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Burmistrz Włodzimierz Hib-
ner wraz z  przedstawicielami 
Urzędu Miejskiego w Nowym 
Tomyślu uczestniczył w ob-
chodach Jubileuszu 30 – lecia 
istnienia Urzędu Biesenthal 
– Barnim, które odbyły się 
w dniach 24-25 czerwca br. 
nad Jeziorem Wukensee.

Przez 23 lata współpra-
cy naszych gmin, poprzez 
program wymiany mło-
dzieży, wędkarzy, współ-
pracę Ochotniczych Straży 
Pożarnych, seniorów, klu-
bów sportowych, plecion-
karzy i plantatorów wi-
kliny, Ośrodków Pomocy 

Społecznej oraz członków 
klubów strzeleckich, mieli-
śmy wiele okazji do pozna-
nia i zrozumienia naszych 
kultur i miast. 

Nowy Tomyśl oraz Bie-
senthal łączy szczególna 
więź przyjaźni, a święto-
wanie doniosłych rocznic 

z dziejów naszych małych 
ojczyzn jest cennym prze-
jawem starań o kultywo-
wanie pamięci, tradycji 
i zachowanie tożsamości 
regionalnej, sprzyja bliż-
szemu poznawaniu prze-
szłości i dziedzictwa na-
szych rodzinnych stron.

W dniach 18-19 czerwca br. 
w Nowotomyskim Ośrodku 
Kultury, rozegrano I Konkurs 
Modeli Redukcyjnych Stat-
ków i Okrętów klas C Naviga 
o Puchar Burmistrza Nowe-
go Tomyśla. Do rywalizacji 
zgłoszono 86 modeli statków 
i okrętów wykonanych przez 
modelarzy z Ukrainy i Polski. 
Poza konkursem odbyła się 
wystawa prac Modelarni No-
wotomyskiego Ośrodka Kul-
tury. Na sali widowiskowej 
zaprezentowano wykład pra-
cownika Muzeum Historycz-
nego w Lubinie – Wojciecha 
Holickiego. Temat dotyczył 
nietypowych konstrukcji 
okrętów z końca XIX wieku 
oraz pierwszej połowy XX 
wieku. 

Równolegle z konkursem 
odbyła się wystawa grafik 
3D okrętów polskich, amery-
kańskich i japońskich. Poka-

zano również kilkadziesiąt 
komputerowych obrazów 
morskich z okresu II wojny 
światowej. 

NOK reprezentowało 3 mo-
delarzy. W klasie C7 (modele 
kartonowe) dwa brązowe 
medale otrzymał Krzysztof 

Szeffner za okręty podwodne 
Victor i Akuła. Pozostałe oso-
by: Piter Ksawery i Werner 
Jakub nie zakwalifikowali się 
do strefy medalowej. 

Puchar Burmistrza No-
wego Tomyśla za najlepszy 
model konkursu otrzymał 

Oleksandr Dron z Ukrainy 
za model brytyjskiego okrętu 
HMS Dreadnought.

Natomiast puchar za naj-
lepszy model polskiej jed-
nostki otrzymał Ryszard 
Górski z Czarnkowa za model 
statku pożarniczego Strażak.

Po blisko 42. latach pracy 
zawodowej, w tym 11. na sta-
nowisku dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Leonarda 
Śliwińskiego w Sątopach, 
pani Jolanta Król przechodzi 
na emeryturę. Jest to szcze-
gólny moment w życiu każde-
go człowieka, skłaniający do 
refleksji i podsumowań. 

Składamy serdeczne po-
dziękowania za pracę na 
rzecz nowotomyskiej oświa-
ty, którą cechowało zaanga-
żowanie i fachowość. Pra-
gniemy w tym wyjątkowym 
dniu wyrazić wdzięczność 
za podejmowane działania 
przyczyniające się do roz-
wijania zdolności i talentów 
uczniów Szkoły Podstawowej 
w Sątopach.

Życzymy, aby wszystkim 
kolejnym dniom towarzyszy-
ło zdrowie, zasłużona ludzka 
życzliwość, satysfakcja z do-
brze wypełnionej zawodowej 
misji oraz wszelka pomyśl-
ność. Gratulujemy Pani osią-
gnięć zawodowych i dzięku-
jemy za owocną współpracę 
w sferze oświatowej. 

Podczas uroczystości Bur-
mistrz Włodzimierz Hibner 
odczytał Zarządzenie w spra-
wie powierzenia pełnienia 
obowiązków dyrektora Szko-
ły Podstawowej im. Leonar-
da Śliwińskiego w Sątopach. 
Obowiązki dyrektora ww. 
placówki będzie pełnić pani 
Magdalena Kwiatkowska od 
dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 
30 kwietnia 2023 roku.

W czwartek, 23 czerwca br. 
Burmistrz Nowego Tomyśla 
Włodzimierz Hibner spotkał 
się z przedstawicielami Spo-
łecznego Komitetu Budowy 
Wiaduktu w Nowym Tomy-
ślu - Mieczysławem Michal-
czakiem i Maciejem Kasprza-
kiem.

Włodarz podziękował za 
wieloletnie zaangażowanie 
społeczne w sprawie rozpo-
częcia działań związanych 
z budową wiaduktu w No-
wym Tomyślu, liczne wizyty 
i rozmowy z przedstawicie-
lami władz samorządowych 
oraz z parlamentarzystami. 

Aktualnie czekamy na wyda-
nie ostatecznej decyzji przez 
Wojewodę, która umożliwi 
Radnym Sejmiku Wojewódz-
twa Wielkopolskiego wpisa-
nie wiaduktu do planu inwe-
stycji.

Nowy przebieg drogi woje-
wódzkiej nr 305 na odcinku 
od ul. Kolejowej do ul. Cel-
nej w Nowym Tomyślu wraz 
z wiaduktem to strategiczna 
inwestycja, która rozwiąże 
problemy komunikacyjne na-
szej gminy i naszego powiatu, 
pozwoli dalej dynamicznie 
rozwijać się zachodniej części 
Wielkopolski.

Obchody Jubileuszu 30 – lecia istnienia Urzędu 
Biesenthal – Barnim

I Konkurs Modeli Redukcyjnych Statków 
i Okrętów klas C Naviga o Puchar Burmistrza 

Uroczyste pożegnanie 
dyrektora szkoły w Sątopach

Spotkanie z przedstawicielami 
Społecznego Komitetu Budowy 

Wiaduktu
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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
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SPRZEDAŻ WĘGLA I PELLETU
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

PON-PT 8:00- 16:00, 
SOBOTA 8:00- 12:00  

rbj.sp@wp.pl
tel. 512 306 483 lub 534 611 454

SKUP ZŁOMU
MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

PON-PT 8:00- 16:00
SOBOTA 8:00- 12:00 

KARTON: 30 gr./1kg       GAZETA: 40 gr./1kg
biuro@zlom.poznan.pl

tel. 509 174 596 lub 534 611 454

A OKNA A DRZWI A BRAMY
A PARAPETY A ROLETY 

A ROLETKI MATERIAŁOWE 
A MARKIZY A MOSKITIERY 

A STEROWANIE

PROFESJONALNY PARTNER

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

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

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

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

Znajdziesz nas na: www.comland.pl

ODWIEDŹ NAS:

Profesjonalna naprawa telefonów GSM
NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI
LOMBARD

www.lombardd.pl
Nowy Tomyśl ul. Piłsudskiego 4
Grodzisk Wlkp. ul. Bukowska 11 tel. 509 408 163

Sprzedam pianino 
 Stan bardzo dobry ! Tel. 606 327 863

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

Kupię Stare monety 
z II RP lata 1923-1939

Tel. 519 503 203

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 700 zł /tona 
a blacha 500 zł/tona
a puszka 5,00 zł/kg 

SKUP ZłOMU
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Liczne atrakcje i wspaniała 
słoneczna pogoda sprawiły, 
że mnóstwo mieszkańców 
okolicznych miejscowości 
odwiedziło w weekend, 4 - 5 
czerwca Muzeum Rolnictwa 
i Przemysłu Rolno-Spożyw-
czego w Szreniawie, by wspól-
nie świętować tegoroczne Dni 
Gminy Komorniki. Na gości 
czekało wiele atrakcji, w tym 
warsztaty i animacje, koncerty 
lokalnych artystów, itp.

Wszystkie stoiska na terenie 
Muzeum były oblegane przez 
mieszkańców i gości. Dużym 
wzięciem cieszyło się piwo 
rzemieślnicze, nie brakowało 

chętnych na potrawy z grilla 
oraz słodkości. Publikacjami 
i gadżetami, którymi szczegól-
nie interesowały się dzieci, za-
prezentował się Urząd Gminy 
Komorniki. Gminny Ośrodek 
Kultury reklamował wachlarz 
zajęć, które odbywają się w po-
szczególnych świetlicach.

Jak zwykle wystawili się 
też kolekcjonerzy znaczków 
turystycznych, prezentując 
najnowsze drewniane krążki. 
Gminny Ośrodek Sportu i Re-
kreacji przygotował sportowe 
animacje dla najmłodszych. 

Przez dwa dni wiele się dzia-
ło na scenie, a występy lokal-

nych artystów uprzyjemniały 
czas zgromadzonej publicz-
ności. Gwiazdą sobotniego 

wieczoru był zespół „Piękni i 
Młodzi”, który przyciągnął do 
Szreniawy tłumy sympatyków. 

Niedziela upłynęła pod ha-
słem zielonoświątkowym, bo-
wiem w tym dniu odbywał się 

również Festyn organizowany 
przez Muzeum w Szreniawie. 
Wielu gości chodziło w zapla-
tanych na tę okazję wiankach 
ze świeżych kwiatów, były 
pokazy zwierząt, a także wy-
stępy zespołu Poligrodzianie, 
który zaprezentował na scenie 
dawne zwyczaje i obrzędy 
zielonoświątkowe. 

XXVIII Dni Gminy Ko-
morniki za nami. Pogoda była 
wprost fantastyczna. Dzięku-
jemy, że spędziliście ten czas 
razem z Nami.

Zapraszamy do obejrzenia 
relacji video TV STK z tego 
wydarzenia. 

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

OKRĘGOWA 
STACJA 
KONTROLI 
POJAZDÓW

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

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

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA
POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

AUTORYZOWANY DEALER: 
Nowy Tomyśl  ul. Kolejowa 17 – tel. 61 442 40 85,
               tel.  kom 602 775 274
Zbąszyń  ul. Poznańska 42 – tel. 68 386 75 04

STIHL MS-170 
PILARKA łAńCUChOWA 749,-929

62-065 Grodzisk Wielkopolski ul. Powtańców Chocieszyńskich 26
tel. 602 495 869 tel. 61 863 69 29 w 13

www.ubezpieczeniatomex.com.pl
e-mail: tomaszmachnicki@o2.pl

WYKŁADZINY 
DYWANY

Wolsztyn ul. Dworcowa 19
Usługi związane z montażem wykładzin
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„Prawo i Sprawiedliwość 
ogłosiło dziś nową struktu-
rę. Dotychczasowe okręgi 
zastąpi siatka nowych 94 
okręgów na czele których 
będą prezesi - parlamenta-
rzyści nie pełniący funkcji 
rządowych. Nasz okręg kali-
sko - ostrowsko - leszczyński 
z dniem 1 lipca przestaje ist-
nieć. Zastąpią go trzy nowe: 
kaliski (Kalisz, pow.kaliski, 
pleszewski i jarocinski) któ-
rego prezesem zostanie Jan 
Mosiński, ostrowski (pow.
ostrowski, kępiński, ostrze-
szowski i krotoszyński) 
którego prezesem zostanie 
Katarzyna Sójka oraz lesz-
czyński (Leszno oraz pow.
leszczyński, rawicki, gostyń-
ski oraz kościański) którego 
prezesem zostanie Tomasz 
Ławniczak.

Opiekunem naszego rolni-
czego województwa zostanie 

pan premier Henryk Kowal-
czyk. Jako ustępujący prezes 
okręgu życzę nowym preze-
som powodzenia (sześć man-
datów poselskich to wysoko 
zawieszona poprzeczka!) 
a Pana Premiera zapraszamy 

do klejnotu w koronie pol-
skiego rolnictwa czyli połu-
dniowej Wielkopolski.

Oczywiście cały czas je-
stem do Państwa dyspozycji 
jako Wasz Poseł na Sejm RP. „

Foto: Biuro Poselskie w Lesznie

Informacja ministra Jana Dziedziczaka
Akademia Kaliska otrzyma 
6,7 mln zł z rezerwy budże-
tu Ministerstwa Edukacji 
i Nauki. – Pozyskując środki 
z różnych źródeł, pracujemy 
nad dalszym rozwojem kali-
skiej uczelni  – mówią zgod-
nie Jan Dziedziczak i Jan Mo-
siński, posłowie PiS.

Utworzona w 1999 roku 
Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Kaliszu, 1 wrze-
śnia 2020 roku przekształ-
cona została w Akademię 
Kaliską. – Pozyskane środki 
na dalszy rozwój Akademii 
Kaliskiej, to kolejny argu-
ment dla młodzieży z Kalisza 
i regionu, aby wybrać właśnie 
tę uczelnię do kontynuowa-
nia swojej edukacji – pod-
kreśla poseł Jan Dziedziczak. 
– Jasno pokazujemy, że warto 
swoją drogę naukową wiązać 
właśnie z Akademią Kaliską. 
Kto wie, może w przyszłości 

najlepsi studenci zasilą kadrę 
naukową tej uczelni i będą 
uczyć kolejne pokolenia stu-
dentów.

Przypomnijmy, że od 2018 

roku rektorem uczelni jest 
prof. Akademii Kaliskiej dr 
hab. n. med. Andrzej Wojtyła.

autor: Ewa Rosik
fot. Łukasz Wolski

6,7 mln zł dla Akademii Kaliskiej

Polska co do zasady ma 
ograniczony wpływ na cenę 
paliwa, ponieważ zgodnie 
z przepisami unijnymi (dy-
rektywa 2003/96/WE) nie 
może zmniejszyć wysokości 
akcyzy stanowiącej poniżej 
sztywno wyznaczonego za-
kresu. Przy czym w Polsce 
jest to wartość bliska mini-
mum wymaganego przez UE.

Cena paliwa, jaką musimy 
zapłacić na stacji benzyno-
wej, jest wypadkową kilku 
elementów. Na cenę benzy-
ny w połowie składa się cena 
w rafinerii, a w połowie ob-
ciążenia podatkowe. 

Składowe ceny benzyny 
bezołowiowej przedstawiają 
się następująco:

- koszt zakupu rafinerii, 
ten z kolei jest powiązany 
z ceną ropy naftowej. Cena 
hurtowa w rafinerii jest de-
terminowana przez cenę 
ropy, z której pozyskuje się 
paliwo. 

- akcyza, czyli podatek po-
średni, który nie jest płacony 
bezpośrednio do skarbówki 

- podatek VAT 
- marża detaliczna (różnica 

między ceną hurtową a deta-
liczną) 

- opłata paliwowa, czyli 
należność za wprowadzanie 
na polski rynek paliw silniko-
wych oraz gazu, wykorzysty-
wanych do napędu silników 
spalinowych

Sytuacja na rynku paliw 
jest dynamiczna. Ceny pa-
liw na stacjach zmieniają się 
z tygodnia na tydzień, a bywa 
też, że i z dnia na dzień. Na-
wet specjalistom trudno jest 
przewidzieć jakie będą ceny 
paliw. W ciągu dwóch tygo-
dni ceny benzyny wzrosły 
o kilkadziesiąt groszy na li-
trze i przegoniły ceny diesla. 

Przyczyn podwyżek cen 
paliw jest kilka. Od zawsze 
cena uzależniona była od sy-
tuacji na świecie. 

-W czasie pandemii, kiedy 
w poszczególnych krajach 

wprowadzano pierwsze lock-
downy ropa naftowa dra-
stycznie potaniała. Jeszcze 
na początku 2020 roku cena 
baryłki ropy Brent wynosiła 
ok. 65 dolarów. W kwietniu 
2020 w momencie najwięk-
szego rozchwiania rynków 
ceny ropy naftowej zeszły po-
niżej zera. Popyt zamarł. Gdy 
covidowy szok minął ruszyły 
procesy wzbudzania świato-
wej gospodarki. 

- Niedobór węgla i gazu 
ziemnego na świecie napędza 
większy popyt na ropę, a to 
jest również przyczyną wzro-
stu cen tego surowca. 

- Polskie rafinerie nie są 
w stanie wyprodukować ta-
kiej ilości gotowych paliw, 
aby pokryć zapotrzebowanie 
polskiego rynku. Musimy 
zatem kupować ropę, olej 
napędowy, jak i benzynę za 
granicą.

-Cena paliwa uzależniona 
jest także od kursu waluto-
wego. Rozliczenia z rafine-
riami są dokonywane w do-
larach.  

-  Wzrost cen benzyny tłu-
maczy się także większym 
popytem na paliwo w okresie 
wzmożonych wyjazdów

-Obecnie wpływ na wzrost 
cen paliw ma wojna w Ukra-
inie oraz niepokoje na ryn-
kach paliw.

Rząd nieustannie moni-
toruje sytuację i dokłada 
wszelkich starań, aby pomóc 
Polakom w tym trudnym 
czasie. OD 1lutego do końca 
lipca 2022 roku obowiązują 
rozwiązania Rządowej Tar-
czy Antyinflacyjnej 2.0, gdzie 
jednym z założeń jest obni-
żenie stawki VAT na paliwo 
z 23% do 8%. 

Protest na stacjach Orle-
nu to niewątpliwie protest 
polityczny. Nie rozumiem, 
dlaczego blokowane są tyl-
ko stacje Orlenu, polskiego 
koncernu? Przecież Ponad 
70% stacji w Polsce nie na-
leży do Orlenu i Lotosu, a są 

to przede wszystkim stacje 
zagranicznych koncernów. 
Dlaczego zatem protestujący 
nie zamierzają ich blokować? 
To dzięki działaniom Orlen 
i rządowi ceny paliw w Polsce 
należą do najniższych w Eu-
ropie.

