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30 czerwca
Tego dnia dla mieszkańców 
naszej gminy została przygo-
towana szeroka oferta atrakcji 
artystycznych, plastycznych 
i sportowych. Każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. Chętni 
odwiedzić mogli wiele sto-
isk tematycznych np. Domu 
Kultury, Muzeum Regional-
nego czy Biblioteki. Na  orli-
ku zostały  przeprowadzane 
różne konkursy oraz turnieje 
np. trójek siatkarskich i ko-
szykarskich. Natomiast na 
stadionie  na najmłodszych 
mieszkańców czekało wiele 
animacji  przygotowanych 
przez Akademię Piłkarską Re-
issa. Nie zabrało również dmu-
chańców, malowania twarzy, 
włosów czy puszczania przez 
dzieci baniek mydlanych.

W tym dniu od samego 
rana nad jeziorem Lipno 
odbywały się zawody węd-
karskie dla młodzieży o pu-
char Burmistrza Gminy Stę-
szew. Następnie na stadionie 
KS Lipno Stęszew odbył się 
turniej szachowy o Puchar 
Burmistrza Gminy Stęszew. 

O godzinie 16:30 na stęszew-
skiej scenie pojawił się Dawid 
Kwiatkowski, który zgro-
madził sporą rzeszę fanów. 
Następnie wystąpił  Grzegorz 
Halama rozbawiając swoim 
programem całą widownię. 
Zaraz po nim odbyły się 
coroczne wręczenia nagród 
i wyróżnień m.in. dla naj-
zdolniejszych absolwentów 
gminnych szkół oraz za szcze-
gólne osiągnięcia w innych 
dziedzinach życia szkolnego. 
Nagrodzono również laure-
atów konkursu plastycznego 
pn. „100. Rocznica Powsta-
nia Wielkopolskiego oczami 
dzieci i młodzieży” zorgani-
zowanego przez Dom Kultury. 
Drużyna KS Lipno Stęszew 
przyjęła z rąk burmistrza gmi-

ny Stęszew wyróżnienie za 
awans do Ligi Międzyokręgo-
wej. Rozstrzygnięto konkurs 
w locie gołębi pocztowych  
z niemieckiej miejscowości 
Bunde. O godzinie 20:00 
koncert zagrał zespół Enej, 
których piosenki znała cała 
publiczność zgromadzona na 
stadionie KS Lipno. Sobotnie 
świętowanie zakończyło się 
zabawą taneczną przy DJ.

1 lipca
W ramach obchodów Święta 
Stęszewa, o godzinie 11:00 
ze stadionu KS Lipno ruszył 
„Marsz po zdrowie” Nordic 
Walking. Chętni mogli wziąć 
również udział w  ćwicze-
niach  „Fitness na trampoli-
nach”. Natomiast o godzinie 
13:00 rozpoczął się Turniej 
Piłki Nożnej o Puchar Burmi-
strza Gminy Stęszew, który 
wygrała drużyna Lipno Stę-
szew. Na Orliku od godziny 
14:00  trwały gry i zabawy 
dla dzieci, a o godzinie 17:30 
rozstrzygnięty został Turniej 
trójek siatkarskich i koszy-
karskich.

Świętowanie 
Dni Stęszewa

Na orliku zostały prze-
prowad zane róż ne 
konkursy oraz turnieje 
np. trójek siatkarskich 
i koszykarskich.

„Na orliku zostały prze-„Na orliku zostały prze-
prowad zane róż ne „prowad zane róż ne 
konkursy oraz turnieje „konkursy oraz turnieje „
np. trójek siatkarskich 

„
np. trójek siatkarskich 
i koszykarskich.

„
i koszykarskich.
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zaangażowane w promocję 
zasad bezpiecznej pracy w rol-
nictwie jak i przez środowiska 
wiejskie. Honorowy Patronat 
Prezydenta Polski znacznie-
podnosi rangę promocji zasad 
ochrony zdrowia i życia w 
gospodarstwach rolnych.

Szanowni Państwo, nie-
chcąc przedłużać oczekiwa-
nia na ogłoszenie wyników i 
wręczenie nagród pragnę ser-
decznie podziękować przede 

wszystkim właścicielom go-
spodarstw rolnych, biorących 
udział w tym szczytnym przed-
sięwzięciu. 

Cieszę się, że osobiście i 
z niezwykłym zaangażowa-
niem promujecie Państwo 
ideębezpieczeństwa pracy i 
pokazujecie praktyczne po-
dejście do dobrych praktyk w 
rolnictwie.W waszych gospo-
darstwachwidać wysoką kul-
turę pracy opartą na szerokiej 

wiedzy popartej ogromnym 
doświadczeniem wypracowa-
nym przez pokolenia. Jestem 
przekonany, że jesteście i nadal 
będziecie wyznacznikiem naj-
wyższych standardów bezpie-
czeństwa pracy w rolnictwie, 
do których dążyć będą Wasi 
sąsiedzi.

Chciałbym także serdecznie 
podziękować współorganizato-
rom konkursu za udział w pra-
cach komisji konkursowych, 
oraz podkreślić wkład w zakup 
nagród dla laureatów etapu 
regionalnego i wojewódzkiego 
Państwowej Inspekcji Pracy, 
Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa oraz 
Towarzystwa Ubezpieczeń 
Pocztowych”

POWIAT GRODZISKI

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

Serdecznie Witam Państwa 
na podsumowaniu poznań-
skiegoetapu regionalne-
go i wojewódzkiego XVI 
Ogólnokrajowego Konkur-
su Bezpieczne Gospodar-
stwo Rolne 2018.Na wstępie 
chciałbym powitać Starostę 
Grodziskiego Pan Mariusza 
Zgaińskiego i podziękować 
mu za udostępnienie Sali, w 
której się dziś znajdujemy i 
umożliwienie przeprowadze-
nia dzisiejszej uroczystości. 
Witam także Panią Dorotę 
Jaśkowiak- Przewodniczącą 
Rady Powiatu w Grodzisku 
Wielkopolskim. Serdecznie 
witam wiceprzewodniczą-
cego Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej –Pana Bogdana 
Fleminga. 

Chciałbym powitać również 
Pana Tomasza Gajdzińskiego- 
Zastępcę Okręgowego Inspek-
tora Pracy. Witam również 
Pana Radosława Dąbrowicza- 
kierownika kościańskiego 
biura powiatowego ARiMR.

Witam członków komisji 
regionalnej i wojewódzkiej 
konkursu BGR wraz z prze-
wodniczącym Komisji Woje-
wódzkiej - Panem Łukaszem 
Grabowskim.

Szczególn ieserdeczn ie 
chciałbym powitać najważ-
niejszych w dniu dzisiejszym 
gości: 

– właścicieli gospodarstw 
rolnych, laureatów i wyróż-
nionych w poznańskim etapie 
regionalnym konkursu oraz 
etapie wojewódzkim.

Cieszę się, że mogę osobi-
ście przekazać wyrazy uzna-
nia za udane dla Państwa 
wizytacje, które pokazały 
jak bardzo jesteście zaanga-
żowani w działania na rzecz 
poprawy warunków pracy 
we własnych gospodarstwach 
rolnych.

Szanowni Państwo, 
Kasa Rolniczego Ubezpie-

czenia Społecznego prowadzi 
działalność na rzecz zapobie-
gania wypadkom przy pracy 
rolniczej i rolniczym choro-
bom zawodowym. Do promo-
wania zasad ochrony zdrowia i 
życia w gospodarstwie rolnym 
oraz informowania o zagroże-
niach wypadkami przy pracy 
rolniczej i chorobami zawo-
dowymi Kasa wykorzystuje 
różne formy działań. 

Konkurs Bezpieczne Go-
spodarstwo Rolne jest pierw-
szym przedsięwzięciem, które 
prowadzimy na skalę ogól-
nokrajową. Inicjatywa ta zo-
stała bardzo dobrze przyjęta 
zarówno przez instytucje 

Etap regionalny konkursu – zwycięzcy :
1. Za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w regionie poznańskim w 2018 roku uznano gospodarstwo Państwa Izabeli i 
Romana Wojtkowiaków, z miejscowości Czarna Wieś, gm. Grodzisk Wielkopolski, powiat grodziski.
Gospodarstwo to zostało zakwali� kowane do wojewódzkiego etapu Konkursu.
2. Drugie miejsce przyznano Panu Michałowi Jaśkowiakowi z miejscowości Sulęcin, gm. Krzykosy, powiat średzki.
3. Na trzecim miejscu sklasy� kowano gospodarstwo Pana Mieczysława Ziętary z miejscowości Wierzbiczany, gm. Gniezno, 
powiat gnieźnieński.
4. Na czwartym miejscu sklasy� kowano gospodarstwo Pana Pawła Smukały z miejscowości Łubnica, gm. Wielichowo, 
powiat grodziski.

Etap wojewódzki  Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018
1. Za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w województwie wielkopolskim w  2018 roku
uznano gospodarstwo Państwa Izabeli i Romana Wojtkowiaków, z miejscowości Czarna Wieś, gm. Grodzisk Wielkopolski, 
powiat grodziski.
Gospodarstwo to zostało zakwali� kowane do centralnego etapu Konkursu.
2. Drugie miejsce przyznano Państwu Agnieszce Cichockiej-Michalskiej i Hubertowi Michalskiemu
z miejscowości Mostki, gm. Sompolno, powiat koniński.
3. Na trzecim miejscu sklasy� kowano gospodarstwo Pani Karoliny Cierlak z miejscowości Świba, gm. Kępno, powiat kępiński.
4. Na czwartym miejscu sklasy� kowano gospodarstwo Państwa Natalii i Łukasza Szmania z miejscowości Kowalewo, gm. 
Margonin, powiat chodzieski. 
5. Na piątym miejscu sklasy� kowano gospodarstwo Państwa Agnieszki i Marcina Androwiaków
z miejscowości Kromolice, gm. Pogorzela, powiat gostyński.

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018 – podsumowanie konkursu Grodzisk Wlkp.

Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”
Spotkanie w Grodzisku Wlkp. poprowadziła pani Karolina Kiełpińska-Nowak z O.R. KRUS w Poznaniu

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne jest 
pierwszym przedsięwzięciem, które prowadzi-
my na skalę ogólnokrajową

„Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne jest „Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne jest 
pierwszym przedsięwzięciem, które prowadzi-

„
pierwszym przedsięwzięciem, które prowadzi-

„ A teraz, z prawdziwą przy-
jemnością zapraszam na finał 
poznańskiego etapu regional-
nego i etapu wojewódzkiego 
XVI OgólnokrajowegoKon-
kursu Bezpieczne Gospodar-
stwo Rolne 2018

Oddaję głos Panu Barto-
szowi Nyckowskiemu- pra-
cownikowi prewencji w Od-
dziale Regionalnym KRUS 

w Poznaniu, który przybliży 
Państwu przebieg konkursu 
w regionie poznańskim i w 
etapie wojewódzkim, oraz za-
prosi na scenę jego laureatów. 

W czasie wręczania nagród 
laureatom będziecie mogli 
Państwo obejrzeć na wy-
świetlanej prezentacji zdjęcia 
zwycięskich gospodarstw. 
Dziękuję za uwagę . 
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MIASTO LESZNO

Wiele nieprawidłowości w 
zarządzaniu Zamkiem w Ry-
dzynie stwierdziła komisja 
rewizyjna Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Me-
chaników Polskich, do które-
go należy zabytek. Ustalenia 
dotyczą okresu kiedy dyrek-
torem był Zdzisław Moliński. 
Zarząd SIMP dyscyplinar-
nie zwolnił Molińskiego i zło-
żył zawiadomienie o podej-
rzeniu popełnienia szeregu 
przestępstw. Były dyrektor 
nie zgadza się z zarzutami i 
pozwał SIMP do Sądu Pracy.  

Zawiadomienie o podejrze-
niu popełnienia przestępstw 
wpłynęło do Prokuratury 
Rejonowej w Lesznie w paź-
dzierniku ubiegłego roku. 
Materiał jest obszerny i do-
tyczy m.in. wydania dotacji 
niezgodnie z przeznacze-
niem, przywłaszczenia mie-
nia, sprzedaży zabytkowych 
mebli bez wiedzy SIMP oraz 
kradzieży prądu. 

Wątek dotacji badany był 
pod kątem nadużycia upraw-
nień i niedopełnienia obo-
wiązków przez dyrektora. Z 
ustaleń komisji rewizyjnej 
SIMP wynikało, że dyrektor 
zamiast przeznaczyć pienią-
dze na renowację zamku, 
wydał je na wynagrodzenia 
dla pracowników. Jak dowie-
dzieliśmy się w Prokuraturze 
Rejonowej w Lesznie z uwagi 
na brak danych dostatecznie 
uzasadniających podejrzenie 
popełnienia przestępstwa spra-
wę umorzono. 

Podobnie postąpiono z 
zarzutem przywłaszczenia 
dwóch kryształowych luster. 
Nie udało się ustalić kiedy i 
czy w ogóle do tego doszło. 
Natomiast postępowanie w 
sprawie sprzedaży mebli, do 
której miało dojść w 1993 
roku, umorzono z powodu 
przedawnienia. 

W zawiadomieniu wskaza-
no też, że dyrektor dokonał 
kradzieży energii elektrycz-
nej poprzez nielegalne pod-

łączenie swojej posesji do 
instalacji zamku. Śledczy 
ustalili, że owszem dyrektor 
pobierał energię elektryczną 
z zamku, ale ten fakt był po-
wszechnie znany, także pra-
cownikom SIMP. Wystawiano 
nawet faktury za korzystanie 
z energii. Problem w tym, że 
prawdopodobnie nie były one 
regulowane na bieżąco i w 
pełnym zakresie. - Kontrola 
jaką przeprowadziła komisja 
rewizyjna SIMP doprowa-
dziła do tego, że wystawiono 
kolejna fakturę, którą dyrek-
tor uregulował - powiedział 
Przemysław Grześkowiak, 
zastępca Prokuratora Rejo-
nowego w Lesznie. Uznano 
zatem, że nie można tu mówić 
o nielegalnym podłączeniu i 
kradzieży energii elektrycz-
nej. Prokurator stwierdził, że 
czyn ten nie zawiera znamion 
czynu zabronionego i śledztwo 
umorzono. 

SIMP zgłosił zażalenie na 
tę decyzję. - Obecnie jest ona 
w fazie analizowania, następ-
nie zostanie podjęta decyzja 

o ewentualnym skierowaniu 
sprawy do sadu celem roz-
strzygnięcia zażalenia. Istnieje 
też możliwość, że prokurator 
będzie mógł się przychylić 
do pewnych wątków i w tym 
zakresie podjąć postępowanie 
- dodał prokurator P.Grześ-
kowiak. 

Decyzja dotycząca zażale-
nia powinna zapaść do końca 
przyszłego tygodnia. 

Były już dyrektor zamku, 
Zdzisław Moliński nie chciał 
komentować sprawy. Repre-
zentujący go mecenas Mariusz 
Maćkowiak powiedział nam, 
że jego klient nie zgadza się 
z zarzutami przedstawionymi 
przez SIMP. - Złożyliśmy 
pozew do Sądu Pracy. Uwa-
żamy też, że krzywdząca była 
forma zwolnienia dyrektora 
- powiedział adwokat. Zdzi-
sław Moliński domaga się 
odszkodowania w wysokości 
trzykrotności pensji, którą 
pobierał jako dyrektor. 

SIMP zgłosił zażalenie na 
tę decyzję. - Obecnie jest ona 
w fazie analizowania, następ-
nie zostanie podjęta decyzja 
o ewentualnym skierowaniu 
sprawy do sadu celem roz-
strzygnięcia zażalenia. Istnieje 
też możliwość, że prokurator 
będzie mógł się przychylić 
do pewnych wątków i w tym 
zakresie podjąć postępowanie 
- dodał prokurator P.Grześ-
kowiak. 

Samorząd Leszna złożył 
właścicielowi CKiR Akwawit 
propozycję wynajęcia krytej  
pływalni – poinformował 
prezydent Łukasz Borowiak. 
Szczegółów na razie nie chce 
zdradzać – wiadomo jed-
nak, że chodzi o wieloletnią 
umowę dzierżawy zarówno 
basenu, jak i pozostałych 
pomieszczeń pływalni. 

Po zmianie zarządu CKiR 
Akwawit miasto wróciło do 
rozmów w sprawie przyszło-
ści pływalni, zamkniętej na 
początku tego roku - aktywny 
udział w nich brał też Stefan 
Grys, który jako dyrektor 
PPF AKwawit był inwestorem 
obiektu i zna go „od pod-
szewki”. Prezydent Łukasz 
Borowiak poinformował, że 
były one na tyle owocne, że 
samorząd złożył propozycję 
wydzierżawienia całego obiek-
tu. - Łącznie ze SPA, barem i 
salami konferencyjnymi - po-
wiedział. 

Warunkiem przejęcia przez 
samorząd byłby remont pły-
walni, przywracający ją „do 
życia”. Jego koszt szacowany 
jest na około 1 miliona złotych. 

- Ten koszt ma ponieść spółka 
- zastrzega Łukasz Borowiak. 
Miasto z kolei płaciłoby CKiR 
Akwawit czynsz dzierżawny, 
którego przynajmniej spora 
część przeznaczona byłaby na 
fundusz finansujący kolejne 
remonty. Wysokości czynszu 
prezydent nie chce na razie 
ujawniać. Jak przyznał samo-
rząd wykonał analizy funkcjo-
nowania pływalni - wydatki 
przekraczały przychody o ok. 
200 tysięcy złotych rocznie. - 
Liczymy na to, że stratę uda 
się zmniejszyć dzięki prowa-
dzonej działalności, znajdując 
partnerów komercyjnych - 
mówi prezydent. Prowadze-
niem pływalni miałby zająć 

się Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji, który musiałby za-
trudnić tam kilkanaście osób. 

P ropozycja samorządu 
została przekazana CKiR 
Akwawit, teraz miasto czeka 
na odpowiedź. Jak zapewnia 
prezydent jest ona ostateczna. 
-Poinformowałem, że mamy 
program funkcjonalno-użyt-
kowy na budowę hali widowi-
skowo-sportowej z basenem 
za 33 miliony złotych - mówi 
Łukasz Borowiak - jednak mo-
żemy oczywiście zrezygnować 
z basenu. Prezydent dodał, że 
propozycja umowy dzierżawy 
pływalni zawiera także zapis 
o prawie jej pierwokupu przez 
miasto. 

Zamek w Rydzynie był 
źle zarządzany? 

Miasto chce wynająć pływalnię Akwawit 

Przesuwa się termin oddania 
do użytku obwodnicy Leszna 
na ekspresowej drodze S-5. 
Wykonawca odcinka Leszno
-Radomicko poprosił o wy-
dłużenie prac, zaś GDDKiA 
chce otworzyć dla ruchu oba 
odcinki razem. Nowy termin 
otwarcia drogi to przełom 
września i października.

Według wiosennych zapo-
wiedzi Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad 
południowy odcinek obwod-
nicy Leszna, czyli odcinek S-5 
Kaczkowo-Leszno Południe 
miał być gotowy w pierwszych 
dniach lipca. Północny, czyli 
od węzła Leszno-Południe do 
Radomicka

17 września. Jednak kie-
rowcy będą musieli uzbroić się 
jeszcze w cierpliwość. 

-Otrzymaliśmy od wyko-
nawcy północnej części ob-
wodnicy (czyli firmy Mota
-Engil) roszczenie wydłużenia 
terminu zakończenia prac ze 
względu na przedłużające się 
prace archeologiczne oraz 

problemy z transportem kru-
szywa - powiedziała Radiu 
Elka Alina Cieślak z poznań-
skiego oddziału GDDKiA 
- roszczenie zostało uznane, 
termin oddania odcinka to 
przełom trzeciego i czwartego 
kwartału. Jak dodaje Alina 
Cieślak południowy odcinek 
z Kaczkowa do węzła Lesz-
no-Południe, mimo że o wiele 
bardziej zaawansowany, nie 
zostanie oddany bez północne-
go. -Kierowcy jadący „Piątką” 

muszą mieć gdzie zjechać, 
dlatego najpierw musi być za-
kończony węzeł Lipno - mówi. 

Przy okazji zapytaliśmy 
o zaawansowanie pozosta-
łych odcinków ekspresówki, 
zwłaszcza odcinka Poznań
-Wronczyn. -Planowany ter-
min przejezdności to czwarty 
kwartał tego roku - mówi 
Alina Cieślak - jeśli chodzi o 
odcinki kościańskie, termin 
oddania do ruchu to trzeci 
kwartał przyszłego roku. 

Zaledwie kilkanaście minut 
trwała nadzwyczajna sesja 
Rady Miejskiej Leszna, po-
święcona pilnym zmianom 
w budżecie. Radni przyję-
li propozycje prezydenta, 
żeby dołożyć prawie milion 
złotych na przebudowę ul. 
Słowiańskiej oraz przezna-
czyć ponad pół miliona na 
zadaszenie lodowiska. 

Nadzwyczajna sesja Rady 
Miejskiej była też równo jej 
pięćdziesiątym posiedzeniem 
w tej kadencji samorządu. O 
jej zwołanie w pilnym trybie 
poprosił prezydent Łukasz 
Borowiak - chodziło przede 
wszystkim o przeznaczenie 
z budżetu dodatkowo prawie 
miliona złotych na przebu-
dowę ul. Słowiańskiej. Drugą 
zmianą w budżecie było zaś 
przeznaczenie 550 tysięcy 
złotych na zadaszenie sztucz-
nego lodowiska przy Stadionie 
Smoczyka. 

Żeby pieniądze wydać, 
trzeba je oczywiście znaleźć 
w budżecie. Jak wyjaśniała 
Alicja Wojciechowska, naczel-
nik Wydziału Budżetu UML 
kwoty zdjęto z takich inwe-
stycji jak budowa kanalizacji 
deszczowej, tzw. „kolektora 
wschodniego” oraz Kontenery 
Kultury, które już w tym roku 
nie powstaną. 

Dyskusja nad projektem 
nie była zbyt długa, choć 
pojawiły się w niej sugestie, 
że rusza już kampania wybor-

cza. - Mam dziką satysfakcję, 
ponieważ wielokrotnie mówi-
łem, że Kontenerów Kultury 
nie będzie - stwierdził pod-
czas dyskusji radny Marek 
Ganowicz (Lewica) - teraz 
przypomnieli sobie państwo o 
lodowisku, dlaczego nie było 
tak wcześniej? Przewodni-
czący Rady Miejskiej Sławo-
mir Szczot (PiS) odpowiadał 
również zarzucając opozycji 
prowadzenie kampanii przed 
jesiennymi wyborami. - W 
przetargu na Kontenery nie 
złożono żadnej oferty, mogli-
byśmy go powtarzać, ale pan 
prezydent poprosił nas o odło-
żenie pomysłu na przyszłą 
kadencję i przeznaczenie pie-
niędzy na lodowisko - mówił 
Szczot - zgodziliśmy się na to 
w duchu odpowiedzialności 
za miasto. 

Grażyna Banasik (Lewi-
ca) kwestionowała z kolei 
zakres prac na ul. Słowiań-
skiej. - Dlaczego obejmą one 

tylko jezdnię i chodniki, a nie 
infrastrukturę podziemną, 
zwłaszcza kanalizacyjną - py-
tała - mieszkańcy jednego z 
budynków skarżyli mi się, że 
podczas każdego większego 
deszczu mają zalane piwnice. 
Dominik Kaźmierczak, kie-
rownik Miejskiego Zarządu 
Dróg i Inwestycji opowie-
dział, że MPWiK nie zgłaszało 
problemów z sieciami pod-
ziemnymi, a co za tym idzie 
konieczności ich wymiany. 
Prezydent Łukasz Borowiak 
zapewnił radną Lewicy, że zle-
ci Miejskiemu Zakładowi Bu-
dynków Komunalnych montaż 
w wymienionym przez nią 
domu zasuw burzowych, które 
powinny rozwiązać problem 
zalewania piwnic. Ostatecznie 
za prezydenckim projektem 
głosowali prawie- wszyscy 
wszyscy radni

Wszyscy radni, oprócz 
dwóch którzy wstrzymali się 
od głosu.

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 
w Lesznie otrzyma prawie 
5,5 miliona złotych pożycz-
ki z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Pienią-
dze zostaną przeznaczone na 
przebudowy sieci wodnych i 
kanalizacyjnych w Lesznie, 
budowę nowych sieci wod-
nych i kanalizacyjnych w 
Lesznie,budowę nowych sieci 
i zakup specjalistycznego 
samochodu.

MPWiK poinformował o 
pozytywnym rozpatrzeniu 

wniosku spółki zatytułowa-
nego „Modernizacja i rozbu-
dowa sieci wodociągowej i 
sieci kanalizacji sanitarnej w 
Aglomeracji Leszno”.

-To 5 mln 485 tys. złotych 
pożyczki, którą zaciągamy w 
NFOŚiGW na 10 lat - mówi 
prezes spółki Rafał Zalesiński 
- 10 procent kwoty zostanie 
umorzone po osiągnięciu efek-
tu ekologicznego. 

Pieniądze pozwolą na sfi-
nansowanie kilku ważnych 
inwestycji w sieć wodno
-kanalizacyjną w Lesznie, 
między innymi przebudowę 

ogólnospławnej kanalizacji w 
ulicach Dembińskiego, Okrzei 
i Jagiellońskiej, przebudowę 
sieci w ulicy Lipowej przy 
okazji inwestycji drogowej, 
budowę sieci w rejonie ulicy 
Kąkolewskiej, Lechickiej i 
Granicznej. W ramach aglo-
meracji zostanie też zbudowa-
na kanalizacja sanitarna w ul. 
Miodowej w Wilkowicach i w 
ul. Diamentowej w Henryko-
wie. Ważną inwestycją spółki 
będzie też zakup nowego 
specjalistycznego samochodu 
do czyszczenia sieci kanali-
zacyjnej. 

GDDKiA: problemem węzeł Lipno

Radni dołożyli na Słowiańską i lodowisko

Prawie 5,5 miliona na kanalizację, 
wodociągi i nowy wóz

Wątek dotacji badany 
był pod kątem naduży-
cia uprawnień i niedo-
pełnienia obowiązków 
przez dyrektora

„Wątek dotacji badany „Wątek dotacji badany 
był pod kątem naduży-„był pod kątem naduży-
cia uprawnień i niedo-„cia uprawnień i niedo-„
pełnienia obowiązków 

„
pełnienia obowiązków 
przez dyrektora

„
przez dyrektora
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Zakończył się sezon 2017/18 
drużyn Płomienia Przypro-
stynia. Pierwszy zespół w 
Klasie Okręgowej wykonał 
swoje założenia, czyli awan-
sował do Ligi Międzyokrę-
gowej. Drużyna prowadzona 
przez Piotra Cenina, który to 
zstąpił Dawida Kaniewskie-
go w styczniu, zajęła trzecie 
miejsce. Zawodnicy wznowią 
treningi we wtorek, 10 lipca, 
o godzinie 17.30 na boisku w 
Przyprostyni. 

Pierwszy mecz w Lidze Mię-
dzyokręgowej Płomień rozegra 
w Derbach Powiatu Nowoto-
myskiego 12 sierpnia o g. 16.00 
z Pogonią Lwówek. Rywalami 
Płomienia będą jeszcze dobrze 
znane drużyn z IV Ligi jak: 
Grom Plewiska, GKS Dopie-
wo, z Klasy Okręgowej: Lipno 
Stęszew, AP Reissa Tarnowo 
Podgórne oraz z meczów kon-
trolnych: Promień Krzywiń, 
PKS Racot, Orkan Chorzemin. 
I nowe drużyny takie jak: Juna
-Trans Stare Oborzyska, Korona 
Piaski, Wiara Lecha Poznań, 
Rawia Rawicz, Pogoń Śmigiel, 
Kania Gostyń, Orla Jutrosin. 
Druga drużyna seniorów roz-
grywająca swoje mecze w B 
Klasie, zajęła szóste miejsce. 

Drużyna, która ma na celu 
ogrywać zawodników, żeby 
byli w tzw. rytmie meczowym 
i w każdej chwili do dyspozycji 
pierwszej drużyny i tak też było. 
Michał Kostyra, Marcin Adam-
czak oraz młodzi zawodnicy 
Krystian Kraszewski, Łukasz 
Kaźmierczak, Kamil Rzepa, 
Kamil Grunwald, Tomasz Ko-
walski byli bardzo często bra-
ni pod uwagę trenera Piotra 
Cenina w rozgrywkach Klasy 
Okręgowej.  
Wszystkich chętnych do repre-
zentowania Płomienia w Lidze 
Międzyokręgowej oraz w B 
Klasie zapraszamy na treningi, 
które będą odbywać się we 

wtorki i w czwartki o g. 17.30 
na boisku w Przyprostyni.

PŁOMIEŃ (Liga Międzyokręgowa) 
25.07 18.00 ZAP Zbąszynek (mecz w 
Zbąszynku) 
28.07 17.00 Pogoń Świebodzin (boisko 
w Przyprostyni) 
04.08 16.00 Zryw Rzeczyca (w 
Rzeczycy) 
11/12.08 Liga Międzyokręgowa
PŁOMIEŃ B (B Klasa) 
08.08 18.00 Tęcza Tuchorza (w Tuchorzy)  
11.08 ??.?? Turniej W Strzyżewie 
16.08 18.00 Obra Trzciel (w Trzcielu) 
22.08 18.00 Gwiazda Siedlec 
(w Siedlcu) 
25/26.08 B Klasa

Start „Płomienia” w lidze międzyokręgowej

m Kościan
Trwa się remont w Zespole 
Szkół Specjalnych im. M. 
Konopnickiej w Kościanie.  
W ramach tegorocznych, wa-
kacyjnych inwestycji zostaną 
wyremontowane pomiesz-
czenia w których znajduje się 
kuchnia, obieralnia i magazyn. 
W ramach prac zostaną wy-
mienione rury, tynk ze ścian i 
posadzki zostały usunięte. Na 
nich zostaną położone płytki. 
– Poza generalnym remontem 
tych ważnych dla życia szkoły 
pomieszczeń planujemy także 
wyposażyć je w nowe meble. 
Dodatkowo nowe meble kupi-
my także do pomieszczenia, 
w którym znajduje się zmy-
walnia – mówi Magdalena 
Żurczak – dyrektor szkoły. 

Poza tymi remontami w po-
mieszczeniach piwnicznych 
zostaną zainstalowane nowe 
parapety, budynek szkolny 
będzie osuszany. Na zewnątrz 
budynku zostanie wykonana 
izolacja i drenaż. Przy osu-
szaniu budynku od wewnątrz 

zastosowana zostanie metoda 
iniekcji.

