałem 
przecież języka arabskiego, 
nie znałem dobrze angiel-
skiego, a  trzeba było sobie 
poradzić w nieznanym rejo-
nie, w kontaktach z ludźmi 
o odmiennych obyczajach i 
kulturze. Musiała wystarczyć 
spostrzegawczość, domyśl-
ność, obserwacja gestów, 
zachowań i spojrzeń. Nie 
miałem z tym nigdy więk-
szych problemów.

Wyjeżdżając pierwszy raz 
do nieznanego mi jeszcze 
kraju, jakim był Iran, 
postanowiłem robić małe 
zapiski oraz robić zdjęcia 
na bieżąco, aby razem z 
tymi zapiskami napisać 
kiedyś pamiętnik dla moich 
synów Sławka i Szymona. 
Miałem nadzieję, że kiedyś 
będzie to miła pamiątka z 
tego pierwszego wyjazdu 
do Iranu i tym samym 
będę mógł przybliżyć 
moim synom trudną pracę 
kierowców jeżdżących do 

dalekich, nieznanych kra-
jów i zobrazować tak długą 
rozłąkę z rodziną – napisał 
Pan we wstępie do wydanej 
w 2017 roku książki „Tirem 
do Iranu”. Po 33 latach 
ujrzały one światło dzienne, 
opublikował je Pan w posta-
ci książki. 

Zanim zdecydowałem się 
na ich książkowe wydanie, 
publikowałem fragmenty 
w Internecie. Tam trafił na 
nie p. Filip Bednarkiewicz  
-dziennikarz motoryzacyj-
ny, wyspecjalizowany w 
samochodach ciężarowych 
i dostawczych, a także 
transporcie drogowym, 
twórca serwisu internetowego 
www.40ton.net i zapro-
ponował mi publikowanie 
kolejnych odcinków na jego 
stronie.  Decyzja o wydaniu 
książkowym dojrzała po ok. 
2 latach. Zachęciły mnie do 
tego bardzo pochlebne opinie 
czytelników, brak jakichkol-
wiek uwag krytycznych, no i 
zachęta ze strony p. Bednar-
kiewicza.
„Tirem do Iranu” to pierwsza 
w Polsce i jedna z nielicznych 
w Europie książka opowia-
dająca o pracy zawodowego 
kierowcy ciężarówki jeżdżą-
cego w latach osiemdziesią-
tych, na trasie Europa - Bliski 
Wschód. Napisałem ją w 
oparciu o swój pamiętnik z 
1983 roku, kiedy to ruszyłem 
w swoją pierwszą drogę z 
Polski do Iranu. Ciężarów-
ka należała do śremskiego 
oddziału firmy PEKAES 
Warszawa. Był to 330.konny 
Fiat 190 NC z przyczepą. 
Zimowy (styczeń - luty) prze-
jazd z Polski do Teheranu i 
z powrotem trwał 45 dni, a 
licznik wskazał odległość 10 
310 kilometrów. 

Podejmując decyzję o książ-
kowym wydaniu swoich 
zapisków nie spodziewał  się 
Pan pewnie, że przyniesie 
ono tak znaczący sukces 

wydawniczy.  Sprzedał 
Pan, poza znanymi sieciami 
księgarskimi, 4000 egzem-
plarzy. Trafiła także do 
rąk czytelników w kilku 
krajach Europy i Ameryce 
Północnej. Ludzie kupują 
publikację zupełnie niezna-
nego autora, a Pan wciąż ją 
jeszcze dodrukowuje.  To w 
obecnych realiach, prawdzi-
wy wyczyn. Czy odpowie-
dział Pan sobie na pytanie o 
przyczyny tej popularności?

Tak. Gdy podejmowałem de-
cyzję o pierwszym nakładzie 
„Tirem do Iranu” to tysiąc 
sztuk wydawało mi się ilo-
ścią na wyrost. Od promocji 
nie minął nawet rok, a ja już 
czterokrotnie przywiozłem 
do domu po tysiąc książek. 
I odpowiadając na pytanie, 
tak sobie myślę, że receptą 
na sukces w życiu zawsze 
jest prawda. W tym wypad-
ku też. Opisuję to, co sam 
przeżyłem. Jestem kierow-
cą, który przejechał trasę 
z Polski do Iranu w latach 
osiemdziesiątych. Historia ta 
jest w stu procentach praw-
dziwa, ludzie w niej wystę-
pujący też. Jestem pewien, 
że spora część czytelników, 
zwłaszcza moich rówieśni-
ków, po prostu identyfikuje 
się ze mną jako zawodowym 
kierowcą, który samotnie je-
chał w daleką drogę. Jechał 
nie dla przygody, ale jechał 
po lepszy byt dla rodziny. 
W czasach Polski Ludowej 
uczciwie można było zarobić 
tylko za granicą i w takiej 
firmie jak ja pracowałem. I 
tak sobie myślę, że książkę 
kupili też między innymi 
ludzie, którzy być może tak 
jak ja zarabiali na życie. 
Mieli w sercu te same 
obawy, te same tęsknoty, ale 
nigdy ich nie wypowiedzie-
li. Bo w tej książce widzą 
siebie. 

Aleksandra Tabaczyńska

Pasjonat i Patriota (cz. II)

24 stycznia, poniedziałek
O godzinie 6tej obudził mnie 
budzik i tak sobie pomyślałem  
że od dzisiaj wracamy już do 
domu. Niebo jest zachmurzo-
ne i zanosi się na deszcz. W 
kabinie też jest chłodno więc 
napaliłem w moim piecyku i 
zrobiłem sobie śniadanie. Po 
śniadaniu zabrałem się zno-
wu do przepisywania mojego 
pamiętnika, pozostało już nie-
wiele, może zdążę przepisać. 
Po chwili przyszedł do mnie 
Władek mówiąc, że widział 
jak Zygmunt i Piotr o wpół do 
szóstej  wyjeżdżali na Urząd 
Celny. Teraz dochodzi godzina 
dziewiąta, to tak za godzinę 
powinni  już być załatwieni,  
bo na tutejszy czas jest teraz  
11.30, a urząd  czynny  jest  od 
godziny 8. Zdążyłem przepisać 
tylko trzy strony i wrócili ko-
ledzy z Urzędu Celnego. Zro-
biliśmy małą naradę i postano-
wiliśmy, że Zygmunt wyjedzie 
pierwszy i zablokuje pas ruchu, 
a my w tym czasie będziemy 
kolejno wyjeżdżać i musimy 
się wzajemnie pilnować. Czyli 
częściej patrząc w lusterka aby 
mieć kontakt wzrokowy  z sa-
mochodem jadącym za nami. 
Inaczej będziemy pogubieni 
a w szczególności  musimy 
trzymać małe odstępy, jadąc 
przez Teheran i nie możemy 
dać się rozjechać a przy tym  
nie można  żałować  sygnałów 
dźwiękowych chociaż nasze 

sygnały nie są tak donośne, 
jakich używają irańscy kierow-
cy samochodów ciężarowych 
. W razie stracenia kolegi w 
lusterku, to należy poczekać na 
kolegę i tak musi  robić każdy z 
nas jak chcemy razem wracać. 

No i wreszcie ruszamy. Na 
ulicy jak zwykle panuje duży 
ruch. Pierwszy wyjeżdża Zyg-
munt i blokuje pas ruchu, 
na który my wjeżdżamy i  
od razu zrobił się zgiełk na 
ulicy i rozpoczął się festiwal 
sygnałów dźwiękowych bo 
Zygmunt wyjechał bardzo zde-
cydowanie.  Ale co zrobić, tutaj 
musimy też tak postępować jak 
oni. Wyjeżdżam pierwszy, za 
mną Władek, Jacek, Marian, 
Piotr i jako ostatni weteran 
gór Zygmunt. Oczywiście 
przy włączaniu się do ruchu 
nie obyło się bez trąbienia i 
wygrażania pięściami przez 
tutejszych kierowców. Jadąc 
szeroką ulicą mając pasmo gór 
po prawej stronie i startowanie 
lub lądowanie samolotów, 
przejeżdżam kilka  skrzyżo-
wań jadąc intuicyjnie gdyż 
nie było dotychczas żadnego 
drogowskazu na Tabritz. 

Po przejechaniu kilkunastu 
kilometrów dojeżdżam  do ron-
da i jest tablica z napisem irań-
skim oraz po europejsku która 
wskazuje kierunek na Tabritz. 
A więc chyba jedziemy dobrze. 
Spoglądając w lusterko widzę 
tylko cztery samochody, więc 

chyba jedziemy wszyscy razem 
bo gdyby tak nie było to byłaby 
jakaś przerwa. Wyjeżdżając 
z Teheranu  zauważyłem, że 
jednak  nie jedziemy tą samą 
ulicą co parę dni temu. Przy 
tej ulicy nie zauważyłem skle-
pów z polskimi napisami, a 
więc jedziemy inna drogą. W 
niewielkiej odległości przede 
mną jedzie bułgarski samo-
chód który zapewne też wraca 
do domu. Jadąc tą ulicą to ten 
porządek wzdłuż tej ulicy już 
tak mnie nie dziwi.

Kilkanaście kilometrów za 
miastem zatrzymaliśmy się 
żeby sprawdzić czy jesteśmy 
wszyscy w komplecie. No i 
tak też było. Droga jest wąska 
i pełno w niej dziur oraz gruba 
na niej warstwa gliniastej mazi 
po której jedzie się jak po 
lodzie. Samochód ślizga się 
niesamowicie. Wszędzie taki 
sam widok, droga i szerokie 
pobocza z dużymi kałużami  
wody, a przy nich gliniane 
domy o kształcie prostokąta i 
nasadzonymi półkolistymi  ko-
pułami oraz obmurowane gli-
nianymi murami obronnymi. 
Po prostu inna architektura.   

