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

PROFESJONALNY PARTNER

www.gmyrpol.pl    
gmyrpol@post.pl
Stęszew
ul. Kosickiego 9 
tel./fax: 61 813 56 14
tel. kom: 692 436 416

Opalenica
ul. Wierzejewskiego 40
tel./fax: 61 447 56 08
tel. kom: 602 648 298

Nowy Tomyśl
ul. Ogrodowa 28
tel./fax: 61 442 55 41
tel. kom: 606 205 271

Wolsztyn
ul. Słowackiego 11A
tel./fax: 68 346 93 65
tel. kom: 608 311 016
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BEZPŁATNY

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

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

ZATRUDNIMY
absolwenta 

studiów budowlanych

Izomet Piskorz 
Spółka Jawna, 

Niałek Wielki 110
tel. 68 384 25 18    

   biuro@izomet.pl

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 650 zł /tona 
a blacha 500 zł/tona
a puszka 3,80 zł/kg 

a makulatura 0,14 zł /kg

SKUP ZŁOMU

Profesjonalna naprawa telefonów GSM
NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI

 www.lombardd.pl

WOLSZTYN UL. 5 STYCZNIA 22  
RAKONIEWICE UL. POCZTOWA 26

GRODZISK WLKP. UL. BUKOWSKA 11

tel.   509 408 163
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Opracowanie: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU

12 czerwca Zastępca Burmistrza Adrianna Zielińska odwiedziła panią Emilię Reich, która ob-
chodziła piękny jubileusz 100. urodzin. Pani Emilia jest mieszkanką Nowego Tomyśla, a obecnie 
przebywa w Przytulisku Świętego Alberta Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim 
w Opalenicy. Jubilatce życzymy dużo zdrowia na dalsze lata życia.

W czwartek 6 czerwca do 
Nowego Tomyśla przyjechał 
rosyjsk i zespół młodych, 
uzdolnionych muzyków z 
Kaliningradu - Music Colla-

ge Band. Celem wizyty był 
występ zespołu na 24 Big 
Band Festiwalu, który odbył 
się następnego dnia. Artyści 
mieli możliwość zwiedzania 

Nowego Tomyśla. Burmistrz 
również udał się z muzykami 
na cmentarz żołnierzy ra-
dzieckich, który znajduje się 
w Glinnie.

Sobota 8 czerwca miesz-
kańcom Bukowca minęła w 
radosnym nastroju, a to za 
sprawą świętowania 610.lecia 
powstania wsi Bukowiec. O 
godzinie 15:30 odbyła się 

uroczysta msza święta i prze-
marsz korowodu na stadion, 
na którym o godzinie 17:00 
nastąpiło otwarcie obchodów. 
Były życzenia, kwiaty, prezen-
ty, a także część artystyczna, 

natomiast o godzinie 24:00 za-
bawa taneczna dla wszystkich 
zainteresowanych. Impreza 
zorganizowana została w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Nowy Tomyśl. 

Uroczysty jubileusz 

Goście z Kaliningradu

610. lecie powstania wsi Bukowiec
W piątek, 7 czerwca w Nowotomyskim Ośrodku Kultury odbył się 24 Ogólnopolski Big Band 
Festiwal. Na festiwalu wystąpiło 5 big bandów: Big Band PSM I st. z Koła, Happy Jazz Band 
z Poznania, Big Band pod Dyrekcją z Torunia, Big Band Orkiestry Miasta Poznania, lokalny 
Karol Big Band oraz Music Collage Band z Kaliningradu. Festiwal od lat cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem. W tym roku Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej transmitowała na 
żywo muzyczne święto odbywające się w Nowym Tomyślu. 

Burmistrz Nowego Tomyśla 
Włodzimierz Hibner przyznał 
nagrody i wyróżnienia za-
wodnikom i trenerom, którzy 
odnieśli w 2018 roku znaczące 
sukcesy na najważniejszych 
imprezach sportowych w kraju 
i za granicą. Burmistrz przy-
dziela nagrody zgodnie z przy-
jętym regulaminem. W tym 
roku kluby sportowe złożyły 

31 wniosków o przyznanie 
nagród i wyróżnień.  

Doceniając dorobek spor-
towy i sukcesy nowotomy-
skich sportowców burmistrz 
przyznał nagrody pieniężne 
12 zawodnikom i trenerowi 
LKS Budowlani – Całus Nowy 
Tomyśl. Statuetki natomiast 
otrzymało 17 zawodniczek 
i trener UKS Dream Team. 

Wyróżnienie to przyznane 
zostało za pierwsze miejsce 
w rozgrywkach Wielkopol-
skiej Ligi Skrzatów Dziewcząt 
(U11K) organizowanych przez 
Wielkopolski Związek Koszy-
kówki w Poznaniu.

Efekty pracy sportowców 
są doskonałą promocją Gminy 
Nowy Tomyśl w Polsce i na 
świecie.

24 Big Band Festiwal

Nagrody Burmistrza



Str. 3POWIATY-GMINY
28 czerwca 2019 GMINA OPALENICA

Informacja: Biuro Promocji i Rozwoju oraz Zarządzania Funduszami

W weekend, od 14 do 16 
czerwca po raz kolejny odby-
wał się „Piknik na Powitanie 
Lata”. Już od początku 
tygodnia na opalenickim 
płaskowyżu zaczęło robić się 
ciekawie. Pojawiły się karu-
zele i elementy techniczne 
niezbędne do przeprowadze-
nia wydarzenia. 

Impreza rozpoczęła się w 
piątek o 16.00. Na scenie 
tradycyjnie prezentowały się 
sekcje CKiB, szkoły i for-
macje taneczne UKS Brawo. 
Burmistrz Tomasz Szulc ofi-
cjalnie pogratulował koszyka-
rzom Basket Teamu Opalenica 
za  wicemistrzostwo Polski. 
Pierwszego dnia gwiazdą był 
discopolowy zespół MIG. Wy-
stęp tej formacji zgromadził 

tysiące fanów, którzy w rytmie 
znanych utworów bawili się 
wspaniale.

Sobota rozpoczęła się od 
występów dzieci z przed-

szkoli. Na estradzie było więc 
nad wyraz milutko. Później 
prezentowali się uczniowie 
szkół średnich. Tym razem 
burmistrz uhonorował koszy-

karki drużyny MKS Opalenica 
za srebrne medale Mistrzostw 
Wielkopolski. Tego dnia głów-
nym punktem programu był 
koncert Czerwonych Gitar. Po 
ich występie sceną zawładnęła 
muzyka klubowa.

Ostatniego dnia Pikniku 
na estradzie swe umiejętności 
ukazali zarówno uczniowie 
szkół, jak i lokalne zespoły 
ludowe. Był tez pokaz tańca 
Opalenica Dance Studio i 
występ zespołu Sounds Good. 
Całość trzydniowej imprezy 
zwieńczył koncert Urszuli. 
Po ostatnich dźwiękach i po-
żegnaniu się z publicznością 
na płaskowyżu zapadła cisza. 
Oznaczało to koniec trzydnio-
wego święta. Do zobaczenia 
za rok!

TM

MIG, Czerwone Gitary i Urszula
PIKNIK NA POWITANIE LATA



Str. 4 POWIATY-GMINY
28 czerwca 2019

BAZA GS Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 20

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

61 442 3638

P.H.U. ”MARKPOL”

P. H. ANDRZEJ CIORGA
OSPRZĘT ELEKTRYCZNY, ARMATURA SANITARNA

PŁYTKI, KLEJE, FARBY, SILIKONY, GWOŹDZIE, ŚRUBY

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

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

EDMUND BOSY

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

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

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

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

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

AUTOBUSY „D”
CIĄGNIKI „T”

PRZYCZEPY I NACZEPY „E” 

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

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

Ciorga Grzegorz 
Rakoniewice ul. Ogrodowa 4

tel. 510-235-065

PRZEDSIĘBIORSTWO 
HANDLOWO–USŁUGOWE

SKLEP WĘDKARSKI   HURT – DETAL

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

HURTOWNIA 
STYROPIANU

LECH DOMINIAK 
OPALENICA 

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

zapraszamy: od 7.00 do 20.00 
sobota od 7.00 do 16.00

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

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

- nowość , papy

62-065 Grodzisk Wlkp.
ul. Szeroka 1

tel./fax 61 444 88 59
tel. kom. 602 495 869

tomaszmachnicki@o2.pl

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

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
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W najbliższych dniach 
Sojusz Lewicy Demokra-
tycznej podejmie decyzję co 
do kształtu list wyborczych 
w jesiennych wyborach 
parlamentarnych. 

Bardzo prawdopodobnym jest, 
że partia stworzy koalicję z 
innymi ugrupowaniami, tak 
jak miało to miejsce pod-
czas wyborów do parlamentu 
europejskiego. O tym czy 
przedstawiciele lewicy wy-
startują pod własnym szyldem 
ma zdecydować referendum 
wewnątrzpartyjne. 

W strukturach Sojuszu Le-
wicy Demokratycznej jest 
obecnie blisko 30 tys. osób. 
Leszno oraz region reprezen-
tuje grupa około 100 członków. 
Od decyzji większości zależy 
w jakim kierunku pójdzie ich 
partia, która w ostatnich wy-
borach parlamentarnych nie 
przekroczyła progu wyborcze-
go. - Biorąc pod uwagę wyniki 
sprzed 4 lat oraz ostatnie do 
parlamentu europejskiego, 
będę opowiadał się za tym, 
aby pójść w dużym bloku 
wyborczym - mówi Wiesław 
Szczepański, przewodniczący 

sejmiku wielkopolskiego oraz 
lider lokalnych struktur partii. 
- Przede wszystkim umożliwi 
nam to przekroczenie progu 
wyborczego. Jeżeli na listach 
koalicji wystawiamy rozpo-
znawalne nazwiska, wówczas 
mamy realną szansę na stwo-
rzenie klubu parlamentarnego 
- dodaje. 

Zdaniem Szczepańskiego 
SLD jest obecnie jedyną par-
tią lewicową, która ma real-
ną szansę na wprowadzenie 
swoich posłów i senatorów to 
parlamentu. - Wiosna powoli 
się kończy, mamy już lato - 
mówi z przekąsem. - Widać 
to chociażby w województwie 

świętokrzyskim, gdzie człon-
kowie tej partii wystąpili z niej 
i zgłosili swój akces współpra-
cy z SLD. Jedyna szansa, aby 
zbliżyć się do wyniku Prawa i 
Sprawiedliwości, to powołanie 
jeszcze większego bloku wy-
borczego, niż miało to miejsce 
w wyborach do parlamentu 
UE - komentuje. 

O tym czy SLD utworzy 
koalicję z innymi ugrupowa-
niami, czy też pójdzie do wy-
borów pod własnym szyldem, 
ma zadecydować referendum 
partyjne, którego wynik ogło-
szony będzie na początku 
lipca. 

Radio Elka

Budowa ronda na skrzy-
żowaniu ulic Lipowej i 
Dożynkowej oraz remont 
ulicy Lipowej wkraczają w 
kolejną fazę, która będzie 
się wiązać z nowymi utrud-
nieniami dla kierowców i 
mieszkańców. Od dzisiaj 
zamykany jest fragment 
jednokierunkowej części 
ulicy Lipowej od marketu 
Netto do bloku nr 67-69b. 

Remont Lipowej trwa od stycz-
nia, w maju rozpoczął się 
drugi etap, w którym przede 
wszystkim realizowana jest 
budowa ronda u zbiegu Lipo-
wej i Dożynkowej.

Od dzisiaj (24.06) prace 
wkraczają w kluczową fazę, 
co oznacza kolejne utrud-
nienia dla kierowców. Nie 

będą mogli już korzystać z 
jednokierunkowego odcinka 
Lipowej. Od marketu Netto do 
bloku nr 67-69b ulica zostaje 
wyłączona z użytkowania. Po-
zostały fragment ulicy Lipowej 
do ulicy Strzeleckiej będzie 
dwukierunkowy z zakazem 
zatrzymywania się. 

Wykonawca, Przedsiębior-

stwo Dróg i Ulic zapewni też 
dojazd do marketu Netto oraz 
posesji u zbiegu ulic Lipowej 
i Dożynkowej. 

Budowa pierwszego ronda 
potrwa jeszcze przez około 
miesiąc, później ruszą prace 
przy budowie ronda na skrzy-
żowaniu Lipowej z Racławic-
ką.  Radio Elka

Zwolnienie Piotra Lisiaka, kie-
rownika Referatu Gospodarki 
Lokalowej UML było zgodne 
z prawem – orzekł Sąd Okrę-
gowy w Poznaniu, rozpatrując 
odwołanie urzędu od wyroku 
sądu pracy. Tym razem orze-
czenie jest prawomocne. 

Piotr Lisiak, kierownik „lo-
kalówki” w leszczyńskim ma-
gistracie pracę stracił w 2015 
roku. Oficjalnym powodem 
zwolnienia było rażące naru-
szenie obowiązków i utrata 

zaufania prezydenta. Miasto 
złożyło w prokuraturze za-
wiadomienie o podejrzeniu 
przestępstwa korupcyjnego, 
jednak ta umorzyła postę-
powanie. 

Piotr Lisiak odwołał się od 
decyzji prezydenta do sądu 
pracy. Ten w ubiegłym roku 
przyznał mu rację, uznając, 
że ma prawo powrotu do pra-
cy w magistracie. Prezydent 
Leszna odwołał się od tego 
orzeczenia; sprawa trafiła do 

Sądu Okręgowego w Pozna-
niu, który po zapoznaniu się 
z aktami sprawy postanowił 
uchylić wyrok sądu pracy. -To 
zamyka sprawę, ponieważ wy-
rok jest prawomocny - mówi 
wiceprezydent Leszna Adam 
Mytych - przyjmujemy go z 
ulgą, ponieważ podtrzymanie 
orzeczenia pierwszej instancji 
oznaczałoby dla nas duże 
problemy natury nie tylko fi-
nansowej, ale i organizacyjnej. 

Radio Elka

To co dzieje się na ulicy Sado-
wej, przechodzi ludzkie poję-
cie – mówił słuchacz audycji 
„Temat dla reportera”, pro-
sząc o interwencję. Chodzi o 
wzmożony ruch samochodów 
– po zamknięciu ul. Osiec-
kiej bardzo wielu kierowców 
przejeżdża właśnie tamtędy, 
niekoniecznie zachowując 
ostrożność. 

Ulica Sadowa łączy ul. 
Osiecką z Gronowem. Ponie-
waż Osiecka z powodu mo-
dernizacji jest zamknięta, bar-
dzo wielu kierowców traktuje 
ją jako nieformalny objazd. 

Zdaniem słuchacza, który 
zadzwonił do audycji „Temat 
dla reportera” nie wszyscy 
zachowują ostrożność. -To co 
dzieje się ostatnio, przechodzi 
ludzkie pojęcie, kierowcy 
traktują tę wąską drogę jak 
autostradę, pędząc z ogromną 
prędkością i wyprzedzając bez 
zwracania uwagi, czy ktoś 
jedzie z przeciwka - mówił 
słuchacz, apelując o posta-
wienie znaków ograniczenia 
prędkości oraz o pojawienie 
się tam policji. 

Monika Żymełka, oficer 
prasowy leszczyńskiej ko-

mendy policji przypomina, 
że na Sadowej obowiązuje 
ograniczenie prędkości do 50 
km/h, takie jak na wszystkich 
drogach na terenie zabudo-
wanym. Jednak zapewnia, 
że prośbę słuchacza policja 
traktuje z całą powagą. -Przyj-
mujemy to zgłoszenie jako 
oficjalne - mówi Żymełka - na 
ul. Sadowej pojawiał się będzie 
nasz patrol z wideorejestra-
torem. Miejmy nadzieję, że 
to zdyscyplinuje kierowców i 
zapobiegnie niebezpiecznym 
sytuacjom. 

Radio Elka

SLD kształtuje listy wyborcze

Na Lipowej kolejne utrudnienia

Prezydent miał prawo zwolnić kierownika

Policja potrzebna na Sadowej 

Wtorkowa sesja Rady 
Miejskiej Leszna będzie 
szczególnie ważna dla 
prezydenta Łukasza Bo-
rowiaka. Radni podejmą 
dwie uchwały dotyczące 
oceny jego pracy: poza 
absolutorium mają udzielić 
mu wotum zaufania – to 
nowość w funkcjonowaniu 
samorządów. 

Sesja wyznaczona na wtorek 
25 czerwca jest sesją absoluto-
ryjną. Oznacza to, że podczas 
niej Rada Miejska zatwierdza 
sprawozdanie z wykonania 
budżetu za rok ubiegły i udzie-
la za nie absolutorium. Tego 
typu uchwały podejmowane 
są co roku. W tym roku jednak 
wprowadzono jeszcze jedną 
uchwałę, bardzo ważną dla 
urzędującego prezydenta:wo-
tum zaufania. 

Jego podstawą jest raport 
o stanie gminy - dokument 
podsumowujący działalność 
włodarza gminy, w szczegól-

ności realizację polityk, strate-
gii i programów, uchwał rady 
oraz budżetu obywatelskiego. 
Raport rozpatrywany jest w 
pierwszej kolejności, jeszcze 
przed sprawozdaniem z wyko-
nania budżetu i absolutorium. 
W dyskusji udział biorą nie 
tylko radni, ale również - to 
także nowość - mieszkańcy, 
którzy jednak muszą wcześniej 

zgłosić się pisemnie i przed-
stawić pisemne poparcie: w 
przypadku Leszna co najmniej 
50 osób. Już wiadomo, że na 
wtorkową sesję „zarejestro-
wało się” dwóch mieszkańców, 
jednak zgłoszenia można skła-
dać do dziś. 

Dyskusja nie przewiduje 
żadnych ograniczeń czaso-
wych, po jej zakończeniu rada 
przeprowadzi głosowanie. 
Żeby prezydent otrzymał wo-
tum zaufania, projekt uchwały 
musi otrzymać bezwzględną 
większość głosów ustawowego 
składu rady, co w przypadku 
Leszna oznacza 12 radnych. 

Gdyby tej większości za-
brakło, oznaczać to będzie 
nieudzielenie wotum zaufa-
nia. Tu kolejna nowość: jeżeli 
wójt, burmistrz lub prezydent 
nie otrzyma wotum zaufania 
w dwóch kolejnych latach, 
rada może wszcząć procedurę 
referendum w sprawie jego 
odwołania. 

Radio Elka

Wotum zaufania dla Prezydenta? 

SPRZEDAM
Prasa SIPMA Z279/1 CLASSIC
a Rok produkcji 2007
a Jestem pierwszym właścicielem.     
a Wiązanie sznurkiem oraz siatka.
a Posiada szeroki podbierak oraz wałek wom. 
a 100% SPRAWNA

Kontakt telefoniczny: 693 756 543
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W Sobotę 8 czerwca w 
Bukowcu zorganizowano 
obchody 610-lecia powsta-
nia wsi Bukowiec.Organi-
zatorami byli Sołtys Rada 
Sołecka oraz organizacje 
wiejskie.

Obchody rozpoczęły się mszą 
świętom w kościele para-
fialnym w Bukowcu, mszę 
świętom odprawił proboszcz 
ks.Marcin Kubiak. Po mszy 
św. ulicami Bukowca prze-
szedł korowód na stadion 
sportowy,który prowadzi-
ła Lwówecka orkiestra dęta.
Uroczystości rozpoczął Sołtys 
Leszek Drążkowiak, następ-
nym punktem były występy 
artystyczne rozpoczęte przez 
zespół Ludowy z Szamotuł 
następnie dzieci z zespołu 
przedszkolno-szkolnego w 
Bukowcu, miejscowe zespo-
ły oraz Cybinka z Grodzisk 
Wlkp. Na imprezę przybyli 
Burmistrz Nowego Tomyśla 
Włodzimierz Hibner z-ca 
Burmistrza Adrianna Zieliń-
ska Radni oraz Sołtysi gminy 
Nowy Tomyśl mieszkańcy 
Bukowca i okolicznych miej-
scowości. Na zakończenie 
uroczystości odbyła się zaba-
wa taneczna.Organizatorzy 
składają wszystkim serdeczne 
podziękowanie przy pomocy 
organizacji obchodów.

610-lecie powstania 
Bukowca

m Kargowa
Projekt zrealizowano z Fundu-
szu Małych Projektów (FMP) 
w Euroregionie „Sprewa – 
Nysa –Bóbr” dla programu 
Współpracy INTERREGVA 
Branderburgia – Polska 2014-
2020 w ramach Europejskiej 
współpracy Terytorialnej, pn. 
„Wspominamy 10 lat przyjaźni 
polsko - niemieckiej”.

14 czerwca br. odbyła się 
konferencja z gminami part-
nerskimi Kargowa i Schulzen-
dorf, zostali na nią zaproszeni 
goście, którzy od samego 
początku budowali więź  przy-
jaźni  na przestrzeni 10 lat.

Podczas konferencji przed-
stawiono wydany folder, wspo-
minano wspólnie przeżyte 
chwile  podczas prezentacji 
multimedialnej.

Burmistrzowie ciepłymi 
słowami uznania podzięko-
wali sobie za dotychczasową 
współpracę , mając nadzieję na  
dalszą pracę. Pozostali goście 
spotkania  podsumowali  swoje 
zaangażowanie w tą 10 – letnia 
działalność, omawiając  co 
udało się wspólnie osiągnąć. 
Wzruszeń nie było końca. 

Kolejnym akcentem było 
posadzenie drzewka  przy 
ul. Górnej naszej 10 -  letniej 
przyjaźni.

Na zakończenie uczestnicy 
spotkania udali się do Winnicy 
Mozów, gdzie uczestniczyli w 
wieczorku integracyjnym. 

Głównym działaniem pro-
jektu było wydanie dwuję-
zycznego folderu promującego 

nasze działania z wspólnie 
zrealizowanych projektów 
oraz zawarte w nim zostały 
walory przyrodnicze i zabytki 
naszych gmin. Folder  będzie 
wykorzystywany na dalsze 
spotkania.

10 - letnia współpraca 
z Gminą Schulzendorf 
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AUTO - HANDEL 
W³adys³aw Cisak64-300 
Nowy Tomyśl, Paproć 79, 
tel (61) 44 22 832, 664 997 031

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

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

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 

Już od 1 lipca rządowy 
program Rodzina 500 
Plus zacznie obowiązywać 
w rozszerzonej formule. 
Świadczenie wychowawcze 
w nowej odsłonie będzie 
przysługiwało na wszyst-
kie dzieci bez względu na 
dochody rodziny. 

W związku ze zmianami w 
programie wojewoda wielko-
polski Zbigniew Hoffmann 
oraz wicewojewoda Aneta 
Niestrawska wzięli udział w 
oficjalnej inauguracji kam-
panii informacyjnej w woje-
wództwie wielkopolskim. 

-  To  n iez w yk le  wa ż -
na informacja dla wszyst-
kich rodziców, którzy do tej 
pory otrzymywali środki 
na drugie i kolejne dziec-
ko, ale także dla rodziców, 
którzy mają jedno dziecko.  
Ze względu na ten nowy trans-
fer społeczny w ramach roz-
szerzonego programu Rodzina 
500 Plus rodzice będą mieli 
jeszcze więcej możliwości 
związanych na przykład z 
dodatkową edukacją dla dzie-
ci. Warto zauważyć, że to 
kolejna zapowiedź rządu Pra-
wa i Sprawiedliwości, która 
wchodzi w życie i świadczy 
o naszej wiarygodność przed 
społeczeństwem. Jeśli coś 
deklarujemy, to realizujemy - 

mówi wojewoda wielkopolski 
Zbigniew Hoffmann. 

W ramach akcji informacyj-
nej koordynowanej przez Wiel-
kopolski Urząd Wojewódzki w 
Poznaniu do wielkopolskich 
gmin przyjadą ambasadorzy 
programu Rodzina 500 Plus. 
Dzięki temu Wielkopolanie 
będą mieli okazję zadawać 
pytania oraz zapoznawać się 
ze zmianami w funkcjono-
waniu programu. W ramach 
pierwszego dnia kampanii 
ambasadorzy odwiedzą Mosi-
nę oraz Pniewy. W następnych 
dniach busy będą gościć w 
Czarnkowie, Wieleniu, Draw-
sku, Szczytnikach, Opatówku, 
Kaliszu, Kole, Grzegorzewie 
oraz Dąbie. 

- Rządowy program Rodzi-
na 500 Plus w nowej odsłonie 
będzie obejmował blisko 690 

tys. dzieci w samej Wielko-
polsce. Od początku funkcjo-
nowania programu do wiel-
kopolskich rodzin trafiło już 
7 mld 496,7 mln zł, a świad-
czeniem objętych jest 358,4 
tys. dzieci - dodaje Zbigniew 
Hoffmann.  

W ramach nowej odsłony 
zostały znacznie uproszczo-
ne procedury przyznawania 
świadczeń. Od 1 lipca wnioski 
można składać w formie elek-
tronicznej poprzez bankowość 
elektroniczną, portal Emp@tia 
oraz platformy usług elektro-
nicznych ZUS. Natomiast od 1 
sierpnia wnioski będzie można 
składać w formie papierowej. 
Złożenie wniosku w okresie 
lipiec – sierpień oznacza, że 
świadczenie z wyrównaniem 
od lipca zostanie wypłacone 
najpóźniej 31 października. 

26 czerwca z  udziałem 
wiceministra zdrowia 
Zbigniewa Króla oraz 
wicewojewody wielkopol-
skiego Anety Niestrawskiej 
w Wielkopolskim Urzędzie 
Wojewódzkim podpisa-
no umowy  partnerstwa 
pomiędzy Lotniczym 
Pogotowiem Ratunkowym a 
24 szpitalami, które w swej 
strukturze posiadają Szpi-
talny Oddział Ratunkowy.

Ustawa o zmianie ustawy o 
świadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze środków 
publicznych oraz niektórych 
innych ustaw z dnia 21 lutego 
2019 r. wprowadziła obowią-
zek prowadzenia w szpital-
nym oddziale ratunkowym 
segregacji medycznej. Zgodnie  
z założeniami, segregacja 
pacjentów odbywać się będzie 
przy wykorzystaniu systemu, 
zarządzającego trybami ob-
sługi pacjenta w szpitalnym 
oddziale ratunkowym.

Ministerstwo Zdrowia w 
bieżącym roku podjęło dzia-
łania mające na celu umoż-
l iwienie dostosowania się 
istniejących SOR do ww. wy-
mogu, polegające na realizacji, 
 w skali ogólnopolskiej, pro-
jektu pt. Tryby Obsługi Pa-
cjenta w Szpitalnym Oddziale 
Ratunkowym (TOPSOR). Pro-
jekt TOPSOR zakłada wdro-
żenie jednolitych standardów  
w zakresie przeprowadza-
nia segregacji medycznej, 
co pozwoli na zwiększenie 
bezpieczeństwa pacjentów i  
poprawi komfort pracy perso-

nelu medycznego. Zgodnie z 
założeniami projektu, każdy 
pacjent, który trafi na SOR 
otrzyma numer, a w ciągu 
kilkunastu minut  powinien 
otrzymać także opaskę z ko-
lorem określającym, jak pilny 
jest jego przypadek. Pacjent 
na bieżąco będzie miał też 
informację o przybliżonym 
czasie oczekiwania na przyję-
cie na dalsze badania. Istotnym 
elementem systemu jest także 
usprawnienie funkcjonowania 
SOR, zwłaszcza w kontekście 
organizacji pracy persone-
lu medycznego. W ramach 
projektu zakupione zostaną 
także kardiomonitory do po-
miaru krytycznych parame-
trów życiowych z możliwością 
transmisji danych do systemu 
TOPSOR, co przyczyni się 
do skrócenia czasu wykony-
wanych czynności oraz na 
precyzyjne określenie stanu 
pacjenta. 

Projekt TOPSOR został 
objęty dofinansowaniem ze 

środków unijnych w ramach 
Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko. 
Instytucją odpowiedzialną za 
realizację projektu jest Lot-
nicze Pogotowie Ratunkowe, 
które przed zawarciem z Mi-
nisterstwem Zdrowia umowy 
o dofinansowanie niniejszego 
projektu jest zobowiązane do 
zawarcia umów partnerskich 
ze wszystkimi istniejącymi 
szpitalnymi oddziałami ratun-
kowymi w całej Polsce.

Planowane jest wprowadze-
nie systemu TOPSOR docelo-
wo we wszystkich SOR w kraju.  
Do dnia 1 lipca  r. wdrożenie 
nastąpi w 76 lokalizacjach 
(czterech szpitalach woje-
wódzkich w Wielkopolsce), a 
w pozostałych 156 lokaliza-
cjach do  sierpnia 2020 r. We-
dług statystyk, w 2018 roku, 
średnio SOR w Wielkopolsce 
przyjęły14.306 pacjentów. 
Najwięcej, 45.307 pacjentów 
obsłużył SOR Szpitala Woje-
wódzkiego w Poznaniu.

m Rakoniewice
W dniu 18 czerwca 2019 
r. w sali Rakoniewickiego 
Ośrodka Kultury odbyło się 
Walne Zebranie członków 
Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Rakoniewickiej im. 
Michała Drzymały. Głównym 

celem spotkania było podjęcie 
uchwały o zmianie statutu sto-
warzyszenia. W części drugiej 
zebrania przedstawiono plany 
Towarzystwa na kolejne mie-
siące. Zarząd planuje m.in.: 
dwudniową wycieczkę do 
Gdańska we wrześniu 2019 r. 

oraz kolejny już wyjazd do Te-
atru Muzycznego w Poznaniu 
w październiku 2019 r. 

Bieżąca działalność jest re-
lacjonowana na naszej stronie: 
www.facebook.com/tmzrce/ 
oraz http://tmzrce.pl/

Agnieszka Wieczorek

Nowa odsłona programu Rodzina 
500 Plus

Podpisanie umow na TOPSOR

Nowy Statut TMZR im. Michała Drzymały

m Kościan
Już po raz dziesiąty Zarząd 
Powiatu Kościańskiego 
przyznał wyróżniającym się 
sportowcom i trenerom z 
terenu Ziemi Kościańskiej 
wyróżnienia i nagrody 
finansowe.

Uroczystość wręczenia nagród 
zawodnikom i trenerom, któ-
rzy w roku ubiegłym osiągnęli 
wysokie wyniki sportowe 
we współzawodnictwie mię-
dzynarodowym i krajowym, 
odbyła się w miniona środę, 
19 czerwca 2019 r., w sali SP 
ZOZ w Kościanie.

- Od ponad 10 lat Powiat 
Kościański nagradza ludzi, 
którzy swoje życie związali ze 
sportem. Są dziś tu ludzie do-
rośli i młodzi. Ludzie, którzy 
trenują i osiągają wyniki. My 
dziś za bycie w tej pasji chce-
my nagrodzić – powiedział 
Starosta Kościański Henryk 
Bartoszewski, zwracając się 
do zebranych na Sali sportow-
ców, trenerów i ich bliskich. 
- Sport kształtuje charaktery. 
Sport nie uczy agresji. Ma 
być antidotum na niewłaściwe 
postawy. Uczy pokory, punk-
tualności, dyscypliny. Sport to 
też panaceum na powszechny 
stres. Cieszę się, że jest tu 
dziś spora grupa sportowców. 
Życzę sobie, by ta grupa z 
każdym rokiem była więk-

szą. Najlepiej zarażać przez 
przykład. Dlatego wszystkim 
państwu, zawodnikom i trene-
rom, dziękuję. Niech te przy-
znane dziś wyróżnienia będą 
podziękowaniem i nagrodą za 
to, że tym sportem żyjecie – 
podsumował.

Nagrody sportowcom i tre-
nerem wręczyli Starosta Ko-
ściański Henryk Bartoszewski 
i Wicestarosta Kościański 
Zbigniew Franek.