Koszt realizowanych prac to 
kwota ponad 122 tys. złotych. 
Remont potrwa do pierwszej 
połowy sierpnia 2018 roku. 
Prace wykonuje Przedsiębior-
stwo Budowlane Budomont. 

m Kościan
„Ciekawy wypoczynek z 
obroną cywilną” to hasło 
półkoloni dla dzieci i mło-
dzieży z Widziszewa, Czar-
kowa, Kiełczewa i Starego 
Lubosza organizowanych 
przez Gminę Kościan.

Dzięki udziałowi w półko-
loniach 45 dzieci z gminy 
Koscian mogło m.in. odwie-
dzić park edukacji i rozrywki 
w Trzebawiu, Ośrodek Eduka-
cji Przyrodniczej w Chalinie, 
Stadninę Koni w Racocie 
oraz Stację Badawcza PAN w 
Turwi. Uczestnicy półkolonii 
spędzili także aktywnie czas 
nad jeziorami w Cichowie 
i Nowym Dębcu. Ponadto 
odwiedzili Wojewódzkie Cen-
trum Powiadamiania Ratunko-
wego w Poznaniu, gdzie prze-
szkli krótkie szkolenie oraz 
dowiedzieli się jak prawidłowo 

zgłaszać wypadki i zdarzenia.
Organizatorzy półkoloni, 

poza wycieczkami i wyjazda-
mi, zorganizowali dla dzieci 
wiele konkursów z nagrodami 
oraz spotkania z włodarzami 
Gminy Kościan.

Półkolonie pod hasłem „Cie-
kawy wypoczynek z obrona 
cywilną” dofinansowane były 

przez Powiat Kościański w 
ramach programu „Wakacje 
na sportowo”.  

Współorganizatorami wy-
poczynku byli także: Zespół 
Szkół Gminy Koscian Przed-
szkole i Szkoła Podstawowa 
w Starym Luboszu, sołectwa 
Widziszewo i Czarkowo.

Fot. Bożena Szczawik - Musiał

Remont w szkole specjalnej

Pólkolonie z obroną cywilną 

m Kamieniec
17 czerwca 2018 r. na sta-
dionie sportowym imienia 
Józefa Kopaczewskiego w 
Kamieńcu odbyły się  Mi-
strzostwa Gminy Kamieniec 
w lekkoatletyce. Organi-
zatorem zawodów było To-
warzystwo Sportowe Gmi-
ny Kamieniec oraz Gmina 
Kamieniec, a uczestnikami 
mieszkańcy gminy.

Przewidziane były następują-
ce kategorie wiekowe: dzieci 
5-6 lat, kl. I-III, kl. IV-VI, 
kl. 7 i klasy gimnazjalne; 
kobiety do 35 lat; mężczyźni 
do 35 lat; kobiety powyżej 35 
lat oraz mężczyźni powyżej 
35 lat. Dla dzieci w każdym 
z przedziałów wiekowych 
przewidziano tylko jedną kon-
kurencję – biegi. Dzieci do 
6 lat oraz w kl. I-III biegły 
odpowiednio na 50 i 100 m. 
Uczniowie kl. IV-VI startowali 
w konkurencjach biegowych 
na dystansie 200. Wyjątkowo, 
z powodu braku chętnych w 
bieżącym roku nie rozegrano 
konkurencji przewidzianych 
dla kategorii wiekowych kl. 
7 i klas gimnazjalnych. We 
wszystkich konkurencjach 
wymienionych powyżej miał 
miejsce podział na kategorie 
dziewcząt i chłopców.

W kategorii kobiet i męż-
czyzn w wieku do 35 i powyżej 
35 lat rozegrano następują-
ce konkurencje: skok w dal, 
pchnięcie kulą, oraz biegi na 
100m w każdej z kategorii 
wiekowych, biegi na 400m 
wśród kobiet poniżej 35 lat 
oraz wśród mężczyzn do 35 i 
powyżej 35 lat, bieg na 1200 
m dla kobiet do 35 lat, bieg na 
800m dla mężczyzn powyżej 
35 lat.

Za zajęcie I – III miejsca 
zawodnicy otrzymali dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe.

Oprócz indywidualnej na-
grody, reprezentanci poszcze-
gólnych miejscowości za udział  
w danej konkurencji zdoby-
wali punkty dla swoich miej-
scowości.

Zwyciężył  Kam ien iec, 
przed Łękami Wielkimi i 
Parzęczewem.

Zwycięzcy poszczególnych 
konkurencji:

a Bieg na 50m, dziewczynki 5-6 lat – 
Domin Julia
a Bieg na 50m, chłopcy – Półchłopek 
Cezary
a Bieg na 100m dziewczynki kl. I-III – 
Sołtysiak Gabrysia
a Bieg na 100m chłopcy kl. I-III – Ra-
biega Robert
a Bieg na 200m dziewczyny kl. IV-VI 
– Kwiatek Oliwia

a Bieg na 200m chłopcy kl. IV-VI – 
Bartkowiak Adrian
Kobiety <35
Skok w dal – Bartkowiak Martyna           
Pchnięcie kulą – Napierała Zuzanna
Bieg na 100m – Bartkowiak Martyna
Bieg na 400m – Bartkowiak Martyna
Bieg na 1200m – Markiewicz Jagoda
Kobiety >35
Skok w dal – Bartkowiak Ewelina
Pchnięcie kulą – Fornalska Magdalena
Bieg na 100m – Juskowiak Iwona
Mężczyźni <35
Skok w dal – Nadobnik Hubert
Pchnięcie kulą – Stachowiak Witold
Bieg na 100m – Nadobnik Hubert
Bieg na 400m – Michalski Jan
Mężczyźni >35
Skok w dal – Domin Leszek
Pchnięcie kulą – Franek Krzysztof
Bieg na 100m – Domin Leszek
Bieg na 400m – Domin Leszek
Bieg na 800m – Domin Leszek

Mistrzostwa w lekkoatletyce
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m Warszawa
Wspólne działania warszaw-
skiej Delegatury CBA i Proku-
ratury Regionalnej w Warsza-
wie. Agenci CBA zatrzymali 
biznesmena, który powoływał 
się na wpływy w służbach 
specjalnych i miał doprowadzić 
do rozpowszechnienia przez 
media informacji kompromitu-
jących większościowego akcjo-
nariusza GetBack SA. To już 10 
zatrzymany w ciągu ostatnich 
czterech tygodni intensywnego 
śledztwa dotyczącego licznych 
nieprawidłowości w działaniu 
grupy kapitałowej GetBack SA. 

Śledztwo prowadzone przez 
Delegaturę CBA w Warszawie 
pod nadzorem Prokuratury Re-
gionalnej w Warszawie dotyczy  
m.in. wyrządzenia szkody ma-
jątkowej wielkich rozmiarów 
w obrocie gospodarczym na 
szkodę spółki GetBack SA, 
systemowego wyprowadzania 
milionów złotych ze spółki na 
podstawie pozornych umów 
w celu osiągnięcia korzyści 
osobistej, ukrywania dowodów, 
posługiwania się podrobio-
nymi dokumentami. Sprawa 
obejmuje także przestępstwa 
manipulacji instrumentami 
finansowymi i podawania do 
publicznej wiadomości nie-
prawdy o działaniach spółki.

Funkcjonariusze CBA za-
trzymali biznesmena, który 
działał w celu osiągnięcia ko-
rzyści majątkowej m.in. wspól-
nie i w porozumieniu z byłym 
Prezesem Zarządu GetBack 
SA oraz byłym dyrektorem 
zarządzającym  GetBack SA.

Mężczyzna usłyszał już w 
prokuraturze zarzuty. Ustalenia 
CBA i prokuratury wskazują, 
że biznesmen  powołując się 
na wpływy w służbach spe-
cjalnych, w zamian za korzyść 
majątkową w wysokości nie 
mniejszej niż 3 mln zł w go-
tówce, miał podjąć działania 
celem spowodowania przepro-
wadzenia m.in. przeszukania 
w siedzibie większościowego 
akcjonariusza spółki GetBack 
SA. To z kolei miało dopro-
wadzić do rozpowszechnienia 
przez media informacji kom-
promitujących tego akcjona-
riusza.

Aby ustalone pieniądze mo-
gły zostać wypłacone zawarto 
pozorną umowę „o świadczeniu 
usług”. Do nielegalnych dzia-
łań, będących przedmiotem 
zarzutów, doszło w pierwszej 
połowie 2018 roku.

Już wcześniej ś ledczy z 
CBA mocno pracowali w tym 
śledztwie - przesłuchali łącz-
nie ponad 70 osób - w tym 
urzędników Komisji Nadzoru 
Finansowego i spółki GetBack 
SA, zabezpieczyli tomy doku-
mentacji oraz  dane elektro-
niczne.  16 czerwca br. zostali 
zatrzymani przez agentów z 
warszawskiej Delegatury CBA 
na lotnisku Chopina, Konrad 
K. – były Prezes Zarządu Get-
Back SA, a w swoim domu na 
warszawskim Ursynowie Piotr 
B. - przedstawiciel podmiotu 
gospodarczego, który współ-
pracował z byłym Prezesem 
Zarządu GetBack SA

Były prezes GetBack SA 
Konrad K. usłyszał m.in.:  
zarzut dotyczący usiłowania 
doprowadzenia Polsk iego 
Funduszu Rozwoju S.A. do 
niekorzystnego rozporządze-
nia swoim mieniem, poprzez 
wprowadzenie w błąd co do 
faktycznej kondycji finansowej 
spółki GetBack  SA i  przedło-
żenia nierzetelnych  dokumen-
tów dla uzyskania dla GetBack  
SA pożyczki w kwocie 250 mln 
zł oraz zarzut wyrządzenia 
spółce GetBack SA  szkody 
majątkowej na ponad 15 mln zł 
na podstawie nie wykonanych 
a opłaconych, pozornych umów 
o świadczenie usług doradczo 
– marketingowych przy emisji 
obligacji oraz o współpracy. 
Inny zarzut dotyczy sprawy 
podobnego charakteru, kwoty 
co najmniej 7 mln zł i umo-
wy „o świadczeniu usług w 
zakresie bezpieczeństwa w 
biznesie”. Zatrzymany przez 
CBA Piotr B. usłyszał zarzuty 
dotyczące tej umowy i działa-
nia w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej.  Były prezes Get-
Back SA usłyszał także zarzut  
przestępstw dotyczących pu-
blicznego rozpowszechnienia 
nieprawdziwych danych w 
raporcie bieżącym spółki, które 
mogły wprowadzać w błąd, co 
do wartości instrumentów fi-
nansowych emitowanych przez 
spółkę GetBack S.A., wbrew 
zakazowi takich manipulacji na 
rynku. Szczegóły zarzutów w 
swoim komunikacie przekazała 
prokuratura.

26 czerwca warszawscy 
agenci CBA zatrzymali  dwoje 
kolejnych podejrzanych: Kata-
rzynę M. - byłą Dyrektor Biura 
Zarządu spółki GetBack SA 
oraz Szczepana D.-M. prezesa 
Polskiego Domu Maklerskiego.  
Była Dyrektor Biura Zarządu 

spółki GetBack SA jest podej-
rzana o niszczenie dokumen-
tów spółki, zacieranie śladów 
popełnionych przestępstw i 
pomaganie ich sprawcom w 
uniknięciu odpowiedzialno-
ści karnej.  Miała ona także 
instruować osoby powiązane 
z GetBack SA, co zrobić, aby 
skutecznie zniszczyć posiadane 
przez nich dowody. Prezesowi 
Polskiego Domu Maklerskiego 
– Szczepanowi D.-M. proku-
rator zarzucił m.in. działanie 
wspólnie i w porozumieniu z 
byłym prezesem zarządu Get-
Back SA, podejrzanym Kon-
radem K., na szkodę tej spółki.  
Według ustaleń śledczych był 
współtwórcą sieci spółek, które 
na podstawie pozornych umów 
służyły do wyprowadzenia z 
GetBack SA kwot stanowią-
cych mienie wielkiej wartości.

Funkcjonariusze CBA za-
trzymali także Warszawie i w 
województwie mazowieckim 
byłych członków zarządu Get-
Back SA:  wiceprezes Annę P.,  
Marka P. i Bożenę S.,  brata 
podejrzanej S.  Dariusza S. 
oraz  Kingę M.-J, która podpi-
sała pozorną umowę na szkodę 
spółki opiewająca na ponad 4 
mln zł. Zarzuty przedstawione 
tej piątce zatrzymanych przez 
CBA dotyczą m.in. wyrzą-
dzenia spółce GetBack SA 
szkody majątkowej w wielkich 
rozmiarach,   przywłaszcze-
nia kwoty ponad 2 mln zł z 
GetBack poprzez przelew bez 
tytułu prawnego, posłużenia 
się podrobionymi uprzednio 
dokumentami żądania wcze-
śniejszego wykupu obligacji 
GetBack SA oraz pozornej 
umowy na ponad 4 mln zł. 
Śledczy ustalali, że zatrzymane 
osoby działały w celu osią-
gnięcia korzyści majątkowej, 
wspólnie i w porozumieniu 
między innymi z byłym Pre-
zesem Zarządu GetBack SA.

9 zatrzymanych wcześniej 
przez CBA decyzją sądu zo-
stała tymczasowo aresztowana. 
Wobec jednej osoby zastoso-
wano poręczenie majątkowe w 
kwocie 1 mln zł, dozór Policji 
i zakazu opuszczania kraju 
połączony z zatrzymaniem 
paszportu.

Czynności w tym wielo-
wątkowym śledztwie trwają. 
Analizowany jest materiał 
dowodowy, ujawniane nowe 
okoliczności sprawy. Niewy-
kluczone kolejne zatrzymania 
i zarzuty.

Piotr Kaczorek, CBA

Śledztwo w GetBack. Rośnie 
liczba zatrzymanych m Warszawa

Delegatura CBA w Łodzi pod 
nadzorem Prokuratury  Okrę-
gowej w Warszawie  prowadzi  
śledztwo dotyczące powoły-
wania się na wpływy (płatnej 
protekcji) wśród parlamen-
tarzystów, osób pełniących 
funkcje w urzędach central-
nych – ministerstwach, Na-
rodowym Funduszu Ochrony 
Środowiska oraz wśród osób 
pełniących funkcje publiczne 
w samorządach i urzędach.  Za 
6 mln zł łapówki, która miała 
być wręczona decydentom i 
mającym lobbować, załatwiać 
sprawę, parlamentarzystom i 
urzędnikom zatrzymani ofe-
rowali  koncesję, zezwolenia 
na eksploatację, odrolnienie 50 
ha terenu leżącego pomiędzy 
Kielcami a Radomiem oraz 
przede wszystkim wysokie 
rządowe kontrakty na odbiór 
kruszywa z  górniczej odkryw-
ki z przeznaczeniem na budo-
wę m.in. Centralnego Portu 
Komunikacyjnego i autostrad.

Agenci CBA z Łodzi zatrzy-
mali  kolejną osobę z grupy 
zaangażowaną w płatną pro-
tekcję. Ustalenia CBA wska-
zują, że znany biznesmen miał 

swoją osobą uwiarygadniać 
cały proceder.

Cała akcja „powoływaczy” 
była odpowiednio opakowa-
na, uprawdopodobniana m.in. 
spotkaniami w załatwianych 
sprawach, które odbywały się 
w instytucjach i biurach parla-
mentarzystów bez ich udziału.  
Do popełnienia przestępstwa 
płatnej protekcji nie jest ko-
nieczne faktyczne posiadanie 
wpływów - wystarczy, że 
podejrzani na takie wpływy 
się powołują lub utwierdzają 
w ich istnieniu.  Ustalenia 
śledztwa wskazują, iż nie były 
to wpływy faktyczne.

Agenci przeszukali zaj-
mowane przez biznesmena 
pomieszczenia mieszkalne 
w zabytkowym pałacu pod 
Warszawą.    

Zatrzymany usłyszał już 
zarzuty  w prokuraturze.

Już wcześniej agenci Dele-
gatury CBA w Łodzi zatrzy-
mali 5 osób - biznesmena z 
Krakowa, właściciela gruntów 
pochodzącego z Szydłowca 
oraz dwóch biznesmenów z 
Łodzi. Jeden z zatrzymanych  
to obcokrajowiec. Do zatrzy-
mania doszło na spotkaniu biz-

nesowym, w jednej w restau-
racji w podłódzkim Rzgowie, 
gdy omawiano szczegóły aktu 
notarialnego stanowiącego 
podstawowy element całej 
ustawionej gry. Jak wskazują 
ustalenia CBA inwestor miał 
nabyć za zawyżoną  cenę 32 
mln zł teren kamieniołomu i 
przyległy duży obszar o cha-
rakterze rekreacyjnym, a za-
trzymani gwarantowali szybki 
zwrot inwestycji. Oprócz pie-
niędzy z wydobycia i sprzeda-
ży państwowym kontraktorom 
surowców budowlanych, zyski 
miał przynosić wybudowany 
od podstaw ośrodek spa, termy 
i rehabilitacja. Dla planowanej 
inwestycji mieli pozyskać do-
datkowo dotację w kwocie od 
100 do 300 mln zł.  W zamian 
za taką możliwość zyskownej 
inwestycji, za załatwienie 
spraw urzędowych i pozwoleń 
na m.in. geotermię, nielegal-
ni pośrednicy „załatwiacze” 
chcieli korzyści majątkowych 
i osobistych m.in.  udziałów 
w spółce z kapitałem wła-
snym kilkudziesięciu mln zł 
obsługującej nowopowstałe 
SPA oraz stanowisk menadżer-
skich.

Piotr Kaczorek, CBA

m Rzeszów
Delegatura Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego w Rzeszo-
wie zatrzymała kolejne 4 osoby 
zamieszane w sprawę „wypro-
wadzania” pieniędzy z Sądu 
Apelacyjnego w Krakowie. 
Troje z nich to pracownicy 
Oddziału Finansowo-Kontro-
lnego Sądu Apelacyjnego w 
Krakowie, czwarty - to były 
pracownik tej komórki. Według 
zebranych w sprawie dowo-
dów zatrzymani brali udział w 
zorganizowanej grupie prze-
stępczej działającej w Sądzie 
Apelacyjnym w Krakowie oraz 
dopuszczali się tzw. prania 
pieniędzy poprzez zawieranie 
nieprawdziwych umów cywil-
noprawnych z firmami, które 
przywłaszczały pieniądze Sądu 
Apelacyjnego w Krakowie. Z 
tytułu zawartych umów ww. 

uzyskali korzyści majątkowe od 
28 do 180 tys. złotych.

W toku sprawy ustalono, iż 
w Sądzie Apelacyjnym w Kra-
kowie od 2011 roku dochodziło 
do przywłaszczania mienia 
wielkiej wartości, w związku 
z wydatkowaniem środków 
publicznych w trybie udziela-
nia zamówień z wolnej ręki. 
Pieniądze „wyprowadzano” z 
Sądu Apelacyjnego zawiera-
jąc z firmami umowy, które 
faktycznie nie były realizowa-
ne, a miały jedynie stworzyć 
pozory jakoby usługi zostały 
wykonane i uzasadnić wypłatę 
pieniędzy. W procederze tym 
brali udział pracownicy Sądu 
Apelacyjnego w Krakowie, w 
tym m.in. prezes sądu, dyrektor 
sądu, zastępca dyrektora, głów-
na księgowa, zastępca głównej 
księgowej, główny specjalista 
do spraw zamówień. Realizacja 

procederu przestępczego była 
możliwa poprzez zorganizo-
wanie sieci około dwudziestu 
firm powiązanych kapitałowo 
i osobowo, otrzymujących 
fikcyjne zamówienia z Sądu 
Apelacyjnego w Krakowie. 
Firmy te z kolei korumpowały 
pracowników Sądu Apelacyjne-
go poprzez udzielanie im fik-
cyjnych zleceń, co zapewniało 
im przychylność i dyskrecję 
– powodowało obawę przed 
odpowiedzialnością dyscypli-
narną i karną w przypadku 
ujawnienia przestępstwa.

Dotychczas podejrzanym 
przedstawiono zarzuty przy-
właszczenia ponad 30 milionów 
złotych będących w dyspozycji 
Sądu Apelacyjnego w Kra-
kowie. W sprawie jest już 30 
podejrzanych.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Delegatura CBA w Łodzi: za-
trzymano dwóch urzędników. 
Prowadzone śledztwo ujawniło 
korupcyjny proceder. Jedna z 
zatrzymanych osób trafiła w 
ręce CBA powtórnie. Tym razem 
chodzi m.in. o gazociąg.

Dwie osoby zatrzymane przez 
agentów CBA z Łodzi. Były dy-
rektor łódzkiego ZDiT, a obecny 
dyrektor w jednej ze spółek urzę-
du miasta i naczelnik z zarządu 
inwestycji miejskich działali na 
szkodę urzędu w Łodzi. Zatrzy-
mani odpowiedzą za nieprawi-
dłowości przy przebudowie Trasy 
Górna i trasy W-Z w Łodzi.

To nie jedyny zarzut jaki 
usłyszeli. Przekroczyli również 
uprawnienia w celu uzyskania 
korzyści majątkowej przez funk-
cjonariuszy publicznych. Cała 
sprawa dotyczy zamówienia na 
wykonanie projektu przebudowy 
gazociągu i likwidacji już istnie-
jącego. W tym wymiarze działali 
na szkodę interesu publicznego.

To kolejna odsłona tego po-
stępowania. Już wcześniej sześć 
osób usłyszało zarzuty. Jedną z 
nich jest już powtórnie zatrzy-
many dyrektor miejskiej spółki, 
któremu prokuratura w marcu 
ubiegłego roku przedstawiła 
zarzuty między innymi przyjmo-
wania łapówek.  T. Brodowski, CBA

m Kraków
Prokuratura Regionalna w 
Krakowie postawiła zarzuty 
byłemu Szefowi Centralne-
go Biura Antykorupcyjnego 
Pawłowi W. Zgodnie z ma-
teriałami śledztwa W. jest 
podejrzany o niedopełnienie 
obowiązków i utrudnianie 
postępowania. Mimo ciążą-
cego na nim obowiązku nie 
poinformował prokuratury o 
możliwości popełnienia prze-
stępstw przez podległego mu 
wysokiej rangi funkcjonariu-
sza - ówczesnego dyrektora 
Delegatury CBA w Warsza-
wie Roberta G.

Robert G. dopuścił się 
działań sprzecznych z pra-
wem, polegających na wyko-
rzystaniu do własnych celów 
środków znajdujących się w 
funduszu operacyjnym CBA. 
Mowa o kwocie sięgającej 
kilkudziesięciu tysięcy zło-
tych. Ponadto doprowadził 
do dekonspiracji niejawnego 
lokalu CBA, który Robert G. 
wykorzystywał do celów pry-
watnych. G. pobierał również 
„haracze” od nagród, jakie 

przyznawał swoim funkcjo-
nariuszom.

Paweł W., mimo posia-
dania pełnej wiedzy we 
wskazanych sprawach, nie 
zawiadomił prokuratury. Co 
więcej, podjął decyzję o 
zniszczeniu materiałów, które 
mogły stanowić dowód we 
wskazanych sprawach.

Działania byłego szefa 
CBA miały na celu unik-
nięcie przez funkcjonariusza 
odpowiedzialności za czyny, 
których się dopuścił.

Paweł W. poinformował 
prokuraturę tylko o niektó-
rych czynach popełnionych 
przez Roberta G. dopiero po 
trzech latach, kiedy zostały 
one ujawnione już w mediach.

W wyniku działań W. 
dyrektor Delegatury CBA w 
Warszawie odszedł z Biura 
na emeryturę, pobierając 
wysoką odprawę (100 000 
zł netto), nie został nawet 
ukarany dyscyplinarnie.

Sprawa przestępstw popeł-
nionych przez Roberta G. jest 
obecnie na etapie postępowa-
nia sądowego.

Wydział Komunikacji Społecznej, CBA

Miliony za koncesje

Kolejne 4 osoby zatrzymane do sprawy Sądu

Wyrządzili szkodę 
majątkową, teraz 
za to odpowiedzą

Zarzuty wobec byłego 
Szefa CBA

Prezydent Żyrardowa 
zatrzymany
Liczne prośby i apele nie 
Agenci z Delegatury CBA 
w Warszawie zatrzymali 
Prezydenta Miasta Żyrar-
dowa oraz dwóch przed-
siębiorców z województwa 
zachodniopomorskiego, z 
Rewala i Gryfic. Sprawa do-
tyczy przekroczenia upraw-
nień przez funkcjonariusza 
publicznego oraz ustawia-
nia przetargów na ponad 
1,5 mln zł na sprzedaż 
nieruchomości w Rewalu 
będącej własnością Gminy 
Żyrardów oraz nieruchomo-
ści będących w użytkowa-
niu wieczystym Żyrardowa. 
Na tych gruntach, blisko 
nadmorskiej plaży, znajdo-
wał się wcześniej ośrodek 
wypoczynkowy miasta.  
Funkcjonariusze CBA prze-
szukują kilkanaście miejsc 
m.in.  gabinet prezydenta 
i biura w Urzędzie Miasta 

krótko
oraz miejsca zamieszkania 
i prowadzenia działalności 
gospodarczej zatrzymanych 
osób. Zatrzymani przez 
CBA Prezydent Żyrardowa i 
biznesmeni usłyszą zarzuty 
w Prokuraturze Okręgowej 
w Ostrowie Wielkopolskim.
Śledztwo jest wielowątko-
we. Czynności trwają.  

30 mln zł strat ARiMR
Sztuczny podział gospo-
darstwa rolnego. Straty 
zielonogórskiej agencji 
rolnej sięgają blisko 31 
milionów zł. CBA z Poznania 
zawiadomiło prokuraturę o 
uzasadnionym podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa.
Kontrolerzy z poznańskiej 
delegatury CBA złożyli do 
Prokuratury Regionalnej w 
Poznaniu zawiadomienie 
o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa związanego z 
działalnością grupy produ-
cenckiej owoców i warzyw.
Straty ARiMR szacuje się na 
blisko 31 milionów złotych. 
Dyrektor Departamentu 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubuskiego 
i podlegli mu pracownicy 
mieli nie dopełnić swoich 
obowiązków uznając grupę 
producencką za prawidłowo 
utworzoną. Grupa została 
jednak utworzona sztucz-
nie poprzez podzielenie 
jednego gospodarstwa na 
trzy. Twórcy grupy stworzyli 
warunek posiadania 5 człon-
ków, po to by otrzymać 
pomoc finansową. Dwoje z 
nich utworzyło gospodar-
stwo rolne z funkcjonujące-
go już wcześniej  poprzez 
darowiznę dokonaną w 
ramach rodziny. Z ustaleń 
kontrolerów Biura jedno-
znacznie wynika, że doszło 
do sztucznego podziału 
areałów, na podstawie, 
którego oddział regionalny 
ARIMR w Zielonej Górze na 
przełomie 2008 i 2012 roku 
dokonał przelewu środków 
w łącznej kwocie ponad 30 
miliona złotych na rzecz 
producentów.  Piotr Kaczorek
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Po doskonale przyjętym kon-
cercie na Open’er Festival, 
MØ powraca do Polski na 
klubowy koncert. Jej suppor-
tem będzie popowa sensacja 
ostatnich miesięcy - ALMA. 
Koncert odbędzie się 21 
sierpnia w war-
szawskim klubie 
Stodoła.

Od kilku lat doce-
niamy charyzmę 
i przebojowość 
MØ, która na-
prawdę nazywa 
się Karen Marie 
Aagaard Ørsted i jest 
dziś jedną z najciekaw-
szych europejskich wokali-
stek. Zakochaliśmy się w jej 
muzyce jeszcze przed pre-
mierą wydanego 4 lata temu 
albumu „No Mythlogies to 
Follow”. Single „Pilgrim”, 
„Waste of Time” czy „Walk 
This Way” to przebojowość 
popu zmieszana z charak-
terem, jaki noszą w sobie 
utwory z pogranicza elek-
troniki, r’n’b, a nawet rocka. 
Wszystko to zabrzmiało nie 
tylko na nagradzanej płycie, 

ale także na żywiołowych 
koncertach.
Światową rozpoznawalność 
przyniósł MØ hit „Lean On”, 
nagrany wspólnie z Diplo i 
jego projektem Major Lazer. 

„Lean On” był najchęt-
niej streamowanym 

utworem 2015 roku 
w serwisie Spo-
tify, a w Polsce 
jego popularność 
powróciła ze 
zdwojoną siłą 
jesienią ubiegłe-

go roku, kiedy 
nagranie wyko-

rzystała w swoich 
reklamach jedna ze 

stacji telewizyjnych. Klip do 
„Lean On” doczekał się  pra-
wie 2,3 miliarda wyświetleń 
na YouTube. Zwycięskiego 
składu się nie zmienia, co 
najwyżej poszerza, dlatego w 
2016 Major Lazer ponownie 
połączyli siły z MØ, dorzu-
cając jeszcze do kompletu 
Justina Biebera. Efektem 
było świetne nagranie „Cold 
Water”.
Kilka miesięcy temu MØ 
wydała mini-album „When 

I Was Young”, jej pierwszy 
autorski projekt od czasu 
debiutanckiego albumu „No 
Mythologies to Follow”. 
EP-ka pojawiła się po trzy-
letniej serii hitów singlo-
wych i miała być swoistym 
zamknięciem pewnego 
etapu, przygotowaniem na 
pełny album nr 2. Już w 2018 
roku MØ powróciła na listy 
przebojów radiowych i listy 
przebojów streamingowych 
dzięki kilku bardzo udanym 
współpracom z Diplo („Get 
It Right”), Jackiem Antonof-
fem („Never Fall In Love”), 
ALMĄ („Dance For Me”) i 
Noah Cyrus („We Are F ** 
ked”) Pojawiła się także jako 
członkini super grupy, która 
na antenie BBC Radio 1 Live 
Lounge wykonała wspólnie 
z Dua Lipą „IDGAF”, zaraz 
obok Charli XCX, Zary Lars-
son i wspomnianej ALMy, 
która będzie supportem jej 
warszawskiego koncertu.
Obecnie MØ koncertuje w 
ramach trasy Forever Never-
land, która rozpoczęła się na 
kalifornijskim festiwalu Co-
achella, zahaczyła o europej-
skie festiwale (w tym Open’er 
Festival), a jesienią przeniesie 
się do klubów i hal koncerto-
wych w Europie. Jej częścią 
będzie nie tylko gigantyczny 
koncert w Kopenhadze, 
stolicy jej rodzinnego kraju, 
ale także występ dla polskiej 
publiczności w Warszawie.

Krzysztof Wodniczak 

Felieton Wodniczaka

MUZYCZNE BRZMIENIA

Są młodzi, przystojni, wybitni 
i odważni, a do tego grają na 
saksofonach!

Z połączenia właśnie takich 
cech składa się zespół The 
Whoop Group, który właśnie 
wydał swoją debiutancką płytę 
– Crimes.