Po przejechaniu ok. 30 km 
dojeżdżamy do głównej drogi  
którą jechaliśmy do Tehera-
nu.  Droga ta  jest szersza i 
równiejsza. Jadąc dalej mija-
my miasto Karaj przez które 
jechaliśmy do Teheranu. Po 
drodze mijamy  nieliczne  małe 

zabudowania ulepione z gliny.  
Temperatura jest plusowa ale 
wygląda to tak jakby miał 
padać śnieg. Po prawej stronie 
na horyzoncie widać ośnieżone 
szczyty gór. Te góry zapewne 
będą nam  towarzyszyły aż 
do Turcji. Teraz jedziemy  
szeroką doliną, droga jest 
równa i czysta  można jechać 
osiemdziesiątką, a w kabinie 
jest przyjemnie i ciepło, tak 
to można jechać. Jadąc dalej  
widać  znowu te charaktery-
styczne domki z gliny, są to  
naprawdę ciekawe budowle,  
swym wyglądem przypomi-
nają odwrócone miski do góry 
dnem. A dodatkowo przy tym 
są gliniane mury okalające 
te małe osiedla,  przypomi-
nają one mury obronne jak 
w średniowieczu. Natomiast  
surowca  jest tutaj pod dostat-
kiem, gdyż tutejsza ziemia jest 
bardzo dobrym surowcem na 
takie budowle,  widać to  po 
wykopanych  dołach w pobliżu 
tych lepianek lub przy tych 
małych czynnych cegielniach.   

Jadąc dalej widać małe ce-
gielnie w których to  układają 
cegłę lub ją wypalają. Z nie-
których tych małych cegielni 
ulatywał dym.  

Po przejechaniu kilku dzie-
sięciu kilometrów widzę dom 
kilku piętrowy lepiony z gli-
ny, ciekawie nawet wygląda. 
Prawdopodobnie mieszka w 
nim artysta który go sam 

wybudował. Miał wyobraźnię 
i zdolności. 

Za miejscowością Kazvin 
widzę  wypadek, który był 
widocznie wcześniej bo przy 
tych samochodach już nikogo 
nie było. Samochód  turecki 
który był załadowany pszenicą 
zderzył się z potężnym cięża-
rowym  irańskim  samocho-
dem  MACK. Kierowca  tu-
recki nie miał najmniejszych 
szans na przeżycie. Okropnie 
zmiażdżona kabina, aż mnie 
ciarki przeszły. Prawdopodob-
nie kierowca irański  wyprze-
dzał na trzeciego, a kierowca 
turecki nie miał już gdzie 
zjechać, bo był już na swoim 
prawym poboczu, i jednak 
doszło do tego tragicznego 
wypadku   

Niestety tak jeżdżą tutejsi 
kierowcy. My również nie kie-
dy musimy mocno hamować  
i zjeżdżać z drogi nawet na 
pobocze aby uniknąć wypad-
ku. Tutejsi  kierowcy jadący  
samochodami osobowymi lub 
ciężarowymi, to  jak zacznie 
wyprzedzać  to już nie ustąpi 
i nie odpuści, i wówczas są 
takie tragiczne wypadki. Pa-
trzę na licznik, od Teheranu 
ujechaliśmy 290 kilometrów. 
Niebo nie jest już tak mocno 
zachmurzone i jak na razie 
nie pada. Są natomiast małe 
wzniesienia i zjazdy,ale  droga 
jest czysta  i jedzie się dobrze.  
Przejeżdżając  przez jedną 

z wiosek w której to  widzę 
stojące kobiety w kolejce przed 
sklepem i widać tutaj ten urok 
bliskiego wschodu.  

Po ujechaniu znowu  kilku 
dziesięciu kilometrów wjeż-
dżając do małej miejscowości 
widzę stojące Volvo na pobo-
czu zmieniające  przebite koło 
w ciągniku. Kierowcy byli w 
podwójnej obsadzie. Oczywi-
ście zatrzymaliśmy się i wy-
mieniliśmy się informacjami. 
Jak nam powiedzieli koledzy, 
to w Turcji nadal panuje sroga 
zima, jest duży mróz i pada 
śnieg.  Oni również wjeżdżali 
i zjeżdżali na łańcuchach bo 
było niekiedy bardzo trudno 
pomimo założonych łańcu-
chów, ale ich jest dwóch.  Ja-
dąc dalej  przejeżdżam  przez 
jedno z mniejszych miast z 
charakterystycznymi zapasami 
żywności dla zwierząt. Te cha-
rakterystyczne zapasy siana 
lub suchej trawy dla zwierząt 
leżące na dachach domów 
można było już zauważyć w 
Turcji za Ankarą, jadąc w 
stronę Iranu. Z tego co można 
zauważyć to prawie każda z 
rodzin ma jakieś zwierzęta.  

Adam Frąckowiak
Seria tekstów o transporcie 

do Iranu powstaje dzięki 
pomocy redakcji motoryza-
cyjnej „40ton.net”, którego 

redaktorem jest Filip 
Bednarkiewicz.

Wspaniały kawałek historii polskiego transportu (cześć 25)

„Tirem do Iranu” to pierwsza w Polsce i jedna 
z nielicznych w Europie książka opowiadająca 
o pracy zawodowego kierowcy ciężarówki jeż-
dżącego w latach osiemdziesiątych, na trasie 
Europa - Bliski Wschód.
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dżącego w latach osiemdziesiątych, na trasie 



Str. 19POWIATY-GMINY
12 lipca 2018

W piątek, 22 czerwca 2018 
roku, dla mnie,  moich wszyst-
kich przyjaciół, nie tylko z 
mojego miasta, „grupy osób” 
zjednoczonych wokół WIEL-
KIEGO, Człowieka ze złotym 
obiektywem, polskiego artysty 
fotografika Złotego Fryderyka 
- Marka Karewicza, że pewna 
epoka przyjacielskich spotkań 
dobiegła końca. Było gorące, 
piątkwe popołudnie gdy otrzy-
małem bardzo smutną infor-
mację o śmierci MISTRZA. 
Zadzwonił do mnie około 
godziny 16.00 jeden z „grupy 
osób”, Krzysiek Jochan,- An-
toni przed chwilą, od kobiety 
opiekującej się Markiem Ka-
rewiczem, otrzymałem bardzo 
przykrą i smutną informację, 
nie tylko dla nas, że przed 
niespełna godziną odszedł 
do krainy wieczności nasz, 
ukochany Mistrz Fotografii. 
Przyznam, że przez dłuższy 
czas nie mogłem wydobyć 
słowa, nie mogłem ogarnąć 
myśli z kuluarowych wspa-
niałych, twórczych spotkań z 
polskim artystą fotografii, za-
nim uruchomiłem „komórkę” 
by poinformować najbliższych 
przyjaciół, znajomych o JEGO 
śmierci. Pozwoliłem sobie za 
sprawą „fb” poinformować 
wszystkich posiadaczy ten 
portal o śmierci artysty. Marek 
Karewicz zmarł, a właściwie 
usnął w spokoju – jak prze-
kazała JEGO opiekunka - w 
swoim mieszkaniu przy ulicy 
Nowolipki w Warszawie.

Moja prawdziwa przygoda z 
Markiem Karewiczem zaczęła 
się w tomaszowskiej Galerii 
ARKADY, w dniu 4 grudnia 
2009 roku na autorskim spo-
tkaniu z mistrzem fotografii. 
Spotkanie zaaranżowane było 
przez Danusię Mec – Wypart 
(siostra Bogusława Meca) i 
państwo Sobańskich właści-
cieli Galerii. Na tym spotkaniu 
była również solenizantka, 
Barbara Goździk, która dys-
trybuowała od blisko 40 lat 
książki w pobliskiej, słynnej 
tomaszowskiej KSIĘGARNI 
przy Placu Kościuszki 22, w 
pobliżu miejsca spotkania 
z M. Karewiczem. Barba-
ra Goździk była wydawcą i 
sprzedawcą mojej pierwszej 
publikacji - „Moje miasto w 
rock’n’rollowym widzie”. Na-
zajutrz po spotkaniu w Galerii, 
Barbara na księgarskie zaple-
cze zaprosiła na „imieninowe 
poprawiny”, niektóre osoby 
uczestniczące w spotkaniu z 
Markiem Karewiczem. Wśród 
zaproszonych był mistrz fo-
tografii ze swoim długolet-
nim opiekunem Wiesławem 
Śliwińskim (Wiesław pełnił 
funkcję wice przewodniczą-
cego Fundacji Sopockie Ko-
rzenie w Sopocie), Danusia 
Mec – Wypart, redaktor Pam-
puch z lokalnej gazety „TIT”, 
Zygmunt Dziedziński, Marek 
Michalak tomaszowski muzyk 
(puzonista) przyjaciel Karewi-
cza, jubilatka i moja skromna 
osoba. W trakcie „imienino-
wego przyjęcia” na zapleczu 
księgarni, Barbara, Markowi i 
Wiesławowi z dedykacją, spre-
zentowała moją pierwszą w/w 
publikację. W trakcie towrzy-
skich rozmów, Wiesław czytał 
na rewersie okładki książki, 
fragment tekstu, w którym 
opisuję jak w lutym 2006 roku 
w imprezie „My z XX wieku” 
w Krzywym Domku w Sopo-
cie poświęconej Krzysztofowi 