Lista nagrodzonych zawodników: 
1. Mirosław Hertmanowski - Armfight 
Piaseczno,
2. Michał Kurasiński - Uczniowski Klub 
Sportowy SOKÓŁ Krzywiń,
3. Klaudia Banaszak - Uczniowski Klub 
Sportowy SOKÓŁ Krzywiń,
4. Dawid Marciniak - Uczniowski Klub 
Sportowy SOKÓŁ Krzywiń,
5. Joanna Maślak - Gminny Ludowy Klub 
Sportowy „Orlęta” Czacz,
6. Edward Karpiński - Uczniowski Klub 
Sportowy „ROSZADA” Lipno,
7. Kacper Otto - Alliance Kościan,
8. Damian Szczepański - Klub Sportowy 
„KOBRA KOŚCIAN”,
9. Paulina Rybak - Klub Sportowy „KO-
BRA KOŚCIAN”,
10. Wiktoria Zalesińska - Klub Sportowy 
„KOBRA KOŚCIAN”,
11. Łukasz Kubańda - Klub Sportowy 
„KOBRA KOŚCIAN”,
12. Adam Szymanowski - Klub Sportowy 
„KOBRA KOŚCIAN”,
13. Łukasz Chruścicki - Klub Sportowy 
„KOBRA KOŚCIAN”,
14. Szczepan Zimmermann - Klub 

Sportowy „KOBRA KOŚCIAN”,
15. Tomasz Olejniczak - Klub Sportowy 
„KOBRA KOŚCIAN”,
16. Agnieszka Nowak - Klub Sportowy 
„KOBRA KOŚCIAN”,
17. Robert Zalesiński - Klub Sportowy 
„KOBRA KOŚCIAN”,
18. Agnieszka Dąbrowska-Posała - Klub 
Sportowy „KOBRA KOŚCIAN”,
19. Andrzej Rusek - Klub Sportowy 
„KOBRA KOŚCIAN”,
20. Antonina Opas - Wrocławski Klub 
Sportów Azjatyckich „BUDOKAN” Astro-
mal Sekcja Leszno,
21. Nikodem Dworczak - WMLKS Nadod-
rze Powodowo,
22. Bartosz Biegański - Klub Karate 
„Gottsu” Kościan,
23. Joanna Smętkowska - Klub Karate 
„Gottsu” Kościan,
24. Alan Szmatuła - Klub Karate „Gottsu” 
Kościan,
25. Katarzyna Posała - Klub Karate 
„Gottsu” Kościan,
26. Zuzanna Kubacha - AT Angelique 
Kerber Puszczykowo,
27. Aleksander Opas - Wrocławski 
Klub Sportów Azjatyckich „BUDOKAN” 
Astromal Sekcja Leszno,
28. Wiktor Włodarczak - KS RAPID Śrem,
29. Szymon Sobiech - Biofarm Basket 
Poznań,
30. Klaudia Murza - Klub Sportowy 
„KOBRA KOŚCIAN”.
Lista nagrodzonych trenerów: 
1. Marek Maślak - Gminny Ludowy Klub 
Sportowy „Orlęta” Czacz,
2. Sławomir Ceglarek - Uczniowski Klub 
Sportowy SOKÓŁ Krzywiń,
3. Roman Szymkowiak - Klub Sportowy 
„KOBRA KOŚCIAN”.

Zarząd Powiatu wyróżnił 
zawodników i trenerów
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Gdyby policzyć godziny, 
w których przebywamy w 
pomieszczeniach okazałoby 
się, że aż 90 procent naszego 
życia zajmuje czas spędzany 
wewnątrz domu, pracy czy 
szkoły.  Jednym z ważniej-
szych czynników determinu-
jących nasze samopoczucie 
jest utrzymywana w po-
mieszczeniu temperatura. O 
ile w niektórych sytuacjach 
nie mamy na nią wpływu, o 
tyle budując czy remontując 
dom można przebierać w 
systemach sterowania ogrze-
waniem. Właściwy dobór i 
inteligentna kontrola tem-
peratury w systemie ogrze-
wania, oprócz lepszego stanu 
zdrowia, może przynieść 
także znaczące oszczędności 
w domowym budżecie. 

Określenie temperatury za-
pewniającej komfort cieplny 
jest często niezwykle trudne. 
Jest ona indywidualna dla 
każdej osoby i zależy od pory 
dnia, aktywności fizycznej 
czy funkcji pomieszczenia. 
Człowiek jest stworzeniem 
stałocieplnym, więc najlepiej 
czuje się, gdy warunki środo-
wiskowe pozwalają na utrzy-
manie temperatury wewnętrz-
nej organizmu na poziomie 
37°C. Nad optymalną dla nas 
temperaturą pomieszczenia 
warto się dłużej zastanowić, 

gdyż jej dopasowanie jest gwa-
rancją dobrego samopoczucia, 
większej wydajności i lepszego 
stanu zdrowia.  

Wraz z rozwojem rynku sze-
roko dostępne są rozwiązania 
o różnym stopniu zaawanso-
wania technologicznego.  Od 
lat montowane na grzejnikach 
mechaniczne głowice ter-
mostatyczne to najprostsze 
urządzenia do regulacji tempe-
ratury w pomieszczeniu. Nazy-
wane też regulatorami dopły-
wu ciepła pozwalają sterować 
temperaturą we wnętrzu i 
utrzymywać ją na wymaganym 
poziomie.  Niska cena i prosto-
ta obsługi niestety nie idą w 
parze z wygodą użytkowania 
- zmiana parametrów grzania 
musi nastąpić ręcznie, poprzez 
ustawienie odpowiedniej war-
tości na pokrętle głowicy. 

Obecnie w budownictwie 
mieszkalnym miejsce tradycyj-
nych grzejników coraz częściej 
zastępuje wodne ogrzewanie 
podłogowe. Aby osiągnąć 
komfort cieplny podczas użyt-
kowania systemu, już na eta-
pie projektowania instalacji 
grzewczej należy uwzględnić 
właściwy rozkład temperatury 
w pomieszczeniu. To właśnie 
ogrzewanie podłogowe jest 
jednym z najpopularniejszych 
rozwiązań mogących sprostać 
temu kryterium. Ponieważ w 
tym systemie grzejnikiem jest 

cała powierzchnia podłogi, a 
łagodnie wypromieniowane 
ciepło rozchodzi się równo-
miernie, nie pozostawiając 
stref przegrzania. Powietrze 
jest najcieplejsze w okolicy 
stóp, a chłodniejsze na wy-
sokości głowy i jak wynika 
z badań fizjologów jest to 
idealny dla człowieka profil 
rozkładu temperatury.  Trady-
cyjne grzejniki oddają ciepło 
głównie przez konwekcję, więc 
rezygnując z tego elementu 
minimalizujemy także ruch 
powietrza, jednocześnie ogra-
niczając zjawisko unoszenia 
kurzu. 

Ogrzewanie podłogowe, lub 
inne płaszczyznowe, powinno 
być również pierwszym wy-
borem jeżeli decydujemy się 
w naszym domu na system 
grzewczy oparty o pompę cie-
pła.  To doskonałe połączenie 
da nam możliwość podrepe-
rowania domowego budżetu 
co wynika z faktu, że jest to 
ogrzewanie niskotemperatu-
rowe, więc energooszczędne. 
Obniżenie temperatury w 
pomieszczeniu o ok 2-3°C nie 
powoduje pogorszenia komfor-
tu cieplnego, a w połączeniu ze 
zdolnością do samoregulacji 
ogrzewania podłogowego uzy-
skujemy znaczne oszczędności 
energii.  Ogrzewanie nisko-
temperaturowe najefektywniej 
współpracuje z tzw. niskotem-

peraturowymi źródłami cie-
pła takimi jak pompy ciepła. 
Podłączenie do tradycyjnego 
kotła również jest możliwe, 
jednak oszczędności w zu-
życiu energii będą wówczas 
znacznie mniejsze. Co więcej 
przy zastosowaniu odpowied-
niej pompy ciepła ta sama 
instalacja może zostać wyko-
rzystana latem do chłodzenia 
pomieszczeń. Taką możliwość, 
dzięki pracy odwracalnej, dają 
urządzenia marki Sofath typo-
szeregu Termeo oraz Lizea. 

W systemie Sofath, inteli-
gentny sterownik zarządza-
jący całą instalacją w prosty 
sposób dostosowuje pracę 
pompy ciepła do 
oczekiwań użyt-
kownika ,  przy 
jednoczesnym za-
chowaniu wysokiej 
efektywności ogrze-
wania. Dedykowane 
regulatory pokojowe 
pomogą w utrzymaniu 
kontroli nad temperaturą 
w pomieszczeniach z do-
wolnego miejsca w domu. 
Intuicyjny system sterowa-
nia i nieabsorbująca obsługa 
urządzenia gwarantują wy-
soki komfort użytkowania.  

W obecnych czasach nie mu-
simy już przebywać w domu, 
aby włączyć czy wyłączyć 
jego ogrzewanie. Możliwości 
jest naprawę wiele, a dostępne 

rozwiązania opłacalne i łatwo 
dostępne.  Marka Sofath w 
swojej ofercie posiada moduł 
zdalnego sterowania SOFA-
Control, do sterowania pompa-
mi ciepła typoszeregu Caliane 
i Termeo przez internet. Za 
pomocą smartfona lub tabletu 
z systemem Android aplikacja 
pozwala na zdalną zmianę 
podstawowych parametrów 
pracy urządzenia. Można góry 
zaplanować cykle dzienne czy 
tygodniowe, dostosowane do 
obecności i wymagań miesz-
kańców, nie martwiąc się 
w i ę - cej o niezakręcone 

grzejniki i zwięk-
szone rachunki 

za ogrzewanie. Aplikacja daje 
również wgląd w parametry 
pracy urządzenia i sygnali-
zuje ewentualne problemy 
techniczne. 

Intel igentne sterowanie 
ogrzewaniem jest niestety czę-
sto postrzegane jako rozwią-
zanie kosztowne. Wymierne 
korzyści, zarówno w kwestii 
generowanych oszczędności 
finansowych, jak i komfortu 
użytkowania takich systemów 
sprawiają, że są to rozwiąza-
nia coraz bardziej popularne. 
Mobilne sterowanie ich pracą 
daje użytkownikowi nie tylko 
większą kontrolę, ale wielu też 
przynosi satysfakcję. 

P.H. Wasser Mann w Bolewicach
Autoryzowany Koncesjoner 

marki SOFATH
Osiedle Leśne 2G, 64-305 Bolewice

www.wassermann.pl
biuro@wassermann.pl

tel. 61 441 17 25
tel. kom. 606 327 863

Ciepło pod kontrolą 

GRODZISK WIELKOPOLSKI

Z burmistrzem Grodziska 
Wielkopolskiego Piotrem 
Hojanem rozmawia Franci-
szek Gwardzik

Jakie inwestycje są w trak-
cie budowy?
Mamy cztery inwestycje: Re-
mont ulicy Dolnej w dawnych 
Kobylnikach. Druga to budowa 
drogi w Ptaszkowie tak zwana 
Grzępa. Ta druga była w planie 
w dwóch kolejnych budżetach 
i niestety spadała, ponieważ 
pieniądze były potrzebne na 
sprawy związane z reformą 
oświatową. W tym roku uda-
ło się środki zabezpieczyć i 
budowa jest na ukończeniu. 
W toku jest inwestycja, która 
była rozpoczęta w zeszłym 
roku, czyli modernizacja ulicy 
Nowy Świat. Trochę to trwało, 
ponieważ konieczna była mo-
dernizacja sieci gazowej i mu-
sieliśmy z robotami poczekać 
na gazownię. Nawierzchnia 
ulicy będzie z kostki brukowej. 
Kolejna inwestycja, która jest 
w toku to modernizacja po-
mieszczeń grodziskiej orkie-
stry. Inwestycja, która nie ma 
szczęścia. Niestety po dokona-
niu odkrywek okazało się, że 
zakres jest nieco inny niż pier-
wotnie założono. Musieliśmy 
zmienić układ pomieszczeń 
-nie dało się tam  zrobić tak 
jak chcieliśmy. Przez to były 
potrzebne projekty zamienne i 
zmiana pozwolenia na budowę. 
Z drobniejszych  inwestycji 
będziemy robić ulicę Staszica. 
Pięć lat temu był tam położony 
asfalt z warstwą konstrukcyjną 
ale zabrakło warstwy ścieral-
nej. Chodziło o to aby ulicę 
udostępnić do użytkowania. W 
tym roku tą warstwę ścieralną 
położymy. Będzie to odcinek 
od ulicy Poznańskiej obok 
cmentarza i ronda. Mam także 
podpisaną umowę  na moder-
nizację Chopina od ronda to 
jest wzdłuż przedszkola  aż 
do szkoły . Okazało się, że 
tam  zapadła się kanalizacja 
deszczowa i będziemy musieli  

wymienić rury  i przy okazji 
poszerzymy jezdnię . Mamy 
też do wykonania  remont ulicy 
Żwirki i Wigury łącznie z wy-
konaniem kawałka kanalizacji 
deszczowej. Mamy nadzieję że 
po wykonaniu tej inwestycji 
wreszcie skończą się  proble-
my z podtopieniami w rejonie 
krzyżówki z ulicą Bukowską 
tak zwaną grodziską Wenecją. 
Chcemy też wykonać kanał 
przez ulicę Więzienną . Z 
tego co inżynierowie wyliczyli 
różnice  ciśnień  jakie w tych 
kolektorach będą występowały 
spowodują, że ta woda będzie 
spływać. 

Co z inwestycjami, które są 
w planie?
Planów to mamy pełne szafy 
i rodzi się pytanie na co wy-
starczy pieniędzy. Mieliśmy 
w planie kino „Za rogiem” w 
które zaangażował się poseł 
Jakub Rutnicki. Ostatnio zor-
ganizowaliśmy przetarg, który 
wypadł fatalnie i będziemy 
czynili starania o zwiększenie 
dofinansowania z Urzędu Mar-
szałkowskiego. Jeżeli chodzi o 
inne inwestycje to czekamy na 
rozstrzygnięcie zwiększenia 
środków na rewitalizację  i 

modernizację  oraz przebu-
dowę dworca PKP. W jakim 
stanie jest dworzec to wszyscy 
wiedzą. Jego stan jest fatalny 
i przywrócenie go do uży-
walności publicznej wymaga 
sporego nakładu. Pomijając 
fakt  że powinna być winda, 
jeżeli będzie dopuszczony 
ruch osób niepełnospraw-
nych. W związku z tym  jest 
to spora inwestycja i sam 
budżet gminy  nie wystarczy. 
Następnie na inwestycję czeka 
szkoła w Grąblewie. Chcemy 
ją rozbudować bo ma być to 
znowu szkoła 8- klasowa i tych 
pomieszczeń brakuje, jeszcze 
w międzyczasie  okazało się, 
że ze względów bezpieczeń-
stwa pożarowego trzeba było 
wyłączyć z użytkowania część 
pomieszczeń na poddaszu. 
Projekt tej rozbudowy jest na 
ukończeniu i w tym roku zro-
bimy modernizacje kotłowni.

W Grodzisku istnieje II-li-
gowy klub sportowy piłki 
nożnej pod patronatem 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 
W jaki sposób gmina poma-
ga temu klubowi?
Nie ma chyba takiego miejsca 
w naszej gminie żeby Gmina 
swego palca nie dotknęła. 
W ramach dofinansowania 
sportu klub GSS Grodzisk 
Wlkp otrzymuje 90 tysięcy 
złotych. Pomagamy także przy 
organizacji turnieju GSS CUP. 
Ostatnio dziewczynki jechały 
do Warszawy  na finał krajowy 
i również na to klub otrzymał 
wsparcie. Jeżeli chodzi o piłkę 
seniorską to mamy „ Naszą 
Dyskobolie” i LSS Grodzisk, 
są też kluby szkolące dzieci i 
młodzież.  Dofinansowujemy 
kluby w formie dotacji,  ale 
to nie może tak być, że tylko 
my dajemy. Działacze Klubów 
muszą też wykazać się inicja-
tywą w szukaniu sponsorów. 
Muszę też dodać, że gmina 
również ponosi koszty ko-
rzystania klubów ze stadionu 
Rodan Groclin.

Skończą się podtopienia Grodzisk Wielkopolski, 17 czerwca 2019 r.

Informacja Powiatu Grodziskiego
dotycząca sprostowania oczywistej omyłki w informacji z 28 maja 2019 r. o wywieszeniu 
wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, ogłoszonej w dwutygodniku „Powiaty 
- Gminy” w nr 11 (546) w okresie 12.06.2019 - 25.06.2019.

W Informacji z dnia 28.05.2019 r. prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w ten sposób, że:
W pierwszym wierszu tekstu zamiast „Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do sprzedaży” wpisuje się „Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do oddania w użyczenie jednostce samorządu terytorialnego”.

Niniejsza informacja podlega ogłoszeniu w gazecie „Powiaty - Gminy”.

Obwieszczenie
Starosty Grodziskiego

z dnia 21 czerwca 2019r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 
2017r., poz. 1156, zwanej dalej „ustawą”)

zawiadamiam

że dnia 21 czerwca 2019r. została wydana decyzja Nr 468/2019 (znak: AB.6740.195.2019) o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi dojazdowej do lotniska 
w miejscowości Czarna Wieś”. 

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Starostwie Powia-
towym w Grodzisku Wielkopolskim, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Żwirki i Wigury 
1, pok. 19 (tel. 61-44-52-528), w godzinach pracy urzędu. 

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem 
Starosty Grodziskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub 
zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. llf ust. 3 ustawy, w związku 
z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2096 - ze zmianami), zawiadomienie stron postępowania 
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez 
obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim, w Urzędzie Miejskim 
w Grodzisku Wielkopolskim, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego i 
Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim, a także w prasie lokalnej.

   Z up. Starosty
   /-/
   Wojciech Miler
   p.o. Naczelnika Wydziału 
   Architektury i Budownictwa
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W drugim Powiatowym Raj-
dzie Rowerowym zorganizo-
wanym przez Starostwo Po-
wiatowe w Kościanie wzięło 
udział dziewięćdziesięciu 
miłośników turystyki rowe-
rowej. Rowerowa wycieczka, 
która prowadziła szlakami 
Ziemi Kościańskiej, odbyła 
się w upalną sobotę - 15 
czerwca 2019 roku - i była 
prawdziwym wyzwaniem 
dla jej uczestników.

Rowerzystów zebranych w 
miejscu startu, na Placu Krim-
pen w Kościanie, przywitał 
biorący udział w rajdzie Sta-
rosta Kościański Henryk Bar-
toszewski. Po zapozowaniu do 
wspólnego zdjęcia uczestnicy 
rajdu wyruszyli wzdłuż kanału 
pod drogą nr 5 do Kiełczewa, 
by dalej przez Szczodrowo, 
Kokorzyn, Krzan, Kotusz, 
Prętkowice, Brońsko, dojechać 
do Karśnic. Dalej rowerzyści 
ruszyli do Nowego Białcza, 
by przez Skoraczewo wrócić 
na metę rajdu, która tym ra-
zem przygotowana została w 
szkole w Kokorzynie. Tam na 
zmęczonych pogodą i trudną 
trasą rowerzystów czekała już 
pożywna zupa, ciasto drożdżo-
we i kawa.

Tradycyjnie zapisani na rajd 
rowerzyści otrzymali nagrody 
oraz gadżet promocyjny. Tym 
razem były to odblaskowe ko-
szulki z nadrukowanym logo 
przygotowanym specjalnie na 
obchodzoną w tym roku przez 
Powiat Kościański 100-roczni-

cę powstania polskiej admini-
stracji powiatowej.

Cała trasa miała długość 
ok. 28 kilometrów i wiodła 
zarówno drogami polnymi jak 
i utwardzonymi. Wszystkim, 
którzy ją ukończyli, należą się 
brawa i wielkie słowa uznania.

m Poznań
W dniach 3-5 lipca odbędzie 
się w Polsce Szczyt Bałkanów 
Zachodnich Poznań 2019 – mię-
dzynarodowa inicjatywa na rzecz 
współpracy regionalnej. Szefowie 
państw, ministrowie spraw we-
wnętrznych, zagranicznych oraz 
gospodarki będą rozmawiać nt. 
kwestii kluczowych dla regionu 
Bałkanów Zachodnich.

Wydarzenie jest organizowane 
w ramach polskiego przewod-
nictwa w Procesie Berlińskim 
– inicjatywy, która została za-
początkowana przez Niemcy 
i łączy partnerów z Bałkanów 
Zachodnich oraz poszczegól-
nych państw Unii Europejskiej. 
W spotkaniach wezmą udział 
przedstawiciele rządów państw: 
Albania, Bośnia i Hercegowina, 
Czarnogóra, Kosowo, Macedonia 
Północna, Serbia oraz niektóre 
kraje członkowskie UE: Austria, 
Bułgaria, Chorwacja, Francja, 
Grecja, Niemcy, Polska, Słowe-
nia, Wielka Brytania i Włochy.

Inicjatywie organizowanej 
na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich towarzyszyć 
będą:
a Forum Think Tanków (3 lipca) 

– którego celem jest omówienie 
osiągnięć oraz wyzwań związa-
nych z polityką rozszerzania UE 
i rozwijaniem Procesu Berliń-
skiego, które stoją przed nową 
Komisją Europejską. 
a Forum Społeczeństwa Oby-
watelskiego (4 lipca) – społeczeń-
stwo obywatelskiej jest jednym z 
priorytetów polskiego przewod-
nictwa w Procesie Berlińskim, 
dlatego grono ekspertów i akty-
wistów spotka się, aby w jeszcze 
szerszej perspektywie dyskutować 
zarówno o obecnej sytuacji, jak i 
przyszłości Regionu Bałkanów 
Zachodnich.
a Forum Biznesu (4 lipca) – pod 
hasłem „Growing together” odbę-
dą się liczne sesje panelowe, pre-
zentacja przedstawicieli biznesu 
partnerów procesu oraz rozmowy 
B2B. Forum Biznesu jest polską 
propozycją nawiązywania trwa-
łych relacji i współpracy pomię-
dzy przedstawicielami biznesu w 
regionie. Organizatorem Forum 
jest Ministerstwo Przedsiębior-
czości i technologii oraz Polska 
Agencja Inwestycji i Handlu.
a Spotkanie ministerialne (4 
lipca) – spotkanie ministrów 
spraw zagranicznych Procesu 
Berlińskiego z udziałem KE i 

organizacji regionalnych. 
a Szczyt Liderów (5 lipca) – 
spotkanie najwyższych rangą 
przedstawicieli partnerów Pro-
cesu Berlińskiego. Liderzy będą 
dyskutować o najważniejszych 
dla regionu Bałkanów Zachodnich 
sprawach.
– Szczyt Bałkanów Zachodnich to 
kolejne już tej rangi wydarzenie 
organizowane na terenie Między-
narodowych Targów Poznańskich 
– po Konferencji Narodów Zjed-
noczonych w sprawie zmian kli-
matycznych w Poznaniu, NATO 
Tiger Meet czy Zgromadzeniu 
Narodowym – podsumowuje 
Przemysław Trawa, prezes Zarzą-
du Grupy MTP.

Na potrzeby wydarzenia, w 
którym weźmie udział ok. 1000 
uczestników, w tym kilkanaście 
delegacji z głowami państw na 
czele, Grupa MTP zaaranżuje sale 
konferencyjne Poznań Congress 
Center oraz w połączonym z bu-
dynkiem kompleksie pawilonów 
7, 7A, 8, 8A Międzynarodowych 
Targów Poznańskich. 

Szczegółowe informacje do-
tyczące wydarzenia dostępne 
są na: https://www.gov.pl/web/
dyplomacja/sbz-poznan

Katarzyna Błochowiak 

Zarząd Powiatu Kościańskie-
go, 10 czerwca 2019 roku, 
podjął uchwałę w sprawie 
podziału środków na dofi-
nansowanie zadań realizo-
wanych w ramach programu 
„Wakacje na sportowo dla 
dzieci i młodzieży”. Zarząd 
na wsparcie ponadgminnych 
zadań, których celem jest  
wspieranie aktywnej formy 

wypoczynku, realizowanego 
w ramach imprez sportowo 
– rekreacyjnych, trwających 
nie krócej niż pięć kolej-
nych dni przeznaczył 43 
700 złotych. Do Starostwa 
wpłynęło 25 ofer t. Pięć 
ofert nie spełniło wszystkich 
warunków określonych w 
regulaminie programu. Naj-
większa przydzielona kwota 

dofinansowania wyniosła 3 
500 złotych, a najniższa 1 
200 złotych. Wszystkie do-
finansowane zadania muszą 
być zrealizowane w terminie 
od 22 czerwca do 31 sierpnia 
2019 roku.

Szczegóły znajdują się w 
uchwale dostępnej na stronie 
Starostwa Powiatowego w 
Kościanie. 

m Rakoniewice
Ścieżka sensoryczna już nie-
długo powstanie na ogrodzie 
przy Siedzibie Stowarzyszenia 
Pomocy Dzieciom „Serce” 
WTZ w Rakoniewicach w 
ramach realizacji projektu 
„ Ogród leczy, ogród bawi 
od problemów Cię wybawi” 
realizowanego z Konkursu 
Mikrodotacji „ Wielkopolska 
Wiara”. Projekt dofinanso-
wany ze środków Programu 
Funduszu Inicjatyw Obywa-

telskich. Ścieżka sensoryczna 
stanie się miejscem spotkań 
warsztatów oraz zajęć  z ele-
mentami hortiterapii. Ma po-
zytywnie wpływać na rozwój 
osób niepełnosprawnych. Bę-
dzie pomagać w rehabilitacji. 
Ścieżki sensoryczne pomagają 
rozwijać zmysł dotyku, słuchu, 
węchu, smaku i orientacji uło-
żenia części własnego ciała, 
pomagają doskonalić dużą i 
małą motorykę oraz równowa-
gę i koordynację ruchową. W 
ramach projektu zaangażowa-

ni będą dzieci z Przedszkola z 
Oddziałami Integracyjnymi z 
Rakoniewic, Spółdzielnia So-
cjalna, Fundacja „ Swojska Za-
groda u Prządków” z Jabłonny. 
Ścieżka sensoryczna to jedno 
z zadań projektu, posadzone 
zostały kwiaty w doniczkach, 
a przed nami jeszcze montaż 
pergoli i „ magicznych drzwi 
do ogrodu marzeń”.

Jeżeli ktoś z państwa chciał-
by wspomóc nasz projekt za-
chęcamy do wpłat na https:// 
zrzutka.pl/8f58ja

Wycieczka szlakiem Ziemi Kościańskiej

Szczyt Zachodnich Bałkanów

Wsparcie sportu w powiecie kościańskim

"Serce" na ścieżke sensoryczną

Prezes�Kasy�Rolniczego�Ubezpieczenia�Społecznego

Aleksandra�Hadzik

Warszawa,�dnia������czerwca�2019�r.
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 Nowy Tomyśl 
Wyjątkowa atrakcja czekała na 
widzów w każdym wieku, któ-
rzy 6 czerwca odwiedzili no-
wotomyską  bibliotekę. Dzieci 
i dorośli spędzili pogodne po-
południe w przyjemnym cieniu 
drzew, przy dźwiękach granej 
na żywo muzyki i występach 

aktorów z Teatru Rozrywki 
„Trójkąt”. 

Spektakl pt. „Dawno, daw-
no temu” odbył się w ramach 
wiosennego cyklu pt. „A to 
historia! Czyli 100 POCIECH 
z KRÓLÓW POLSKICH”, do-
skonale wpisując się w jego za-
bawowy charakter. Utrzymany 

w konwencji średniowieczne-
go widowiska jarmarcznego, 
oparty na motywach średnio-
wiecznych przedstawił polskie 
legendy i wątki historyczne w 
niekonwencjonalny i zabawny 
sposób. Trzy postaci spotyka-
jące się w karczmie - karcz-
marka, rybałt i bezrobotny 

giermek - zainscenizowały 
różne, zarówno prawdziwe, 
jak i zmyślone wydarzenia. 
W role bohaterów wcielili się 
Beata Beling, Artur Beling i 
Mariusz Wasiewski, którzy 
z powodzeniem włączali do 
zabawy publiczność. Spektakl 
zawierał elementy interakcji 

z widzami, żonglerki oraz 
muzykę graną na nietypowych 
instrumentach, takich jak: 
lira korbowa, mandola, flet, 
drumla. Spore wrażenie na 
widzach zrobiły średniowiecz-
ne kostiumy, duże lalki, a dla 
młodszej części publiczności 
szczególnie atrakcyjny okazał 

się sporych rozmiarów smok 
ziejący ogniem. Spektakl od-
byłsię w ramach cyklu „A to 
historia! Czyli sto POCIECH z 
KRÓLÓW POLSKICH” dofi-
nansowanego ze środków Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z 
Funduszu Promocji Kultury

„100 Pociech z Królów Polskich” w Bibliotece

Jarosław Ziętara został zabity przez Rosjan?
Ludzi, którzy doprowadzili 
do tego zabójstwa, można 
określić jako mafia, dosłow-
nie – powiedział w piątek w 
sądzie Maciej B. ps. Baryła, 
główny świadek w procesie 
b. senatora Aleksandra 
Gawronika, oskarżonego 
o podżeganie do zabójstwa 
poznańskiego dziennikarza 
Jarosława Ziętary.

Poznański sąd okręgowy kon-
tynuował w piątek proces 
byłego senatora Aleksandra 
Gawronika (zgodził się na 
publikację pełnego nazwiska) 
oskarżonego o nakłanianie 
ochroniarzy spółki Elektromis 
do porwania, pozbawienia 
wolności, a następnie zabój-
stwa reportera „Gazety Po-
znańskiej” Jarosława Ziętary.

W piątek przed sądem ze-
znania składał były poznański 
gangster, odsiadujący wyrok 
dożywocia Maciej B., ps. Ba-
ryła. Według prokuratury był 
on naocznym świadkiem pod-
żegania do zabójstwa Ziętary. 
W śledztwie zeznał, że był 
przy rozmowie, kiedy Gawro-
nik polecił „zlikwidowanie 
dziennikarza”. Baryła mówił 
śledczym, że widział m.in. 
elementy związane z przygoto-
waniem do porwania Ziętary, 
a także – powołując się na 
bezpośrednich świadków i 
sprawców – mówił o okolicz-
nościach zabójstwa dziennika-
rza. W sądzie, w kwietniu 2016 
r., odwołał jednak zeznania, 
wskazując, że „wszystko, co 
zeznawał przeciwko Gawroni-
kowi, to konfabulacje instruk-
cyjne prokuratora”.

W lutym tego roku, w toczą-
cym się odrębnie procesie Mi-
rosława R., ps. Ryba, i Dariu-
sza L., ps. Lala, oskarżonych 
o uprowadzenie, pozbawienie 
wolności i pomocnictwo w 
zabójstwie Jarosława Ziętary, 
Baryła powiedział jednak, że 
podczas rozprawy w kwietniu 
2016 r. konfabulował. Jak 
tłumaczył, był „zbulwerso-
wany” tym, że nie otrzymał 
pomocy, jakiej oczekiwał od 
prokuratora. W lutym Maciej 
B. po raz kolejny zeznał, że to 
Gawronik polecił „uciszenie 
pismaka”. Ze względu na to, 
że Baryła podczas procesu 
zmienił stanowisko odnośnie 
do podtrzymania zeznań ze 
śledztwa – sąd postanowił 
przesłuchać go ponownie.

W piątek w sądzie Baryła 

powiedział, że w 2016 roku 
odwołał zeznania, bo był roz-
goryczony „tym, co zrobił pro-
kurator; czułem się oszukany”.

Nigdy w życiu bym się nie 
wycofał, obojętnie, jakie były-
by skutki tych zeznań. Miałem 
otrzymać gratyfikację. Gdyby 
prokurator dotrzymał słowa, 
nigdy bym się nie wycofał. 
Miałem za to otrzymać akt 
łaski — mówił.