Opozycja dzisiaj już nie 
pamięta kto zarabiał na pali-
wach za czasów rządów PO-
-PSL. Odpowiedź jest jedna 
– mafie paliwowe. Dopiero 
pakiet paliwowy, który zo-
stał przyjęty przez rząd PiS 
w 2016 r. skutecznie ograni-
czył szarą strefę w obrocie 
paliwami. Od 2015, kiedy 
przepisy jeszcze nieobowią-
zywały, do 2021 r. w Polsce 
skokowo wzrosła legalna 
konsumpcja paliw, w tym 
oleju napędowego o 55% do 
ponad 18 mln ton i benzyny 
o 28% do blisko 5 mln ton. 
Skalę uszczuplania budże-
tu państwa najlepiej oddaje 

poziom wpłat PKN ORLEN 
z tytułu różnych podatków - 
w 2021 r. wyniosły one ponad 
35 mld zł, podczas gdy w 2015 
r. było to ok. 10 mld zł. Łącz-
nie od 2016 r., czyli przez 6 
lat PKN ORLEN wpłacił do 
budżetu państwa z tytułu 
różnych podatków ponad 
200 mld zł. Dla porównania, 
w ciągu 8 lat (2008-2015), 
kiedy walki z szarą strefą 
nikt skutecznie nie podjął 
lub nie chciał podjąć, do bu-
dżetu trafiły nieco ponad 162 
miliardy złotych

Rząd cały czas pracuje nad 
kolejnymi rozwiązaniami, 
tak aby Polacy jak najmniej 
odczuwali skutki inflacji czy 
wojny na Ukrainie. Jestem 
przekonana, że w niedalekiej 
przyszłości sytuacja na ryn-
ku paliw ulegnie poprawie, 
a kierowcy na stacjach ben-
zynowych będą mogli tanko-
wać tańsze paliwo.

Podobnie jest z rosnącymi 
cenami węgla. Ceny węgla 
na rynkach światowych są 
wysokie i brakuje surowca. 
Niestety, podaż nie nadąża 
za popytem, więc obecnie na 
rynku widać gorączkowe po-
szukiwanie tzw. „czarnego 
złota”. Ponadto z początkiem 
sierpnia wchodzi w życie 
unijne embargo na rosyjski 
węgiel.  Zatem od sierpnia 
można się spodziewać kolej-
nych problemów po stronie 
podażowej. 

Od zeszłego roku w Pol-
sce węgiel podrożał nawet 
300%, z poziomu 800 zł za 
tonę do 2000-3000 zł. Ceny 
ekogroszku podskoczyły do 
średnio 3000 zł za tonę. Za 
taki stan rzeczy obwinia się 
oczywiście rząd i jego bier-
ność w tym temacie.  Jed-
nakże to wojna za naszą 
wschodnią granicą i embargo 
na rosyjski surowiec spowo-
dowały rekordowy wzrost 
cen węgla. Producenci obwi-
niają również nieuczciwych 
pośredników, którzy skupu-
ją węgiel po 1000-1100 zł za 
tonę, a następnie sprzedają 
200-300% drożej.  

Wyjątkowość obecnej sy-
tuacji i trudna sytuacja na 
rynkach energetycznych wy-
maga szybkich i zdecydowa-
nych rozwiązań. Z węgla do 
ogrzewania domów korzysta 
ok. 3 mln Polaków. Niestety 
przy obecnych cenach węgla 
większości z nich nie będzie 
stać na ogrzanie swoich go-
spodarstw domowych. 

Dlatego też we wtorek 14 
czerwca 2022 roku rząd przy-
jął ustawę, która gwarantuje 
cenę węgla na polskim ryn-
ku. Wychodząc naprzeciw 
milionom Polaków wprowa-
dza specjalny mechanizm 
rekompensat, dzięki czemu 
węgiel kamienny, brykiet lub 
pelet zawierający co najmniej 
85 proc. węgla kamiennego, 
sprzedawany będzie po ce-
nie nie wyższej niż 996,60 zł 

brutto za tonę.
Z kolei firmy, które zdecy-

dują się na sprzedaż węgla po 
niższych cenach otrzymają 
rekompensatę ztytułu poten-
cjalnie utraconych zysków.
Warunkiem otrzymania 
rekompensaty będzie zare-
jestrowanie firmy w Polsce 
i sprzedaż odbiorcom indy-
widualnym węgla po wymie-
nionej cenie.

Podstawowym warunkiem 
skorzystania ze wsparcia bę-
dzie wykorzystywanie przez 
gospodarstwo domowe na-
stępujących źródeł do ogrze-
wania: kocioł na paliwo stałe, 
kominek, koza, ogrzewacz 
powietrza, trzon kuchenny, 
piecokuchnia, kuchnia wę-
glowa lub piec kaflowy na 
paliwo stałe, zasilane tym 
paliwem – zgłoszone do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjno-
ści Budynków.

Węgiel będzie sprzedawa-
ny gospodarstwom domo-
wym na potrzeby własne. Co 
ważne, w 2022 roku maksy-
malna ilość zakupionego wę-
gla po konkurencyjnej cenie 
będzie mogła wynieść 3 tony.

Rekompensaty będą wy-
płacane przez Zarządcę 
Rozliczeń S.A. Rola tego 
podmiotu polegać będzie 
m.in. na weryfikacji wnio-
sku o wypłatę rekompensaty 
i kompletności wymaganych 
dokumentów. Maksymalna 
wysokość rekompensaty za 
sprzedaż 1 tony paliwa stałe-
go wyniesie 750 zł brutto.

Na pomoc dla odbiorców 
indywidualnych rząd prze-
znaczy 3 mld zł. Jestem prze-
konana, że zapewnienie kon-
kurencyjnej ceny na rynku 
i wprowadzony mechanizm 
rekompensat w znacznym 
stopniu pomoże Polakom, 
którzy dziś zastanawiają się 
czy będą w stanie ogrzać 
swoje domy. Chcemy chronić 
gospodarstwa domowe przed 
narastającym wzrostem cen 
węgla.  REDAKCJA

Rosnące ceny paliw i węgla – dlaczego jest tak drogo
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Od kilku miesięcy Zarząd 
Regionu Wielkopolska NSZZ 
„Solidarność” organizuje 
schronienie dla uchodźców 
wojennych z Ukrainy. W Pile, 
po wcześniejszej adaptacji i 
kapitalnym remoncie miesz-
kania, pomagamy trzem 
osobom. W Poznaniu udo-
stępniliśmy prawie wszystkie 
pokoje (bez jednego) w bu-
dynku, którego właścicielem 
jest Region (przy ul. Zam-
kowej), a gdzie przez kilka 
ostatnich lat była prowadzo-
na działalność hostelowa.

Warto podkreślić, że stara-
my się pomagać komplekso-
wo: zapewniamy tzw. „dach 
nad głową”, pełne wyżywie-
nie (śniadania, obiady i kola-
cję), zabezpieczamy potrze-
by edukacyjne dla dzieci i 
młodzieży, wsparcie prawne 
przy załatwianiu różnych 
świadczeń i spraw formalno- 

prawnych, szukamy pracy dla 
naszych przyjaciół z Ukrainy.

Pomoc ta jest oczywiście 
świadczona bezpłatnie, dla-
tego pragnę bardzo serdecz-
nie podziękować Wszystkim, 
którzy do tej pory wsparli 
lub wspierają finansowo na-
sze działania dla uchodźców 
wojennych. Bardzo dobrym 
pomysłem i miłym akcentem 
było zorganizowanie przez 
NSZZ „Solidarność” w Volks-
wagen Poznań imprez o cha-
rakterze sportowym (turniej 
piłki nożnej oraz bieg na 5 i 
10 km), z których pozyskane 
środki finansowe zostały w 
całości przeznaczone na po-
moc dla naszych podopiecz-
nych. W najbliższym czasie 
Zarząd Regionu planuje zor-
ganizować aukcję obrazów 
autorstwa prof. Grzegorza 
Ratajczyka, z której pozy-
skane pieniądze zasilą konto 

zbiórki.
Biorąc jednak pod uwagę 

skalę świadczonej pomocy, 
zwracamy się ponownie z 
apelem o wsparcie finansowe 
naszych działań – najlepiej w 
formie dyspozycji przelewu 
stałego.

Poniżej podajemy nasze 
konto, na które każdy członek 
Związku, organizacja (struk-
tura), również każda osoba 
prywatna lub firma może 
dokonać dyspozycji przele-
wu stałego (co miesiąc - bez 
względu na jego wysokość: 5 
zł, 20 zł, czy 100 zł itd.):

Region Wielkopolska NSZZ
 ,,Solidarność”

84 1090 1476 0000 0001 3732 6142
z dopiskiem „POMOC DLA UKRAINY”

 
Jarosław Lange 

Przewodniczący
Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ 

„Solidarność”

Pomoc potrzebna cały czas

By uzyskać prawo do emery-
tury pomostowej, nie trzeba 
posiadać miesięcznego stażu 
pracy w warunkach szczegól-
nych lub o szczególnym cha-
rakterze po 31 grudnia 2008 
roku. Wystarczy zaledwie 
dzień takiej pracy po upły-
wie tego terminu – wynika 
z orzeczenia Sądu Najwyż-
szego z 18 maja tego roku.

Orzeczenie Sądu Naj-
wyższego ujednoliciło do-
tychczasowe orzecznictwo 
dotyczące emerytur pomo-
stowych i jest korzystne dla 
pracowników zatrudnionych 
w szczególnych warunkach 
lub o szczególnym charak-
terze. Przynajmniej części 
z nich umożliwi prawo do 
uzyskania emerytury po-
mostowej – podkreśla prof. 
Marcin Zieleniecki z Uniwer-
sytetu Gdańskiego, były wi-
ceminister pracy.

Ustawa o emeryturach po-
mostowych weszła w życie 1 
stycznia 2009 roku. Zgodnie 
z jej zapisami nabycie upraw-
nień to tego świadczenia jest 
możliwe po spełnieniu kilku 
przesłanek. Są to m.in. 15-let-
ni staż pracy w warunkach 

szczególnych lub o szczegól-
nym charakterze, rozpoczę-
cie świadczenia takiej pracy 
przed 1 stycznia 1999 roku 
i wykonywanie jej po 31 grud-
nia 2008 roku. To właśnie ta 
ostatnia przesłanka była róż-
-nie interpretowana. W nie-
których orzeczeniach sądy 
wskazywały na konieczność 
wykonywania takiej pracy co 
najmniej przez miesiąc. 

Tymczasem Sąd Najwyż-
szy uznał, że taki warunek 
nie został zapisany w usta-
wie o emeryturach pomosto-
wych. – To orzeczenie będzie 
oddziaływało na orzecz-
nictwo innych sądów. Nie 
ma wątpliwości, że ustawo-
dawca wymaga 15-letniego 
okresu wykonywania pracy 
w szczególnych warunkach 
lub o szczególnym charak-
terze, ale nie precyzuje, 
w jakich proporcjach ta pra-
ca powinna być świadczona 
przed 1 stycznia 1999 roku 
i po 31 grudnia 2008 roku 
– dodaje prof. Marcin Ziele-
niecki. Orzeczenie SN zosta-
ło wydane przez poszerzo-
ny, siedmioosobowy skład 
sędziowski. O interpretację 

przepisów Ustawy o emery-
turach pomostowych do po-
szerzonego składu sędziow-
skiego zwrócili się sędziowie 
SN, którzy rozpatrywali spra-
wę kierowcy z Lublina. Męż-
czyzna posiada 17-letni 
staż pracy w szczególnych 
warunkach, w tym także 
po 31 grudnia 2008 roku. 
W 2016 roku, przez kilka dni 
czerwca, września i listopa-
da przewoził niebezpiecz-
ne ładunki, co złożyło się 
w sumie na 3 tygodnie pracy 
w warunkach szczególnych. 
Jednak ZUS zakwestionował 
te okresy, uznając, że były 
zbyt krótkie i nie przyznał 
kierowcy prawa do świad-
czenia. Gdy sprawa trafiła 
na drogę sądową, zarówno 
Sąd Okręgowy, jak i Sąd Ape-
lacyjny uznały, że mężczy-
zna nabył uprawnienia do 
emerytury pomostowej. Nie 
zgodził się z tym ZUS, który 
skierował kasację do Sądu 
Najwyższego, a ten z kolei 
wydał orzeczenie korzystne 
dla kierowcy.

Agnieszka Konieczny
solidarnosckatowice.pl  

źródło foto: pixabay.com/CC0

Ważne orzeczenie dla starających się 
o emeryturę pomostową

AUTO KOMIS 
Orwat Rafa³   Serdecznie zaprasza

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

Czynne: Pn. Pt 10.00 18.00, Sob. Niedz. 10.00 14.00
     SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ             www.auto-orwat.gratka.pl
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Pan Władysław Piotrowiak 
mieszkaniec Wąbiewa ob-
chodził w dniu 18 czerwca 
2022 roku piękny jubileusz 
100. urodzin. Z tej okazji sza-
cownego Jubilata odwiedzi-
li Piotr Halasz Wójt Gminy 
Kamieniec w towarzystwie 
Genowefy Ptak Kierowni-
ka Urzędu Stanu Cywilnego 
oraz Stefana Strażyńskie-
go Przewodniczącego Rady 
Gminy Kamieniec.

Wójt przekazał na ręce naj-
starszego mieszkańca Gminy 
list gratulacyjny, kwiaty oraz 

kosz upominkowy, życząc 
Jubilatowi wszelkiej pomyśl-
ności oraz kolejnych lat ży-
cia w zdrowiu i spokoju, by 
każda chwila była źródłem 
radości.

Do czcigodnego Jubilata 
z życzeniami oraz kwiatami 
udali się również lek. med. 
Joanna Ohde – lekarz rodzin-
ny oraz kierownik PT KRUS 
Grodzisk Wlkp. Małgorzata 
Skrzypczak. 

Nestor nie krył wzruszenia 
i bardzo cieszył się z otrzy-
manych życzeń oraz prezen-

tów, jednocześnie dziękując 
za pamięć i odwiedziny.

Pan Władysław Piotrowiak 
pochodzi z 6-ga rodzeństwa, 
które również doczekało się 
sędziwych lat. Pogodny stan 
ducha to dewiza jego dobrego 
samopoczucia i zdrowia, któ-
rym cieszy się w otoczeniu 
swojej rodziny. Jubilat wraz 
z żoną wychowali 3 dzieci 
i doczekali się 8 wnuków oraz 
3 prawnuków. 

Życzymy Panu Władysła-
wowi dużo zdrowia i pomyśl-
ności na kolejne lata.

I Gminna Spartakiada Przedszkolaków
W piątek 10 czerwca br. 
w godz. od 10.00 do 12.00 
na sali sportowej w Zespo-
le Szkolno – Przedszkol-
nym w Kamieńcu odbyła się 
I Gminna Spartakiada Przed-
szkolaków „Żyj zdrowo na 
sportowo i z przyrodą za pan 
brat”.

Głównym celem przedsię-
wzięcia było propagowanie 
zdrowego stylu życia poprzez 
aktywne spędzanie czasu 
oraz rozwijanie sprawności 
fizycznej i odporności psy-
chicznej dzieci. Poprzez licz-
ne rozgrywki dzieci uczyły 
się  tworzyć atmosferę współ-
pracy i współdziałania w ze-
spole oraz poznawały zasady 
zdrowej rywalizacji sporto-
wej.  Spartakiada miała zasięg 
gminny, co integrowało dzieci 
3-4-5-letnie uczęszczające do 
oddziałów przedszkolnych 
znajdujących się w Szkołach 
Podstawowych Gminy Kamie-
niec: Szkoły Podstawowej im 
Powstańców Wielkopolskich 
w Konojadzie, Szkoły Podsta-
wowej im Gen. JH. Dąbrow-
skiego w Parzęczewie oraz 
Przedszkola Gminnego w Ze-
spole Szkolno – Przedszkol-
nym w Kamieńcu, które było 
gospodarzem tej imprezy.

Uroczystość rozpoczęła się 
występem artystyczno - ta-
necznym przedszkolaków 
z Konojadu, Parzęczewa i Ka-
mieńca. Następnie przedszko-
lacy rywalizowali w sześciu 
specjalnie dla nich przygoto-
wanych zadaniach zwinno-
ściowo – sprawnościowych. 
Konkurencje, w których dzieci 
brały udział to przenoszenie 
„kropli rosy”, bieg z pałeczką, 
sadzenie  i zbiór ziemniaków, 

przejście przez tunel, „przej-
ście po kamiennej ścieżce na 
drugą stronę rzeki” oraz „rwą-
ca rzeka”. W konkurencjach 
swoje sprawnościowe umie-
jętności sprawdzili także ro-
dzice pokonując tor przeszkód 
z szarfą i gazetą. Swoim zaan-
gażowaniem rodzice pokazali 
jak można spędzić czas wolny. 

Przedszkolaki wykazały 
się doskonałą sprawnością 
fizyczną, szybkością, zręcz-
nością, a także umiejętnością 
pracy w grupie oraz znajomo-
ścią zasad fair-play.

Spartakiadzie obok sporto-
wej rywalizacji towarzyszyła 
doskonała zabawa. Na szcze-
gólne uznanie zasłużyli sobie 

kibice, którzy dopingowali 
i zagrzewali do walki głośny-
mi okrzykami swoje drużyny. 

Choć walka w konkuren-
cjach była zacięta, to ostatecz-
nie wygranymi zostali wszyscy 
uczestnicy spartakiady. Z tej 
okazji  puchary, sprzęt spor-
towy, słodycze, medale oraz 
pamiątkowe dyplomy wrę-
czyli zaproszeni goście: Wójt 
Gminy Kamieniec – pan Piotr 
Halasz, Inspektor ds. oświaty 
w Urzędzie Gminy Kamieniec, 
dyrektor Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Kamieńcu, 
dyrektorzy Szkół Podstawo-
wych znajdujących się na te-
renie Gminy Kamieniec oraz 
rodzice.