Klenczonowi, wytańczyłem z 
partnerką Pierwszą Nagrodę 
(Puchar Bałtyku) w konkursie 
tańca rock’n’rolla im. Elvisa 
Presleya. Po chwili, zaczytany 
Wiesław głosno wykrzyczał, 
- Antek ty wąchalu, to ty, o 
Boże jaki ten świat jest mały. 
Przecież ja tę imprezę współ-
organizowałem. Widziałem 
ten taniec. Słuchaj, prześlij 
tę książkę na adres Fundacji 
Sopockie Korzenie, bo orga-
nizujemy po raz drugi konkurs 
pt. „Wspomnienia miłośników 
Rock’n’Rolla”, wystartuj w 
nim. I …. stało się, moja pierw-
sza publikacja „Moje miasto 
w rock’n’rolowym widzie” 
zajęła II Miejsce – publikacja 
roku - w tym konkursie. Tak 
to wszystko niespodziewanie, 
niezamierzenie się potoczyło. 
Przez okres (2009 – 2018) 
dziewięciu lat, jako konkur-
sowy VIP, brałem udział we 
wszystkich imprezach organi-
zowanych (konkursy, rocznice 
Fundacji, koncerty, wysta-
wy) przez sopocką Funda-
cję Sopockie Korzenie. We 
wszystkich imprezach również 
brał udział MAREK KA-
REWICZ. Upiększał swoimi 
FOTO dziełami (w postaci pro-
jektów okładek płyt, banerów, 
rolapów najwybitniejszych 
artystów w dziedzinie jazz, 
rock’n’roll) w/w imprezy. Każ-
de, sopockie spotkanie poprzez 
rozmowy, ugruntowywało 
z Markiem naszą przyjaźń, 
która objawiała się, mówię 
odważnie i śmiało, WIELKĄ 
MIŁOŚCIA nie tylko do sa-
mych siebie ale szczególnie 
do ukochanego przez artystę 
miasta Tomaszów Mazowiecki 
i jego okolic. Postanowiłem 
by nie utracić tej przyjaźni, w 
naszym mieście (Karewiczo-
wie spędzili w Tomaszowie 
Maz. 11 lat życia, Marek swoje 
dzieciństwo i okres szkolnej 
młodości) organizować w 
ramach możliwości spotkania 
z Karewiczem.

Pozwolę sobie wymienić 
kilka wspólnych, sopockich 
imprez jakie miały miejsce 
na przestrzeni  czasu, ce-
mentującą naszą przyjaźń. 
Pierwsze spotkanie po toma-
szowskiej „inicjacji” zaczęło 
się w listopadzie 2010 roku w 
sopockim „Złotym ulu” przy 
Bohaterów Monte Casino, 
podczas ogłoszenia wyników i 
przyznania nagród w konkur-
sie „Wspomnienia miłośników 
Rock’n’Rolla” zakończone 
wieczorem w Krzywym Dom-
ku, budynek na tej samej ulicy, 
poniżej w kierunku morza na 

tej samej ulicy, na jubileuszo-
wym koncercie istnienia – 45 
lat – zespołu Czerwone Gitary 
(ostatni koncert z udziałem 
Henryka Zomerskiego). Udział 
w tych spotkaniach, towa-
rzysząc mi, brał mój przyja-
ciel z Tomaszowa (od 40 lat 
mieszkaniec Gdańska) Czarek 
Francke. Kolejne spotkanie to 
kwiecień 2011 na okoliczność 
30 rocznicy śmierci Krzysz-
tofa Klenczona, w których to 
uroczystościach było nadanie 
nazwy ulicy im. Krzysztofa 
Klenczona (miejsce III Non 
Stopu przy stacji kolejowej 
Sopot Wyścigi), odsłonięcie 
muralu z wizerunkiem K. 
Klenczona (miejsce II Non 
Stopu w widłach ulic Trau-
gutta, Chopina, Drzymały) a 
uroczystości zakończyły się w 
Krzywym Domku prapremierą 
filmu Heleny Giersz o Klen-
czonie „10 w skali Beauforta” 
(tu za sprawą Marka Karewi-
cza zbliżyłem się do 

Franciszka Walickiego, któ-
ry znał moją osobę za sprawą 
przeczytanych, moich publi-
kacji). Sopockie, pośmiertne 
spotkanie poświęcone idolowi 
polskiego rock’n’rolla zakoń-
czyło się kolacją w kuluarach 
Grand Hotelu, z udziałem 
reżyserki Heleny Giersz i jej 
trzyosobową grupą filmo-
wą, Marka Karewicza z Wie-
siem Śliwińskim i jego żoną 
Anną, redaktora Dariusza 
Michalskiego, Hanią Erez, 
Piotrkiem Stajkowskim (per-
kusista „Trzech Koron”) wraz 
z małżonką, Iwoną Thierry 
(reprezentująca Polskie Nagra-
nia MUZA) siostrą Klenczona, 
Hanną i moją osobą. Był to 
wieczór wspomnień, plotek 
o… i wspaniałych anegdot 
okraszonych słonymi anegdo-
tami, dowcipami, nieskrom-
nie powiem,również z moim 
udziałem. W lipcu tegoż (2011) 
roku przybyłem do Sopotu z 
moją koleżanką od lat, Marylą 
Tejchman na jubileuszową 

uroczystość, rewolucyjnego 
pawilonu tanecznego, czyli 
historyczne „50 lat Non Stopu 
w Sopocie”, którego obchody 
miały miejsce na wspomnia-
nym placu z muralem KK 
(II Non Stop) z koncertem 
ze starego, rock’n’rollowe-
go repertuaru (lata 50/60-te 
wieku minionego) czyli sil-
nej grupy „POLANIE All 
Stars”  z udziałem „dinozau-
rów” polskiego rock’n’rolla, 
Włodzimierza Wandera, braci 
Bernolak, Adama Zimnego 
i Andrzeja Nebeskiego. Na 
tym spotkaniu pan Franciszek 
Walicki obchodził swoje 90 
urodziny. Kolejne, sopoc-
kie spotkania z Karewiczem 
miały miejsce co roku, nie-
jednokrotnie dwukrotnie a to 
za sprawą rocznic powstania 
Fundacji a z tym związa-
ny konkurs „Wspomnienia 
miłośników Rock’n’Rola” 
(brały w konkursie udział 
pozostałe,moje publikacje: „A 
jednak Rock’n’Roll”, „Rodzina 
LITERACKA ‘62”, „Marek 
Karewicz Złoty Fryderyk w 
Tomaszowie Maz” czy dwie 
części „Subiektywnej Historii 
R&R w Tomaszowie”). Bar-
dzo ważne było jubileuszowe 
V spotkanie, na które dotarł 
z Nowego Jorku przyjaciel 
Karewicza, Wojtek „Szymon” 
Szymański. To za sprawą daro-
wizny (1087 płyt analogowych 
(LP) o wadze łącznej sięgającej 
pół tony które do kraju dowio-
zła, drogą morską firma CH 
„HARTWIG”), przekazując ją 
Fundacji Sopockie Korzenie.

W Tomaszowie zorganizo-
wałem dla pana Karewicza kil-
ka oficjalnych i nieoficjalnych, 
można by powiedzieć – pry-
watnych spotkań. Wszystkie 
były wielkimi wydarzeniami, 
nie tylko dla mieszkańców 
miasta, ale – tak wyrażał 
się szczęśliwy po każdym 
spotkaniu – mistrz fotografii, 
Marek Karewicz. Przy każdym 
pożegnaniu ściskając z łezką 
w oku moją dłoń, wypowia-

dał cudowne dla mnie słowa 
–  Antoni dziękuję bardzo za 
każde zaproszenie do ukocha-
nego, mojego miasta. Miasta 
dzieciństwa, dojrzewania, 
któremu zawdzięczam to co 
w życiu osiągnąłem – miłość 
do fotografii. To wszystko 
zaczęło się w studio atelier 
pana Tadeusza Ulikowskiego. 
To w Tomaszowie wykona-
łem trzy pierwsze fotografie 
na światłoczułym papierze, 
będąc jeszcze uczniem, bez 
użycia aparatu fotograficzne-
go. Trzy wystawy JEGO dzieł 
upiększały poczekalnie kina 
„Włókniarz” czy pomieszcze-
nie kultowej kawiarni LITE-
RACKA, dwukrotna wystawa 
w holu Starostwa Powiatowego 
i w pomieszczeniach byłego 
kina „Mazowsze” czyli dziś 
Społeczności Chrześcijań-
skiej TOMY były dla mnie 
cudowną realizacją, za którą 
jestem sobie wdzięczny do 
dzisiaj, szczególnie gdy dowie-
działem się o JEGO śmierci. 
Ale najbardziej sobie cenię, 
organizowane dla Karewicza, 
czterokrotne, szczególne spo-
tkania w ukochanym przez 
mistrza fotografii  pobliskim 
Zakościelu n/Pilicą (okolice 
Spały i Puszczy Spalskiej) 
Marek miał specjalny senty-
ment do tego miejsca, jako 
chłopiec przyjeżdżał tu z 
ojcem Julianem do modrze-
wiowej willi, gdzie na letni-
sko przyjeżdżał z nieodległej 
Łodzi poeta – Julian Tuwim. 
Dwie panie, gospodynie tego 
domku, znajome pana Ju-
liana Karewicza, zapraszały 
go często do Zakościela w 
okresie pobytu polskiego 
poety. Marek miał okazję 
jako 8/9-letni chłopiec poznać 
polskiego poetę, co na każ-
dym spotkaniu, szczególnie w 
tym ośrodku (Stowarzyszenie 
Chrześcijańskie PROEM) o 
tym wspominał. Bardzo sobie 
chwaliłem te spotkania, bo 
właśnie w tym miejscu, Marek 
błyszczał świetną pamięcią, 
inteligencją a ponieważ był  
niesamowicie, dowcipnym 
gawędziarzem, spędzaliśmy z 
nim, słuchając go, całe wieczo-
ry, niejednokrotnie do białego 
rana. Właśnie z stąd moja duża 
wiedza, której nie uzyskam z 
publicznych mediów, o życiu 
kilkuletniego chłopaka w na-
szym mieście. Nasze ostatnie 
spotkanie w Zakościelu miało 
miejsce we wrześniu 2017 
roku, gdzie zorganizowałem 
spotkanie dla przyjaciół w 
ramach mojego, muzyczne-
go cyklu spotkań „Herosi 
Rock’n’Rolla” na okoliczność 
„40 lat po śmierci ELVISA 
PRESLEYA”. Na spotkanie 
przybył z Nowego Jorku nasz 
wspólny przyjaciel Wojtek 
„Szymon” Szymański. Nikt 
z nas nie przypuszczał, że 
będzie to oficjalne spotkanie 
z mistrzem fotografii. Marek 
wyglądał na osobę zmęczoną 
życiem. Był już mniej roz-
mowny, często się powtarzał 
ale nadal cieszył się z pobytu 
nad przepięknym załomem 
rzeki Pilica, z zawiklinowaną, 
niedostępną, dziewiczą wyspą 
z plażą, na którą prowadził 
wiszący most. Odjeżdżając po 
spotkaniu do Warszawy, kolej-
ny raz, cicho wypowiedział z 
łezką w oku znane słowa, ale 
zawsze po nich przechodziły 
dreszcze po moim ciele, - 
Kochany Antku dziękuję raz 
jeszcze za Zakościele !!! Za-

brzmiało to tak, jakby czynił 
to po raz ostatni.