Baryła podkreślił w sądzie, 
że to w siedzibie Elektromisu 
doszło do rozmowy, podczas 
której Gawronik podżegał do 
zabójstwa dziennikarza.

Z początkiem lata w siedzi-
bie Elektromisu staliśmy tam; 
ja, Lewy, Bekon, Marek Z. i 
Piotr Cz. Z panem Gawroni-
kiem przyjechało wtedy dwóch 
Rosjan (…) wówczas doszło do 
rozmowy między nimi, tj. mię-
dzy Gawronikiem, Markiem 
Z., Lewym, że trzeba tę sprawę 
załatwić. Ta rozmowa toczyła 
się w mojej obecności. Jeszcze 
pan Gawronik był zły, bo stali-
śmy przy wywietrzniku, a on 
przez służbę więzienną i SB 
był bardzo wyczulony na takie 
dziwne rzeczy i kazał ściągnąć 
tę kratkę i sprawdzić. (…) Ga-
wronik powiedział, że ”żydek 
ma być zjeb…, bo za mocno 
bruździ”. Oni mieli interesy 
i morze pieniędzy, mogłoby 
przestać płynąć — mówił w 
piątek Maciej B.

Dodał, że „ludzi, którzy do-
prowadzili do tego zabójstwa, 
można określić jako mafia 
- dosłownie. Definicja temu 
odpowiada”.

Baryła mówił też, że po po-
rwaniu Ziętara został przewie-
ziony do siedziby Elektromisu.

Podobno dwa czy trzy dni 
był tam bity. I został zabity. Z 
tego, co ja wiem, to był zabity 
przez tych Rosjan. Był duszony 

i pchnięty jakimś narzędziem 
w postaci szpikulca jakiegoś, 
śrubokrętu. (…) Marek Z. 
oczywiście o tym wiedział. U 
niego niszczone były szcząt-
ki Jarka. Specjalnie z tego 
powodu wypożyczył dom w 
Chybach i wysłał swoją żonę z 
dziećmi na wakacje. Szczątki 
zostały zniszczone w kwasie, 
ale nie całe, zostały kości. 
Byłem w Chybach, ale przed 
domem. Nie wiem, jak to 
technicznie wyglądało. Ja tam 
pojechałem z ciekawości — 
opowiadał.

Maciej B. wskazał, że jesz-
cze przez zabójstwem Ziętara 
został pobity przed siedzibą 
Elektromisu przez jednego z 
ochroniarzy, gdy robił zdjęcia 
wyjeżdżającym tirom. Baryła 
mówił też, że wraz z Lewym 
byli u Ziętary w mieszkaniu.

Nie pamiętam, czego mi 
kazał Lewy szukać, czy byłem 
instruowany, czego mam szu-
kać, ale znalazłem w lodówce 
woreczek z filmami. Za lodów-
ką znalazłem w woreczku dwa 
małe pudełka i mały aparat do 
mikrofilmów. Lewy rozma-
wiał z Jarkiem, a ja robiłem 
przeszukanie. Nie wnikałem, 
o czym rozmawiali. Potem 
pojechaliśmy z tego miesz-
kania, dał mi za to pieniądze 
— powiedział.

Dodał, że o pewnych szcze-
gółach tej sprawy mówił już 
prokuratorowi w śledztwie, 
ale – jak twierdził – prokura-

tor tego „w ogóle nie słuchał. 
On miał chyba inną teorię”.

W piątek sąd przesłuchał 
także biegłego psychologa 
Marcina Siedleckiego. Jego 
opinia dotyczyła wcześniej-
szego przesłuchania Baryły i 
wskazania, czy jego zeznania 
„spełniają psychologiczne 
kryteria wiarygodności”. Bie-
gły podkreślił, że nie jest 
w stanie ocenić, w jakich 
momentach świadek mówił 
prawdę, a w jakich nie. „

Nie potrafię też wskazać, 
która część tych zeznań jest 
prawdziwa, a która odbiega 
od rzeczywistszych przeżyć 
i doświadczeń — podkreślił.

Jak mówił, „to, co może 
poddawać w wątpliwość, dla 
wysokiego sądu, to słowa 
świadka. Wskazał on na roz-
prawie, że oczekiwał pomocy 

od organów ścigania, nie uzy-
skał jej i w przypadku, gdyby 
obiecano mu ułaskawienie, 
będzie konfabulował i obcią-
żał oskarżonego i inne osoby”.

Biegły tłumaczył, że jed-
nym z kryteriów, które bierze 
się pod uwagę przy ocenie 
wiarygodności zeznań, są 
motywy ich złożenia.

W mojej ocenie cytowana 
wcześniej wypowiedź świad-
ka wprost wskazuje na jego 
motywy. To, co należało-
by wziąć pod uwagę, to to, 
że o wiarygodności zeznań 
niekoniecznie zawsze musi 
świadczyć duża ilość szcze-

gółów, wątków pobocznych, 
którymi się posługiwał świa-
dek. Szczegółowość nie musi 
świadczyć o wiarygodności 
— wyjaśniał.

Świadkowi może się wy-
dawać, że podając więcej 
szczegółów, okoliczności zda-
rzeń, które miały miejsce 
20 lat temu, będzie bardziej 
wiarygodny. Świadek bardzo 
często, na różnych etapach, 
zmieniał swoje twierdzenia, 
bardzo trudno jest wskazać, 
które fragmenty są prawdziwe, 
a które odbiegają od rzeczy-
wistości. To wymaga bardzo 
dużej weryfikacji, w tym 
innymi dowodami. Zeznania 
świadka, wyniki badań i to, 
co widziałem na sali rozpraw, 
skłoniło mnie do sformuło-
wania wniosku, że są wąt-
pliwości co do prawdziwości 
zeznań świadka i wymagają 
one weryfikacji — dodał.

Biegły zaznaczył również, 
że podczas badań i na pod-
stawie udziału w rozprawie 
nie stwierdził „skłonności 
świadka do fantazjowania 
czy konfabulowania, czyli 
nieświadomego wprowadze-
nia w błąd związanego m.in. 
z pamięcią. Nie ma on też 
skłonności do konfabulacji, 
rozumianej jako wypełnianie 
luk pamięci treściami zmy-
ślonymi, które mogą być na 
podłożu uszkodzeń organicz-
nych” – podkreślił.

Zdaniem biegłego, „zezna-
nia Macieja B. mają służyć 
pragmatycznym celom. Świa-
dek chciał coś uzyskać”. Biegły 
podkreślił również, że „nie 
trzeba być biegłym z dziedziny 
psychologii, aby zobaczyć, że 
ktoś zaczyna manipulować”. 
Dodał, że z jego opinii, ale 
także z przeprowadzonych 
testów „nic nie wskazuje, by 
świadek miał nadzwyczajną, 
ponadprzeciętną pamięć”.

W sprawie powołanych było 
także dwoje innych biegłych, 
którzy również wydawali 
opinie o wiarygodności ze-
znań Baryły. Przesłuchiwa-
ni wcześniej w tej sprawie, 
stwierdzili, że w ich opinii 
„zeznania Macieja B. speł-
niają psychologiczne kryteria 
wiarygodności”.

Zeznania składał też w 
piątek dziennikarz Sylwester 
Latkowski. Wraz z Michałem 
Majewskim opublikował w 
2014 roku na łamach tygo-
dnika „Wprost” artykuł zaty-

tułowany „Portret podwójny”. 
Autorzy wskazują w nim, że 
Ziętara „ma dostęp do papie-
rów tajnych służb. Nie dają 
mu ich politycy, nie ma ich 
też z IPN-u, bo tej instytucji 
jeszcze nie ma. Krótko mó-
wiąc, ma kontakty z ludźmi 
tajnych służb i to nie tylko 
tych cywilnych. W jednej z 
teczek trzyma +kwity+ pol-
skiego wywiadu wojskowego 
z placówki w Berlinie”.

Autorzy podali też, że „w 
1991 r., a więc na rok przed 
zniknięciem, ma miejsce 
zagadkowe wydarzenie. Zię-
tara dostaje we +Wprost+ 
kilka dni urlopu i jedzie do 
Paryża. Tam studiuje Beata, 
na której bardzo mu zależy. 
Co w tym zagadkowego? W 
tamtych czasach nie było ta-
kiej swobody podróżowania. 
Potrzebne były wizy, których 
nie dostawało się od ręki. 
Ziętara nie jedzie na swoim 
paszporcie. (…) Relacje mło-
dego chłopaka ze służbami są 
zagadkowe. Kontaktowali się 
z nim oficerowie delegatury 
Urzędu Ochrony Państwa z 
jego rodzinnej Bydgoszczy, 
ale też ci z Poznania. W 
kajecie, który został po Zię-
tarze, jest zapisane nazwisko 
kadrowca delegatury UOP w 
Poznaniu, numery jego telefo-
nu i pokoju”.

W piątek Latkowski ze 
względu na upływ czasu nie 
był w stanie powiedzieć, jak 
wyglądała praca nad artyku-
łem i skąd dokładnie mieli 
informacje zawarte w tekście. 
Dodał jednak, że w jego opi-
nii kluczem do rozwiązania 
sprawy Ziętary byłoby pełne 
odtajnienie dokumentów służb 
dotyczących kontaktów z 
Ziętarą.

Jarosław Ziętara urodził się 
w Bydgoszczy w 1968 r. Był 
absolwentem Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu. Pracował najpierw 
w radiu akademickim, później 
współpracował m.in. z „Ga-
zetą Wyborczą”, „Kurierem 
Codziennym”, tygodnikiem 
„Wprost” i z „Gazetą Poznań-
ską”. Ostatni raz widziano 
go 1 września 1992 r. Rano 
wyszedł z domu do pracy, 
ale nigdy nie dotarł do re-
dakcji „Gazety Poznańskiej”. 
W 1999 r. został uznany za 
zmarłego. Ciała dziennikarza 
do dziś nie odnaleziono.
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Świadek bardzo często, na różnych etapach, 
zmieniał swoje twierdzenia, bardzo trudno 
jest wskazać, które fragmenty są prawdziwe, 
a które odbiegają od rzeczywistości. 
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Marszałek Marek Woźniak 
wziął dzisiaj udział w po-
siedzeniu komisji COTER 
Europejskiego Komitetu 
Regionów. Członkowie dys-
kutowali głównie na temat 
potrzeb oraz roli regionów i 
miast po 2020 r. Wspólnie z 
przedstawicielami Komisji 
Europejskiej rozmawiali 
o opracowywaniu regio-
nalnych strategii rozwoju, 
regionach metropolitalnych 
i rozwoju lokalnym.

Członkowie komisji COTER 
zaznaczyli, że dla rozwoju 
regionalnego ważne jest zde-
finiowanie konkretnej, długo-
falowej wizji rozwoju Europy 
wyznaczającej ambitne, ale 
i realistyczne cele. To ona 
powinna służyć za podstawę 
dla regionalnych i krajowych 
strategii rozwoju. Z drugiej 
strony, przy opracowywaniu 
tych dokumentów należy brać 
pod uwagę specyficzną toż-
samość danego samorządu. 
Strategie powinno się rozwijać 
w oparciu o fakt, że każdy 
region ma własne, wyjątkowe 
cechy, co znajduje odzwiercie-
dlenie w ludziach i sposobach 

ich działaniach. Ważnym i 
bardzo aktualnym tematem 
poruszonym w tym kontekście, 
była potrzeba uwzględniania i 
wzmacniania w regionalnych 
strategiach rozwoju, walki ze 
zmianą klimatu w tym m.in. 
wspieranie efektywności ener-
getycznej, czystej mobilności 
czy zrównoważonej produkcji 
i konsumpcji.

Najwięcej miejsca w dysku-
sji na temat regionów metropo-

litalnych poświecono z kolei 
kwestii dystrybucji środków 
z unijnej polityki spójności. 
Wskazywano, że obszary te 
otrzymują nieproporcjonalnie 
małe wsparcie biorąc pod uwa-
gę, że to one wytwarzają około 
72% PKB w poszczególnych 
krajach, a na ich terenie miesz-
kają 23 miliony mieszkańców. 
Wiąże się z tym koniecz-
ność stawiania czoła takim 
wyzwaniom jak walka ze 
zmianami klimatycznymi, za-
gwarantowanie sprawnej sieci 
transportu czy usług. Podczas 
posiedzenia rozmawiano rów-
nież o rozwoju lokalnym. 
Tutaj wskazywano na fakt, że 
ważne jest wykorzystywanie 
instrumentów wspierających 
rozwój lokalnych społeczno-
ści, ale także korzystanie z 
innych mechanizmów i pro-
gramów unijnych np. pro-
gramu INTERREG. Dzięki 
zaangażowaniu mieszkańców 
na poziomie lokalnym w tego 
rodzaju działania, wzrasta w 
nich poczucie przynależności 
do Unii Europejskiej oraz 
przyczyniania się do rozwoju 
Europy.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Marszałek Woźniak 
na komisji COTER W dniach 4-5 czerwca w 

siedzibie Biura Wielkopol-
ski w Brukseli odbyła się 
wizyta studyjna pt. „Trans-
formacja i digitalizacja 
przemysłu”. 

W wydarzeniu wzięli udział 
przedstawiciele przemysłu, 
uniwersytetów, instytutów 
naukowo-badawczych i insty-
tucji otoczenia biznesu, którzy 
spotkali się z członkami insty-
tucji unijnych i polskich mini-
sterstw (Ministerstwa Przed-
siębiorczości i Technologii 
oraz Ministerstwa Cyfryzacji). 
Wydarzenie zorganizowane 
zostało przez Krajowy Punkt 
Kontaktowy Programów Ba-
dawczych UE we współpracy 
z Biurem Promocji Nauki 
„PolSCA” Polskiej Akademii 
Nauk i Biurem Informacyjnym 
Województwa Wielkopolskie-
go w Brukseli.

Seria dwudniowych spotkań 
była okazją do zaprezento-
wania w Brukseli potencjału 
polskiego środowiska innowa-
cyjnego w takich gałęziach jak 
rolnictwo, robotyka, sztuczna 
inteligencja, transport, tech-
nologie informacyjno-komu-
nikacyjne etc. Przedstawiciele 
firm i instytucji działających 
na arenie polskiej i między-
narodowej wymienili się do-

świadczeniami, zaprezento-
wali swoje strategie rozwoju, 
a także nawiązali współpracę 
w kontekście przyszłych pro-
jektów. Spotkanie umożliwiło 
również dyskusję o tym, jak 
polskie organizacje mogą 
efektywnie korzystać z euro-
pejskich inicjatyw i progra-
mu wspierającego badania 
i innowacje Horyzont 2020 
oraz przyszłego – Horyzont 
Europa. Przedstawiciele Ko-
misji Europejskiej podkreślili 
m.in., że jeszcze w ramach 
kończącego się już programu 
Horyzont 2020 na wsparcie 
badań i innowacji w przyszłym 
roku zostanie przeznaczonych 
13,2 mld euro. Natomiast na 

nabory do Horyzontu Europa 
trzeba będzie poczekać, aż do 
momentu decyzji Rady co do 
ostatecznego budżetu unijne-
go. Wiadomo już, że nowymi 
priorytetami w tym programie 
będą technologia, cyfrowość, 
ekonomia i zrównoważony 
rozwój.

Wydarzenie zorganizowa-
ne zostało pod patronatem 
polskiego Ministerstwa Na-
uki i Szkolnictwa Wyższe-
go, Ministerstwa Inwestycji i 
Rozwoju, Ministerstwa Przed-
siębiorczości i Technologii 
oraz Ministerstwa Cyfryzacji 
Rzeczpospolitej Polskiej.

Autor tekstu i zdjęć: Biuro Wielkopol-
ski w Brukseli

 Wizyta studyjna w  Brukseli 

Jędrzej Markiewicz to na 
co dzień student kierunku 
studiów Dziennikarstwo 
i komunikacja społeczna, 
członek zarządu Rady 
Samorządu Studentów Wy-
działu Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa UAM, 
a także przewodniczący 
Koła Naukowego Zawodów 
Telewizyjnych i Filmowych 
„Wuchta klapsów, tej”. 
Często jednak zdarza mu 
się postępować w sposób 
skandaliczny, naganny, 
niemoralny, nieetyczny i 
niezgodny z ogólnie przyję-
tym etosem w środowisku 
akademickim. Przykładów 
potwierdzających tego typu 
zachowania można mnożyć 
bez liku.

W ubiegłym roku podczas 
poznańskich juwenaliów pełnił 
funkcję rzecznika prasowego 
tejże imprezy, będąc jej współ-
organizatorem. Kompletnie się 
w tej roli nie sprawdził. Nie 
potrafił poradzić sobie z tzw. 
„dzikim tłumem” i opanować 
sytuacji przy wejściu na teren 
imprezy.

- Powinniście zaintereso-
wać się tym, co działo się na 
juwenaliach. Totalny brak 
organizacji, dziki tłum i brak 
kontroli. Omal nie stratowano 
nas przed wejściem do bramek, 
nikt nie reagował, przy wejściu 
nie było ochrony. Do tego 
mnóstwo śmieci. Niektórzy 
kupowali bilety w otwartych 
kasach i dowiadywali się, że 
na teren nikogo już nie wpusz-
czają. totalny brak szacunku 
- mówiła chętna do udziału w 
wydarzeniu Ania, której z w/w. 
przyczyn nie udało się wejść na 
teren imprezy masowej.

Organizatorzy nie ukrywali 
wówczas, że przy bramkach 
pojawiły się problemy. - To 
prawda, w pewnym momencie 
musieliśmy zamknąć bramki. 
Krzysztof Krawczyk przycią-
gnął tłumy ludzi. Spodziewali-
śmy się tego, dlatego apelowa-
liśmy o wcześniejsze przyjście 
na teren imprezy. Głównym 
problemem nie była sama 
liczba osób, ale liczba chętnych 

do jednoczesnego wejścia 
na teren imprezy. Wszyscy 
czekali na Krawczyka i tłumy 
z terenów nadwarciańskich 
równocześnie dotarły w re-
jon juwenaliów – tłumaczył 
omijająco i naiwnie Jędrzej 
Markiewicz, rzecznik imprezy. 
Ciekawe skąd o tym wszystkim 
wiedział, skoro już dawno 
był pod wpływem alkoholu 
przebywając w tym czasie na 
strefie dla organizatorów dala 
od miejsca całego opisanego 
wyżej zdarzenia, „dobrze” się 
bawiąc ze swoimi kolegami, 
popijając przy tym wyskokowe 
napoje…?

Innym razem, w listopadzie 
2018 roku, na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu odbyło się VIII Stu-
denckie Forum Jakości (SFJ). 
Jest to cykliczne wydarzenie, 
które corocznie przyciąga rze-
szę studentów z całej Polski. 
Studenckie Forum Jakości po-
wstało, aby stworzyć platformę 
wzajemnej wymiany poglądów 
oraz doświadczeń przedstawi-
cieli środowiska studenckiego, 
władz uczelni oraz Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej. I 
tym razem pan Markiewicz 
dorzucił tutaj swoje 3 grosze 
– oczywiście w negatywnym 
sensie.

Podczas Forum odbyła się 
Debata kandydatów na Prze-
wodniczącego Parlamentu 
Studentów Rzeczypospolitej 
Polskiej (PSRP). W debacie 
wzięli udział Dominik Leżań-
ski z Politechniki Łódzkiej, 
Filip Wiktor Ogonowski z 
Politechniki Wrocławskiej 
oraz Tomasz Zarębski z Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II. Najwięk-
sza liczba pytań, kierowana do 
kandydatów, skupiła się wokół 
nowej Ustawy Prawo o Szkol-
nictwie Wyższym i Nauce, 
jednakże nie zabrakło także 
wielu pytań na tematy zwią-
zane z promocją czy pozycją 
PSRP na arenie międzynaro-
dowej. Całą debatę moderował 
Jędrzej Markiewicz. Robił 
to jednak tak nieumiejętnie i 
nieskutecznie, że zgromadze-
ni uczestnicy spotkania nie 

wiedzieli za bardzo o co mu 
chodzi, przysypiając przy tym 
z nudów na sali.

W ostatnim czasie pan Mar-
kiewicz przeszedł już jednak 
samego siebie, o czym świad-
czy jego najnowszy wybryk. 
Mianowicie w piątek 31 maja 
br. pełnił on funkcję głównego 
organizatora IV Nocy Filmo-
wej zatytułowanej „Marzenia”, 
która miała miejsce właśnie na 
Wydziale Nauk Politycznych i 
Dziennikarstwa UAM. Pod-
czas imprezy doszło do bardzo 
nieprzyjemnego zdarzenia 
właśnie z udziałem p. Mar-
kiewicza, który owe marzenia 
skutecznie zepsuł i zniszczył. 
Wyprosił on bowiem z imprezy 
zupełnie bezpodstawnie i bez-
prawnie jednego z jej uczest-
ników wraz z jego partnerką, 
którym – jak się okazało – był 
pracownik uniwersytetu, bę-
dący na co dzień nauczycielem 
akademickim.

Z zaproszenia na organizo-
waną imprezę, udostępnionego 
do wiadomości publicznej za 

pomocą Internetu i mediów 
społecznościowych, jedno-
znacznie i wyraźnie wynikało, 
że było to wydarzenie skiero-
wane do wszystkich studentów 
i pracowników UAM, a także 
nawet 100 dodatkowych osób 
spoza uczelni, zapisanych na 
specjalną listę: „Noc Filmowa 
na Patio jest imprezą zamknię-
tą skierowaną do studentów 
i pracowników Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu, jednak zostawiamy 
możliwość uczestnictwa dla 
100 osób spoza UAM.” - W ta-
kim też charakterze pojawiłem 
się na tym wydarzeniu wraz ze 
swoją partnerką, będącą na co 
dzień również studentką UAM, 
z którą chciałem miło spędzić 
czas oglądając przewidziane 
w repertuarze na ten wieczór 
seanse. Byłem więc osobą jak 
najbardziej uprawnioną do 
wejścia na teren obiektu i prze-
bywania na imprezie – mówi 
rozżalony i rozgoryczony pra-
cownik uniwersytetu, który w 
trosce o swoje dobre imię oraz 
dobra osobiste poprosił o nie-
ujawnianie publicznie swoich 
danych personalnych. 

- Tymczasem spotkała mnie 
niemiła niespodzianka. Tuż 
po rozpoczęciu projekcji dru-
giego seansu nagle, z zupełnie 
niewyjaśnionych przyczyn 
podeszli do mnie pracownicy 
ochrony zabezpieczający im-
prezę, którzy wezwali mnie 
przymusowo na kontrolę oso-
bistą i rewizję pod absurdal-
nym zarzutem podejrzenia 
posiadania substancji odu-
rzających i niebezpiecznych 
narzędzi. Kontrola oczywiście 
nic takiego nie wykazała. Jak 
się później okazało, sprawcą 
całego zamieszania był wła-
śnie wspomniany p. Jędrzej 
Markiewicz, który nasłał na 
mnie ochroniarzy z pobudek 
osobistych! Podszedł do mnie 
osobiście i powiedział mi, 
że jestem tutaj osobą niepo-
żądaną i niemile widzianą i 
nalega na opuszczenie przeze 
mnie obiektu, nie wyrażając 
zgody na mój dalszy udział w 
imprezie. W dodatku wszyst-
ko to działo się w obecności 

mojej ukochanej osoby, co 
było dla mnie podwójnym 
upokorzeniem i czymś bardzo 
niezręcznym. Tym samym sku-
tecznie zepsuł nasze marzenia 
o możliwości spędzenia razem 
czasu w przyjemnej atmosfe-
rze. Przy okazji pozwolę sobie 
wspomnieć, że organizowana 
przez niego Noc Filmowa 
była zatytułowana właśnie 
MARZENIA. Tym bardziej 
zatem jego zachowanie było 
absurdalne i niezrozumiałe. 
Pragnę wyrazić z tego powodu 
głęboki żal i smutek, a także 
ogromne niezadowolenie – 
dodaje nauczyciel akademicki.

Opisany incydent potwier-
dza także osoba towarzysząca 
wyproszonego pracownika: 
- Byłam w lekkim szoku i nie 

dowierzałam, że to się dzieje 
naprawdę. Nic z tego nie ro-
zumiem, a przede wszystkim 
tego, jak można się w ogóle 
wobec kogokolwiek zachować 
w ten sposób. Poczuliśmy się 
naprawdę upokorzeni – mówi 
zaskoczona Wiktoria, na co 
dzień studentka w Instytucie 
Filozofii UAM.

Pan Markiewicz, z powodu 
braku jakichkolwiek argu-
mentów usprawiedliwiających 
jego postępowanie, powołał się 
jednak na jeszcze jeden zapis 
z regulaminu (i tym razem 
bezskutecznie): - Co do wyda-
rzenia, przykro mi stwierdzić, 
że nie zapoznał się Pan z regu-
laminem wydarzenia, wedle 
którego, cytuję: „Organizator 
lub w jego imieniu pracownicy 
ochrony mają prawo odmówić 
osobie wejścia na teren im-
prezy, jeśli stwierdzi się, że 
osoba zakłóca ład i porządek 
publiczny przed wejściem na 
jej teren lub w jej pobliżu, lub 
znajduje się pod wpływem 

alkoholu, środków odurzają-
cych, psychotropowych lub 
innych podobnie działających 
środków.” Zarówno ochrona 
jak i organizatorzy uznali, że 
jego obecność na terenie takiej 
imprezy zakłóca jej porządek. 
Z punktu widzenia regulaminu 
(na który zgadza się każda 
osoba przychodząca na teren 
wydarzenia), mieliśmy peł-
ne prawo wykluczyć Pana z 
udziału w nocy filmowej, co 
niniejszym uczyniliśmy – 
tłumaczył swoje zachowanie 
w absurdalny sposób Jędrzej 
Markiewicz. 

Nie znajdujemy natomiast 
w regulaminie żadnego zapi-
su, że można kogoś wyprosić 
bezpodstawnie, bez żadnych 
logicznych przesłanek i bez 
podania konkretnej przyczyny. 
A tak właśnie postąpił pan 
Markiewicz. Złamał więc tym 
samym regulamin własnej 
imprezy, którą paradoksalnie 
sam organizował!

Jasne jest zatem, że pan 
Markiewicz stosując tego typu 
represje i działania dyskry-
minujące postąpił w sposób 
absolutnie irracjonalny i bez-
podstawny, kierując się jedynie 
antypatią i nieuzasadnioną 
wrogością oraz niechęcią w 
stosunku do pokrzywdzo-
nej osoby. Co więcej, zanim 
doszło w majowy wieczór 
do opisanego zdarzenia, po-
szkodowany dydaktyk nawet 
nie znał nigdy wcześniej p. 
Markiewicza osobiście.

Nie jest tajemnicą, że Ję-
drzej Markiewicz pełni dość 
istotne funkcje w życiu uni-
wersytetu i prężnie działa w 
środowisku akademickim, 
aktywnie włączając się w róż-
ne inicjatywy o charakterze 
naukowo-rozrywkowym. Jest 
to coś skandalicznego i niedo-
puszczalnego. Osoba z takim 
autorytetem w żadnym wypad-
ku nie powinna zachowywać 
się w taki sposób. Wpływa to 
bowiem bardzo niekorzystnie 
na wizerunek całej uniwersy-
teckiej społeczności. 

Tekst: Michał Szott
Współpraca: Robert Kuciak

Zdjęcia: UAM

Markiewicz psuje wizerunek Uniwersytetu Poznańskiego

Jędrzej Markiewicz

Podszedł do mnie oso-
biście i powiedział mi, 
że jestem tutaj osobą 
niepożądaną i niemile 
widzianą ...

„Podszedł do mnie oso-„Podszedł do mnie oso-
biście i powiedział mi, „biście i powiedział mi, 
że jestem tutaj osobą „że jestem tutaj osobą „
niepożądaną i niemile 

„
niepożądaną i niemile 
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„Amerykański wirtuoz Stan-
ley Jordan jest jednym z naj-
wybitniejszych i najbardziej 
wyróżniających się gitarzy-
stów jazzowych – rekomenduje 
Dionizy Piątkowski, szef Ery 
Jazzu  – Artysta perfekcyjnie 
opanował technikę gry tappin-
gowej, w której muzyk o nie-
bywałej zręczności i posiada-
jący olśniewające umiejętności 
bawi się brzmieniem oraz 
nastrojem. I jest tak zarówno, 
gdy eksploruje ferią pomysłów 
w solowych prezentacjach, jak 
i gdy zaprasza do udziału w 
swoim muzycznym misterium 
innych instrumentalistów. Ale 
także i wtedy – jak w Poznań 
Jazz Project – gdy staje się soli-
stą jazzowej orkiestry. Stanley 
Jordan po raz pierwszy zagra 
wraz z orkiestrą, wydarzenie 
będzie rejestrowane i ukaże 
się na płycie”.

Stanley Jordan cieszy się 
ogromnym uznaniem i spora 
popularnością, konsekwent-
nie ukazuje swą muzyczną 
osobowość, pełną otwartości 
na każdą ze stylistyk, niezwy-
kłą artystyczna wyobraźnię, 
kreatywną wszechstronność 
i niekwestionowany indywi-
dualizm. Czy to ogrywając 
klasyczne arcydzieła W.A.Mo-
zarta, czy poszukując nowych 
skojarzeń poprzez pop-rocko-
we hity, jazzowe standardy i 
ultranowoczesne pomysły im-
prowizacyjne. Koncert Stan-
ley’a Jordana jest realizowany 
jako Poznań Jazz Project. Wy-
bitny amerykański gitarzysta 
zaprosił do współpracy m.in. 
Poznań Jazz Philharmonic 
Orchestra – jedną z najważ-
niejszych, polskich orkiestr 

jazzowych. W projektach re-
alizowanych wcześniej przez 
Poznań Jazz Philharmonic 
Orchestra są koncerty z legen-
darnym skrzypkiem Jean-Luc 
Ponty’m, Leszkiem Możdże-
rem, Rosalie i Dagadaną. Te-
raz jedyny i niepowtarzalny 
koncert wraz z wybitnym, 
amerykańskim solistą, dla 
którego przygotowano m.in. 
orkiestrowe aranżacje jego 
wielkich przebojów. Stanley 
Jordan jest jedyny i niepowta-
rzalny (solo lub z zespołem) 
i zawsze zabiera słuchaczy w 
przepiękną, muzyczna podróż.

Stanley Jordan pochodzi 
z Chicago. Przełomowym 
okazał się udział w Reno Jazz 
Festival, gdzie gitarzysta zdo-
był główną nagrodę i zagrał 
wraz z orkiestrą Quincy Jone-
sa. Jego muzyczny entuzjazm 
oraz talent zyskały uznanie 
wśród wybitnych muzyków 
jazzowych: gitarzysta pojawiał 
się w zespołach gigantów jazzu 
Dizzy’ego Gillespiego i Ben-
ny’ego Cartera. Debiutanckim 
albumem „Touch Sensitive” 
– nagranym dla prestiżowej 
Blue Note Records – gitarzysta 
dołączył do amerykańskiej 
elity jazzu i zagrał wraz z Al 
Di Meolą, Peterem Erskine, 
Charnettem Moffetem i Oma-
rem Hakimem. Obok klasycz-
nych standardów jazzowych 
znalazły się także „Eleanor 
Rigby” Beatlesów, „Angel” 
J.Hendrixa oraz słynny „Fred-
die Freeloander” Milesa Da-
visa. Album „Magic Touch” 
wyniósł Stanley’a Jordana na 
szczyt popularności i spowo-
dował, że zyskał rozgłos jako 
nowy mistrz gitary elektrycz-

nej a płyta przez prawie rok 
była na pierwszym miejscu 
magazynu Billboard.