Spotkanie z Jubilatem z Wąbiewa

Czternastoma głosami „za”, 
a więc jednogłośnie radni 
Rady Miejskiej w Opalenicy 
udzielili absolutorium Bur-
mistrzowi Opalenicy To-
maszowi Szulcowi z tytułu 
wykonania budżetu Gminy 
Opalenica w 2021 roku. 

Zanim odbyło się najważ-
niejsze głosowanie, radni 
pozytywnie procedowali 
również wniosek o udziele-
nie wotum zaufania, jak i za-
twierdzający sprawozdanie 
finansowe wraz ze sprawoz-
daniem z wykonaniem bu-
dżetu 2021 roku. 

- To wielki zaszczyt być 
burmistrzem Gminy Opa-
lenica. Gratulacje oraz po-

dziękowania, które od Was 
przyjmuję… kieruję do Was. 
To zaszczyt z Wami współ-
pracować. To jest kolejny rok, 
w którym mogę powiedzieć 
– dziękuję Wam za rzetelną 
pracę. Zgoda, Wasza praca 
powoduje, że my w Urzędzie 
Miejskim mamy ułatwione 
zadanie w wykonywaniu 
swoich czynności. Podzięko-
wania kieruję też do skarbnik 
Gminy Agnieszki Antkowiak 
– Żak, mojego zastępcy Pawła 
Jakubowskiego, wszystkich 
dyrektorów i kierowników 
jednostek. Olbrzymie podzię-
kowania kieruję do sołtysów, 
bo ich praca zapewnia piękną 
współpracę z sołectwami. 

Najważniejsze podzięko-
wania kieruję do naszych 
mieszkańców, to oni z nami 
współdziałając powodują ten 
piękny rozwój Gminy Opale-
nica – mówił Tomasz Szulc.

Ponadto podczas obrad 
radni podejmowali uchwały 
w sprawach: średniej ceny 
paliwa w Gminie Opalenica 
na rok szkolny 2022/2023; 
przyjęcia i wdrożenia do re-
alizacji aktualizacji planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Opalenica; zmian 
w uchwale budżetowej na 
2022 rok; a także zmian 
w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Gminy Opalenica 
na lata 2022 – 2039.

Absolutorium dla Burmistrza Opalenicy

Europejski Ośrodek Rozwoju 
Gospodarki przyznał Gmi-
nie Opalenica nagrodę „Li-
der Gospodarki Regionalnej 
2022” za istotny wkład w roz-
wój społeczno – gospodarczy 
regionu, aktywne działanie 
na rzecz ochrony środo-
wiska, wyjątkową postawę 
i zaangażowanie wpływają-
ce na poprawę jakości życia 
mieszkańców oraz pozytyw-
ny wizerunek polskich samo-
rządów.

Nagrodę z rąk Prezesa Za-
rządu Europejskiego Ośrodka 
Rozwoju Gospodarki odebra-
li Burmistrz Opalenicy To-
masz Szulc oraz jego zastępca 
Paweł Jakubowski. 

- Jest to bardzo cenne dla 
nas wyróżnienie, na które 

zapracowaliśmy wszyscy – 
przede wszystkim mieszkań-
cy całej gminy Opalenica, ale 
także urzędnicy, pracownicy 
i dyrektorzy naszych orga-
nizacji. To nasze wspólne 
działania doprowadziły do 
tego, że zostaliśmy dostrze-
żeni i docenieni. Bardzo Wam 
wszystkim dziękuję, to nasz 
wspólny sukces – powiedział 
Tomasz Szulc.

Dodajmy, że  Europejski 
Ośrodek Rozwoju Gospodarki 
jest również pomysłodawcą 
i organizatorem ogólnopol-
skich nagród gospodarczych 
w sześciu kategoriach: Am-
basador Innowacyjności, 
Laur Spółdzielczości, Euro-
pean Economic Award, Li-
der Gospodarki Regionalnej, 

Eko-Innowator i Champion 
Biznesu. Nagrody te stano-
wią uznanie wysiłku, jakie 
firmy, samorządy, uczelnie 
wyższe i instytucje wkładają 
w poszukiwanie nowocze-
snych rozwiązań, w rozwój 
własny i całej gospodarki.

Z kolei nagroda „Lider Go-
spodarki Regionalnej”, to 
ogólnopolskie wyróżnienie 
dla miast, gmin i podmio-
tów, które podjęły najlepsze 
inicjatywy dotyczące wspar-
cia rozwoju lokalnej przed-
siębiorczości i gospodar-
ki. Wyróżnione otrzymują 
podmioty, które efektywnie 
wykorzystują środki unijne, 
inwestując w rozwój swojego 
regionu i poprawiając jakość 
życia mieszkańców.

Gmina Opalenica liderem 
gospodarki regionalnej
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3 czerwca 2022 roku w piąt-
kowe popołudnie rakonie-
wicki park wypełniły śmiech 
i radość naszych najmłod-
szych. Rakoniewicki Ośrodek 
Kultury zadbał o nasze po-
ciechy organizując Gminny 
Dzień Dziecka. W rakonie-
wickim parku czekało na nie 
wiele atrakcji! Dmuchańce, 
balony, różnorodne warszta-
ty, malowanie twarzy, koloro-
we tatuaże, fotobudka, strze-
lanie z łuku i gry plenerowe 
to tylko kilka z nich. O dobrą 
zabawę zadbali profesjonalni 
animatorzy. Pogoda dopisa-
ła, a wszystkie atrakcje były 
oczywiście bezpłatne.

Na koniec dnia młodzież 
bawiła się doskonale na dys-
kotece, na której zagrali Pa-
blo & Spens! Rakoniewicki 
park zdominowała muzyka 
klubowa.

W sobotę 4 czerwca nad ra-
koniewickim stawem w par-
ku miejskim odbyły się Za-
wody Wędkarskie dla dzieci 
i młodzieży, zorganizowane 
z okazji Dnia Dziecka.

W zmaganiach udział 
wzięło aż 33 dzieci oraz ich 
opiekunowie. Wędkarzom, 
podczas zawodów, towarzy-
szyła doskonała pogoda, a za-
wody upłynęły w doskonałej 
atmosferze.

Choć wszyscy zebrani ra-
dzili sobie świetnie to wy-
grany mógł być tylko jeden. 
Finalnie, pierwsze miejsce 
zajęła Wiktoria Smolińska 
z wagą 2,730 kg. Drugie miej-
sce zajął Mikołaj Wojcie-
chowski z wynikiem 2,140 kg. 
Na miejscu trzecim znalazł 
się Maciej Pikulik z rezulta-
tem 1,830 kg.

W sobotnie popołudnie 
rakoniewicki park wypełniły 

dźwięki muzyki pop i disco 
polo. Pierwszą gwiazdą tego 
dnia była piosenkarka CLEO. 
Porwane przez CLEO tłumy 
bawiły się przy utworach ta-
kich jak: „Mniej znaczy wię-
cej”, „Dom” czy „Za krokiem 
krok”.

Sobotnie koncerty otwo-
rzył Burmistrz Rakoniewic 
Gerard Tomiak, który po-
dziękował za tak liczne przy-
bycie oraz życzył udanej za-
bawy. Koncert rozpoczął się 
punktualnie o godzinie 17:30. 
12 osób miało okazję zjeść 
kolację i obejrzeć koncert 
piosenkarki z balkonu rako-
niewickiego pałacu, dzięki 
wylicytowanemu zaprosze-
niu podczas finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. Piosenkarka nawiązała 
wyjątkową więź z publiczno-
ścią i pozdrowiła również fa-
nów znajdujących się właśnie 
na balkonie.

Wieczór upłynął również 
pod znakiem muzyki Disco 
Polo. Dla rakoniewickiej pu-

bliczności zagrał zespół Ba-
zyleek, Formacja B-QLL oraz 
Zespół After Party. Energia 
artystów oraz znane hity 
sprawiły, że wszystkie kon-
certy zapadną w naszą pa-
mięć na długo. Po koncertach 
muzyki Disco Polo, przyszedł 
czas na zabawę taneczną, na 
której zagrał zespół AutoLi-
ve.

W niedzielne, przepiękne, 
słoneczne popołudnie w ra-
koniewickim parku miejskim 
miał miejsce Festyn Rakonia 
zorganizowany w ramach 
obchodów 360 – lecia nada-
nia praw miejskich oraz 770. 
rocznicy powstania Rakonie-
wic.

Wydarzenie rozpoczę-
to punktualnie o godzinie 
15:00. Festyn Rakonia otwo-
rzył Burmistrz Rakoniewic 
Gerard Tomiak, który powi-
tał wszystkich obecnych oraz 
przybliżył po krótce postać 
Komesa Rakonia, od którego 
przecież wszystko się zaczę-
ło…

Zorganizowane przedsię- 
wzięcie połączyło mieszka- 
ńców Rakoniewic, przedsta-
wicieli organizacji i stowarzy- 
szeń z terenu gminy oraz ra-
koniewicki samorząd. Popo-
łudnie upłynęło pod znakiem 
średniowiecznych czasów, 
baśni i legend.

Festyn Rakonia rozpoczęto 
od Questu pod nazwą „Histo-
ria Rakoniewickiego Grodu”, 
który przygotowała Gminna 
Biblioteka Publiczna w Rako-
niewicach. O godzinie 14:00 
zainteresowani wyruszyli 
spod budynku biblioteki. 
Trasa wiodła ulicami miasta 
i kończyła się w parku. Aby 
poprawnie przejść Quest, na-
leżało uważnie czytać wska-
zówki w nim zawarte, a wła-
ściwe rozwiązanie zagadek 
pozwoliło uczestnikom od-
gadnąć hasło końcowe i dojść 
do ukrytego skarbu.

Atrakcje jakie czekały tego 
dnia dla młodszych i star-
szych to między innymi: róż-
norodne warsztaty związane 

z tematyką rycerską oraz 
quizy i konkursy na temat hi-
storii Rakoniewic. W Wiosce 
Wojów przygotowanej przez 
Grupę Historyczną „JAN-
TAR”, można było wybić wła-
sną monetę „1 Rakoń” oraz 
poznać czasy średniowie-
cza. Była to nie lada atrakcja 
dla naszych najmłodszych, 
którzy uwielbiają tematykę 
rycerską. Nieco starsi mogli 
nauczyc się średniowecznego 
tańca czy zobaczyć krótki po-
kaz walk rycerzy z tamtych 
czasów...

Kulminacyjnym punktem 
wydarzenia była insceniza-
cja, w której Rycerz Rakoń 
przekazał akt nadania praw 
miejskich na ręce Burmistrza 
Rakoniewic.

Dodatkowymi atrakcjami 
były różnorakie konkursy 
takie jak Konkurs Kulinar-
ny skierowany do Kół Go-
spodyń Wiejskich z Gminy 
Rakoniewice, w którym 
zgłoszone koła miały przy-
gotować potrawę składającą 
się z ziemniaków. Wygrana 
potrawa miała zostać oficjal-
nym Przysmakiem Rakonia. 
Zwycięzcą konkursu okaza-
ło się Koło Gospodyń Wiej-
skich z Ruchocic z potrawą 
o nazwie „Rycerskie Krokie-
ty”. W składzie komisji zna-
lazł się Burmistrz Rakonie-
wic Gerard Tomiak, Dyrektor 
Rakoniewickiego Ośrodka 
Kultury Gizela Ziółkowska 
oraz Wioleta Baszczok. Każde 
z dziewięciu zgłoszonych kół 
zostało docenione za udział 
w kulinarnych zmaganiach.

Kolejny konkurs „Strój 
rycerski” cieszył się ogrom-
nym zainteresowaniem 
wśród dzieci i młodzieży. 
Za średniowiecznego ryce-

rza przebrało się 20 dzie-
ci. Komisja konkursowa 
w składzie: Kierownik Wiel-
kopolskiego Muzeum Pożar-
niczego w Rakoniewicach 
Hubert Koler, Natalia Szy-
manowska – PISOP Leszno 
oraz Pan Sławek z Grupy Hi-
storycznej „JANTAR”. Każdy 
uczestnik konkursu otrzy-
mał upominek za zaangażo-
wanie w próbę odtworzenia 
rycerskiego stroju.

Ostatnim z przygoto-
wanych konkursów była 
„Tarcza Rakonia”. Udział 
w konkursie wzięło ponad 
80 dzieci. W konkursie na-
leżało wykazać się zdol-
nościami manualnymi lub 
graficznymi. Przygotowane 
prace można było zobaczyć 
na specjalnie przygotowanej 
wystawie w rakoniewickim 
parku. Skład komisji w oso-
bach: Dorota Lipowicz Dy-
rektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Rakoniewicach, 
Katarzyna Krysmann Pre-
zes Stowarzyszenia SERCE 
w Rakoniewicach oraz Oli-
wia Kaczmarek pracownik 
Urzędu Miejskiego Gminy 
Rakoniewice, miał trudne 
zadanie by wyłonić zwycięz-
ców. Każdy uczestnik kon-
kursu został nagrodzony.

Niedzielny Festyn Rakonia 
uświetnił występ Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej z Rosta-
rzewa oraz mażoretek z gru-
py tanecznej. Nie codziennie 
zdarza się okazja by posłu-
chać koncertu rostarzewskiej 
orkiestry, która wyjątkowo 
zagrała dla licznej publiczno-
ści na schodach zabytkowego 
Pałacu Czarneckich w Rako-
niewicach.

Oliwia Kaczmarek
Archiwum UMiG Rakoniewice

Dni Rakoniewic 2022

 Rycerz Rakoń przekazuje na ręce Burmistrza Rakoniewic Akt nadania praw miejskich

Piosenkarka CLEO na rakoniewickiej 
scenie podczas Dni Rakoniewic 2022 Zespół AFTER PARTY dał z siebie wszystko, by zadowolić rakoniewicką publiczność

Zespół Bazyleek na rakoniewickiej scenie podczas Dni Rakoniewic 2022 Zabawa była świetna, co potwierdziły uśmiechnięte twarze naszych dzieci!
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. Puchary wręczył Burmistrz Rakoniewic

Gerard Tomiak. Wszystkim uczestnikom zawodów jeszcze raz serdecznie gratulujemy
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W maju podczas uroczystej 
gali wręczono wyróżnienia 
przyznawane przez Zarząd 
Towarzystwa im. Hipolita 
Cegielskiego w Poznaniu. 
Jednym z laureatów Medalu 
Młodego Pozytywisty zo-
stał Hubert Koler, Naczelnik 
Wielkopolskiego Muzeum 
Pożarnictwa w Rakoniewi-
cach.

Wyróżnienie przyznane 
„w uznaniu pasji w pracy or-
ganicznej” oraz wręczone 
przez Prezydenta Towarzy-
stwa dra Mariana Króla i Do-
minika Górnego, Sekretarza 
Zarządu Towarzystwa, sta-
nowi jednocześnie zaliczenie 
laureata w poczet członków 
Klubu Młodych Pozytywi-
stów.

Zostać laureatem Kapitu-
ły Towarzystwa im. Hipolita 
Cegielskiego to zaszczyt, bu-

dowanie swojej wiarygodno-
ści oraz znalezienie się w gro-
nie tych, którzy kreują świat 
polskiej gospodarki, nauki 
i kultury” – mówili laureaci 
37 edycji Konsumenckiego 
Konkursu Jakości Produktów 
i Usług „Najlepsze w Polsce”, 

która odbyła się 5 maja 2022 
roku w Sali Lubrańskiego 
w Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. 
Organizatorem było Towa-
rzystwo im. Hipolita Ce-
gielskiego. Galę rozpoczęło 
wręczenie Statuetki Złote-

go Hipolita dla prof. Haliny 
Lorkowskiej, b. Rektor po-
znańskiej Akademii Muzycz-
nej im. Ignacego Jana Pade-
rewskiego (laureatka z roku 
2021). Symbolicznym akcen-
tem było wręczenie pamiąt-
kowego grawertonu Andrze-

jowi Wituskiemu – byłemu  
Prezydentowi miasta Pozna-
nia (1982-1990), Honorowe-
mu Obywatelowi Poznania, 
zasłużonemu współtwórcy 
Międzynarodowych Konkur-
sów Skrzypcowych im. Hen-
ryka Wieniawskiego, z okazji 

kolejnej rocznicy Jego uro-
dzin.  Następnie Gala prze-
biegła zgodnie z tradycją. (Na 
zdjęciu od prawej: Prezydent 
Towarzystwa im. Hipolita 
Cegielskiego – dr Marian 
Król, Dostojny Laureat An-
drzej Wituski, oraz Sekretarz 
Zarządu Towarzystwa – Do-
minik Górny ). 

W gronie laureatów Me-
dali Młodego Pozytywisty 
znaleźli się: Malwina Burzec, 
adwokat, Prezes Fundacji 
„Mocni Pomocni”; Klaudia 
Strzelecka, Radna Miasta 
Poznania; Hubert Koler, Na-
czelnik Oddziału Zamiej-
scowego – Wielkopolskie 
Muzeum Pożarnictwa w Ra-
koniewicach.

(Źródło: THC). 
Wielkopolskie Muzeum 

Pożarnictwa w Rakoniewicach
Fot. Hieronim Dymalski

Medal Młodego Pozytywisty dla Naczelnika 
Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach

17 czerwca 2022 roku mieli-
śmy okazję uczestniczyć w 
trzeciej edycji wydarzenia 
pod nazwą: Antidotum Air-
show Leszno! Jest to jedna z 
najciekawszych i najwięk-
szych imprez lotniczych w 
Polsce i Europie. Gmina Ra-
koniewice oraz Wielkopol-
skie Muzeum Pożarnictwa w 
Rakoniewicach miały okazję 
zaprezentować oraz wypro-
mować najciekawsze walory 
naszego regionu. Nasze sto-
isko można było znaleźć w 
strefie Wielkopolska Travel 
przygotowanej przez Wiel-
kopolską Organizację Tury-
styczną.

