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

PROFESJONALNY PARTNER

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

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

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

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

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

ZATRUDNIMY
absolwenta studiów budowlanych

Izomet Piskorz Spółka Jawna, Niałek Wielki 110
tel. 68 384 25 18       biuro@izomet.pl

REKLAMY I OGŁOSZENIA 62-065 GRODZISK WLKP., UL. GARBARY 23 TEL.  608 321 611 / e-mail: powiaty@wp.pl / www.powiatygminy.pl
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OFERUJEMY: a blachodachówka, dachówka, ondura  a blachy 
trapezowe a papy tradycyjne i termozgrzewalne a gwoździe, śruby, 
wkręty, klamry a systemy rynnowe, stalowe i pcv a okna dachowe

tel. 61 44 41 131, 608 444 132 tel. 61 44 41 470, 606 339 402

Rakoniewice ul. Dworcowa 5

tel. 61 44 33 153
www.maciejkozlowski.pl

tel. 61 44 43 217 
www.zpmzielinski.pl

tel. 61 44 72 206 
www.szajek.pl

tel. 61 44 21 171 
www.waldigrodzisk.com

Poznaj możliwości tego 
zawodu i perspektywy pracy.
Obejrzyj filmy na Youtube:
a Lekcja Mięsna  a Zawód wędliniarz

CENTRUM OGRODNICZE „BERBERYS”
Skrzynki, ul. Kwiatowa 21 (gmina Stęszew)

tel. 506-020-823
oferuje około: 1000-ca różnych gatunków roślin ozdobnych: 
krzewów i drzew liściastychz oraz iglastych, pnączy i bylin.

U nas kupisz ziemię ogrodową, korę sosnową i nawozy.

ZAPRASZAMY CODZINNIE OD 9.00 AŻ DO ZMIERZCHU

WULKANIZACJA I SERWIS OPON

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

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

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

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 536-859-982

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

a makulatura 0,14 zł /kg

SKUP ZŁOMU

AUTO PASZKOWSKI

734 120 226 
604 441 405

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW  
w Rakoniewicach

LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
PRZEGLĄDY OKRESOWE

kierunek Poznań k/stacji BP

AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE

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

   LEGALIZACJA GAŚNICY 

     G
RATIS
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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

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

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

Ciorga Grzegorz 
Rakoniewice ul. Ogrodowa 4

tel. 510-235-065

PRZEDSIĘBIORSTWO 
HANDLOWO–USŁUGOWE

SKLEP WĘDKARSKI   HURT – DETAL

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

Profesjonalna naprawa telefonów GSM
NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI

 www.lombardd.pl

WOLSZTYN UL. 5 STYCZNIA 22  
RAKONIEWICE UL. POCZTOWA 26

GRODZISK WLKP. UL. BUKOWSKA 11

tel.   509 408 163 OFERUJEMY: a blachodachówka, dachówka, ondura  a blachy 
trapezowe a papy tradycyjne i termozgrzewalne a gwoździe, śruby, 
wkręty, klamry a systemy rynnowe, stalowe i pcv a okna dachowe

tel. 61 44 41 131, 608 444 132 tel. 61 44 41 470, 606 339 402

Rakoniewice ul. Dworcowa 5

HURTOWNIA 
STYROPIANU

LECH DOMINIAK 
OPALENICA 

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

zapraszamy: od 7.00 do 20.00 
sobota od 7.00 do 16.00

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

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

- nowość , papy

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.

REKLAMY I OGŁOSZENIA: 
powiaty@wp.pl / tel.  608 321 611

Sprzedam pianino 
 Stan bardzo dobry ! Tel. 606 327 863

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

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

oraz usługi związane 
z montażem wykładzin

BAZA GS Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 20

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

61 442 3638

P.H.U. ”MARKPOL”

Grześ ma 10 lat i walczy ze złośliwym 
nowotworem mózgu. 

Zebrane pieniądze umożliwią dalsze 
leczenie, rehabilitację i zakup leków.