Cztery Pory Roku Antonio 
Vivaldiego, Utwory liryczne 
Edvarda Griega czy Preludia  
Fryderyka Chopina na sakso-
fonach? Brzmi jak zbrodnia na 
muzyce w najczystszej postaci, 
i do tego z premedytacją. Gdy-
by zmarli mieli głos, z pew-
nością spytalibyśmy samych 
kompozytorów co uważają 
na temat tego albumu, sądząc 
jednak po ilości odsłon singla 
zespołu (Burza Antonio Vival-
diego – ok. 20 mln wyświetleń) 
w Internecie, współcześni me-
lomani  zakochali się w takim 

brzmieniu.
Dla tych osób oraz dla 

wszystkich zaintrygowanych 
mamy wspaniałą wiadomość – 
płyta ze zbrodniami na muzyce 
zespołu The Whoop Group jest 
już dostępna i czeka na Was na 
sklepowych półkach.

W skład zespołu wchodzą 

najwybitniejsi saksofoniści 
młodego pokolenia z Pol-
ski:Jakub Muras  - saksofon 
sopranowy, Mateusz Dobosz 
– saksofon altowy, Krzysztof 
Koszowski – saksofon tenoro-
wy,Szymon Zawodny – sakso-
fon barytonowy.

K.W.

The Whoop Group 

 Piłkarski język, ale to szaleń-
stwo wszystkim się udziela... 
Na szczęście muzyka to nie 
sport, nie musimy rozstrzy-
gać, kto lepszy, a kto gorszy 
– możemy za to cieszyć się w 
Katowicach całym spektrum 
polskiej muzyki alternatyw-
nej. Od korzeni po black 
metal – i z powrotem.

Najpierw gwiazdy i weterani. 
Na oba te określenia z pew-
nością zasługuje Kult, który 
przyjeżdża na OFFa po raz 
pierwszy i od razu z wyjątko-
wym repertuarem. Kult zagra u 
nas „Spokojnie”, swoją trzecią, 
znakomitą płytę. Wydaną trzy 
dekady temu, ale wciąż aktual-
ną i muzycznie, i tekstowo. W 
jeszcze głębszą przeszłość – nie 
tyle swoją, co naszą wspólną, 
chłopską, sięgnie jedyna w 
swoim rodzaju Kapela ze Wsi 
Warszawa, która na śląskim 
festiwalu uraczy nas „re:akcją 
mazowiecką”. Skalpel już  by-
wał, ale tym razem weterani 
łączenia jazzu z elektroniką 
pojawią się w nowym, pełnym 
rozmachu wcieleniu, jako Skal-
pel Big Band. 

W tym roku wracają na 
OFFa również artyści, w któ-
rych uwierzyliśmy jako jedni 
z pierwszych, a którzy teraz 
swoją charyzmą i oryginalną 
muzyką pociągają tłumy, nie 
tylko w Polsce. To Furia, któ-
ra robi furorę od Primavery 
przez Roadburn po krakowski 
Teatr Stary. To Hańba!, która 
wraca z Paszportami Polityki 
w kieszeniach i doświadcze-
niami na scenach znakomitych 
festiwali Europy i Ameryki. To 
wreszcie Coals, którzy świet-
nym debiutem „Tamagotchi” 
udowodnili, że ich wizja mu-
zyki elektronicznej wspaniale 
wyróżnia się nad tle skaczącej 

z trendu w trend konkurencji.
 B ędą też indywidualności 

polskiej sceny. Wspaniały 
śpiewak Adam Strug połączy 
świat poezji, m.in. Leśmia-
na i Asnyka, z wpływami 
polskiej muzyki tradycyjnej, 
ale i brzmieniami Bliskiego 
Wschodu. Skrajnie odmien-
ne emocje zaproponuje na 
pewno Wojciech Bąkowski, 
który na swoich solowych 
płytach jest jeszcze bardziej 
osobny niż kiedyś w Niwei 
– ale niezmiennie odważny i 
fascynujący. Przed Legendar-
nym Afrojaxem ostrzegam, 
jako i on ostrzega, ale głupio 
będzie przegapić ten koncert, 
choć pewnie wielu wyjdzie 
urażonych, dostrzegając się 
w krzywym zwierciadle tek-
stów Afrojaxa. Mają także 
organizatorzy  w programie 
zderzenie dwóch oryginalnych, 
poszukujących artystycznych 
osobowości - to Nanook Of 
The North, czyli Stefan We-
sołowski i Piotr „Hatti Vatti” 
Kaliński, we wspólnym pro-
jekcie, inspirowanym skutą 
lodem Północą.

  Dokąd można zalecieć na 

podłączonej do prądu gitarze 
dowiecie się na koncertach 
Good Night Chicken, Lonker 
See, ARRM i Sierści, a będą to 
skrajnie odmienne propozycje. 
Od – odpowiednio – garażowe-
go noise rocka, przez okolice 
jazzu, ambient, aż po black 
metal. Do tańca porwą was 
Bass Astral x Igo, poprawi 
MIN t, za to do refleksji zmusi 
błyskotliwy raper Meek Oh 
Why? Pokusa wprowadzi  w 
XXI-wieczny (post)jazz, a za 
elektroniczno-onirycznymi 
melodiami tęskno zdążymy za-
tęsknić zanim wybrzmi ostatni 
dźwięk ich koncertu. Będzie też 
songwriter o hipnotyzującym 

głosie Daniel Spaleniak, będą 
żwawe, łączące kurpiowską 
tradycję ze współczesnością 
Panieneczki. A po prostu 
świetne, choć zupełnie inne, 
piosenki zagrają wam Sorja 
Morja i Sonbird. Mam tylko 
nadzieję, że przy tak znako-
mitych propozycjach ze strony 
polskich artystów znajdziemy 
choć chwilę, by zobaczyć na 
tegorocznym OFFie paru wy-
konawców ze świata. 

Podczas tegorocznej edy-
cji OFF Festivalu wystąpią: 
M.I.A., Charlotte Gainsbourg, 
Grizzly Bear, Jon Hopkins 
Live, Ariel Pink, Aurora, John 
Maus, Turbonegro, The Brian 
Jonestown Massacre, Kult gra 
„Spokojnie”, David August,  
Clap Your Hands Say Yeah 
grają „Some Loud Thunder”, 
Skalpel Big Band, Marlon 
Williams, Zola Jesus, ...And 
You Will Know Us by the 
Trail of Dead grają „Source 
Tags & Codes”, Kapela ze 
Wsi Warszawa, Big Freedia, 
Egyptian Lover, Le Mystere 
Des Voix Bulgares (The My-
stery of the Bulgarian Voices), 
Oxbow, Bishop Nehru, King 
Ayisoba, Housewives, Or:la, 
Jacques Greene, Harry Merry, 
Gary War, coL, The Mystery 
Lights, DJ Paypal & DJ Taye, 
Wednesday Campanella, No 
Age, Fontaines D.C., Unsane, 
Sensations’ Fix, Derya Yildrim 
And Grup Simsek, Hańba!, 
Furia, The Como Mamas, Co-
als, Moses Sumney, Yasuaki 
Shimizu, Yellow Days, Muchy 
grają „Xerroromans”, Rolling 
Blackouts Coastal Fever, Khid-
ja, Legendarny Afrojax, Adam 
Strug, ARRM, Wojciech Bą-
kowski, Nanook Of The North, 
Bass Astral x Igo, Sorja Morja, 
Sonbird, Good Night Chicken, 
Min t, tęskno, Pokusa, Lonker 
See, Sierść, Daniel Spaleniak, 
Meek, Oh Why?, Panieneczki

OFF Festival Katowice 2018 
odbędzie się w dniach 3-5 
sierpnia, w Dolinie Trzech 
Stawów. Trzydniowe karnety w 
cenie 370 zł możecie już kupić 
w OFF Sklepie.

Krzysztof Wodniczak.

Każda rewolucja ma to do 
siebie, że niszczy wszystko, 
co na drodze, a ta kultural-
na nie jest żadnym wyjąt-
kiem. Zawsze chodzi o to 
samo, czyli wyrównanie do 
najniższego poziomu. Ale co 
później? Nie wystarczy glebę 
zaorać i czekać, co na niej 
samo wyrośnie. Samoistnie 
wyrosną tylko chwasty, z 
którymi mamy obecnie do 
czynienia. A może to nie 
rewolucji, a żartowi na przy-
kład, zawdzięczamy współ-
czesne malarstwo? Nurtuje 
mnie przewrotne podejrzenie, 
że Picasso po prostu próbo-
wał zakpić sobie ze snobów, 
którzy tego nie zrozumieli i 
tak narodził się Kubizm.

Wcześniej artyści też, co 
prawda, nie zawsze, prześci-
gali się w kunszcie naślado-
wania natury, ale zniekształ-
cenia, jakich się dopuszczali, 
miały na celu uwypuklenie 
takich cech obiektu, które 
mogłyby zostać niezauwa-
żone przez widza. Miało 
to też wymiar praktyczny. 
Albumy przyrodnicze pre-
ferowały rysunek, nawet już 

po wynalezieniu fotografii. 
Uważano bowiem i słusz-
nie, że fotografia nie jest 
w stanie wydobyć tego, co 
najbardziej charakterystyczne 
dla rozpoznania rośliny, czy 
zwierzęcia.

Za sztukami wizualnymi 
zeszmacenie podchwycili 
poeci, zrywając ze starymi 
kanonami takimi jak: rym, 
rytm, sens, a zwłaszcza 
piękno. Obrazu, czy tomiku 
poezji można nie kupić, ale 
czy można zrezygnować z 
teatru? Jak ważny jest on dla 
człowieka, wystarczy zaob-
serwować reakcje małego 
dziecka. Nic nie jest w stanie 
tak przykuć jego uwagi, 

jak teatrzyk. Z wiekiem ta 
fascynacja wcale nie mija. 
A skoro tak, to może da się 
wcisnąć każdy „artystyczny” 
gniot? Prywatne teatry, za 
państwowe pieniądze, mogą 
sobie pozwolić na „antysztu-
kę” w najczystszym wydaniu 
i najgorszym guście.

Zdawać by się mogło za-
tem, że Teatr Telewizji też 
powinien podążać tą drogą. 
Byle nudziarz może przecież 
z Szekspira zrobić głupka. 
Takie widowiska powstają 
nie tyle w oparciu o dobre 
dramaty, co wbrew nim, jak 
ostatnio oglądane „Pożegna-
nie”. Dygat pewnie przewra-
ca się w grobie.

Na szczęście, zdarzają się 
też chlubne niespodzianki, 
do których niewątpliwie 
należy zaliczyć „Listy z 
Rosji” – spektakl Wawrzyńca 
Kostrzewskiego na podsta-
wie książki Astolphe’a de 
Custine’a.

Ot, taka kulturalna cieka-
wostka. 

Małgorzata Todd

Prof. Jerzy Kurczewski za-
wsze twierdził:  „Szkoła to 
rodzinny dom, w którym 
starszy pomaga młodszemu 
i dzieli się z nim swoimi 
doświadczeniami, w którym 
uczciwość i pracowitość, 
wzajemny szacunek i pa-
triotyzm mają podstawowe 
znaczenie”. Jakże to wymow-
ne i ważkie stwierdzenie. 
I taka myśl zawsze towa-
rzyszyła uczniom jedynej 
w Polsce Szkoły Chóralnej, 
której prof. J. Kurczewski 
był twórcą.

Koncert wieńczący zakoń-
czenie obchodów 60-lecia 
PSChJK oraz zakończenia se-
zonu artystycznego 2017/2018 
Poznańskiej Szkoły Chóralnej 
i Poznańskiego Chóru Chło-
pięcego, który miał miejsce 
w Auli UAM w dniu 20-06 
zgromadził wielu melomanów 
muzyki.  I warto było!  Fanta-
styczny program, doskonałe 
wykonanie utworów „indiań-
skiego” baroku, wszystkie 
chóry działające przy PSChJK:  
Poznański Chór Chłopięcy, 
Chór Dziewczęcy PSChJK, 
Chór Dziecięcy PSChJK  Ku-
kułeczki,  Chór Kameralny 
„Lunatix Choir” oraz Zespół 
Instrumentów Historycznych - 

pod dyrekcją Jacka Sykulskie-
go - przybliżył muzykę mało 
znaną słuchaczom, ale jakże 
przyjemną w swym wyrazie.  
W Polsce najbardziej znany-
mi kompozytorami okresu 
baroku byli: Johann Sebastian 
Bach, Antonio Vivaldi i Georg 
Friedrich Händel, stąd pewne 
zaskoczenie, że barok istniał 
również w Ameryce. A ist-
niał, dzięki muzyce wykony-
wanej w misjach jezuickich. 
I właśnie tego typu utwory 
były wykonane na koncercie. 
Między innymi słuchacze 
mieli możliwość wysłuchania 
Missa III – autorstwa Giovanni 
Battista Bassini, które było 
europejskim prawykonaniem 

utworu, oraz muzykę amery-
kańskiego baroku misyjnego i 
katedralnego. 

Doskonała atmosfera towa-
rzysząca koncertowi spowo-
dowała, wspólne wykonanie 
wraz ze słuchaczami, utworu 
Cantemus Domino, co jest 
ewenementem podczas kon-
cer tów muzyki poważnej. 
Każdy uczestnik otrzymał 
bowiem wraz z programem 
fragment  partytury utworu, 
umożliwiający wspólny śpiew, 
co w przypadku większości 
uczestników koncertu nie 
stanowiło żadnego problemu. 

Nieobecni niech żałują...

Roman Szymański

OFF Festiwal Katowice 2018

Sztuka i sztuczki 

Koncert wieńczący 60-lecie Szkoły Chóralnej
Od kilku lat doceniamy charyzmę i przebojo-
wość MØ, która naprawdę nazywa się Karen 
Marie Aagaard Ørsted i jest dziś jedną z naj-
ciekawszych europejskich wokalistek.

„Od kilku lat doceniamy charyzmę i przebojo-„Od kilku lat doceniamy charyzmę i przebojo-
wość MØ, która naprawdę nazywa się Karen „wość MØ, która naprawdę nazywa się Karen 
Marie Aagaard Ørsted i jest dziś jedną z naj-„Marie Aagaard Ørsted i jest dziś jedną z naj-
ciekawszych europejskich wokalistek.

„
ciekawszych europejskich wokalistek.

Najpierw gwiazdy i weterani. Na oba te okre-
ślenia z pewnością zasługuje Kult, który przy-
jeżdża na OFFa po raz pierwszy i od razu z 
wyjątkowym repertuarem. 

„Najpierw gwiazdy i weterani. Na oba te okre-„Najpierw gwiazdy i weterani. Na oba te okre-
ślenia z pewnością zasługuje Kult, który przy-„ślenia z pewnością zasługuje Kult, który przy-
jeżdża na OFFa po raz pierwszy i od razu z „jeżdża na OFFa po raz pierwszy i od razu z „
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KOMENTARZE POSŁÓW I RADNYCH

Na razie powstała koncepcja 
nowego Prawa zamówień 
publicznych, którą przygoto-
wały wspólnie Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i Techno-
logii oraz Urząd Zamówień 
Publicznych. Po konsultacjach 
społecznych w tym zakre-
sie, rozpoczną się prace nad 
projektem ustawy. Konkretne 
propozycje legislacyjne trafią 
najwcześniej do Sejmu pod 
koniec tego roku.
Obowiązująca ustawa była 
wielokrotnie nowelizowa-
na wskutek implementacji 
dyrektyw unijnych przez co 
stała się niezrozumiała dla 
jej adresatów. Liczne zmiany 
w przepisach doprowadziły z 
kolei do niejednolitości w ich 
interpretacji 
i stosowaniu. Wynika stąd 
oczywista potrzeba napisania 
prawa od nowa. 
Jednym z głównych zadań no-
wej regulacji jest odformali-
zowanie procedury udzielenia 
zamówień publicznych. Naszą 
uwagę zbytnio pochłaniają 
wymogi formalne postępo-
wania kosztem namysłu nad 
jakością zakupu w długofalo-
wej perspektywie. 
W nowym Prawie zamówień 
publicznych priorytetem nie 
będzie już przetarg nieograni-
czony i najniższa cena. Wpro-
wadzony zostanie obowiązek 
dokonania analizy poprzedza-
jącej wszczęcie postępowania 
o udzielenie zamówienia 
publicznego – w przypadku 
zamówień o wartości przekra-
czającej 20 mln euro dla robót 
budowlanych oraz 10 mln 
euro dla dostaw i usług.
Problemem jest też niskie 
zainteresowanie przedsię-
biorców wzięciem udziału w 

postępowaniach o zamówienie 
publiczne, wyrażające się 
małą liczbą składanych ofert. 
Ministerstwo zwraca przy tym 
uwagę na niewykorzystany 
potencjał małych i średnich 
przedsiębiorstw. Postuluję się, 
aby w nowym prawie zastrzec 
część zamówień właśnie dla 
tej grupy przedsiębiorców. 
Kluczem w nowej regulacji bę-
dzie oczywiście zwiększenie 
konkurencyjności zamówień 
publicznych. 
Zadaniem nowej regula-
cji jest również skłonienie 
zamawiających do wyboru 
innowacyjnych i ekologicz-
nych produktów i rozwiązań. 
Chodzi o to – jak zaznacza 
Minister Przedsiębiorczości i 
Technologii Jadwiga Emi-
lewicz, żeby „nie kupować 
tanio i szybko, a szybko i 
dobrze, a do tego tanio”.
Ciekawym rozwiązaniem jest 
również umożliwienie zama-
wiającym stosowania „wstęp-
nych konsultacji rynkowych”, 
czyli konsultowania zamówie-
nia z firmami jeszcze przed 
jego ogłoszeniem. 
W koncepcji nowego Prawa 
zamówień publicznych resort 
poddał pod dyskusję obni-
żenie z 30 tys. euro do 14 
tys. euro progu stosowania 
ustawy, czyli tzw. progu 
bagatelności. Dzięki temu, 
więcej niż obecnie zamó-
wień podlegałoby reżimowi 
ustawowych zasad Prawa 
zamówień publicznych, które 
byłyby gwarantem transpa-
rentności.
Pamiętajmy, że największa 
pula pieniędzy w naszym 
kraju jest właśnie w systemie 
zamówień publicznych (234,6 
mld zł w roku 2017). Mam 
nadzieję, że dzięki nowemu 
prawu środki te zostaną wy-
korzystane efektywnie, co z 
kolei zwiększy innowacyjność 
całej gospodarki.

Powstanie nowe prawo 
zamówień publicznych

Na początek kilka cytatów: 
„To jest ten nawyk dono-
szenia na Polskę za granicę. 
W Polsce jest taka fatalna 
tradycja zdrady narodowej” 
– Jarosław Kaczyński dla TV 
Republika; „Politycy, szka-
lujący swój kraj na forum 
międzynarodowym nie są 
godni jego reprezentowania” 
– Beata Szydło na Twitterze; 
„Podczas II Wojny Światowej 
mieliśmy szmalcowników, 
a dzisiaj mamy Różę von 
Thun und Hohenstein”, która 
„wystąpiła w roli donosiciel-
ki na własny kraj” – Ryszard 
Czarnecki; „Zachowanie 
i język posłów PO i ich 
koalicjantów w PE jest nie 
do zaakceptowania. To mowa 
kłamstwa, która uderza w 
Polskę, Polaków i nasze pra-
wo wyboru” – Andrzej Duda 
na Twitterze…

W tej zakłamanej mowie 
nienawiści politykom Prawa 
i Sprawiedliwości wtórują 
przychylne rządowi media, 
w których co chwilę można 
przeczytać, że politycy „to-
talnej opozycji” nieustannie 
skarżą się na działania rządu 
PiS w Brukseli. Obelgom i 
wyzwiskom nie ma końca. 
Teatr rozpaczy nad zbluzga-
nym polskim honorem trwa 
za każdym razem, gdy na 
jakimkolwiek forum między-
narodowym, osoba publiczna 
nieprzychylna obecnemu 

rządowi „ma czelność” skry-
tykować jego poczynania.

Nie ma wątpliwości, że jest to 
zwykła czarna propaganda, 
ale jest to też miecz obusiecz-
ny (o czym na końcu), który 
może odwrócić się także 
przeciwko politykom PiS. 
Prawda jest taka, że nikt nie 
donosi na Polskę do obcych 
podmiotów, bowiem instytu-
cje Unii Europejskiej, to są 
nasze instytucje! Jesteśmy 
częścią Wspólnoty. Piętna-
ście lat temu, całkowicie 
dobrowolnie, Polacy wyrazili 
na to zgodę w referendum 
akcesyjnym. Oskarżenia więc 
o „pranie polskich brudów” 
za granicąjest skończoną 
bzdurą. Wiedzą o tym euro-
posłowie Prawa i Sprawie-
dliwościi pewnie dlatego już 
wielokrotnie stawiali zarzuty 
wobec Polski w Brukseli i 
Strasburgu, np. twierdząc, że 
poprzednie wybory samo-
rządowe w Polsce zostały 
sfałszowane. Jakoś wtedy nie 
czuli się „donosicielami”! 

Dzieje się tak bo Parlament 
Europejski to takżepolski 
parlament,Komisja Euro-
pejska reprezentuje interesy 
również Polaków, a Europej-
ski Trybunał Sprawiedliwości 
wydaje wyroki ważne także 
i dla Polski. Tak samo naszą 
instytucją jest Europejski 
Trybunał Praw Człowieka 
w Strasburgu, do którego 
zwracają się setki rodaków 
skarżąc w swoich sprawach 
państwo Polskie, a nikomu 

przecież nie przychodzi jakoś 
do głowy, aby ich wyzwać od 
szmalcowników, zdrajców 
czy donosicieli!

Warto więc zastanowić się, 
czy w politycznej debacie 
powinno sięużywać oczy-
wistych kłamstw oraz z jaką 
kulturą odnosić się do swoich 
przeciwników. Miecz spra-
wiedliwości może bowiem 
odwrócić się w stronę szka-
lujących. Bo przecież, jak w 
takim razie można byłoby, 
w kontekście narracji PiS, 
ocenić np. ostatnie wystąpie-
nie premiera Morawickiego 
w Parlamencie Europejskim. 
Wynikałoby z niego, że Pol-
ska, do czasuobjęcia władzy 
przez PiS, była krajem gło-
dujących dzieci oraz złodziei 
okradającej swój naród? 
Premier powiedział bowiem 
między innymi: Przed 
naszym dojściem do wła-
dzy… Polska szła w kierunku 
oligarchizacji... Media były 
właściwie niemal w 100 pro-
centach zawłaszczone przez 
jedną opcję polityczną.... 
pieniądze zabrane przestęp-
com podatkowym i mafiom 
VAT-owskim przeznaczyli-
śmy na obronę Europy...nasz 
rząd zlikwidował skrajne 
ubóstwo dzieci i młodzieży… 
wyrwane z rąk mafii pienią-
dze przeznaczyliśmy na cele 
społeczne...”. Czy premier 
w Strasburgu wyrażał tylko 
swoją ocenę polityczną, czy 
też coś więcej? A może „prał 
polskie brudy” za granicą, 
czy po prostu… „donosił”?!

Donoszenie na Polske
Adam Szejnfeld 
Poseł do PE

Grzegorz Piechowiak
Poseł RP, Porozumienie 

m Bolewice
W Bolewicach w gminie Mie-
dzichowo mieszkańcy ulicy 
Rzemieślniczej wysłali alar-
mujące pismo po tym jak 
kilkanaście dni wcześniej 
przyjechał ciągnik i dwie oso-
by z przyczepy ( jak to widać 
na zdjęciu) rozsypywali coś w 
rodzaju gruzu na ulicę Rze-
mieślniczą w miejsca gdzie 
wystąpiły dziury. Warto w 
tym miejscu zaznaczyć, że 
ulica jest wykonana z masy 
bitumicznej destruktu. Te 
wysypane odpady po kilku 
dniach zostały porozrzucane 
po całej ulicy przez jeżdżące 
samochody i sytuacja stała 
się groźna dla bezpieczeństwa 
mieszkańców tej ulicy bowiem 
destrukt, który został rozsypa-
ny na ulicy był wymieszany 
z kamieniami. Sytuacja taka 
powstaje gdy maszyna frezu-
jąca  z drogi równa garby po 
jeżdżących tirach zbiera tam 
warstwę asfaltu wraz z pod-
sypką kamienną. W związku 
z tym mieszkańcy wystosowali 
pismo na ręce pana wójta dr. 
Stanisława Piechoty i kie-
rownika  Infrastruktury pani 
Bogusławy Wajman. W piśmie 
tym napisali między innymi, 
że destrukt jest pozbawiony 
substancji wiążących oraz że 
to są po prostu odpady, które 
nie nadają się na załatanie 
dziur ale stwarzają niebez-

pieczeństwo dla mijających 
się samochodów bo kamienie 
odbite od opon uderzają w 
bok samochodów robiąc śla-
dy na lakierze a także co jest 
najgroźniejsze odpryski mogą 
uderzyć w osoby, które idą lub 
jadą na chodniku. Jest zagro-
żenie zdrowia  i trwałego ka-
lectwa tych osób. Odpowiedź 
przyszła szybko ale jak wyja-
śnia pani kierownik nastąpiło 
bezpieczeństwo i poprawa 
jakości tej ulicy i że takie 
prace w przeszłości były także 
wykonywane i przynosiły wy-
mierny efekt. Wobec takiego 
stanowiska pani kierownik 
mieszkańcy zorganizowali ze-
branie mieszkańców tej ulicy  
na które zaprosili pana wójta i 
panią kierownik. Zaproszeni 
przedstawiciele władz przybyli 
i po przedstawieniu przez pana 

wójta planów związanych  z 
inwestycjami na przyszłość 
Bolewic wrócono do tematu 
tej drogi i tego nieszczęśli-
wego destruktu. Po burzliwej  
dyskusji wójt dr. Piechota 
wyjaśnił,że  za taki destrukt 
winę ponosi poprzednik pani 
Wajman i obiecał, że w naj-
bliższym czasie postara się 
sprowadzić dobry destrukt  
oraz ubijarkę, która zwiąże go 
z nawierzchnią drogową. Po 
zakończeniu prac mieszkańcy 
będą mieli możliwość spraw-
dzenia tego remontu  na ulicy 
Rzemieślniczej. Mają także 
nadzieję, że miesiąc wystarczy 
na realizację tej inwestycji. 
Panie wójcie mam nadzieję, że 
dotrzyma pan słowa i będzie to 
droga bezpieczna.

Franciszek Gwardzik

Mieszkańcy ul. Rzemieślniczej 
oczekują na bezpieczną ulice

Powstanie komisja śledcza 
do spraw wyłudzeń podatku 
VAT w latach 2007-2015. 
Przez ten czas mafie VAT
-owskie drenowały skarb 
państwa, a władza wyka-
zywała bierność. Budżet 
państwa mógł stracić nawet 
262 miliardy złotych. To 
ogromne pieniądze, dlatego 
Polakom należą się wyja-
śnienia jak do tego doszło, 
a winni powinni ponieść 
odpowiedzialność. 

Kiedy w 2007 roku Prawo 
i Sprawiedliwość oddawa-
ło władzę, Polska według 
Komisji Europejskiej była 
liderem w Unii z najniższa 
luką w VAT. Za rządów PO
-PSL luka w VAT osiągnęła 
rekordowy poziom 27 %. 
W okresie rządów naszych 
poprzedników Polska zanoto-
wała jeden z największych w 
Unii wzrost luki podatkowej 
w VAT. 
Polakom należą się wyjaśnie-
nia jak do tego procederu 
doszło. Dlaczego nie było 
w tamtym okresie nas stać 
np. na wspieranie polskich 
rodzin w takim zakresie, jak 
to jest dziś, a mafie VAT-ow-
skie wydrenowały gigan-
tyczne kwoty. Winni muszą 
ponieść odpowiedzialność. 
Ministrowie i wiceministro-
wie PO powinni wyjaśnić 
obywatelom, jak to się działo, 
że miliardy publicznych pie-
niędzy trafiały do grup prze-
stępczych. Jak to się działo, 
że pomimo powszechnej 
informacji o rosnącej luce 
w podatku VAT politycy nie 
reagowali?

Na czele  dziewięcioosobo-
wej komisji, która zbada te 
sprawy, stanie poseł Marcin 

Horała, który niedawno 
odwiedził nasz region w 
ramach cyklu spotkań Polska 
Jest Jedna. Będzie to komisja 
wagi ciężkiej, bowiem mówi-
my o gigantycznych kwotach, 
które straciliśmy.

Od przejęcia przez Prawo i 
Sprawiedliwość władzy luka 
w VAT systematycznie spada. 
W ramach walki z mafiami 
VAT-owskimi zreformowali-
śmy i usprawniliśmy działa-
nia administracji skarbowej. 
Dokonaliśmy eliminacji luk 
prawnych, rozbudowaliśmy 
zdolności analityczne aparatu 
skarbowego, a utworzenie 
Krajowej Administracji 
Skarbowej doprowadziło do 
wzrostu skuteczności poboru 
i prowadzenia działań kon-
trolnych i karno-skarbowych. 
Dziś przestępcy skarbowi 
mają niemal związane ręce 
i boją się okradać budżet 
państwa. 
Dzięki takiemu działaniu 
mamy pieniądze na realizację 
wielu naszych programów. 
Politycy Platformy mówili, 
że nie ma i nie będzie na to 
pieniędzy. My udowodni-
liśmy, że poprzez ciężką i 
uczciwą pracę dotrzymujemy 
słowa. 

Marcin Porzucek, poseł na Sejm RP

Rusza komisja śledcza 
ds. wyłudzeń VAT Skończył się maraton piłkar-

ski ,który trwał od 14.06 do 
15.07.2018 roku, w związku z 
Mistrzostwami Świata w Pił-
kę Nożną w Rosji.Pierwszy 
mecz rozegrali gospodarze 
Rosja z Arabią Saudyjską.
Rosja mecz wygrała zde-
cydowanie.Startowało 32 
drużyny z Afryki 5,Ameryki 
Południowej 5,Ameryki 
Północnej 3 ,Azji 5 , Europy 
14. Rozegrano 64 spotkań,od 
eliminacji do finału.

Było osiem grup elimina-
cyjnych/Polska grupa H a 
przeciwnicy to ;Japonia,Ko-
lumbia,Senegal/.Zajęliśmy 
w grupie trzecie miejsce 
wygrywając tylko z Japonią 
1:0.Mistrzostwa rozegrano na 
12 stadionach w całej Rosji.
Do finałów zakwalifikowa-
ły się 4 drużyny z Europy; 
Anglia,Belgia,Chorwacja i 
Francja.W meczu o trzecie 
miejsce Belgia wygrała 
z Anglią 2:0.Natomiast 
finał odbył się w Moskwie 

15.07,2018 roku pomiędzy 
Francją a Chorwacją.Francja 
wygrała z Chorwacją 4:2.W 
sumie strzelono 169 bramek 
,w tym 12 samobójczych . 
Ostatnia bramka samobójcza 
padła podczas meczu fina-
łowego ,Chorwacji strzelili 
sobie samobójczego gola.
Najlepsze grupa to grupa 
G; Belgia zajęła 3 miejsce a 
Anglia 4 miejsce.Francuzi 
grali w grupie C,a Chorwacji 
w grupie D.