Rozległa dyskografia Stan-
ley’a Jordana ukazuje niezwy-
kle szerokie spektrum jego 
muzycznych zainteresowań 
oraz inspiracji. Obok standar-
dów jazzu, przebojów muzyki 
rozrywkowej, rocka i bluesa, 
pojawiają się brawurowe in-
terpretacje wybitnych kom-
pozycji muzyki klasycznej. 
Realizując autorskie albumy 
gitarzysta otacza się zawsze 
znakomitymi muzykami: już 
w latach 70-tych grał w ze-
społach Dizzy’ego Gillespie-
go i Benny’ego Cartera, w 
latach 80-tych koncertował i 
nagrywał z Artem Blakey’em, 
Stanley’em Clarke’m, Micha-
łem Urbaniakiem, z legendar-
nym gitarzystą Les Paulem, 
zrealizował wiele pomysłów 
wraz z zespołem kontrabasisty 
Charnetta Moffetta, wydał 
album „Dreams of Peace” go-
ścinnym udziałem m.in. Randy 
Breckera, Dave’a Liebmana, 
Danny’ego Gottlieba. Album 
„Friends” Stanley Jordan zre-
alizował z udziałem tak zna-
komitych muzyków, jak Bucky 
Pizzarelli, Mike Stern, Russell 
Malone, Charlie Hunter, Re-
gina Carter, Kenny Garrett, 
Nicholas Payton, Christian 
McBride. Album nominowano 
do nagrody NAACP Image 
Awards (National Associa-
tion for the Advancement of 
Colored People) w kategorii 
Outstanding Jazz Album a 
gitarzysta Stanley Jordan był 
czterokrotnie nominowany do 
nagrody Grammy Awards.

Krzysztof Wodniczak. 

Era Jazzu: Stanley Jordan
Bardzo serdecznie dziękuję 
wszystkim za pomoc przy 
przygotowaniu  sobotniej 
Konferencji Kultura lnej. 
Dziękuję Lenie, Markowi, 
Staszkowi, Sławkowi. Osobno 
dziękuję tym wszystkim – 
Oli, Kazikowi,  Dariuszowi 
Matysiakowi i kilku innym 
osobom, które nadesłały od-
powiedzi na naszą ankietę. 
Zebrał się może nie rewe-
lacyjny, lecz  ciekawy zbiór 
informacji, który po przej-
rzeniu i uzupełnieniu może  
być bardzo  potrzebnym i 
wartościowym materiałem.

Uważam, że nasza Konfe-
rencja była ciekawa i sensow-
na, chociaż  daleko jej było do 
tego ideału, jakim powinna 
być. A powinna być   rzeczywi-
stym sejmikiem kultury wiel-
kopolskiej z udziałem wielu 
osób  i instytucji tworzących 
kulturę, samorządowców, no i 

władz wojewódzkich. W tym 
ideale, do którego powinniśmy 
dążyć,  zawiera się program 
pracy WTK i wszystkich towa-
rzystw na całą kadencję.

Uważam też, że wystąpienia 
naszych prelegentów dobrze   
odpowiadały głównemu tema-
towi Konferencji: młodzież w 
kulturze. Ich  wypowiedzi nie 
miały na celu informowania 
nas, jaki jest stan kultury w 
Wielkopolsce, lecz sugero-
wały, jakie idee, tematy oraz   
działania warto podjąć, by 
spotkać się z młodymi ludźmi 
w kulturze.  

Upieram się przy tym szu-
kaniu porozumienia z młodą 
generacją, bo od  wzajemnego 
zrozumienia i porozumienia 
zależy przyszłość znacznie  
więcej niż tylko samej kultu-
ry w Wielkopolsce.  Trudno 
bowiem ukryć  fakt, że się w 
tym społecznym ruchu kul-

turalnym starzejemy. Samo 
WTK   jest w kryzysie, za-
równo programowym jak i 
finansowym. Ale w dalszym   
ciagu dysponuje znacznym 
potencjałem wystarczającym, 
by wyjść na prostą. To zależy 
od tego, czy się mocniej zaan-
gażujemy w naszej  pracy, nie 
czekając na to, co zadecyduje 
Zarząd, któremu serdecznie   
życzę skuteczności i sukcesów.

Ja osobiście w dalszym 
ciągu widzę dla siebie szanse   
współdziałania z Wami i nie 
zamierzam z nich rezygno-
wać. Osób,   których warto 
pozyskać do działań na rzecz 
kultury w Wielkopolsce,  jest 
bardzo dużo, a pierwsze kroki 
zostały przecież zrobione.

Serdecznie pozdrawiam i 
czekam na Państwa opinie, 
zwłaszcza na Wasze  wnioski 
po Konferencji

Zbigniew Jaśkiewicz

Dokładnie 104 lata temu, 
13 czerwca 1915 roku, II 
Brygada Legionów Polskich 
przeprowadziła natarcie, 
które miało wyprzeć Rosjan 
ze wsi Rokitna. Atak dru-
giego szwadronu ułanów 
przeszedł do historii i stał 
się synonimem polskiej 
odwagi i bohaterstwa. 

Brawurowa szarża 64 żoł-
nierzy na kilka linii okopów 
przeraziła Rosjan. Taktycz-
ny rozkaz austriackiego do-
wódcy, w praktyce, oznaczał 
jednak pewną śmierć wielu 
legionistów, o czym wiedział 
dowódca polskiej brygady, 
rotmistrz Zbigniew Dunin 
Wąsowicz. By zminimalizo-
wać straty, zdecydował się na 
atak tylko jednym szwadro-
nem i osobiście poprowadził 
kawalerzystów do bitwy. W 
ciągu kilkunastu minut ułani 
przedarli się przez trzy linie 
wroga i wjechali na wzgórze 
za nimi, wznosząc szable w 
geście zwycięstwa. Wbrew 
późniejszej legendzie, straty 
Polaków nie były ogromne: 
zginęło siedemnastu ułanów, 

w tym rotmistrz Dunin-Wąso-
wicz i porucznik Topór-Kisiel-
nicki, wielu odniosło poważne 
obrażenia. Brawurowa starsza 
spowodowała, że Rosjanie 
porzucili swe pozycje i wy-
cofali się. 

W 1917 roku uczestnicy 
szarży i rodziny poległych 
otrzymali „Krzyż Rokitniań-
ski”. Dopiero w wolnej Polsce 
szczątki ułanów poległych w 
szarży pod Rokitną ekshumo-
wano i przeniesiono na wy-
dzieloną kwaterę Cmentarza 
Rakowickiego w Krakowie, 
gdzie marszałek Józef Pił-
sudski udekorował trumny 
poległych krzyżami Virtuti 
Militari. W II Rzeczypospo-
litej bitwa pod Rokitną stała 
się symbolem bezgranicznego 
poświęcenia i bohaterstwa 
legionistów. Wierne odwzo-
rowanie bitwy będzie można 
podziwiać na wielkim ekranie 
w filmie „Legiony” w reżyserii 
Dariusza Gajewskiego. Filmo-
wa superprodukcja wejdzie 
na ekrany polskich kin już 20 
września. Filmowa superpro-
dukcja „Legiony” to porywa-
jącą opowieść o legionowym 

pokoleniu lat 1914-1916, które 
wywalczyło Polsce Niepod-
ległość. „Legiony” to kino 
przygodowe w najlepszym 
wydaniu, zrealizowane przy 
użyciu najnowocześniejszych 
technik filmowych. Opowieść 
o młodych ludziach, którzy nie 
wahali się, by rzucić się w wir 
walki o odzyskanie państwo-
wości, ale także o tych, którzy 
dopiero zrozumieli, że tylko w 
wolnej Polsce zrealizują swoje 
marzenia.

„Legiony” to uniwersalna 
historia o wchodzeniu w do-
rosłość w trudnych czasach, 
dojrzewaniu do wspólnoty. 
Wielka historia jest tłem dla 
rozgrywającej się na pierw-
szym planie love story, w 
którą uwikłani są: Józek (Se-
bastian Fabijański), dezerter 
z carskiego wojska, agentka 
wywiadu I Brygady – Ola 
(Wiktoria Wolańska) z Ligi 
Kobiet Pogotowia Wojennego 
oraz Tadek (Bartosz Gelner), 
jej narzeczony, członek Dru-
żyn Strzeleckich i ułan. Obok 
bohaterów fikcyjnych, których 
historie wzorowano jednak na 
życiorysach prawdziwych le-

gionistów, w filmie pojawi się 
wiele postaci historycznych. 
Wśród nich: brygadier Józef 
Piłsudski (Jan Frycz), porucz-
nik Stanisław Kaszubski ps. 
„Król” (Mirosław Baka), rot-
mistrz Zbigniew Dunin-Wąso-
wicz (Borys Szyc), porucznik 
Jerzy Topór-Kisielnicki (An-
toni Pawlicki) i wielu innych. 
Żaden film nie przebil jeszcze 
gigantycznych scen batali-
stycznych z filmow Krzyażcy, 
Ogniem i mieczem, Potop, 
Bitwa nad Bzurą czy Lotna.

Producentami filmu są Ma-
ciej Pawlicki i Adam Borowski. 
Autorami scenariusza Tomasz 
Łysiak, Dariusz Gajewski, Mi-
chał Godzin i Maciej Pawlicki. 
Reżyseruje Dariusz Gajewski 
– zdobywca Złotych Lwów na 
FPFF w Gdyni za film „Warsza-
wa”, zwycięzca scenariuszowe-
go konkursu na film o Powsta-
niu Warszawskim. Głównym 
autorem zdjęć jest Jarosław 
Szoda („Misja Afganistan”, 
„Handlarz cudów”, Strażacy”), 
a sekwencji szarży pod Rokitną 
– Arkadiusz Tomiak („Czło-
wiek z magicznym pudełkiem”, 
„Zaćma”, „Karbala”, „Obła-

wa”). Realia epoki z pietyzmem 
odtwarzają: Magdalena Lu-
terek-Rutkiewicz (kostiumy; 
„Wołyń”, „Karbala”, „Obława) 
oraz Małgorzata Gwiazdecka i 
Joanna Pamuła („Czas honoru”, 
„Misja Afganistan”), Anna 
Dąbrowska (charakteryzacja; 
„Córki Dancingu”, „Wołyń”, 
„Mój Nikifor”), Paweł Jarzęb-
ski (scenografia; „Kamerdy-
ner”, „Wataha”, „Czas hono-
ru”). Polskim dystrybutorem 
filmu jest Kino Świat. Zdjęcia 
rozpoczęte w sierpniu 2017 
roku, kończą się w kwietniu 
2019 (łącznie ok. 60 dni zdję-
ciowych). Budżet filmu wynosi 
26 milionów. Zdjęcia realizo-
wane są m.in. w Bieszczadach, 
Cieszynie, Tokarni, Stradowie, 
okolicach Krakowa, Mrągowa, 
Węgrowa oraz Otwocka. Ga-
tunek: historyczny, Produkcja: 
Polska 2019, Reżyseria: Da-
riusz Gajewski („Obce niebo”, 
„Warszawa”), Scenariusz: To-
masz Łysiak, Dariusz Gajew-
ski, Michał Godzic, Maciej 
Pawlicki, Producent: Maciej 
Pawlicki, Adam Borowski, 
Obsada: Sebastian Fabijański 
(„Kamerdyner”, „Belfer”, „Pit-

bull. Niebezpieczne kobiety”, 
„Gwiazdy”, „Jeziorak”, „Mia-
sto 44”), Bartosz Gelner („Re-
akcja łańcuchowa”, „Płynące 
wieżowce”, „Krew z krwi”, 
„Sala samobójców”), Wiktoria 
Wolańska („Na Wspólnej”, 
„Korona królów”), Mirosław 
Baka („Kurier”, „Jack Strong”, 
„Wałęsa. Człowiek z nadziei”, 
„Biegnij, chłopcze biegnij”), 
Jan Frycz („Maria Skłodowska-
Curie”, „Służby specjalne”, „80 
milionów”, „Różyczka”, „Czas 
honoru”), Borys Szyc („Listy 
do M. 3”, „Pokot”, „Sztuka ko-
chania”, „Pakt”, „Czas honoru. 
Powstanie”), Antoni Pawlicki 
(„Volta”, „W rytmie serca”, 
„Komisarz Alex”, „Czas ho-
noru”, „Papusza”, „Ostatnia 
akcja”, „Z odzysku”), ,”), Piotr 
Żurawski („Exterminator. Fa-
ceci pragną mocniej”, „Pokot”, 
„Karbala”, „Kamper”, „Czas 
honoru”), Piotr Cyrwus  („Pan 
Tadeusz”, „Klan”, „Wyklęty”), 
Grzegorz Małecki („Blondyn-
ka”, „Panie Dulskie”, „Śluby 
panieńskie”), Stanisław Cyw-
ka, Jakub Hojda, Antoni Sałaj, 
Karol Czajkowski i inni

Krzyszztof  Wodniczak 

Przyjaciele WuTeKowcy

LEGIONY - największe historyczne widowisko roku w kinach 20 września!
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Uchwałą nr 430/2019 Za-
rządu Województwa Wiel-
kopolskiego z dnia 6 marca 
2019 przyznane zostały 
Nagrody Marszałka Woje-
wództwa Wielkopolskiego 
za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony 
dóbr kultury za rok 2018. 
Otrzymają je następujące 
osoby:

Witold Banach – pisarz, hi-
storyk, regionalista, organi-
zator Muzeum Miasta Ostro-
wa Wielkopolskiego, którym 
kieruje od jego założenia w 
roku 1988. Jest autorem kil-
kuset publikacji, artykułów, 
opowiadań i słuchowisk oraz 
kilkunastu książek. Niektóre 
z nich, to: „Ostrów Wielko-
polski na dawnej pocztówce”, 
„Historia Ostrowa na każdy 
dzień”, „Ostrów Wielkopolski 
pod znakiem pegaza”, „Zbrod-
nia w Winiarach”, „Katalog 
prasy ostrowskiej 1852-1939”, 
„Kroniki literackie prowincji”, 
„Radziwiłłowie. Burzliwe 
losy słynnego rodu”. Jest za-
łożycielem serii wydawniczej 
„Biblioteka Ostrowska”, w 
której ukazują się opracowania 
naukowe, albumy, literatura 
piękna i prace z zakresu nauk 
humanistycznych. W ciągu 
trzydziestu lat, prowadzone 
przez niego muzeum zreali-
zowało około 300 wystaw, 
dziesiątki koncertów i spotkań 
z przedstawicielami literatury i 
nauki. W marcu ubiegłego roku 
w kierowanej przez Witolda 
Banacha instytucji otwarto 
nową przestrzeń „Muzeum 3D. 
Ulice dawnego Ostrowa. Café 
Muzeum”, która spotkała się z 
entuzjastycznym przyjęciem 
zwiedzających. Laureat wielu 
nagród, zwycięzca plebiscytu 
„Ostrowianin roku 2012”.” 
Książka o Radziwiłłach zwy-
ciężyła w plebiscycie na najlep-
szą książkę historyczną roku 
na portalach Historiazebrana.
pl i Histmag.org.

Hanna Banaszak – woka-
listka, karierę rozpoczęła pod 
koniec lat 70. Teksty i muzykę 
pisali i piszą dla niej tacy 
twórcy, jak między innymi J. 
Wasowski, J. Kofta, J. Przy-
bora, W. Młynarski, J. D. 
Matuszkiewicz, J. Satanow-
ski, J. K. Pawluśkiewicz, Z. 
Preisner. Wystąpiła w kilku 

filmach. Wykonuje wiersze J. 
Kochanowskiego, J. Brodskie-
go, W. Szymborskiej i innych. 
Wokalnie mierzy się z muzyką 
W. A. Mozarta, A. Vivaldiego, 
C. Mangione, F. Chopina, A. 
Piazzoli, P. Metheny’ego, G. 
Gershwina, D. Ellingtona. Od 
kilku lat wykonuje też własne 
kompozycje i teksty. Wydała 
tomik wierszy, zainspirowany 
nazwami polskich miasteczek. 
W wolnych chwilach bywa 
fotografką. Ma w dorobku trzy 
wystawy. Nagrała kilkanaście 
płyt. Śpiewała na wielu sce-
nach świata, w tym w Japonii, 
Kanadzie, Stanach Zjednoczo-
nych, na Malcie. Posiada liczne 
nagrody i wyróżnienia: Medal 
Gloria Artis, statuetki: Victo-
ra, Kreatora, Bursztynowego 
Słowika, Prometeusza. Jest 
także laureatką wielu nagród 
festiwalowych, oraz nagród za 
dotychczasowy dorobek jak: 
Honorowy Złoty Mikrofon 
Polskiego Radia i Krzyż Ka-
walerski Orderu Odrodzenia 
Polski.

Przemysław Czapliński - 
historyk literatury XX i XXI 
wieku, eseista, tłumacz, krytyk 
literacki, profesor w Instytu-
cie Filologii Polskiej UAM; 
współtwórca Zakładu Antro-
pologii Literatury (UAM Po-
znań); kierownik specjalności 
krytycznoliterackiej, inicjator 
specjalności „Kuratorstwo 
literatury”. Autor kilkunastu 
książek - ostatnio: „Polska 
do wymiany” (2009), „Reszt-
ki nowoczesności” (2011), 
„Poruszona mapa” (2016). 
Redaktor tomów zbiorowych 
– m. in.:  „Nowoczesność i sar-
matyzm” (Poznań 2011), „Li-
teratura ustna” (2011), „Moc 
truchleje. Wielogłos o polskim 
katolicyzmie.” (2017). Kurator 
wielu cyklów dyskusyjnych 
poświęconych m in. polskiej 
religijności (2016), ekologii 
(2017), społecznym lękom i 
gniewom (2017), przemianom 
demokracji w Polsce (2017). 
Członek redakcji dwumie-
sięcznika „Teksty Drugie”. 
Brał udział w pracach jury licz-
nych nagród (Nagroda Literac-
ka Nike, Paszporty Polityki, 
Konkurs dramaturgiczny „Me-
tafory Rzeczywistości”). Jego 
zasadniczy obszar badań to 
polska i europejska literatura 
konfrontowana z problemami 
późnej nowoczesności. Czyta 

literaturę jako wyraz (nieko-
niecznie rozwiązanie)  kło-
potów komunikacyjnych. 
Uczestnik wielu projektów 
interdyscyplinarnych (ostatnio: 
nauka o pamięci, Zagłada w 
kulturze polskiej, spór o Pusz-
czę Białowieską). Laureat 
licznych nagród: im. Ludwika 
Frydego (1997), Fundacji im. 
Kościelskich (1998), im. Kazi-
mierza Wyki (2004), im. Jana 
Długosza (2017).

Mirosława i Joto Giotto 
Dimitrow – Mirosława Di-
mitrow to artysta plastyk, 
pedagog, poetka. Zajmowała 
się projektowaniem wnętrz 
i drobnych form graficznych. 
Wydała albumy ze swoimi 
pracami - rysunkami, felieto-
nami, wierszami. Miała wiele 
wystaw indywidualnych. W 
roku 2005 za całokształt pracy 
twórczej otrzymała Nagrodę 
Specjalną Ministra Kultury, 
oprócz tego Odznakę Hono-
rową „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej” oraz „Za Zasługi 
dla Miasta Konina”, a także 
nagrodę „Kariatydy Wielkiej” 
w konkursie o statuetkę Ka-
riatydy organizowanym przez 
Centrum Kultury i Sztuki w 
Koninie. Od 1997 r. razem 
z mężem i synem prowadzi 
salon wystawowy Galeria 
Pięknego Przedmiotu „Giotto” 
w Koninie, w której do tej 
pory odbyło się 68 wystaw z 
różnych dziedzin sztuki. Joto 
Dimitrow to utytułowany ar-
tysta rzeźbiarz pochodzenia 
macedońskiego, który pracuje 
i mieszka w Koninie. Swoje 
prace prezentował na całym 
szeregu wystaw indywidu-
alnych i zbiorowych, a jego 
twórczość była wielokrot-
nie doceniana i nagradzana 
na wszystkich poziomach 
instytucjonalnych - począw-
szy od lokalnych instytucji 
kultury aż do ministerstwa. 
Jest wybitnym artystą i nie-
tuzinkowym pedagogiem. Jest 
autorem pierwszych murali na 
ścianach bloków w Koninie, 
twórcą medali, statuetek, 
płaskorzeźb, tablic pamiątko-
wych, rzeźby monumentalnej. 
Zajmuje się też rekonstrukcją 
detali architektonicznych. 
Stworzył cykl rzeźb „Święci 
macedońscy”, na znak buntu 
przeciwko marginalizowaniu 
przez Greków historii i kultu-
ry macedońskiej. Odznaczony 

Odznaką Honorową „Zasłu-
żony dla Kultury Polskiej”, 
Srebrnym Krzyżem Zasługi, 
odznaką „Zasłużony dla Mia-
sta Konina i Województwa 
Konińskiego”, uhonorowany 
nagrodą Specjalną Ministra 
Kultury. W 2001 r., razem 
z żoną, otrzymał nagrodę 
„Złotego Konia” przyznawa-
ną przez Prezydenta Miasta 
Konina.

Aureliusz Goliński -skrzy-
pek, nauczyciel, wykładowca 
Królewskiego Konserwato-
rium w Kopenhadze gdzie 
prowadzi klasę skrzypiec ba-
rokowych. Należy do gro-
na najważniejszych polskich 
muzyków. Jest inicjatorem i 
liderem słynnej orkiestry gra-
jącej muzykę barokową „Arte 
dei Suonatori” (1993 r.). Jego 
ambicją jest poszukiwanie 
oraz uzyskiwanie brzmień . 
W roku 1998, wraz z Ceza-
rym Zychem, zapoczątkował 
cykl regularnych koncertów 
z udziałem najwybitniejszych 
muzyków z całego świata. 
Dziś „Arte dei Suonatori” 
stanowi jedną z najbardziej 
rozpoznawalnych na świecie 
polskich grup wykonujących 
muzykę barokową. Zespół dał 
setki koncertów w Europie 
i Stanach zjednoczonych, w 
tym w ramach cyklu – „Mu-
zyka Dawna – Persona Gra-
ta”. Współpracuje z wieloma 
muzykami międzynarodowej 
klasy. Nakładem renomowa-
nych firm fonograficznych 
wydał 18 płyt, wyróżnionych 
licznymi nagrodami przez 
międzynarodowych krytyków. 
Dokonał nagrań dla wielu 
rozgłośni radiowych,. dla BBC 
oraz rejestracji telewizyjnych,. 
dla TVP Kultura.”

Paweł Grobelny – kurator i 
autor aranżacji wielu wystaw 
poświęconych projektowaniu 
przestrzeni publicznej w Pol-
sce i za granicą. Jest jednym z 
najbardziej rozpoznawalnych 
polskich projektantów prze-
strzeni publicznej (zwłasz-
cza miejskiej). Jego projekty 
były wielokrotnie nagradzane 
(Bruksela, Paryż), swoje pra-
ce prezentował na licznych 
wystawach i festiwalach w 
Europie, Ameryce i Azji. Jego 
prace znajdują się ponadto w 
kolekcjach muzealnych m.in. 
w Muzeum Narodowym w 

Warszawie, Muzeum Designu 
w Monachium, Muzeum Sztuk 
Stosowanych w Budapeszcie. 
Najważniejsze projekty Gro-
belnego to meble miejskie i 
instalacje artystyczne w Pary-
żu, Szanghaju, Brukseli, Bu-
dapeszcie, Łodzi i Poznaniu. 
Paweł Grobelny realizuje także 
wystawy promujące polskich 
projektantów i twórców za gra-
nicą, odbył liczne rezydencje 
artystyczne i projektowe (Ma-
dryt, Paryż, Nowy Jork). Jest 
laureatem wielu międzynaro-
dowych nagród projektowych 
i artystycznych – w roku 2018 
otrzymał nagrodę za najlepiej 
zaprojektowaną przestrzeń 
publiczną w Polsce za projekt 
skweru na poznańskim Chwa-
liszewie.

Leszek Koźmiński – poli-
cjant i wykładowca krymina-
listyki w Szkole Policji, biegły 
sądowy, twórca i współorga-
nizator Festiwalu Kryminału: 
„Kryminalna Piła” – jedynego 
takiego na świecie, bo współ-
tworzonego przez instytucję 
kulturalną i szkołę policyjną 
z Piły. Jest twórcą i jurorem 
jedynej w Polce nagrody lite-
rackiej dla Najlepszej Polskiej 
Miejskiej Powieści Kryminal-
nej. Stworzył jeden z najbar-
dziej opiniotwórczych portali 
recenzenckich „Kryminalna 
Piła – literackimi śladami”. 
Jest inicjatorem i promotorem 
umieszczania Piły i regionu 
wielkopolskiego na kartach 
powieści kryminalnych. Jest 
konsultantem merytorycznym 
najpopularniejszych polskich 
autorów powieści kryminal-
nych – między innymi K. 
Bondy, J. Jodełki, J. Opiat-Bo-
jarskiej. Recenzuje powieści 
kryminalne, prowadzi spo-
tkania literackie. Dzięki jego 
działalności i staraniom Piłę 
odwiedzają najpopularniejsi 
polscy i zagraniczni pisarze, 
reporterzy i dziennikarze, 
ludzie nauki i sztuki związa-
ni z tematyką kryminalną i 
około kryminalną. Koźmiński 
jest ponadto pomysłodawcą 
warsztatów dla pisarzy, sce-
narzystów i reżyserów pn. 
„Druga strona kryminalnej 
fikcji” – poświęconych tech-
nikom kryminalistycznym 
i sposobom wykorzystania 
wiedzy o nich w utworach 
literackich. Specjalną ofertę 
kieruje też do dzieci i mło-

dzieży szkolnej, układając dla 
nich program kryminalnej gry 
miejskiej, organizując wykła-
dy i warsztaty.

Tadeusz Paprocki – anima-
tor kultury, w trakcie swojej 
55-letniej działalności spo-
łecznej i artystycznej upo-
wszechnia rodzime tradycje 
muzyczne, które popularyzuje 
zwłaszcza wśród młodego, 
ale też najstarszego pokole-
nia, głównie w środowiskach 
wiejskich i małych miastach. 
Zrealizował ok. 300 przedsię-
wzięć z zakresu upowszech-
niania i promocji regionu. 
Szczególnie bliska jest mu 
muzyka chóralna, rozwój or-
kiestr dętych, zespoły pieśni i 
tańca. Umożliwia wymianę ar-
tystyczną polskiemu, amator-
skiemu ruchowi muzycznemu 
– szczególnie z Wielkopolski 
– chodzi tutaj zwłaszcza o sze-
roko zakrojone kontakty kul-
turalne z Republiką Czeską. 
Wyjazdy zagraniczne polskich 
zespołów ludowych, Które 
Tadeusz Paprocki organizuje 
sprawiają, że rodzima tradycja 
jest propagowana także poza 
granicami Polski. Wszystkie 
organizowane przez siebie 
przedsięwzięcia stara się loko-
wać w ciekawych historycznie, 
a także przyrodniczo miej-
scach - aby łączyć doznania 
artystyczne z krajoznawczymi. 
Obecnie współpracuje na stałe 
z pięcioma organizatorami 
międzynarodowych festiwa-
li muzycznych, na których 
prezentują swoje osiągnięcia 
zespoły z Wielkopolski. Czę-
sto powoływany do komite-
tów organizacyjnych różnych 
imprez, zapraszany na człon-
ka jury, jest autorem wielu 
artykułów na temat działal-
ności amatorskiego ruchu 
muzycznego, publikowanych 
m.in. w „Życiu Muzycznym”. 
Odznaczony: Krzyżem Ofi-
cerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia 
Polski, Złotym, Srebrnym i 
Brązowym Krzyżem Zasługi, 
Odznaką „Zasłużony Działacz 
Kultury”, „Za zasługi dla 
Kultury Polskiej”, „Za zasługi 
dla Ochrony Zabytków”, „Za 
zasługi dla województwa wiel-
kopolskiego” oraz medalem 
przyznanym przez Ministra 
Kultury Republiki Czeskiej 
i innymi.

Nagrody Marszałka Woźniaka

21 i 22 czerwca w stołecznej 
hali COS Torwar wystąpił 
zespół Dead Can Dance. Oba 
koncerty były wyprzedane i 
obowiązywały na nie bilety 
imienne. Bilety na koncerty 
Dead Can Dance w warszaw-
skiej hali COS Torwar były 
spersonalizowane. Oznacza to, 
że przed wejściem na koncert 
dane na bilecie zostały zwery-
fikowane z danymi na ważnym 
dokumencie tożsamości ze 
zdjęciem (dowód osobisty, 
paszport, prawo jazdy, legity-
macja szkolna lub studencka, 
a w przypadku dzieci do 6 
roku życia dowolny dokument 
potwierdzający wiek dziecka). 

W związku z licznymi proś-
bami fanów o zmianę danych 
na biletach imiennych, po-
stanowiono umożliwić taką 
zmianę w punkcie sprzedaży 
eBilet w PKiN, Pałac Kultury 
i Nauki – pasaż handlowy w 
holu windowym, Plac Defilad 
1, 00-910 Warszawa (wejście 
od ul. Marszałkowskiej). Jed-
norazowa zmiana danych oso-

bowych na imiennym bilecie 
wstępu była możliwa za opłatą 
obejmującą koszty obsługi 
zmiany danych w wysokości 
50 zł za jeden bilet wstępu. 
Aby dokonać wymiany biletów 
należało posiadać przy sobie 
oryginalny bilet wstępu, który 
został wymieniony w punkcie 
na nowy, ze wskazanymi no-
wymi danymi osobowymi. Na 
terenie COS Torwar zmiana 
danych na bilecie nie byłe 
możliwa.

Zespół Dead Can Dance 
uważany jest powszechnie za 
zjawisko niezwykłe na mu-
zycznej scenie. W Polsce grupa 
doczekała się statusu kulto-
wego. Warszawskie koncerty 
związane były z promocją 
najnowszego albumu zespołu 
„Dionysus”. Płyta ukazała się 2 
listopada nakładem wytwórni 
PIAS. Od momentu powstania 
w 1981 roku duet Dead Can 
Dance był zaintrygowany eu-
ropejską folkową tradycją. Nie 
tylko w kontekście muzyki, 
ale również świeckich, religij-

nych czy duchowych rytuałów. 
Tym razem Brendan Perry 
zafascynowany misteriami 
dionizejskimi, zabiera nas w 
świat obrzędów, które, jak się 
okazuje, są praktykowane po 
dziś dzień. Prace nad albumem 
„Dionysus” trwały dwa lata. 
W tym czasie Brendan Perry 
zgromadził kolekcję unikato-
wych instrumentów ludowych, 
które nadały nowej muzyce 
wyjątkowy klimat. Podczas 
prac inspiracje czerpał z naj-
różniejszych zakątków świata 
i po raz kolejny starał się 
podkreślić, że muzykę w naj-
różniejszych formach możemy 
odnaleźć wszędzie. Album 
„Dionysus” ma być celebracją 
rodzaju ludzkiego, który żyje 
w zgodzie i z szacunkiem do 
natury. 21 i 22 czerwca w hali 
COS Torwar obok utworów z 
wcześniejszych wydawnictw 
usłyszeliśmy materiał z naj-
nowszego albumu „Dionysus”. 
Organizatorem obu koncertów 
byłat agencja Charm Music.

Krzysztof Wodniczak

Dead Can Dance w Warszawie

AUTO KOMIS 
Orwat Rafa³   Serdecznie zaprasza

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

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

ToMasz Brychcy
ul. Poznańska 34 ,Grodzisk Wlkp.
tel. 601 668 680

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 

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



Str. 14 POWIATY-GMINY
28 czerwca 2019

Rano Władek z Zygmuntem 
pojechali do tureckiego przed-
stawiciela TURTRANS-a któ-
ry znajdował się na parkingu, 
na którym wczoraj nocowa-
liśmy. W trakcie rozmowy 
przedstawiciel TURTRANS-a 
powiedział, że rzeczywiście w 
Sivas powinno to zostać przez 
tamtejszą Policje i spedytora 
odnotowane. Nie zrobiono 
tego, więc teraz musi Zygmunt 
zapłacić. Dzwoniąc i uzgad-
niając z Policją, kwoty uległy 
zmianie. Zygmunt  miał zapła-
cić 1500TL, a Władek 1000TL 
za przekroczenie szybkości. 
No, to już była duża zmiana, 
a nie jak to było dotychczas, 
że oboje mieli zapłacić po 
5000TL jak to chciały te  Po-
licyjne sępy. 