KRS 0000249753 
Fundacja „NASZE DZIECI”
Tytułem: Grzegorz Schulz

Nr konta: 76 1240 1109 1111 
0010 1163 7630

Pomóż 
Grzesiowi
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Opracowanie: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU

13 lipca przy świetlicy 
wiejskiej w Nowej Róży 
odbyło się wielkie otwarcie 
pieca chlebowego, pod-
czas którego wypieczono 
pierwsze bochenki chleba. 
Chleb wypiekał pan Jacek 
Polemski z piekarni ,,Czar-
ny chleb’’. 

Ciasto chlebowe wyrabiane 
było na zakwasie i ze świeżo 
mielonej mąki. Wszyscy chęt-
ni mieli możliwość poznać 
cały proces wypiekania oraz 
degustować świeży chleb. 
Budowa pieca chlebowego 
sfinansowana została z bu-

dżetu Gminy Nowy Tomyśl.  
Imprezie towarzyszyło wiele 
atrakcji: były gry i zabawy 
prowadzone przez wojów pia-

stowskich, dmuchany zamek, 
a także występy zespołów: 
GOOD STAFF oraz LATINO 
LOVERS.

17 lipca 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie parkingu na ulicy Olchowej, w którym uczest-
niczyli: Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner wraz z zastępcą Adrianną Zielińską, 
radni Rady Miejskiej, zastępca naczelnika Wydziału Infrastruktury i Drogowego Damian Pyliński 
oraz wykonawca inwestycji. Parking liczy ponad 100 miejsc, a koszt inwestycji to prawie 1 milion 
złotych.

Otwarcie pieca chlebowego

Otwarcie parkingu na ulicy Olchowej 

W sobotę 20 lipca w Przyłęku 
odbył się piknik pn. ,,Od ju-
niora do seniora’’ finansowany 
w ramach Budżetu Obywatel-
skiego Gminy Nowy Tomyśl. 
Jak sama nazwa wskazuje 
atrakcje przewidziane były 
dla każdego. Dzieci korzystać 
mogły z dmuchańców, prze-
jazdu bryczką, malowania 
twarzy. Odbywały się zawody 
strzeleckie z broni pneuma-
tycznej o puchar sołtysa, w 
których udział brał m.in. Bur-
mistrz Włodzimierz Hibner. 
Zorganizowano też konkursy 
integrujące rodziny: slalom w 
alkogoglach, a także jedzenie 
jogurtu z zamkniętymi ocza-
mi. W godzinach wieczornych 
odbyła się biesiada przyłękow-
ska, w której uczestniczyło 
wielu mieszkańców i ich gości.

Od juniora do seniora

Tegoroczny Jarmark Chmielo
-Wikliniarski, który odbędzie 
się w dniach 6 - 8 wrze-
śnia zapowiada się bardzo 
ciekawie. Jarmark ponownie 
odbędzie się w dwóch miej-
scach. Mała scena umiej-
scowiona zostanie na pl. 
Niepodległości, duża nato-
miast na stadionie miejskim. 
Zaplanowane zostały nowe 
imprezy, takie jak: ,,Śnia-
danie na trawie’’ w Parku 
Feliksa oraz konkurs na naj-
dłuższą deskę, tzw. plank. Na 
scenie głównej pojawią się 
gwiazdy polskiej sceny mu-
zycznej: Michał Szpak, Roxie 
Węgiel, Krzysztof Cugowski, 
Papa Dance oraz duet Kalwi 
& Remi. Więcej szczegółów 
niebawem.