Niestety przegrane drużyny 
to ;Rosja,Urugwaj,Peru,Da-
nia,Portugalia,Hiszpania,Ar-
gentyna,Brazylia,Szwajca-
ria,Niemcy,Meksyk, Szwe-
cja,Japonia,Polska.Na temat 
udziału polskiej reprezentacji 
w MŚ-2018 nie wypowiadam 
się , czas pokaże swoje.
Widać,że piłka nożna poka-
zała nowe trendy gry i kraje,.
które zaczynają mieć coś 
do powiedzenia w świecie 
piłkarskim .

Zygmunt Tomkowiak 

Gminy mogą ubiegać się nawet 
o 150 tysięcy złotych grantu 
na realizację „Ja w Interne-
cie” - programu bezpłatnych 
szkoleń dla mieszkańców 
gmin. Nabór wniosków trwa 
do 20 lipca 2018 roku dla 
gmin województw: warmiń-
sko-mazurskiego, pomorskie-
go i podlaskiego, do 4 sierpnia 
2018 dla wielkopolskiego i 
zachodniopomorskiego i do 
8 sierpnia br. dla gmin woje-
wództwa mazowieckiego. W 
programie nie jest wymagany 
wkład własny, a jeśli gmina 
nie dysponuje wystarczającą 
liczbą komputerów do prze-
prowadzenia szkoleń, może 

wystąpić o sfinansowanie 
ich zakupu. Po zakończeniu 
programu komputery zostają 
w gminie, będzie można je 
przekazać do szkoły lub cen-
trum kształcenia nauczycieli 
na terenie gminy.

Program „Ja w Internecie” 
służy zwiększeniu umiejęt-
ności internetowych miesz-
kańców, bezpieczeństwa w 
Internecie i ich pozycji na 
rynku pracy.

Wszystkie niezbędne do-
kumenty i szczegółowe infor-
macje o projekcie są dostępne 
na stronie www.jawinternecie.
edu.pl

,,Oscypki” po Mistrzostwach 
Świata w Piłkę Nożną

„Ja w Internecie” – bezpłatne szkolenia 
dla mieszkańców gmin
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Parlament Europejski po-
parł we wtorek utworzenie 
pierwszego unijnego programu 
wsparcia innowacji w przemy-
śle obronnym, m.in. w zakre-
sie bezpieczeństwa cyberne-
tycznego. Nowy europejski 
program rozwoju przemysłu 
obronnego (EDIDP) pomoże w 
finansowaniu rozwoju nowych 
i unowocześnionych produk-
tów i technologii. Na ten cel 
przeznaczonych zostanie 500 
mln euro w latach 2019-2020. 
Program ma wzmocnić po-
zycję i niezależność UE na 
światowym rynku uzbrojenia, 
bardziej niezależną, zracjona-
lizować wydatki i zachęcać 
do innowacji w dziedzinie 
obronności.

Kto może składać wnioski?
Unijny fundusz będzie pomoże 
w finansowaniu projektów 
realizowanych przez konsorcja 
składające się z co najmniej 
trzech przedsiębiorstw pu-
blicznych lub prywatnych ma-
jących siedzibę w co najmniej 
trzech różnych państwach 
członkowskich UE.

Co może być finansowane?
W ramach europejskiego pro-
gramu rozwoju przemysłu 
obronnego finansowane bę-
dzie etap rozwoju (między ba-
daniami a produkcją) nowych i 
ulepszonych produktów i tech-

nologii obronnych w UE, po-
cząwszy od studiów, poprzez 
projektowanie, testowanie, a 
skończywszy na certyfikacji 
i rozwoju w dziedzinach ta-
kich jak:

a systemy zdalnie sterowane,
a łączność satelitarna,
a autonomiczny dostęp do 
przestrzeni kosmicznej i stała 
obserwacja Ziemi,
a zasada zrównoważonego 
rozwoju w dziedzinie energii,
a bezpieczeństwo cyberne-
tyczne i morskie,
a zaawansowane zdolności 
wojskowych sił powietrznych, 
lądowych i morskich, oraz
a dziedziny wspólne, w tym 
strategiczne czynniki rozwoju

Wspieranie “autonomii 
strategicznej” w dziedzinie 
obrony
Program można postrze-
gać jako pilotażowy pro-
jekt Europejskiego Funduszu 
Obrony.  Planowany budżet 
wynosi 13 miliardów euro na 
okres siedmiu lat. Celem jest 
zwiększenie niezależności 
obronnej Unii Europejskiej 
poprzez zacieśnienie współ-
pracy miedzy państwami 
członkowskimi.  Program ma 
też za zadanie promowanie 
bardziej efektywnego wyko-
rzystania funduszy przezna-
czanych na obronę.

Austriacka prezydencja w 
Radzie Unii Europejskiej 
skoncentruje się na bezpie-
czeństwie i walce z nielegal-
ną imigracją, zapewniając 
dobrobyt i konkurencyj-
ność poprzez cyfryzację i 
stabilność w europejskim 
sąsiedztwie.

Motto prezydencji austriackiej 
jest „Europa, która chroni” . 
Aby osiągnąć ten cel, podej-
ście Austrii będzie oparte na 
wzmocnieniu zasady pomoc-
niczości. Unia Europejska 
powinna skupić się na wielkich 
kwestiach, które wymaga-
ją wspólnego rozwiązania 
i cofnąć się, jeśli chodzi o 
mniejsze kwestie, w których 
państwa członkowskie lub 
regiony mają lepszą pozycję do 
podejmowania decyzji. Takie 
podejście ma na celu poważne 
potraktowanie motta Unii 
Europejskiej “Zjednoczeni w 
różnorodności”.

W tym celu prezydencja 
austriacka będzie priorytetowo 
traktować ochronną rolę Unii 
Europejskiej, w szczególności 
w odniesieniu do trzech prio-
rytetowych obszarów:
a Bezpieczeństwo i walka z 
nielegalną migracją
a Zapewnienie dobrobytu i 
konkurencyjności poprzez 
digitalizację

a Stabilność w europejskim 
sąsiedztwie – perspektywa UE 
dla Bałkanów Zachodnich / 
Europy Południowo-Wschod-
niej

Austria postrzega swoją rolę 
podczas nadchodzącej pre-
zydencji Rady jako neutralną 
pośredniczkę. Biorąc pod uwa-
gę jej położenie geograficzne 
w sercu UE, zobowiązanie 
do neutralności i zgodnie z 
tradycyjną rolą budowniczego 
mostów, Austria będzie starała 
się przyczynić do zjednoczenia 
w UE podczas swojej prezy-
dencji w Radzie.

W miniony wtorek w Stras-
burgu odbyła się debata w 
trakcie której przedstawione 
zostały powyższe priorytety i 
cele Austriackiej prezydencji. 
Głos podczas posiedzenia 
zabrał m.in. poseł Andrzej 
Grzyb EPL, który podzięko-
wał za skoncentrowanie się 
na ważnym dla Unii zadaniu 
jakim jest bezpieczeństwo, w 

tym bezpieczeństwo granic 
zewnętrznych i uregulowanie 
kwestii nielegalnej imigracji.

– Europejski styl życia, 
mówi Pan, połączony z kon-
kurencyjnością gospodarki 
europejskiej jest ważny dla 
wszystkich obywateli państw 
członkowskich Unii Euro-
pejskiej. Zgadzam się z tym 
w pełni – bez odbudowy, na 
przykład, europejskiego prze-
mysłu, bez jego znaczącego 
udziału w kreowaniu produk-
tu krajowego brutto trudno 
będzie mówić o akceptacji 
zmian, które dotyczą euro-
pejskiej gospodarki, łącznie 
z jej modernizacją i nowo-
czesnością – mówił podczas 
wystąpienia poseł Grzyb.

Eurodeputowany zwrócił 
również uwagę na kwestię 
podejścia do wyzwań, które 
oparte ma być na zasadzie 
pomocniczości. – Aby osią-
gnąć postęp, trzeba rozwiązać 
sprawy, które łączą, które są 
najważniejsze, a pominąć te, 
które dzielą, a które częstokroć 
mają charakter mniejszej wagi 
– mówił poseł.

– Chciałbym również po-
dziękować za podtrzymanie 
priorytetu, jakim jest przy-
szłość Bałkanów Zachodnich. 
Bez rozwiązania tego proble-
mu trudno będzie mówić o 
stabilizacji w samej Europie, a 

jednocześnie skoncentrowanie 
się na szczególnym zaangażo-
waniu na rzecz sąsiadów Eu-
ropy, w tym również na rzecz 
sąsiadów w Europie Południo-
wej, jest naszym moralnym 
obowiązkiem. Jednocześnie 
słuszne jest, że będziemy się 
koncentrowali na finale kwe-
stii dotyczących brexitu, który 
ma zaowocować porozumie-
niem pomiędzy Unią Euro-
pejską a wychodzącą Wielką 
Brytanią. Wydaje mi się, że 
jest to potrzebne wszystkim 
stronom w Unii Europejskiej 
– dodał na koniec swojego 
przemówienia poseł Grzyb.

Po prezydencji w 1998 i 
2006 r. Austria obejmie trzecią 
prezydencję w Radzie Unii 
Europejskiej 1 lipca 2018 r. 
Prezydencja Rady stanowi 
szczególne europejskie zada-
nie dla Austrii, zarówno jeśli 
chodzi o organizację, jak i 
program polityczny.

W trakcie prezydencji w 
Austrii odbędzie się około 
300 wydarzeń; obejmują one 
nieformalne spotkania mini-
sterialne i konferencje tech-
niczne, spotkania ekspertów i 
wydarzenia kulturalne.

https://www.eu2018.at/

https://www.eu2018.at/agenda-prio-
rities/priorities.html

Unia tworzy pierwszy wspólny 
fundusz przemysłu obronnego

“Europa, która chroni” – Priorytety austriackiej 
prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

Austria postrzega 
swoją rolę podczas 
nadchodzącej prezy-
dencji Rady jako neu-
tralną pośredniczkę

„Austria postrzega „Austria postrzega 
swoją rolę podczas „swoją rolę podczas „nadchodzącej prezy-„nadchodzącej prezy-
dencji Rady jako neu-

„
dencji Rady jako neu-
tralną pośredniczkę

„
tralną pośredniczkę

W czerwcu mija 5 lat dzia-
łalności powołanej z inicja-
tywy polskiej prezydencji, 
Europejskiej Fundacji na 
rzecz Demokracji (European 
Endowment for Democracy, 
EED). Z tej okazji w środę 
27 czerwca w Parlamencie 
Europejskim zorganizowano 
dyskusje panelowe i uroczyste 
spotkanie wysokiego szczebla 
poświęcone działalności EED. 
Tego samego dnia w Brukseli 
spotkała się Rada Zarządza-
jąca EED. W rocznicowych 
wydarzeniach udział wzięli 
również przedstawiciele od-
biorców wsparcia EED.

 
„Dziś w Brukseli świętujemy 5 
urodziny Europejskiej Fundacji 
na rzecz Demokracji, która 
jak to kiedyś określił Minister 
Radosław Sikorski, jest trwałą 
spuścizną polskiej prezydencji. 
W ciągu 5 lat Fundacja zrobiła 
wiele na rzecz wspierania po-
kojowych prodemokratycznych 
ruchów, prezentując nowy, 
elastyczniejszy i szybszy model 
działania. Ale EED to tak-
że przypomnienie, że Polska 
przy odpowiednio prowadzo-
nej polityce, może skutecznie 
wdrażać swoje propozycje w 
UE, zgodnie z mottem Polsce – 
służyć, Europę – tworzyć, świat 
– rozumieć. EED, wspierane 
również przez obecny Rząd, 
to także przykład ciągłości i 
kontynuacji w polskiej polityce 
zagranicznej, tak niestety dziś 
rzadkiej, a potrzebnej” – sko-
mentował poseł do PE Andrzej 
Grzyb, reprezentujący PE w 
Radzie Zarządzającej EED, 
promotor powołania EED i 
autor sprawozdania PE o EED.

W ciągu 5 lat działalności 
EED wsparło ponad 570 ini-
cjatyw we wszystkich krajach 
sąsiedzkich UE, od Białorusi, 
przez Ukrainę po Syrię czy 
Egipt, przekazując ponad 36 
mln Euro. W ostatnim latach 
EED rozszerzyło mandat geo-
graficzny poza kraje Polityki 

Sąsiedztwa m.in. o Rosję, a 
od ubiegłego roku rozpoczęło 
dzielność na Bałkanach Za-
chodnich. W tym roku EED 
uruchomiło Fundusz Twórczy 
dla rosyjsko-języcznych nieza-
leżnych mediów koncentrujący 
się na rzetelnej informacji i 
przeciwdziałaniu dezinfor-
macji, w ślad za wnioskami 
raportu zleconego przez Holan-
dię (Content Fund for Russian 
language media).

Fundację powołano by re-
agowała szybciej i bardziej 
elastycznie niż klasyczne in-
strumenty, wspierając również 
organizacje i osoby, które do-
tychczas nie mogły skorzystać 
z pomocy UE. EED kładzie 
nacisk na zaangażowanie 
podmiotów działających „na 
miejscu”, co wraz z uproszczo-
nymi procedurami zwiększa 
dopasowanie i efektywność 
oferowanej pomocy.

Powołanie Europejskiej Fun-
dacji na rzecz Demokracji 
zaproponowała Polska, jako 
jeden z tzw. projektów flago-
wych rozpoczętej w lipcu 2011 
prezydencji Rady Unii Euro-
pejskiej. O inicjatywie kilka 
miesięcy wcześniej, 16 marca, 
informował w ramach expose 
o polityce zagranicznej RP w 
2011 r. Minister Spraw Zagra-
nicznych Radosław Sikorski.

Inicjatywa była elementem 
odpowiedzi na wydarzenia 
określane mianem Arabskiej 
Wiosny, które zaskoczyły spo-
łeczność międzynarodową, 
w tym UE, ale jednocześnie 
reakcją na szereg wyzwań na 
wschód od granic UE. Państwa 
w sąsiedztwie UE przechodziły 

rewolucje, obalając reżimy, ale 
deficyt politycznie różnorodnej 
pokojowej prodemokratycznej 
opozycji, z dobrze przygotowa-
nymi do zarządzania sprawami 
publicznymi kadr, skazywał 
te procesy na załamanie lub 
przejęcie przez ekstremistów. 
Stwierdzono, iż instrumenty, 
jakimi dysponowała wówczas 
UE, jak między innymi Eu-
ropejski Instrument na rzecz 
Demokracji i Praw Człowieka 
(EIDHR), są niewystarczające. 
Proces przyznawania grantów 
trwa zbyt długo, ciągnąc się 
miesiącami, wobec przemian i 
wydarzeń zachodzących z dnia 
na dzień. Procedury wymagane 
przy ubieganiu się o wsparcie 
są relatywnie skomplikowane i 
wymagają pewnej dojrzałości 
organizacyjnej ubiegających się 
podmiotów. Wreszcie wymogi 
przejrzystości wydatkowania 
środków UE rodzą obawy o 
bezpieczeństwo beneficjentów. 
Instrumenty wspierające de-
mokrację wymagały reformy i 
uzupełnienia.

Jako jedna z odpowiedzi na 
te braki i wyzwania zapropono-
wano powołanie Europejskiej 
Fundacji na rzecz Demokra-
cji. Fundacji bazującej na do-
świadczeniach Europejskiej 
pokojowej prodemokratycznej 
transformacji, m.in. doświad-
czeniach polskiej Solidarności 

czy wsparcia udzielanego przez 
USA w ramach powołanego 
przez prezydenta Ronalda Re-
gana Narodowego Funduszu 
na rzecz Demokracji (National 
Endomwnet for Democracy, 
NED).

Wraz z rozpoczęciem polskie 
prezydencji 2011 rozpoczęła 
się ofensywa dyplomatyczna 
na poziomie Rady, ale również 
równolegle w Parlamencie 
Europejskim na rzecz EED. To 
dwutorowe podejście, sprawiło, 
że po stronie polskiego projektu 
obok koalicji państw zbudowa-
nej przez MSZ w Radzie stanął 
również PE.

Poparcie PE wymagało jed-
nak przekonania części scep-
tycznych posłów. Z nieufnością 
początkowo idei przyglądali 
się posłowie Francuscy, m.in. 
z Grupy EPL, obawiający się 
czy Fundacja dochowa zasad 
pluralizmu. Przeciw byli także 
niektórzy posłowie Niemieccy, 
szczególnie z Grupy Zielonych, 
którzy widzieli w inicjatywie 
konkurencję dla powołanego 
w 2007 EIDHR. Już w pierw-
szym miesiącu prezydencji, w 
lipcu 2011 PE przyjął rezolucję 
„Polityka zewnętrzna UE na 
rzecz demokratyzacji” w reak-
cji m.in. na kryzys Arabskiej 
Wiosny. Za sprawą poprawek 
posła do PE Andrzeja Grzyba 
złożonych jeszcze w marcu 

2011 oraz podjętych negocja-
cji, w dokumencie tym PE po 
raz pierwszy odniósł się i to 
pozytywnie do idei powołania 
EED. Poseł Grzyb, jako ów-
czesny wiceprzewodniczący 
Podkomisji Praw Człowieka 
PE zorganizował również 30 
czerwca, na dzień przed roz-
poczęciem polskiej prezyden-
cji, wysłuchanie w PE gdzie 
pierwszej oficjalnej prezentacji 
projektu w instytucji UE doko-
nał podsekretarz stanu w MSZ 
Krzysztof Stanowski. Poseł 
Grzyb koordynował w imieniu 
polskiej delegacji w Grupie 
EPL prace nad stanowiskiem 
PE ws. EED. PE odniósł się 
korzystnie do idei w szeregu 
dalszych dokumentów, włącz-
nie z przyjętymi ostatecznie 
29 marca 2012r „Zaleceniami 
Parlamentu Europejskiego z 
dla Rady w sprawie warunków 
ewentualnego utworzenia Eu-
ropejskiego Funduszu na rzecz 
Demokracji (EED)”.

Stanowisko PE wsparło de-
cydujące prace równolegle 
prowadzone przez MSZ w 
Radzie, których najważniejszą 
część zrealizowano w ramach 
prezydencji polski, a której 
kamieniem milowym było 
przyjęcie 20 grudnia 2011 roku 
przez Radę „Deklaracji powo-
łania Europejskiej Fundacji na 
rzecz Demokracji”.

Po przyjęciu statutu EED i 
wyłonieniu władz EED jako 
Fundacja powołana na prawie 
belgijskim rozpoczęła udziela-
nie wsparcia w czerwcu 2013 
r. Pracami EED, na co dzień 
kieruje Dyrektor Wykonawczy 
Jerzy Pomianowski. Wraz z 
sekretariatem realizuje zada-
nia określone przez Komitet 
Wykonawczy, na czele, którego 
dotychczas stał wiceprzewod-
niczący PE Alexander Graf 
Lambsdorff, który zwolnił 
to stanowisko po ostatnich 
wyborach do Bundestagu. Na 
czele Rady Zarządzającej stoi 
poseł do PE Elmar Brok, wie-

loletni przewodniczący Komisji 
Spraw Zagranicznych PE. Rada 
Zarządzająca EED spotyka się 
dwa razy w roku sprawując 
funkcje nadzorcze i podej-
mując najważniejsze decyzje, 
co do działania Fundacji. W 
skład Rady EED wchodzą 
przedstawiciele stron założy-
cielskich Fundacji: 28 Krajów 
Członkowskich UE, Szwajcarii, 
Norwegii, instytucji UE oraz 
eksperci i przedstawiciel NGOs 
działających w obszarze ochro-
ny Praw Człowieka i promocji 
Demokracji. PE w Radzie 
Zarządzającej reprezentuje 
9 posłów w tym z Polski, od 
powołania Rady EED w 2012 
r. poseł Andrzej Grzyb, do 
którego dołączył w 2017 r. poseł 
Bogdan Wenta.

Posłowi Grzybowi PE powie-
rzył również prace nad stanowi-
skiem oceniającym EED, a w 
przyjętej w efekcie prac w lipcu 
2015 r rezolucji odniósł się po-
zytywnie do nowego podejścia 
we wspieraniu demokracji poza 
granicami UE realizowanego 
przez EED i wzywając UE i 
Państwa Członkowskie m.in. 
do zapewnienia odpowiedniego 
i długofalowego finansowania.

Debaty i spotkania zorga-
nizowane przez EED i PE w 
związku z 5 rocznicą działalno-
ści, w której wzięli udział m.in. 
prodemokratyczni aktywiści 
wspierani przez EED pokazały 
skalę wyzwań w coraz trudniej-
szym otoczeniu międzynarodo-
wym. Poruszono m.in. kwestię 
wprowadzanych przez reżimy 
ograniczeń dla zewnętrzne-
go wsparcia, co zmusza do 
korzystania z elastycznych 
rozwiązań, jakie umożliwia 
m.in. EED. Zwrócono również 
uwagę na szybkość działania 
EED – w miejsce miesięcy i 
skomplikowanej dokumentacji, 
potrzebnych na przyznanie 
grantu, EED np. już w przy-
padku wydarzeń Euromajdanu, 
mogło przekazać wsparcie w 
przeciągu dni.

PE uczcił 5 lat Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji

Powołanie Euro-
pejskiej Fundacji 
na rzecz Demo-
kracji zapropono-
wała Polska

„Powołanie Euro-„Powołanie Euro-
pejskiej Fundacji „pejskiej Fundacji 
na rzecz Demo-„na rzecz Demo-
kracji zapropono-
„

kracji zapropono-
wała Polska

„
wała Polska
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P. H. ANDRZEJ CIORGA
OSPRZĘT ELEKTRYCZNY, ARMATURA SANITARNA

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

Edmund Bosy

oKRĘGoWA sTACJA KonTRoLI PoJAZdÓW
dębsko, ul. Rakoniewica 14, 64-050 Wielichowo

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

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

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

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

AUTOBUSY „D”
CIĄGNIKI „T”

PRZYCZEPY I NACZEPY „E” 

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
oraz usługi związane 

z montażem wykładzin

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

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

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

ZbąSZYń
plac Wolności 2

PRZy mŁynIE
BIsTRo

Catering, 
imprezy plenerowe
ANNA CZESKA

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

kom. 600 335 837

ZAKŁAD MIęSNY 
„Zieliński” Wioska

zatrudni pracowników 
do pomocy w produkcji 

i rzeźników 

tel. 504 023 401

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.

Usługi w ramach MEDYCYNY pRACY

tel.  502 033 012  tel.  61 444 89 86
rejestracja czynna /wejście B/

GRodZIsK WLKP. uL. PoLnA 4
a poniedziałki - 15.00 - 19.00 

a wtorki i czwartki 13.00 -17.00 
a środy 8.00 - 12.00  a piątki 8.00 - 12.00

Przychodnia specjalistyczna
„PoLIKLInIKA” nZoZ

zestawy wypoczynkowe / systemy/ sypialnie
stoły i krzesła / meble kuchenne 

meble młodzieżowe
meblościanki

p.W MELbEX  M.W Łukaszewscy
Wolsztyn ul. Przemysłowa 7   

www.melbex.pl   biuro@melbex.pl   tel. 68 347 13 58   czynne: Pn - Pt: 10 - 18   So: 10 - 14
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Opracowanie: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU

Zakres prac 
Prace ogólne w parku przy 
ul. Musiała będą polegały 
na uporządkowaniu terenu, 
jego odchwaszczeniu, wy-
czyszczeniu elementów małej 
architektury . 

Usunięte zostaną samosiewy 
(do 25 cm u podstawy pnia) 
oraz odrosty drzew.  Wycięciu 
podlegały będą drzewa chore 
lub w złym  stanie fitosani-
tarnym . 

Przeprowadzona zostanie ni-
welacja terenu i nawieziony 
humus w celu wyrównania 
go oraz zostaną uformowane 
skarpy.

W pierwszej kolejności od-
tworzone zostanie runo, tym 
samym powstanie bioróżno-
rodność gatunków poprzez 
wprowadzenie nowych roślin 
zadarniających i zieleni izola-
cyjnej.Planowana jest budowa 
tężni solankowej wraz z przy-
łączami 

Powstanie ogrodzony wybieg 
dla psów.

a Strefa A – stanowić będzie 
część rekreacyjną, przezna-
czoną do wypoczynku aktyw-
nego i biernego. Planowane 
nasadzenia charakteryzują 
się zmiennością kwitnienia, 
tak aby ten teren był atrak-
cyjny nie tylko w okresie 
wiosenno-letnim, lecz także 
w innych porach roku. Układy 
roślinne eksponują strefy wej-
ściowe do parku, a także plac 
z charakterystyczną fontanną. 
Zaproponowano tu też rośliny 
okrywowe w celu zadarnienia 
powierzchni (uzupełnienia 
runa). Od strony ulicy Ty-
siąclecia zaprojektowano ciąg 
nasadzeń izolacyjnych. 

a Strefa B - obecnie ma cha-
rakter naturalistyczny, który 

nadal zostanie zachowany, 
lecz w nieco odświeżonej 
formie. W pierwszej kolejno-
ści uporządkowaniu ulegnie 
drzewostan szczególnie drze-
wa zagrażające bezpieczeń-
stwu ludzi przebywających 
w najbliższym ich otoczeniu. 
Główną atrakcja tej strefy bę-
dzie tężnia solankowa, dzięki 
której tworzyć się będzie mi-
kroklimat, będący naturalnym 
inhalatorium. Przy wejściu od 
strony ulicy Tysiąclecia  zo-
stanie stworzony ogrodzony 
wybieg dla psów, gdzie będzie 
można znaleźć ciekawe atrak-
cje dla swoich pupili. W celu 
domknięcia Stefy B od strony 
elewacji istniejącego budynku 
zaprojektowano naprzemienne 
nasadzenia z przebarwiających 
się krzewów i pnączy. 

Wybieg dla psów
W południowo wschodniej 
części Parku zlokalizowany 
zostanie ogrodzony wybieg 

dla psów, pierwszy w gminie 
Nowy Tomyśl. 

Tęznia
a  Tężnia będzie nasycać 
przestrzeń znajdującą się w 
promieniu kilku metrów od 
słupa tarniny, jodem, bromem, 
magnezem, sodem, potasem, 
żelazem i innymi korzystnymi 
dla zdrowia mikroelementa-
mi. Tężniowy mikroklimat 
powstanie wskutek ociekania 
solanki i działania ruchu po-
wietrza. Centralnym elemen-
tem tężni będzie kolumna 
gałązek tarniny na które spły-
wać będzie solanka z kolektora 
wylewowego.  

Tężnia  wykonana zostanie 
z  drewna świerkowego  na 
planie sześcioboku z kolumną 
tarniny pośrodku. Połacie da-
chowe pokryte zostaną gontem 
bitumicznym. Pomiędzy słu-
pami umieszczonych zostanie 
5 ławek, a sama konstrukcja 
zostanie podświetlona

Odnowienie Parku przy ulicy 
Stanisława Musiała

Projekt Parku przy ulicy Musiała

Podział na strefy w Parku przy ulicy Musiała

Poniżej wejście do Parku Musiała od ul. Tysiąclecia (stare i nowe)Tężnia
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Coroczne obchody Dni Bo-
lewic  obyły się w dniach 30 
czerwca – 1 lipca br. Impreza 
rozpoczęła się w sobotę Tur-
niejem Piłkarskim Sołectw 
o Puchar Wójta Gminy Mie-
dzichowo, gdzie do rywaliza-
cji stanęło 7 drużyn z terenu 
gminy. 

Wszystkie mecze profesjonal-
nie sędziował pan Dawid Ka-
niewski, a  nad całością czuwał 
pan Wiesław Żołędziowski. 

Wyniki końcowe turnieju:
1. Stary Folwark
2. Dąb Bolewice 
3. Miedzichowo
4. OSP Bolewice
5. Zachodzko
6. Grudna 
7. Lewiczynek

Po przemarszu korowodu na 
czele z Lwówecką Orkiestra 
Dętą nastąpiło oficjalne roz-
poczęcie Dni Bolewic 2018. 

Konferansjer VitoWS , 
uczestnik Bitwy na Głosy, 
który prowadził uroczystość 
serdecznie powitał zaproszo-
nych gości, wśród których 
znaleźli się m.in. Poseł na Sejm 
RP Jakub Rutnicki,  Prezes BS 
w Nowym Tomyślu Mirosława 
Kortus, Członek Zarządu Po-
wiatu Nowotomyskiego Prze-
mysław Tramowski, Wojciech 
Wośkiewicz reprezentujący 
Senatora RP Jana Filipa Li-
bickiego Sołtysi, Radni Gminy 
Miedzichowo, Kierownicy 
Jednostek Organizacyjnych, 
Prezesi jednostek OSP z terenu 
Gminy Miedzichowo. 

Impreza została oficjalnie 

otwarta przez Wójta Gmi-
ny Miedzichowo Stanisława 
Piechotę oraz Sołtysa Wsi 
Bolewice Stanisława Łodygę.

Wójt Gminy Miedzicho-
wo  dr Stanisław Piechota w 
swoim przemówieniu przypo-
mniał i przybliżył mieszkań-
com Gminy i zaproszonym go-
ściom historię Bolewic. Pierw-
sze wzmianki o wsi pochodzą 
z 1257 roku. Wtedy to książę 

Przemysław l nadał wieś zako-
nowi cystersów z Paradyża.   

Po oficjalnym otwarciu 
imprezy, swoimi występami 
artystycznymi czas uświetnili 
uczniowie z Zespołu Szkół 
i Placówek Oświatowych w 
Bolewicach. 

O godz. 17.30 miały miejsce 
zawody Drwali Motorniczych 
ZUL pod patronatem Nadle-
śnictwa Bolewice. Rywalizacja 

była wyjątkowo zacięta, a 
wszyscy startujący zaprezen-
towali wysokie umiejętności. 

Po zaciętej walce Drwa-
li nadszedł czas na występ 
Gwiazdy wieczoru Adama 
Stachowiaka z Zespołem, 
uczestnika The Voice of Po-
land 2016. 

Koncert, okazał się prawdzi-
wą ucztą dla wszystkich fanów 
zespołu. 

Zwieńczeniem pierwszego 
dnia była zabawa taneczna, 
która trwała do wczesnych 
godzin rannych. 

Święto największej wsi w 
Gminie Miedzichowo to jedna 
z większych imprez plene-
rowych w okolicy. Występy 
artystyczne, zawody sportowe, 
degustacje lokalnych potraw, 
koncerty, animacje dla dzieci, 
to tylko niektóre z atrakcji 
przygotowanych z tej okazji 
dla mieszkańców.

W drugi Dzień Bolewic już 
od godziny 13:00 najmłod-
si uczestnicy mogli korzy-
stać z Akademii Rowerowej. 
Po przejeździe miasteczka 
rowerowego każde dziecko 
otrzymało  imienny certyfikat 
bezpiecznego rowerzysty.