Uczestnicy wydarzenia 
mogli podziwiać m.in. pod-
niebne akrobacje samolotowe 
solistów i grup pokazowych, 
odrzutowce i śmigłowce pol-
skich oraz zagranicznych sił 
powietrznych, pokazy szy-

bowcowe, paralotnie, mo-
toparalotnie. Wielkopolska 
Organizacja Turystyczna zo-
stała partnerem tegorocznej 

edycji Antidotum.
Zadbaliśmy o to by wpa-

trzonym w niebo nie za-
brakło również atrakcji na 

Ziemi. W wydarzeniu wzięli 
udział także:
a Organizacja Turystycz-

na Leszno - Region
a Starostwo Powiatowe w 

Wolsztynie
a Pilskie Muzeum Woj-

skowe
a Gmina Nowy Tomyśl
a Parowozownia Wolsz-

tyn
a Gmina Rakoniewice
Dolnośląska Organizacja 

Turystyczna
a Zamek Książ w Wał-

brzychu
Dziękujemy wszystkim, 

którzy w miniony weekend 
odwiedzili nasze stoisko oraz 
Wielkopolskiej Organizacji 
Turystycznej za zaproszenie 
na Antidotum Airshow Lesz-
no 2022!

Obierzcie kierunek na Ra-
koniewice!

Oliwia Kaczmarek 

Rakoniewice na Antidotum Airshow Leszno!

W dniach 23-24 czerwca 2022 
roku, grupa 14 osób z Gminy 
Rakoniewice miała okazję 
uczestniczyć w najwięk-
szych targach strażackich na 
świecie - Insterschutz 2022 
w Hannoverze.

Organizowane co 5 lat wy-
darzenie przyciąga wszystkie 
liczące się w branży pożar-
niczej przedsiębiorstwa i jest 
idealną okazją do poznania 
nowości z zakresu globalne-
go bezpieczeństwa i ochrony 
przeciwpożarowej.

Druhowie z Jednostek 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych z Gminy Rakoniewice: 
OSP Jabłonna, OSP Tarnowa, 

OSP Łąkie, OSP Rakoniewice 
i OSP Gnin mieli okazję zoba-
czyć na powierzchni ponad 
106 tysięcy metrów kwadra-
towych najnowocześniej-
szy sprzęt strażacki. Swoje 
produkty zaprezentowało 
ponad 1500 wystawców z 51 
krajów. Wśród wystawców 
z całego świata znalazło się 
kilkadziesiąt polskich firm, 
które zaprezentowały swoje 
nowości.

Ugościli nas strażacy 
z Wienhausen z zaprzy-
jaźnionej Gminy Flotwedel 
(Niemcy), z którą Gmina Ra-
koniewice współpracuje od 
1998 roku.

Gmina Rakoniewice na targach 
strażackich 

INTERSCHUTZ Hannover 2022

Blisko 200 młodych zawod-
ników z Kościana, Wolszty-
na, Rakoniewic, Grodziska 
Wielkopolskiego, Kargowej, 
Zbąszynia i Zielonej Góry 
wzięło udział 4 czerwca 
2022 r. w Turnieju Pierwszy 
Krok Taekwondo Olimpijskie 
Rakoniewice 2022. Zawody 
odbyły się w Hali Widowi-
skowo-Sportowej w Rako-
niewicach. Zawody oficjalnie 
otworzyli: Pan Arkadiusz 
Pawłowski – Zastępca Bur-
mistrza Rakoniewic, Pani 
Bożena Turała – Prezes UKS 
SMOKI Rakoniewice, gospo-
darz Turnieju oraz Trener 
Krzysztof Frankiewicz.

Młodzi adepci Taekwon-
do rywalizowali w konku-
rencjach sprawnościowych 
i w walce sportowej.

Zawodnicy podczas te-

stów sprawnościowych brali 
udział w trzech konkurencja: 
ap-chagi ( kopnięcie dosiężne 
), dubal dangseon ( popularna 
przeskokówka ), oraz dollyo 

chagi olgul ( serie kopnięć na 
wysokość głowy z zawieszo-
nej nogi ). Z każdej kategorii 
i konkurencji wyłaniano me-
dalistów.

Po konkurencjach spraw-
nościowych zawodnicy wzię-
li udział w Kyorugi - czyli 
w walkach sportowych. Za-
wodnicy zostali podzieleni na 
kategorie wagowe i wiekowe, 
z których po zaciętych wal-
kach wyłaniano medalistów 
tej konkurencji. Rywalizacja 
pomiędzy młodymi adepta-
mi taekwondo była bardzo 
zacięta, na szczęście obyło 
się bez większych kontuzji. 
Turniej przebiegł bardzo 
szybko i sprawnie w atmos-
ferze rywalizacji, ale rów-
nież przyjaźni i koleżeństwa. 
Bardzo duża zasługa w tym 
sędziów z Polskiego Związ-

ku Taekwondo Olimpijskie-
go którzy bardzo sprawnie 
i z dużym profesjonalizmem 
przeprowadzili konkurencje 
walk.

Dla niektórych zawodni-
ków, szczególnie tych naj-
młodszych, były to pierwsze 
zawody w życiu, ich zaanga-
żowanie niekiedy wzbudzało 
podziw i wiele emocji. Tur-
niej odbył się przy wsparciu 
i pomocy Urzędu Miejskiego 
Gminy Rakoniewice, Zakładu 
Usług Komunalnych w Ra-
koniewicach, UKS Sokół Ko-
ścian, Trenerów Krzysztofa 
Frankiewicza i Katarzyny 
Idziak oraz rodziców zawod-
ników UKS SMOKI Rakonie-
wice. Serdecznie dziękujemy 
za pomoc w przygotowaniu 
Turnieju.

 UKS SMOKI RAKONIEWICE

Turniej Pierwszy Krok Taekwondo Olimpijskie

Kierownik Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach Hubert 
Koler oraz Oliwia Kaczmarek pracownik Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice 

reprezentowali naszą gminę tego dnia
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Z powodu prac budowlanych 
na Starym Rynku, Świętym 
Marcinie czy w okolicy pla-
cu Wolności cały czas tracą 
klientów. Właściciele lokali 
powołali Koalicję Centrum 
i przedstawili władzom mia-
sta szereg postulatów.

Ich zdaniem, prace prowa-
dzone są zbyt wolno. „Często 
nikogo tam nie ma, albo jest 
jeden czy dwóch pracow-
ników” – przekonuje Maria 
Sokolnicka-Guzek z Koalicji 
Centrum.

Ale może należałoby przy-
chodzić na tę budowę, to jest 
rzecz istotna, my chcieliby-
śmy, żeby była taka kontrola 
i ze strony urzędu i radnych 
miejskich, żeby oni tam byli 
i sprawdzali, jeżeli my tak 
mówimy od dłuższego czasu, 
trwa to już dwa czy trzy mie-
siące, od kiedy mówimy gło-
śniej. Chcemy, żeby te kontrole 
się odbywały i za tym szedł 
efekt i szło działanie - mówi 
Maria Sokolnicka-Guzek.

Przedsiębiorcy oczekują 
także audytu odpowiedzial-
nej za remont spółki Poznań-
skie Inwestycje Miejskie. Ce-
lem kontroli ma być przede 
wszystkim przyspieszenie 
prac.

Koalicja Centrum ma też 
inne postulaty. Przedsiębior-
cy domagają się systemowego 
obniżenia czynszu w loka-
lach miejskich dla wszystkich 
dotkniętych skutkami prac. 
Proszą także o zmianę komu-
nikacji marketingowej miasta 
w taki sposób, aby klienci cały 
czas odwiedzali centrum mia-
sta.

Poznańskie władze obiecały 
im powołanie odpowiedzial-
nego za to urzędnika, ale do-
tychczas nikt nie skontakto-
wał się koalicją w tej sprawie.

Poniżej cała rozmowa w audy-
cji Kluczowy Temat:

Łukasz Kaźmierczak: Czy by-
cie przedsiębiorcą w Pozna-
niu to sport ekstremalny?
Maria Sokolnicka-Guzek: 
Ostatnio w samym centrum 
Poznania jest bardzo skompli-
kowana sytuacja, mamy dużo 
problemów i jest to rzeczywi-
ście sport ekstremalny dla nas.

Powołaliście coś takiego 
jak Koalicja Centrum. Tam 
skupiają się restauratorzy, 
przedsiębiorcy, czyli wła-
ściciele lokali usługowych, 
którzy działają w okolicy 
centrum. To jest koalicja 
przeciw czemuś czy na rzecz 
czegoś?
Na rzecz poprawy sytuacji. 
Chcielibyśmy być usłyszeni 
jako osoby, które prowadzą 
tam działalności gospodarcze 
i niestety borykające się z pro-
blemami w związku z remon-
tami, które są bardzo szeroko 
prowadzone w mieście. Zbie-
ramy doświadczenia i wypra-
cowujemy pomysły na rozwią-
zanie sytuacji.

Nie jesteście jeszcze słucha-
ni?

Chcemy być wysłuchani, 
i chcemy, żeby za tym wysłu-
chaniem szło też działanie 
ze strony magistratu. Na tym 
najbardziej zależy.

Mówi pani o byciu poszkodo-
wanym przez remonty. Mia-
sto może powiedzieć jednak, 
że przecież kiedyś trzeba te 
remonty zrobić.
Oczywiście. My nie jesteśmy 
przeciwni. Uważamy, że re-
monty muszą się dziać i to jest 
ważne, żeby mieć infrastruk-
turę nadziemną i podziemną, 
wszystko jest bardzo istotne 
i wiemy, że to w perspektywie 
czasu poprawi tkankę miej-
ską, natomiast obecnie mamy 
regres, tkanka jest cała rozry-
ta, w bardzo szerokim spek-
trum i z tym jest największy 
problem. Nie mamy dostaw, 
nie mamy klientów, ale liczy-
my, że uda się to przekuć w coś 
pozytywnego.

Jak naocznie opisałaby 
pani uderzenie remontami 
w przedsiębiorców? Chodzi 
o skalę zjawiska.
Mamy remonty na Starym 
Rynku, na Świętym Marcinie, 
na al. Marcinkowskiego…

Łatwiej będzie powiedzieć, 
gdzie nie mamy chyba.
Będą dalej na placu Wolności, 
na Ratajczaka, na 27 grudnia, 
na Gwarnej, i to wszystko jed-
nocześnie, właśnie z tym jest 
kłopot. Wiem, że tak po prostu 
wyszło, a skoro tak wyszło, to 
chcemy teraz zadziałać tak, 
żeby udało nam się tam prze-
trwać. My jesteśmy pracodaw-
cami.

Czyli teraz walczycie o prze-
trwanie?
Niestety tak. Jeżeli nie moż-
na do nas dojść czy dojechać, 
a nie wszyscy mogą przejść na 
działalność internetową, bo to 
jednak są też usługodawcy, do 
nas trzeba przyjść, chociażby 
do kancelarii, czy gabinetu, to 
są różne miejsca.

Myślę, że plac Wolności jest 
taką soczewką, w której sku-
piają się te problemy.
Plac jeszcze nie jest sam w re-
moncie. Już wielokrotnie był 
co prawda. Natomiast dojazd 
i wyjazd z placu Wolności, 
jeżeli ktoś pracuje przy placu 
i musi coś załatwić w innej 
części miasta, to jest to bardzo 
utrudnione, stoi w korkach, 
głównie na jednej ulicy, musi 
objechać pół miasta, bo przez 
Kaponierę musimy się prze-
mieszczać na przykład, więc 
jest to bardzo frustrujące.

Rozmawiałem na ten temat 
z władzami miasta. One 
przekonują, że te remonty są 
po to, żeby było lepiej. To tro-
chę jak z remontem mieszka-
nia. Mówią: „będzie pani za-
dowolona”.
Tak, słyszymy to, na to liczy-
my. Chcemy, żeby to było jak 
najlepszej jakości i jak naj-
szybciej zrobione.
Ale macie całą listę zarzu-

tów.
Mamy. Remonty są prowadzo-
ne opieszale, przez pierwsze 
pół roku na Świętym Mar-
cinie i al. Marcinkowskiego 
nie działo się nic oprócz poza 
ustawieniem płotów. A takie 
mamy przynajmniej wraże-
nie. Mamy mnóstwo filmów ze 
środka dnia…

Widziałem. Na przykład 
z godziny 13.
I nikogo tam nie ma, albo jest 
jeden lub dwóch pracowni-
ków.

Wygląda to, jak poligon 
w Biedrusku.
Tak, ale tam coś się dzieje, są 
jakieś ćwiczenia, natomiast 
tutaj jest naprawdę słabo 
i chcielibyśmy to zmienić, 
przyspieszyć. Każdemu wyj-
dzie na lepsze, także miastu, 
jeśli pokaże się, że można to 
zrobić szybciej. To jest cen-
trum. Tutaj można prowadzić 
prace dużo szybciej.

Inaczej też etapować.
Oczywiście. Stary Rynek 
ma cztery pierzeje, dlaczego 
wszystkie są zamknięte?

Może miasto ma jakieś ter-
miny, w których musi wy-
datkować konkretne środki, 
na przykład unijne. Może to 
kwestia cen, miasto przy-
znaje, że poszły one w górę.
Wszystko poszło w górę. Pła-
cimy większe podatki. Każdy 
z nas, nie tylko miasto, płaci 
większe rachunki za prąd i tak 
dalej. My wszystko wiemy, 
wiemy też, że niestety jest woj-
na za miedzą, to jest strasznie 
przykre, ale nie można się 
wszystkim zasłaniać.

A prezydent mówi chociażby 
o wojnie.
To może nie jest tak, że on się 
zasłania, może źle to powie-
działam, ale wskazuje na te 
problemy. My też je widzimy. 
Prowadząc firmy też mamy 
takie problemy. Ale może na-
leżałoby przychodzić na tę bu-
dowę, to jest rzecz istotna, my 
chcielibyśmy, żeby była taka 
kontrola i ze strony urzędu 
i radnych miejskich, żeby oni 
tam byli i sprawdzali, jeżeli 
my tak mówimy od dłuższego 
czasu, trwa to już dwa czy trzy 

miesiące, od kiedy mówimy 
głośniej.

Stąd koalicja? Wyższy po-
ziom lobbowania.
Tak. Chcemy, żeby te kontro-
le się odbywały i za tym szedł 
efekt i szło działanie.

Ale macie też pretensje do 
konkretnej firmy – miejskiej 
spółki córki – odpowiedzial-
nej za remonty. Chcielibyście 
audytu i wgląd w to, jak te re-
monty są robione.
Chcielibyśmy, żeby PIM został 
jednak skontrolowany. To tak 
zwany zastępczy inwestor. 
Generalnych wykonawców, 
czyli te firmy też należałoby 
skontrolować. Nie wiem, może 
nie mają tylu ludzi, wtedy 
trzeba by zacząć działać, żeby 
to się zintensyfikowało i też 
dialog z nami należy prowa-
dzić.

Właśnie chciałem zapytać 
o dialog. Jak to wygląda?
Spotkaliśmy się z prezyden-
tem, spotkanie trwało trzy go-
dziny, zostaliśmy zrozumiani, 
zostały poczynione wstępne 
deklaracje, że podejmiemy 
współpracę. I o to nam cho-
dziło, chcieliśmy współpracy 
przy sprawach komunikacyj-
nych, pijarowych, bo my wie-
my, jakich mamy klientów, 
czego oni oczekują i trzeba to 
połączyć. Miasto to nie jest 
tylko ulica i urząd, tylko ci 
ludzie, którzy wszędzie są i to 
jest dla nas istotne, żeby nasz 
głos był wzięty pod uwagę.

I się spotkaliście.
Tak. Efekt jest taki, że cały 
czas oczekujemy na odpo-
wiedź na list otwarty, któ-
ry przekazaliśmy. Już z do-
świadczenia wiem, że 30 dni 
to jest minimum ile musimy 
poczekać. Co prawda list był 
przekazany wcześniej, ale 
chcielibyśmy, żeby te rzeczy 
były wzięte pod uwagę. Chcie-
libyśmy obniżenia czynszów 
we wszystkich lokalach miej-
skich, które tam są.

Mniejszy ruch nie jest z wa-
szej winy. Miasto mogłoby 
o tym pomyśleć.
Tak, nie z naszej winy, mamy 
wrażenie nawet, że zupełnie 
nie z naszej winy. Oczywi-

ście, kto jak głosował i kto co 
wybierał nie jest istotne, my 
jesteśmy za remontami jak 
najbardziej, ale te czynsze są 
obniżanie, ale chcielibyśmy, 
żeby to było robione zbiorczo 
i dla całego terenu objętego 
pracami.

Wiceprezydent Mariusz 
Wiśniewski mówi, że każ-
dy właściciel nieruchomo-
ści czy lokalu może wnosić 
o częściowe lub całkowite 
rozłożenie podatku od nie-
ruchomości. Oni będą indy-
widualnie każdy taki przy-
padek rozpatrywać.
Zalecam każdemu sprawdze-
nie, jak wygląda taka procedu-
ra. Ona jest dosyć trudna, ale 
oczywiście każdy może i za-
wsze tak było. Jak najbardziej 
prezydent ma rację. Natomiast 
my mówimy o czymś, co ma 
objąć stricte teren centrum 
i najbliższe okolice remonto-
wanych ulic, gdzie dotyka to 
nas najbardziej.

Czyli tam, gdzie jest prowa-
dzony remont, tam na dzień 
dobry powinny zostać wpro-
wadzone obniżki czynszu 
czy podatku?
Tak. Jest 200 działek w Pozna-
niu, które co roku od 6 lat znaj-
dują się w załączniku uchwały 
o podatku od nieruchomości, 
tam jest 200 działek i kilka-
dziesiąt PKD, czyli działalno-
ści, które mogą się ubiegać o 50 
procentową zniżkę. Dlaczego 
te 200 działek jest prioryteto-
wo traktowane w porównaniu 
z tym, co mamy teraz?