Po tej rozmowie mieli jechać 
po odbiór dokumentów. No i 
chłopaki wrócili na parking z 
radośniejszymi humorami. Po 
zajechaniu na Policję Władek 
z Zygmuntem poszli odebrać 
swoje dokumenty. Po dłuż-
szym czasie chłopaki wracają 
zdenerwowani, złorzecząc i 
nie przebierając w słowach 
życząc wszystkiego najgorsze-
go tutejszej Policji. Zygmunt 
zapłacił 3000TL a Władek 
1500TL. Tylko, że tym razem 
otrzymali pokwitowania. Nie 
mając już żadnego innego 
wyjścia tutaj w tych ostatnich 
górach, gdzie nie ma się już do 
kogo zwrócić o pomoc więc 
zapłacili. Nie mając innego 

wyjścia  ruszamy dalej. Pogoda 
jest bardzo ładna ale droga jest 
bardzo śliska dookoła wszę-
dzie leży dużo śniegu   

Na razie jedziemy bez łań-
cuchów. Nie jedziemy szybciej 
jak 50 kilometrów na godzinę. 
Po ujechaniu około 30 ki-
lometrów znowu zostajemy 
zatrzymani przez Policję, która 
wmawiała nam, że jechaliśmy 
za szybko. Pozabierali karty 
policyjne, nie zaglądając nawet 
w tarczki tachografu  każąc 
sobie płacić po 3000TL. My-
śmy się nie zgodzili mówiąc i 
pokazując tarczki, że nie ma 
tutaj żadnego przekroczenia 
szybkości. Ale Policja stanow-
czo twierdziła, że przekroczy-
liśmy dozwoloną szybkość. Aż 
dziwne bo dotychczas tarczki 
dla nich były wiarygodne, 
ponieważ oni nie mają rada-
rów i dotychczas wyłącznie 
opierali się na tarczkach ta-
chografu. Więc usiedliśmy 
każdy w swoim samochodzie, 
uzgadniając wcześniej, że nie 
płacimy tym skur ….yńskim  
sępom ani jednego tureckiego 
lirasa. Postaliśmy tak około 
jednej godziny. I po tym cza-
sie oczekiwania przyszli dwaj 
policjanci  oddając nam karty 
policyjne, jednocześnie coś 
mamrocząc i gestykulując w 
naszym kierunku. I znowu 
mamy jedną godzinę do tyłu A 
więc ruszyliśmy i ujechaliśmy 
nie więcej jak 4-5 kilometrów 
i znowu zatrzymała nas Policja 

wmawiając to samo. Ale gdy 
zobaczyli, że na tarczkach nie 
ma przekroczeń zaczęli wma-
wiać, że Władek wyprzedził 
bułgara na linii ciągłej. 

Ale na tym czarnym asfalcie 
nie było najmniejszego śladu 
po linii ciągłej, natomiast 
widzieliśmy znak zakaz wy-
przedzania który był dobrze 
widoczny i wiedzieliśmy, że 
musimy się bardzo pilnować 
przed tymi sępami. Więc nie 
było potrzeby wyprzedzania.  

Tutaj w górach gdzie jeżdżą 
dziennie setki a może i tysiące 
samochodów to przy opadach 
śniegu są sypane duże ilości 
żwiru lub piasku. Linie które 
były widoczne latem nieste-
ty, teraz są już niewidoczne. 
A więc znowu pozabierali 
nam karty policyjne i kazali 
sobie płacić po 3000TL, ale 
przed nami zatrzymali również 
niemca, który jak się później 
okazało też już wcześniej za-
płacił 3000TL za przekrocze-
nie szybkości i wyprzedzanie 
na linii ciągłej. Ale tym razem 
od niego chcieli już 5000TL. 
Policjant który nas zatrzymał 
kazał mi wyjechać z tej kolejki 
i miałem jechać dalej. Liczył 
się z tym, że będzie miał 
jednego świadka mniej, ale ja 
odmówiłem, mówiąc do niego 
po  niemiecku i wtrącając 
parę słów tureckich, że będę 
to wszystko obserwował i że 
my trzej jedziemy razem z 
Iranu. Gdy ja siedziałem w 

samochodzie, Władek stał 
pomiędzy samochodem poli-
cyjnym i moim, tłumacząc po-
licjantowi, że nie było żadnego 
wyprzedzania bułgarskiego 
samochodu. 

Policjantowi najwidoczniej 
puściły nerwy i chciał Władka 
uderzyć w twarz, ale się zo-
rientował,  że widzi to jeszcze 
kierowca niemiecki. Więc 
sięgnął ręką po pistolet, lecz go 
nie wyjął. Władek widząc, że 
agresywność policji jest aż tak 
duża a policjant sięga po broń 
rozerwał koszulę na piersiach 
i krzyczał. Strzelaj!!! Strzelaj!!!  
Było to w dzień i zbyt dużo 
świadków. Po tym zajściu 
policjant  doszedł do mojego 
samochodu i waląc pięścią w 
drzwi kazał mi odjeżdżać, ale 
ja ponownie odmówiłem. W 
tym czasie Władek podszedł 
do kierowcy niemieckiego 
który też to wszystko widział i 
w rozmowie dowiedział się, że 
niedaleko stąd znajduje się po-
sterunek policyjny. Udaliśmy 
się wszyscy razem zostawiając 
dokumenty w samochodzie 
policyjnym. 

Udając się na wskazany po-
sterunek który jak się okazało 
było to w miejscowości Kizil-
cahamam. Kierowca niemiecki  
jechał pierwszy. Po zajechaniu 
na posterunek gdzie było kilku 
policjantów można to nazwać 
bardziej inteligentnych, i z 
wyższą rangą którzy wysłu-
chawszy nas połączyli się z 

samochodem patrolowym i 
przez dłuższą chwilę rozma-
wiali po swojemu. Po czym 
zaczęli się jeszcze raz wypy-
tywać mówiąc po niemiecku. 
Natomiast drugi z nich  roz-
mawiał z kierowcą niemieckim 
po angielsku, pytając się czy 
faktycznie policjant sięgał po 
pistolet i był tak agresywny. 
Kierowca niemiecki to po-
twierdził. Zygmunt który znał 
dobrze angielski po chwili nam 
to też powiedział. 

Po około pół godzinnej roz-
mowie, zostały przywiezio-
ne wszystkie dokumenty. W 
pierwszej kolejności dostał je 
kierowca niemiecki który nic 
nie płacił i odjechał. Natomiast 
nam  znowu tłumaczono, że na 
górze stał ukryty policjant z 
lornetką i krótkofalówką poda-
jąc numery samochodów które 
wyprzedzały na linii ciągłej.  

Ale my trzymaliśmy się 
twardo naszej wersji i tłuma-
czyliśmy, że tam linii ciągłej 
nie widać bo jest ona starta 
przez jeżdżące samochody 
i nie stworzyliśmy żadnego 
zagrożenia. Policjant widział, 
że jesteśmy nieugięci i na pew-
no w tym przypadku mamy 
rację więc  oddał dokumenty 
Władkowi i Zygmuntowi ży-
cząc dalszej spokojnej jazdy. 
Wyszliśmy wszyscy trzej zado-
woleni, ale  przeklinając bar-
dzo soczyście tutejszą turecką 
policję. To są prawdziwe dzikie 
hieny, nie przepuszczą nikogo 

bez haraczu a ta dzikość na 
ich twarzach mówiła sama 
za siebie, prawdziwe dzikie 
bestie. Jak dałeś im bakszysz 
to byli mili i uśmiechnięci a 
jak nie to było widać te nie 
zadowolenie. Tutaj być poli-
cjantem to tak jak by się miało 
kopalnie złota. Jadąc dalej 
musimy uważać na te policyj-
ne sępy, bo tutaj to bardzo się 
uaktywnili i są bardzo pazerni 
na pieniądze. Są okropni i bez-
litośni. Współczuję tutejszym 
kierowcom tureckim. Kto 
tego nie doświadczył to tego 
nigdy nie zrozumie. Trudno 
się z nimi dogadać bo nie 
umieją po niemiecku ani po 
angielsku. Oni wszędzie widzą 
wielki problem i chcieli by 
zaraz parę paczek papierosów 
i to tych najlepszych, czyli 
bakszysz. Bo jak nie to każą 
sobie płacić wysokie mandaty 
i to bez faktury 3000TL a z 
fakturą 5000TL. Poznałem tę 
Policję i jej działania jeżdżąc 
wcześniej do Iraku i Kuwejtu. 
Ale to co dzisiaj przeżyliśmy 
to przekroczyło wszelką moją 
wyobraźnię. Ale cóż zrobić. 
Takie jest życie jeżdżących 
kierowców na bliski wschód 
po tych okropnych dziurawych 
drogach.  

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

Wspaniały kawałek historii polskiego transportu (cześć 38)

W Powiecie Kościańskim 
od 12 lat jest prowadzo-
ny powiatowy program 
regulacji liczebności lisa 
w obwodach łowieckich 
powiatu kościańskiego, w 
celu restytucji zająca sza-
raka. Program Starostwa 
Powiatowego w Kościanie 
realizowany jest przez 
myśliwych z terenu powia-
tu i naukowców ze Stacji 
Badawczej i OHZ ZG PZŁ 
w Czempiniu.

Podsumowanie kolejnej edy-
cji programu odbyło się we 
wtorek, 11 czerwca 2019 roku 
w Stacji Badawczej PZŁ w 
Czempiniu. W podsumowa-
niu sezonu uczestniczyli, re-
alizujący program, prezesi i 
łowczy kół łowieckich oraz 
kierownicy Ośrodków Hodow-
li Zwierzyny działających na 
terenie powiatu i zrzeszeni w 
nich myśliwi.

- Widzimy, że warunki by-
towania zwierzyny drobnej to 
jest bardzo ważna kwestia w 
zwiększeniu populacji zwie-
rzyny drobnej, w tym zająca, 
na którym skupiamy się w 
realizacji naszego programu. 
W roku ubiegłym rozdyspo-
nowaliśmy całą ilość nasion 
na poplony, które zakupiliśmy 
tj. 3 tony. W tym roku również 
planujemy zakup 2 - 3 ton 
nasion na poplony – mówi-
ła witająca zebranych Beata 
Kownacka, Naczelnik Archi-
tektury, Budownictwa i Ochro-
ny Środowiska w Starostwie 
Powiatowym w Kościanie. 
- Dzięki dobrej współpracy 
wszystkich kół łowieckich 
powiatu i Ośrodków Hodowli 
Zwierzyny, również w tym se-
zonie, odbyły się dwa zbiorowe 
polowania – dodała.

Wyniki realizacji 12 sezonu 
programu podsumował dr hab. 
Marek Panek, który omówił 
stan populacji zajęcy i lisów 
w całej Polsce i w powiecie. 
Omówił zmiany w diecie lisów 

na przestrzeni kilkudziesięciu 
lat i udział zajęcy w tej diecie. 
W porównaniu z ubiegłym 
rokiem – jak pokazały wyniki 
badań - wzrosła populacja 
zajęcy. Wzrosła także liczba 
pozyskanych w ramach pro-
gramu lisów. Sytuacja zajęcy, 
w wyniku realizacji w powie-
cie programu jest stabilna.

- Z przyjemnością i radością 
jestem tu wśród was – mówił 
do zebranych Henryk Barto-
szewski, Starosta Kościański. 
-  Bardzo wam dziękuję za 
zaangażowanie w cały pro-
gram. W bycie w procesie, 
którym pokazujemy, że warto 
to robić. Nie ma od razu efek-
tów pięknych i piorunujących 
– zaznaczył starosta. -  Chciał-
bym byście w tym programie 
uczestniczyli nadal. Dalej 
będziemy was honorować, po-
kazywać, nagradzać jako ludzi 
będących blisko przyrody.

Starosta wyróżnił najaktyw-
niejszych uczestników progra-
mu. Byli to Adam Jankowski z 

Koła „Knieja” Poznań, Miros 
Przemysław z OHZ Czempiń 
i Jacek Wasielewski z Koła 
„Knieja” Poznań.

- Pochylamy się z troską, by 
tego zająca w pejzażu i w kra-
jobrazie zachować. Ochrona 
zwierzyny to proces długo-
trwały i nie zawsze ten interes, 
który nas tu jednoczy i  łączy 
da się pogodzić z brutalną eko-
nomią, środowiskiem, mecha-
nizacja i chemizacją rolnictwa. 
W zderzeniu z nimi przegrywa 
wiele idei. Nie chcemy, by 
nasza przegrała - podkreślił 
starosta.

Myśliwi otrzymali z rąk 
starosty pamiątkowe dyplomy 
i upominki. Na zakończenie 
przypomniano, że zaintere-
sowani wysiewem poplonów 
w celu otrzymania ziarna 
mogą zgłaszać się osobiście 
w siedzibie Starostwa Powia-
towego w Kościanie lub u 
przedstawicieli kół łowieckich 
działających na terenie powia-
tu kościańskiego.

Podsumowano XII sezon programu 
restytucji zająca w Kościanie 

„Mamo, a one wyszły z baj-
ki?” – takie pytanie zadał 
trzyletni chłopczyk swojej 
mamie widząc żywe postaci 
z bajek, w kolorowym or-
szaku maszerującym przez 
Łąkie.

9 czerwca 2019 r. na boisku 
szkolnym w Zespole Przed-
szkolno – Szkolnym   w Łą-
kiem odbył się Festyn Ro-
dzinny zorganizowany przez 
Radę Rodziców, Rady Od-
działowe i Dyrektora Zespołu 
Przedszkolno – Szkolnego w 
Łąkiem.

Festyn Rodzinny z oka-
zji Dnia Dziecka, Matki i 
Ojca rozpoczął się o godz. 
14.30. Spod remizy strażac-
kiej wyruszył korowód, w 
którym udział wzięły postaci 
z różnych bajek i  filmów 
dla dzieci. Były wśród nich: 
KRÓL JULIAN, HIPCIA, 
LEW, ZEBRA, ŻYRAFA, 
PINGWIN, DONALD, DA-
ISY, PROMYCZEK, KOT 
W BUTACH, ŚNIEŻKA, 
KSIĄŻĘ, ZŁA KRÓLOWA, 
KOPCIUSZEK, MOTYLE. 
Maskotki jechały przez wieś 
na platformie, w specjalnie 
przygotowanej scenerii, tań-
cząc do pięknej, bajkowej 
muzyki. Podczas przemarszu 
towarzyszyli im mieszkańcy 
okolicznych wsi. Kiedy dotarły 
na boisko szkolne „zamiesz-
kały” w bajkowych zamkach, 
w których dzieci i licznie 
przybyli rodzice oraz goście 
mogli zrobić pamiątkowe zdję-
cie. Powitania i wspólnego 
z dziećmi otwarcia festynu 
dokonała dyrektor  Aldona Si-
tarz oraz prowadzący imprezę 
pan Krzysztof. Pani dyrektor 
podziękowała organizato-
rom, rodzicom, pracownikom 
administracji i obsługi ZPS 
w Łąkiem za przygotowanie 
festynu, a przyjaciołom szkoły 
oraz  sponsorom, za rzeczowe 
lub finansowe wsparcie. 

Dzieci mogły skorzystać z 
wielu przygotowanych atrakcji 
np. eurobungee, zjeżdżalni, fo-

tobutki, koła fortuny, bryczki, 
podestu ratowniczego. Mogły 
obejrzeć wóz policyjny, zało-
żyć kajdanki i zadać pytania 
policjantom. Był też kącik ma-
lowania twarzy, kącik klocków 
Lego, basen z piłkami, „Bajko-
wa Kraina” – dzieci dowolną 
techniką wykonały ulubioną 
postać z bajki, malowały far-
bami kamienie, kartonowy 
domek „Baby Jagi”. 

W strefie gastronomicz-
nej można było kupić ciasto, 
kawę, ulubioną sałatkę, gofry, 
zupę szparagową, grochówkę, 
kiełbaskę z grilla, frytki, watę 
cukrową, lody oraz napoje.

Nie zabrakło części arty-
stycznej w wykonaniu przed-
szkolaków, które inscenizacją, 
piosenką i tańcem wyraziły jak 
bardzo kochają swoich rodzi-

ców. Przedszkolaki wspólnie 
z uczniami klas I-VIII w po-
dziękowaniu zatańczyły dla 
rodziców taniec integracyjny 
pt. „Walenki”. Działaniom 
dzieci podczas festynu towa-
rzyszyły maskotki, które zaba-
wiały uczestników wspólnym 
tańcem. 

Na koniec, pan Krzysiu 
podsumował i podziękował 
wszystkim, którzy organi-
zowali i współorganizowali 
dzisiejszą imprezę.

Przewodnicząca Rady Ro-
dziców i dyrektor Zespołu 
Przedszkolno – Szkolnego w 
Łąkiem szczególne podzię-
kowania złożyły panu Rober-
towi Z. ze  Stowarzyszenia 
„Oliwskie Słoneczko” oraz 
prowadzącemu imprezę panu 
Krzysztofowi L.

Festyn Rodzinny w Łąkiem
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Sprzedam pianino 
 Stan bardzo dobry !

Tel. 606 327 863

KONTROWERSJE I ARTYKUŁY POLEMICZNE

Generalnie panie i panowie 
mity trzymają się mocno 
w Polszcze . Wyniki wy-
borów do europarlamentu 
pokazują, że mit wygrywa 
i pozostaje nienaruszony. 
Moja skromna osoba filmem 
„Sherlock Holmes i ludzie 
jutra” próbowała troszeczkę 
ten mit urealnić. 

Już wtedy jednak wiedziałem, 
i wpisałem do scenariusza, że 
jest to działanie bez jakiejkol-
wiek nadziei. Stąd też opuści-
łem kray przodków, machając 
niejako moim obrazem na 
dobranoc. Proszę państwa, w 
roku 2019 do europarlamentu 
wchodzi Włodzimierz Cimo-
szewicz i Leszek Miller. To 
nie pomyłka, w 2019 roku. 
Podejrzewam, ze gdyby ca-
łość populacji zamieszkującej 
pomiędzy Odrą a Bugiem 
porwało UFO, to gdyby na 
statku odbyło się głosowanie 
do parlamentu statkowego , też 
Cimoszewicz i Miller by we-
szli, a gdyby kandydował Kwa-
śniewski, wszedłby na 200%. 
Wyniki wyborów to wstrzą-
sający i bardzo depresyjny 
obraz społeczności osobliwej, 
w której nie ma, NIE MA, 
możliwości na jakąkolwiek, 
najmniejszą zmianę. Kłania 
tu się oczywiście sławetny 
eksperyment Ascha, w którym 
debil wybierze zawsze to co 
wszyscy inni nawet gdyby mu-
siał uznać , że czarne to białe. 
Co to jednak oznacza dla ludzi, 
którzy usiłują robić cokolwiek 
oryginalnego , czy konstruk-
tywnego w Polsce? Mam tu 
na myśli elitę wynalazców, czy 
wybitnych artystów itd. Ozna-
cza to, że ponieważ nikt nie 
pragnie najmniejszej zmiany, 
a lud chce tylko 200+, 300+ 
100+ cokolwiek+, które to + 
jest wpierwej ściągane podat-
kiem z tych, którym się jeszcze 
chce, należy się zwijać i to w 
podskokach. Ja rozumiem, ze 
ktoś już się wybudował i ma 
chorą mamę, to bardzo trud-
na sytuacja jeśli się rozważa 
wyjazd. Apeluję tedy do ludzi 
młodych, nie marnujcie czasu, 
w Polsce zawsze zwycięży par-
tia grubych, którzy wymyślili 
sprytny wymyk rozdawnictwa 
po uprzedniej kradzieży. Są 
tedy dwie opcje do wyboru: 
ci co kradną i nie dają plusa 
ale są piękniejsi - koalicja i 
ci co kradną ale odpalają pięć 
stów - PIS. Wracając jednak do 
sprawy mitu, dlaczego jest on 
tak potężny i ważny? Bez mitu 
nie istniałaby żadna wiary-
godna narracja sankcjonująca 
to ponure status quo. Z mojej 

perspektywy kluczowy jest 
mit biednego generała , który 
uratował kray przed inwazją 
na Czechosłowację 2. I choć 
Bukowski przedstawił skany 
protokołu telefonów Jaruzel-
skiego do Andropowa, mit ge-
nerała będzie istniał forewer. 
Dwa, reforma Balcerowicza, 
którą napisał Jeffrey Sachs na 
kolanie w jedną noc w redakcji 
wyborczej. Jeffrey Sachs, po 
20 latach swojego suflowania 
konsensusu waszyngtońskie-
go, obserwując losy krajów 
poddanych lobotomii wyraził 
był się, że to i owo by dziś 
zmienił. To i owo to z grubsza 
bilion (1000 miliardów) wy-
prowadzone z Polski przez tzw. 
trzecią RP. Oba mity są ściśle 
powiązane z mitem Wałęsy, 
ale tu zmilczę. Są jeszcze mity 
Geremka, Mazowieckiego i 
kogo tam jeszcze z UW. Mit 
Jedwabnego, za które prze-
praszał Kwaśniewski - twórca 
konstytucyi 97 (gwarantującej 
nowojorskim bankom dil 2 
+ 2 = 9), sprytnie obraca-
jący się w sosie niejasności 
mitologicznej, wybranego 
przez lud polski na 2 kadencje. 
Zwei!!! Dochodzi do tego mix 
z ósmą stroną magdalenki - 
porozumienie centrum, bracia 
Kaczyńscy obecni tam już 
wtedy, z czego jeden obecnie 
wyewoluował do postaci typu 
Sauron, oczywiście na polską 
miarę. Po drodze był Lepper 
gnojony przez wszystkie stro-
ny świata za Klewki, które to 
Klewki po 10 latach udowodnił 
sam Washington Post, a Sko-
limowski nawet sieknął film 
z Vincentem Gallo. Rzeczą 
oczywistą było tedy samo-
bójstwo chama. To z resztą 
logiczne bo chłopstwo rolne to 
ci co się najczęściej wieszają w 
Polsce, nie mylić z hipsterką. 
Obecnie mamy sytuację gdy 
Mike Pompeo publicznie w 
Warszawie wzywa rząd Ka-
czyńskiego do uregulowania 
kwoty w wysokości od 60 do 
300 mld $ (losowanie odpo-
wiedniej wysokości odbędzie 
się podczas jednego koła for-
tuny na jesieni w Amherst) na 
poczet nowego prawa spadko-
wego, które polega na tym , że 
majątek po jednym samotnym 
staruszku odziedziczy pew-
na organizacja z Kambodży, 
która upomina się o cash na 
podstawie zaświadczenia od 
lekarza, że też mają grupę a 
rh+ (jak ów staruszek). Mike 
Pompeo tedy popędza Ka-
czyńskiego, żeby nie zwlekał 
i na forum sejmu przeprowa-
dził wreszcie ustawę, która 
zagwarantuje domagającej się 

słusznie sprawiedliwości or-
ganizacji zadośćuczynienie… 
na co minister spraw zagra-
nicznych Czaputowicz reaguje 
jakby właśnie wykonywał 
jeden sławetny utwór Johna 
Cage Nawet film słynnego 
z niezależności sądu autora, 
który to obejrzało już 25 mln 
Polaków i w którym to kościół 
katolicki przedstawiono jako 
instytucję gdzie każdy ksiądz 
to amator seksu z nieletnimi, 
od Wojtyłły i Wyszyńskiego 
zaczynając a kończąc na Popie-
łuszce i Maksymilianie Kolbe, 
nie dał rady choć Morawiecki 
jak gdyby nigdy nic tańczył w 
Częstochowie za rączki z pe-
dofilami. Takie sprawy. PIS po 
tym wszystkim wychodzi na 
42 % i tak też będzie na jesieni. 
Jeśli weźmiemy pod uwagę, że 
ci państwo co zdobyli wczoraj 
odpowiednio 42 i 38 siedzieli 
30 lat temu kiedyś przy jednym 
stoliczku obraz gigantycznej 
czarnej dupy to będzie za 
mało. Cimoszewicz i Miller. 
Do tego pani co publicznie 
kłamała w sejmie. Gej , który 
organizuje procesje z cipką w 
miejsce Matki Boskiej i dwóch 
kolesiów , którzy pertraktowa-
li w willi Mosadu jak tu nie 
zrobić z Pileckiego bohatera. 
Wisienką na torcie jest spe-
cyalista od prywatyzacji ala 
Jeffrey, który głosował prze-
ciwko wprowadzeniu prawa o 
równej jakości produktów na 
terenie całej Europy. Innymi 
słowy pragnął aby proszki do 
prania w Polsce były troszkę 
chujowsze niż w Niemczech. 
To nie jest sci-fi. Ktoś na tych 
ludzi głosował. Jacyś istnieją-
cy w przestrzeni osobnicy z 
paszportami polskimi poszli 
i wrzucili w szparę urny od-
powiednio zakreśloną przez 
siebie karteczkę. W tym miej-
scu, żeby sprawę spiąć jakąś 
klamrą przychodzi mi jedynie 
na myśl koncert Gubaiduliny 
na altówkę... Tak. Ale czym 
jest tedy ów mit, że taki po-
tężny i działa jak utrwalacz na 
zombie , które idzie i głosuje 
na Cimoszkę, czy innego przy-
słowiowego Millera? Poddaję 
pod dyskusję tezę, że mitem 
gigantycznym jest kłamstwo, 
które sprawia, że istota ludz-
ka rodzi się i umiera sądząc, 
że miki maus to był król na 
Podlasiu a Lennon kiedyś 
walczył w Kambodży o wy-
zwolenie Anety Kręglickiej z 
łap trójki kier. No, ale gdzie 
jest Pawlak?!!! - ktoś zapyta. 
Odpowiem kwestią ze scena-
riusza mojego filmu - teren jest 
skażony dla jaj.

Tomasz Gwińciński

Mit generała istnieje do dzisiaj

Okazało się, że jednak jeste-
śmy społeczeństwem coraz 
bardziej świadomym! Tusk 
przekonywał nas, żebyśmy nie 
robili polityki, bo i tak nic od 
nas nie zależy. Miał wówczas 
rację. Ale ta racja przegrała w 
konfrontacji z oczekiwaniami 
narodu. Po dojściu prawicy do 
władzy okazało się, że jednak 
potrafimy myśleć, zmobilizo-
wać się i utrzymać to, co udało 
się osiągnąć.

Dobrze jest uświadomić 
sobie, o co chodzi PiS-owi, 
a o co Anty-PiS-owi. Ekipa 

obecnie rządząca wykazała 
empatię wobec tych, którym z 
jakichś powodów nie powiodło 
się oraz podjęła próbę napra-
wy państwa i wyciągnięcia 
go z zapaści spowodowanej 
rządami PO/PSL. Taka na-
prawa wymaga czasu i taktyki 
wobec grabieżców wszelkiej 
maści, wrogów wewnętrznych 
i zewnętrznych. Anty-PiS 
gardzi ludźmi, chce wyłącznie 
apanaży dla siebie, gotów jest 
sprzedać nawet własną matkę 
za psi pieniądz byle komu, 
wygaduje bzdury i obiecuje 

wszystkim wszystko. Tyl-
ko najmniej spostrzegawczy 
mogą dawać się nabierać ko-
lejny raz na obietnice, których 
partie zgromadzone w Koalicji 
Europejskiej nigdy przecież 
nie zamierzają dotrzymać.

Dlatego porozumienie mię-
dzy prawicą działającą dla 
Polski a anty-prawicą dzia-
łającą na szkodę Polski jest 
absolutnie niemożliwe. Mówią 
odrębnymi językami polskimi, 
mimo iż słowa, jakimi się 
posługują, brzmią tak samo.

Małgorzata Todd

Anty-PiS gardzi ludźmi, 

Rządy prawa faktycznie 
oznaczają przestrzeganie 
wyroków odpowiednich 
sądów. Nie zauważyłem 
jednak, aby Polska nie 
wypełniała orzeczeń TSUE 
- podkreślił w wywiadzie 
dla „Rzeczypospolitej” 
przewodniczący Bundesta-
gu Wolfgang Schauble.

Schauble pytany był w wy-
wiadzie o to, gdzie przebiega 
czerwona linia, której prze-
kroczenie może zaciążyć na 
stosunkach polsko-niemiec-
kich w kontekście sporu, jaki 
prowadzimy w Brukseli w 
sprawie przestrzegania zasad 
praworządności.

Rządy prawa - rule of law 
- faktycznie oznaczają prze-
strzeganie wyroków odpo-
wiednich sądów. Nie zauwa-
żyłem jednak, aby Polska nie 
wypełnienia orzeczeń TSUE. 
A to jest rozstrzygające - od-
powiedział.

Dodał, że miał na ten temat 
wiele dyskusji z przedstawicie-
lami polskiego rządu.

A jako przewodniczący 
Bundestagu z marszałkiem 
Sejmu. Przy tej okazji sły-
szałem: nie zawsze zgadzamy 
się we wszystkim z Komisją 
Europejską, inaczej interpre-
tujemy niektóre europejskie 
regulacje. A ja odpowiadałem: 
W porządku. Wasza opinia jest 
równie ważna i równie uza-
sadniona jak moja opinia, czy 
opinia Komisji Europejskiej. 
Ale jako prawnik mówię: jeśli 
nie jesteśmy w stanie uzgodnić 
wspólnego stanowiska, musi 
rozstrzygnąć TSUE. Czerwoną 
linią jest więc przestrzeganie 
jego warunków - podkreślił 
Schauble.

Pytany, czy obawia się o 
przyszłość polskiej demokra-
cji, przewodniczący Bunde-
stagu odparł:

Jestem Niemcem, znam 
historię. Biorąc to pod uwagę, 

uważam, że powinniśmy się 
skupić na utrzymaniu stabil-
ności niemieckiej demokracji.

Według niego, „Polacy nie 
potrzebują niemieckiego na-
uczyciela, aby Polska pozosta-
ła wolną demokracją”.

Z kolei my Niemcy nie za-
pominamy, że zjednoczenie 
Niemiec zaczęło się w Polsce, 
w Gdańsku, od Solidarności - 
dodał Schauble.

Na uwagę, że w Polsce jeste-
śmy coraz bardziej zaniepoko-
jeni rosnącym sceptycyzmem 
w Niemczech wobec Amery-
ki i jej prezydenta Donalda 
Trumpa oraz przekształcenia 
Republiki Federalnej Niemiec 
w niezależnego światowego 
gracza i pytanie, czy może 
to doprowadzić do punktu w 
którym Polska będzie musiała 
wybrać między Ameryką, a 
Niemcami Schauble odparł, 
że „to się nigdy nie stanie, bo 
Niemcy nigdy nie będą świa-
towym graczem”.

Jedynym światowym gra-
czem którego mogę sobie 
wyobrazić, nie jest ani Francja, 
ani Polska, ani Niemcy - tylko 
Europa. Polska nie stanie więc 
przed takim wyborem. Tak, 
jak w stosunkach między Pol-
ską, a Niemcami stosunki mię-
dzy Ameryką, a Europą, a w 
szczególności między USA, a 
Niemcami, nie zależą od tego, 
kto jest w danym momencie 
prezydentem USA, a kto jest 
kanclerzem. Po tragedii cza-
sów Hitlera i II wojny świato-
wej, po Auschwitz i wszystkich 
zbrodniach wojennych Niemcy 
nigdy nie dostaliby szansy 
na nowy początek, gdyby nie 
hojność i wspaniałomyślność 
Amerykanów. My w Europie 
dzielimy z Ameryką te same 
wartości wolności, godno-
ści ludzkiej, praworządności, 
sprawiedliwości społecznej

—mówił Schauble.
Na pytanie, czy stanowi-

sko, że tylko Ameryka może 

Polskę obronić przed Rosją 
jest słuszne, Schauble od-
powiedział, że „Europejska 
obronność w przewidywalnej 
przyszłości nie może istnieć 
bez Ameryki”.