W części artystycznej jako 
pierwsze zaprezentowały się 
dzieci i młodzież uczestniczą-
ce w warsztatach wokalnych 
w Bolewicach pod kierownic-
twem Pani Cecylii Ślusarz. 
Następnie na scenę wkroczyły 
Zespół  „Bolewiczanie”, a go-

ścinnie, na bolewickiej scenie 
wystąpiły dzieci i dorośli z 
Centrum Kultury w Trzcielu. 

O godz. 17:00 mieszkańcy 
mogli obserwować jak i czyn-
nie brać udział w pokazie akro-
bacji rowerowej w wykonaniu 
Jonasz Pakulskiego, uczestni-
ka X edycji Mam Talent. 

W niedzielę odbyły się rów-
nież zawody strzeleckie z broni 
pneumatycznej o Puchar Prze-
wodniczącego Rady , które 
przeprowadził instruktor strze-
lectwa sportowego Ligi Obro-
ny Kraju w Nowym Tomyślu  
pan Wojciech Teleszyński oraz  
zawody wędkarskie o Puchar 
Wójta Gminy Miedzichowo 
zorganizowane przez Urząd 
Gminy Miedzichowo i Koło 
Wędkarskie nr 171 Wydra z 
Bolewic.

Tradycyjnie, zwieńczeniem 
Dni Bolewic była wieczorna, 
wspaniała zabawa taneczna.

IMPREZY TOWARZYSZĄ-
CE podczas tegorocznych Dni 
Bolewic: 
1. Zawody Wędkarskie o pu-
char Wójta 
2. Turniej Strzelecki o pu-
char Przewodniczącego Rady 
Gminy
3. Stoiska Stowarzyszenia Ak-
tywnych Kobiet Bolewic
4. Stoisko Nadleśnictwa Bo-
lewice
5. Stoisko Miedzichowskiego 
Uniwersytetu III Wieku
6. Wioska harcerska
7. Turniej wiedzy o Gminie i 
Społeczeństwie 
8. Animacje dla dzieci 

Słoneczne „Dni Bolewic”

Gmina Miedzichowo zakoń-
czyła inwestycję pn. „Przebu-
dowa i rozbudowa budynku 
schroniska młodzieżowego w 
Bolewicku”. Zadanie to realizo-
wane było przy wsparciu finan-
sowym z Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 
w ramach działania „Wspar-
cie dla rozwoju lokalnego w 
ramach inicjatywy LEADER” 
poddziałanie – „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kie-
rowanego przez społeczność”. 

Wartość całkowita inwe-
stycji wyniosła 161 637,61 zł 

brutto. Wysokość udzielonego 
dofinansowania ze środków 
Urzędu Marszałkowskiego to 
kwota 70 646,00 zł.

W ramach zadania obiekt 
został doposażony w pomiesz-
czenia łazienek zarówno na 
parterze, jak i piętrze oraz 
powstały schody wejściowe.

Poprzez uzupełnioną infra-
strukturę budynek schroniska 
spełnia już wszelkie warunki 
standardu posiada zaplecze ku-
chenne, sanitarne oraz nocle-
gowe. Zachęca do korzystania 
z niego i zaprasza do gościny 
w pięknych okolicznych kra-
jobrazach w miłej atmosferze 
i wygodnych warunkach prze-
bywania.

Schronisko młodzieżowe w Bolewicku już zmodernizowane
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Piątkowy wieczór w Ostrow-
skim Centrum Kultury w 
Ostrowie Wielkopolskim był 
pełen wielkich emocji. To 
właśnie tam odbyła się Gala 
Finałowa konkursu Wiel-
kopolska Miss , który przez 
lata zyskał niepodważalną 
renomę wśród prawdziwych 
znawców świata piękna i 
mody. Najpiękniejszą nasto-
letnią Wielkopolanką została 
Zuzanna Ławrynowicz z 
Wielenia, natomiast Wielko-
polską Miss – Paulina Soko-
wicz z Łęczycy /k. Poznania.

 
„Piękno jest tajemnicą, którą 
odkrywa się przez całe życie 
– powiedział kiedyś pewien 
gentleman. Gdy jednak spotkał 
wymarzoną dla siebie kobietę, 
stwierdził: – nie potrzebuję już 
całego życia, wiem już czym 
jest piękno!” Przekonali się o 
tym wszyscy, którzy przybyli 
w piątek 22 czerwca 2018 roku 
do Ostrowa Wielkopolskiego.

Za nami kolejny rok bardzo 
intensywnej pracy, czego owo-
cem była Gala Finałowa, dzień 
wyjątkowy, który był, ukoro-
nowaniem kilku miesięcznej 
pracy 40 finalistek konkur-
su, które zostały wyłonione 
podczas castingów (z ponad 
300 zgłoszeń), a następnie z 
grupy ponad 100 półfinalistek. 
Uczestniczyły m.in. w sesja 
zdjęciowych, zgrupowaniu 
oraz wielogodzinnych próbach 
choreograficznych pod okiem 
Kingi Muchy oraz Konrada 
Młodzińskiego. Finalistki 
włożyły bardzo wiele pracy i 
czasu na przygotowania, aby 
widowisko było przyjemnym 
przeżyciem dla nich i gości 
gali.

W f inale rywalizowało 
łącznie 40 kandydatek – 30 
w kategorii dorosłe i 10 w 
kategorii nastolatki. Podczas 
gali nie zabrakło wielu atrak-
cji dla zebranych gości m.in. 
występ muzyczny „BOSKIE-
GO DIEGO”, Maksymiliana 
Łapińskiego, czy też Wojtka 
Bałwako.

Kandydatki tego wieczoru 
zaprezentowały się w kilku 

odsłonach m.in. w kreacjach z 
butiku internetowego INVO-
GUE.COM.PL, sukienkach 
od ELEVENSTORY, zesta-
wach od PaulinaSchaedel.
com, strojach kąpielowych 
firmy AZULENA, sukienkach 
od FLAWDRESS, eleganc-
kich sukienkach do JUST 
UNIQUE, w sukniach ślub-
nych od SALONU ŚLUBNE-
GO STUDIO CEREMONIA, 
w najnowszej kolekcji letniej 

do JUST UNIQUE.
W imieniu organizatorów 

oraz wszystkich finalistek kon-
kursu chcielibyśmy serdecznie 
podziękować Naszym spon-
sorom, partnerom, patronom 
medialnym oraz wszystkim 
osobom zaangażowanym w 
to ogromne przedsięwzięcie. 

Jesteśmy Wam niezmiernie 
wdzięczni za to, że jesteście, 
że wierzycie w sukces naszej 
imprezy oraz za to, że dzięki 
Wam uczestniczki mogły prze-
żyć wspaniałą przygodę.

a Wielkopolska Miss 2018 – 
Paulina Sokowicz (Łęczyca /k. 
Poznania, 19 lat)
a Wielkopolska I Wicemiss 
2018 – Klaudia Imiołek (Po-
znań, 21 lat)

a Wielkopolska II Wicemiss 
2018 – Agata Chrośniak (Białe 
Błota, 24 lata)
a Wielkopolska III Wicemiss 
2018 – Karolina Marczyńska 
(Szamocin, 20 lat)
a Wielkopolska IV Wicemiss 
2018 - Klaudia Zawrocka (Bu-
dzisław Kościelny, 24 lata)

a Wielkopolska Miss Nastola-
tek 2018 – Zuza Ławrynowicz 
(Wieleń, 16 lat)
a Wielkopolska I Wicemiss 
Nastolatek 2018 – Wiktoria 
Grzesiak (Osieczna, 15 lat)
a Wielkopolska II Wicemiss 
Nastolatek 2018 – Victoria 
Ejzemberg (Łodziska, 17 lat)
a Wielkopolska III Wicemiss 
Nastolatek 2018 – Wiktoria 
Pływaczyk (Popówek, 17 lat)
a Wielkopolska IV Wicemiss 

Nastolatek 2018 – Martyna 
Majewska (Piła, 18 lat)

a Wielkopolska Miss Pu-
bliczności 2018 – Wiktoria 
Pływaczyk (Popówek, 17 lat)
a Wielkopolska Miss Foto 
2018 – Agata Chrośniak (Białe 
Błota, 24 lata)

a Wielkopolska Miss Gracji i 
Elegancji 2018 – Iga Kokociń-
ska (Koło, 24 lata)

a Wielkopolska Miss Inter-
nautów 2018 – Klaudia Cze-
chowska (Poznań, 23 lata)
a Wielkopolska I Wicemiss 
Internautów 2018 – Karolina 
Marczyńska (Szamocin, 20 lat)
a Wielkopolska Miss Nastola-
tek Internautów 2018 – Marty-
na Majewska (Piła, 18 lat)

a Wielkopolska Miss Biki-
ni 2018 – Klaudia Rakoczy 
(Ostrzeszów, 21 lat)
a Wielkopolska Miss Kashmir 
Spa 2018 – Valeri Hrebennyk 
(Ostrów Wielkopolski, 18 lat)
a Wielkopolska Miss Azulena 
2018 – Klaudia Sieczkarek 
(Poznań, 26 lat)

a Wielkopolska Miss Pięk-
nych Włosów 2018 – Sandra 
Tarent (Dąbrowa, 18 lat)
a Wielkopolska Miss Poznań-
ski Prestiż 2018 – Ewa Ciesiel-
ska (Poznań, 23 lata)
a Wielkopolska Miss PV 
Energia Polska 2018 – Klaudia 
Zawrocka (Budzisław Kościel-
ny, 24 lata)
a Wielkopolska Miss Wytrwa-
łości 2018 – Joanna Tomaszew-
ska (Poznań, 22 lata)

a Wielkopolska Miss Magnes 
Club 2018 - Iga Kokocińska 
(Koło, 24 lata)
a Wielkopolska Miss Pacha 
Poznań 2018 - Klaudia Imiołek 
(Poznań, 21 lat)

Zdjęcia: Hadyński / 
BONDER.ORG / 

ART-FOCUS  

Paulina Sokowicz 
Wielkopolska Miss
Zuza Ławrynowicz 
Wielkopolska Miss 
Nastolatek
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 Warszawa
Już 9 zatrzymanych na licz-
niku intensywnego śledztwa 
dotyczącego licznych  nie-
prawidłowości w działaniu 
grupy kapitałowej GetBack 
SA. Agenci warszawskiej 
Delegatury CBA zatrzymali 
dziś troje byłych członków 
zarządu GetBack SA oraz 
dwie osoby współdziałające 
z nimi w popełnianiu prze-
stępstw.

Śledztwo prowadzone przez 
Delegaturę CBA w War-
szawie pod nadzorem w 
Prokuratury Regionalnej w 
Warszawie dotyczy  m.in. 
wyrządzenia szkody mająt-
kowej wielkich rozmiarów 
w obrocie gospodarczym na 
szkodę spółki GetBack SA, 
systemowego wyprowadzania 
milionów złotych ze spółki 
na podstawie pozornych 
umów w celu osiągnięcia 
korzyści osobistej, ukrywania 
dowodów, posługiwania się 
podrobionymi dokumenta-
mi.  Sprawa obejmuje także 
przestępstwa manipulacji 
instrumentami finansowymi 
i podawania do publicznej 
wiadomości nieprawdy o 
działaniach spółki.

Funkcjonariusze CBA za-
trzymali dziś w Warszawie i 
w województwie mazowiec-
kim byłych członków zarządu 
GetBack SA:  wiceprezes 
Annę P.,  Marka P. i Bożenę S.,  
brata podejrzanej S.  Dariusza 
S. oraz  Kingę M-P., która 
podpisała pozorną umowę na 
szkodę spółki.

Agenci CBA przeszukują  
mieszkania zatrzymanych, 
zabezpieczają dowody.

Już wcześniej śledczy z 
CBA mocno pracowali w 
tym śledztwie - przesłuchali 
łącznie ponad 60 osób - w 
tym urzędników Komisji Nad-
zoru Finansowego i spółki 
GetBack SA, zabezpieczyli 

tomy dokumentacji oraz  dane 
elektroniczne. 

16 czerwca br. zostali za-
trzymani przez agentów z 
warszawskiej Delegatury CBA 
na lotnisku Chopina, Konrad 
K. – były Prezes Zarządu Get-
Back SA a w swoim domu na 
warszawskim Ursynowie Piotr 
B. - przedstawiciel podmiotu 
gospodarczego, który współ-
pracował z byłym Prezesem 
Zarządu GetBack SA

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

podobnego charakteru, kwoty 
co najmniej 7 mln zł i umo-
wy „o świadczeniu usług w 
zakresie bezpieczeństwa w 
biznesie”. Zatrzymany przez 
CBA Piotr B. usłyszał zarzuty 
dotyczące tej umowy i działa-
nia w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej.  Były prezes Get-
Back SA usłyszał także zarzut  
przestępstw dotyczących pu-

blicznego rozpowszechnienia 
nieprawdziwych danych w ra-
porcie bieżącym spółki, które 
mogły wprowadzać w błąd, co 
do wartości instrumentów fi-
nansowych emitowanych przez 
spółkę GetBack S.A., wbrew 
zakazowi takich manipulacji 
na rynku. Szczegóły zarzutów 
w swoim komunikacie przeka-
zała prokuratura.

26 czerwca warszawscy 
agenci CBA zatrzymali  dwo-
je kolejnych podejrzanych: 
Katarzynę M. - byłą Dyrektor 
Biura Zarządu spółki GetBack 
SA oraz Szczepana D.-M. 
prezesa Polskiego Domu Ma-
klerskiego.  Była Dyrektor 
Biura Zarządu spółki GetBack 
SA jest podejrzana jest o nisz-
czenie dokumentów spółki, 
zacieranie śladów popełnio-
nych przestępstw i pomaganie 
ich sprawcom w uniknięciu 
odpowiedzialności karnej.  
Miała ona także instruować 
osoby powiązane z GetBack 
SA, co zrobić, aby skutecznie 
zniszczyć posiadane przez 
nich dowody.

Prezesowi Polskiego Domu 
Maklerskiego – Szczepanowi 
D.-M. prokurator zarzucił 
m.in. działanie wspólnie i w 
porozumieniu z byłym pre-
zesem zarządu GetBack SA 
podejrzanym Konradem K. 
na szkodę tej spółki.  Według 
ustaleń śledczych był współ-
twórcą sieci spółek, które na 
podstawie pozornych umów 
służyły do wyprowadzenia z 
GetBack SA kwot stanowią-
cych mienie wielkiej wartości.

Czwórka  zatrzymanych 
wcześniej przez CBA decy-
zją sądu została tymczasowo 
aresztowana.

Czynności w tym wielo-
wątkowym śledztwie trwają. 
Analizowany jest materiał 
dowodowy, ujawniane nowe 
okoliczności sprawy. Niewy-
kluczone kolejne zatrzymania 
i zarzuty.

Piotr Kaczorek , CBA

Zatrzymani w sprawie GetBack

 Szczecin
Funkcjonariusze szczecińskiej 
delegatury Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego we współ-
pracy z Prokuraturą Regio-
nalną w Gdańsku, wspólnie z 
pracownikami urzędów celno 
– skarbowych i inspektorami 
Inspekcji Transportu Drogo-
wego, przeszukali siedziby 
kilkunastu podmiotów gospo-
darczych na terenie całego kra-
ju, które zajmują się obrotem 
biopaliwami i komponentami 
biopaliw.

Realizowane czynności 
mają związek z wielowątko-
wym i transgranicznym śledz-
twem prowadzonym przez 
Delegaturę CBA w Szczecinie 
pod nadzorem Prokuratury 
Regionalnej w Gdańsku.

Śledztwo dotyczy zorgani-
zowanej grupy przestępczej 
działającej na terenie całego 
kraju w okresie od listopada 
2015 roku do marca 2017 r. i 
dokonywanych przez człon-
ków tej grupy nadużyciach w 
podatku VAT, akcyzowym i 
opłacie paliwowej. Nielegalne 

działania naraziły Skarb Pań-
stwa na straty w wysokości 
przekraczającej łącznie 70 
milionów złotych.

180 funkcjonariuszy CBA, 
Urzędów Celno – Skarbowych: 
Zachodniopomorskiego, Dol-
nośląskiego i Opolskiego 
oraz Inspekcji Transportu 
Drogowego przeszukało 40 
miejsc, gdzie zabezpieczono 
dokumenty i przedmioty zwią-
zane z obrotem biopaliwami i 
komponentami do tych paliw.

Wydział Komunikacji  Społecznej CBA

 Warszawa
Kolejne zatrzymanie w śledz-
twie w sprawie wyłudzenia 
na szkodę PKP S.A. mienia 
wielkiej wartości

Agenci warszawskiej Delega-
tury CBA zatrzymali kolej-
nego podejrzanego w sprawie 
wyrządzenia znacznej szkody 
majątkowej spółce PKP S.A. 
poprzez zawarcie w maju 2016 
roku przez spółkę kolejową z 
jedną z warszawskich spółek 
niekorzystnej umowy opie-
wającej na 1 900 000 zł netto. 
Umowa dotyczyła realizacji 
profilaktyki w zakresie zagro-
żeń terroryzmem bombowym 

w ramach przygotowań do 
Światowych Dni Młodzieży. 
Śledztwo jest prowadzone 
przez Delegaturę CBA w War-
szawie, pod nadzorem Proku-
ratury Okręgowej Warszawa 
Praga w Warszawie.

Agenci CBA zatrzyma-
li na polecenie prokuratury 
prokurenta spółki, który był 
zarówno kontroferentem jak i 
późniejszym podwykonawcą 
spółki S. w ramach realiza-
cji na rzecz PKP S.A. umo-
wy dotyczącej przedsięwzięć 
profilaktycznych w zakresie 
zagrożeń terroryzmem bombo-
wym. Agenci CBA przeszuka-
li podwarszawski dom zatrzy-
manego. Zatrzymany usłyszy 

w prokuraturze zarzuty.
W marcu ub. roku  agenci 

warszawskiej Delegatury CBA 
zatrzymali pięciu podejrza-
nych w tej sprawie: dyrektora 
Biura Bezpieczeństwa PKP 
S.A.,  właściciela warszawskiej 
spółki S. realizującej kontrakt, 
oficera Biura Ochrony Rządu, 
prezesa innej spółki z branży 
ochrony biznesu oraz pra-
cownika PKP S.A. Śledztwo 
w sprawie umowy między 
PKP i spółki S. doprowadziło 
także do postawienia w marcu 
2017 roku zarzutów trojgu 
ówczesnym członkom zarządu 
PKP SA , w tym byłemu już 
prezesowi.

Piotr Kaczorek, CBA

 Warszawa
Wśród zatrzymanych przez 
warszawskich agentów CBA 
jest były prokurator, obecnie 
radca prawny oraz osoby za-
rządzające spółkami wykorzy-
stywanymi do wyprowadzania 
pieniędzy z masy upadłości. 28 
mln 600 tys. złotych zostało 
wyłudzonych na szkodę firmy 
specjalizującej się w budowie 
i remontach infrastruktury 
kolejowej poprzez fikcyjne 
umowy i faktury.

Delegatura Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego  w 
Warszawie pod nadzorem 
Dolnośląskiego Wydziału 
Zamiejscowego Departamen-
tu do Spraw Przestępczości 
Zorganizowanej i Korupcji 
Prokuratury Krajowej we 
Wrocławiu  prowadzi czynno-
ści w śledztwie przekroczenia 
uprawnień poprzez wypro-
wadzanie pieniędzy z masy 
upadłości i działanie na szkodę 
upadłych spółek m.in. właści-
ciela centrum hotelowo-kon-
ferencyjnego, spółki napraw 
infrastruktury kolejowej, spół-
dzielni mieszkaniowej, firmy 
budowlanej modernizującej 
publiczne szpitale, drukarni i 
dużej hurtowni papierniczej. 
Wyprowadzane z masy upa-
dłości pieniądze były prane 
przy użyciu szeregu fikcyjnych 
podmiotów gospodarczych. 
Do dziś w śledztwie zarzuty 
usłyszało 8 osób.  Są to m.in. 
zarzuty korupcyjne. Jednym ze 

zbadanych wcześniej wątków 
w śledztwie jest niekorzystna, 
powodująca szkodę w wielkich 
rozmiarach, sprzedaż centrum 
hotelowo-konferencyjnego w 
Warszawie. Syndyk powinien 
działać tak, aby optymalnie 
wykorzystać majątek upadłego 
w celu zaspokojenia wierzy-
cieli. Tak się tutaj nie stało. 
Wartość przedsiębiorstwa wy-
nosiła co najmniej 31 mln 153 
tys. zł, a syndyk doprowadził 
do jego sprzedaży za mniej niż 
jedną trzecią tej kwoty – za 9 
mln 351 tys. zł.  Straty tego 
konsorcjum wyniosły ponad 
21 mln 800 tys. zł. Funk-
cjonariusze z warszawskiej 
Delegatury CBA zatrzymali 
w kwietniu ub.r. osoby zamie-
szane w sprawę m.in. syndyka 
Tomasza S.

Teraz przyszedł moment 
na kolejną realizację w tym 
śledztwie. Agenci CBA za-
trzymali  8 osób, którym 
zostaną przedstawione m.in. 
zarzuty działania w zor-
ganizowanej grupie prze-
stępczej, przywłaszczenia, 
przestępstw skarbowych, nad-
użycia uprawnień, działania 

na szkodę upadłych spółek, 
uczynienie z przestępstwa 
stałego źródła dochodu oraz  
fałszerstwa. Wśród zatrzy-
manych jest były prokurator, 
obecnie radca prawny oraz 
osoby zarządzające spółkami 
używanymi do wyprowadza-
nie pieniędzy z mas upadło-
ści. Agenci CBA przeszukują 
mieszkania zatrzymanych oraz 
siedziby firm uczestniczących 
w procederze wystawiania 
fikcyjnych faktur. Czynności 
te są wykonywane na terenie 
Warszawy i jej okolic, Gdań-
ska, Lublina i Krakowa.

Ustalenia CBA wskazują, 
że co najmniej 28 mln 600 
tys. złotych zostało wyłudzo-
nych przez syndyka i grupę 
działającą na szkodę firmy 
specjalizującej się w budowie 

i remontach  infrastruktury 
kolejowej.  Podstawą ich dzia-
łania były fikcyjne umowy i 
opłacane faktury  na nigdy 
nierealizowane usługi. 

Prowadzący postępowanie 
nie wykluczają kolejnych za-
trzymań i powiększenia listy 
zarzutów. 

 Piotr Kaczorek, CBA

Handlowali paliwami

Wyłudzili od PKP 2 mln zł.Syndyk wyłudził 28 mln zł.

Prawie 4 kilogramy marihu-
any przechwycili policjanci z 
Grodziska Wielkopolskiego. 
Podczas czynności przeszu-
kania w miejscu zamieszka-
nia oraz w samochodzie po-
licjanci znaleźli znaczną ilość 
suszu roślinnego.   Pobrana 
do badań próbka potwierdzi-
ła, że zabezpieczona substan-
cja to marihuana. Zgodnie z 
Ustawą o Przeciwdziałaniu 
Narkomanii, mężczyźnie 
grozi kara nawet do 8 lat 
pozbawienia wolności.

Grodziscy policjanci z Zespołu 
Operacyjno – Rozpoznawcze-
go Wydziału Kryminalnego 
Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Wielkopolskim 
doprowadzili do zatrzymania 
29-letniego mieszkańca gminy 
Buk, posiadającego prawie 
4 kilogramy środków narko-
tycznych w postaci marihuany.

Podczas przeszukania w 
miejscu zamieszkania oraz w 
samochodzie policjanci zna-
leźli reklamówki oraz wiadra 
plastikowe, w których znajdo-
wała się znaczna ilość suszu 
roślinnego. Pobrana próbka 
do badań potwierdziła, że 
zabezpieczona substancja to 
marihuana.

29-latek z zabezpieczonej 
ilość mógł w prowadzić na 
tzw. „czarny rynek” około 
5000 „działek narkotyków”. 
Mężczyzna był już wcześniej 
karany za podobne przestęp-
stwa. Zgodnie z Ustawą o 
Przeciwdziałaniu Narkomanii 
grozi mu kara nawet do 8 lat 
pozbawienia wolności.

Zatrzymany 29-latek tra-
fił do policyjnego aresztu. 
Usłyszał zarzut posiadania 
znacznej ilości narkotyków. 
Na wniosek prokuratury, sąd 
aresztował mężczyznę na 3 
miesiące.  

Grodziscy policjanci zo-
stali powiadomieni o groź-
nie wyglądającym zdarzeniu 
drogowym do jakiego doszło 

w miejscowości Wielichowo 
przy ulicy Farnej. Kierująca 
pojazdem osobowym marki 
Skoda Fabia wykonując ma-
newr skrętu w lewo w kierun-
ku posesji została uderzona 
pojazdem marki Audi A4. Oba 
pojazdy przemieściły się na 
przydrożny chodnik uderzając 
w budynek mieszkalny. Na 
szczęście nikomu nic poważ-
niejszego się nie stało. Policja 
apeluje o ostrożność!

W sobotę 30 czerwca br. 
około godz. 20:00 grodziscy 
policjanci z Ogniwa Ruchu 
Drogowego powiadomieni 
zostali o zdarzeniu drogo-
wym, do którego doszło przy 
ulicy Farnej w Wielichowie. 
Z ustaleń policjantów będą-

cych na miejscu wynika, że 
kierujący samochodem marki 
Audi A4, 21-letni mieszkaniec 
gminy Wielichowo na drodze 
jednokierunkowej nie zacho-
wał bezpiecznego odstępu od 
poprzedzającego go pojazdu 
i doprowadził do zderzenia 
bocznego z pojazdem marki 
Skoda Fabia. Kierująca skodą 
w tym czasie wykonywała 
manewr skrętu w lewo chcąc 
wjechać na teren przyległej 
posesji.

Na miejscu udzielona zo-
stała pomoc poszkodowa-
nym przy udziale strażaków 
oraz ratowników medycznych. 
Sprawca kolizji drogowej zo-
stał ukarany mandatem kar-
nym kredytowanym. 

Wydarzenia w Grodzisku Wlkp.

Wśród zatrzymanych jest były prokurator, 
obecnie radca prawny oraz osoby zarządza-
jące spółkami używanymi do wyprowadzanie 
pieniędzy z mas upadłości. 

„Wśród zatrzymanych jest były prokurator, „Wśród zatrzymanych jest były prokurator, 
obecnie radca prawny oraz osoby zarządza-„obecnie radca prawny oraz osoby zarządza-
jące spółkami używanymi do wyprowadzanie 

„
jące spółkami używanymi do wyprowadzanie 

Już wcześniej śledczy 
z CBA mocno praco-
wali w tym śledztwie 
- przesłuchali łącznie 
ponad 60 osób

„Już wcześniej śledczy „Już wcześniej śledczy 
z CBA mocno praco-„z CBA mocno praco-
wali w tym śledztwie „wali w tym śledztwie „
- przesłuchali łącznie 

„
- przesłuchali łącznie 
ponad 60 osób

„
ponad 60 osób



Str. 16 POWIATY-GMINY
24 lipca 2018EUROPEJSKA WIELKOPOLSKA

Dr Gabriella Colucci, zało-
życielka dwóch firm biotech-
nologicznych odkrywających 
nowe, roślinne cząsteczki do 
zastosowań przemysłowych, 
zdobyła pierwszą nagrodę 
2018 EU Prize for Women In-
novators w wysokości 100 tys. 
euro. Ceremonia wręczenia 
odbyła się 21 czerwca 2018 w 
Brukseli.

Dr Colucci, której firmy po-
siadają 14 patentów na nowo 
odkryte cząsteczki, zdradziła, 
że   długo nie była osobą, która 
wie, co chce robić. – Zwizuali-
zowałem swoje marzenie, gdy 
miałam 45 lat – powiedziała 
podczas ceremonii. W tym cza-
sie pracowała jako naukowiec w 
USA, ale wróciła do Neapolu we 
Włoszech, aby założyć swoją 
pierwszą firmę, Arterra Bio-
science. Firma wykorzystuje 
specjalistyczną technologię, aby 
dowiedzieć się, w jaki sposób 
komórki roślinne przesyłają 
sobie sygnały, co pozwala na-
ukowcom zidentyfikować mole-
kuły, które mogą być użyteczne 
dla przemysłu.

Drugą nagrodę w wysokości 
50 tys. euro otrzymała Alicia 
Asín Pérez (Hiszpania), szefowa 
i założycielka firmy Libelium. 
Firma ta dostarcza czujniki 
wysyłające dane i łączy je z 
chmurą. Usługa została wyko-
rzystana m.in. do oceny zdrowia 
parków i terenów zielonych w 
Hiszpanii, do śledzenia statków 
wyścigowych podczas zawodów 
w Niemczech oraz do monito-
rowania rzek w Kolumbii, aby 
zapobiec powodziom.

Trzecią laureatką, która 
otrzymała 30 tys. euro, jest 
Walburga Fröhlich z Austrii. 
Jej działalność ułatwia osobom 
niepełnosprawnym wejście 
na rynek pracy i angażowanie 

się w życie publiczne. Firma 
atempo tłumaczy złożone tek-
sty rządowe na formaty, które 
są łatwo zrozumiałe dla osób 
niepełnosprawnych i którym 
trudno przychodzi uczenie się.

Nagrodę dla najlepszej inno-
watorki w wieku poniżej 30 lat, 
tzw. Rising Innovator, otrzy-
mała Karen Dolva z Norwegii 
– współzałożycielka firmy No 
Isolation. Firma działa na rzecz 
poprawy komunikacji mię-
dzy odizolowanymi społecznie 
osobami a światem zewnętrz-
nym. Ich pierwszym produktem 
był robot, który umożliwia 
dzieciom przykutym do łóżka 
z ciężkimi, długotrwałymi 
chorobami, interakcję z przyja-
ciółmi i uczęszczanie do szkoły. 
Robot zajmuje fizyczne miejsce 
dziecka w klasie, a chore dziec-
ko może komunikować się z 
przyjaciółmi i nauczycielami 
za pośrednictwem urządzenia.

Unijny komisarz ds. Badań, 
nauki i innowacji Carlos Mo-
edas, który wręczał nagrody 
zwrócił uwagę, że młode ko-
biety bardzo angażują się w 
naukę – zdobywają niemal 43% 
unijnych grantów w ramach 
Działań Marii Skłodowskiej-
Curie na wspieranie mobilności 
naukowców. Dodał jednak, że 

na drodze ich kariery pojawiają 
się „niewidzialne blokady”. 
Trzeba znaleźć rozwiązanie 
tego problemu, powiedział.