Zapowiedź Jarmarku 
Chmielo-Wikliniarskiego
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 Proszę o kilka zdań na 
temat inwestycji które są 
realizowane na terenie 
Leszna i okolicy.
Jedne z najważniejszych inwe-
stycji są drogi. W tym temacie 
otrzymaliśmy duże dofinan-
sowanie. Aktualnie prace re-
montowe trwają. Jest to jedna 
ze standardowych inwestycji, 
która będzie realizowana. 
Otrzymaliśmy także duże 
dofinansowanie  jeżeli chodzi 
o budowę Warsztatów Terapii 
Zajęciowych. Przekazany jest 
na to budynek jednej z byłych 
leszczyńskich  szkół w Sto-
warzyszeniu na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Myślę, że 
w tym zakresie przystąpimy do 
realizacji. Kluczowa inwesty-
cja to budowa Biblioteki. Bę-
dziemy ogłaszać przetargi na 
jej wykonanie której wartość 
wynosi ponad 20 milionów 
złotych. 

Czy można się spodziewać 
podczas rozpoczęcia roku 
szkolnego strajku nauczy-
cieli o którym mówił pan 
Broniarz?
Te wszystkie decyzje będą za-
leżały od samych nauczycieli. 
Ostatni strajk trwał długo. 
Każdy nauczyciel musi roz-
strzygnąć czy przyniósł on 
oczekiwane efekty czy też nie, 

oraz czy ewentualnie strajk 
we wrześniu spełni żądania 
nauczycieli.

Jak wygląda sytuacja w wa-
szych szkołach jeżeli chodzi 
o reformę oświaty? Mam na 
myśli że podwójny rocznik 
będzie kontynuował  naukę 
w jednej klasie i jest opinia, 
że będzie  tyle klas aby 
wszyscy mogli się zmieścić.
Jeżeli chodzi o Leszno to jeste-
śmy przygotowani. Zwolnień 
nauczycieli nie będzie. Odcho-
dzą tylko emeryci co jest natu-
ralne. Natomiast dzieci będzie 
więcej w szkołach, ale nasze 
szkoły już wiele lat wcześniej 
przyjmowały większą ilość 
uczniów więc z pewnością  z 
tym tematem sobie poradzimy.

Jakie imprezy priorytetowe  
przygotowuje zarząd Lesz-
na w drugiej połowie roku?
Leszno organizuje wiele kon-
kursów  edukacyjnych i wiele 
imprez sportowo- kultural-
nych takich jak  np. akade-
mickie mistrzostwa Polski 
w piłce nożnej . Przyjechali 
sportowcy z 16 różnych miast, 
reprezentujący największe 
polskie uczelnie. Takich wy-
darzeń jest bardzo dużo. Jeżeli 
chodzi o” Piknik Szybow-
cowy” to po dwóch latach 
przerwy mamy do czynienia z 
reaktywacją. Odbędzie się on 
we wrześniu tego roku i bę-
dzie prowadzony przez nowo 
powołaną spółkę „Lotnisko” 
Mam nadzieję że będzie to 
udana impreza. 

Nasz rząd Prawa i Spra-
wiedliwości konsekwent-
nie przedstawia i wdraża 
kompleksowe działania dla 
osób z niepełnosprawnością. 
Dlaczego? Ponieważ jed-
nym z naszych priorytetów 
jest sprawiedliwe państwo, 
które nikogo nie wyklucza. 
Osoby z niepełnosprawnością 
mogą liczyć na bezpośrednie 
wsparcie, a teraz uruchamia-
my specjalny dodatek 500 zł 
dla osób niepełnosprawnych. 

Jest to realizacja zapowiedzi 
premiera Mateusza Mora-
wieckiego o finansowym 
wsparciu osób
potrzebujących dodatko-
wej pomocy ze względu na 
zwiększone koszty związane 
z pielęgnacją,
rehabilitacją i opieką me-
dyczną. Rozumiemy potrzeby 
tych osób, stąd takie dzia-
łanie. Chcemy, by regulacja 
weszła w życie jeszcze w 
tym roku. Świadczenie 
będzie przysługiwało osobom 