To pytanie można postawić 
publicznie.
Tak. My rozmawialiśmy z rad-
nymi, mieliśmy wystąpienie 
na sesji i czekamy naprawdę 
na kontakt.

A może tych ludzi też jest 
mniej w centrum? Tak pre-
zydent sugerował, że jeste-
ście pośrednio temu winni, 
bo przedstawiacie kasan-
dryczne wizje, mówiąc na 
przykład, że nie da się doje-
chać do centrum, wszystko 
jest rozkopane. A prezydent 
przekonuje, że można wejść 
na Stary Rynek, chociaż od 
innej strony, lokale działają, 
restaurację działają. Mówi, 
że może, gdybyście tak nie 
mówili, to nie byłoby tak ma-
łego ruchu.
Wracając do naszego spotka-
nia z prezydentem, ustalili-
śmy tam, że zostanie wyzna-
czona osoba z magistratu, 
która będzie współpracować 
z nami na temat pozytywnego 
pijaru.

Jest taka osoba?
Nie skontaktowała się z nami. 
Natomiast my nie jesteśmy 
tylko malkontentami, my 
mamy w planie działania pro-
mocyjne, żeby pokazać, że 
centrum żyje. Zależy nam na 
tym, żeby to była współpraca, 
tak jak prezydent nam obiecy-
wał na początku, że będzie do 
dyspozycji i jakby nie patrzeć 

wszyscy prezydenci pracują 
na naszą rzecz.

Czy pani ma wrażenie, 
że centrum zyska na tym 
wszystkim? Tak ogólnie.
Ten kierunek jest już nie do 
zmiany.

Ale czy dobry?
To jest serce miasta. Tego się 
nie zmieni. Tu są najważniej-
sze instytucje i zabytki. To 
będzie żywe i na pewno po-
lepszenie infrastruktury jest 
konieczne.

Tylko czy się nie wyprowa-
dzą na przykład przedsię-
biorcy?
To rzeczywiście się dzieje. 
Niestety mamy z tym do czy-
nienia, mieszkańcy też mają 
dosyć.

Ja myślę o tym, że się wylud-
nia centrum z roku na rok. 
I coraz mniej jest mieszkań-
ców rdzennych i przedsię-
biorców.
To jest fakt. Jak powiem o pla-
cu Wolności. W świadomo-
ści poznaniaków, to jest plac 
banków, prawda? Tak wszyscy 
zawsze myśleli. A w tej chwili 
został tam tylko jeden bank. 
Natomiast wszystkie inne 
nieruchomości zmieniają się 
na mieszkalne. To będzie skok 
olbrzymi, jeżeli chodzi o licz-
bę mieszkańców. W tej chwili 
są prowadzone inwestycje. To 
się zmienia i nie każdy widzi 
różne aspekty. Jeżeli chodzi 
o skołowanych i zmęczonych 
ciągłym remontem i tą sytu-
acją napiętą, bo nie wiadomo 
co będzie jutro, ja rozumiem, 
że mają dosyć, dlatego po-
trzebna jest dobra komunika-
cja ze strony miasta, nie prze-
śmiewcze filmiki.

Jeżeli mówimy o prześmiew-
czych filmikach, to chcę się 
odnieść do jeszcze jednej 
wypowiedzi. Jak to jest z ja-
kością usług restauratorów? 
Prezydent zaleca, żeby po-
myśleli nad podniesieniem 
jakości tego, co jest podawa-
ne w lokalach.
To jest takie przykre, nie 
wiem, czy prezydent jest co-
dziennie w innej restauracji 
i czy to sprawdza…

Jak taki ranking kulinarny.
Tak. Zrobił coś takiego. Cały 
czas wspiera też jedną restau-
rację, która też jest z naszych 
podatków utrzymywana, czyli 
ta na Sołaczu. Na pewno tak 
nie jest, jak on mówi. Mamy 
bardzo dobrą ofertę, ona się 
nie zmieniła, zawsze mieliśmy 
tłumy, mówię o czasach przed 
pandemią, bo wtedy możemy 
do czegoś dorównać, więc nie 
tędy droga.

Jedno zdanie, jakie mógłbym 
przekazać władzom miasta?
Prosiłabym o lepszą komuni-
kację, kontakt z nami i otwar-
tość.

Numery telefonów mają?
Mają wszystko.

Remonty w centrum wykańczają biznesy poznaniaków
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28 czerwca 2022 r. w Cen-
trum Kultury w Trzcielu od-
była się uroczystość wręcze-
nia medali „Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie” 11 pa-
rom małżeńskim, które za-
warły związek małżeński 
w 1972 roku. Jedna para nie 
wzięła udziału w uroczysto-
ści. Pan Jarosław Kaczmarek 
– Burmistrz Trzciela doko-
nał aktu dekoracji medalami 
nadanymi przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 
dla osób, które przeżyły 50 
lat w jednym związku mał-
żeńskim, w dowód społecz-
nego uznania dla trwałości 
małżeństwa i rodziny. 4 
pary, które świętowały dia-
mentowe gody otrzymały 
medale „Za zasługi dla mia-
sta i gminy Trzciel”. Jubi-
laci z rąk Pana Burmistrza 
otrzymali listy gratulacyjne. 
Nie zabrakło również toa-
stu, skromnego poczęstunku 
i miłej oprawy artystycznej 
w wykonaniu Agaty Śpiewak. 
W tym roku szanowni jubila-
ci obchodzący złote gody to: 

Państwo Anna i Zygmunt 
Bugaj, Krystyna i Ryszard 
Jaszka, Halina i Adam Kuja-
wa, Zofia i Leon Nadobnik, 

Janina i Stanisław Szabłow-
scy, Anna i Zdzisław Zgoda, 
Danuta i Stanisław Żuk, Ma-
ria i Tadeusz Ptak, Halina 
i Marian Nowakowscy, Kry-
styna i Karol Wojtyna, Gra-
żyna i Marian Kałek, Janina 
i Jan Łastowscy. Diamentowe 
gody świętowali: PaństwoJa-
nina i Bolesław Czuk, Lud-
miła i Albin Kłosowscy, Zofia 
i Adam Szczygieł, Kazimiera 
i Cyryl Taberscy. Wszystkim 
życzymy zdrowia, pomyśl-
ności i wielu dalszych wspól-
nych lat.

50 i 60 lat pożycia 
małżeńskiego

Jaromierz 38, 64-225 Kopanica
tel 68 384 06 45 – tel. kom. 604 222 116, 694 560 009

www.brudlo.com.pl
Zapraszamy na naszego Facebooka oraz Instagram

Polecamy: 
a pelargonie, begonie, niecierpki, surfinie, rośliny ozdobne  

z liści oraz wiele, wiele innych roślin na balkony i tarasy
 a wiszące donice z kwiatami  a byliny i trawy  a rozsadę 

ziół i warzyw a bardzo duży wybór donic, doniczek 
i skrzynek balkonowych

a fachową obsługę i doradztwo
a obsadzanie mis, skrzynek i donic

Godziny otwarcia: pon-pt 7:00-18:00 
sb 7:00-15:00 / niedziele i święta nieczynne 

62-065 Grodzisk Wielkopolski
ul. Powtańców Chocieszyńskich 26

tel. 602 495 869
tel. 61 863 69 29 w 13

www.ubezpieczeniatomex.com.pl

PIEKARNIA CUKIERNIA
EUGENIUSZA KOCIKA
w Rakoniewicach 
Plac Powst. Wlkp.
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Śledczy z łódzkiej Delegatury 
CBA zatrzymali kolejną oso-
bę podejrzaną o wystawianie 
fikcyjnych faktur na ponad 
860 tys. zł. Śledztwo jest w 
toku.

Funkcjonariusze Delega-
tury CBA w Łodzi zatrzyma-
li na terenie województwa 
łódzkiego przedstawiciela 
branży ubezpieczeń, które-
mu Prokuratura Okręgowa 
w Warszawie przedstawiła 
szereg zarzutów, w tym po-
świadczenia nieprawdy w 
fakturach. 

Zatrzymany przez okres 
kilku lat posługiwał się fik-
cyjnymi fakturami, czym 
działał na szkodę Skarbu 
Państwa poprzez uszczuple-
nie w podatku dochodowym. 
Kwota fikcyjnych faktur obję-
tych zarzutami to ponad 860 
tys. zł. Prokurator zastosował 
wobec niego wolnościowe 
środki zapobiegawcze.

To kolejny podejrzany w 
tym postępowaniu. Przed-
miotowe śledztwo jest pro-
wadzone w sprawie wysta-
wiania fikcyjnych faktur, jak 

również w sprawie uszczu-
pleń podatkowych, zarówno 
w podatku dochodowym, 
jak i w podatku VAT. W paź-
dzierniku 2021 roku funkcjo-
nariusze łódzkiej Delegatury 
zatrzymali organizatora nie-
legalnego procederu i wy-
stawcę szeregu nierzetelnych 
dokumentów na gorącym 
uczynku popełnienia prze-
stępstwa przekazania tych 
dokumentów.

Sprawa jest rozwojowa, 
planowane są kolejne zatrzy-
mania.

Funkcjonariusze CBA wspól-
nie z funkcjonariuszami 
CBŚP i KAS, pod nadzorem 
dolnośląskiego pionu PZ 
Prokuratury Krajowej roz-
bili zorganizowaną grupę 
przestępczą wyłudzającą 
pieniądze od klientów noc-
nych klubów go-go. Łącznie 
zatrzymano 22 podejrzanych 
na terenie całej Polski.

Funkcjonariusze krakow-
skiej Delegatury CBA wraz 
z policjantami Centralnego 
Biura Śledczego Policji oraz 
funkcjonariuszami mazo-
wieckiego Urzędu Celno-
-Skarbowego w Warszawie 
przeprowadzili akcję zwią-
zaną z działalnością grupy 
przestępczej, która dokony-
wała rozbojów i oszustw na 
szkodę klientów sieci klubów 
nocnych. Czynności były 
wykonywane pod nadzorem 
Dolnośląskiego Wydziału Za-
miejscowego Departamentu 
do Spraw Przestępczości Zor-
ganizowanej i Korupcji Pro-
kuratury Krajowej we Wro-

cławiu. Ustalenia wskazują, 
że członkowie grupy prowa-
dzili przestępczą działalność 
we Wrocławiu, Krakowie, 
Warszawie, Gdańsku, Kato-
wicach, Rzeszowie i innych 
miastach.

Wszystko wskakuje na to, 
że klienci byli doprowadza-
ni przez personel klubów 
do stanu nieprzytomności 
za pomocą środków psy-
choaktywnych. Z zebrane-
go materiału wynika, że za 
pomocą telefonów poszko-
dowanych dokonywano na-
stępnie manipulacji na ich 
kontach bankowych. Jedno-
cześnie zatrzymani wykony-
wali czynności zmierzające 
do udaremnienia i utrudnia-
nia pochodzenia uzyskanych 
nielegalnie środków finan-
sowych. W działaniach prze-
prowadzonych na terenie ca-
łej Polski wzięło udział ponad 
500 funkcjonariuszy. Akcja 
była efektem wielomiesięcz-
nej, wspólnej pracy wszyst-
kich służb i prokuratury.

Zatrzymani usłysze-
li w prokuraturze zarzuty 
udziału w zorganizowanej 
grupie przestępczej, rozbo-
jów oraz oszustw w tym co 
do mienia znacznej wartości, 
część z zatrzymanych usły-
szała zarzuty kierowania zor-
ganizowaną grupą przestęp-
czą, prania pieniędzy oraz 
popełnienia przestępstw 
karnoskarbowych.

Jednocześnie przeprowa-
dzono przeszukania w po-
nad 100 lokalizacjach, w tym 
w centrali całej sieci klubów, 
w której funkcjonowało cen-
trum monitoringu zlokalizo-
wane w Krakowie.

W toku prowadzonych 
czynności zabezpieczo-
no obszerną dokumentację 
oraz sprzęt komputerowy. 
Na poczet przyszłych kar 
i grzywien zabezpieczono 
pieniądze w różnej walucie, 
samochody i biżuterię. War-
tości zabezpieczonego mie-
nia szacowna jest na kwotę 
ponad 1,2 miliona złotych.

166 zarzutów dotyczących 
m.in. przyjmowania ko-
rzyści majątkowych, oszu-
stwa, składania fałszywych 
oświadczeń oraz prania 
pieniędzy usłyszał były or-
dynator Oddziału Chirurgii 
Ogólnej i Naczyniowej Spe-
cjalistycznego Szpitala im. 
prof. A. Sokołowskiego w 
Zdunowie zatrzymany przez 
CBA.

Funkcjonariusze Dele-
gatury CBA w Szczecinie 
zatrzymali lekarza - byłego 
ordynatora Oddziału Chi-
rurgii Ogólnej i Naczyniowej 
Specjalistycznego Szpitala 
im. prof. A. Sokołowskiego w 
Zdunowie. Czynności prze-
prowadzono w związku z po-
stępowaniem prowadzonym 
pod nadzorem Prokuratury 
Regionalnej w Szczecinie, 
które dotyczy między innymi 
podejrzenia podejmowania 
czynności które mogły uda-
remnić lub znacznie utrud-
nić stwierdzenie przestęp-
nego pochodzenia środków 

płatniczych pochodzących 
z oszustw oraz korzyści ma-
jątkowych przyjmowanych 
w związku z pełnieniem 
funkcji publicznych, poprzez 
przyjmowanie tych środków 
na rzecz Fundacji Pomocy 
Transplantologii w Szczeci-
nie pod pozorem dobrowol-
nych wpłat na cele statutowe 
Fundacji.

W toku prowadzonego po-
stępowania zebrano obszer-
ny materiał dowodowy, w 
tym przesłuchano około 250 
świadków oraz zabezpieczo-
no dokumentację w trakcie 
prowadzonych przeszukań.

Ustalono, że podejrzany 
kwalifikował pacjentów do 
zabiegu w prywatnym ga-
binecie informując, że jest 
możliwość wykonania zabie-
gu na koszt NFZ, jednak czas 
oczekiwania na jego wyko-
nanie wynosić będzie do 2 
lat lub prywatnie, nawet za 
kilka dni. W tym przypadku 
niezbędna była „partycypa-
cja” pacjenta w kosztach rzę-

du 10 000, 00 złotych. Kwota 
miała być wpłacana na konto 
Fundacji Pomocy Transplan-
tologii. Wszystko wskazuje 
na to, że wpłaty pochodzące 
od pacjentów w ramach we-
wnętrznych rozliczeń fun-
dacji były przyporządkowa-
ne do oddziału szpitalnego 
prowadzonego przez podej-
rzanego, a następnie m.in. w 
kwocie prawie 450 000, 00 
złotych trafiły na jego pry-
watne konto.

Ponadto w trakcie śledztwa 
ustalono, że zatrzymany do-
puścił się przestępstwa skła-
dania fałszywych oświad-
czeń podczas udziału w 
komisji przetargowej szpitala 
– oświadczenie o bezstron-
ności. Wszystko wskazuje na 
to, że zatrzymany otrzymy-
wał środki pieniężne z tytułu 
wynagrodzenia od jednej ze 
spółek farmaceutycznych, 
która wygrała postępowanie 
na dostawę sprzętu medycz-
nego dla szpitala.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Prezes Zarządu Fundacji 
Pomocy Transplantolo-
gii w Szczecinie oraz były 
prezes zarządu tej funda-
cji zatrzymani przez CBA. 
W prokuraturze usłyszeli 
zarzuty udziału w zorgani-
zowanej grupie przestępczej 
oraz prania pieniędzy.

Funkcjonariusze Delegatu-
ry CBA w Szczecinie zatrzy-
mali w Warszawie chirurga, 
specjalistę z zakresu trans-
plantologii klinicznej i jed-
nocześnie obecnego Prezesa 
Zarządu Fundacji Pomocy 
Transplantologii w Szczeci-
nie oraz w Lublinie patomor-
fologa, byłego prezesa zarzą-
du wspomnianej Fundacji. 
Obaj usłyszeli w prokuratu-
rze zarzuty udziału w zorga-
nizowanej grupie przestęp-
czej oraz prania pieniędzy.

Czynności przeprowa-
dzono w związku z postę-
powaniem prowadzonym 
pod nadzorem Prokuratury 
Regionalnej w Szczecinie, 

które dotyczy między innymi 
podejrzenia podejmowania 
czynności które mogły uda-
remnić lub znacznie utrud-
nić stwierdzenie przestęp-
nego pochodzenia środków 
płatniczych pochodzących 
z oszustw oraz korzyści ma-
jątkowych przyjmowanych 
w związku z pełnieniem 
funkcji publicznych, poprzez 
przyjmowanie tych środków 
na rzecz Fundacji Pomocy 
Transplantologii w Szczeci-
nie pod pozorem dobrowol-
nych wpłat na cele statutowe 
Fundacji.

W toku prowadzonego 
postępowania zebrano ob-
szerny materiał dowodowy, 
w tym dokumentację banko-
wą oraz zeznania świadków.

Ustalenia wskazują, że 
proceder polegał m.in. na 
podejmowaniu czynności 
mogących udaremnić stwier-
dzenie przestępnego pocho-
dzenia środków płatniczych 
pochodzących z korzyści 

związanych z popełnianiem 
przestępstw korupcyjnych 
i oszustw, w ramach mecha-
nizmu polegającego na wpro-
wadzaniu pacjentów szcze-
cińskiego szpitala w błąd co 
do odpłatności za zabiegi 
chirurgiczne, które były fi-
nansowane z NFZ oraz przyj-
mowania korzyści majątko-
wych za skrócenie terminu 
przyjęcia do szpitala.