Posłanka Eva Kaili, która 
jest autorytetem w Parlamen-
cie Europejskim w sprawie 
blockchain i cyberbezpieczeń-
stwa, powiedziała, że płeć ma 
wpływ na to, jak traktowano ją, 
gdy brała udział w niektórych 
konferencjach. – Kiedy po raz 
pierwszy poszłam na imprezę 
dotyczącą blockchain, wszyscy 
myśleli, że pracuję tam dla ga-
stronomii albo że jestem osobą 
towarzyszącą komuś. Wciąż 
istnieje silne przekonanie, że 
niektóre miejsca nie są dla ko-
biet – powiedziała.

– Musimy mieć pewność, że 
każda firma, która otrzymuje 
fundusze unijne, ma kobiety na 
pokładzie – odpowiedziała na 
pytanie, co można zrobić, aby 
naprawić sytuację.

Według UE, kobiety stanowią 
zaledwie 34,4% osób samoza-
trudnionych w UE i tylko 30% 
nowych przedsiębiorców.

Celem nagrody EU Prize for 
Women Innovators jest uznanie 
przedsiębiorczyń, które wyko-
rzystały innowacje naukowe do 
stworzenia udanego biznesu.

Źródło: kpk.gov.pl

Wojciech Jankowiak, Wi-
cemarszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego wziął 
udział w 28. Zgromadzeniu 
Ogólnym Europejskiej Sie-
ci Regionów Podmiejskich 
PURPLE, które odbyło się 
w dniach 27-28 czerwca 2018 
r. w Brnie. Gospodarzem 
spotkania były Południowe 
Morawy – region znajdu-
jący się na południu Czech 
borykający się z problemami 
związanymi ze zmianami 
klimatycznymi, które były 
tematem przewodnim kon-
ferencji towarzyszącej zgro-
madzeniu.

Podczas konferencji pt. „Zwal-
czanie zmian klimatycznych 
na obszarach podmiejskich” 
przedstawiciele samorządu 
południowomorawskiego oraz 
Uniwersytetu Mendla w Brnie 
zaprezentowali wyzwania do-
tyczące ekstremalnych zjawisk 
pogodowych, przede wszyst-
kim suszy i ulewnych deszczy. 
Zwrócili oni uwagę na to, jak 
ważne jest ujęcie tych proble-
mów wraz z proponowanymi 
rozwiązaniami w regionalnych 
dokumentach strategicznych 
oraz w planach finansowych, 
również tych dotyczących 
instrumentów finansowych, 
z których korzysta region. 
Przedstawiono także projekty i 
koncepcje łagodzenia skutków 
zmian klimatycznych, które 
m.in. dotyczyły agroleśnictwa 
oraz wprowadzania rozwiązań 
w zakresie zarządzania zaso-
bami wodnymi.

 W odpowiedzi członkowie 
sieci PURPLE z innych re-
gionów przedstawili wyzwa-
nia związane ze zmianami 
klimatycznymi istniejące na 
ich terytorium. Przedstawi-
cielka Wielkopolskiego Biura 
Planowania Przestrzennego 
omówiła sytuację w woje-
wództwie, zwracając uwagę na 
zdecydowany wzrost średnich 
temperatur w poszczególnych 
porach roku, suszę, z którą 
boryka się przede wszystkim 
południowa część Wielkopol-
ski, a także coraz częściej po-
jawiające się zjawisko wiatrów 
huraganowych.

Członkowie sieci PURPLE 
mieli też okazje zobaczyć 
kilka praktycznych przykła-
dów rozwiązań w zakresie 
łagodzenia skutków zmian 
klimatycznych na Południo-
wych Morawach podczas wi-
zyty studyjnej na obszarach 
podmiejskich Brna. Dotyczyły 
one budowy zbiorników re-
tencyjnych, edukacji dzieci i 

młodzieży w zakresie ochrony 
przyrody, a także tworzenia 
zielonych ścian i dachów na 
domach mieszkalnych oraz 
budynkach przemysłowych.

Podczas Zgromadzenia 
Ogólnego omówiono bieżące 
działania sieci, które skupiają 
się m.in. na analizie propozycji 
legislacyjnych Komisji Euro-
pejskiej w zakresie wielolet-
nich ram finansowych na lata 
2021-2027 oraz wybranych 
polityk sektorowych – polityki 
spójności oraz wspólnej polity-
ki rolnej UE. Przedstawiono 
również informacje na temat 
projektu ROBUST, finanso-
wanego z unijnego programu 
na rzecz badań i innowacji - 
Horyzont 2020, w którym sieć 
PURPLE jest partnerem. Prace 
w ramach projektu niedawno 
się rozpoczęły i koncentru-
ją się obecnie na analizach 
związków miejsko-wiejskich 
na wybranych obszarach.

 
Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Nagrody za innowacje

Wicemarszałek W. Jankowiak na 
Zgromadzeniu Ogólnym sieci PURPLE 

dotyczącym zmian klimatycznych 

Wczoraj (10.07.2018 r.) w 
Brukseli odbyło się spo-
tkanie Komisji Obywatel-
stwa, Sprawowania Rządów, 
Spraw Instytucjonalnych 
i Zewnętrznych (CIVEX) 
Europejskiego Komitetu 
Regionów (KR), w którym 
udział wziął Marszałek Ma-
rek Woźniak. Głównymi 
tematami były pakiet do-
tyczący wieloletnich ram 
finansowych (WRF) na lata 
2021-2027 w odniesieniu do 
obecnie przygotowywanej 
opinii Komitetu.

Na wczorajszym posiedze-
niu członkowie debatowali 
na temat propozycji Komisji 
Europejskiej dotyczącej przy-
szłego budżetu UE. Na ten 
temat Europejski Komitet Re-
gionów przygotowuje opinię, 
której sprawozdawcą został 
Nikola Dobroslavić, żupan 
chorwackiego regionu du-
brownicko-neretwiańskiego. 
Opinia ma na celu przyjrzenie 
się nowej strukturze budżetu 
i proponowanym liczbom, 
które zostaną przeznaczone 
na finansowanie unijnych 
programów i instrumentów, a 
także analizę zreformowanego 
systemu zasobów własnych. 
Dokument ma również przed-
stawić konsekwencje opubli-
kowanych propozycji KE dla 
kluczowych polityk unijnych z 
punktu widzenia władz lokal-
nych i regionalnych. Komisja 
Europejska, oprócz wnio-
sków legislacyjnych doty-

czących WRF, przedstawiła 
także propozycje dotyczące 
polityk sektorowych, z któ-
rych część jest przedmiotem 
zainteresowania Komisji CI-
VEX. Są to m.in.: wniosek 
dotyczący Funduszu Azylu i 
Migracji, Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR), Funduszu Spójności 
oraz Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS+). Dysku-
sja skoncentrowała się wokół 
dwóch działów przyszłych 
WRF: działu 4 - Migracja i 
zarządzanie granicami oraz 
działu 6 - Sąsiedztwo i świat. 
W debacie z członkami wzięli 
również udział przedstawiciele 
Komisji Europejskiej z Dy-
rekcji Generalnych: Migracji 
i Spraw Wewnętrznych, Euro-
pejskiej Polityki Sąsiedztwa 
i Negocjacji w sprawie Roz-
szerzenia oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwoju, 
którzy przedstawili propono-
wane zmiany.

Podczas posiedzenia przyję-
to również opinię „Rozważa-
nia nad Europą: głos samorzą-
dów lokalnych i regionalnych 
na rzecz odbudowy zaufania 
do Unii Europejskiej”, której 
sprawozdawcami są Karl-He-
inz Lambertz, przewodniczą-
cy Europejskiego Komitetu 
Regionów oraz Markku Mar-
kkula, jej pierwszy wiceprze-
wodniczący. Opinia została 
opracowana na wniosek prze-
wodniczącego Rady Europej-
skiej Donalda Tuska, który w 
listopadzie 2016 r. zwrócił się 
do Europejskiego Komitetu 
Regionów o przygotowanie 
dokumentu, w którym zostaną 
przedstawione spostrzeżenia 
przedstawicieli samorządów 
nt. przyszłości Europy oraz 
ich propozycje dotyczące od-
budowy zaufania do projektu 
europejskiego. W ramach 
prac nad opinią KR uruchomił 
inicjatywę „Rozważania nad 
Europą”, w którą zaangażo-
wało się 160 przedstawicieli 
politycznych. W 81 regionach 
ze wszystkich państw człon-
kowskich zorganizowano dia-
logi obywatelskie, w których 
udział wzięło ponad 30 000 
osób. Wielkopolska również 
uczestniczyła w inicjatywie or-
ganizując konkurs dla uczniów 
szkół średnich, a konkluzje z 
przeprowadzonych w regionie 
debat zostały przekazane przez 
Marszałka M. Woźniaka jako 
wkład do opinii.

 Biuro Wielkopolski w Brukseli

Przyszłość Europy, rozpo-
czynająca się prezydencja 
austriacka oraz zmiany kli-
matu były głównymi temata-
mi sesji plenarnej trwającej 
w dniach 4-5 lipca br. w 
Europejskim Komitecie Re-
gionów, w której wziął udział 
Marszałek Marek Woźniak.

Przyszłość Europy jest jednym 
z najważniejszych i najbardziej 
aktualnych tematów na forum 
europejskim. Europejski Komi-
tet Regionów zaprosił do debaty 
przedstawicieli stowarzyszeń 
samorządowych z całej Europy, 
aby móc włączyć do dyskusji 
samorządowców, którzy nie 
są  członkami KR i mają mniej 
okazji do wyrażania swoich 
opinii na forum UE. Gośćmi 
sesji plenarnej byli reprezen-
tanci polskich metropolii, fran-
cuskich merów oraz fińskich 
władz lokalnych i regionalnych. 
Rafał Dutkiewicz – Przewodni-
czący Unii Metropolii Polskich 
podkreślił rolę dużych miast w 
gospodarkach poszczególnych 
krajów. Jednocześnie zwrócił 
uwagę na problemy, z którymi 
borykają się metropolie, przede 
wszystkim zanieczyszczenie 
powietrza, zaznaczając, iż przy-
szłością są zielone miasta będą-
ce jednocześnie zdolne do sku-
tecznej integracji migrantów.

W trakcie sesji KR odbyła się 
także dyskusja na temat właśnie 
rozpoczętej prezydencji Austrii 
w Radzie UE. Juliane Bogne-
r-Strauss, minister ds. kobiet, 
rodziny i młodzieży podkreśli-
ła, że zgodnie z mottem prze-
wodnictwa – „Europa, która 
chroni”, priorytetami będzie 
bezpieczeństwo i zwalczanie 
nielegalnej migracji, zapew-
nienie dobrobytu i konkuren-
cyjności poprzez cyfryzację 
oraz zagwarantowanie stabil-
ności w sąsiedztwie UE, przede 
wszystkim w odniesieniu do 
Bałkanów Zachodnich i Europy 
Południowo-Wschodniej.

Po raz pierwszy podczas 
sesji plenarnej odbyła się spe-

cjalna debata, podczas której 
członkowie wypowiadali się 
na tematy o szczególnym zna-
czeniu dla samorządów, które 
reprezentują. Jedna z kwestii, 
dotycząca nowego podziału 
statystycznego oraz przydziału 
budżetu UE po 2020 r., została 
zaproponowana przez członka 
polskiej delegacji – Marszałka 
Woj. Mazowieckiego Adama 
Struzika.

Drugiego dnia część sesji 
została poświęcona tematowi 
zmian klimatycznych oraz za-
angażowaniu władz lokalnych 
i regionalnych w realizację po-
rozumienia paryskiego w dzie-
dzinie klimatu. Tomasz Chrusz-
czow, specjalista ds. działań 
klimatycznych z polskiego Mi-
nisterstwa Środowiska oraz Ma-
riusz Skiba, wiceprezydent Ka-
towic omówili założenia zbliża-
jącej się Konferencji Narodów 
Zjednoczonych COP24, która 
odbędzie się w Katowicach w 
grudniu br. Miguel Arias Cañe-
te, komisarz UE ds. działań w 
dziedzinie klimatu i energii, 
zaznaczył, iż Unia Europejska 
wyznacza sobie bardzo ambit-
ne cele klimatyczne i zachęcił 
członków KR do podejmowania 
aktywności w tym obszarze w 
swoich samorządach. Zwrócił 
również uwagę, iż długofalowy 
budżet UE jest kluczowym 
narzędziem realizacji działań 
klimatycznych i transformacji 
energetycznej.

Przed rozpoczęciem sesji 
plenarnej Marszałek M. Woź-
niak przewodniczył posiedze-
niu polskiej delegacji do KR, 
którego tematem były Wspólne 
Ramy Finansowe na lata 2021-
2027. Zagadnienie przedstawili 
Magdalena Sapała z Biura Ana-
liz Parlamentu Europejskiego, 
która omówiła propozycje 
Komisji dotyczące przyszłego, 
wieloletniego budżetu UE z 
punktu widzenia PE oraz Ra-
domira Matczaka – Dyrektora 
Departamentu Polityki Regio-
nalnej i Przestrzennej z woj. 
pomorskiego. Przedstawił on 
wyzwania i konsekwencje do-
tyczące budżetu wynikające z 
opublikowanych dokumentów, 
które w najbliższych miesią-
cach będą negocjowane przez 
instytucje europejskie.

Podczas sesji przyjęto opinie 
nt. Celów Partnerstwa Wschod-
niego na 2020 r. – wkład władz 
lokalnych i regionalnych, a 
także opinie dot. wdrożenia 
agendy miejskiej dla UE i 
zwiększania wzrostu gospo-
darczego i spójności w regio-
nach przygranicznych UE. W 
ramach przygotowań do sesji 
plenarnej Marszałek M. Woź-
niak wziął również udział w 
spotkaniach prezydiów Euro-
pejskiego Komitetu Regionów i 
grupy politycznej Europejskiej 
Partii Ludowej.

 Biuro Wielkopolski w Brukseli

Marek Woźniak w Komitecie Regionów

Marszałek o zmianach klimatu 

Na zdjęciu głównym od lewej: Marek Bryl - Dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania 
Przestrzennego, Wojciech Jankowiak - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.
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m Nowy Tomyśl
Rozmowa z Adamem 
Frąckowiakiem – nowo-
tomyskim przedsiębiorcą, 
społecznikiem, radnym 
miejskim, zawodowym kie-
rowcą, dla którego przygo-
dą życia była bliskowschod-
nia wyprawa samochodo-
wa, autorem pionierskiej 
w swoim gatunku książki 
„Tirem do Iranu”.  

Ci, którzy mieli już książkę 
w swoich rękach mieli 
okazję się przekonać, w jak 
starannej szacie edytorskiej 
została ona wydana. Zawie-
ra m. in.  poglądowe mapy 
podróży i 200 kolorowych 
zrobionych przez Pana 
podczas wyprawy fotogra-
fii.Na początku lat 80. nie 
każdy miał aparat pod ręką 
i robienie zdjęć nie było 
tak oczywiste i proste jak 
dziś…  
No właśnie znów trzeba 
przenieść się we wczesne 
lata osiemdziesiąte. Aparat 
fotograficzny, „przekraczał” 
kilka granic, a więc nale-
żało podjąć decyzję, czy go 
zgłaszać i zrobić to oficjal-
nie, czy też nie. Sam aparat 
nie wystarczał, konieczny 
był film. Liczba rolek filmu 
determinowała ilość ujęć. 
Zdjęcie wyszło lub nie, a 
ja dowiadywałem się o tym 
dopiero przy wywołaniu. 
Fotografie, które teraz 
można zobaczyć w książce, 
byłem często zmuszony robić 
równocześnie prowadząc 
ciężarówkę. Duże znacze-
nie miała też sama pogoda, 
bowiem w temperaturze -40 
‘C lub + 60’C trudno było 
oczekiwać, że aparat zawsze 
zadziała bez zarzutu. Jednak 
wiele zdjęć jest udanych i 
uważam, że są atrakcyjne 
nie tylko dla miłośników 
transportu ciężkiego. 

Książka, o której rozma-
wiamy okazała się gratką 
nie tylko dla miłośników 
transportu ciężarowego, 
czy „Tirem do Iranu” 
będzie miała swą kontynu-
ację? 
Jesienią planuję rozpocząć 
pisanie opowieści „Tirem do 
Iraku”. Do Iraku jeździłem 

już wcześniej i też robiłem 
zdjęcia i pisałem krótkie  
notatki  latem  1982 roku. 
Jechało się bez klimatyzacji 
i w warunkach odbiegają-
cych od dzisiejszych realiów 
podróżowania. W Teheranie 
marzłem, a jak w Bagdadzie 
ugotowałem sobie wieczorem 
zupę, to rano wciąż jeszcze 
była gorąca.  O wszyst-
kich tych osobliwościach i 
smaczkach będzie można 
przeczytać w następnej mojej 
książce. Już dziś do jej lektu-
ry zapraszam. 

Przez całe dotychczasowe 
życie przejechał Pan ponad 
3 mln km bez wypadku. 
Jaka jest Pana recepta na 
bezpieczne poruszanie się 
po drogach. Jakich rad 
udzieliłby Pan – zwłaszcza 
młodym, początkującym 
kierowcom ?
Tak to jest prawda. Jak mogę 
trochę doradzić młodszym 
kierowcą to przede wszyst-
kim powinna być życzliwość, 
mieć wyobraźnię, zdrowy 
rozsądek oraz tolerancję i  
zrozumienie dla drugiego 
kierowcy. I życzę każdemu 
odrobinę tak niekiedy po-
trzebnego szczęścia!!!

Wypełnione zawodową ak-
tywnością życie, zawodowa 
pasja, ostatnio także praca 
nad książką – to jednak 
nie jedyne obszary Pana 
działalności.  Od wielu lat 
angażuje się Pan także w 
życie społeczne naszego 
miasta.
Uważam, że do działalności 
tego typu trzeba zwyczajnie 
dorosnąć. Młody człowiek 
ma inne zadania życio-
we, inne cele zawodowe. 
Wychowuje małe dzieci, 
wspina się po szczeblach 
kariery – jednym słowem 
dorabia się.  Gdy dzieci nie 
potrzebują już tyle uwagi, a 
człowiek wybudował dom, i 
posadzone drzewo przybrało 
kilkanaście słojów, może 
zaproponować swój czas i 
energię społeczeństwu. Nie 
chcę przez to powiedzieć, że 
działać nie powinni ludzie 
młodzi. Jednak uważam, 
że określony bagaż do-
świadczeń życiowych jest tu 
bardzo pożądany. 

Aleksandra Tabaczyńska

Pasjonat i Patriota (cz. III)

m Leszno
W związku z remontem lesz-
czyńskiej strzelnicy mistrzo-
stwa odbyły się w lipcu na 
strzelnicy Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego w Tarnowie Pod-
górnym. W zawodach wystar-
towało ponad 60 zawodników, 
którzy rywalizować mogli w 7 
konkurencjach. Udział w mi-
strzostwach zgłosiło 6 klubów.

MISTRZOWSKIM KLUBEM 
został KLUB ŻOŁNIERZY 
REZERWY LIGI OBRONY 

KRAJU „JASTRZĄB” SWA-
RZĘDZ uzyskując łączny 
wynik 1121 pkt.

D r u g i e  m i e j s c e  z a j ą ł 
U C Z N I O W S K I  K L U B 
STR ZELECK I „LESNA” 
LESZNO z wynikiem 1116 
pkt, a trzecie miejsce z wyni-
kiem o jeden punkt mniejszym 
(1115 pkt) zajął GRODZI-
SKI KLUB STRZELECKI 
„GRYF” GRODZISK WLKP.

Kolejne miejsca zajęły: KLUB 
STRZELECKI „TARCZA” 

Sz a mot u ł y,  K U R KOW E 
BRACTWO STRZELECKIE 
Tarnowo Podgórne i BRAC-
TWO KURKOWE Wronki.

Najlepsze zespoły wyróż-
nione zostały pucharami i 
dyplomami.

Indywidualnie poszczególne 
konkurencje wygrali:
Karabin dowolny-20 - Marek 
Zimnoch - LESNA, pisto-
let sportowy-20 - Dominika 
Bartosz - LESNA, pistolet 
bocznego zapłonu-20 - Kacper 
Gorgoń - LESNA, pistolet cen-

tralnego zapłonu-20 - Maciej 
Kandulski - GRYF, pistolet 
dużego kalibru-20 - Grzegorz 
Jaskuła - TARCZA, pistolet 
wojskowy-20 - Marian Zieliń-
ski - GRYF, karabin wojsko-
wy-20 - Rafał Stemporowski 
- JASTRZĄB.

W klasyfikacji dwuboju 
strzeleckiego najwyższe miej-
sca zajęli: Marian Zieliński, 
Dominika Bartosz i Rafał 
Stemporowski.

Marek Zimnoch
Wiceprezes LOZS

Mistrzostwa Związku Strzeleckiego

m Rakoniewice
W dniach 2.07-6.07. 2018 
r. w godzinach 13.00-15.00 
w  Gminnej Bibliotece w 
Rakoniewicach odbyły się 
zajęcia wakacyjne dla dzieci 
w wieku 8-12 lat. Podczas 
pobytu dzieci miały okazję 
wykonywać prace plastyczne 
wykorzystując technikę kolażu 
i orgiami oraz różne ciekawe 
materiały: cekiny, pompony, 
piórka, krepina, plastelina, 
bibuła, plastikowe oczka, 
papierowe talerzyki. Efektem 

były piękne, kreatywne wy-
twory w 3d, takie jak: bocian, 
szalona żaba na liściu, stwory 
– potwory, kolorowe żółwie, 
tęczowy kwiatek.

W przerwie zajęć plastycz-
nych na dzieci czekał słodki 
poczęstunek i napoje, a także 
zabawy ruchowe oraz lekcja 
iluzji: czarodziejska gumka i 
zaczarowany ołówek.

W ostatnim dniu dzieci na 
zakończenie otrzymały drobny 
upominek w ramach podzię-
kowania za aktywny udział w 
zajęciach. 

Wakacje nie muszą być nudne…

25 czerwca odbyła się Sesja 
Miasta i Gminy Nowy Tomyśl. 
Najciekawszym punktem tej 
sesji była wypowiedź pana 
starosty Nowotomyskiego Ire-
neusza Kozeckiego dotycząca 
sprzedaży całego kompleksu w 
Starym Tomyślu czyli pałacu, 
parku z  zabudowaniami; 
stołówką i pomieszczeniami 
gospodarczymi w sumie około 
trzynastu ha z terenem pod za-
budowę domków jednorodzin-
nych w/g projektu rządowego 
małżeństwa plus. Natomiast 
przeznaczenie pałacu było w 
planie radnych  na dom spokoj-
nej starości. Wycena początko-
wa w I przetargu oscylowała   w 
granicach 4,5 mln złotych. Nie 
było nabywcy także w drugim 
przetargu. W trzecim cena 
wyjściowa wynosiła 2 mln plus 
podatek Vat i na ten przetarg 
wyraził zgodę samorząd gminy 
Nowy Tomyśl. 

Obecny na Sesji starosta Ko-
zecki powiedział cytuję: „Cie-
szę się, że jest zainteresowanie 
tym nabyciem jednoznaczne. 
Dziękuję panie burmistrzu, 
że została wywołana uchwa-
ła. Nie ukrywam, że my też 
musimy podjąć uchwałę i w 
związku z tym  zwołamy sesję, 
żeby podjąć uchwałę w tej 
materii bo takie są procedury. 
Informacyjnie podaję, że  mu-
simy zwołać sesję nadzwyczaj-
ną, żeby podjąć tą inicjatywę 
wspólnie. Cieszę się nie-
zmiernie, że obiekt ten będzie 
mógł trafić w ręce samorządu 
który znajdzie rozwiązanie na 
zagospodarowanie tej nieru-
chomości..” Głos zabrał radny 
Andryszczyk zadając pytanie 
panu staroście Kozeckiemu  „ 
Czy pan jest za czy przeciw 
– w którym kierunku pan się 
skłania? My się będziemy 
spierać a pan i tak ma na myśli 
aby zrobić przetarg.  Starosta 
odpowiedział:” Ja w swojej 
odpowiedzi już to zawarłem a 
pan raczył tego nie zauważyć”. 

Na zakończenie sesji padła 
jeszcze deklaracja  pana staro-
sty „ Musimy podjąć uchwałę 
Starego Tomyśla”. Ja bardzo 
proszę, abyśmy do tego pode-
szli wszyscy bardzo poważnie 
do tego jest przetarg. Zbiorą 
się komisje i podjęta zostanie 
uchwała. Jutro na Zarządzie 
stawiam temat aby tej sprawy 
nie opóźniać. Jeżeli zostaną  
podjęte decyzję my odwołując 
przetarg  mamy sześć tygodni. 

Musimy wywiesić że w trybie 
przetargowym przekazujemy 
czyli sprzedajemy ten teren 
gminie Nowy Tomyśl. Oby tak 
się nie stało, że my odwołamy 
przetarg a potem się okaże że 
gmina z jakiś przyczyn nie 
przystąpiła  do nabycia tej nie-
ruchomości. Apeluję abyśmy 
do tego tematu podeszli po-
ważnie”. Następnie głos zabrał 
przewodniczący Rady Gminy  
pan Brambor „ Proponuję aby 
organy samorządu powiatowe-
go  jutro spotkały się wspólnie 
z burmistrzem i jeżeli będzie 
taka potrzeba też będę uczest-
niczyć w rozmowach”. Na 
zakończenie sesji głos zabrał 
burmistrz Nowego Tomyśla 
– Włodzimierz Hibner: „Sza-
nowni radni, panie przewodni-
czący,panie starosto, żeby być 
konsekwentnym dotyczącym 
zakupu tych nieruchomości 
konkretem będzie projekt tej 
uchwały w poniedziałek na 
sesji nadzwyczajnej. Kwe-
stią będzie podjęcie decyzji 
przez radnych. Przypominam 
jeszcze, że w ramach dobrej 
współpracy z powiatem w 
2015 roku gmina dała powiato-
wi 651 tysięcy złotych, w 
roku 2016 prawie 450 tysięcy 
złotych a w ubiegłym roku 
605 tysięcy złotych i w tym 
roku powiat też wyciąga rękę  
po dofinansowania. Przy 
dzisiejszej sesji chcę podzię-
kować  za otrzymane absolu-
torium radnym panom Sara, 
Radwan, Szofer,Frąckowiak, 
Andryszczyk, Tabaczyński i 
Drążkowiak. Niech to oceni 
społeczeństwo jak wygląda 
matematyka. Następnie na 
wniosek przewodniczącego 
Rady Gminy – pana Brambora 
2 lipca w tej sprawie odbyła się 
nadzwyczajna Sesja na której 
podjęto uchwałę w sprawie 
nabycia nieruchomości grun-
towych wraz z zabudowaniami  

czyli pałacem i parkiem. Za 
uchwałą głosowało 19 radnych, 
dwóch wstrzymało i nikt nie 
był przeciw. Wydawało się, że 
sprawa jest już przesądzona i 
grunty oraz pałac będą nadal 
majątkiem publicznym. 

Osobiście byłem zbudowany 
wrażliwością społecznika pana 
starosty Kozeckiego. Piątego 
lipca odbyło się posiedzenie 
Zarządu Powiatu Nowotomy-
skiego na którym wystosowano 
pismo do pana burmistrza 
Hibnera z informacją, że przy 
sprzedaży nieruchomości w 
drodze bezprzetargowej cenę 
nieruchomości  ustala się w 
wysokości nie niższej niż jej 
wartość czyli 3.201.000,00zł. 
Zarząd również informuje 
że w związku  ze sprzedażą 
nieruchomości  Gminie Nowy 
Tomyśl   niezbędne będzie 
podjęcie przez Radę  Powiatu 
Nowotomyskiego uchwały o 
wyrażeniu zgody na sprzedaż 
za cenę niższą niż jej wartość. 
Zwraca się zatem do burmistrza 
o ścisłe określenie kwoty brutto 
za jaką cenę Gmina jest skłonna 
nabyć w/w nieruchomość. 

Jeszcze w tym samym dniu 
burmistrz Nowego Tomyśla 
kieruje odpowiedź do Zarządu 
Powiatu Tomyśla w którym 
potwierdza deklarację nabycia 
nieruchomości za kwotę 
dwóch milionów zł. Jako cenę 
wywoławczą  w III przetargu. 
Ponadto burmistrz dr. Hibner 
deklaruje po uzgodnieniu z 
radą Miasta uwzględnienie 
podatku VAT. Zatem z dużym 
zainteresowaniem stawiłem się 
na przetargu dużej nierucho-
mości w Starym Tomyślu. Byli 
tam też inni dziennikarze w 
tym z Polskiego Radia oraz 
radni miejscy. Jakież było 
nasze zdziwienie gdy prze-
wodniczący Komisji przetar-
gowej wicestarosta Tomasz 
Kuczyński oznajmił,że na 
przetarg mogą wejść tylko oso-
by biorące udział w przetargu. 
Jest to przetarg ustny otwarty 
i dotyczy sprzedaży mienia 
państwowego powiedziałem. 
Wicestarosta odparł, że obo-
wiązuje regulamin starostwa a 
nie prawa prasowego. Niestety 
nikt oprócz dwóch osób nie 
został wpuszczony. Tydzień 
później jak zapowiedział 
wicestarosta został podany ko-
munikat o wyniku przetargu,w  
którym wzięły udział dwie 
osoby. Kandydatem na nabycie 

nieruchomości został pan 
Grzegorz Bartol. Dwa dni póź-
niej burmistrz dr. Włodzimierz 
Hibner otrzymał pismo, które 
było odpowiedzą z dnia 5 lipca 
i przesłane  przez starostę Ire-
neusza Kozeckiego. Informuję 
w nim, że Zarząd  postanowił 
sprzedać nieruchomość wraz 
z pałacem w trybie przetar-
gowym  na posiedzeniu w 
dniu 6 lipca był to piątek. Tyle 
lakoniczna informacja i jak 
wiadomo przetarg za kwotę 2 
miliony 40 tysięcy nabywcą 
został  przedsiębiorca z firmy 
„Bartex” z Nowego Tomyśla. 
Rodzi się pytanie czy było coś 
do ukrycia, że nie wpuszczo-
no na przetarg dziennikarzy 
i jaką rolę odegrała druga 
osoba w przetargu bo można 
ja potraktować jako „słup” 
Pytanie większego kalibru jest 
takie: Kto stracił a kto zyskał 
na tej transakcji? Burmistrz 
dr. Hibner miał propozycję 
aby pałac był przeznaczony 
na Dom Spokojnej Starości a 
działki sprzedać małżeństwom 
w ramach projektu rządowe-
go „Mieszkanie Plus”.Zatem 
młode małżeństwa zostały na 
lodzie a ludzie starsi i samotni 
mieszkańcy będą szukać 
swojego dalszego życia poza 
Nowym Tomyślem. 

Co z tego przetargu ma Zarząd 
Powiatu? Pięcioosobowy 
zarząd zebrał się aby podjąć 
uchwałę zbycia się nierucho-
mości w drodze przetargu 
przedsiębiorcy. Ciekawa jest 
decyzja kto jak głosował. 
Mieszkańcy z pewnością 
chcieli by wiedzieć który z pa-
nów Zarządu Powiatu Kozec-
ki, Kuczyński,Tramowski,Pils 
i Sadowski głosował przeciw 
oczekiwaniom radnych miej-
skich i mieszkańców. 