niezdolnym do samodzielnej 
egzystencji, które mają usta-
lone prawo do świadczenia 
(np. emerytury, renty, renty 
socjalnej, zasiłku stałego), ale 
ze względu na niską wyso-
kość, świadczenie to może 
nie wystarczać na zaspoko-
jenie potrzeb życiowych, a w 
szczególności tych wynikają-
cych z naruszenia sprawności 
organizmu, na skutek którego 
osoby te potrzebują opieki i 
wsparcia. Dla wielu osób bę-
dzie to bardzo duża i ważna 
pomoc. 
Zwiększyliśmy także dostęp-
ność do specjalistycznych 
usług ambulatoryjnych oraz 
do rehabilitacji.  Bezpośred-
nie wsparcie finansowe dla 
niepełnosprawnych to m.in.: 
podniesienie renty socjalnej 
do 1 100 zł, zasiłek pielęgna-
cyjny podniesiony do 215 
zł, podniesienie specjalnego 
zasiłku opiekuńczego do 620 
zł, podniesienie dofinanso-
wania do zatrudnienia niepeł-
nosprawnego w zakładzie 

aktywności zawodowej - od 
2019 r. - do 22 tys. zł, pod-
niesienie dofinansowania do 
pobytu jednego uczestnika w 
warsztacie terapii zajęciowej 
- od 2019 r. - do kwoty 17 
796 zł. Jedną z form wsparcia 
w ramach jest też program 
„usługi opiekuńcze dla osób
Niepełnosprawnych”. W tym 
roku będzie to 60 mln zł. 
W ramach programu gminy 
mogą otrzymać wsparcie 
finansowe do 50 proc. 
kosztów realizacji usług 
opiekuńczych. Zgodnie ze 
złożoną obietnicą powołali-
śmy solidarnościowy fundusz 
wsparcia osób niepełno-
sprawnych. Od 2020 r. jego 
budżet wyniesie 2 mld zł. 
Chcemy zapewnić niepełno-
sprawnym niezależne życie i 
pełny udział we wszystkich 
jego sferach. To realne i 
konkretne działanie, które 
jest cechą naszej drużyny 
politycznej. 

Marcin Porzucek, poseł na Sejm RP

Wojewoda wielkopolski Zbi-
gniew Hoffmann przekazał 
samorządom środki na wypłatę 
świadczeń wychowawczych. 
Z budżetu wojewody na konta 
wielkopolskich gmin trafiło 
łącznie 285 mln zł. Fundusze 
pozwolą na wypłatę świadczeń 
w ramach Programu „Rodzina 
500+”. Pierwsze środki zaczę-
ły już wypłacać m.in. Poznań, 
Koźminek, Śrem czy Wronki.

- Szacujemy, że z nowej 
odsłony sztandarowego pro-
gramu „Rodzina 500+” sko-
rzysta blisko 700 tys. dzieci. 
Od początku funkcjonowania 
rządowego programu do wiel-
kopolskich rodzin trafiło już 
ponad 7 mld zł. W poprzednim 

okresie świadczeniowym po-
nad 30 proc wniosków zostało 
złożonych drogą elektroniczną 
– mówi wojewoda wielko-
polski Zbigniew Hoffmann. 
Według prognoz, ten sposób 
wnioskowania o świadczenie 
wybierze w nowej odsłonie 
programu jeszcze więcej Wiel-
kopolan.

Wnioski w ramach progra-
mu „Rodzina 500+” na kolejny 
okres świadczeniowy, trwający 
od 1 października, można 
składać od 1 lipca drogą elek-
troniczną poprzez bankowość 
elektroniczną, portal emp@tia, 
platformę usług administracji 
publicznej epuap, platformę 
PUEZUS, a od 1 sierpnia oso-

biście, we właściwym urzędzie 
gminy.

Cały czas prowadzona jest 
także kampania informacyjna, 
w ramach której ambasadorzy 
programu „Rodzina 500 plus” 
odwiedzili już blisko 60 wiel-
kopolskich gmin. Oklejone lo-
giem programu busy zajechały 
m.in. do Wolsztyna, Pepowa, 
Środy Wielkopolskiej. W po-
niedziałek pracownicy urzędu 
wojewódzkiego przedstawiali 
mieszkańcom Wyrzyska za-
sady funkcjonowania progra-
mu oraz odpowiadali na ich 
pytania dotyczące wypłaty 
świadczeń.