Pacjenci wpłacali środki 
na rzecz Fundacji Pomocy 
Transplantologii w Szczeci-
nie spośród, których część 
była przekazywana na kon-
to wcześniej zatrzymanego 
lekarza (https://cba.gov.pl/
pl/aktualnosci/4848,Lekarz-
-p o de j r z a ny- o -kor up c je .
html) Łączna suma korzyści 
uzyskanych przekroczyła 1.5 
mln zł.

Jest to kolejne zatrzymanie 
w ramach tego postępowa-
nia, a śledztwo ma charakter 
rozwojowy.

Zespół Prasowy CBA

Kolejna osoba zamieszana w 
proceder ustawiania przetar-
gów na sprzęt medyczny za-
trzymana przez CBA.

Na polecenie Prokuratury 
Regionalnej we Wrocławiu 
funkcjonariusze warszaw-
skiej Delegatury Centralne-
go Biura Antykorupcyjnego 
zatrzymali kolejną osobę 
w związku z prowadzonym 
śledztwem dotyczącym za-
kłócania postępowań przetar-
gowych na sprzęt medyczny 
dla placówek służby zdrowia 
na terenie kraju. Tym razem 
jest to pracownik placówki 
służby zdrowia. Zatrzymana 
usłyszała już w prokuraturze 
zarzut zakłócania przetar-
gu publicznego na dostawę 

ambulansów wraz z wypo-
sażeniem. Do chwili obecnej 
w sprawie przedstawiono 
zarzuty 10 osobom, w tym 
pracownikom służby zdrowia 
oraz przedstawicielowi fir-
my, która dostarczała sprzęt 
medyczny.  Delegatura CBA w 
Warszawie prowadzi od kilku 
miesięcy postępowanie pod 
nadzorem Prokuratury Re-
gionalnej we Wrocławiu do-
tyczące rozpowszechniania 
informacji mających istotne 
znaczenie dla zawarcia umów 
będących przedmiotem prze-
targów oraz wchodzenia w 
porozumienie z innymi oso-
bami na szkodę instytucji, na 
rzecz których były organizo-
wane przetargi. Postępowanie 

obejmuje lata 2019-2020.
W procederze uczestniczył 

przedstawiciel znanej firmy 
dostarczającej sprzęt me-
dyczny dla placówek służby 
zdrowia, który wchodził w 
nieformalne porozumienie z 
pracownikami tych jednostek 
odpowiedzialnymi za przy-
gotowanie opisu przedmiotu 
zamówienia lub bezpośred-
nio biorącymi udział w pra-
cach komisji przetargowych. 
Łączna wartość zamówień 
objętych śledztwem, w któ-
rych miało dojść do niepra-
widłowości to ok. 5 milionów 
złotych.

Badane są kolejne wątki tej 
sprawy i niewykluczone dal-
sze zatrzymania i zarzuty.

Osiem osób zamieszanych 
w korupcyjny proceder przy 
organizowaniu przetargów 
na rzecz PGNiG S.A. Oddział 
w Zielonej Górze zatrzyma-
nych przez CBA. To nowe po-
stępowanie Biura i pierwsza 
realizacja w tej sprawie.

Funkcjonariusze Delegatu-
ry CBA w Poznaniu prowadzą 
śledztwo nadzorowane przez 
Prokuraturę Okręgową w Zie-
lonej Górze, dotyczące mię-
dzy innymi przyjmowania 
korzyści majątkowych przez 
osoby zatrudnione w spółce 
akcyjnej Skarbu Państwa tj. 
Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo S.A. Oddział 
w Zielonej Górze, w zamian 
za zachowania stanowiące 
czyn nieuczciwej konkuren-
cji, a także działania na szko-
dę ww. spółki, wytwarzania 
i posługiwania się stwierdza-
jącymi nieprawdę fakturami 
oraz prania pieniędzy.

W ostatnich dniach funk-
cjonariusze poznańskiej 
Delegatury CBA zatrzymali 
osiem osób, w tym  pracow-
nika Działu Elektrycznego 
i Automatyki PGNiG S.A. Od-
dział w Zielonej Górze,  oraz 
7 właścicieli i pracowników 

firm z terenu województw 
wielkopolskiego, lubuskiego, 
mazowieckiego, łódzkiego, 
dolnośląskiego oraz śląskie-
go zamieszanych w korupcyj-
ny proceder.

Wszyscy usłyszeli już za-
rzuty w prokuraturze. Wobec 
jednego z zatrzymanych sąd 
przychylił się do wniosku 
prokuratury o tymczasowy 
areszt. Natomiast wobec 
pozostałych zastosowano 
wolnościowe środki zapobie-
gawcze.

Zgromadzony w sprawie 
materiał dowodowy świad-
czy między innymi o tym , że 
pracownik Działu Elektrycz-
nego i Automatyki PGNiG S.A. 
Oddział w Zielonej Górze od 
marca 2020 roku do kwietnia 
2021 roku, działając w celu 
osiągnięcia korzyści mająt-
kowej wszedł w nieformalne 
porozumienie z właściciela-
mi firm, na etapie prowadzo-
nych postępowań przetargo-
wych, przekazując im istotne 
informacje oraz sztucznie za-
wyżając wartości zleconych 
usług o kwotę co najmniej 
588 tys. zł, czym w efekcie 
doprowadził PGNiG S.A. Od-
dział w Zielonej Górze do nie-

korzystnego rozporządzenia 
mieniem znacznej wartości. 
Następnie uzyskaną w ten 
sposób kwotę przyjął jako ła-
pówkę pod pozorem zapłaty 
za rzekome usługi projekto-
we świadczone na rzecz tych 
podmiotów w ramach prowa-
dzonej własnej działalności 
gospodarczej, na podstawie 
faktur VAT, które nie od-
zwierciedlały rzeczywistych 
zdarzeń gospodarczych.

Zatrzymany pracownik 
odpowiadał za realizację 
umów ramowych zawar-
tych z różnymi podmiotami 
gospodarczymi na kom-
pleksową obsługę serwi-
sową urządzeń i instalacji 
elektrycznych w obiektach 
wydobywczych, to jest prze-
glądów, napraw i serwisów 
rozdzielnic niskiego i śred-
niego napięcia na terenie ko-
palń oraz magazynów gazu 
podlegających Oddziałowi 
PGNiG w Zielonej Górze.

Ze wstępnych ustaleń wy-
nika, że proceder mógł być 
prowadzony w dłuższym 
okresie czasu, a  sprawcy 
uczynili sobie z niego stałe 
źródło dochodów. Sprawa ma 
charakter rozwojowy.

Fikcyjne faktury na 860 tys zł.

Wyłudzali pieniądze w nocnych klubach

Lekarz podejrzany o korupcję

Lekarze zatrzymani przez CBA

Ustawione przetargi na sprzęt medyczny

Korupcja przy zamówieniach w PGNiG S.A
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Premier Mateusz Morawiecki 
ogłosił dziś wyniki II naboru 
w ramach Rządowego Fun-
duszu Polski Ład: Programu 
Inwestycji Strategicznych. 
Samorządy w całym kraju 
otrzymają dofinansowanie 
na łącznie ponad 30 mld zł. 
Do Wielkopolski trafią środki 
w wysokości 2 777 431 627 zł. 

- W skali całego kraju 98% 
samorządów złożyło wnioski. 
Każdy z tych samorządów, 
który zgłosił ten wniosek, 
przynajmniej na jeden wnio-
sek będzie mógł otrzymać 
środki. Nie będzie samorządu 
który aplikował i nie dostał 
dofinansowania. To świad-
czy o skali zainteresowania 
i potrzeb, jakie samorządy 
posiadają w sferze inwestycji 
– podkreślił wojewoda wiel-
kopolski Michał Zieliński. 

W I naborze w 2021 roku 
do wielkopolskich samorzą-
dów trafiło blisko 1 980 055 
704,53 zł na dofinansowanie 
369 projektów. W II naborze 
wsparcie finansowe uzyska-
ły 504 projekty, co jest drugą 
najwyższą liczbą w kraju, za-

raz po województwie mazo-
wieckim, gdzie dofinansowa-
nie otrzyma 607 inwestycji. 

W ramach II naboru pro-
gramu do Wielkopolski trafi:

a 1 265 806 993 zł na infra-
strukturę drogową,

a 939 669  321 zł na infra-
strukturę publiczną,

a 463 116  144 zł na infra-
strukturę wodno-kanaliza-
cyjną,

a 114 839 169 zł na działa-
nia pro ekologiczne.

- Bardzo ważnym obsza-
rem, gdzie inwestycje będą 
realizowane, to inwestycje 
wodno-kanalizacyjne. To 
niezwykle istotny obszar 
inwestycji strategicznych, 
ponieważ często właśnie te 
mniejsze gminy nie byłoby 
stać na remont chociażby 
oczyszczalni ścieków. Przy-
kładem jest tutaj gmina Wie-
lichowo, która otrzymała na 
ten cel ponad 14 mln zł – mó-
wił wojewoda wielkopolski 
Michał Zieliński. 

Podczas konferencji wrę-
czona została pierwsza pro-
mesa dla gminy Swarzędz 

na łączną kwotę 30 mln zł 
na realizację dwóch inwe-
stycji - rozbudowę ul. Z. 
Grudzińskiego w Swarzędzu 
i Jasinie oraz ul. Pszennej 
w Łowęcinie, a także budowę 
Integracyjnego Ośrodka Re-
habilitacji i Terapii dla dzieci 
niepełnosprawnych w Swa-
rzędzu. Program Inwestycji 
Strategicznych to dofinan-
sowanie na budowę i mo-
dernizację, m.in. dróg, szkół, 
przedszkoli żłobków, ale 
również ścieżek rowerowych 
oraz infrastruktury wodno-
-kanalizacyjnej. To jedyny 
w historii program komplek-
sowego wsparcia inwestycyj-
nego samorządów w formie 
bezzwrotnego dofinansowa-
nia inwestycji bliskich miesz-
kańcom. Rządowy Fundusz 
Polski Ład: Program Inwesty-
cji Strategicznych ma na celu 
zwiększenie skali inwestycji 
publicznych przez bezzwrot-
ne dofinansowanie inwesty-
cji realizowanych przez JST. 
Program realizowany jest po-
przez promesy inwestycyjne 
udzielane przez BGK.  

Ponad dwa miliardy na inwestycje 
w Wielkopolsce

Leczenie onkologiczne to 
opieka nad pacjentami, u 
których zdiagnozowana zo-
stała choroba nowotworowa 
lub istnieje jej podejrzenie. 
Pacjenci z takim rozpozna-
niem lub podejrzeniem, w 
ramach leczenia szpitalne-
go, mogą zostać przyjęci na 
oddziały onkologiczne lub 
inne. Przykładowo, pacjent-
ka ze zdiagnozowanym ra-
kiem jajnika może być opero-
wana w oddziale ginekologii 
onkologicznej (zakres onko-
logiczny), ale też na oddziale 
chirurgii ogólnej lub położ-
nictwa i ginekologii (zakresy 
nieonkologiczne). Podobnie 
pacjent z nowotworem płuc 
może trafić na onkologię kli-
niczną lub też oddział cho-
rób płuc albo chirurgii klatki 
piersiowej. W Wielkopolsce 
około jedna trzecia pacjen-
tów wymagających leczenia 
w kierunku nowotworu tra-
fia na oddziały onkologicz-
ne, dwie trzecie natomiast 
leczonych jest w pozostałych 
zakresach. Oddziały nieon-
kologiczne, które najczęściej 
zajmują się chorymi z cho-
robami nowotworowymi to 

chirurgie ogólne, położnic-
two i ginekologia, urologia, 
choroby wewnętrzne, a tak-
że otolaryngologia, choroby 
płuc, endokrynologia, chi-
rurgia klatki piersiowej, neu-
rologia czy neurochirurgia. 
Zakresy onkologiczne na-
tomiast, którymi dysponują 
wielkopolskie placówki to: 
chirurgia onkologiczna, gi-
nekologia onkologiczna, he-
matologia, onkologia i hema-
tologia dziecięca, onkologia 
kliniczna, a także komplek-
sowa opieka KON-JG i kom-
pleksowa opieka KON-PIERŚ. 
Pacjenci mogą korzystać z 
leczenia szpitalnego w trybie 
standardowej hospitalizacji, 
a także w trybie planowym 
albo jednodniowym. 

Wielkopolski oddział NFZ 
przyjrzał się, jak wyglądało 
leczenie pacjentów onko-
logicznych w latach 2019-
2022. Był to trudny czas dla 
całego systemu ochrony 
zdrowia, jednak poczyniono 
wiele starań, aby osoby, u 
których zdiagnozowano lub 
podejrzewano chorobę no-
wotworową były szczególnie 
chronione. Gdy w pierwszym 

okresie pandemii szpitale 
były zmuszone ograniczyć 
przyjęcia planowe, nie do-
tyczyło to w żaden sposób 
onkologii. Oddziały onkolo-
giczne nie były przekształ-
cane na covidowe, a kadra 
medyczna zajmująca się pa-
cjentami onkologicznymi nie 
była angażowana w leczenie 
chorych z COVID-19. 

 W czasie pandemii, w 
wielkopolskim oddziale NFZ 
został utworzony Zespół 
Onkologiczny, który na bie-
żąco monitorował sytuację 
pacjentów wymagających 
diagnostyki lub leczenia on-
kologicznego. Celem prac 
zespołu było zapewnienie 
potrzebującym pacjentom 
dostępu do leczenia oraz 
dbanie o odpowiednią jakość 
świadczeń. Od 2019 do 2021 
roku najwięcej pacjentów 
onkologicznych w ramach 
hospitalizacji na terenie na-
szego regionu leczyło się w 
Wielkopolskim Centrum 
Onkologii. W 2019 roku pod-
miot ten przyjął 7113 osób z 
chorobami nowotworowy-
mi, w 2020 roku było to 6148 
pacjentów, a w 2021 – 6620 

chorych. W I kwartale bie-
żącego roku do WCO trafiło 
1978 pacjentów onkologicz-
nych. Na drugim miejscu pod 
względem liczby hospitalizo-
wanych pacjentów onkolo-
gicznych wśród podmiotów 
z zakresami onkologicznymi 
był Szpital Kliniczny UMP 
im. H. Święcickiego w Pozna-
niu. W 2019 roku trafiło tu 
4147 chorych, w 2020 – roku 
było to 3627 osób, a w roku 
2021 – 4171. Po połączeniu 
się tej placówki ze Szpitalem 
Klinicznym UMP Przemie-
nienia Pańskiego (który w 
latach 2019-2021 leczył po-
nad 3 tys. pacjentów onkolo-
gicznych rocznie), podmiot 
ten wyprzedził WCO i w I 
kwartale tego roku przyjął 
2390 pacjentów z choroba-
mi nowotworowymi. Ponad 
3 tys. pacjentów onkologicz-
nych przyjęło w 2019 roku 
Wielkopolskie Centrum Pul-
monologii i Torakochirurgii 
w Poznaniu. W 2020 roku 
ich liczba spadła do 2977, a 
w 2021 do 2921. W I kwartale 
tego roku do WCPiT trafiło 
939 pacjentów onkologicz-
nych. 

Szpitalami spoza Pozna-
nia, posiadającymi zakresy 
onkologiczne, które przyj-
mują najwięcej pacjentów 
onkologicznych są: Woje-
wódzki Szpital Zespolony w 
Koninie, Pleszewskie Cen-
trum Medyczne, Szpital Wo-
jewódzki w Lesznie, Szpital 
Wojewódzki w Kaliszu oraz 
dwie placówki z Piły: Ars Me-
dical i Szpital Specjalistycz-
ny. 

Z raportów przysyłanych 
do WOW NFZ przez szpita-
le wynika, że najczęstszymi 
jednostkami chorobowymi 
rozpoznawanymi u pacjen-
tów onkologicznych są no-
wotwory niezłośliwe oraz 
nowotwory o niepewnym 
lub nieznanym charakterze 
(to często przypadki wyma-
gające dalszej diagnostyki 
szpitalnej). W sumie w 2019 
roku z powodu tych nowo-
tworów zostało zakwalifi-
kowanych do szpitali 27,4 
tys. pacjentów, w 2020 roku 
było to 20,7 tys. pacjentów, 
w 2021 roku liczba ta wzro-
sła do 23,8 tys. chorych. W 
pierwszym kwartale tego 
roku nowotwory niezłośliwe 

oraz o niepewnym lub nie-
znanym charakterze rozpo-
znano u 6,2 tysięcy pacjen-
tów. Na trzecim miejscu pod 
względem liczby rozpoznań 
wielkopolskie szpitale w 
swoich raportach wykazały 
nowotwory złośliwe narzą-
dów układu pokarmowego. 
Pacjentów z taką jednostką 
chorobową wielkopolskie 
szpitale przyjęły w 2019 roku 
prawie 6 tysięcy, w kolejnym 
roku było to 5,4 tys., rok 
później – 5,2 tys., a w pierw-
szym kwartale tego roku to 
1555 chorych. Na czwartym 
miejscu pod względem czę-
stości rozpoznawania wiel-
kopolskie szpitale wskazują 
nowotwory złośliwe układu 
oddechowego i narządów 
klatki piersiowej, następ-
nie nowotwory złośliwe 
układu moczowego i dalej 
nowotwory złośliwe piersi. 
Tych ostatnich w 2019 roku 
było rozpoznanych 2831, a 
w pierwszym kwartale tego 
roku podczas leczenia szpi-
talnego zdiagnozowano w 
ten sposób 1038 chorych.

Roman Szymański

Leczenie pacjentów onkologicznych

21 czerwca rozstrzygnięty 
został konkurs promujący 
tematykę Odnawialnych Źró-
deł Energii (OZE) organizo-
wany przez Samorząd Woje-
wództwa Wielkopolowego pt. 
CZTERY PORY ROKU Z OZE. 
Wręczone zostały nagrody 
autorom najlepszych prac 
z subregionu leszczyńskiego.