    To może być cel Euro-
py, ale droga do niego jest 
daleka. Więc nie wolno nam 
zapomnieć, że potrzebujemy 
Ameryki. A jeśli Amerykanie 
zechcieliby mnie wysłuchać, 
powiedziałbym im, że im rów-
nież przydałaby się intensyw-
niejsza współpraca z Rosją. 
To byłoby bardzo pożądane, 
ale tylko pod warunkiem, że 
Rosjanie zgodzą się na prze-
strzeganie fundamentalnych 
zasad prawa międzynarodo-
wego. To dotyczy w szcze-
gólności Ukrainy i Półwyspu 
Krymskiego. Granice muszą 
być przestrzegane, nie można 
ich zmieniać siłą czy groźbą - 
podkreślił Schauble.

Ale jeśli to będzie zapew-
nione to zwłaszcza Polska ma 
interes w tym, aby mieć moż-
liwie jak najlepsze stosunki z 
Rosją. Im ściślej Europejczycy 
współpracują tym większe są 
szanse, że skłonimy Rosję do 
konstruktywnej współpracy - 
dodał szef Bundestagu.

Na uwagę, że pozostaje pro-
blem Nord Stream 2 Schauble 
odpowiedział, że kandydat 
Europejskiej Partii Ludowej 
na szefa Komisji Europejskiej 
Manfred Weber, jest przeciw-
ny Nord Stream 2.

Ja ko  p r z ewo d n icz ą cy 
Bundestagu muszę pozostać 
wstrzemięźliwy. Ale osobiście 
nigdy nie byłem zwolennikiem 
projektu, który nie budzi za-
ufania krajów, które są naszy-
mi przyjaciółmi i są położone 
między nami, a Rosją. Po-
winniśmy unikać działania w 
izolacji, wbrew przytłaczającej 
większości krajów Unii - pod-
kreślił Schauble.

kk/PAP

Polska spełnia orzeczenia TSUE

...I nie stało się to w Iraku, 
Afganistanie czy na Sri 
Lance, a... na północy 
Polski, w czasie jednej z 
obrzydliwych homo-parad. 
Być może dotarło do  Czy-
telników POWIATY GMI-
NY, co wydarzyło się pod 
koniec maja w Gdańsku... 
Środowiska LGBT ohydnie 
zakpiły z uroczystości 
Bożego Ciała, w czasie 
której oddajemy cześć Panu 
Jezusowi w Najświętszym 
Sakramencie.  

W tej obrzydliwej profanacji: 
uczestnicy marszu przebrali 
się za „tęczowe madonny”, 
nieśli transparenty uderzające 
w katolików i wyśmiewające 
Matkę Bożą, a nawet sparo-
diowali kapłana niosącego 
monstrancję. Proszę pozwolić, 
że oszczędzę  szczegółów 
dotyczących tego, czym za-
stąpiono Hostię. Proszę mi 
wierzyć – było to straszne 
bluźnierstwo.

Jakby tego było mało, ho-
mo-paradę zainaugurowa-
ło wystąpienie... prezydent 
Gdańska, która wiele mówiła 
o... tolerancji i szacunku do 
drugiego człowieka. tak wła-
śnie wygląda współczesny 
terroryzm! Oczekują wobec 
siebie tolerancji, a sami ude-
rzają w najważniejsze wartości 
innych ludzi. Najgorsze w tym 
wszystkim jest to, że wielu Po-
laków nie ma odwagi potępić 
takich zachowań, bo boją się 
być posądzeni o dyskrymina-
cję i nietolerancję. Cynizm tak 
zwanych środowisk LGBT jest 

tak wielki, że bezczelnie po-
wołują się nawet na chrześci-
jańskie przykazanie miłości!!! 
To podła manipulacja. I nie ma 
na to mojej zgody!

Ufam, że  Czytelnicy rów-
nież sprzeciwiają się tego typu 
obrzydliwym prowokacjom 
i odpowiedzą na to ogrom-
ne bluźnierstwo prawdziwie 
katolicką postawą. Ma cie do 
tego doskonałą okazję już 20 
czerwca - w uroczystość Boże-
go Ciała. Gorąco zachęcam  do 
kliknięcia w ten link i zamó-
wienia poświęconej przez ka-
płana tkaniny z wizerunkiem 
Najświętszego Sakramentu, a 
następnie wywieszenia jej w 
swoim oknie lub na balkonie. 
Wymiary tkaniny (33,5 cm x 
46,5 cm) sprawiają, że będzie 
ona bardzo dobrze widoczna w 
ten uroczysty dzień.

To doskonała okazja do 
wynagrodzenia wszelkich 
zniewag uczynionych w Pol-
sce względem Najświętszego 
Sakramentu. To, co wydarzy-
ło się w Gdańsku jest prze-
cież olbrzymią zniewagą i nie 
możemy pozostawać wobec 
takich zachowań obojętni. 
Tam zakpiono z samego Pana 

Boga!, dzięki temu wizerunko-
wi możemy publicznie wyznać 
swoją wiarę i kontynuować 
tę wspaniałą wielowiekową 
tradycję.

Jestem przekonany, że nasze 
serca raduje się równie mocno 
jak moje, gdy widzimy ten 
rozmodlony tłum wiernych, 
dzieci pierwszokomunijne 
sypiące kwiaty, te pięknie 
przyozdobione okna i ulice...

Tak, chcę otrzymać poświę-
cony przez kapłana wizerunek

Najświętszego Sakramentu 
i wywiesić go w uroczystość 
Bożego Ciała

Na koniec gorąco proszę  o 
modlitwę w intencji wszyst-
kich tych, którzy grzeszą 
wobec Najświętszego Sakra-
mentu. Będzie to prawdzi-
wie chrześcijańska postawa i 
piękny uczynek miłosierdzia 
względem drugiego człowie-
ka. Pozdrawiam  serdecznie 
i modlę się o siłę i odwagę 
, które będą pomocne w co-
dziennym stawaniu w obronie 
naszej wiary i katolickich 
wartości.

Sławomir Olejniczak
Prezes Stowarzyszenia

im. Ks. Piotra Skargi

Bluźnierstwo środowisk LGBT

PIEKARNIA 
CUKIERNIA
EUGENIUSZA KOCIKA
w Rakoniewicach 
Plac Powst. Wlkp.
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 Nowy Tomyśl
Hasło tegorocznego Ogólno-
polskiego Tygodnia Czyta-
nia Dzieciom, które brzmi: 
„Wychowanie przez sport i 
czytanie” bibliotekarki ze 
Strefy Koloru Miejskiej i 
Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej w Nowym Tomyślu 
wzięły sobie głęboko do 
serca i zadbały o to, by od 3 
do 7 czerwca, nowotomyscy 
przedszkolacy - ruchu i 
dobrych książek  mieli pod 
dostatkiem. 

Pomogli w tym: Sylwia Szeliga 
ze Studia Fitness, Adam Polań-
ski ze Szkoły Podstawowej nr 
2 oraz Jerzy Nowak z LKS Bu-
dowlani Całus Nowy Tomyśl. 
Współpraca z osobami na co 
dzień związanymi ze sportem 
zaowocowała serią spotkań 
wypełnionych lekturą i mnó-
stwem pozytywnej, sportowej 
energii.

Czytelniczy tydzień zain-
augurowała Sylwia Szeliga 
– instruktorka fitness, która w 
swoim studio ćwiczeń ugościła 
dzieci z Przedszkola „Bolka 
i Lolka”.   Po dynamicznej 
rozgrzewce na trampolinach, 
przedszkolacy mogli złapać 
oddech słuchając czytanego 
na głos opowiadania autorstwa 
Katarzyny Ziemnickiej pt. 
„Florentynka się odchudza”. 
Następnie, zgodnie z instruk-
tażem i w rytm wesołej muzyki 
gimnastykowały się na matach 
oraz przy użyciu zwisających, 
specjalnych pasów do ćwiczeń.

 Nazajutrz, okazało się, że 
całkiem nieźle w roli przy-

rządu do ćwiczeń sprawdza 
się również książka. Udowod-
niły to dzieci odwiedzające 
Strefę Koloru, które wzięły 
udział w wyjątkowym tre-
ningu przygotowanym przez 
bibliotekarki. Po wysłuchaniu 
opowiadania Ireny Landau 
pt. „Kuba i niesforna piłka” 
dzieci, z pomocą książek 
mogły sprawdzić swoją ko-
ordynację ruchową. Spacer 
po linie z książką na głowie 
i podnoszenie książkowych 
„ciężarów” to tylko niektóre 
z zaproponowanych biblio - 
ćwiczeń. Wyzwaniem okazało 
się również rozpoznawanie 
różnych rodzajów piłek i 

przyporządkowanie im od-
powiedniej dyscypliny sportu. 

Ale o piłkach nie można 
przecież tylko czytać i rozma-
wiać! O tym, jaką frajdę spra-
wia strzelanie goli, przekonały 
się dzieci z Przedszkola „Zaci-
sze”, które odwiedziły Adama 
Polańskiego w jego miejscu 
pracy, czyli w hali sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 2. Dla 
większości przedszkolaków 
była to pierwsza wizyta w 
takim miejscu, tym większe 
wrażenie zrobiła na dzieciach 
możliwość wzięcia udzia-
łu w prawdziwych zajęciach 
sportowych, a dokładniej: 
czytelniczo – sportowych. 

Zanim bowiem, nauczyciel 
wychowania fizycznego zapro-
ponował dzieciom atak z piłką 
na bramkę oraz rzut piłeczką w 
dal, przeczytał książkę Zofii 
Staneckiej pt. „Basia i piłka 
nożna”. 

Po gimnastyce, bieganiu i 
strzelaniu goli, nadszedł czas 
na dźwiganie. Każdy nowoto-
myślanin wie, że jeśli chodzi 
o podnoszenie prawdziwych 
ciężarów, to nie ma lepszych 
od sportowców z LKS „Bu-
dowlani”. W ostatnim dniu 
obchodów Ogólnopolskiego 
Tygodnia Czytania Dzieciom, 
przedszkolaków ze szkolnego 
oddziału „Plastusiowego Osie-
dla” w siedzibie klubu ugościł 
pan Jerzy Nowak wraz zawod-
niczkami. Kornelia Dolewa 
i Klaudia Cicha przeczytały 
rozdział z książki „Mikołajek 
i inne chłopaki” autorstwa  
Sempe i Gościnnego, zatytuło-
wany: „Lekkoatleci”, po czym 
zaproponowały dzieciom pod-
noszenie sztangi. Oczywiście 
została one specjalnie zmon-
towana na potrzeby spotkania, 
z uwzględnieniem dziecięcych 
możliwości. Po próbie wła-
snych sił przedszkolacy mogli 
obserwować profesjonalny tre-
ning podnoszenia ciężarów w 
wykonaniu Kariny Mańczak. 

Nie ma wątpliwości, że 
wszystkie sportowe i czytel-
nicze atrakcje, zaproponowa-
ne w XVIII Ogólnopolskim 
Tygodniu Czytania Dzieciom 
skutecznie rozgrzały zarówno 
ciała, jak i umysły każdego 
małego uczestnika zajęć. Wy-
chowanie przez sport i czyta-
nie stało się faktem.  

Po pomnikach-ławeczkach 
prezentujących założycieli 
Wszechnicy Piastowskiej 
przyszedł czas na uhonoro-
wanie studentów. Ławeczka 
prezentująca studenta i 
studentkę stanęła przed DS 
„Hanka” przy al. Niepod-
ległości. 

Jej podłoże wykonano z szare-
go, polerownego granitu strze-
gomskiego, odlew powstał z 
brązu. Studentka trzyma w 
ręku laptop, student książkę, 
na której widnieje cytat. Są 
to słowa pierwszego Rektora 
Uniwersytetu Poznańskiego, 
prof. Heliodora Święcickiego, 
które kierował właśnie do 
studentów: „Strzeżcie się sza-
rzyzny życia, w którym nie ma 
wielkich ukochań i słońc wiel-
kich”. - Uniwersytet to nie tyl-
ko profesorowie. Uniwersytet 
to studenci – mówi JM Rektor 
UAM prof. Andrzej Lesicki. 
– Bardzo zależało mi, aby za 
pomocą tych pamiątkowych, 
związanych ze stuleciem Uni-
wersytetu Poznańskiego ła-
weczek, uhonorować oprócz 
ojców założycieli także stu-
dentów. Od początku tworzyli 
nasz Uniwersytet, stanowią 
jego fundament. Bo uczelnia to 
wspólnota profesorów i uczo-
nych przez nich studentów. 
Pomysł uhonorowania założy-
cieli ławeczkami-pomnikami 
zrodził się już w poprzednich 
kadencjach, bo te pierwsze 
ławeczki były stawiane na 
90-lecie Uniwersytetu – dodaje 
Rektor.

Fundatorem ławeczki jest 
Fundacja UAM. - Doprowa-
dziliśmy do końca zamysł, któ-
ry powstał  10 lat temu – mówi 
Prezes Fundacji, prof. Jacek 
Guliński. – Właśnie ta ławecz-
ka jest wisienką  na torcie w 
całej serii ławeczek. Odwołuje 
się do teraźniejszości, ale też 

zwraca się ku przyszłości. To 
studenci są solą tego uniwersy-
tetu i im też należy się, w takiej 
architektonicznej formie, uwa-
ga. Miejsce idealnie do tego 
pasuje – dodaje prof. Guliń-
ski. Lokalizacja pomnika jest 
nieprzypadkowa. Akademik 
„Hanka” mieści się w cen-
trum miasta i jest najstarszym 
poznańskim domem studenc-
kim. - Chcieliśmy ulokować 
ławeczkę w miejscu pięknym, 
uczęszczanym przez miesz-
kańców Poznania, należącym 
do Uniwersytetu, do całej jego 
społeczności, bez względu na 
przynależność wydziałową. To 
pomnik wszystkich studentek 
i studentów. Liczę, że pięknie 
wrośnie w panoramę Poznania 
jako miasta akademickiego i 
będzie żył jako miejsce spo-
tkań, pamiątkowych fotogra-
fii, miejsce charakterystyczne 
i lubiane – mówi Prorektor 
UAM ds. studenckich, prof. 
Bogumiła Kaniewska.

 Autorem projektu jest arty-
sta rzeźbiarz Roman Kosmala. 
– Rzeźbiąc tę dziewczynę i 
chłopaka, bardzo młodych, 
nie sposób było nie wracać do 
wspomnień z czasów studenc-
kich, kiedyśmy przeżywali te 
emocje związane z perype-

tiami studiowania, ale też bu-
dowaliśmy swoją osobowość. 
Myślę, że uczelnia, obok dy-
plomu, daje jeszcze coś bardzo 
ważnego - daje paszport do cie-
kawego i kreatywnego życia. 
Starałem się  wyrzeźbić coś, 
co jest niematerialne: rodzące 
się plany, marzenia, uczucie. 
Myślę, że właśnie od marzeń 
wszystko się zaczyna – mówi 
Roman Kosmala.

-  Dla nas studentów to 
wielki zaszczyt i przyjem-
ność, że poza założycielami 
uniwersytetu, taką ławeczkę 
mają także studenci - najlicz-
niejsza i najdłużej istniejąca, 
zaraz przed profesorami, gru-
pa na naszym uniwersytecie 
– mówi Joanna Maruszczak, 
Przewodnicząca Parlamen-
tu Samorządu Studentów 
UAM. – Kiedy powstawał 
uniwersytet, mieliśmy tyl-
ko książki, teraz używamy 
również komputerów, więc 
mamy nadzieję, że połączenie 
tych dwóch atrybutów będzie 
ponadczasowe. powiŁaweczkę 
wykonała pracownia rzeź-
biarsko-odlewnicza „Garstka 
Studio” S.C. Piotr Garstka, 
Andrzej Garstka.

Krzysztof Wodniczak
Fot. Jagoda Haloszka. 

Sportowcy czytają dzieciom

Ławeczka studencka przed DS Hanka

Coraz więcej wielkopolskich 
pracodawców zatrudnia oso-
by niepełnosprawne. Tylko 
w 2018 roku na terenie woje-
wództwa było takich praco-
dawców ponad 5 tys. Otrzy-
mali oni dofinansowanie z 
PFRON-u o wartości 370 mln 
zł. W Wielkopolsce liczba 
zatrudnionych pracowników 
z niepełnosprawnościami wy-
nosi ok. 40 tys. 

W województwie wielkopol-
skim od 2015 roku odnoto-
wano systematyczny wzrost 
liczby pracodawców otrzy-
mujących dofinansowanie do 
wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych (od 2015 
r. – 3,9 tys. pracodawców do 
5 tys. w 2018 r.) oraz syste-
matyczny wzrost kwoty wy-
płacanego dofinansowania o 
23 mln zł (347 mln zł w 2015 
r. do 370 mln zł w 2018 r.). 
W tym okresie wzrosła także 
kwota refundacji składek na 
ubezpieczenia społeczne osób 
niepełnosprawnych wykonują-
cych działalność gospodarczą 
(z 10,9 mln zł do 12,3 mln zł). 

– Warto docenić zaangażo-
wanie wielkopolskich praco-
dawców, którzy coraz chętniej 
zatrudniają osoby z niepełno-
sprawnościami – mówi Prezes 
Zarządu PFRON Marlena 
Maląg. Zauważa ona, że środki 
na dofinansowania do wyna-
grodzeń pracowników nie-
pełnosprawnych z roku na rok 
rosną. – W skali całego kraju 
w 2018 roku dofinansowanie 
do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych wynosiło 
3 mld 317 mln zł. W tegorocz-

nym planie finansowym na 
ten cel zabezpieczona została 
nieco wyższa kwota 3 mld 321 
mln zł. Tylko do końca maja br. 
w całym kraju wypłaciliśmy 
już 1 mld 306 mln zł – dodaje 
Marlena Maląg. 

W ostatnich latach wyraźnie 
zmniejsza się dysproporcja 
pomiędzy zarejestrowanymi 
w Systemie Obsługi Dofinan-
sowań i Refundacji (SODiR 
– red.) PFRON pracownikami 
niepełnosprawnymi z otwarte-
go i chronionego rynku pracy. 
Jeszcze w grudniu 2013 r. 
udział pracowników zakładów 
pracy chronionej w stosunku 
do ogółu pracowników niepeł-
nosprawnych, zarejestrowa-
nych w SODiR wynosił 66,2 
proc. W prowadzonej przez 
PFRON Ewidencji Zatrudnio-
nych Osób Niepełnosprawnych 
w grudniu 2018 roku było 
zarejestrowanych 252 tys. 
pracowników niepełnospraw-
nych, których wynagrodze-
nia są dofinansowywane ze 
środków PFRON, w tym: na 
chronionym rynku pracy 107 
tys. osób (42,5 proc.), oraz na 
otwartym rynku pracy 145 
tys. osób (57,5 proc.).  Dla 
porównania w grudniu 2017 
roku odnotowano ogółem 260 
tys. zarejestrowanych osób 
niepełnosprawnych (122 tys. 
rynek chroniony tj. 46,9 proc. 
i 138 tys. rynek otwarty tj. 
53,1 proc.). – W Wielkopolsce 
w styczniu 2019 stosunek pra-
cowników niepełnosprawnych, 
których wynagrodzenia są 
dofinansowywane ze środków 
PFRON z otwartego i chro-
nionego rynku pracy wyniósł 

65,1 proc. do 34,9 proc., co 
świadczy o mniejszej dyna-
mice zmian w tym zakresie 
w tej części Polski – wyjaśnia 
Marlena Maląg. 

PFRON tworzy warunki 
sprzyjające pełnemu uczest-
nictwu osób z niepełnospraw-
nościami w życiu zawodo-
wym i społecznym poprzez 
takie programy, jak np. „Ak-
tywni Plus”, na które zostało 
przeznaczonych ponad 35 
mln zł. W rezultacie osoby z 
niepełnosprawnością mogą 
podejmować zatrudnienie 
na otwartym rynku pracy w 
dużych przedsiębiorstwach 
realizujących misję społecznej 
odpowiedzialności biznesu. 
Dotychczas PFRON w ramach 
programu Praca-Integracja 
nawiązał współpracę z Pocztą 
Polską, Grupą Enea oraz PKN 
Orlen. Na przykład Poczta 
Polska w wyniku współpracy 
z PFRON-em zatrudniła 283 
osoby w skali kraju, z czego 
22 osoby zostały zatrudnione 
przy udziale oddziału Fundacji 
Aktywizacja mieszczącego 
się w Poznaniu. Kandydaci do 
świadczenia pracy w Poczcie 
Polskiej S.A. są przygotowy-
wani poprzez działania Funda-
cji Aktywizacja w zakresie re-
krutacji, doradztwa i wsparcia, 
rozumianego, jako doradztwo 
zawodowe, psychologiczne, 
prawne, Job Crafting, Trener 
Pracy, szkolenia podnoszące 
kwalifikacje/kompetencje 
zawodowe, warsztaty umiejęt-
ności zawodowych, szkolenia 
e-learningowe oraz wsparcie 
w procesie utrzymania za-
trudnienia.

Pracodawcy zatrudniają osoby 
niepełnosprawne 

Na zdjęciu od lewej: Prezes FUAM prof. Jacek Guliński, JM Rektor UAM prof. 
Andrzej Lesicki, Przewodnicząca PSS UAM Joanna Maruszczak. 

 Nowy Tomyśl
Dlaczego powstawały herby 
i kto mógł je posiadać? Te 
pytania padły 13 czerwca, w 
trakcie warsztatu heraldyczne-
go, przeprowadzonego przez 
bibliotekarki w Strefie Koloru 
Miejskiej i Powiatowej Bi-
blioteki Publicznej w Nowym 
Tomyślu. 

Odpowiedzi na nie padły 
w krótkim filmie, pt. „Kto 
wymyślił herby?” autorstwa 
Fundacji Uniwersytet Dzieci, 
który uczestnicy bibliotecz-
nych zajęć z uwagą obejrzeli. 
Następnie, dzięki prezentacji 
dzieci poznały różne przy-
kłady herbów, m.in. herby 
Piastów i Jagiellonów, herby 
rycerskie, szlacheckie oraz 
herby różnych miast. To po-
zwoliło dostrzec ich dużą 

różnorodność, symbolikę ele-
mentów, a także stało się pre-
tekstem do przywołania treści 
znanych, polskich legend np. 
o Lechu, Czechu i Rusie, 
czy warszawskiej syrenie. Po 
części teoretycznej, uczestnicy 
zajęć ochoczo przystąpili to 
tworzenia własnych herbów, 
wyciętych z drewna i przy-
gotowanych wcześniej przez 
pana Edwarda Kupca. Efekty 
pracy twórczej okazały się za-
skakujące, świadcząc o dużej 
pomysłowości oraz wielu pa-
sjach uczestników warsztatów.

Warsztat odbył się w ramach 
cyklu „A to historia! Czyli sto 
POCIECH z KRÓLÓW POL-
SKICH” dofinansowanego 
ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury.

Jak to z herbami bywało?
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m Kościan
Rozpoczęły się prace termo-
modernizacyjne budynku 
Starostwa Powiatowego w 
Kościanie przy ulicy Go-
styńskiej 38.

Pierwszy etap prac, który pole-
gał na dociepleniu stropodachu 
nas głównym budynkiem, zo-
stał zrealizowany w 2015 roku. 

W ramach termomoderni-
zacji ściany fundamentowe i 
nadziemne zostaną ocieplone 
styropianem o grubości 12 cm. 
Styropian zostanie położony 
na powierzchni 670 metrów 
kwadratowych.  W płytach 
styropianowych montowanych 
na ścianach zostaną schowane 
wszystkie rurki i przewody 
znajdujące się na elewacji. 
Dodatkowe ocieplenie spo-
woduje konieczność wymiany 
opierzeń murków ogniowych i 
parapetów zewnętrznych. Po 
wykonaniu termomodernizacji 
budynek, przy gruncie, zosta-
nie wyłożony płytkami klin-
kierowymi. Elewacja zostanie 
wykończona tynkiem mine-
ralnym pomalowanym farbą w 
kolorze białym, szarym i brą-
zowym. Będzie nawiązywała 
do elewacji otwartego w ubie-
głym roku nowego budynku 
Wydziału Komunikacji i Dróg. 

Łączny koszt remontu wy-
niesie ponad 240 tysięcy zło-

tych. 70 procent tej kwoty zo-
stanie sfinansowane z budżetu 
Powiatu Kościańskiego, a 30 
procent pokryje Wielkopolski 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Poznaniu.

Przy okazji remontu zosta-
ną wymienione przy wejściu 
do budynku schody oraz 

podjazd dla osób niepełno-
sprawnych.

Planowany ter m in za -
kończenia inwestycji to 30 
września 2019 roku. Podczas 
remontu do budynku i dzia-
łających w nim instytucji bę-
dzie można wejść przez nowy 
Wydział Komunikacji i Dróg. 

Wojewoda wielkopolski 
Zbigniew Hoffmann wrę-
czył wspólnie z zastępcą 
komendanta wojewódz-
kiego policji w Poznaniu 
Romanem Kusterem oraz 
przedstawicielem Zarzą-
du Wojewódzkiego NSZZ 
Policjantów województwa 
wielkopolskiego nagrody 
i puchary zwycięzcom 
Turnieju Par Patrolowych - 
Patrol Roku 2019.

- Wasz profesjonalizm, przy-
gotowanie i wyszkolenie jest 
rzeczą bardzo przydatną w 
codziennej służbie. Kibicuje-
my wam i życzymy sukcesów 
w kolejnym, krajowym etapie 
zawodów w Słupsku - mówił 
wojewoda wielkopolski Zbi-
gniew Hoffmann.

W tym roku na pierwszym 
miejscu podium zawodów 
stanęli policjanci z Komendy 
Powiatowej Policji w Wolsz-
tynie. Drugie miejsce zajęła 
para patrolowa z Komendy 
Miejskiej Policji w Kaliszu. 

Trzecie miejsce przypadło 
funkcjonariuszom z Komisa-
riatu Wodnego w Poznaniu. 
Dwie najlepsze pary będą 
reprezentować nasz region 
podczas XXVI edycji finału 
turnieju, który tradycyjnie 
odbędzie się we wrześniu w 
Słupsku.

Turniej Par Patrolowych jest 
formą doskonalenia zawodo-
wego policjantów pełniących 

służbę patrolowo-interwencyj-
ną. W zawodach uczestniczyły 
33 pary patrolowe z Wielko-
polski. Policjanci rywalizo-
wali w trzech konkurencjach: 
teście wiedzy zawodowej, 
testach sprawnościowych oraz 
wyszkolenia strzeleckiego. 
Wielkopolska edycja zawodów 
odbyła się pod honorowym 
patronatem wojewody wiel-
kopolskiego.

Termomodernizacja starostwa

Nagrody dla najlepszych par 
patrolowych

Posiedzenie Wojewódzkiej 
Komisji do Spraw Bezpie-
czeństwa i Higieny Pracy w 
Rolnictwie Indywidualnym 
przy Okręgowym Inspekto-
rze Pracy w Poznaniu odby-
ło się 25.06.2019 r. na terenie 
gospodarstwa rolnego Jo-
lanty Magdaleny Tomczyk 
w Nowych Grądach. 

Na początku spotkania go-
spodarze przedstawili film 
promujący swoją działalność 
z zakresu hodowli pomidorów 
szklarniowych oraz zapoznali 
członków Komisji z wdrożo-
nym systemem bezpiecznego 
wykonywania pracy wraz ze 
stosowanymi środkami ochro-
ny indywidualnej. Następnie 
dokonano wizytacji gospodar-
stwa rolnego gdzie omówiono 
poszczególne procesy pro-
dukcyjne hodowli. W dalszej 
części posiedzenia Andrzej 
Zalewski, Główny Specjalista 
w Okręgowym Inspektoracie 
Pracy w Poznaniu - Oddział 
w Ostrowie Wielkopolskim, 
przedstawił propozycje przed-
sięwzięć na rzecz ograniczania 
zagrożeń przy pracy rolniczej 
w związku ze zbliżającymi się 
żniwami. Szczególną uwagę 
zwrócono na apel skierowany 
do rolników mający na celu 
przypominać o prawidłowym 
i przede wszystkim bezpiecz-
nym wykonywaniu pracy w 
gospodarstwach rolnych. 

W posiedzeniu uczestni-
czyli: Wojciech Jankowiak, 
W-ce Marszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, Stani-
sława Ziółkowska, Okręgowy 
Inspektor Pracy w Poznaniu, 
Tomasz Gajdziński, Zastęp-
ca Okręgowego Inspektora 
Pracy w Poznaniu, Włodzi-

mierz Traczyński, Starszy 
Inspektor Pracy, Specjalista 
w Okręgowym Inspektoracie 
Pracy w Poznaniu, Andrzej 
Zalewski, Główny Specjalista 
w Okręgowym Inspektoracie 
Pracy w Poznaniu - Oddział 
w Ostrowie Wielkopolskim, 
Piot r Walkowsk i, Prezes 
Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej, Łukasz Grabowski, Z-ca 
Dyrektora Oddziału Regio-
nalnego KRUS w Poznaniu, 
Krzysztof Buchelt, Kierownik 
Placówki Terenowej KRUS, 
mł.asp. Marcin Smuszkiewicz, 
Wydział Prewencji Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Po-

znaniu, kpt. Radosław Hurnik, 
Komenda Wojewódzka Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Po-
znaniu, Marta Matuszewska, 
Wielkopolski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego w Pozna-
niu, Jolanta i Paweł Tomczyk, 
Właściciele gospodarstwa 
rolnego „Jolanta Magdalena 
Tomczyk”, Mariusz Ramski, 
gospodarstwo rolne „Jolanta 
Magdalena Tomczyk” dział 
BHP, Jakub Kałek, sekre-
tarz Wojewódzkiej Komisji 
do Spraw Bezpieczeństwa i 
Higieny Pracy w Rolnictwie 
Indywidualnym.

www.poznan.pip.gov.pl

Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji 
do Spraw BHP w Rolnictwie

W dniach 3-5 lipca odbędzie 
się w Polsce Szczyt Bałkanów 
Zachodnich Poznań 2019 – 
międzynarodowa inicjatywa 
na rzecz współpracy regional-
nej. Szefowie państw, mini-
strowie spraw wewnętrznych, 
zagranicznych oraz gospodar-
ki będą rozmawiać nt. kwestii 
kluczowych dla regionu Bał-
kanów Zachodnich. 

Wydarzenie jest organi-
zowane w ramach polskiego 
przewodnictwa w Procesie 
Berlińskim – inicjatywy, która 
została zapoczątkowana przez 
Niemcy i łączy partnerów z 
Bałkanów Zachodnich oraz 
poszczególnych państw Unii 
Europejskiej. W spotkaniach 
wezmą udział przedstawicie-
le rządów państw: Albania, 

Bośnia i Hercegowina, Czar-
nogóra, Kosowo, Macedonia 
Północna, Serbia oraz niektóre 
kraje członkowskie UE: Au-
stria, Bułgaria, Chorwacja, 
Francja, Grecja, Niemcy, Pol-
ska, Słowenia, Wielka Bryta-
nia i Włochy.