Bardzo ważne, nie tylko dla 
mnie, dla Marka, dla Toma-
szowa było przedsięwzięcie 
Krzysztofa Jochana, który 
„zaraził” mnie, wydawało 
się karkołomnym pomysłem, 
by zgłosić naszego mistrza 
do plebiscytu, konkursu na 
Honorowego Obywatela To-
maszowa Mazowieckiego, za 
rok 2015. Ponieważ istniejąca 
Rada Miasta przyznająca taki 
tytuł, była młoda wiekiem, 
nie znała osoby Karewicza, 
JEGO dokonań, osiągnięć na 
rzecz miasta, rozsławiająca 
nasz gród na szczeblu kra-
jowym, zmuszony byłem ze 
swoich publikacji, artykułów, 
felietonów, „wyciągnąć” esej 
o Marku Karewiczu, związany 
z naszym miastem. Uczyniłem 
to dla Rady Miasta, drukując 
w formie (A-4) zabindowany 
skrypt z życia i późniejsze 
dokonania rozsławiające nasze 
miasto, również za granicą. 
Miałem okazję uczestniczyć 
z Markiem w stolicy Szkocji 
EDYNGURG. Zaproszeni 
byliśmy przez szkocką Po-
lonię na spotkanie TERAZ 
POLSKA, na którym to była 
wystawa dzieł mistrza fotogra-
fii a Marek w swojej prelekcji, 
dużo opowiadał o Tomaszowie 
Mazowieckim, o swoim dzie-
ciństwie i początkach swojej 
kariery związaną z naszym 
miastem. Nastąpiła piękna 
chwila, podeszła do nas star-
sza kobieta, była mieszkanka 
pobliskiego Wolborza, która 
ze łzami w oczach dziękowała 
Markowi za te wypowiedzi 
o miejscach jej bliskich, wy-
mieniając tomaszowskich, 
wspólnych znajomych, tak 
moich jak i Marka, mieszkań-
ców naszego miasta. Jednak 
najważniejszym warunkiem 
zgłoszenia do konkursu osoby 
było zebranie 300 podpisów 
mieszkańców naszego miasta 
na rzecz startującego. Zbie-
ranie podpisów stało się naj-
trudniejszym, konkursowym 
przedsięwzięciem. Na wyso-
kości zadania stanęła Monika 
Fiszer, serdeczna koleżanka 
Karewicza, uczestniczka wielu 
spotkań z Markiem, bywalczy-
ni na urodzinach w Jazz Klubie 
TYGMONT, na spotkaniach 
w Zakościelu. Monika w tym 
czasie pracowała, sprzedając w 
Barze Tyskim lody. Wykorzy-
stała swoją sezonową funkcje 
i w okienku wydającym zimne 
smakołyki, zbierała podpisy, 
informując przy okazji (mając 
sporą wiedzę) podpisujących, 
kim jest Karewicz, co uczynił 
by rozsławić ukochane przez 
artystę miasto. Monika zebra-
ła ponad 220 podpisów, tym 
samym była główną „spraw-
czynią” przyznania Markowi 
Karewiczowi szlachetnego, 
zasłużonego honorowego ty-
tułu. Jak mnie informowała, 
uczyniła to z RADOŚCIĄ, 
wielkiej miłości do  najważ-
niejszej osoby w polskim show 
businessie jakim niewątpliwie 
był zmarły w piątek 21 czerw-
ca 2018 roku polski artysta 
fotografik, WIELKI MAREK 
KAREWICZ. Żegnaj PRZY-
JACIELU, niech dobry BÓG 
wynagrodzi Ci cierpienia z 
jakimi borykałeś w JESIENI 
SWOJEGO ŻYCIA. Cześć 
Twojej pamięci, wdzięczny 
tomaszowianin, przyjaciel 

Antoni Malewski

Epitafium na śmierć MARKA 
KAREWICZA (1938 – 2018)

Monika Fiszer (zebrała ponad 220 podpisów) i Wiesław Wilczkowiak podczas nadania Markowi Karewiczowi w OK. TKACZ 
Honorowego Obywatela Miasta Tomaszów Mazowiecki



Str. 20 POWIATY-GMINY
12 lipca 2018

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

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

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

MARKA ROK CENA / PLN
AUDI Q3 2,0 TDI 2012   69.500.00
AUDI A4 1,8i 2010   44.700.00 
CITROEN C4 1,6 HDI 2016   49.900.00
RENAULT CLIO 1,2i 2013   27.400.00
HYUNDAI IX35 1,7CRDI 2015   66.800.00
MERCEDES ML 350 3,0 CDI 2013 139.900.00
MERCEDES ML 350 AMG STYLING 2011 148.000.00
OPEL ASTRA 2,0 CDTI 2015   46.900.00
FORD ECOSPORT 1,0i 2015   53.800.00
RENAULT SCENIC GRANDE 1,9 dci 2009   25.800.00
OPEL ZAFIRA2,0 DIESEL 2012   47.800.00
FORD FOCUS KOMBI 1,6 TDCI 2014   29.800.00
PEUGEOT BOXER CHŁODNIA 2,2 DIESEL 2012   48.900.00
NOWE  PRZYCZEPKI NOWE NEPTUN,  NOWE BRENDERUP

PRACA
Przyjmę do pracy przy montażu okien, rolet lub do przyuczenia 

na cały etat i 1/2 etatu

tel. 602 648 298 lub (61) 44 75 608

Ogłoszenie Burmistrza Trzciela

o przyjęciu dokumentów

Na podstawie art. 43  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku  i jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz

o ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Dz.  U.  z 2017  r.  poz.  1073  i  1566)

zawiadamiam, że Rada Miejska w Trzcielu przyjęła uchwałą Nr XLIII / 341 / 2018 z dnia

5 lipca 2018 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Lutol

Suchy (zlokalizowanego w pobliżu  kolei i drogi krajowej i stacji Lukoil  - obejmujący działki

o nr ewidencyjnych 296, 271/2, 272/2).

Informuję  o  możliwości  zapoznania  się  z  treścią  dokumentu  wraz  z  uzasadnieniem

i podsumowaniem o których mowa w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ww ustawy,  na stronie

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trzciel: www.bip.trzciel.pl

oraz w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu pokój nr 8.

                                                                     Burmistrz   Trzciela 

                                                                     Jarosław Kaczmarek

                                                                  /-/

                                                                

m Kargowa
W dniu 20 czerwca 2018 r. w 
Gminnym Centrum Kultury 
w Kargowej, Burmistrz Jerzy 
Fabiś spotkał się z uczniami Ze-
społu Szkolno–Przedszkolnego 
w Kargowej, dla których pasją 
jest sport. Burmistrz, z zało-
żonym szalikiem w barwach 
biało czerwonych, w swoim 
wystąpieniu nawiązał do odby-
wających się mistrzostw świata 
w piłce nożnej. 

Gratulując osiągnięć spor-
towych zachęcał młodzież do 
dalszych treningów oraz aby 
w razie porażki nie zniechę-
cali się i podejmowali walkę z 
przeciwnikiem. W spotkaniu 
prowadzonym przez  Waldema-
ra Ligmę Dyrektora Gminnego 
Centrum Kultury w Kargo-
wej uczestniczyli: Zbigniew 
Michalski Dyrektor Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego, 
Leszek Radom Dyrektor do-
tychczasowego Gimnazjum 
w Kargowej, nauczyciele wy-
chowania fizycznego Izabela 
Juchno, Małgorzata Rajewska, 
Grażyna Omieczyńska i Jerzy 
Radkiewicz, którzy przed-
stawili osiągnięcia młodych 
sportowców w  roku szkolnym 
2017/2018.