Uroczyste rozstrzygnięcie 
konkursu odbyło się w sie-
dzibie Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wiel-
kopolskiego w Poznaniu. 
Podczas uroczystości Wi-
cemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego Krzysztof 
Grabowski podsumował 
przebieg konkursu, pogra-
tulował uczestnikom oraz 
wręczył nagrody laureatom 
i wyróżnionym. Tegoroczna 
10. edycja konkursu skiero-
wana była do dwóch grup 
uczniów szkół podstawo-
wych. Uczniowie klas IV - VI 
w ramach konkursu mieli 
przygotować plakat, z ko-
lei uczniowie klas VII - VIII 
zmierzyli się z rozwiąza-
niem testu z zakresu odna-
wialnych źródeł energii oraz 
wykonaniem pracy w formie 
kalendarza na 2023 rok. Te-
matyką przygotowanych 
prac były odnawialne źródła 
energii.

Odnawialne Źródła Ener-
gii to wyzwanie i przyszłość, 
przed którymi stoi młodzież 
i przyszłe pokolenia aby za-
spokoić zapotrzebowanie 
na energię niezbędną ludz-
kości. Konkurs organizowa-
ny przez Samorząd Woje-
wództwa Wielkopolskiego 
to okazja do zapoznania się 

z tematyką dotyczącą od-
nawialnych źródeł energii. 
Uczniowie klas IV – VI i VII – 
VIII biorąc udział w konkur-
sie robią pierwszy krok do 
wzrostu świadomości doty-
czącej ochrony środowiska, 
inspiracji dalszych działań 
zmianujących nasze oto-
czenie na mniej szkodliwe 
i bardziej zdrowe. Edukacja 
najmłodszych pokoleń w du-
chu ochrony zasobów i stanu  
naszej planety oraz efektyw-
nego wykorzystania alter-
natywnych źródeł energii 
to jedno z najważniejszych 
zadań systemu edukacji. – 
mówi Krzysztof Grabowski 
Wicemarszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego

W ramach konkursu 
uczniowie klas IV-VI prze-
słali 22 prace, a uczniowie 
z klas VII-VIII 16 prac. Prace 
przesłane w ramach konkur-
su zostały ocenione przez 
kapitułę konkursową pod 
kątem ich zgodności z tema-
tyką, stopniem trudności wy-
konania, estetyki pracy oraz 
pomysłowości autora. Łączna 
wartość nagród, przyzna-
nych w ramach konkursu dla 
laureatów i szkół z subregio-
nu leszczyńskiego wynosi 
ponad 13,1 tys. zł.

W subregionie leszczyń-
skim w grupie klas IV-VI wy-
łoniono:

I miejsce – Justyna Koza, 
klasa IV, Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 
w Nowym Tomyślu

II miejsce – Kacper Przy-
była, klasa IV, Szkoła Podsta-
wowa nr 1 im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Nowym Tomyślu

III miejsce – Anastazja Au-
gustyniak, klasa V, Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Tade-
usza Kościuszki w Nowym 
Tomyślu

wyróżnienie –  Wiktoria 
Ratajska, klasa V, Szkoła Pod-
stawowa we Wroniawach.

Uczniowie klas VII-VIII 
nagrodzeni przez kapitułę 
konkursową:

I miejsce –   Kamil Mar-
cinkowski, klasa VII, Szkoła 
Podstawowa nr 13 z Oddzia-
łami

Integracyjnymi im. Króla 
Stanisława Leszczyńskiego 
w Lesznie,

II miejsce – Mateusz Bart-
kowiak, klasa VIII, Szkoła 
Podstawowa nr 13 z Oddzia-
łami

Integracyjnymi im. Króla 
Stanisława Leszczyńskiego 
w Lesznie,

III miejsce – Mateusz Kar-
łowski, klasa VIII, Szkoła 
Podstawowa z Oddziałam 
Dwujęzycznymi im. A. i WŁ. 
Niegolewskich w Opalenicy,

wyróżnienie – Anoushka 
Szkudlarska, klasa VII, Szko-
ła Podstawowa nr 13 z Od-
działami Integracyjnymi im. 
Króla Stanisława Leszczyń-
skiego w Lesznie.

Ponadto Zarząd Woje-
wództwa Wielkopolskiego 
przyznał nagrody pieniężne 
w obydwóch konkursach dla 
szkół z której pochodzi dany 
laureat, o wartości:

- 1000 zł dla szkoły w No-
wym Tomyślu i Lesznie,

- 700 zł dla szkoły w No-
wym Tomyślu i Lesznie,

- 500 zł dla szkoły w No-
wym Tomyślu i Opalenicy.

Konkurs „CZTERY PORY ROKU Z OZE”
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Jarosław Marek Rymkiewicz 
zmarł w wieku 86 lat. Poniżej 
przypominamy wywiad zasłu-
żonego poety, eseisty, drama-
turga i krytyka literackiego, 
który ukazał się w tygodniku 
„Sieci” w 2016 roku.

Joanna Lichocka: Zdaniem 
Gazety Wyborczej - choć 
prawdę mówiąc nie wiem, 
czy warto jeszcze się odnosić 
do tego tytułu - wszystko, 
co teraz się dzieje, jest przez 
pana – jest pana winą. Jest 
pan poetą dobrej zmiany 
realizowanej przez PiS, ide-
ologiem obozu, który teraz 
rządzi. I nie muszę doda-
wać, że wszystko to, co się 
dzieje, jest oczywiście zda-
niem GW straszne.
Jarosław Marek Rymkie-
wicz: Muszę przyznać, że to, 
co napisał o moich książ-
kach pan dziennikarz z Ga-
zety Wyborczej, jest dla mnie 
bardzo pochlebne. Ale ja je-
stem starym człowiekiem, 
a na starym pochlebstwa nie 
robią wielkiego wrażenia. Nie 
zależy mi na tym, żeby mnie 
chwalono, bo nie zabiorę tego 
ze sobą – tam gdzie idę. Jeśli 
na czymś mi zależy, to na tym, 
żeby zrobić jeszcze coś dobre-
go – coś dobrego napisać – coś 
takiego, co się komuś w życiu 
przyda. Jeśli rzeczywiście 
uzyskałem jakiś wpływ – nie 
tyle na to, co w ostatnich latach 
działo się w Polsce, ile na to, 
co w Polsce myślano, to dlate-
go, że przypominałem w moich 
książkach, czego uczą nas 
dzieje polskie oraz literatura 
polska – i jak te nauki należy 
rozumieć. Przypominałem to, 
owszem, dlatego, że chciałem 
służyć sprawie polskiej. Je-
stem więc co najwyżej trochę 
współodpowiedzialny. Bo-
wiem za to wszystko, co się te-
raz u nas dzieje, i za to, co stało 
się na jesieni 2015 roku – 
wreszcie się stało! a myślałem, 
że nie dożyję!– odpowiedzialni 
są nasi wielcy przodkowie, 
wielcy pisarze polscy. Odpo-
wiedzialny jest Jan Kochanow-
ski, odpowiedzialni są Adam 
Mickiewicz, Juliusz Słowacki, 
Stefan Żeromski i Stanisław 
Wyspiański. I jeszcze inni. 
A ja tylko przypominałem ich 
myśl najważniejszą – byłem ich 
niezdarnym sługą, niezdarnym 
tłumaczem tej myśli.

Twierdzi pan, że Jarosław 
Kaczyński wygrał w Pol-
sce wybory, bo Stefan Że-
romski napisał „Popioły”, 
„Wiatr od morza”?
Właśnie tak myślę. To oni, 
Żeromski, Mickiewicz, Ko-
chanowski są odpowiedzialni 
za to, że polscy patrioci wy-
grali jesienne wybory 2015 
roku. To oni są odpowiedzial-
ni, ponieważ to oni uczy-
li nas przez wieki miłości 
do ojczyzny; i mówili nam, 
za co mamy ją kochać – czym 
jest to, co jest w niej godne 
kochania. To jest myśl naj-
ważniejsza Popiołów, Pana 
Tadeusza, Anhellego i Wesela 
– macie kochać Polskę; i macie 
zadbać o to, żeby ona wiecz-
nie istniała – nawet w lodach 
Sybiru. Tego nas uczyli, tego 
uczyła nas literatura polska, 
a my pojęliśmy tę myśl i dla-
tego wygraliśmy. To, co się 
stało – po latach kłamstw, upo-
korzeń i podłości – jest więc 

prostym skutkiem ujawnienia 
się tej miłości. Nasza miłość 
była obrażana, lekceważona, 
lżona i wyśmiewana przez 
wrogów Polski, przez tych 
Polaków, którzy są wrogami 
Polski. Ale to wszystko okaza-
ło się nieskuteczne i literatura 
polska swoim niewidzialnym 
wpływem zadecydowała o lo-
sach Polski. Jest bowiem tak, 
że z literaturą, z wielkimi 
pisarzami w żaden sposób nie 
można wygrać – wielkie dzieła 
ducha i umysłu mają siłę – ta-
jemniczą, niewidzialną – która 
ujawnia się wtedy, kiedy chce. 
Tak jak nasza miłość do Polski, 
tak i nasza literatura narodowa 
była przez tych, którzy w ostat-
nich latach rządzili Polską, 
lekceważona, wyśmiewana, 
marginalizowana, wyrzucana 
ze szkół – wydawałoby się, 
skazana już na nieistnienie. 
Tym złym ludziom chodziło 
oczywiście o to, żeby dzieci 
nie uczyły się miłości do Pol-
ski, żeby pokochały coś no-
woczesnego i milszego niż 
Polska – jakieś popkulturowe 
głupoty. Ale na nic zdały się 
ich wysiłki, bo nie można 
wygrać z wielkimi pisarzami 
– oni są nieśmiertelni i na za-
wsze pozostaną tutaj z nami. 
Warto tu jednak zauważyć, 
że jeśli chodzi o literaturę 
polską, to jest też i tak, że ona 
w swojej całości, wszystkimi 
swoimi dziełami, nawet tymi 
podrzędnymi, oddziaływała 
i nadal oddziałuje na losy 
Polaków. To wydaje mi się 
bardzo tajemnicze – i nie po-
trafię wytłumaczyć, dlaczego 
tak się dzieje. Może w tym 
jest jakaś szczególność naszej 
literatury narodowej, może 
to odsłania jej szczególne 
przeznaczenie – że również 
pisarze niewielkiego talentu 
przykładają się do wielkiego 
wysiłku uczenia Polaków, jak 
należy służyć swojej ojczyźnie. 
Na przykład Władysław Bełza, 
zmarły przed ponad stu laty 
lwowianin, który dzięki jed-
nemu małemu wierszykowi 
wszedł do panteonu wielkich 
Polaków – bo dobrze się Pol-
sce przysłużył.

„Kto ty jesteś…”.
„Polak mały. Jaki znak twój? 
Orzeł biały”. „A w co wie-
rzysz? W Polskę wierzę”. 
To wierszyk, który Bełza na-
pisał koło roku 1900. Trochę 
później pojawiła się też wer-
sja dla polskich dziewczy-
nek. Zmieniona została tylko 
pierwsza strofa: Nie wiem, jak 
to było – czy to Bełza tę strofę 
dopisał, czy ktoś inny. „Kto 
ty jesteś? Polka mała. Jaki znak 
twój? Lilia biała”.

Nie znałam tej wersji.
Tego wierszyka nauczyłem się, 
kiedy miałem pięć czy sześć 
lat, w roku 1940 czy 1941, 
w okupowanej przez Niem-
ców Warszawie. Pamiętam, 
że wiele razy deklamowałem 
go w dużym jadalnym pokoju 
w mieszkaniu moich dziad-
ków przy ulicy Koszykowej. 
„A w co wierzysz? W Polskę 
wierzę”. Minęło siedemdziesiąt 
kilka lat, odeszły dwa pokole-
nia, odchodzi trzecie, to moje, 
świat zmienił się nie do po-
znania, a mój wnuk Ignacy, 
który ma sześć lat, na pytanie 
– a w co wierzysz? – odpowia-
da: w Polskę wierzę. Słucham 

tego i mam łzy w oczach. 
To dlatego, że jestem stary, 
a stary łatwo się wzrusza? 
Może raczej dlatego że spełnia 
się moje marzenie o wiecznej 
Polsce. Kiedyś, jak pani spotka 
tu Ignacego, to on wyrecy-
tuje pani cały ten wierszyk. 
Obaj go dla pani wyrecytu-
jemy – na dwa głosy: głos 
stary i głos dziecinny. W latach 
wojny z Niemcami nauczono 
mnie jeszcze innych wierszy 
i wierszyków, które pamiętam 
w kawałkach. „Jedzie, jedzie 
na kasztance”, „Synkowie 
moi, poszedłem w bój”, „Już 
ją widzieli idącą / żołnierze 
nasi w okopach; / koronę miała 
na głowie / i krew zakrzepłą 
na stopach”. Minął rok czy 
dwa i matka, też w mieszkaniu 
na Koszykowej, przeczytała 
mi na glos Anhellego – niesto-
sowna lektura! Tak to zostałem 
wtajemniczony – otworzyły 
się drzwi i zaproszono mnie, 
żebym wszedł.

Mówimy teraz o tożsamości, 
a nie o wyborach politycz-
nych. Bo przecież, może ktoś 
powiedzieć, choć prawie nikt 
tego tak nie mówi, że w paź-
dzierniku dokonała się nor-
malna zmiana demokratycz-
na. Jedna partia wygrała 
z drugą, choć ta, co przegra-
ła, nie bardzo chce się z tym 
pogodzić. Cóż to ma – ktoś 
racjonalny, zimno myślący 
mógłby spytać – wspólne-
go z Bełzą?
Owszem, to co wydarzyło 
się na jesieni, to był wybór 
polityczny. Każde wybory 
parlamentarne są wybora-
mi politycznymi. Ale za tym 
naszym jesiennym wyborem 
politycznym stało coś znacznie 
ważniejszego i poważniejsze-
go. W istocie było bowiem tak, 
że nie głosowaliśmy za prawi-
cą czy przeciw lewicy. Ja nie 
jestem ani prawicowcem, ani 
lewicowcem. Nawet długo bym 
się wahał, gdyby ktoś mnie 
zapytał, czy mam poglądy 
konserwatywne. Trochę jestem 
konserwatystą, trochę republi-
kaninem, trochę jakobinem. 
Konserwatywna jakobińska 
rewolucja – to mi się podoba. 
Ale przecież nie głosowaliśmy, 
żeby dać wyraz naszym poglą-
dom politycznym, bo mieliśmy 
znacznie ważniejszy problem 
niż problem takich czy in-
nych poglądów. Głosowaliśmy, 
żeby uratować Polskę. Prawo 
i Sprawiedliwość wygrało 
wybory, bo Polacy zrozumieli, 
że są wynaradawiani. Zro-
zumieli, że Polska jest lżo-
na, poniżana, wyśmiewana 
i że to wszystko, co się dzieje 
na naszych ziemiach, zmierza 
do likwidacji Polski.

Że chodzi o to, żeby Polski 
nie było?
Albo żeby była tylko jakimś 
niejasnym wspomnieniem, 
ale wspomnieniem nieprzy-
jemnym, którego lepiej nie 
wspominać, czy niejasnym 
widmem, które można gdzieś 
wprawdzie zobaczyć, ale któ-
rego lepiej nie oglądać, bo jest 
odrażające, ohydne, cuchnące. 
Do tego oni zmierzali, ci źli 
ludzie, którzy sprzedawali Pol-
skę i chcieli zrobić z niej nie-
miecki protektorat – i Polacy 
to zrozumieli. A zrozumiaw-
szy to, uznali, że dzieje się 
coś, co zagraża ich tożsamości, 

ich dziejom, ich przodkom, 
ich przeszłości i przyszłości – 
a więc ich tutejszemu istnieniu. 
I doszli do wniosku, że chcą 
uratować Polskę – chcą być Po-
lakami. I właśnie dlatego odda-
li swoje głosy na partię, która 
mówiła, że ją uratuje. Jestem 
pewien, że wielu Polaków, któ-
rzy głosowali w październiku 
na Prawo i Sprawiedliwość, nie 
zgadza z programem tej partii; 
nie zgadza się na jej prawico-
wość albo na jej lewicowość; 
albo trochę się zgadza, a trochę 
nie. Ja też trochę się zgadzam, 
a trochę nie zgadzam. Głoso-
waliśmy na tę partię, ponieważ 
obiecała nam, że uratuje Pol-
skę. Niechże więc ją teraz ra-
tuje – trzymamy pana za słowo, 
drogi panie Jarosławie – niech 
ją ratuje przed złymi ludźmi, 
którzy nazywają się Polaka-
mi, ale nie są już Polakami, 
bo chcą likwidacji Polski, 
bo mówią, że Polska to jest coś 
nienormalnego, co powinno 
znaleźć się w psychiatryku.

Sporo takich wypowiedzi 
pojawiło się teraz – ktoś 
nawet w niemieckim tygo-
dniku wydawanym w Polsce 
wyraził życzenie, żeby Polska 
przestała istnieć. Chociaż 
na chwilę. Dowiadujemy się 
też, że nowoczesne społe-
czeństwo tworzy struktury 
nie opierające się o wspólnotę 
narodową. Nowoczesne jest 
to, co wynarodowione.
Niemieckie gazety wychodzą-
ce w Polsce w polskim języku 
powinny zostać zlikwidowane. 
„Nie będzie Niemiec pluł nam 
w twarz ni dzieci nam germa-
nił”. A co do tych ludzi, o któ-
rych pani mówi, to dla nich 
każdy powód jest dobry, żeby 
Polskę zlikwidować i żeby ona 
przestała istnieć. Polska jest 
im niepotrzebna, bo równie do-
brze – a może i lepiej – będzie 
się im powodzić pod rosyjską 
czy niemiecką władzą, w nie-
mieckim protektoracie albo 
w jakiejś ponownie tu zainsta-
lowanej Generalnej Guberni. 
Wymyślają więc różne non-
sensowne powody, dla których 
Polskę trzeba zlikwidować. 
Polski należy się pozbyć, po-
nieważ nie jest nowoczesna 
i nie potrafi albo i nie chce 
się unowocześnić, ponieważ 
jest zacofana, ponieważ jest 
ciemna, głupia i katolicka, 
ponieważ jest awanturnicą, 
która wciąż wznieca jakieś 
awantury, ponieważ jest nie-
odpowiedzialna i sprowokuje 
wojnę atomową, ponieważ ist-
nieje Unia Europejska i to wy-
starczy, i tak dalej. Ciekawe, 
że różne nonsensowne powody, 
dla których Polska powinna 
zostać zlikwidowana i wy-
mazana z mapy Europy– nie-
kiedy nawet trochę podobne 
do tych wymienionych – po-
jawiały się już kilka wieków 
temu – w wieku osiemnastym 
i dziewiętnastym i dwudzie-
stym. Różnica jest tylko taka, 
że wówczas te powody, które 
miały usprawiedliwić rozbiór 
Polski, wymyślano w Peters-
burgu, Berlinie i Wiedniu, 
a teraz wymyślają je z upodo-
baniem Polacy, którzy już nie 
chcą być Polakami.