Dodatkowych informacji udziela:
Karolina Nawrot | +48 603 412 555 | 

karolina.nawrot@grupamtp.pl   

Szczyt Bałkanów Zachodnich na MTP

Wojewoda wielkopolski 
Zbigniew Hoffmann pod-
pisał z sześcioma gminami 
i jednym powiatem umowy 
na inwestycje drogowe w 
ramach rządowego pro-
gramu pod nazwą Fundusz 
Dróg Samorządowych. 
Łączna wartość środków, 
które trafią do samorzą-
dów, to 9,5 mln zł. Otrzy-
mają je gminy Babiak, 
Margonin, Ceków-Kolonia, 
Przygodzice, Kiszkowo, 
Damasławek oraz powiat 
jarociński. Kolejne umowy 
zostaną podpisane z blisko 
dwudziestoma samorząda-
mi, a uroczystość odbędzie 
się 2 lipca w Wielkopolskim 
Urzędzie Wojewódzkim. 

Największe środki z puli 9,5 
mln otrzyma powiat jarociń-
ski, do którego trafi 5,5 mln 
zł. Z kolei wśród gmin ponad 
milionowe wsparcie uzyskała 
gmina Kiszkowo. Wojewoda 
wielkopolski pogratulował 
samorządom, zauważając, że 
jako pierwsi podpisali umowy 
w ramach rządowego Fundu-
szu Dróg Samorządowych.  
- To pierwsze umowy z puli 
ponad 100 mln zł, które tra-
fiły do wielkopolskich samo-
rządów. Spotykamy się dziś 
dlatego, by te umowy, a co za 
tym idzie, środki finansowe, 
mogły w najbliższych dniach 
trafić na gminne i powiatowe 
konta – mówił Zbigniew Hof-

fmann. - Sami najlepiej wiecie, 
że te pieniądze realnie zmie-
niają przestrzeń, poprawiają 
bezpieczeństwo i powodują, 
że standard życia waszych 
mieszkańców znacząco się 
podnosi – tłumaczył. 

Zbigniew Hoffmann życzył 
samorządom także solidnych 
wykonawców inwestycji. - Na 
koniec życzę wszystkim powo-
dzenia w realizacji inwestycji, 
ale przede wszystkim życzę 
wam rzetelnych i terminowych 
wykonawców tych projektów. 
Dziś rynek wykonawców jest 
dość specyficzny, co pewnie 
sami obserwujecie, i jeśli tra-
ficie na dobre i solidne firmy, 
to jest to kluczowy czynnik w 
realizacji inwestycji prawie tak 

samo ważny jak otrzymane 
wsparcie finansowe – mówił. 

Fundusz Dróg Samorzą-
dowych ma na celu popra-
wę bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i parametrów 
technicznych lokalnej sieci 
drogowej, a także poprawę 
oraz zwiększenie atrakcyj-
ności i dostępności terenów 
inwestycyjnych. Rozwój lokal-
nej infrastruktury drogowej 
stanowi przy tym działanie 
komplementarne do inicjatyw 
podejmowanych na szczeblu 
krajowym w odniesieniu do 
budowy systemu autostrad 
i dróg ekspresowych, przy-
czyniając się do stworzenia 
spójnego i zintegrowanego 
systemu transportowego. 

Pierwsze umowy w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych podpisane 
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Rafał Grupiński to były 
opozycjonista, założyciel 
pisma Czas Kultury, poeta, 
były przewodniczący klubu 
parlamentarnego Platformy 
Obywatelskiej, Rafał Gru-
piński, zapowiada realiza-
cję postulatów środowisk 
LGBT.

Według słów polityka miałoby 
do niej dojść po wyborach do 
parlamentu krajowego. Roz-
mowę przechodnia z Rafałem 
Grupińskim, podczas dzisiej-
szego marszu Koalicji Euro-
pejskiej, publikuje portal Nie-
zależna.pl. Przechodzień pyta 
polityka o stosunek Platformy 
Obywatelskiej do czołowego 
postulatu środowisk LGBT - 
wprowadzenia tak zwanych 
związków partnerskich. - My 
będziemy na pewno w tej 
sprawie działać progresywnie. 
Ale po dwudziestym którymś 
października... Po prostu musi-
my też prowincję przyciągnąć 
do głosowania (...) stąd też 
dzisiaj nie eksponujemy tego 
za bardzo - mówi na nagraniu 
Rafał Grupiński. Zwraca rów-
nież uwagę na różne nastroje 
panujące - jego zdaniem - w 
dużych miastach i poza nimi. 
- Może to Rafał robić w War-
szawie, ale my nie możemy 
tego mówić w Pleszewie czy 
w Świebodzinie, tak? Bo na 
przepędzą. Tu jest problem - 
mówił prominentny polityk 
Platformy Obywatelskiej. IAR

Oto komentarze internautów jakie 
się pojawił y po jego „szczero-
ściach”:
Robert Es Politycy powinni mieć 
przypadłość Pinokio - za każde kłam-
stwo nos się wydłuża i wtedy byłoby 
wszystko widać. A tak to my wyborcy w 
obecnej sytuacji jesteśmy na straconej 
pozycji … chyba, że przypomnimy 
sobie jak było, a jak jest. Patrzeć na 
fakty, a nie na słowa. Oszust Nie chodzi 
o to, czy ktoś jest za czy przeciwko, ale o 
uczciwość, a tej PO / KO nie reprezentuje. 
Wiosna Biedronia jest uczciwsza, bo 
mówi o tym wprost. Natomiast PO chce 
oszukać wyborców, tak jak do tej pory 
oszukiwała.
franc   … dajemy sobie przysłonić 
oczy a przeciwnik się zbroi i niedługo 
obudzimy się w Polsce nie do poznania, 
takiej której nie chcieliśmy, ale tak wy-
braliśmy. Z prawicą coś jeszcze można 
wynegocjować jaka by nie była, a z 
lewicą już nie, tylko formułują świetlane 
obietnice! Adam  Mniejsze miasta takie 
jak Pleszew czy Świebodzin to takie, w 
których statystycznie biorą PiS wygrał 
w wyborach samorządowych z Koalicją 
Obywatelską 30-22. Raczej konserwa-
tywne obyczajowo - w Świebodzinie 
jest figura Chrystusa, patronem Ple-
szewa jest Jan Chrzciciel. Grupiński 
wskazał więc jasno: mieszkańców takich 
miast zamierzamy oszukać. Ważne, by 

w każdym z takich miast mieszkańcy 
mieli świadomość, że taki jest plan PO.
Mietek Te wyjątkowe przypadki ewi-
dentnych przestępstw w Kościele są 
bardzo złe i trzeba je napiętnować 
(w tym karać)! Ale, niestety, to, co 
proponują wrogowie Kościoła będzie 
skutkować takimi występkami w skali 
bardziej masowej, że... szkoda gadać. 
No ale teraz jest „trynd”, aby walić w 
Kościół, więc racjonalna refleksja się nie 
liczy. Zez sterowany Zezowaty głosem 
zołzowatych ?
widz telewidz  Ten zezowaty pajac 
wreszcie OBNAŻYŁ całą platformerską 
OBŁUDĘ! I oszustwo dokonywane
krzysztofmichał   zgadzam się w 
większości z komentarzami jarock. 
Tym razem bym polemizował, co do 
rzetelności rez. Sekielskiego. Wybrał-
bym raczej Sylwestra Latkowskiego, 
którego f ilm pułkownik Pedofile z 
dworca centralnego miłl wczoraj emi-
sje w TVP Info. Pedofilami okazali się 
reżyserzy, ci od mody, prokuratorzy, 
aktorzy, a nawet minister w rządzie 
Mazowieckiego. I teraz wiadomo dla-
czego KRESKA ta bolała pana Tadeusza. 
k  „Małożeństwa, adopcje, prawa LGBT’ 
taki transparent powiewał za plecami 
Rafala Grupińskiego, Grzegorza Schety-
ny i Władyslawa Kosiniaka Kamysza 
w czasie wczorajszego marszu POKO 
Koalicji Europejskiej lewackiej  czak  W 
Pleszewie mieście rodzinnym Hanny 
Suchockiej może można głosić takie 
poglądy, bo i ona zmieniła się nie do 
poznania, ale w Swiebodzinie, gdzie 
mieszka rodzina Wydrzyckich ( Od Cze-
sława Niemena patrioty i prawicowca) 
takie dyrdymaly i banialuki nie przejdą. 
kry  Proponuje nowe hasło na transpa-
rentach GRUPIŃSKI SZUKA... MĘŻĄ Olek 
To prawda nikt nie oszukał nas tyle razy 
co Platforma pseudo Obywatelska i nikt 
nie ukradł nam tyle .Kolejny raz próbują 
nas oszukać .Koalicja Europejska to 
budowniczowie państwa teoretycznego 
z dominującą rolą Niemiec. Przykry jest 
fakt że tacy ludzie jeszcze nie siedzą.
zigi   Ciekaw jestem ilu poświęconych 
i nowoczesnych poznaniaków na tą 
partię zagłosuj ebc W dużych miastach 
jest więcej moralnej zgnilizny, ludzi 
bezbożnych, niemoralnych. Dlatego 
Koalicja Ubywatelska chce promować 
i rozwijać duże aglomeracje miejskie i 
pompować tam wszystkie pieniądze. 
Homoseksualizm to choroba, którą się 
z powodzeniem wyleczy, trzeba tylko 
chcieć przestrzegać Bożych przykazań. 
Piotr   A tobie stary pierdoło geriatria 
a nie polityka

kibol  Platforma Oszustów zdefinio-
wana w tych kilku zdaniach w 100%.
Pogarda. i oszustwo dla ludzi. Grupiński 
czy dla takich jak Ty można jeszcze 
mieć szacunek .Splunąć na takiego to 
za mało.
Głos rozsądku w chaosie
Nazwisko Angela Merkel według opinii 
niektórych historyków jest anagramem 
z nazwiska nikogo innego jak samego 
Mengele i jej matki, bodaj siostry żony 
Adolfa (trzeba sprawdzić w artykule 
bo nie pamiętam dokładnie). Mengele 
był tutaj bardzo ważny, bo to on przy-
służył się do zapłodnienia nosicielki z 
zamrożonego nasienia Hitlera, które 
magazynowano dla podtrzymania 
rodu „geniusza”. Natomiast sam Hitler 
przeżył wojnę i uciekł do Argentyny 
gdzie umarł dopiero w wieku 72 lat. 
Są nawet jego zdjęcia z rezydencji w 
dżungli gdzie mieszkał, którą ofiarował 
mu jego wielbiciel, ówczesny chyba 
prezydent. Argentyna skrywała wielu 
hitlerowców po wojnie a w ucieczce 
pomagał im niestety niemiecki biskup. 
Historia zatacza wielkie koło a przy 
takim obrocie sprawy nie dziwi fakt, że 
do dnia dzisiejszego niemiecki rząd po 
cichu wypłaca pozostałym przy życiu 
hitlerowcom nieopodatkowane i poza-
budzetowe emerytury zagwarantowa-
ne przez samego Hitlera. Takie kwiatki!!! 
Parada Oszustów hetman888
stajé w prawdzie i przyznaję : na 15-16 
lat temu dałem się oszukać platfor-
mie i głosowałem na nich .Wstyd mi 
za to ,szczególnie mocno gdy widzę 
platformę bratającą się z komuchami 
i zboczeńcami. Dziś głosuję na PIS :) Co 
do Merkel ,to jej dziadek był z Poznania 
,więc niezła mieszanka ...Głos rozsąd-
ku w chaosie 
Potrzebujemy głosu ciemnego ludu 
to dzisiaj dajmy im to co chcą usły-
szeć, a jak przyjdzie czas to zrobi-
my to co my uznamy za stosowne...   
Czyż nie to samo, oficjalnie dając spo-
łeczeństwu słowo zajmowania się 
interesami Polski zrobiła platforma 
w 2003 roku? Ilu wtedy z nas dało 
się oszukać tym JUDASZOM? Prze-
cież dla nich ludzie to tylko głosy 
wyborcze a program przyjeżdża w 
teczce z Berlina. To od lat jest oczywiste. 
Ps. A propos Berlina. W necie znalazłem 
ostatnio ciekawe wyniki śledztwa za-
granicznych historyków, które dowodzą 
iż pani Merkel jest córką... Hitlera. Warto 
poczytać te sensacyjne wyniki śledztwa 
potwierdzone przez znawców z wielu 
państw!

AST

Literaci do piór, nie do polityki

Co knujemy powiemy po jesiennych wyborach!!!

Dramatyczne doniesienia 
ujawniające barbarzyńskie 
potraktowanie ciał ofiar 
katastrofy smoleńskiej 
szokują codziennie bardziej. 
Każdy człowiek o przecięt-
nej wrażliwości reaguje na 
nie ze wstrząsem. Politycy 
Platformy jednak z cynicz-
nym uśmieszkiem mówią o 
„graniu trumnami”. 

Ani Ewa Kopacz ani jej poli-
tyczni wspólnicy nie zdobyli się 
na minimalną empatię wobec 
rodzin ofiar. Zamiast przepro-
sin, arogancka buta i pogarda. 
Bezczelnie wykorzystują przy 
tym zaprzyjaźnione autoryte-
ty, nie omijając duchownych. 
W obliczu najnowszych fak-
tów, zapewnienia ks. Henry-
ka Błaszczyka, który był w 
Moskwie z rodzinami ofiar i 
minister Ewą Kopacz, są pora-
żające. W 2010 roku zapewniał 
o starannym zbadaniu, rozpo-
znaniu i złożeniu każdego ciała 
w trumnie, zamykanej na jego 
oczach. Po 7 latach przyznaje: 
„Rosjanie jasno wyznaczyli 
nam granicę i nie dopuszczali 
nas do ciał”…

Decyzja prokuratury o eks-
humacji wszystkich ofiar ka-
tastrofy została natychmiast 
oprotestowana. Mówiono, że 
to element politycznej walki 
PiS, rozdrapywanie ran i gra-
nie trumnami. Prześcigano się 
w skandalicznych ocenach i 
bezdusznych komentarzach. 
Na prowadzenie wychodzi tu 
Marcin Kierwiński z PO, który 
już w listopadzie 2016 przeko-
nywał, że nie ma powodu, by 
przeprowadzać ekshumacje, 
nawet jeśli rodziny mówią, że 
nie wiedzą przy czyich grobach 
się modlą.

Po powrocie ciał do Polski 
prokuratura dokonała już eks-
humacji tych ciał, których nie 
była pewna i sprawa została 
wyjaśniona - mówił Kierwiń-
ski. Proponował też „jedną 
wspólną mogiłę”. Uwiarygod-
niał swoje platofmrerskie teorie 
wypowiedziami bp. Pieronka i 
wywiadami ks. Henryka Błasz-
czyka, który był w Moskwie z 
rodzinami ofiar i towarzyszył 
Ewie Kopacz we współpracy z 
Rosjanami. Kierwiński jeszcze 
dziś powoływał się na wywiad 
ks. Błaszczyka, nie przewidując 
chyba jakie sidła zastawia na 
samego siebie. Lektura tego 
wywiadu po latach jest pora-
żająca. Zwłaszcza w kontekście 
najnowszych doniesień.

W wywiadzie opubliko-
wanym 17 listopada 2010 na 
łamach „Polityki zapewniał, 
że nie ma żadnych powodów 
do ekshumacji, a rodziny nie-
potrzebnie się niepokoją.

Nie mam najmniejszych 
wątpliwości. Dokonano ogrom-
nego wysiłku dla zachowania 
najbardziej uczciwej metody 
identyfikacji ciał. Ten proces 
mógł trwać bardzo długo, ale 
Rosjanie, mając doświadczenie 
wielu katastrof lotniczych, we 
współpracy z polską grupą, na-
szymi patologami, ekspertami 
od kryminalistyki, przepro-
wadzali z wielką staranno-
ścią cały proces identyfikacji, 
który rozpoczynał się od mo-
mentu dostarczenia materiału 
zdjęciowego, genetycznego, 
od opisów, które powstały w 
momencie przesłuchiwania 
rodzin. To wszystko wpro-
wadzane było do programu 
komputerowego, który zbierał 
w całość wszystkie informa-
cje. To jest, oczywiście, tylko 
jedno z narzędzi, bo jednak w 
końcu ważne jest zobaczenie 
na własne oczy. Wiem, że nie-
które przesłuchania rodzin były 
bardzo długie, wyczerpujące, 
ale one nie wynikały ze złej 
woli, ale właśnie ze staranno-
ści - zapewniał ks. Błaszczyk. 
Przyznał, że wiele ciał „było 

zespolonych, chociaż oczywi-
ście bardzo poranionych”

To nie była destrukcja zupeł-
na. Te, które były rozczłonko-
wane, w każdej części objęte 
były badaniem DNA, nie było 
ciała, które nie zostałoby po-
twierdzone badaniem DNA-  
podkreślał.

Mogę powiedzieć, że ze 
zmarłymi byłem od początku, 
zanim zaczęła się identyfika-
cja, aż do chwili, gdy zamykano 
ostatnią trumnę. Z ostatnimi 
trumnami wróciłem do Polski 
-  dodawał. Na pytanie: „Ksiądz 
był przy zamykaniu trumien w 
Moskwie?”, odpowiadał pew-
nie: „Przy każdej”. Następnie 
szczegółowo opowiadał co 
działo się krok po kroku.

Po identyfikacji, potwier-
dzonej dokumentami podpi-
sanymi przez najbliższych lub 
osoby przez nich upoważnione, 
ciało było natychmiast ozna-
czane nazwiskiem pisanym 
na pasku. Taki sam pasek był 
również w dokumentacji. Po 
modlitwie i pożegnaniu przez 
bliskich zaczynano przygo-
towywać ciało do transportu. 
Ciała były owijane szczelnymi 
workami, oznaczenie było 
zarówno na ciele, jak i na wor-
ku. Następnie kładziono je na 
wózku i wywożono na parter 
instytutu, gdzie znajdowała się 
sala sprawowanego kultu (tak 
ją nazywano). Tam stały już 
trumny przygotowane przez 
specjalną ekipę, złożoną z 
żołnierzy i pracowników firmy 
pogrzebowej wynajętej do tej 
pracy. Jeszcze raz sprawdzano 
nazwisko i porównywano je z 
listą dostarczoną przez konsula. 
Następnie ciało wkładano do 
trumny i nie zamykano jej, 
gdyż musiało się jeszcze odbyć 
posiedzenie komisji, składa-
jącej się z przedstawicieli ro-
syjskiego ministerstwa spraw 
nadzwyczajnych, patologa są-
dowego, polskiego konsula oraz 
rosyjskiej służby granicznej. 
Jeszcze raz porównywano do-
kumenty z opisaniem ciała na 
worku i wtedy zezwalano na 
dalszą procedurę transportu, 
która polegała na tym, że prze-
wożono je do pomieszczenia, 
gdzie było owijane w jedwabny 
całun do wysokości trzech 
czwartych ciała, a następnie 
otulane całunem, który był 
wewnątrz trumny, co tworzyło 
taki kokon.

Nad każdym z ciał modli-
liśmy się, odbywało się jego 
poświęcenie, wtedy też do 
trumny wkładałem różańce 
oraz pamiątki, jeżeli rodziny 
sobie tego życzyły. Były to 
listy, w tym od dzieci, obrączki 
ślubne, zdjęcia, pamiątki ro-
dzinne. Wkładałem je między 
całun a ciało, aby były blisko 
zmarłego. (…)

Dla wszystkich uczestni-
czących w identyfikacji było 
oczywiste, że próba ubierania 
ciał odzierałaby je z godności. 
Ubrania można było tylko uło-
żyć na ciałach, czyli praktycz-
nie przykryć je, i to robiliśmy, 
gdy zwłoki były już owinięte 
w jedwabny całun. Dopiero 
na te ubrania nakładany był 
zewnętrzny całun, stanowiący 
wyposażenie trumny. Gdy to 
wszystko zrobiliśmy, trumna 
była przez polską ekipę komi-
syjnie lutowana, a potem śruba-
mi przytwierdzano drewniane 
wieko. Trumny były bardzo 
solidne, ciężkie, miały wnętrza 
z blachy cynkowej. Żołnierze 
przenosili je do samochodu i 
w eskorcie policji przewożono 
je na lotnisko. Kultura tych 
żołnierzy i firmy pogrzebowej 
była nadzwyczajna.

Właśnie tak wyglądały za-
pewnienia duchownego, za-
przyjaźnionego z ówczesnym 
rządem. Swoją opowieść po-
wtórzył również rok później w 
programie Moniki Olejnik, za-

pewniając na antenie TVN24, 
że „trumnach spoczywają wła-
ściwe ciała.

Co mówi dzisiaj, gdy wszyst-
kie te ckliwe opowieści okazały 
się jednym wielkim fałszem? 

Rosjanie jasno wyznaczyli 
nam granicę i nie dopuszczali 
nas do ciał. Nie przyszło nam 
jednak do głowy, że mogą być 
aż tak nieuczciwi - powiedział 
ks. Błaszczyk w dzisiejszym 
wywiadzie dla wp.pl

Faktycznie, byłem przy za-
mykaniu trumien, ale wtedy 
szczątki były już zamknięte 
w czarnych workach. Sam 
przeżywam fakt, że posta-
wiono mnie przed ciałami 
dwóch kapłanów bez głów. 
Zawierzyłem i odprawiłem mo-
dlitwę, a dopiero po pewnym 
czasie dowiedziałem się, że 
ciała były zamienione - mówi i 
przyznaje że „jak się okazało, 
wiele opisów było nieprawdzi-
wych”. Skąd taka naiwność u 
duchownego? 

Ja byłem przekonany, że 
Rosjanie chcą nam pomóc. 
Ciała były zbrukane ziemią 
i w naszym obrządku bra-
kowało mi ich obmycia, ale 
ufałem, że wszystko odbywa 
się uczciwie. (…) Nikt nie miał 
pojęcia, że ekipa rosyjska daje 
tylko pozory współpracy, a w 
rzeczywistości manipuluje. 
To czysta podłość** -  dodaje 
ks. Błaszczyk, zapewniając 
po raz kolejny, że „zarówno 
premier Ewa Kopacz, jak i 
wszyscy, którzy pojechali do 
Smoleńska, nawet w najlepszej 
wierze, nie przypuszczali, że 
są wpuszczani przez Rosjan w 
proces okropnej manipulacji i 
kłamstw”.

Na koniec rozmowy, w prze-
ciwieństwie do posłów PO, 
ks. Błaszczyk zdobył się na 
przeprosiny, jednak i te oblał 
politycznym, stęchłym sosem:

Jeśli moje słowa spowodo-
wały kiedykolwiek czyjś ból 
to przepraszam i proszę o wy-
baczenie, nawet jeśli tego nie 
oczekuje. Niewątpliwie polity-
cy będą eksplorować ten temat, 
bo jest efektywny politycznie.

Dlaczego ks. Błaszczyk kła-
mał? Skąd w jego wyobraźni 
tak szczegółowo skonstru-
owana wersja zdarzeń, która 
dziś okazuje się jedynie dętą 
fikcją? Jak mógł patrzeć na 
ból rodzin, na ich wątpliwości 
i niepokoje, jednocześnie kar-
miąc pogrążonych w żałobie 
ludzi kłamstwem, kóre miało 
przykryć zaniedbania władzy?

Kłamstwo smoleńskie gnije co-
raz bardziej. Autorytety mające 
zapewnić bezkarność polity-
kom Platformy Obywatelskiej, 
wychodzą na oszustów. Ile zna-
czą zapewnienia ks. Błaszczyka 
wobec tych brutalnych faktów 
ostatnich dni? Przypomnijmy:
a W trumnie śp. Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiegoznale-
ziono fragmenty ciał dwóch 
innych osób
a W grobie śp. Natalii Janusz-
ko znaleziono fragmenty ciał 5 
innych osób
a W trumnie śp. Aleksandry 
Natalli-Świat – szczątki ciała 
1 osoby
a W trumnie śp. gen. Bronisła-
wa Kwiatkowskiegoznaleziono 
14 fragmentów ciał 7 innych 
osób
a W trumnie śp. gen. Włodzi-
mierza Potasińskiego – znale-
ziono 6 fragmentów ciał 4 osób 
a W trumnie śp. abp Mirona 
Chodakowskiegoznaleziono 
tylko połowę jego ciała. Druga 
połowa należała do biskupa 
polowego ks. gen. Tadeusza 
Płoski.
Co ma do powiedzenia Ewa 
Kopacz, która zapewniała o 
przekopaniu ziemi smoleńskiej 
na metr w głąb? Niestety, nie-
wiele więcej niż 7 lat temu…

YouTube/PAP

Ciała były w workach na śmieci
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Poseł Jan Dziedziczak infor-
muje, że już po raz czwarty, 
wiele klubów sportowych 
otrzyma dofinansowanie z 
Programu „KLUB” realizowa-
nego w Ministerstwie Sportu w 
rządzie Prawa i Sprawiedliwo-
ści Mateusza Morawieckiego. 
W tym roku dofinansowanie z 
tego resortu trafi do 3732 ma-
łych i średnich klubów. Prawdą 
jest to, że projekt cieszy się 
olbrzymim zainteresowaniem, 
bowiem to właśnie w małych 
czy średnich klubach młodzież 
rozpoczyna swoją przygodę ze 
sportem. Należy wspomnieć, 
że dofinansowanie obejmuje 
zakup sprzętu sportowego, 
organizację obozów oraz wy-
nagrodzenia trenerów.

-Mam wielką satysfakcję, 
że w naszym regionie dofi-
nansowanie otrzymało 36 
organizacji sportowych, które 
otrzymały od 10.000 zł (dla 
klubów jednosekcyjnych) do 
15.000 zł (dla klubów wielo-
sekcyjnych) - podsumowuje 
poseł Jan Dziedziczak.

- Dofinansowanie daje szan-
sę na rozwój młodzieży po-
przez systematyczne trening 
w dogodnych warunkach, jak 
również uatrakcyjni prowa-
dzone zajęcia sportowe dla 
dzieci i młodzieży- dodaje 
poseł.

1. Uczniowski Klub Sporto-
wy Football Academy Leszno 
Leszno  10 000,00 zł

2. Młodzieżowe Towarzy-
stwo Sportowe MTS Pawło-
wice Pawłowice  10 000,00 zł

3. GKS Krzemieniewo Paw-
łowice 10 000,00 z

4. Uczniowski Klub Spor-
towy ,,Sprinter” Rydzyna 10 
000,00 zł

5. UCZNIOWSKI KLUB 
SPORTOWY JU JITSU I 
JUDO W MIEJSKA GÓR-
KA MIEJSKA GÓRKA  10 
000,00 zł

6. Wiejski Uczniowski Klub 
Sportowy „GROT” Grotniki  
10 000,00

7. Klub Tańca Sportowego 

Poezja Kościan  10 000,00 zł
8. Klub Koszykarski Ry-

cerze Rydzyna Rydzyna 10 
000,00 zł

9. Uczniowski Klub Spor-
towy „Czwórka” w Kościanie 
Kościan  15 000,00 zł

10. Kościański Klub Żeglar-
ski Kościan 10 000,00 zł

11. Klub Sportowy Sfinks 
Rydzyna  10 000,00 zł

12. Ludowy Uczniowski 
Klub Sportowy ORZEŁ Lipno 
Lipno  10 000,00 zł

13. Młodzieżowy Klub Sza-
chowo-Warcabowy PAT Miej-
ska Górka Miejska Górka  15 
000,00 zł

14 .  LU D OW Y K LU B 
SPORTOWY DĄBROCZAN-
KA PĘPOWO PĘPOWO  10 
000,00 zł

15. Stowarzyszenie Klubu 
Sportów Walki „DRACHE” 
Leszno  10 000,00 zł

16. Uczniowski Klub Spor-
towy Dragon Długie Stare  10 
000,00 zł

17. Uczniowski Klub Spor-
towy Sokół Kościan Kościan  
10 000,00 zł

18. Piłkarski Klub Sportowy 
Racot Kościan 15 000,00 zł

19. Ludowy Uczniowski 
Klub Spor towy Krzywin 
Krzywin 15 000,00 zł

20. RAP 2010 Rydzyna 
Rydzyna  10 000,00 zł

21. Klub Sportowy Kobra 
Kościan Kościan  15 000,00 zł

22. Leszczyński Klub Lek-
koatletyczny „KROKUS” w 

Lesznie Leszno 10 000,00 zł
23. Leszczyński Klub Kara-

te INARI Leszno  10 000,00 zł
2 4 .  LU D OW Y K LU B 

SPORTOWY ,,FENIX” W 
LESZNIE Leszno 10 000,00 zł

25. Rawicki Klub Sportowy 
BOCK w Rawiczu Rawicz  10 
000,00 zł

26. Uczniowski Klub Spor-
towy Dąb przy Szkole Podsta-
wowej nr 4 im. A. Mickiewicza 
Leszno 10 000,00 zł

27. Uczniowski Klub Spor-
towy „Piast” Nowy Belęcin 
Krzemieniewo  15 000,00 zł

28. Uczniowski Klub Spor-
towy „Junior” Lipno Lipno 10 
000,00 zł

29. Międzyszkolny Mło-
dzieżowy Klub Spor towy 
„Wieniawa” w Lesznie Leszno 
10 000,00 zł

30. Uczniowski Klub Siat-
karek Śmigiel Śmigiel  10 
000,00 zł

31. Uczniowski Klub Spor-
towy AS Czempiń Czempiń  
15 000,00 zł

32. Uczniowski Klub Spor-
towy Achilles Leszno Leszno  
10 000,00 zł

33. Klub Sportowy Polonia 
Śmigiel  Śmigiel 10 000,00 zł

34. Uczniowski Klub Strze-
lecki „Lesna” Leszno Leszno 
10 000,00 zł

35. Czempiński Klub Spor-
towy Helios Czempiń Czem-
piń  15 000,00 zł

36. RKS Rydzyniak Rydzy-
na Rydzyna 10 000,00 zł

W skali całego kraju wybory 
do Parlamentu Europejskiego 
wygrało Prawo i Sprawiedli-
wość, które uzyskało ponad 
45% głosów.  Jak wyglądała 
frekwencja w powiecie gro-
dziskim ?  Gmina Rakoniewi-
ce- 35,47%. Gmina Granowo 
38,15%, Grodzisk Wielko-
polski 41,12%, Kamieniec 
35,92%, Wielichowo- 35,47%. 
Tutaj  zdecydowanie wygrało 
Prawo i Sprawiedliwość, któ-
re   zdobyło 45,68% głosów 
poparcia. Łącznie mieszkańcy 
naszego powiatu oddali 14 858 
głosów.

Dzięki zaangażowaniu kan-
dydatów, członków PiS, sym-
patyków oraz mieszkańców 
Wielkopolski udało się  zdobyć 
dwa mandaty do Europarla-
mentu. Do Brukseli z Wielko-
polski z ramienia PiS wyjedzie 
Profesor Zdzisław Krasno-
dębski oraz Pani Andżelika 
Możdżanowska- komentuje 
Pani Danuta Nijaka- Przewod-
nicząca Komisji Rolnictwa w 
Radzie Powiatu Grodziskiego.

Na listę nr 4 zarejestrowaną 
przez KW PRAWO I SPRA-
WIEDLIWOŚĆ w  Wielko-
polsce oddano 460 432 głosy. 

Na poszczególnych kandy-
datów z tej listy oddano nastę-
pujące liczby głosów ważnych: 
1) KRASNODĘBSKI Zdzi-

sław Marek 164 034;
 2) MOŻDŻANOWSKA An-
dżelika Anna 76 953; 
3) LICHOCKA Joanna Kata-
rzyna 72 769; 
4) SZYNKOWSKI VEL SĘK 
Szymon Andrzej 29 799; 
5) BARTOSIK Ryszard 23 
845; 6) PORZUCEK Marcin 
Bartosz 32 119; 
7) DUDZIAK Lidia Danuta 
14 536; 
8) POPKOWSKI Robert Adam 
8 299; 
9) FRANKIEWICZ Joanna 
Dorota 7 129; 

10) DZIEDZICZAK Jan Mi-
chał 30 949.