Najważniejszymi gośćmi byli uczniowie, 
których osiągnięcia sportowe przedsta-
wiają się następująco:

Szczególnie wyróżniającym się spor-
towcem w naszej szkole jest  Dawid 
Kokociński, który w bieżącym roku 
szkolnym zajął:
a III miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej LA w biegu na 2000 
metrów,
a ustanowił 3 rekordy szkoły w biegach 
na 800 metrów, 1000 metrów i 2000 
metrów,
a 14 miejsce w Mistrzostwach Polski –w 
biegach przełajowych na 2000 metrów.
Mistrzem dotychczasowego gimnazjum 
w skoku wzwyż jest  Hubert Nowak, któ-
ry brał udział w zawodach wojewódzkich 
w skoku wzwyż.
a I miejsce w Finałach Lubuskiej Olim-
piadzie Młodzieży  w drużynowych bie-
gach przełajowych zajeli: Maja Molzahn,  
Oliwia Bator, Julia Zewar, Agata Kanecka, 
Blanka Gałęzowska, Wiktoria Grefling.          
a II miejsce w Finałach Lubuskiej 
Olimpiadzie Młodzieży w drużynowych 
biegach przełajowych, zajęli: Marcin 

Merda, Michał Karaś, Adam Naumowicz, 
Jakub Nawrot, Nikodem Górski, Eryk 
Kaźmierski, Filip Hulalka.            
a IV miejsce w Finałach Lubuskiej 
Olimpiadzie Młodzieży w drużynowych 
biegach przełajowych, zajęli: Weronika 
Mania, Patrycja Szela, Kornelia Wójcik, 
Karolina Karacz, Justyna Zydek.    
a V miejsce w Finałach Lubuskiej 
Olimpiadzie Młodzieży  w drużynowych 
biegach przełajowych, zajęli: Dominik 
Lupa, Karol Sierszuła, Eryk Kliks, Kamil 
Stefańczyk.
a II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w 
sztafetowych biegach przełajowych, za-
jęli: Julia Dziuba, Katarzyna Morawietz, 
Hubert Paron, Jakub Paron.                                      
a II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w 
piłce koszykowej, zajęli: Bartosz Komar, 
Aleksander Merda, Krzysztof Śliwiński.
a II miejsce  w Finale Lubuskiej Olimpia-
dzie Młodzieży  na dystans  600 metrów: 
Filip Hulalka zajął II miejsce, Jagoda 
Wieland zajęła V miejsce.

a III miejsce w Finałach LOM w indy-
widualnych  biegach przełajowych zajął 
Marcin Merda.
a II miejsce w wojewódzkich Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej LA zajął  Dawid Wita 
wykonał skok wzwyż 170 cm.
a VII miejsce  w wojewódzkich Igrzy-
skach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej 
zajęły:  Eliza Krzemińska, Monika Cicha, 
Amelia Śmiałek, Małgorzata Laskowska, 
Julia Nowak, Marta Tatarska,  Klaudia 
Stolarczyk, Nadia Bator.
a VI miejsce  w wojewódzkich biegach 
przełajowych – Kalinowe Pola, zajęły  
Klaudia Paron, Julia Tyszkiewicz, Wikto-
ria Kacperek, Rozalia Rysman, Wiktoria 
Pawłowicz.
a VII m w wojewódzkich Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej LA –w biegach na  
800 metrów zajęła Weronika Chołuj.
a II miejsce  w powiecie w piłce ręcznej i 
koszykowej, zajęli: Dagmara Rutkowska,  
Michał Hamrol, Oskar Przymuszała, 
Ksawery Domin.
a X miejsce w wojewódzkich Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym 
zajął Adrian Fabiś.

Sportową rywalizacją charak-
teryzuje się również filateli-
styka. W kończącym się roku 
szkolnym, możemy pogratulo-
wać świetnych wyników mło-
dym filatelistom Michałowi 
Olszewskiemu i Julii Dziuba, 
którzy w grupie wiekowej od 
6 do 12 lat w Finale56 Ogól-
nopolskiego Młodzieżowego 
Konkursu Filatelistycznego 
zajęli kolejno II i III  miejsce. 

m Wolsztyn
Zadzwoniła do nas mama Mar-
celinki Szymańskiej z bardzo 
miłą informacją. Okazało się, 
że w domu, w którym miesz-
ka Marcelinka właśnie jest 
instalowana winda, na którą 
w ubiegłym roku, podczas 
czwartego pikniku rodzinnego 
-  „Mecz Gwiazd”, wolontariu-
sze zbierali datki. Cieszymy 
się bardzo, że Mecz Gwiazd w 
połączeniu z hojnością miesz-
kańców Wolsztyna i okolic ma 

w tym przedsięwzięciu swój 
udział!  Każdego roku robimy 
wszystko by podczas fajnej 
piłkarskiej rywalizacji drużyn 
z Wolsztyna i reprezentacji 
Telewizji Polskiej czy Arty-
stów Polskich, nie zabrakło 
elementu pomocy drugiemu 
człowiekowi. Od czterech lat 
dzięki ludziom dobrej woli 
udaje się wywołać, czasem na 
chwilkę, a czasem na trochę 
dłużej uśmiech na twarzach 
i to jest w takich akcjach naj-
ważniejsze! 

Spotkanie z młodymi sportowcamiMarcelinka ma winde

m Kargowa
To tytuł projektu, który był 
realizowany przez Kargow-
ski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku współfinansowany 
ze środków Województwa 
Lubuskiego.

15 czerwca br. 110 słuchaczy 
Uniwersytetów Trzeciego wie-
ku z Kargowej, Sulechowa, 
Babimostu i Zbąszynka spo-
tkało się na kargowskim Orli-
ku gdzie zostali powitani przez 
organizatorów prezesa KUTW 
Brygidę Wróblewską, dyrek-
tora GCK Waldemara Ligmę, 
Starostę Zielonogórskiego 
Dariusza Wróblewskiego, bur-
mistrza Kargowej Jerzego 
Fabisia, burmistrza Zbąszynka 
Wiesława Czyczerskiego. Pro-
gram dnia rozpoczęły zawody 
rekreacyjno-sportowe przy-
gotowane i przeprowadzone 
przez kierownika wydziału 
sportu  i rekreacji GCK Leszka 
Radoma. Podczas ciekawych 
zmagań sportowych było wiele 
emocji i radości. Część histo-
ryczną tego dnia rozpoczął 
wykład prof. Tomasza No-
dzyńskiego z Uniwersytetu 
Zielonogórskiego na temat 
związany z historią naszych 
ziem ze szczególnym uwzględ-
nieniem wieloletnich walk o 
niepodległość i polskość Ziemi 
kargowskiej.

100 rocznicę odzyskania 
niepodległości uczczono zło-
żeniem wiązanek kwiatów 
przy miejscach upamiętnia-
jących bohaterów walczących 
o polskość Kargowej, o za-
sługach których poinformo-
wał zebranych Jerzy Fabiś 
burmistrz Kargowej. Kolejną 
częścią wspólnie spędzonego 
dnia był wspaniały koncert ar-
tystów Warszawskiego Teatru 
Roma Patrycji Kotlarskiej i 
Jacka Kotlarskiego. Melodie i 
śpiew z lat młodości słuchaczy 
wywołały ogromne wzrusze-
nie zebranych.

Zakończeniem był występ 
dzieci z Zespołu szkol-

no-Przedszkolnego z Kar-
gowej przygotowany przez 
nauczycielkę Beatę Kozub-
ską. Ogromne brawa i ciepłe 
słowa dla grupy młodych 
artystów  były prawdziwą 
oceną występu zarówno jego 
patriotycznej treści, jak i 
profesjonalnego wykonania.  
Zarząd Kargowskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku  
składa serdeczne podzięko-
wania osobom i instytucjom, 
które pomogły w realizacji 

tego projektu, a w szczegól-
ności dyrektorowi Waldema-
rowi Ligmie i pracownikom 
GCK, kierownikowi sportu 
GCK Leszkowi Radomowi, 
dyrekcji, nauczycielom i 
uczniom ZSP w Kargowej. 
Dziękujemy także zespołom 
zaproszonych UTW. Mamy 
nadzieję, że wspólnie spę-
dzony dzień przyczyni się 
do dalszej integracji seniorów 
Powiatu Zielonogórskiego i 
Regionu Kozła. 

Historia, sport i kultura łącza 
seniorów z 4 gmin
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Wojewoda wielkopolski Zbi-
gniew Hoffmann podpisał 
dziś z przedstawicielami 
15 samorządów umowy na 
budowę oraz modernizację 
dróg lokalnych. Pieniądze do 
wielkopolskich samorządów 
trafią w ramach Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiato-
wej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016-2019.

W uroczystości podpisania 
umów w Wielkopolsk im 
Urzędzie Wojewódzkim w 
Poznaniu udział wzięli przed-
stawiciele powiatów jarociń-
skiego i kościańskiego oraz 
gmin: Ostrów Wielkopolski, 
Stawiszyn, Kępno, Czermin, 
Granowo, Ostroróg, Gizałki, 
Opatówek, Września, Go-
dziesze Wielkie, Oborniki i 
Przygodzice. Do samorzą-
dów gminnych trafi łącznie 
7 921 059 złotych, a do po-
wiatów 10 740 327 złotych. 
Łączna kwota wsparcia wynosi 
18 661 386 złotych.

Wojewoda podkreśla, że 
obecny rok obfituje w rządo-
we wsparcie dla wielkopol-
skich samorządów. - W tym 
roku rząd Prawa i Sprawiedli-
wości realizuje dwa programy 

drogowe, w ramach których 
wielkopolskie samorządy 
zasili łącznie 100 mln zł. To 
wielka kwota, która ma bez-
pośredni wpływ na poprawę 
bezpieczeństwa i warunków 
życia mieszkańców gmin i 
powiatów z naszego woje-
wództwa. Te kwoty pozwolą 
również na rozwój infrastruk-
tury położonej przy terenach 
gospodarczych, co wpłynie 
na większą konkurencyjność 

Wielkopolski w Polsce i 
Europie - mówi wojewo-
da wielkopolskim Zbigniew 
Hoffmann.

W najbliższym czasie pod-
pisane zostaną umowy na 
realizację kolejnych zadań w 
ramach rządowego programu. 
Docelowo wojewoda wielko-
polski udzieli dofinansowania 
26 inwestycjom na drogach 
gminnych i 13 inwestycjom na 
drogach powiatowych.

26 czerwca br. w Sali sesyjnej 
Starostwa Powiatowego w 
Poznaniu podpisano porozu-
mienia dotyczące powstania 
grupy zakupowej gazu ziem-
nego. Do powstania grupy 
zakupowej doszło drugi raz, 
po raz pierwszy takie poro-
zumienie wypracowano w 
ubiegłym roku. 

- W ubiegłym roku, gdy Sto-
warzyszenie Metropolia Po-
znań zainicjowało działania, 
których celem był wspólny 
zakup gazu, grupa liczyła 12 
podmiotów. Oszczędności dla 
wszystkich jej uczestników 
wyniosły w sumie 180 tys. zł. 
Szacujemy, że grupa, która 
dzisiaj powstała zaoszczędzi 
na zakupie gazu ponad 200 tys. 
zł – mówił w trakcie spotkania 
Jan Grabkowski, wicepre-
zes zarządu Stowarzyszenia 
Metropolia Poznań, Starosta 
Poznański. 