Te wszystkie sesje i uchwa-
ły radnych tak miasta jak i 
powiatu były farsą? Czym 
były zapewnienia i „poważne” 
podejście do sprawy przetargu 
na Sesji Gminy starosty pana 
Kozeckiego? Dlaczego tak się 
stało kto to wyjaśni? Naj-
ważniejsze gdzie dane słowo 
a także honor? Dla mnie to 
oczywisty skandal bo przecież 
nabywca sprzeda pierwsze-
mu lepszemu deweloperowi 
działki za cztery a może nawet 
pięć milionów złotych. Uczcie 
się państwo jak zrobić dobry 
interes. 

Franciszek Gwardzik

Panie Boże patrzysz na to ... i nie grzmisz!
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Pogoda zaczyna się pogarszać.  
Wjeżdżając do Zanjan wi-
dać tą charakterystykę ruchu 
ulicznego np. jadący traktor 
z pasażerem na błotniku, u 
nas jest to nie do pomyślenia 
. Jadąc dalej  ulicą przy której 
są bardzo wysokie krawężniki 
i leży jeszcze trochę śniegu 
widać ten porządek.   (zdj 157)   
Wyjeżdżając z miasta przejeż-
dżam koło stacji paliwowej w 
której tankowaliśmy się  jadąc 
do Teheranu. Jak zwykle ol-
brzymi ruch i pełno tureckich 
samochodów. Kolejka tych 
samochodów miała siedem ki-
lometrów długości. Patrząc na 
licznik widzę, że przejechałem 
równe 400kilometrów.Pogoda 
już znacznie się pogorszyła i 
na niebie jest więcej ciemnych 
chmur i nasilił się wiatr.  

Zaczyna się robić już sza-
rawo i zaczyna padać śnieg. 
Jadąc dalej mijamy już ośnie-
żone samochody, a więc  jest  
to znak, że dalej spotkamy się  
ze śniegiem. I tak było rzeczy-
wiście. Wjeżdżamy w coraz 
bardziej padający śnieg, a wi-
doczność  odcinkami  maleje 
do około 50 metrów. Jest silny 
boczny wiatr i droga stała się 
bardzo śliska. Na  termometrze 
jest minus 3 stopnie. Jest już 
bardzo ciemno, po drodze mi-
jamy jakieś małe miejscowości 
i w jednej z nich się zatrzymuję 
aby sprawdzić czy jedziemy w 
komplecie. Stając na poboczu 
drogi w tej małej miejscowo-
ści,  przy której są pobudowane  
nazwijmy to warsztaty samo-
chodowe, wraz z dużymi na-
pisami  po europejsku  ,,Auto 
Tir’ ’oraz małe restauracyjki  
również  z napisem  po euro-
pejsku „restaurant’’, ale my nie 
skorzystamy z tych zaproszeń. 
Zatrzymałem się tylko po to  

aby zobaczyć czy jedziemy 
wszyscy razem. Jest dobrze, 
jesteśmy w komplecie. Jest  już 
bardzo ciemno i wygląda na to, 
że będziemy znowu wjeżdżać 
w góry.  Umówiliśmy się, 
że jedziemy jak dotychczas 
trzymając się możliwie jak 
najbliżej siebie, a w razie 
jakiegoś zdarzenia  mruga-
my intensywnie  światłami i 
nie możemy tracić kontaktu 
wzrokowego z samochodem 
jadącym za nami. Po ujechaniu 
kilkunastu kilometrów droga 
zaczyna piąć się w górę i jest  
bardzo ślizga, samochód raz 
po raz traci przyczepność i 
zaczyna tańczyć po tej śliskiej 
drodze, a więc trzeba zwolnić. 
Zjeżdżając  z góry znowu daje 
się odczuć brak przyczepności 
tylnych kół, a przyczepa swoim 
ciężarem mocno napiera i sa-
mochód raz po raz ustawia się 
w poprzek drogi, więc znowu 
trzeba trochę przyspieszyć 
aby samochód się  wyprosto-
wał. Muszę hamować całym 
zestawem bardzo delikatnie 
oraz dobierając bieg aby nie 
doprowadzić do zablokowania 
tylnych kół.  Dobrze, że nie ma  
dużego ruchu na drodze. Tutaj 
jest już trochę zimniej bo na 
termometrze jest już minus 8 
stopni, a do celu coraz bliżej. 

Według licznika do Tabriz 
pozostało około 160 kilome-
trów. A więc trzeba jechać 
rozsądnie i spokojnie. Patrząc 
w lusterko widzę nie kiedy 
cztery światła samochodów, 
a więc jest chyba dobrze i jak 
narazie jedziemy wszyscy 
razem. Dochodzi godzina 
21 naszego czasu. Niebo jest 
zachmurzone, tylko raz po 
raz ukazuje się księżyc  i 
gwieździste niebo. Droga teraz 
jest cała zaśnieżona i śliska. 

Przejeżdżając  miejscowość  
Miyaneh  sporadycznie widać 
światełka  w oknach domów, 
ludzie przeważnie już śpią.  
Za miastem  znowu jedziemy 
po bardzo pofalowanym tere-
nie, a droga tutaj znowu jest 
zaśnieżona i śliska, więc jadę 
wolno około 40km/h. Raz po 
raz wyprzedzają nas  szybko 
jadące tureckie samochody 
ciężarowe . Nie wiem czym 
jest to spowodowane , czyżby 
mieli aż tak dobre opony. 
Jadąc z góry  ta moja Zośka 
niekiedy tak bardzo mocno 
z tyłu na mnie napiera. Niby 
te sześć ton to  nie tak dużo, 
ale przy tak śliskiej drodze to 
robi swoje. Fajnie się jedzie 
niezaładowanym zestawem  
gdy droga jest sucha. Ale gdy 
droga  jest śliska to jedzie się 
bardzo niedobrze.  Zbliżamy 
się chyba do celu bo na niebie 
widać już świetlną łunę. 

Po przejechaniu jeszcze 
kilkunastu kilometrów do-
jeżdżamy do Tabriz. Miasto 
położone jest w małej dolinie, 
ale zjeżdżając  ulicami w dół  
to jest już  tragedia,  ulica 
świeci się jak lusterko. Widzę 
kilka samochodów  tureckich 
które uderzyły w stojące sa-
mochody osobowe, a przy 
nich kierowcy wymachujący 
rękoma. Przede mną widzę 
jak dwa tureckie samochody 
które mnie przed chwilą wy-
przedziły, suną się bezwładnie, 
jeden z nich uderza w pryzmę 
śniegu i się zatrzymał. Miał 
szczęście. Natomiast  drugi 
uderzył w stojące samochody 
osobowe. Aż strach dotykać 
hamulca. Jadę nie szybciej jak 
10 na godzinę ledwo się turlam 
i siedzę jak na igłach, aż mi się 
ręce spociły, a wzdłuż tej ulicy 
stoi kilkanaście tureckich sa-

mochodów które nie wyrobiły, 
po prostu  wyobraźnia zadzia-
łała zbyt późno. Ale nam się 
udało i dojechaliśmy do kolejki  
pojazdów  oczekujących za 
paliwem. Jacek poszedł na 
zwiady, aby  zobaczyć jaka 
jest długa kolejka do stacji pa-
liwowej. Na zegarze dochodzi 
24 naszego czasu. Po chwili 
przyszedł do mnie Władek z 
kartą i tarczką mówiąc: „ ja 
pier;;;;;;lę samochód  jechał 
jak chciał, mieliśmy dużo 
szczęścia, a te turki którzy nas 
tak wyprzedzali przed Tabriz, 
to skończyli na ulicy, a tak im 
się spieszyło”. Po jakimś czasie 
przyszedł Jacek i mówi, że jak 
ominiemy kilkanaście turec-
kich samochodów w których  
śpią kierowcy poowijani  w 
kożuchy i koce, to będziemy 
mogli podjechać około jed-
nego kilometra bliżej stacji. 
No i tak zrobiliśmy. Do stacji 
pozostało nam około 800me-
trów, ale dzisiaj już i tak nie 
zatankujemy bo stacja jest już 
nieczynna. Mam jeszcze cie-
pło w kabinie, więc przepiszę 
ostatnią nie przepisaną stronę 
którą nie zdążyłem przepisać 
w Teheranie. Po chwili przy-
szedł  Władek z kartą i tarczką 
rozpisując dzisiejszy dzień, a ja 
się zabrałem za przepisywanie 
wspomnień. Po pewnym czasie 
w kabinie zrobiło się chłodno, 
więc  napaliłem w  moim pie-
cyku  na denaturat. Spojrzałem  
na termometr jest minus 15. 
Gdy tak jeszcze siedzieliśmy, 
a zegar wskazywał już 1.30 
naszego czasu, podjechał mały 
wojskowy samochód z którego 
wyskoczyli irańscy żołnierze i 
kazali nam jechać w inne miej-
sce. Mówiąc coś po swojemu i 
pokazując rękoma uznaliśmy, 
że mamy podjechać jeszcze 

dalej do przodu, ale my nie wi-
dzieliśmy przed nami już wol-
nego miejsca, więc dałem im 
paczkę papierosów i pojechali. 
Po jakieś chwili zgasło światło 
na całym osiedlu i nastąpiły 
kompletne ciemności egipskie. 
Nie było słychać żadnych wy-
buchów ani nalotów, więc coś 
się stało. Po krótkiej chwili, 
podbiegł  zdenerwowany  Piotr  
i mówi: „chłopaki pomóżcie 
mi  bo chciałem bliżej podje-
chać  i samochód się obsuną i 
uderzyłem w słup elektryczny 
i zrobiło się zwarcie”. A więc 
mamy sprawcę tych ciemności. 
Nie było innego wyjścia . Od-
czepiliśmy samochód Władka  
i podjechaliśmy pod  naczepę z 
boku próbując  ją odciągnąć od 
tego słupa, ale ona ani drgnie. 
Ale po kilku jeszcze mocnych 
szarpnięciach wreszcie się 
udało. Piotr musiał już stanąć 
w innym miejscu. Gdyby to się 
stało jak byli przy nas żołnie-
rze irańscy, to Piotr by miał na 
pewno poważne kłopoty. Miał 
szczęście. Ledwo zdążyliśmy 
podłączyć przyczepę i wsiąść 
do samochodów oraz pogasić 
światła w kabinach,  podje-
chały dwa samochody, jeden 
z Policji, a drugi wojskowy. 
Zatrzymali się przy moim 
samochodzie, i już nie pukali 
ale waląc w kabinę, aż dudniło 
w uszach i wrzeszczeli coś po 
swojemu. 

Otworzyłem okno i zro-
zumiałem, że mam obudzić 
kolegów i podjechać bliżej. A 
więc pobudziłem kolegów i 
podjechaliśmy około 200me-
trów do przodu, domyśliłem 
się, że mamy  ustawić się w 
innym miejscu, ale gdzie? 
Przede mną stało kilkanaście 
samochodów tureckich które 
gdzieś przed siebie pojechały.   

Położyliśmy się ponownie  i 
gdy już zasypiałem, słyszę po-
nowne walenie w drzwi. Żoł-
nierze pokazują mi, że mamy 
ustawić się za rondem w 
kolejce po paliwo. I tak sobie 
pomyślałem, że tam już stoją 
na pewno setki  tureckich  
samochodów  oczekujących 
na paliwo. A więc przytakuję 
im i kiwam głową, że tam 
pojedziemy. Znowu ubieram 
się i idę budzić kolegów oraz 
każdemu z osobna tłumaczę 
o co chodzi  żandarmerii  
wojskowej  i gdzie mamy się 
ustawić. Idąc od  samochodu 
do samochodu nie widzę Zyg-
munta, więc pytam się Piotra 
bo on jechał przedostatni, 
a gdzie jest Zygmunt ? w 
odpowiedzi usłyszałem, że 
może stoi  tam gdzieś  bar-
dziej  z tyłu, bo jechał cały 
czas za nim. Po odjechaniu  
wojskowego  samochodu, 
myśmy również podjechali  
jeszcze bliżej stacji  paliwowej 
i położyliśmy  się ponownie  
spać  udając, że nie wiemy o 
co im chodzi. Do stacji mie-
liśmy już bardzo blisko około 
100 metrów, a samochody 
tureckie które stały przed 
nami wszystkie odjechały. 
Była już godzina 2.45 naszego 
czasu, a ich 5.15. Samochód 
wojskowy podjeżdżał jeszcze 
dwa razy, waląc w kabinę 
i nią mocno kołysząc, po 
czym dali nam już spokój.                                                                                                        
Dzisiaj  przepracowałem pra-
wie20 godzin i przejechałem  
621kilometrów..  

Adam Frąckowiak
Seria tekstów o transporcie 

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

redaktorem jest Filip 
Bednarkiewicz.

Wspaniały kawałek historii polskiego transportu (cześć 26)

„Pracuję legalnie!” to trzy-
letnia, ogólnopolska kam-
pania informacyjno-edu-
kacyjna z obszaru legal-
ności zatrudnienia, której 
realizacja planowana jest 
na lata 2017-2019. Jej za-
daniem jest podniesienie 
świadomości pracodawców 
i pracowników z zakresu 
zasad zatrudniania zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 
prawa pracy. Kampania kie-
rowana jest do pracodawców 
i pracowników (również spo-
za UE – ze szczególnym 
uwzględnieniem pracowni-
ków z Ukrainy).

Cele kampanii:
a Propagowanie wyboru pra-
cy legalnej w miejsce za-

trudnienia w szarej strefie 
i przyjmujących ofertę pracy 
nielegalnej;

a Uświadomienie pracują-
cym korzyści wynikających z 
wykonywania pracy legalnie 
oraz zagrożeń wypływających 
z wykonywania pracy niere-
jestrowanej lub deklarowanej 
fałszywie;

a Piętnowanie niedozwo-
lonych praktyk stosowanych 
przez tych pracodawców, któ-
rzy decydują się na powierza-
nie pracy z naruszeniem obo-
wiązujących przepisów prawa; 

a Informowanie o formach 
i możliwościach skorzysta-
nia z pomocy merytorycznej 
Państwowej Inspekcji Pracy 
przy eliminowaniu nieprawi-
dłowości.

Tło kampanii:
Potrzebę realizacji kampanii 
edukacyjno-informacyjnej 
uzasadniają doświadczenia 
z działalności kontrolno-nad-
zorczej PIP realizowanej w 
obszarze legalności zatrud-
nienia. Wpisują się one w 
ogólny kontekst działań służb 
publicznych, ukierunkowa-
nych na zwalczanie zjawisk 
i procesów ekonomicznych, 
które określa się mianem sza-
rej strefy gospodarki. Wyniki 
kontroli PIP prowadzonych 
w tym obszarze zagadnień 
wskazują, że wykonywanie 
pracy bez potwierdzenia na 
piśmie warunków umowy o 
pracę i bez zgłoszenia do ubez-
pieczenia społecznego to nadal 
jedne z najistotniejszych (obok 

niewypłaconych wynagrodzeń 
i wypadków związanych z 
pracą) problemów polskiego 
rynku pracy. 

Nasza kampania, realizo-
wana wspólnie z ZUS – em, 
jest kierowana nie tylko do 
Polaków, ale także do cudzo-
ziemców pracujących w Pol-
sce. W jej ramach wydajemy 
broszury i ulotki dotyczące 

warunków zatrudnienia w 
języku ukraińskim. Ponadto 
zostały uruchomione dyżury 
telefoniczne, w ramach któ-
rych porady prawne dotyczące 
legalności zatrudnienia udzie-
lane są nie tylko w języku 
polskim, ale również po ukra-
ińsku i rosyjsku. Liczymy, że 
dzięki tym działaniom uda się 
ograniczyć zjawisko nielegal-
nego zatrudnienia w Polsce. 

Po więcej informacji zapra-
szamy do najbliższej jednostki 
Państwowej Inspekcji Pracy, 
oraz na stronę internetową 
www.prawawpracy.pl. 

Koordynatorzy kampanii na 
terenie Województwa Wielko-
polskiego, Inspektorzy pracy 
Marcin Jedwabny, oraz Jakub 
Konieczny. 

Kampania informacyjna „Pracuję legalnie”

 Kampania kierowana 
jest do pracodawców 
i pracowników (również 
spoza UE – ze szczegól-
nym uwzględnieniem 
pracowników z Ukra-
iny).

„jest do pracodawców „jest do pracodawców 
i pracowników (również „i pracowników (również 
spoza UE – ze szczegól-„spoza UE – ze szczegól-„
nym uwzględnieniem 
„

nym uwzględnieniem 
pracowników z Ukra-

„
pracowników z Ukra-
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Zbliżające wybory dotyczą 
władz samorządowych, czyli 
tych najbliższych społeczeń-
stwu, i kto wie, czy nie waż-
niejszych z punktu każdego 
mieszkańca niż wybory do 
sejmu i senatu, powoli nabie-
rają tempa. To właśnie władze 
samorządowe postrzegane są 
„jako swoje” i podlegają rze-
czywistemu osądowi.

Na razie jeszcze nie rozpoczął się 
pełen festiwal obietnic przedwy-
borczych, ale w niedługim czasie 
to nastąpi. Obecna faza działań 
przedwyborczych to: wzajemne 
oskarżenia potencjalnych kan-
dydatów, licytowanie na słowa 
i ogólne niewiele mówiące w 
swym wyrazie deklaracje. Już 
w najbliższym czasie wszystkie 
partie, ugrupowania, a także 
osoby indywidualne, będą obie-
cywać „złote góry”, a strategie 
będą podobne. Oczywiście spo-
glądając z perspektywy wie-
lu minionych wyborów, mam 
wrażenie kolejnej „powtórki z 
rozrywki”. Ileż to rzeczy już 
obiecywano przy każdych wybo-
rach. Poprawa życia,  łatwiejszy 
dostęp do służby zdrowia itd... 
A po wyborach? Wyszło „jak 
zawsze”. Kibice polscy maja 
doskonałą przyśpiewkę „Polacy, 
nic się nie stało...” A politycy? 
Odpowiedź jest zawsze taka 
sama – „My chcieliśmy, tylko nie 
zdążyliśmy, ale wszystko przed 
nami, tylko na nas zagłosujcie...” 

Skala obietnic wyborczych 
jest jak zwykle wyjątkowa. Jak 
na razie, nie zauważyłem jeszcze 
zwrócenia się do wyjątkowej 
grupy wyborców, jakże potężnej 
w swojej liczbie, czyli elektoratu 
seniorów. Czyżby politycy o nich 
zapomnieli? Zapewne nie. Przy-
pomną sobie w ostatniej chwili, 
obiecując, jak zwykle, popra-
wę doli emerytów i rencistów, 
szczególnie tych o najniższych 
dochodach, wręcz obiecywać 
będą podwyżki emerytur, i to 
takie, które jeżeli nie zrównają 
ich wysokość do emerytur po-
równywalnych do „starej” Unii, 
to przynajmniej pozwolą na god-
ne życie. Emeryt czy rencista nie 
wyemigruje z kraju, nie będzie 
strajkował ani pikietował, bo 
na to nie ma zdrowia i środków. 
Dlatego ta grupa, przynajmniej 
na razie, nie jest głównym celem 
obietnic przedwyborczych. Ale 
i ona stanie się potrzebna. To 
w końcu potężna i wielomilio-

nowa armia, która może nawet 
wpłynąć na wynik wyborczy, 
oczywiście pod warunkiem, że 
seniorzy się zmobilizują i wezmą 
udział w wyborach. 

Osobnym, ale jak potężnym 
problemem dla naszego spo-
łeczeństwa jest fala obcych 
kulturowo uchodźców, którzy 
zalewają Europę. Nie mam nic 
przeciwko innym nacjom, jednak 
Polska, kraj od wielu lat na do-
robku, czy jest w stanie przyjąć 
i pomóc tym ludziom? Przecież 
nasi obywatele mają obecnie 
coraz większe problemy ze zna-
lezieniem satysfakcjonującej 
pracy, mieszkania, czy trudną 
sytuacją niektórych grup spo-
łecznych, w tym naszych eme-
rytów i rencistów, nieuzasadnio-
nych społecznie komorniczych 
egzekucji, z niewydolną służbą 
zdrowia i istniejącą biedą itd. 
Dlatego wielu naszych obywateli 
liczy na pomoc i osłonę socjalną 
ze strony władz. Powoduje to, 
że wielu młodych i wykształ-
conych ludzi wybiera imigrację 
w poszukiwaniu normalności i 
godnego życia poza granicami 
naszej ojczyzny. Wiadomo, że 
oni już na stałe do Polski nie 
wrócą. A iluż naszych roda-
ków z rodzin zamieszkujących 
byłe tereny Polski, przymusowo 
wysiedlonych z kraju w okresie 
II Wojny Światowej, oczekuje 
z kolei na powrót do macierzy. 
Czyżby elity rządzące o tym nie 
wiedziały? Czy nie powinniśmy 
w pierwszej kolejności zająć 
się porządkowaniem naszego 
podwórka i wdrożyć w końcu 
deklaracje składane przez poli-
tyków przed wyborami? 

Ale, jak miło poczuć się po-
trzebnym i docenionym obywa-
telem w okresie przedwybor-
czym. Ileż to razy przerabialiśmy 
ten wyborczy scenariusz. Co 
wybory, to deklaracje, obietnice 
i wspaniałe wizje kraju dobro-
bytu i ogólnej szczęśliwości. 
Wspaniale jest żyć w okresie, 
kiedy politycy zwracają się 
bezpośrednio do każdego poten-
cjalnego wyborcy. Czujemy się 
dzięki temu dowartościowani i 
jako obywatele bardzo potrzebni. 
Wydaje nam się, że rzeczywiście 
mamy ogromny wpływ na to, 
co się dzieje. Tylko, czy tak jest 
w rzeczywistości do końca? 
Zwycięzcy szybko zapomną 
o składanych deklaracjach i 
będzie: jak zawsze, czyli może 
się tak zdarzyć, że nic się nie 

zmieni, a rozliczenie ze składa-
nych obietnic będzie niemożliwe 
do spełnienia. A w naszej pa-
mięci pozostaną kolejne hasła 
przedwyborcze i nadzieja, że 
może przy następnych wyborach 
będzie inaczej. I nie dziwię się, 
że tylko część społeczeństwa 
deklaruje chęć uczestniczenia 
w wyborach. Społeczeństwo 
jest już zmęczone i coraz mniej 
wierzy w ewentualne zmiany. 
Jednak naszym obywatelskim 
obowiązkiem jest uczestnicze-
nie w wyborach i dokonanie, 
zgodnie z naszym sumieniem 
i wiedzą, właściwego wyboru. 
Niestety większość pozostanie 
w domach, zakładając, że i tak 
nie wiele to zmieni. 

Oczywiście byłbym niespra-
wiedliwy w swojej ocenie twier-
dząc, że obecnie nic się nie robi. 
Są organizacje pozarządowe, 
dla których los człowieka w 
starszym wieku nie jest obojętny. 
I nie dotyczy to dużych tylko 
ośrodków, ale i małych spo-
łeczności gminnych i wiejskich, 
które dzięki zaangażowaniu  po-
szczególnych społeczników rze-
czywiście są prężne i próbują na 
różne sposoby pomagać ludziom. 
I ważne jest aby wszelkim tego 
typu inicjatywom nie prze-
szkadzać, a wręcz wspomagać 
wszelkie działania. Miarą czło-
wieczeństwa i jakości państwa 
jest stosunek do starszego po-
kolenia, co stanowi o szacunku 
i potrzebie wsparcia w ramach 
kompleksowej polityki państwa 
i dającego gwarancję znacznego 
podniesienia jakości i poziomu 
życia osób starszych.

A może jednak podjąć decyzję 
udziału i zagłosować? Jednak 
nasze decyzje, wyjątkowo trud-
ne, powinny być szczególnie 
przemyślane. Powinniśmy się 
wyjątkowo zastanowić na kogo 
będziemy głosować. Mam na-
dzieję, że znajdą się kandydaci, 
którzy nie tylko będą obiecywać, 
ale obietnice przekują w czyn. 
Wydaje mi się, że na taki głos 
powinny zasługiwać osoby, 
którzy po przez dotychczasową 
działalność i postępowanie, a do 
tego cieszący się nieskazitelną 
opinią - zasłużą na głos seniora. 
Pamiętajmy, nieobecni nie mają 
racji – dlatego weźmy udział w 
wyborach. Nie bądźmy do końca 
sfrustrowani i niezadowoleni. 
Możemy to zmienić, a razem 
możemy naprawdę dużo! 

Roman Szymański

Organizujemy wypoczynek 
dla grup Seniorów i osób 
starszych, którzy szukają spo-
kojnego miejsca na spędze-
nie wolnego czasu w gronie 
przyjaciół,  z dala od zgiełku 
i chaosu dnia codziennego. 

DW Beskid położony jest w 
uzdrowiskowej miejscowości 
Piwniczna Zdrój, w malowni-
czej Dolinie Popradu, posiada 
idealne warunki na wypoczy-
nek w ciszy i blisko natury.

Ośrodek posiada 120 miejsc 
noclegowych w pokojach z 
łazienkami, TV: 
a własne nowoczesne centrum 
gastronomiczne 
(możliwość przygotowania 
posiłków dietetycznych), 
a  k limatyzowaną salę ze 
sprzętem nagłaśniającym,
a kawiarnia w której organi-
zujemy wieczorki taneczne,
a holl z kominkiem, połączo-
ny z tarasem widokowym
a saunę, bilard, ping-pong
a odkryty basen zewnętrzny,
a  ogrodzone i oświetlone 
wielofunkcyjne boisko,
a duży piękny ogród z wiatą 
grillową
a saunę, hol z kominkiem, 
parking, etc

Felieton przedwyborczy... 

Beskid

Czy myślałeś kiedyś, że 
życie chrześcijańskie to tylko 
religia? Oto kilka powo-
dów, że tak nie jest ....Życie 
chrześcijańskie, które daje 
Jezus to coś o wiele więcej 
niż religia... to prawdziwa 
relacja z Bogiem miłości. 
Nie chodzi o rozwijanie tylko 
intelektualnej czy filozoficz-
nej wiedzy o Bogu... chodzi 
o doświadczanie Jego życia i 
przeżywanie Jego obecności 
każdego dnia, o przemianę 
przez Jego Słowo.

Biblia jest czymś o wiele wię-
cej niż tylko świętą księgą, 
którą można czytać jak po-
wieść... to żywe słowo, które 
w ponadnaturalny sposób 
przenika i rozdziela nasze 

wnętrze (List do Hebraj-
czyków 4,12). „Gdyż Słowo 
Boże jest żywe i skuteczne, 
ostrzejsze niż jakikolwiek 
obosieczny miecz. Przenika 
ono aż do rozdzielenia duszy 
i ducha, stawów i szpiku, 
zdolne jest osądzić zamysły i 
zamiary serca”.

Modlitwa to coś znacznie 
więcej niż tylko powtarzanie 
słów... to rozmowa z Bogiem. 
To wymiana, prawdziwa 
łączność duchowa. (zobacz 
Psalm 102,18)Społeczność 
jest czymś o wiele więcej niż 
tylko chodzeniem od czasu 
do czasu do kościoła (choć 
to bardzo pożyteczne)... to 
doświadczanie obecności 
żywego Boga, który do nas 

mówi, który działa i czyni 
cuda. I dzięki Jego cudownej 
łasce, Bóg umieścił Swojego 
Ducha w tobie, jak mówi nam 
werset z listu do Rzymian 
8,15, i pozwolił ci nazywać 
Siebie Ojcem.

Nie ograniczaj swojego 
chrześcijańskiego życia 
tylko do religijnych praktyk. 
Wejdź raczej w to wspaniałe 
doświadczenie, które pozwoli 
ci nazywać Ojcem Tego, 
który stworzył wszystko, od 
którego wszystko ma swój 
początek! Chwała niech 
będzie Bogu!

Dziękuję, że żyjesz,

Eric Celerien

Najbardziej podobają mi 
się piosenki takie , które  
już znam stwierdził inży-
nier Mamoń w filmie Rejs 
.Rzeczyebie, chociaz nie ko-
niecznie  w rytmie „ dwa na 
jeden”. W Poznaniu powstał 
- z myślą o wzbogaceniu 
oferty koncertowo - zabawo-
wej - zespół nawiązujący do 
okresu polskiego big beatu, 
a czerpiący z wylansowa-
nych w latach 60 i 70 tych 
kompozycji Jerzego Kosseli, 
Seweryna Krajewskiegi czy 
Krzysztofa Klenczona, któ-
rego i nazwa jest łatwa do 
rozszyfrowania.

To CZERWONE KORONY , 
które gwarantują świetną za-
bawę z przebojami wymienio-
nych twórców granymi w 100 
proc. na żywo. Mieli okazję 
wysluchać i ten kwartet już 
m.in. Hanna Klenczon (siostra 
Krzysztofa) i Jerzy Kossela 
(założyciel Niebiesko Czar-
nych, Pięciolinii i Czerwonych 
Gitar), którzy nie tylko go 
rekomendowali, ale mogli się 
poczuć jako rodzice chrzestni 
poznańskiej grupy. Dzięki 
niej bowiem można poczuć 
powiew lat 60 tych, który przy 
każdej nadarzajacej się okazji 

spełnia kryteria samozado-
wolenia, a mocnym akcentem 
na każdą okazję jest m.inn. w 
midlejowskim opracowaniu 
wiązanka takich utworów jak: 
Nie zadzieraj nosa, Tak bardzo 
sie starałem, Nikt na świecie 
nie wie, Ładne oczy masz, Nie 
spoczniemy, Powiedz stary, 10 
w skali Boforta itp. Znakomi-
cie nadaje się, by właściwie 
oddziałowywać pozytywnie w 
każdych kolicznościach i pod-
nieść cisnienie i lepsze samo-
poczucie. Grupa chętnie włą-
cza do swego repertuaru złote  
przeboje z okresu polskiego 
big beatu (Trzynastego, Wa-

kacje z blondynką, Niedziela 
będzie dla nas, Powiedzcie 
jej, Mamo nasza, mamo,Hej, 
dziewczyno hej)

Poznańscy muzycy grają, 
wzruszają i przypominają 
starszym i młodym o ... naj-
lepszych klimatach i tonacjach 
sprzed wcale nie tak dawnych 
lat, bo tylko sprzed pół wieku. 
Posłuchajcie! Skład zepo-
łu CZERWONE KORONY 
Wojtek Szopka - instr.klawi-
szowe,lider, Krzysztof Wod-
niczak- gitara,  Przemysław 
Lisiecki - perkusja, Piotr Kuhn 
- gitara, Wojciech Miś - gitara.