Jak podała PKW, frekwen-
cja w wyborach do PE 2019 
wyniosła 45,42 proc. To naj-
wyższa frekwencja w historii 
tych wyborów. Zagłosowało 
12 840 612 osób, około 100 
tysięcy oddanych głosów było 
nieważnych.

Na przeszło 27 tys. komisji i 
blisko 30 milionów wyborców, 
że wybory przebiegły w spo-
sób bardzo spokojny – podał 
Sylwester Marciniak, zastępca 
przewodniczącego PKW.

Poseł Jan Dziedziczak 
dofinansowuje kluby

Miażdżące poparcie w powiecie 
grodziskim dla PiS

Dnia 8.06.2019r. podczas 
Wielkopolskich Targów 
Rolniczych w Sielinku 
Dyrektor Oddziału Regio-
nalnego KRUS w Poznaniu 
Adam Minkowski wraz 
Wiceministrem Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Ryszardem 
Zarudzkim dokonali pod-
sumowania poznańskiego 
etapu regionalnego XVII 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne 2019.

Dyrektor poznańskiego Od-
działu Regionalnego KRUS 
- Adam Minkowski powitał za-
proszonych gości oraz omówił 
działalność Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 
na rzecz bezpiecznej pracy 
w gospodarstwach rolnych. 
Następnie kierownik Placówki 
Terenowej KRUS w Grodzisku 
Wlkp. przedstawiła prezen-
tację dotyczącą przebiegu 
konkursu Bezpieczne Go-
spodarstwo Rolne w regionie 
poznańskim. 

W tym roku jest to już XVII 
edycja konkursu organizo-
wana przez Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 
oraz Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, pod honoro-
wym patronatem Prezydenta 
RP – Andrzeja Dudy. Etap 
regionalny konkursu współor-
ganizowany jest przy pomocy 

Państwowej Inspekcji Pracy 
oraz Wielkopolskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego w 
Poznaniu.  

„Celem konkursu jest pro-
mocja zasad ochrony zdrowia 

i życia w gospodarstwach 
rolnych, a podstawą oceny 
gospodarstwa jest stwierdzony 
brak potencjalnych zagro-
żeń. Zgodnie z regulaminem 
konkursu przy ocenie gospo-

darstwa komisja konkursowa 
brała pod uwagę ład i porządek 
w obrębie podwórza, zabudo-
wań i stanowisk pracy, stan 
budynków inwentarskich i 
gospodarczych, wyposażenie 
maszyn i urządzeń w osłony 
części ruchomych oraz inne 
zabezpieczenia przed wypad-
kami, a także stan techniczny 
maszyn i urządzeń, warunki 
obsługi zwierząt, stosowanie 
środków ochrony osobistej 
oraz estetykę gospodarstw” 
-  wyjaśnia Dyrektor Oddzia-
łu Regionalnego KRUS w 
Poznaniu. 

 Regionalna Komisja Kon-
kursowa przeprowadziła wizy-
tację 12 gospodarstw uczestni-
czących w poznańskim etapie 
regionalnym konkursu i wyło-

niła gospodarstwo wyróżnione 
oraz zwycięzców konkursu. 

Podczas prezentacji Dyrek-
tor Oddziału Regionalnego 
KRUS w Poznaniu Adam 
Minkowski wręczył laure-
atom nagrody. Wyróżnienie od 
Okręgowego Inspektora Pracy 
w postaci kosy spalinowej 
otrzymało gospodarstwo Pana 
Jacka Bresza z miejscowości 
Strzępiń w powiecie grodzi-
skim. W 36-ha gospodarstwie 
Pan Jacek Bresz prowadzi 
hodowlę trzody oraz uprawia 
pszenicę, kukurydzę i buraka. 
III miejsce w konkursie otrzy-
mał Pan Arkadiusz Niemczal 
z miejscowości Zdziechowice 
w powiecie średzkim, który w 
120ha gospodarstwie prowadzi 
uprawę warzyw (ziemniaka, 

cebuli, pietruszki, brokuł) 
oraz pszenicy. Pan Niemczal 
otrzymał nagrodę w postaci 
piły spalinowej. Piłę spalino-
wą za zdobycie II miejsca w 
konkursie otrzymał także Pan 
Wacław Słoma z miejscowości 
Konin w powiecie nowotomy-
skim. Pan Słoma na obszarze 
182ha gospodarstwa prowadzi 
uprawy zbóż, rzepaku i kuku-
rydzy. Zwycięzcą konkursu 
Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne w etapie regionalnym 
został Pan Jerzy Kokociński 
zdobywając I nagrodę w posta-
ci myjki wysokociśnieniowej. 
Pan Kokociński pochodzi z 
miejscowości Snowidowo w 
powiecie grodziskim. W swo-
im gospodarstwie prowadzi 
hodowlę bydła oraz uprawę 
buraka, kukurydzy, jęczmienia 
oraz roślin motylkowych. Jego 
gospodarstwo rolne zakwalifi-
kowało się do etapu wojewódz-
kiego XVII Ogólnokrajowego 
Konkursu Bezpieczne Gospo-
darstwo Rolne 2019. 

„Wszystkim właścicielom 
zgłoszonych do konkursu go-
spodarstw rolnych należą się 
szczere podziękowania i gratu-
lacje. Mam nadzieję, że stoso-
wane przez z nich rozwiązania 
będą wzorem do naśladowania 
dla innych rolników, co będzie 
skutkować bezpieczniejszą i 
bardziej efektywną pracą” - 
dodał Adam Minkowski. 

XVII Ogólnopolski Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019 podsumowany w Sielinku!

Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory w powiecie grodziskim uzyskując 
bardzo dobry wynik ponad 45%.

https://wybory.gov.pl/pe2019/pl/wyniki/pow/300500
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Ten niemiecki, nazistowski, 
tajny, bestialski, zbrod-
niczy, natychmiastowy 
obóz zagłady dla Polaków, 
ukrywany był, i zafałszo-
wywany przed słowiańskim 
Narodem Polskim, w czasie 
wojny, po wojnie, aż do 
dzisiaj. Komu zależy na 
fał-szowaniu i ukrywaniu 
zbrodni ludobójstwa? 

Przeprowadzone dwa lata 
temu, badania statystyczne, 
wy-kazały, że nadal ok. 95%  
Polaków, nic nie wiedziało 
(nadal nie wie) o istnieniu tego 
diabelskiego obozu śmierci, z 
komorami gazowymi, krema-
toriami, szubienicami, ściana-
mi śmierci, miejscami kaźni, 
ludźmi palonymi na stosach. 
Jest to wielka biała plama i 
tragedia Polaków (wołająca o 
pomstę do Boga Jesu, Boga Po-
laków-Słowian, i Wszystkich 
Ludzi, Który Jest, Był, i Bę-
dzie Zawsze). Kto zaciera pa-
mięć o pomordowanych w KL 
Warschau Polakach (przede 
wszystkim Warszawiakach)? 
Kto zaciera ślady i-stnienia 
tego obozu zagłady? Czy są 
to potomkowie oprawców i 
zbrodniarzy, kupki zdrajców, 
judasze,  naziści, bezlitośni 
głupcy, ludzie co nas ogłupiają, 
poniżają, zniewalają, co nas 
ograbiają z wszystkiego co jest 
Polaków, nasze? Oni bronią 
nam dostępu do publicznych 
mediów i telewizji, oskarżają 
nas o byle co, itp.! Ludzie, 
którzy są obojętni na los po-
mordowanych naszych braci 
i sióstr, których nie interesuje 
sprawa Kl Warschau, którzy 
negują istnienie tego obozu za-
głady, albo pomniejszają liczbę 
pomordowanych Polaków, 
popełniają grzech śmiertelny, 
okrywają się wieczną hańbą, i 
potępieniem. 

ROZMIESZCZENIE OBO-
ZU ZAGŁADY „KL WAR-
SCHAU”. 

KL WARSCHAU, OBÓZ 
ZAGŁADY DLA POLAKÓW
-SŁOWIAN, POŁOŻONY 
BYŁ W 3 CZĘŚCIACH WAR-
SZAWY: 

A. Na Kole (Warszawa-Wo-
la) – 1 Lager. Kompleks obozo-
wy lager na Kole, rozlokowany 
był w 3 m-cach: 1/ W Forcie 
Bema. 2/ Przy ul. Kozielskiej. 

3/ W Lasku na Kole. Położony 
był w terenie nie-zasiedlonym, 
za ul. Obozową, w kierunkach 
dzisiejszych ulic Kozielskiej, 
Powązkowskiej, Obrońców 
Tobruku. Od 1939 r. - na Kole, 
istniał już obóz pracy/obóz je-
niecki, dla żołnierzy polskich 
kampanii wrześniowej, zbudo-
wany na terenie/w rejonie daw-
nych stajni kawaleryjskich. 
Po wybuchu wojny hi-tle-
rowsko-radzieckiej, zwożono 
tam żołnierzy Radzieckich, 
głównie Białorusinów, gdzie 
ich mordowa-no. W 1942 r. 
obóz ten przekształcono w 

obóz koncentracyjny, zwany 
KL Warschau, gdzie zwo-
żono i mordowano ludność 
polską. W głębi Lasku, wokół 
otaczających go zabudowań, 
istniał wielki obiekt śmierci, 
z fundamentami, w kształcie 
litery T – a wewnątrz budowli 
był obudowany ścianami ce-
mentowymi wielki wykop z 
piecowiskiem. Obok obiektu 
w kształcie litery T,  był wy-
betonowany ścianami, wielki 
prostokątny dół o wymiarach 5 
x 12 m. Do obiektów tych, jak 
podawali świadkowie, Niemcy 
doprowadzali wewnętrznymi 

drogami leśnymi więźniów z 
Lagru, a nieraz także i osoby 
z ze-wnątrz, i w tych obiektach 
ich „likwidowali”. Pozostałych 
Polaków, samochodami-bu-
dami, wywo-żono i tracono 
także w innych miejscach 
Warszawy. Na Kole, istniały 
także inne miejsca holokaustu 
Po-laków-Słowian, a także 
słynna „Ściana Śmierci”, na 
której wieszano i rozstrzeli-
wano naszych współ-braci. 
Ścianę tą, dowód w sprawie, 
rozebrano w 2004 r. (żeby za-
cierać ślady?). Któż to uczynił, 
wróg/obcy/zdrajca/głupiec/V 
kolumna/? Kim oni są, i skąd 
do nas przybyli? 

B. Warszawa Zachodnia 
(okolice dworca PKP) – 2 
Lagry: jeden Lager przy ul. d. 
Skalmierzyckiej, skrzyżowa-
nie z ul Bema. Na środku obo-
zu stała budowla z wysokim 
kominem murowanym, wzno-
sząca się na ok. 8 m ponad 
barakami.;  a drugi Lager był 
pomiędzy ul. Mszczonowską-
Bema-Armatnią-Prą-dzyń-
skiego. Obydwa lagry znajdo-
wały się przy tunelu, przy ul. 
Bema, gdzie była największa 
w Europie, komora gazowa, 
w której gazowano Polaków 
(42-44 r.). 

C. Teren, po byłym Getcie 
– 2 lagry: jeden lager wzdłuż 
ul. Gęsiej, dalej Wołyńska
-Ostrowska-Gliniana-Oko-
powa-w kierunku Zamenho-
fa, a drugi lager wzdłuż ul. 
Bonifraterskiej, dalej Plac 
Muranowski-Muranowska
-Franciszkańska-Nalewki.  

(Ten 3-ci (C) kompleks obozu 
zagłady KL Warschau, dla 
Polaków-Słowian, powstał w 
latach 1943-44, dopiero po 
przesiedleniu Żydów, do in-
nych obozów w okupowanej 
Polsce/Europie. Były tutaj 3 
krematoria w tzw. Lagrze „Gę-
siówka”. Na placu więziennym, 
przy ul. Zamenhofa 19, było 
dodatkowe miejsce egzekucji 
i palenia zwłok. Spalarnia 
zwłok była także w fabryce 
pożydowskiej pomiędzy ul. 
Gęsią i Glinianą. Miejsca 
rozstrzeliwań i palenia zwłok, 
były także przy ul. Nowolipki 
25-31, i Nowolipie 32, oraz na 
dawnym boisku Skry, między 
ul. Okopowa, Karolkową, i 
Mireckiego, itd., itd., itd..

 Ponadto do tego zespołu KL 
Warschau weszły dodakowo: 

a/ Przedwojenne więzienie 
wojskowe przy ulicy Gęsiej 
(róg Zamenhofa), gdzie po-
czątkowo, okresowo działał 
wychowawczy obóz pracy 
policji bezpieczeństwa, do któ-
rego przenoszono, niektórych 
więźniów z Pawiaka. Jesie-
nią 1943 r., więzienie zostało 
przeniesione na ul. Litewską, a 
jego za-budowania i pomiesz-
czenia w całości przejął KL 
Warschau. Więzienie to zwane 
było „Gęsió-wką” (przebywali 
w niej także nieliczni Żydzi, 
stanowiący obsługę KL War-
schau), a przy-legało ono bez-
pośrednio odgrodzone murem, 
do obozu koncentracyjnego 
- lagru położonego dalej - 
wzdłuż ul. Gęsiej, w której 
więzieni byli tylko Polacy. 

Nazwa więzienia wojskowego 
„Gęsió-wka”, po przyłączeniu 
do całego kompleksu KL War-
schau, używana była potem 
mylnie, w odnie-sieniu do ca-
łego lagru, położonego wzdłuż 
ul. Gęsiej, w którym więzieni 
byli tylko Polacy. Tutaj było 
też jedno z wielu krematorium 
z jednopaleniskowym piecem. 
Krematoriów w Warszawie 
było kilka.   

b/ Pawiak – więzienie przy 
ulicy Dzielnej/Pawiej/Wię-
ziennej. Zostało włączone 
oficjalnie do KL Warschau, na 
rozkaz Himmlera z 11.06.1943 
r.. Na Pawiaku, który istniał 
w granicach getta warszaw-
skiego, w latach 1939-1944, 
mordowano przede wszystkim 
Polaków-Słowian, rozstrze-li-
wanych m.in. na terenie getta, 
a po jego zburzeniu, w ruinach 
getta.

c/ Podobóz dla Żydów, mię-
dzy ul. Nowolipki i Nowolipie, 
był dodatkowym, obozowym 
za-pleczem gospodarczym, i  
dodatkową obsługą KL-War-
schau. 

Obszar „KL Warschau” 
wynosił 120 ha. W  ok. 111-119 
barakach, można było pomie-
ścić 40 tys. ludzi. Wszystkie 
lagry połączone były koleją 
wewnętrzną, bocznicą i ob-
wodnicą. Bohaterska War-
szawa straciła ponad 800 tys. 
mieszkańców, a w samym 
tylko obozie zagłady „KL 
War-schau”, zginęło ponad 
200 tys. Polaków-Słowian.  Nie 
pozwólmy o nich  zapomnieć!

K A R O L  B A R C Z A K

HOLOCAUST POLAKÓW - SŁOWIAN
KONZENTRATIONSLAGER WARSCHAU,  TO NIEMIECKI, ZBRODNICZY, POLAKOBÓJ-CZY OBÓZ ZAGŁADY DLA POLAKÓW-SŁOWIAN, POŁOŻONY W STOLICY 
POLSKI -      -WARSZAWIE, W KTÓRYM ZGINĘŁO CO NAJMNIEJ 200 TYS. POLAKÓW, ORAZ OK. 4 TYS. ROSJAN, ROMÓW, ŻYDÓW, WŁOCHÓW, I INNYCH. 

W czwartek, 16 maja 2019r. 
w Bibliotece Publicznej w 
Grodzisku Wlkp. w ramach 
prezentacji POETYCKICH 
TALENTÓW „SŁOWAKA” 
odbył się wieczór autorski 
pani I lony Chojnackiej i 
uczniów naszego liceum: 
Laury Napierały z kl.IIA, 
Martyny Tunowskiej z kl.IIA, 
Adama Bocha z kl.IIA, Marty 

Rzeźnik z kl.ID, Norber-
ta |Gryczyńskiego z kl.ID   
i Dagmary Rupy z kl.IB. 
Ten poetycki wieczór odbył 
się w ramach współpracy 
Biblioteki Szkolnej LO z 
Biblioteką Publiczną w Gro-
dzisku Wlkp. jako finał i pod-
sumowanie obchodów XVI 
Ogólnopolskiego Tygodnia 
Bibliotek. 

W kawiarnianej atmosferze 
przy dźwiękach nastrojowej 
melodii autorzy wierszy za-
prezentowali wybrane utwory. 
Własną interpretację wierszy 
pani Ilony oraz wymienio-
nych koleżanek i kolegów 
przedstawili: Daria Gronostaj  
z kl.IIA, Wanesa Frankie-
wicz z kl.ID, Julia Kaczmarek 
z kl. IIA, Joanna Skrzyp-

czak z kl.IIC, Marcin Szpot 
z kl.IIA . To poetyckie wy-
darzenie prowadził literac-
ki talent „Słowaka”, autor 
wierszy Adam Boch z kl.IIA. 
W liryczny nastrój poezji śpie-
wanej wprowadziły nas swym 
wokalem Joanna Skrzypczak  
z kl.IIC oraz Zofia Kaczmarek 
z kl.IIIB. Nad całością czuwa-
ła pani Wioletta Falkowska. 

Przybyli goście mogli zaku-
pić podczas spotkania tomik 
poetycki „Krwawy księżyc 
miłości” autorstwa Ilony Choj-
nackiej. 

Dochód ze sprzedaży prze-
znaczony jest na leczenie  
i rehabilitację Szymka. To-
mik wierszy dostępny jest 
w Bibliotece Szkolnej LO 
i w Bibliotece Publicznej. 

Serdecznie zachęcamy do 
lektury, lirycznych wzru-
szeń i refleksji. W Bibliotece 
Publicznej można również 
podziwiać przygotowaną na 
tę okazję wystawę prac pla-
stycznych uczniów „Słowa-
ka”. Serdecznie zapraszamy 
i dziękujemy Gospodarzom 
za współorganizowanie tegoż 
poetyckiego wieczoru. 

Poetyckie Talenty Grodziskiego ,,Słowaka’’

O KL Warschau jest wiele publikacji. W nich ścierają się poglądy ludzi, którzy głoszą prawdę (np. śp. Pani Sędzia Maria Trzcińska),  
z tymi, którzy negują jego istnienie (np. młody dr Bogusław Kopka, teraz profesor). Wg M. Trzcińskiej, B. Kopka w wydanej przez 
siebie książce, podjął nieudaną próbę zmniejszenia KL Warschau, z 5 lagrów do 1 lagru. Pominął fundamen-talny dowód, że KL 
Warschau był obozem zagłady (na mapie Hoessa, obozy oznakowane są trójkątami, i znakami krzyża – tak oznaczano obozy 
zagłady). Zmniejszył ok. 10-krotnie wielkość strat. 
Tymczasem w samym Pawiaku, który został później włączony do KL Warschau, zginęło kilka razy więcej ludzi niż podaje B. Kopka, 
w odniesieniu do KL Warschau. M. Trzciń-ska, która kilkadziesiąt lat badała sprawę obozu zagła-dy, uważa że: „Manipulacje w 
książce B. Kopki sfina-lizowane są dokumentem o znamionach przestępczych. Mianowicie na str. 626 zamiescił sfałszowaną 
mapę „Koncentrationslager War-schau”, pochodzącą ze śledztwa (sygn.DS2/74), która znajduje się w niemieckiej prokuraturze 
w Monachium, przesłaną tam w dniu 13 grudnia 1994 roku, wraz z innymi materia-łami, jako oficjalne stanowisko Głównej 
Komisji Ba-dania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. w sprawie KL Warschau. /…/. Przede wszystkim zmieniono jej tytuł 
zamiast oryginalnego tytułu „Konzen-trationslager Warschau”, wpisano tytuł „Domniemany plan KL Warschau”, co sugeruje, że 
obóz koncentratcyjny w Warszawie nie istniał , a był jedynie taki „domniemany plan” i wyskrobano komory gazowe. Nastę-pnie 
niemieckie nazwy „lagry” zmieniono na nazwy polskie „obozy”, co sugeruje, że miały to być nie obozy hitlerowskie, lecz że były 
to obozy polskie, a okupa-cyjne lata działania tych obozów 1942-1944, na mapie zostały zatarte. IPN, który wydał książkę B. 
Kopki „KL Warschau – historia i następstwa”, merytorycznie od-cina się od zawartych w niej przekrętów i kłamstw, twierdząc, 
że są to wyłącznie prywatne poglądy i dokonania autora”. Co za hipokryzja IPN, wydaje książkę, niejako ją firmując, i odcina się 
od tego co wydaje. Na koniec dodam jedną ciekawostkę, że Muzeum Żydów w Warszawie, zbudowano w miejscu gdzie był KL 
Warschau.To wszystko co napisałem w artykule, to tylko mała kropelka wiedzy o obozie zagłady KL War-schau. Badaj, i dowiedz 
się więcej polskiej prawdy o tej ukrytej zbrodni, o holokauście Polaków-Słowian. 

Mapa KL Warschau

Znaczek dot. obozów zagłady (wśród nich wymieniono Kl Warschau)
wydany w Niemczech.
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Wykonujemy usługi w zakresie:
a badania technicznye pojazdów w pełnym zakresie
a diagnostyka pojazdów a komputerowe sprawdzanie amortyzatorów
a naprawy samochodów osobowych wszystkich marek
a naprawy samochodów ciężarowych, autobusów, przyczep i naczep
a naprawa sprzętu rolniczego - ciągniki, kombajny itp
a mycie oraz konserwacja pojazdów a zbieżność kół w 3D
a naprawa i sprzedaż gaśnic oraz sprzętu p. poż. a spawanie aluminium 
a naprawa skrzyń biegów samochodów cięarowych Iveco, Mercedes, Scania, 
Volvo, Renault itp.

OKRĘGOWA 
STACJA 
KONTROLI 
POJAZDÓW

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

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

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA
POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

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

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

oraz usługi związane 
z montażem wykładzin

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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W dniach 25 - 26.05.2019r. 
w Wielichowie odbyło się 
jubileuszowe 25 Święto 
Pieczarki. Pogoda dopisała 
i zgromadziła liczną grupę 
sympatyków, którzy w cią-
gu dwóch kolejnych dni 
mogli korzystać z atrakcji 
tego święta, takich jak 
gry i zabawy dla całych 
rodzin, występy zespołów 
dziecięcych i młodzieżo-
wych, wesołe miasteczko, 
kolorowe stoiska handlowe 
i gastronomiczne.

Sobota to przede wszystkim 
występy zespołów dziecię-
cych, solistów ze Studni roc-
k&rolla oraz grupy „Trend”. 
Gwiazdą wieczoru był zespół 
After Party, który wprowadził 
całą widownię w sympatycz-
ny, radosny nastrój. Dzień 
zakończył się dyskoteką, któ-
rą poprowadził DJ Kiksuu. 
Niedziela rozpoczęła się tra-
dycyjnie od Mszy Świętej 
w intencji producentów grzy-
bów uprawnych. Grodziska 
Orkiestra Dęta im Stanisława 
Słowińskiego poprowadziła 
barwny korowód z Rynku 
na stadion. Tam odbyło się 
uroczyste otwarcie 25 Świę-
ta Pieczarki podczas, które-
go po raz pierwszy publicznie 
odegrany został hejnał miasta 
Wielichowa. Podczas pieczar-
kowego obrzędu dożynkowego 
Burmistrz Honorata Kozłow-
ska przekazała symboliczne 
klucze do miasta Pieczarce 
i podziękowała wszystkim 
obecnym za przyjęcie zapro-
szenia i życzyła doskonałej 
zabawy. Scena tego dnia ob-
fitowała w liczne wydarzenia 
muzyczne, kulturalne, kuli-
narne i artystyczne m.in. Śmi-
gielski Chór dziecięco - mło-
dzieżowy, DJ Matrix i przy-
jaciele, laureaci dziecięcych 
festiwali piosenki, występy 
cheerleaderek grupy starszej 
i młodszej oraz grupy 40 + 
„Jak nie my to kto” oraz kon-
cert Mirosława Jędrowskiego. 
Burmistrz Wielichowa Ho-
norata Kozłowska wspólnie 
z zaproszonymi gośćmi wrę-

czyła nagrody i wyróżnienia 
w konkursach, które odbywały 
się podczas Święta Pieczarki.

W konkursie na najładniejszy 
strój pieczarkowy zwyciężyli : 

I miejsce Kubusiowe Pie-
czareczki – SP Wielichowo 
II miejsce Biuro Ochrony 
Jubilatki – SP Wielichowo 
III miejsce Tęczowe Pie-

czareczki – SP Wielichowo 
IV miejsce Pieczarki w Sie-
ci – SP Wilkowo Polskie 
V miejsce Pieczareczki z jed-
nej ławeczki – SP Wielichowo 

Wyróżn ien ia  o t r zyma l i : 
- Medalowa Drużyna Pie-
cza rkowa – SP Łubn ica 
-  G radowick ie  P ie cza r-
k i  –  S S P  G r a d o w i c e 

- Pieczarkowe Wystrzałowe 
Mamuśki – Cheerleaders 40 +

Otwarty turniej Warcabowy: 
Najlepszym zawodnikiem 
okazał się Pan Jarosław Błasz-
czyk z Dalabuszek, drugie 
miejsce zajął Pan Jerzy Szy-
mański z Poświętna, Trzecie 
Pan Franciszek Marach z Ka-
mieńca.

Miss i Mister Pieczarki:
M i s s  P i e c z a r k i  z o s t a -
ł a  Iga  I z ydorcz yk ,  M i -
s t e r e m  To m a s z  S r o k a . 
Wyróżnienia: Iga Hołoga 
i Marcelina Błaszczyk, Miron 
Szafrański, Franciszek Wło-
darczak.

Największa wychodowana 
pieczarka:
I miejsce – Kamila Minge 
II miejsce – Maciej Radny 
III miejsce Michał Minge

Pieczarkowy Turniej  Piłki 
Nożnej
I miejsce – Pieczarka Wieli-
chowo
I I miejsce – Gold Team 
III miejsce – OSP Wilkowo 
Polskie

Pieczarkowe Zawody Węd-
karskie:
I miejsce – Terra Wielichowo 
II miejsce – Usługi Trans-
portowe Jarosław Nadobnik 
III miejsce – Dubaniewicz 
Tuchorza

Konkurs  kulinarny  „  Pie-
czarka  w  100  odsłonach” 
Wyróżniono:
KG Wielichowo, KGW Łub-
nica, KGW Zielęcin, KGW 
Trzcinica, KGW Ziemin, 
KGW Wi l kowo Polsk ie , 
KGW Wiel ichowo Wieś, 
KGW Piot rowo Wielk ie, 
KGW Dębsko – Pruszkowo, 
Stowarzyszenie Kawcze Lo-
kalnie Aktywnie Razem . 
Gwiazdą niedzielnego wie-
czoru był zespół „Enej”, któ-
ry swoim koncertem porwał 
zgromadzone tłumy. Uwień-
czeniem wieczoru był pokaz 
sztucznych ogni.

Jubileuszowe 25 Święto Pieczarki
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W sobotę, 8 czerwca br., 
odbyła się kolejna edycja 
Dni Trzciela i Festiwalu 
Szparagowe Żniwa. Jak co 
roku w naszym gminnym 
święcie uczestniczyły de-
legacje gmin partnerskich 
Falkenberg i Asendorf. 

Najpierw na scenie zapre-
zentowało się 12 zespołów 
w ramach Festiwalu Śpie-
waczego Szparagowe Żniwa. 
Laureatami zostali: Cheł-
mianki – Pniewy, Kęszy-
czanki - Kęszyca Leśna, 
Melodia - Płoty, Nietkowianki 
- Nietków, Rezonans - Niet-
ków, Starodworzanki - Stary 
Dworek. Nagroda specjalna 

za piosenkę o szparagach: 
Kęszyczanki - Kęszyca Leśna. 
Po zakończeniu występów i 
ogłoszeniu wyników odby-
ło się otwarcie Dni Trzcie-
la. Odznaki „Zasłużony dla 
Miasta i Gminy Trzciel”, z 
rąk Burmistrza Jarosława 
Kaczmarka, odebrali Robert 
Jaszka – Kierownik Referatu 
Gospodarki i Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miejskiego 
w Trzcielu i Anna Struzik – 
Dyrektor Centrum Kultury w 
Trzcielu. Z okazji jubileuszu 
20-lecia miesięcznika PO-
WIATOWA, list gratulacyjny 
za promowanie gminy Trzciel 
oraz upowszechnianie wiedzy 
na temat regionu, jego historii 

i kultury, otrzymał Tomasz 
Jasiński.

Następnie mieliśmy okazję 
posłuchać i obejrzeć kape-
lę koźlarską ze Zbąszynia, 
Jeremiego Szczechowiaka, 
wokalne i taneczne popisy 
młodych artystów z gmin 
Trzciel i Falkenberg.

Wieczór koncertowy roz-
począł Mariusz Kalaga, kon-
tynuował zespół Antrakt, a 
zakończyła gwiazda wieczoru 
zespół MIG. Imprezę za-
kończyła zabawa w ramach 
Klubowej Nocy DJ. 

Dziękujemy wszystkim, 
którzy znaleźli czas i ochotę 
na wspólne świętowanie i 
zapraszamy za rok.

Dni Trzciela i Szparagowe Żniwa 
już za nami…

4 czerwca br. w Zbąszyn-
ku odbył się IX Konkurs 
Zespołów Tanecznych 
im. Ewy Zwiernik TAŃ-
CELEBRACJE 2019. 
Motywem przewodnim 
były „URODZINY”. W 
tanecznych zmaganiach 
wzięło udział 9 zespołów. 
Zatańczyło ponad 150 
tancerzy. Konkurs prze-

biegał w trzech katego-
riach wiekowych. Jed-
nym z trzech laureatów 
i zdobywców nagrody 
głównej w wysokości 500 
zł został, występujący w  
drugiej kategorii, zespół 
CRAZY I z Trzciela. Ser-
decznie gratulujemy mło-
dym tancerzom i życzymy 
dalszych sukcesów.

Tańcelebracje
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Dnia 22 czerwca 2019 
roku Deli park w Trze-
bawiu obchodził swoje 5 
urodziny. Oczywiście jak 
co roku dla naszych gości 
czekało mnóstwo atrak-
cji i zabawy, poczynając 
od tego, że dla  każdego 
dziecka odwiedzającego 
wraz z rodzicami nasz 
park przewidziany był 
urodzinowy wiatraczek.

Poza atrakcjami ogólnie do-
stępnymi na naszym parku  
czyli : dmuchańce, zjeżdżal-
nie, piaskownica interaktywna 
, mini zoo, plac zabaw kroko-
dyl, dla dzieci przewidziano 
wiele ciekawych animacji 
oraz konkursów z nagrodami. 

Jednak jedną z największych 
atrakcji był tor skimboardowy 
, z krórego mogli korzystać 

zarówno dzieci jak i dorośli. 
Połączyliśmy przyjemne z 
pożytecznym! W końcu ruch 

to zdrowie, a w tak upalny 
dzień miło było się popluskać.  
Podczas spacerów między 
miniaturowymi budowlami 
oraz gigantycznymi owadami, 
można było spotkać szczudla-
rza, którego widok uszczę-
śliwiał każdą dziecięcą i nie 
tylko buzie. Dla tych bardziej 
pragnących cienia, czekała 
podniebna ekowioska ukryta 
wśród koron drzew, a dla wy-
legujących się na leżaczkach, 
ochłodę przynosiły mgiełki 
oraz kurtyny wodne. 

Oczywiście skoro urodzi-
ny, to nie mogło zabraknąć 
przepysznego tortu, którego 
mógł skosztować każdy z 
gości, a całość dopełniły race 
świetlne. 

PARK EDUKACJI I ROZRYWKI W TRZEBAWIU
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