Na terenie obszaru objętego 
działalnością Stowarzysze-
nia Metropolia Poznań, chęć 
udziału w grupie zgłosiło 14 
podmiotów (o dwa więcej niż 
rok temu), w tym 7 jednostek 
samorządu terytorialnego, 
reszta to instytucje gminne. 

O zamiarze stworzenia gru-
py zakupowej gazu ziemnego 
poinformowani zostali wszy-

scy członkowie Stowarzysze-
nia. Porozumienie dotyczy 
wspólnego zakupu gazu w 
2019 roku. Oszczędność dla 
podmiotów uczestniczących 
w porozumieniu powinna 
wynieść w sumie około 200 
tys. zł. 

Po podpisaniu porozumienia 
powstanie szczegółowa lista 
punktów poboru gazu na te-
renie gmin – członków grupy 
zakupowej, po tym zostanie 
przeprowadzone postępowanie 
przetargowe, które pozwoli 
wybrać najkorzystniejszą, pod 
względem kosztów dostarcze-
nia gazu, ofertę. Postępowanie, 
pod nadzorem komisji powoła-
nej przez Stowarzyszenie, prze-
prowadzi firma ENMEDIA. 

Po d m io t y,  k t ó r e  w y -
razi ły chęć uczestnictwa 
w grupie zakupowej gazu: 
Gmina Dopiewo, Miasto  
i Gmina Skoki, Miasto i 
Gmina Szamotuły, Gmina 
Komorniki, Miasto i Gmina 
Kórnik, Miasto Luboń, Gmi-
na Oborniki, a także Zakład 
Gospodarki Komunalnej sp. z 
o.o. w Szamotułach, Biblioteka 
Publiczna Gminy Komorniki, 
Ośrodek Kultury w Luboniu, 
KOM-LUB sp. z o.o., P.T. 
TRANSLUB sp. z o.o., LOSIR 
sp. z o.o., Gminny Ośrodek 
Kultury w Komornikach. 

Paweł Napieralski
Specjalista ds. komunikacji społecznej

Stowarzyszenie Metropolia Poznań

18,5 mln zł rządowych środków 
trafiło do samorządów

Po raz drugi zawiązała się grupa 
zakupowa gazu ziemnego

Wojewoda wielkopolski 
Zbigniew Hoffmann wydał 
decyzję w sprawie budowy 
nowego peronu 3a wraz z 
rozbudową przejścia pod-
ziemnego na terenie stacji 
kolejowej Poznań Główny. 
Jak zapowiada, to realizacja 
kolejnego postulatu wypra-
cowanego przez zespół ds. 
poznańskiego węzła kole-
jowego. 

Decyzję podjął po rozpatrze-
niu wniosków inwestora - PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. 
- Głównym celem budowy 
nowego peronu wraz z rozbu-
dową  przejścia podziemnego 
na terenie stacji kolejowej 
Poznań Główny jest poprawa 
bezpieczeństwa pasażerów 
kolei, poprawa parametrów 
eksploatacyjnych, zwiększe-
nie komfortu dla pasażerów 
kolei oraz przystosowanie 
infrastruktury dla osób z nie-
pełnosprawnościami – komen-
tuje wojewoda wielkopolski 
Zbigniew Hoffmann. – Mam 
świadomość, że oczekiwania 
społeczne w sprawie zmian 
w obrębie poznańskiego wę-
zła kolejowego są ogromne. 
Dla mnie kluczowe jest, aby 

odpowiednie decyzje admini-
stracyjne wydawać możliwie 
szybko, co powinno wpływać 
na rozpoczęcie realizacji inwe-
stycji – dodaje. 

Inwestycja obejmuje bu-
dowę dwukrawędziowego 
peronu 3a o długości krawędzi 
peronowej 416 m (od strony 
toru nr 14)  i 417 m (od strony 
toru nr 16), rozbudowę przej-
ścia podziemnego, budowę 
nowoprojektowanego toru nr 

16 o długości 775 m wraz z 
dostosowaniem toru nr 14 oraz 
głowicy północnej i południo-
wo-wschodniej do nowego 
układu peronu, budowę scho-
dów ruchomych oraz windy, 
rozbudowę sieci sterowania 
ruchem kolejowym, elektro-
energetyki, sieci trakcyjnej, 
odwodnienia, telekomunikacji. 
Inwestor będzie mógł rozpo-
cząć roboty budowlane, gdy 
decyzja stanie się ostateczna. 

Od 18 maja 2018r. obowią-
zują znowelizowane przepisy 
w zakresie ubezpieczenia 
społecznego rolników oraz 
ubezpieczenia zdrowotnego. 
Wprowadzają one obowiązek 
zgłaszania do ubezpieczenia 
w KRUS pomocników z 
którymi rolnik zawarł umowę 
o pomocy przy zbiorach. 
Zgłoszenia należy dokonać w 
ciągu 7 dni od zawarcia umo-
wy, lecz nie później niż przed 
upływem okresu, na który 
została zawarta umowa. – 
podkreśla Adam Minkowski, 
Dyrektor Oddziału Regio-
nalnego KRUS w Pozna-
niu. Umowa zobowiązuje 
pomocnika do świadczenia 
pomocy rolnikowi podczas 
takich czynności jak: zbiory 
chmielu, owoców, warzyw, 
tytoniu oraz ziół i roślin zie-
larskich, usuwanie zbędnych 
części roślin, klasyfikowanie, 
sortowanie zebranych owo-
ców, warzyw, ziół, a także 

przygotowanie zbiorów do 
transportu, przechowywania 
czy sprzedaży. Pomocnikiem 
może być pełnoletnia osoba, 
która jest obywatelem Polski 
lub cudzoziemiec uprawnio-
ny do wykonywania pracy na 
terenie Polski. 

Umowa powinna być sporzą-
dzona na piśmie i określać 
miejsce świadczenia pomocy,   

a także jej zakres i czas w 
jakim będzie wykonywana. 
Ważne, aby pamiętać, że  
czas świadczenia pomocy 
przez pomocnika na podsta-
wie zawartych umów łącznie 
nie może przekroczyć 180 
dni w roku kalendarzowym. 
W związku z tym rolnik 
powinien uzyskać od swojego 
pomocnika oświadczenie o 
liczbie dni, podczas których 
świadczył pomoc na pod-
stawie umów zawartych z 
innymi rolnikami –dodaje 
dyrektor poznańskiego 
KRUS-u. 

Szczegółowe informacje, 
m.in. wykaz produktów 
rolnych, przy zbiorze których 
może być świadczona pomoc 
na podstawie umowy o 
pomocy przy zbiorach oraz 
wzór formularza zgłaszają-
cego pomocnika dostępne są 
na stronie internetowej www.
krus.gov.pl. 

Wojewoda wielkopolski Zbi-
gniew Hoffmann w związku 
z utrudnieniami komunika-
cyjnymi związanymi z prze-
dłużającą się budową drogi 
S5 w gminie Stęszew, pro-
wadził rozmowy z GDDKiA 
w Poznaniu o możliwościach 
rozwiązania tej uciążliwej sy-
tuacji i przyśpieszenia prac bu-
dowlanych. Wojewoda polecił 
Wojewódzkiemu Inspektorowi 
Nadzoru Budowlanego pilne 
przeprowadzenie kontroli na 
budowie węzła  w celu oceny 
stanu zaawansowania i pra-
widłowości wykonania robót. 

Wojewoda wielkopolski 
otrzymywał sygnały od za-
niepokojonych sytuacją miesz-
kańców gmin sąsiadujących z 
budowaną drogą ekspresową 
S5 Poznań-Wrocław. Wska-
zany odcinek S5 rozpoczyna 
od węzła na przecięciu z auto-

stradą A2 (Głuchowo), a koń-
czy na węźle Mosina. Droga 
będzie miała dwie jezdnie po 
dwa pasy ruchu, z rezerwą na 
trzeci pas. Długość odcinka to 
blisko 16 km. – Mam nadzieję, 
że warunkowe pozwolenie na 
użytkowanie choć w części 
zniweluje problemy komunika-
cyjne, choć wszystkie roboty 
nie zostały jeszcze zakończo-
ne. W związku z tym apeluję 
o zachowanie szczególnej 
uwagi i przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa – komentuje 
wojewoda wielkopolski Zbi-
gniew Hoffmann.  

GDDKiA w Poznaniu  27 
czerwca br. zwróciła się do 
WINB-u o udzielenie pozwo-
lenia na użytkowanie wia-
duktu drogowego na węźle 
Konarzewo nad droga ekspre-
sową. Z kolei wojewoda Zbi-
gniew Hoffmann zwrócił się 

do Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego o pilne 
przeprowadzenie kontroli na 
budowie węzła w dniach 28-29 
czerwca w celu oceny stanu 
zaawansowania i prawidłowo-
ści wykonania robót. Nadzór 
budowlany musiał stwierdzić, 
na ile stan wykonanych robót 
na węźle Konarzewo umożli-
wi przejezdność w kierunku 
poprzecznym w ciągu drogi 
powiatowej nr 2412P. 

Po dokonaniu kontroli obo-
wiązkowej w dniu 29 czerwca 
br., biorąc pod uwagę interes 
społeczny, WWINB udzielił 
warunkowego pozwolenia na 
użytkowanie dla wiaduktu 
drogowego WD-1 nad drogą 
ekspresową S5 w km 2+813,91 
w ciągu drogi powiatowej nr 
2412P wraz z najazdami na 
obiekt oraz przepustami pod 
droga powiatową nr 2412P.