Tekst i zdjecie Kazimierz Seredyński

Życie chrześcijańskie to więcej niż religia

Najlepsze klimaty muzyczne

Piwniczna Zdrój
Ul.Zagrody 8 

33-350 Piwniczna-Zdrój
www.beskid.pl 

www.facebook.com/dwbeskid/
e-mail: beskid@beskid.pl

tel. (+48) 018-4464191
tel. (+48) 501-607-154

Zagraniczne media szeroko sko-
mentowały waeszawski występ 
The Rolling Stones i reakcję 
Micka Jaggera na pełen „dra-
matyzmu” apel Lecha Wałęsy, 
w którym były prezydent 
prosi muzyka o wsparcie 
protestu wobec reformy 
sądownictwa. Rockman 
wybrnął z tematu żarto-
bliwie, najwyraźniej nie 
chcąc angażować się w 
polityczny spór. Ale gro-
no „życzliwych” Polsce 
mediów zagranicznych i 
tak usłyszało to... co chcia-
ło usłyszeć. „  Polska to 
piękny kraj, ale jestem za 
stary, żeby być sędzią. Ale 
nie jestem za stary, żeby 
śpiewać  zażartował na 
PGE Narodowym Mick 
Jagger, odnosząc się tym 
samym do zaadresowa-
nego do Rolling Stones apelu 
Lecha Wałęsy, w którym były 
prezydent domagał się reakcji 
zespołu na zagrożoną - jego 
zdaniem - wolność w Polsce.

Obecny reżim chce znisz-
czyć niezależność sądownictwa 
w Polsce. W zeszłym roku 
ubezwłasnowolnił on Trybunał 
Konstytucyjny. Teraz, z jasnym 
pogwałceniem konstytucji, 
zwalnia sędziów Sądu Naj-
wyższego, by na ich miejscu 
umieścić marionetki. To nie 

jest wolność- apelował Wałęsa, 
rozśmieszając internautów do 
łez. Po tym jak Jagger sprytnie 
uniknął angażowania się w 
spór polityczny, były prezydent 

postanowił poszukać wspar-
cia gdzie indziej, tym razem 
zwracając się do innej legendy 
rocka, czyli do zespołu Pink 
Floyd. Wałęsa w rozmowie z 
reporterem Radia ZET zapowie-
dział, że będzie dalej „drążył 
temat” i teraz napisze do byłego 
wokalisty Pink Floyd, Rogera 
Watersa, ale tym razem go... 
sprawdzi   Muszę sprawdzić, 
czy on sympatyzował z nami i 
czy brał jakikolwiek udział w 
pomocy nam w tym trudnym 

czasie. Jeśli tak, to oczywiście 
to zrobię  - zadeklarował.

 Jak widać słowa Micka Jag-
gera na stadionie Narodowym 
nie usatysfakcjonowały Lecha 

Wałęsy. Inne zdanie na 
ten temat zdają się mieć 
zagraniczne agencje, które 
najwyraźniej usłyszały w 
słowach muzyka coś, co 
my najwyraźniej musieli-
śmy przeoczyć... Co piszą? 
Sprawdźmy:     Mick Jagger 
dołączył do chóru kryty-
ków, którzy uważają, że 
zmiany w sądownictwie są 
sprzeczne z demokratycz-
nymi standardami  - czy-
tamy doniesienia agencji 
Reutera, przecierając oczy 
ze zdumienia. Dalej jest 
równie ciekawie:

Legendarny frontman 
The Rolling Stones poru-

szył na koncercie w Warszawie 
temat kontrowersyjnych reform 
sądownictwa po apelu antyko-
munistycznej ikony wolności 
Lecha Wałęsy, która wezwała 
do wsparcia „obrony wolności”  
- donosi AFP.     Mick Jagger 
przemówił na koncercie The 
Rolling Stones, aby wesprzeć 
polskich sędziów - pisze z kolei 
„Billboard”.

 Halo, czy jest na sali lekarz? 
Najlepiej - laryngolog! 

Polagpra

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

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

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

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

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

na cały etat i 1/2 etatu

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

nabór
2018/19

SZKO£Y
WOLSZTYN

WOLSZTYN
ul. Przemys³owa 5

tel. 68 347 18 47

 Śmigiel
15 czerwca 2018 roku sołtysi 
oraz przewodniczący zarządów 
osiedli spotkali się z burmi-
strzem Śmigla Małgorzatą 
Adamczak oraz jej zastępcą 
Marcinem Jurgą początkowo na 
śmigielskim bowlingu, gdzie zo-
stał rozegrany turniej. Następnie 
wszyscy uczestnicy spotkania 
udali się na wspólną biesiadę do 
Nowego Szczepankowa.

Spotkanie odbyło się z 
inicjatywy burmistrza Śmigla 
Małgorzaty Adamczak i było 
formą podziękowania za pracę 
wykonywaną na rzecz gminy 
przez sołtysów i przewodniczą-
cych zarządów osiedli. 

Z bowlingu na biesiadę

Co skłoniło Panią do szerze-
nia idei energii odnawialnej?
Rozpoczynając działalność w 
1999r. nasza firma świadczyła 
usługi przede wszystkim w 
zakresie instalacji centralnego 
ogrzewania oraz systemów 
uzdatniania wody. Nasi klienci 
często szukali rozwiązań, któ-
re pozwolą tanio ogrzać dom 
i wodę użytkową. Zapotrze-
bowanie na rynku lokalnym 
spowodowało poszerzenie 
wachlarza świadczonych przez 
nas usług o montaż instalacji 
z wykorzystaniem energii 
odnawialnej. Już w 2000 roku 
w naszej ofercie znalazły się 
kolektory słoneczne służące do 
ogrzewania wody użytkowej 
oraz wspomagania c.o.. Oferta 
spotkała się z dużym zaintere-
sowaniem. Jak się okazało, nie 
tylko z powodu coraz większej 
dbałości o środowisko, ale 
głównie z powodu oszczędno-
ści. Ceny tradycyjnych paliw 
rosną, za to urządzenia do po-
zyskiwania energii odnawial-
nej stają się coraz wydajniejsze 
i tańsze, przez co znajdują się 
w zasięgu cenowym większej 
liczby potencjalnych odbior-
ców. Z czasem wśród naszych 
klientów obserwowaliśmy 
zapotrzebowanie nie tylko na 
ogrzewanie wody użytkowej, 
ale również na skuteczne, 
ekologiczne i tanie rozwią-
zania w zakresie ogrzewania 
domów. W związku z rosną-
cym zapotrzebowaniem, roz-
ważyliśmy zalety instalacji z 
wykorzystaniem pomp ciepła. 
Rozwiązania w instalacjach z 
pompami ciepła nas przekona-
ły. Podpisaliśmy więc umowę 
z dostawcą pomp ciepła, a nasi 
pracownicy przeszli szereg 
szkoleń dotyczących doboru 
oraz montażu tych instalacji. 
Początki nie były łatwe. Nie 
posiadaliśmy listy referencyj-
nej, a inwestorów nie łatwo 
było przekonać do tych nowa-
torskich rozwiązań. Jesienią 
2000 roku zamontowaliśmy 
pierwszą pompę ciepła i  z 
roku na rok montujemy tych 
instalacji coraz więcej. Nasza 
siedziba w Bolewicach już 
12 lat ogrzewana jest pompą 
ciepła.

Jak Pani ocenia wiedzę spo-
łeczeństwa w zakresie pomp 
ciepła?
Polacy wciąż wiedzą zbyt 
mało na temat odnawialnych 
źródeł energii, zwłaszcza je-
śli chodzi o rozwiązania z 
zastosowaniem pomp ciepła. 
Obserwujemy wzrost świado-
mości z korzyści wynikających 
z zastosowania pomp ciepła.

Najcz ę śc ie j  sz kolen ia 
dotyczące pomp ciepła są 
skierowane do instalatorów 
i przeprowadzane są przez 
firmy produkujące urządze-
nia. Niewątpliwie ważne jest 
przekonanie społeczeństwa – 
potencjalnych użytkowników 
do korzyści, jakie dają pompy 
ciepła, zwłaszcza jeśli chodzi 
o korzyści finansowe, komfort 
użytkowania oraz korzyści dla 
środowiska. W ostatnim czasie 
w środkach masowego prze-
kazu podkreśla się znaczenie 
odnawialnych źródeł energii 
ze względu na wysoką pozycję 
Polski w rankingach między-
narodowych, jeśli chodzi o 
złej jakości powietrze , to 16 
z 20 najbardziej zanieczysz-
czonych miast UE znajduje 
się w Polsce. Każdy z nas już 
odczuł zjawisko smogu, a co za 
tym idzie –pogorszenie stanu 

zdrowia mieszkańców. Biorąc 
pod uwagę woj.wielkopolskie 
i lubuskie na terenie których 
działamy, na liście najbardziej 
zanieczyszczonych miast znaj-
duje  się wiele miast z tych 
właśnie województw.

Często jednak informacje 
są bardzo ogólnikowe i nie-
precyzyjne. Mam nadzieję, że 
wzrastające zainteresowanie 
tym tematem oraz rzetelny 
przekaz skłoni inwestorów do 
korzystania z energii z natury.

Łatwo przekonać ludzi do 
ogrzewania geotermalnego?
Bogata l ista referencyjna 
klientów, którzy posiadają 
nasze instalacje z pompą ciepła 
ułatwia nam to zadanie. Osoba 
zainteresowana ogrzewaniem 
pompą ciepła ma możliwość 
kontaktu z klientami, którzy 
już korzystają z ogrzewa-
nia gruntową czy powietrzną  
pompą ciepłą i zasięgnięcia 
informacji, jak sprawuje się 
instalacja, jak kształtują się 
koszty ogrzewania oraz jak 
wyglądała współpraca z na-
szą firmą podczas realizacji 
inwestycji.

Nasz sukces - zadowolony 
klient, który rekomenduje in-
nym współpracę z nami.

Na polskim rynku poja-
wiają się często firmy/ insta-
latorzy, którzy nie posiadają 
odpowiedniego przeszkole-
nia, certyfikatów F-gaz  i 
doświadczenia w tej branży. 
Często popełnione przez nich 
błędy w doborze czy montażu 
instalacji, najprościej rzecz 
ujmując „psują rynek” i nega-
tywnie wpływają na opinię na 
temat pomp ciepła. Dlatego tak 
ważna jest lista referencyjna 
klientów, która utwierdzi po-
tencjalnych użytkowników 
w przekonaniu, że instalacja 
z pompa ciepłą to najlepsze 
rozwiązanie grzewcze.

Jakie błędne informacje - py-
tania dotyczące pomp ciepła 

powtarzają się najczęściej?
Brak podstawowej wiedzy o 
tym systemie ogrzewania to 
przyczyna błędnych informa-
cji. „Czy to jest drogie, czy 
się opłaca, kiedy inwestycja 
się zwróci, czy potrzebne 
są stosowne zezwolenia, ile 
wyniosą miesięczne koszty 
eksploatacji” - to najczęściej 
zadawane pytania. Często 
klienci nie dowierzają, że w 
technologii wykorzystywanej 
w pompach ciepła wystarczy 
umieszczenie kolektora grun-
towego na głębokości jedynie 
1 metra, aby ogrzać dom. 
Przekonani są, że to głębo-
kość znacznie większa. Spoty-
kamy się również z przekona-
niem,że instalacje te są bardzo 
drogie. Niestety – wiele firm 
w Polsce wprowadza w błąd 
swoich klientów, nie podając 
wszystkich informacji na te-
mat zasad eksploatacji pomp 
lub nieprofesjonalnie dobiera 
lub montuje instalacje, co 
skutkuje nieprawidłową pracą 
systemu i wyższymi koszta-
mi eksploatacji, a następnie 
– niezadowoleniem klienta. 
Dlatego tak ważne jest, aby 
w tej branży wybierać firmy z 
wieloletnim doświadczeniem. 
Każdy nasz klient otrzymuje 
bezpłatnie OZC (tzw. bilans 
ciepła ) oraz projekt wyko-
nawczy instalacji grzewczej 
co jest podstawą w prawidło-
wości wykonania i działania 
instalacji.

Czy są dofinansowania na 
montaż takich instalacji ?
Oczywiście, że są lokalne 
programy. Każdy inwestor 
na terenie swojej inwestycji 
powinien dowiedzieć się, czy 
lokalne władze takie dofi-
nansowania wprowadziły. 
Często wprowadza się dotacje 
na modernizację instalacji, 
jednak wg. mnie takie dofinan-
sowania powinny też dotyczyć 
domów w budowie. Również

Bank Ochrony Środowiska 
i inne banki udzielają nisko-
oprocentowanych kredytów na 
takie inwestycje.

Dziękując za rozmowę, ży-
czę Pani dalszych sukcesów, a 
czytelnikom trafnych decyzji 
przy wyborze swoich instalacji 
grzewczych .

Trzeba przekonać ludzi 
do energii odnawialnej

Wywiad z właścicielem � rmy P.H. Wasser Mann z Bolewic, 
Aliną Czapracką-Bodus

Nasz sukces - zado-
wolony klient, który 
rekomenduje innym 
współpracę z nami.

„Nasz sukces - zado-„Nasz sukces - zado-
wolony klient, który „wolony klient, który 
rekomenduje innym 
„

rekomenduje innym 
„

współpracę z nami.

„
współpracę z nami.

„
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Zapraszamy 
półkolonie oraz rodziny. 

Tu czeka na Państwa 
wiele atrakcji !

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

SKUTERY , MOTOROWERY , ROWERY

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

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

MOTOCYKLE

NOWA KOLEKCJA

ROMET 2018 !

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

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SYLKOM
Sylwester Adamczak

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

czynne 8.00 - 18.00, sob. 8.00 - 13.00 

LEGALIZACJA I NAPRAWA 
TACHOGRAFÓW - CODZIENNIE

Więcej ogłoszeń na stronie www.ukrauss.gratka.pl

GmINA GRANOWO 

Działka rolna z prawem zabudowy o 
powierzchni 4900 m2. Media przy działce. 
Na działce studnia. Dojazd drogą grunto-
wą, od asfaltu ok. 200 m. W sąsiedztwie 
trzy budynki mieszkalne.
Cena: 60 000 zł 

OkOlICE Buku.

Na sprzedaż nieruchomość o powierzchni 
10600 m2 zabudowana :
- domem o powierzchni całkowitej 380 
m2, użytkowej 280 m2 
- budynkami gospodarczymi o łącznej 
powierzchni 775 m2, w tym 3 chlewnie o 
powierzchniach: 60 m2, 352 m2, 200 m2. 
W części rekreacyjnej działki znajduje się 
staw o powierzchni ok. 1000 m2.
Nieruchomość może być wykorzystana 
na nieuciążliwą działalność gospodarczą 
- duży wjazd, możliwość nawrotu. Gaz, 
siła, taryfa nocna.
Cena: 800 000.- zł do negocjacji

ŚlIWNO - 5 km OD DusZNIk WlkP.

Mieszkanie na sprzedaż o powierzchni 53 m2, 
2 pokoje, łazienka, wc, kuchnia, balkon i duża 
piwnica o powierzchni 10 m2. Mieszkanie do 
remontu. Opłaty do wspólnoty ok.350 zł/m-c. 
Do mieszkania przynależy ogródek o pow. 300 
m2 oraz budynek gospodarczy w zabudowie 
szeregowej z możliwością adaptacji na garaż.
Cena: 78 000 zł do negocjacji
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m Wolsztyn
Zgromadzono w Wolsztynie 
40 maszyn różnych typów 
od małych kusych tenrzaków 
do ogromnych pośpiechów i 
ciężkich wozów towarowych. 
Jeśli chodzi o parowozy kuse 
były to maleńki TKi3 o którym 
już pisaliśmy produkcji pru-
skiej i 4 powojenne tendrzaki 
górskie konstrukcji polskiej 
typy TKi48 zwane popularnie 
osiołkami co zawdzięczały 
charakterystycznym odchyla-
cza dymu zamontowanym przy 
kominie a przypominajacę 
wyglądem osle uszy. Olbrzy-
mie pospiechy reprezentowało 
stado 4 polskich petów w tym 
dwóch czynny - po jednej 
z ‚Cegloża i Chrzanowa’ . 
Gwiazdom pierwszego for-
matu na skale światowa pa-
rowozowni w Wolsztynie jest 
przedwojenny polski -Pacyfik- 
[nazwa ta określa parowozy 
pospieszne o ukladzie osi 2-3-1 
i pochodzi z Ameryki Północ-
nej] typu Pm 36-2 . Te polskie 
‚Pacyfiki’ skonstruowano w 

liczbie dwóch egzemplarzy na 
Miedzynarodowe Targi Kultu-
ry i Sztuki w Paryżu w 1937r 
gdzie maszyna odznaczona 
numerem pierwszym zdobyła 
złoty medal .

Zamknięta w obudowę w 
kształcie rakiety wpadł w 
ręce żołnierzy niemieckich 
w pamietnym wrześniu 1939r 
trafiła do Berlina gdzie w re-
kach niemieckich inżynierów 
posłużyła jako maszyna ekspe-
rymentalna przy konstruowa-
niu ich własnych Pacyfikow .

Podczas walk o Berlin w 
1945r słuch o niej zaginął . 
Dopiero w latach 90 20 wieku 
polscy miłośnicy kolei trafili 
na wiarygodna dokumentacje 
wskazójacą ze złota medalowa 
jedynka została zagarnięta 
przez wojska sowieckie w 
Prusach wschodnich podczas 
walk o Prusy wschodnie i 
jeszcze przez kilkanaście lat 
po wojnie pracowała przy 
obsłudze ekspresu z Moskwy 
do Królewca obecnie - Kaliń-
grat- po czym została pocięta 
na złom. Nasza przedmiotowa 

dwójka szczęśliwie przetrwała 
okupacje i przez długie lata 
pracowała jeszcze w parowo-
zowni pozaklasowej Ostrów 
Wielkopolski gdzie na cześć 
na jednej z żony maszynistów 
otrzymała imię Piękna Helena 
. Po zakończeniu służby trafiła 
do organizowanego własnie 
Narodowego Muzeum Kolej-
nictwa w Warszawie , co działo 
się za czasów Edwarda Gierka. 
Co ciekawe przedwojenni 
polscy konstruktorzy budując 
swoje wiekopomne działa nie 
mieli bladego pojęcia jaka 
one mogą osiągnać predkość 
maksymalna gdyż w Polsce 
brakowało na tyle mocnych 
torów żeby sprawdzić to w 
praktyce i tak naprawdę nie 
wiemy tego do dziś ... 

Po upadku komunizmu ko-
lejaże patrioci oglośili ogólną 
światowa zbiórkę pieniędzy 
na rzecz remontu kapitalnego 
muzealnej Pm po którym zo-
stala skierowana do Wolsztyna 
stając się polska najsłyniejszą 
lokomotywą na świecie.

pepek.1991@wp.pl

Ponad 67 mln zł dotacji ze 
środków europejskich prze-
kazanych przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej 
trafi do Wągrowca, Wolsz-
tyna i Turka w województwie 
wielkopolskim. Pieniądze 
te zostaną przeznaczone na 
rozbudowę i unowocześnie-
nia systemów wodno-ście-
kowych.

Inwestycje w trzech wielko-
polskich miastach mogą być 
dofinansowane przez NFOŚi-
GW dzięki działaniu 2.3 Go-
spodarka wodno-ściekowa w 
aglomeracjach – w ramach II 
osi priorytetowej Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020 – które 
Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej wdraża w porozu-
mieniu z Ministerstwem Śro-
dowiska.

Beneficjentem udzielonej 
przez NFOŚiGW dotacji (21 
694 831 zł) zostało między in-
nymi lokalne Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z 
o.o. w Wolsztynie. Jako pod-
miot odpowiedzialny będzie 
realizować przedsięwzięcie 
pn. „Modernizacja i rozbudo-
wa systemu odprowadzania 
ścieków oraz zaopatrzenia w 
wodę na terenie aglomeracji 

Wolsztyn – Siedlec”. Umowę 
regulującą przekazanie unijnej 
dotacji podpisali 18 czerwca 
br. w siedzibie NFOŚiGW: Dy-
rektor Departamentu Ochrony 
Wód NFOŚiGW Ewa Kamień-
ska oraz Prezes Zarządu PGK 
Sp. z o.o. w Wolsztynie Maciej 
Ganowicz. Całkowity koszt 
inwestycji wyniesie 42 839 
568 zł. Ponadto, wobec udziału 
w przedsięwzięciu środków 
własnych, beneficjent otrzyma 
z Narodowego Funduszu ni-
skooprocentowaną pożyczkę. 

W ramach przedsięwzięcia 
zmodernizowana zostanie 
infrastruktura oczyszczalni 
ścieków w Komorowie – po-
wstanie tam instalacja do prze-
róbki osadów ściekowych wraz 
z montażem zasilania z pomo-
cą instalacji fotowoltaicznej. 
Unowocześnienie obejmie 
również centralną przepom-
pownię ścieków. Przewidywa-
ny jest też remont kanalizacji 
sanitarnej (o długości ok. 2,53 
km), a także stacji uzdatniania 
wody Wroniawy (wraz z prze-
budową układu zasilania ener-
getycznego i budową instalacji 
fotowoltaicznej). W planach 
jest również budowa sieci wo-
dociągowej Adamowo Sarny – 
Wolsztyn (ok. 2,37 km), która 
będzie dawać możliwość dru-
gostronnego zasilania w wodę 
miasta Wolsztyn. Uruchomio-

ny zostanie ponadto system 
GIS. Po wdrożeniu nowej 
infrastruktury z końcem 2020 
r. ilość suchej masy komu-
nalnych osadów ściekowych 
poddawanych obróbce sięgnie 
1,33 tys. Mg/rok, natomiast 
ilość uzdatnianej wody – 2 
628 000 m3/rok. Pełny efekt 
ekologiczny ma być osiągnięty 
z końcem 2021 r. 

– Zmodernizujemy i przebu-
dujemy całą gospodarkę osa-
dową. Dotychczas wydawali-
śmy spore sumy na pozbycie 
się osadu jako odpadu. Teraz 
będziemy przekształcać osad 
w tzw. polepszacz gruntowy – 
nawóz wapienny posiadający 
wszystkie niezbędne certyfi-
katy. Zakładamy, że będzie 
na niego zbyt, więc nie tylko 
zmniejszymy wydatki, ale na-
wet osiągniemy zysk. Drugim 
ważnym aspektem projektu 
będzie zbudowanie drugo-
stronnego zasilania Wolsztyna 
w wodę, gdyż obecnie część 
gminy otrzymuje ją tylko z 
jednej arterii. To będzie ok. 
2,5 km nowych rurociągów. In-
westycje wykluczy potencjalne 
kłopoty – takie jak awaria, 
z powodu której  miasto nie 
miało kiedyś wody przez 24 
godziny – zapowiedział po 
podpisaniu umowy Prezes 
Maciej Ganowicz.

Sławomir Kmiecik

Najsłynniejszy parowóz 
na świecie

NFOŚiGW wesprze modernizacje 
oczyszczalni ścieków w Wolsztynie m Kargowa

Dnia 08.06.2018 odbył się 
kolejny Festyn Rodzinny 
Przedszkola Publicznego w 
Kargowej. W imprezie wziął 
udział, zaproszony na przez 
Radę Rodziców, burmistrz 
Kargowej Jerzy Fabiś. Były 
wspólne zabawy i gry spor-
towe prowadzone przez panie 
rytmiczki z „Krainy Tańca”. 
Zorganizowano także stoiska z 
grillem, ciastem, pajdą chleba i 
kiszonym ogórkiem. Atrakcją 
dla dzieci było też malowa-
nie twarzy, wodne tatuaże, 
kolorowe warkoczyki oraz 
loteria fantowa. Chętne dzieci 
wzięły udział w zabawach z 
chustą animacyjną, nie zabra-
kło też wspólnych tańców, a 

swoje plastyczne zdolności 
dzieci mogły przedstawić na 
przygotowanych do tego celu 
stanowiskach. Dzieci wraz 
z rodzicami spędziły przy-

jemnie piątkowe popołudnie. 
Dziękujemy Radzie Rodzi-
ców oraz wszystkim, którzy 
włączyli się w organizację 
imprezy.

m Kargowa
15 czerwca 2018 roku w Sali 
Odczytowej Centralnej Bi-
blioteki Rolniczej w Warsza-
wie odbyła się uroczystość 
rozdania nagród laureatom 
konkursu plastycznego: „Bez-
piecznie na wsi mamy - upad-
kom zapobiegamy”. W gali 
uczestniczyła uczennica naszej 
szkoły Roksana Pokorska z 
rodziną oraz organizatorki 
konkursu na terenie szkoły 
- pani Eulalia Konwa i pani 
Elżbieta Janik. Laureatów i ich 
rodziny oraz zaproszonych go-

ści powitał Prezes KRUS pan 
Adam Wojciech Sekściński, 
który podziękował rodzinom 
za pomoc w upowszechnianiu 
zasad ochrony zdrowia i życia 
w gospodarstwach rolnych i 
pogratulował laureatom wie-
dzy, talentu i pomysłowości 
w ukazaniu idei tegorocznego 
konkursu. Laureaci otrzyma-
li atrakcyjne nagrody oraz 
dyplomy z wizerunkiem ich 
pracy. Dyrektorowi naszej 
szkoły, panu Zbigniewowi 
Michalskiemu, został przeka-
zany imienny list gratulacyjny, 
w którym zawarto również 

podziękowania dla pedagogów 
zaangażowanych w przygoto-
wanie uczennicy.

W 2018 roku w konkursie 
wzięło udział 36116 uczniów 
z 2987 wiejskich szkół pod-
stawowych. Do etapu cen-
tralnego zakwalifikowano 96 
prac plastycznych. Ostatecznie 
wyróżniono 51 prac, między 
innymi naszej uczennicy - 
Roksany Pokorskiej. Wszyst-
kim uczniom dziękujemy za 
udział w konkursie. Gratulacje 
dla Roksany! Zapraszamy do 
galerii zdjęć.

Festyn Rodzinny Przedszkola

Warszawska gala

m Śmigiel
Na starcie łącznie 
stanęło ponad 200 osób. 
Najpierw wystartowa-
ła po raz pierwszy w 
Śmiglu grupa Nordic 
Walking na dystansie 5 
km. Następnie ruszyli 
biegacze na 10 i 5 km. 

Zwycięzcami są:
10 km - Szymon Kraw-
czyk/Milena Tomaszyk 
5km - Piotr Mikołaj-
czak/Zielińska Martyna 
Nordic Walking - Ro-
sadziński Sławomir/ 
Przybyłek Marysia  

 Komentarz Dyrektora 
Biegu - Zastępcy Burmi-
strza Śmigla - Marcina 
Jurgi: „Cieszę się, że 
pomysł się przyjął i 
na nocne bieganie jest 
coraz więcej chętnych. 
W tym roku razem z 
biegaczami odbyła się 
pierwsza edycja Nordic 
Walking. Myślę, że mimo 
słabej pogody, każdy 
wyjechał zadowolony! 
Do zobaczenia za rok”

II Nocny Bieg Świętojański
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WULKANIZACJA I SERWIS OPON

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

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

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

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 

Okręgowa Spółdzielnia Mle-
czarska TOP TOMYŚL w 
Nowym Tomyślu rozpoczęła 
swoją działalność w 1945 
r. Od tego czasu przyjęła 
zasadę wytwarzania wyro-
bów  najwyższej jakości, co 
zaowocowało przyznaniem 
pierwszego w kraju znaku 
jakości Q na masło, i wielu 
kolejnych medali, odznaczeń 
i wyróżnień za dostarczane  
klientom produkty.

Mleko wykorzystywane do 
produkcji, pochodzi tylko i 
wyłącznie z obszaru woje-
wództwa Wielkopolskiego. 
Producenci mleka są człon-
kami Okręgowej Spółdziel-
ni Mleczarskiej w Nowym 
Tomyślu. Lokalna wiedza i 
tradycja, która kształtowała 
się przez setki lat, spowodo-
wała wysoki poziom chowu 
krów, kultury rolnej i sposobu 
pozyskiwania mleka na tych 
ziemiach. .

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska TOP-TOMYŚL
ul. Kolejowa 33, 64-300 Nowy Tomyśl

tel.:  (061) 44 22 631       fax.:  (061) 44 22 630       e-mail: top.tomysl@post.pl

Wielkopolskie sery smażone

Obecnie Okręgowa Spół-
dzielnia Mleczarska w No-
wym Tomyślu jest nowocze-
snym zakładem, oferującym 
szeroką gamę przetworów z 
mleka: śmietanę, śmietankę, 
twaróg, twarożki smakowe, 

jogurty naturalne i smakowe, 
masło, maskremy, maślanki 
i kefir. Jednak kluczowym 
produktem znanym w Polsce 
i Europie jest ser smażony. 
Produkt wytwarzany zgodnie 
z tradycyjną recepturą i jako 

jeden z pierwszych w Polsce 
otrzymał Chronione Ozna-
czenie Geograficzne nadane 
przez UE .Znak ten sprawia ,że 
klient sięgając po ten produkt 
ma pewnośc, że posiada on 
najwyższą jakość. 

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

: 
Polecamy                       a Bogaty asortyment roślin 
rabatowych i balkonowych m.in. Pelargonie, 

surfi nie, niecierpki, begonie, dalie, lobelie i wiele, 
wiele innych a Byliny i trawy a Rozsadę warzyw 

oraz zioła  a Wiszące donice z kwiatami
 a  Obsadzanie mis, donic, skrzynek i innych 

pojemników  a  Fachową obsługę i doradztwo

Małgorzata i Zdzisław Brudło
Jaromierz 38, 64-225 Kopanica

tel 68 384 06 45 – tel. kom. 604 222 116, 694 560 009

www.brudlo.com.pl

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

Ciorga Grzegorz 
Rakoniewice ul. Ogrodowa 4

tel. 510-235-065

PRZEDSIĘBIORSTWO 
HANDLOWO–USŁUGOWE

SKLEP WĘDKARSKI   HURT – DETAL
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FARBY,  TAPETY, FOTOTAPETY

AKCESORIA MALARSKIE

KLEJE, LAKIERY, OKLEINY
LISTWY DEKORACYJNE

KARNISZE, KINKIETY, PŁYTY G–K 

Niałek Wielki 60
64-200 Wolsztyn

(kierunek przystań żeglarska)

tel: 68 384 0773 / hurtownia@izomet.pl

AUTO PASZKOWSKI

734 120 226 
604 441 405

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW  
w Rakoniewicach

LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
PRZEGLĄDY OKRESOWE

kierunek Poznań k/stacji BP

AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE

 czynne: 
Pn – Pt: 8.00 - 19.00   
Sobota: 8.00 - 14.00 DO KAŻDEGO PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO 

   LEGALIZACJA GAŚNICY 

     G
RATIS

POWIATY-GMINY
10 listopada 2016

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

OKRĘGOWA 
STACJA 
KONTROLI 
POJAZDÓW

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

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

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA
POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIEProfesjonalna 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

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
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