Książe Adama Jerzy Czar-
toryski jest autorem takiego 
słynnego zdania: „W ciągu 
całego mego życia widziałem 

w naszym kraju tylko dwie 
partie. Partię polską i anty-
polską, ludzi godnych i ludzi 
bez sumienia, tych, którzy 
pragnęli ojczyzny wolnej 
i niepodległej, i tych, którzy 
woleli upadlające obce pa-
nowanie”.
Mądry stary książę. Ale wła-
ściwie nie książę, bo przecież 
ostatni nasz król de facto. 
W tym jednym zdaniu jest 
cała prawda o naszej sytuacji – 
o obecnej sytuacji politycznej 
w Polsce. Znowu mamy tylko 
dwie partie, polską i anty-
polską, żadnej innej nie ma. 
Wszystko się więc powtarza, 
z czego można wyciągnąć 
wniosek, wreszcie dość ba-
nalny, że zdrada jest trwałym 
i nie dającym się wyelimino-
wać elementem natury ludz-
kiej – zdrajcy zawsze byli 
i zawsze będą – a tych, którzy 
mają ochotę zdradzić i czer-
pać korzyści ze zdrady, może 
powstrzymać tylko strach 
przed katowskim toporem 
albo drabiną i konopnym sznu-
rem. Wieszać można zresz-
tą także i na lejcach, co lud 
Warszawy udowodnił w roku 
1794. No i znów powiedzą, 
że ja wzywam do wieszania 
na warszawskich latarniach – 
a jeśli tak, to koniecznie przed 
świętą Anną.

Powiedzą. Polacy jednak 
do wieszania chyba nie są te-
raz skłonni, więc wieszać 
nie będą, ale pański krzyk 
będzie ich budził w nocy – 
i to im się przyda. A ci, któ-
rzy są gorszego sortu, może 
trochę się przestraszą.
Co do dwóch sortów Pola-
ków – może tych sortów jest 
więcej, są jakieś pośrednie, 
ale trzymajmy się dwóch: 
są zatem Polacy lepszego i gor-
szego sortu – więc co do dwóch 
sortów, to ja uważam, że Jaro-
sław Kaczyński bardzo dobrze 
to ujął – odwołał się przy tym 
do dobrze utrwalonej trady-
cji polskiej literatury, która 
już w wieku osiemnastym 
mówiła, że istnieją dwa sorty 
– oczywiście nie używając 
tego terminu, bo słowo „sort” 
w polszczyźnie wtedy raczej 
nie funkcjonowało. Jarosław 
Kaczyński trafił celnie i dla-
tego gorszy sort podniósł taki 
straszny wrzask – że dzieje 
mu się krzywda, gdy ktoś 
go nazywa gorszym sortem. 
Przypominam tu więc, iż było 
tak, że gorszy sort nazywano 
jeszcze gorzej, nawet znacz-
nie gorzej. Bodajże pierwszy 
– nie sprawdziłem tego, ale 
wiele na to wskazuje – bodaj-
że pierwszy na temat dwóch 
sor tów Polaków, lepszego 
i gorszego, wypowiedział się 
biskup Ignacy Krasicki. Zrobił 
to zaraz po pierwszym rozbio-
rze, rok, może z kawałkiem, 
po pierwszym sejmie rozbio-
rowym – tym, który nazywa-
my reytanowskim. Pewnie 
się pani nie domyśla, gdzie 
nasz biskup wypowiedział 
się na temat gorszego sortu. 
Rzeczywiście, niczego takiego 
sobie nie przypominam. Zrobił 
to w słynnym wierszu, który 
wszyscy znamy – albo przynaj-
mniej znać powinniśmy. Tak, 
właśnie w Hymnie do miłości 
ojczyzny. Ten wiersz składa się 
z dwóch strof, dwóch oktaw. 
Najczęściej – a może nawet 
wyłącznie – przypominana 

i cytowana jest oktawa pierw-
sza z dwoma, na początku, 
słynnymi wersami. „Święta 
miłości kochanej ojczyzny, / 
czują cię tylko umysły poczci-
we!”. Tak się ten hymn biskupa 
warmińskiego zaczyna – i cała 
oktawa pierwsza ma za temat 
właśnie miłość do ojczyzny. 

Czyli nic nowego pod słoń-
cem, w każdym razie od ja-
kichś dwustu pięćdziesię-
ciu lat?
Przez ostatnie dwieście pięć-
dziesiąt, może nawet trzysta 
lat, nawet trzysta z kawałkiem 
(licząc od wejścia wojsk cara 
Piotra I w granice Rzeczy-
pospolitej) Polska upadała 
i podnosiła się, była rzucana 
na kolana i wstawała z ko-
lan, umierała, była składana 
do grobu i cudownie zmar-
twychwstawała. Jeśli chce-
my przetrwać i mieć naszą 
Rzeczpospolitą, jeśli chcemy 
też mieć pewność, że już nikt 
nigdy nie rzuci nas na kolana, 
to musimy znaleźć teraz jakiś 
sposób, który pozwoli nam 
obronić się przed żarłocznymi 
sąsiadami – bo że nadal mamy 
i będziemy mieli żarłocznych 
sąsiadów, to jest przecież pew-
ne.

Skutkiem rozbiorów było 
zniszczenie Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów. Jeśli więc 
mamy mówić o nowej Rzecz-
pospolitej, to musimy mówić 
o tym, co nas łączy z naszymi 
bliższymi i  dalszymi sąsia-
dami, i co nas od nich dzieli, 
i jak powinny wyglądać na-
sze z nimi przyszłe stosunki. 
Co utraciliśmy – tracąc w roku 
1795 naszą Rzeczpospolitą? 
Czy to się da odwrócić? Czy 
możemy ją odzyskać? Mów-
my więc o tym, czy chcemy 
Polski, która będzie miejscem 
istnienia jednej wspólnoty 
narodowej, zamkniętej – jak 
każda wspólnota tego rodzaju 
– i nieufnej wobec innych na-
rodów, innych wspólnot. Czy 
chcemy innej Polski – takiej, 
jaką mieliśmy przed rozbiora-
mi – czy jeszcze jakiejś innej.

Jeśli tak będziemy mówić, 
to będzie budzić obawę są-
siednich narodów – że Rzecz-
pospolita będzie chciała je so-
bie podporządkować.

Jeśli chcemy uratować się 
przed tym, ku czemu zmie-
rza Europa, jeśli chcemy się 
uratować przed tą planetar-
ną katastrofą, która prędzej 
czy później nastąpi, pewnie 
za kilkadziesiąt lat, ale może 
już za lat kilkanaście, i widać, 
że to będzie tragedia równie 
straszliwa jak ta, która zda-
rzyła się u schyłku Imperium 
Rzymskiego – musimy my-
śleć o założeniu nowej Rze-
czypospolitej. Stanie się coś, 
czego jeszcze nie potrafimy 
sobie wyobrazić, ale o czym 
powinniśmy myśleć – jak się 
uratować, jak zostać na swojej 
ziemi – kiedy wszystko runie 
i zaczną znikać narody oraz 
państwa Europy. Sami się nie 
uratujemy. Czas odwrócić 
skutki rozbiorów – a to znaczy, 
że  czas myśleć o odnowio-
nej Rzeczpospolitej.

Dwojga, trojga narodów?
Czas myśleć o tym, jak będzie 
kiedyś wyglądać Rzeczpospo-
lita Pięciu Narodów.

Rozmowa pierwotnie ukazała się 
w nr 3/2016 tygodnika „Siec

„PiS wygrało wybory, bo Polacy zrozumieli, że są wynaradawiani”
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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” 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości zabudowanej 
przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), Zarząd Powiatu Grodziskiego podaje 
do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości zabudowanej, 
położonej w Grodzisku Wlkp., stanowiącej własność Powiatu Grodziskiego, przeznaczo-
nej do oddania w użyczenie jednostce.

Z wykazem tym można zapoznać się na stronie internetowej Powiatu Grodziskiego 
oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji https://bip.pgw.pl/a,56074,wykaz-
nieruchomosci-zabudowanej-polozonej-w-grodzisku-wlkp-przeznaczonej-do-oddania-
w-uzyczenie-jedn.html
Wykaz został także wywieszony na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grodzi-
sku Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury 1.  

powiat gRodzisKi

W poniedziałkowe popołu-
dnie 23 maja 2022 roku na 
Sali Wiejskiej w Bolewicach 
spotkali się srebrnowłosi 
studenci Miedzichowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku, aby pożegnać rok akade-
micki 2021/2022.

Wśród zaproszonych go-
ści byli: prof. dr hab. Janusz 
Skoczylas – rektor miedzi-
chowskiego UTW, wójt gmi-
ny Miedzichowo dr Stanisław 
Piechota, sekretarz Gminy 
Miedzichowo Karolina Ło-
tecka ,Przewodniczący Rady 
Gminy Miedzichowo Tade-
usz Kolecki , dyrektor GBP w 
Miedzichowie Anna Plewa , 
przedstawicielka Nadleśnic-
twa Bolewice Jolanta Gaczyń-
ska ,  delegacja opalenickiego 
UTW z panią dziekan Elż-
bietą Adamczewską. Sołtys 
Bolewic Stanisław Łodyga 
, dyrektorzy szkół z gminy 
Miedzichowo  Hanna Kacz-

marek i Szymon Fabian oraz 
oczywiście, wykładowcy i 
studenci.

Gości i studentów przywi-
tała pani Lidia  Tomaszew-
ska. Po krótkim przypomnie-
niu akademickich wydarzeń  
minionego roku okraszonych 
komentarzem Dziekana - 
pana Michała Tybiszewskie-
go, oraz barwną i dowcipną 
opowieścią  o wycieczkach w 
wykonaniu  pani Zofii Krupa, 
studenci udali się do pobli-
skiego Lapidarium na wykład 

o skałach i minerałach, który 
wygłosił rektor UTW prof. dr 
hab. Janusz Skoczylas.

Kończąc ten rok, jak za-
wsze, pięknymi kwiatami po-
dziękowano Rektorowi , Wój-
towi , Dziekanowi , Dyrektor 
GBP w Miedzichowie i innym 
zasłużonym osobom.

Po wykładzie, racząc się 
kawą i słodkimi pysznościa-
mi, w swobodnych rozmo-
wach zaczęły się wykluwać 
pomysły i  plany na przyszły 
rok akademicki…

Zakończenie roku akademickiego 2021/2022 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Do tegorocznej edycji flago-
wego konkursu programu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi 
2020+” złożono 252 wnioski, 
które oceniono pod wzglę-
dem formalnym i meryto-
rycznym, zgodnie z regula-
minem konkursu. Do oceny 
merytorycznej zakwalifiko-
wano 224 projekty.

30 maja 2022 roku Sej-
mik Województwa Wielko-
polskiego wyraził zgodę na 
dofinansowanie 170 projek-
tów odnowy wsi i zawarcie 
w tej sprawie umów. Mak-

symalna kwota dotacji dla 
jednego projektu wynosi 50 
000 zł. Łączna kwota środ-
ków przyznanych z budżetu 
województwa w XII edycji 
konkursu „Pięknieje wielko-
polska wieś” wynosi ponad 7 
mln zł.

DLA GMINY MIEDZICHO-
WO PRZYZNANO DOTACJĘ 
W WYSOKOŚCI  50 000,00 
ZŁ NA  PROJEKT PN: „ Od 
Kuźni – przez strażnicę – na 
świetlicę  -rozbudowa i mo-
dernizacja świetlicy wiejskiej 
w Lewiczynku  - III etap”

Celem projektu jest po-
prawa i wzrost jakości życia 
mieszkańców, zaspokojenie 
potrzeb społeczno – kultu-
ralnych, integracyjnych oraz 
stworzenie lepszych warun-
ków organizacyjnych przed-
sięwzięć edukacyjnych i ak-
tywizacyjnych dla lokalnej 
społeczności. Etap III obejm-
nie swym zakresem remont 
wnętrza świetlicy m.in. wy-
mianę ogrzewania , instalacji 
elektrycznej, remont stropu, 
malowanie ścian wewnątrz 
budynku itp.

„Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”
Turniej Piłki Nożnej Plażowej 
to już nasza czerwcowa tra-
dycja. W tym roku nie

mogło być inaczej i tak nie-
dziela, 26 czerwca upłynęła 
nam właśnie w piłkarskim 
klimacie!

Choć warunki pogodowe 
sprzyjały w niedzielę bardziej 
plażowiczom i amatorom 
sportów wodnych, nasi pił-
karze do ostatniego gwizdka 
bardzo ambitnie walczyli na 
boisku! Warto podkreślić, 
że zmagania na piasku są 
zdecydowanie trudniejsze 
niż na trawie czy halowym 
parkiecie. Piłka nożna plażo-
wa wymaga dużo większego 
wysiłku i umiejętności tech-
nicznych niż tradycyjna pił-
ka – mimo to amatorów tej 
dyscypliny w Zbąszyniu nie 
brakuje.

Pierwszy etap turnie-
ju rozpoczął się już przed 
południem, a w nim swoje 
pojedynki stoczyły grupy 
młodzieżowe, które rozegra-
ły mecze w dwóch grupach: 
rocznik 2009 i młodsi oraz 
2006 i młodsi. I tak w grupie 
młodszej pierwsze miejsce 
zajęli FC Chomiki, drugie FC 
Ogórki Kiszone. Tytuł naj-
lepszego strzelca otrzymał 
Dominik Michalak, najlepszy 
bramkarz – Antoni Przybyła, 
najlepszy zawodnik – Igor 
Bujnowski.

W grupie starszej pierwsze 
miejsce wywalczyła drużyna 
AA, natomiast srebrne meda-
le odebrał zespół ESEBA. Wy-
różnienia indywidualne po-
wędrowały do: Bartka Kleszki 
– najlepszego zawodnika, 
Dawida Stefana – najlepszego 
bramkarza oraz do Łukasza

Tomaszewskiego – najlep-

szego strzelca.
Po dekoracji najmłodszych 

zespołów przyszedł czas na 
troszkę starszych piłkarzy.

W samo południe rozpo-
częliśmy turniej dla kategorii 
otwartej. Do turnieju zgłosiło 
się siedem zespołów, które 
rozegrały 21 spotkań, grając 
systemem każdy z każdym! 
I tak po sześciu godzinach 
gry poznaliśmy zwycięzców.

Pierwsze miejsce zajął ze-
spół LPNW Relax, na miejscu 
drugim uplasowała się dru-
żyna FC Zbieranina, trzecie 
miejsce wywalczył zespół 
Remiza Team. Kolejne miej-

sca zajęli:
Sezonowcy, Redchester, 

Coco Channel i Sokoły Zmo-
kły Opalenica. Oczywiście 
nie zabrakło wyróżnień in-
dywidualnych: tytuł najlep-
szego zawodnika otrzymał 
Wiktor Kuberski,najlepszym 
bramkarzem został – Jakub 
Seifert, a najlepszym strzel-
cem – Norbert Chełmiński.

GRATULUJEMY ❗
Oczywiście, tradycyjnie 

już na wszystkich uczestni-
ków czekała zdrowa, witami-
nowa przekąska ufundowana 
przez firmę BOR Tadeusz 
Borkowski – dziękujemy!!!

15 Turniej Piłki Nożnej Plażowej
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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

PRODUKCJA OKIEN 
I DRZWI Z PCV

ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY 
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

RATY!
CENY KONKURENCYJNE

P.H.U. „KUBA”  Ewa Paschke
Wolsztyn, ul. Poznańska 6

tel. 68 384 27 75 
przyjmę uczniów

PRZY MłYNIE
BISTRO
Catering, 
imprezy plenerowe
ANNA CZESKA
Buk, ul. Dobieżyńska 21
tel. 61 814 05 22 
kom. 600 335 837

Z najgłębszym smutkiem przyjąłem wiadomość iż w dniu                 
1 lipca odszedł na służbę do Pana

Zdzisław Jankowski
Zasłużony Grodziszczanin, strażak i działacz społeczny. Od 1975 roku pełnił funkcję Dyrektora 
Miejskiego Domu Kultury w Grodzisku Wlkp. W roku 2001 objął funkcję prezesa Powiatowego 

związku OSP w Grodzisku Wlkp. Przez wiele lat działał w Oddziale Rejonowym 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Grodzisku Wlkp. Za całokształt pracy 

został odznaczony Medalem „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego” i Medalem „Zasłużony 
dla Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp.” oraz Złotym Krzyżem Zasługi. W ubiegłym roku 

Dyrektor Oddziału IPN w Poznaniu Rafał Reczek oraz Przewodniczący ZR NSZZ”Solidarność 
w Poznaniu Jarosław Lange wręczyli przyznane przez  Prezydenta RP odznaczenie 

Krzyż Wolności i Solidarności.

Małżonce Pani Barbarze i rodzinie 
składam najszczersze wyrazy współczucia. 

Redaktor „Powiaty Gminy” 
Franciszek Gwardzik

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.