Ruszy budowa peronu 3a i rozbudowa 
przejścia podziemnego

Nowe przepisy KRUS

Interwencja w sprawie wiaduktu 
w Konarzewie na trasie S5 
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26 czerwca miała miejsce 
projekcja filmu o Marcinie 
Lutrze, oraz spotkanie z re-
żyserem Grzegorzem  Brau-
nem. Salka NOK mieszcząca 
ok.100 osób była wypełnio-
na. Przybyły osoby spoza 
naszego powiatu, a nawet z 
Poznania.

Film warsztatowo dobry, był 
emocjonalnie  przejmujący, 
szczególnie dla ludzi mało 
rozeznanych w historycznym 
kontekście odstępstw od kato-
lickiej wiary sprzed  500 lat, 
zwanym reformacją, a według 
pana Brauna - rewolucją stricte 
(czysto) religijną. 

Jakkolwiek chwalić trzeba 
reżysera, twórcę tego i innych 
historycznych filmów za sze-
rzenie wiedzy, to jednak w 
wystąpieniu komentującym 
– niesłusznie pozwolił sobie 
na inwektywy pod adresem 
naszych autorytetów naro-
dowych. I tak, według niego 
nie w porządku byli: Staszic, 
bo wolnomularz, Kołłątaj, bo 
popierał rewolucję we Francji, 
Komeński, bo miał zdradziec-
kie konszachty z ewangelickim 
królem Szwecji, Kościuszko 
bo powiedział aby nie słuchać 
klechów,  Piłsudski bo wziął 
rozwód i ślub u ewangelików, 
Papież Franciszek bo robi po-
jednawcze gesty innowiercom, 
Prezydent Duda bo wymienił 
Kochanowskiego razem z 

kalwinistą Rejem. W dodatku 
naszego Prezydenta poufale 
nazywał Dudą. To, że z kre-
tesem przegrał z nim wyścig 
do fotela głowy państwa -  nie 
upoważnia do lekceważących 
odniesień, podważa  prestiż 
polskiego prezydenta i obraża 
nas - którzy go wybrali. Na 
zarzut (o dziwo - nie ze strony 
przysłuchującego się księdza), 
że atakuje ekumenizm Papieża 
(w tym i naszego) - odpowie-
dział, iż cytuje tylko fakty. Ale 
fakty panie Braun trzeba sta-
rannie układać w całość, a nie 
dowolnie żonglować pojedyn-
czymi, podważając całokształt 
dokonań zasłużonych postaci.               
Zastanawia – czy więcej szkód 

z tej niefrasobliwości, czy 
pożytku z filmu. My, tu w 
Wielkopolsce i bez tego filmu 
trwamy przy katolicyzmie, a 
film może bardziej przydałby 
się Czechom, którzy są najbar-
dziej religijnie zobojętniałym 
narodem, od kiedy spalono im 
żywcem na stosie Jana Husa i 
wygubiono jego zwolenników. 
A jeśli wyprawa do Czech z 
tym filmem nie opłacałaby się, 
to polecam wyświetlenie go w 
Cieszynie. Może przyczyni się 
do dezaktualizacji tamtejszego 
powiedzonka wyrażającego 
trwałość: „Trzimie się  jak 
lutersko wiara na cieszyńskim 
Ślunsku”.   

Antoni Ścieszka

W poniedziałek 25 czerwca 
br. w nowotomyskiej Fabry-
ce Narzędzi Chirurgicz-
nych Aesculap Chifa Sp.z 
o.o. gościł przewodniczący 
Federacji Związków Za-
wodowych „Metalowcy” 
Mirosław Grzybek oraz 
Bogdan Kaczmarek prze-
wodniczący Okręgu Wiel-
kopolsko-lubuskiego. 

Przedstawiciele krajowych 
władz federacji spotkali się 
z przedstawicielami orga-
nizacji związkowej działa-
jącej w . Aesculap Chifa 
Sp.z o.o. przewodniczącym 
Janem Kardaszem i wice-
przewodniczącym Andrze-
jem Kaff lerem. Podczas 
krótkiego spotkania przed-
stawiona została bieżąca 
sytuacja związków zawo-
dowych działających w no-
wotomyskiej firmie. Należy 
dodać, że do „Metalowców” 
w fabryce należy około 
400 osób i jest to jedna 
z większych organizacji w 
Wielkopolsce.

Goście zapoznali się rów-
nież z cyklem produkcyjnym 
narzędzi chirurgicznych, 
spacer po zakładzie był rów-
nież dobrą okazją by po-
rozmawiać z pracownikami 
produkcji.

Dla gości przygotowano 
również upominki, wśród 
nich przekazane przez Sta-
rostwo Powiatowe w Nowym 
Tomyślu gadżety i foldery;

Na zakończenie wizyty w 
nowotomyskiej firmie sze-
fowie Federacji Związków 
Zawodowych „Metalow-
cy”spotkali się z Prezesem 
Aesculap Chifa Sp.z o.o. 
Slawomirem Lukaszykiem.

Z pewnością była to bardzo 
owocna wizyta.

Fot. Maciej Kasprzak/Wielkopolska-
magazyn.pl

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Nowym Tomyślu w nocy 
z soboty na niedzielę (23/24 
czerwca) przeprowadzi ł 
Nocny turniej Piłkarski, w 
którym udział wzięło aż 11 
drużyn.

Turniej odbył się na Stadionie 
Miejskim w Nowym Tomyślu, 
a mecze były rozgrywane jed-
nocześnie na dwóch boiskach.

Na Boisku nr 1 swoje roz-
grywki prowadziła grupa ZA-
AWANSOWANA, natomiast 

na Boisku nr 2 NIEZAAWAN-
SOWANA.

Łącznie rozegrano 27 po-
jedynków, w których udział 
wzięło ponad 100 osób, a tur-
niej trwał od 20:00 w sobotę 
do 02:00 w niedzielę.

Mecze były bardzo wyrów-
nane, a poziom jaki prezento-
wali zawodnicy był wysoki.

W pierwszej kolejności swo-
je rozgrywki zakończyła grupa 
NIEZAAWANSOWANA, któ-
ra swoje zmagania zakończyła 
o godzinie 23:30.

Grupa bardzo wyrównana, 
gdzie 3 pierwsze drużyny 
skompletowały po 6 punktów. 
Najlepszą ekipa okazała się 
jednak drużyna SEDAN, za 
co należą im się ogromne 
gratulacje.

W gr upie d r użyn ZA-
AWANSOWANYCH bezkon-
kurencyjny okazał się GOL-
TOM, który bezapelacyjnie 
zajął 1 miejsce. Drużynie 
GOLTOM, oczywiście rów-
nież serdecznie gratulujemy.

Tomasz Radwan

O Lutrze w Nowym Tomyślu

Przewodniczący Federacji 
„Metalowcy” w Aesculap Chifa 

Sedan i Goltom - mistrzami!!!

m Zbąszyń
Zawody rozpoczęły się w 
sobotę 23 czerwca. Pierwszy 
dzień turnieju piłki nożnej 
plażowej to zawsze elimi-
nacje do niedzielnych fi-
nałów. W tym dniu swoje 
mecze rozegrały drużyny 
zgłoszone do wszystkich 
kategorii (rocznik 2008  
i młodsi, rocznik 2005 i 
młodsi, rocznik 2002 i młodsi 
oraz kategoria open, dla 
zawodników urodzonych w 
roku 2001 i starsi). Łącznie 
w zawodach wystartowało  
20 drużyn.

W grupie 2005 i młodsi zagrały 
drużyny: WICHER STRZY-
ŻEWO, ZŁOTA PIĄTKA, 
ZAP ZBĄSZYNEK, SO -
KÓŁ CHROŚNICA, LAMY, 
ZAP ZBĄSZYNEK 2, DĄB 
KĘBŁOWO oraz LECH PO-
ZNAŃ. W tej kategorii gry 
toczyły się w podziale na dwie 
podgrupy. Do niedzielnych 
rozgrywek awansował ZAP 
ZBĄSZYNEK 1, który w pół-
finale zmierzył się ZAP ZBĄ-
SZYNEK 2. W drugim półfi-
nale zagrały drużyny LAMY 
kontra DĄB KĘBŁOWO.  
W meczu o brązowe medale spo-
tkały się ZAP ZBĄSZYNEK 
2 – DĄB KĘBŁOWO. Lepsi  
w tym starciu okazali się pił-
karze ze Zbąszynka pokonując 
zawodników z Kębłowa 3:1. 
Finał należał do zespołów 
ZAP ZBĄSZYNEK 1 kontra 
LAMY. Po rzutach karnych 
miejsce pierwsze w tej kate-
gorii wywalczyła drużyna ze 
Zbąszynka. 

Do starszej kategorii zgło-
siły się trzy zespoły: ABCDF, 
SB MAFFIA, ZWYCIĘZCY. 
W niedzielę mogliśmy po-
nownie zobaczyć wszystkie 
te drużyny, które rozegrały 
pomiędzy sobą mecze rewan-
żowe. 

Po el i m i nacjach m ło -
dzieżowych swoje poje -
dynk i rozegra l i pi łka rze  
z kategorii open. W tej gru-
pie rywalizowały drużyny: 
FC ZBIERANINA, BLO-
KERSI, GRAMY-PIACH, 
SPOCENI W LODÓWCE, 
FC MELANŻ, JANUSZE 
FUTBOLU, PRZEPRASZA-
MY, ŻE GRAMY oraz A 
PLU. Rozgrywki toczyły się 
w dwóch podgrupach. Po 

zaciętych pojedynkach awans 
uzyskali BLOKERSI, któ-
rzy w półfinale zmierzyli się  
z zespołem GRAMY-PIACH. 
Drugi półfinał należał do A 
PLU oraz PRZEPRASZAMY, 
ŻE GRAMY. Mecz o 3 miej-
sce rozegrany został między A 
PLU a GRAMY-PIACH. Osta-
tecznie zakończył się wyni-
kiem 4:1. W finale BLOKERSI 
pokonali PRZEPRASZAMY, 
ŻE GRAMY 4:1. Warunki at-
mosferyczne nie rozpieszczały 
graczy. Silny wiatr towarzy-
szył im cały turniej a niektóre 
pojedynki rozegrane zostały  
w deszczu. 

Oczywiście nie mogło się 
obyć bez indywidualnych 
wyróżnień. W najmłodszej 
grupie, najlepszym bramka-
rzem wybrany został Eryk 
Kręcichwost (OBRA), MVP 
Miłosz Szopniewski (OBRA) 
a najlepszym strzelcem okazał 
się Darek Woźniak (OBRA). 
W kategorii rocznik 2005 
i młodsi tytuł najlepszego 
bramkarza uzyskał Kacper 
Kaniecki (ZAP ZBĄSZYNEK 
1), najwięcej bramek podczas 
całego turnieju strzelił Karol 
Utrata (LAMY). Najbardziej 

wartościowym zawodnikiem 
został Kacper Michalak (ZAP 
ZBĄSZYNEK 1). W grupie 
2002 i młodsi najlepszym 
bramkarzem wybrano Ama-
ni Runiga (SB MAFFIA), 
najskuteczniejszym zawod-
nikiem został Marcin Weber 
(ABCDF) a tytuł MVP przy-
znano Dawidowi Woźniako-
wi (ZWYCIĘZCY). Wśród 
panów w kategorii otwartej 
najlepszym bramkarzem zo-
stał Mikołaj Włodarek (PRZE-
PRASZAMY, ŻE GRAMY), 
najwięcej bramek strzeli ł 
Michał Gucia (BLOKERSI)  
a najlepszym zawodnikiem 
wybrano Kamila Dąbrowskie-
go (A PLU). 

Pojedynki były bardzo 
widowiskowe i dostarczyły 
wielu emocjonujących wra-
żeń. Około godziny 17:00 
przystąpiono do dekora-
cji najlepszych zespołów  
oraz wręczenia wyróżnień 
indywidualnych. Dekoracji 
dokonał sędzia zawodów Łu-
kasz Krzyżański oraz Tomasz 
Śliwa Prezes UKS Olimpus. 
Sponsor firma „BOR” zadbała 
o słodkie nagrody w postaci 
wiśni. 

11. Turniej Piłki Nożnej Plażowej

 Grzegorz Braun. / fot. PAP/Tomasz Gzell 
 źródło: https://nczas.com
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HURTOWNIA 
STYROPIANU

LECH DOMINIAK 
OPALENICA 

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

zapraszamy: od 7.00 do 20.00 
sobota od 7.00 do 16.00

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

płytek , zaprawa tynkarska, 
murarska, blachy dachówkowe 

blacha aluminiowa, dachy ze 
styropianu - nowość , papy

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.

Tel.  68-3860-966
Na terenie Zbąszynia dowóz GRATIS

ZBĄSZYŃ
Plac Wolności 2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SYLKOM
Sylwester Adamczak

ul. Nowotomyska 131, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
tel: 61 44 47 438

czynne 8.00 - 18.00, sob. 8.00 - 13.00 

LEGALIZACJA I NAPRAWA 
TACHOGRAFÓW - CODZIENNIE

 Powiat Grodziski

Informacja o wywieszeniu wykazu 
nieruchomości przeznaczonej 

do oddania w darowiznę
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 121 ze zm.), Starosta Grodziski podaje do 
publicznej wiadomości, że został sporządzony  wykaz 
nieruchomości,  położonej w obrębie Jabłonna, gm. Ra-
koniewice, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1176 
o pow. 0,3400 ha zapisanej w KW nr PO1S/00056612/6,  
przeznaczonej do  oddania w darowiznę.

Z wykazem tym można zapoznać się na stronie interneto-
wej Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp.:
 http://bip.pgw.pl/biuletyn-informacji-Publicznej/ ogło-
szenia/zawiadomienia-ogłoszenia. 

Wykaz został także wywieszony na tablicy ogłoszeńSta-
rostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. przy ul. Żwirki 
i Wigury 1.

oraz usługi związane 
z montażem wykładzin

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

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

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

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

ZBĄSZYŃ  ul. Poznańska 42 
 tel. 68 386 75 04

AUTORYZOWANY 
DEALER: 

MS-170 JUŻ OD 699,00 PLN

MB 248 JUŻ OD 1049,00 PLN

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
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16 czerwca, w auli Audy-
torium Maximum Wyższej 
Szkoły Humanistycznej im. 
Króla Stanisława Leszczyń-
skiego w Lesznie odbyło się 
uroczyste Zgromadzenie 
Samorządów Ziemi Lesz-
czyńskiej. Pierwsze w historii 
wspólne zgromadzenie samo-
rządów miało na celu uczcić 
100-lecie odzyskania przez 
Polskę Niepodległości.  

Uroczyste Zgromadzenie Sa-
morządowe zorganizowano dla 
uczczenia 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległo-
ści. Oprócz obecnych i byłych 
przedstawicieli samorządów 
Leszna, powiatu leszczyńskie-
go oraz gmin Krzemieniewo, 
Lipno, Osieczna, Rydzyna, 
Święciechowa, Wijewo i Wło-
szakowice uczestniczyli w nim 
zaproszeni goście, m.in. parla-
mentarzyści, przedstawiciele 
służb mundurowych, kapłani.

Punktualnie o godzinie 11.00 
rozpoczęło się Zgromadzenie 
Samorządów Ziemi Leszczyń-
skiej. Było to spotkanie wszyst-
kich radnych Rady Miejskiej 
Leszna, Rady Powiatu, Rad 
Gmin wchodzących w skład 
powiatu leszczyńskiego, pre-
zydentów, burmistrzów, wój-
tów, a także wszystkich osób 
zasłużonych dla samorządów 
subregionu leszczyńskiego. 

Zgromadzenie otworzył Prze-
wodniczy Senior, czyli najstar-
szy spośród przewodniczących 
rad. Był to Jan Szkuldarczyk, 
Przewodniczący Rady Powia-
tu Leszczyńskiego, potem na 

prowadzącego obrady wybra-
no Sławomira Szczota, prze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
Leszna. W spotkaniu prócz 
samorządowców udział wzięli 
także parlamentarzyści z re-

gionu leszczyńskiego, radni 
Sejmiku Województwa Wiel-
kopolskiego, przedstawiciele 
instytucji państwowych dzia-
łających na terenie Leszna i 
powiatu leszczyńskiego. Po 
przywitaniu zebranych gości 
nadszedł czas na wybór Prze-
wodniczącego Zgromadzenia. 
Jednogłośnie wybrany został 
Przewodniczący Rady Miej-
skiej Leszna, Sławomir Szczot, 
który był  głównym inicjatorem 
spotkania. Podczas zgroma-
dzenia przyjęta została wspólna 
uchwała w sprawie uczcze-
nia 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległo-
ści – deklaracja Samorządów 
Ziemi Leszczyńskiej. Nim to 
nastąpiło wygłoszone zostały 
okolicznościowe przemówie-

nia. Wiceprezydent Leszna, 
Piotr Jóźwiak, wspomniał, że 
wywalczona niepodległość 
była wspólnym działaniem 
zarówno żołnierzy, jak i przed-
stawicieli wielu zawodów, le-
karzy, prawników, pisarzy, a 
także polityków. Przywołał w 
swoim wystąpieniu postacie 
Józefa Piłsudskiego, Romana 
Dmowskiego, Wincentego 
Witosa oraz Jana Paderewskie-
go, podkreślając, że ludzie ci 
wielokrotnie się spierali i mieli 
różne wizje na funkcjonowa-
nie państwa, jednak wspólnie 
działali na rzecz odzyskania 
niepodległości. W imieniu 
samorządów wchodzących w 
skład powiatu leszczyńskiego 
głos zabrał starosta Jarosław 
Wawrzyniak, który zacytował 

list pisany niemal sto lat temu, 
trafnie oddający nastroje tego 
czasu.

Jak podkreślał Starosta  
list doskonale obrazuje nie-
pewność, jaka w końcówce I 
wojny światowej była wśród 
zwykłych obywateli. Starosta 
przypomniał także o drodze 
Wielkopolan do odzyskania 
niepodległości, która wiodła 
przez pracę u podstaw, roz-
wój polskich stowarzyszeń, a 
ostatecznie przez zwycięskie 
powstanie. Po przemówieniach 
przyszedł czas na podjęcie 
uchwały, którą poparli wszy-
scy spośród zebranych. 

Samorządowcy przez akla-
mację przyjęli Deklarację 
Samorządów Ziemi Lesz-
czyńskiej w 100. rocznicę od-
zyskania przez Polskę Nie-
podległości, w której oddali 
hołd wszystkim tym, „którzy 
poświęcili na ołtarzu Ojczyzny 
swoje zdrowie i życie w walce o 
suwerenność i niepodległość”.

Z okazji Zgromadzenia Sa-
morządowego został wybity 
okolicznościowy medal, a listy  
gratulacyjne przesłali Prezy-
dent RP Pan Andrzej Duda 
oraz Premier RP Pan Mateusz 
Morawiecki. Prezydent Duda 
podarował też jubileuszową 
flagę. Uroczystości uświetnił 
występ Chóru Miejskiego 
„Chopin”.

Historyczne Zgromadzenie Samorządów 
Ziemi Leszczyńskiej

AUTORYZOWANY SALON SPRZEDAŻY I SERWIS MAREK
ROMET , HYOSUNG , MICROCAR, LIGIER

SKUTERY , MOTOROWERY , ROWERY

LORGO Sp. z o.o. ul. KOLEJOWA 10 , Nowy Tomyśl
Salon sprzedaży tel: 61 44 27 006 , Serwis tel: 61 44 27 007

www.lorgo.romet.pl , www.lorgo.otomoto.pl , e-mail: salon@lorgo.eu

MOTOCYKLE

NOWA KOLEKCJA

ROMET 2018 !

Samochody od 14 roku życia , bez prawa jazdy kat. „B”
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