Tomasz Stube

Nie ma problemu z uczniami!
Z Piotrem Jóźwiakiem zastępcą prezydenta Leszna rozmawia 

Franciszek Gwardzik
Rozmowa ze Sławomirem Szczotem- przewodniczącym Komitetu 

Prawa i Sprawiedliwości w Lesznie

Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Wypłaty na pierwsze dziecko w ramach 
Rodzina 500+

Niedawno odbyły się wybo-
ry do Parlamentu Euro-
pejskiego. Jak pan ocenia 
wynik kandydatów PiS-u?
Wyniki wyborów są dla nas 
bardzo udane, ponieważ mamy 
o jednego posła więcej niż 5 lat 
temu. Jest to pani Możdżanow-
ska i profesor Krasnodębski. 
Również inni nasi kandydaci 
uzyskali dobre wyniki.  Poseł 
Dziedziczak z 10 miejsca uzy-
skał ponad 30 tysięcy głosów i 
był to 4 wynik na naszej liście. 
W samym Lesznie  uzyskali-
śmy 30% poparcia a Koalicja 
Europejska aż 50%, ale taka 
jest specyfika miast powyżej 
50 tysięcy, gdzie PiS prze-
grywał, a połączona opozycja 
wygrywała.  Gdy się patrzy na 
mapę poparcia w powiatach i 
gminach to widać, że większo-
ści powiatów wygrało PiS, a 
wynik w gminach dawnej Zie-
mi Leszczyńskiej jest jeszcze 
lepszy. Przegraliśmy jedynie w 
mieście Lesznie. Jeżeli chodzi 
o Poznań to cały czas opozycja 
tam triumfuje, a siła oddzia-
ływania tej 500 tysięcznej 
aglomeracji jest równorzędna 
100 gminom wiejskim. W 
efekcie w Wielkopolsce nie-
znacznie lepsza była Koalicja 
Europejska. Wniosek jest taki, 
że duże miasta, na tą chwilę, są 
niedostępne dla PiS-u.

Czy ugrupowania w w 
Parlamencie Europejskim 
stracą lub zyskają na tych 
wyborach?

Widać, że siła dotychczaso-
wych europejskich elit bę-
dzie bez zmian i nadal będą 
dominowały ugrupowania 
chadeków, socjalistów i libe-
rałów. Można mieć nadzieję, 
że rola Timermansa nie będzie 
decydująca, bo jak wiadomo 
napsuł Polakom, Węgrom i 
Włochom dużo krwi nauczając 
nas, co mają robić, jednocze-
śnie Niemcom  i Francuzom 
odpuszczał. To takie podwójne 
standardy. W głosowaniach 
najważniejsze będą zmiany 
prawne i budżet na przyszły 
rok oraz na kolejne lata.

Jak pan sądzi, jak zachowa 
się polska opozycja w głoso-
waniach?
Niestety, jak wiemy z prze-
szłości, wiele razy głosowali 
przeciwko interesom Polski. 
Można mieć nadzieję, że w 
ważnych decyzjach, które są 

istotne dla Polaków uniosą się 
ponad podziałami i zagłosują 
za korzystnymi rozwiązania-
mi dla nas. Należy zwrócić 
uwagę, że system polityczny w 
Unii jest oderwany od rzeczy-
wistości, bo tworzy się grupy 
polityczne, które nie mają 
odpowiedników w żadnym 
kraju. Jaką „chadecją” jest np. 
Platforma Obywatelska? Co 
łączy CDU z PO? Ideowo – 
chyba nie wiele. Oni powinni 
być w grupie ze socjalistami 
lub liberałami. Oni czują się 
najlepiej przy władzy, więc 
wspierają najsilniejszego. 
       Jeżeli chodzi o układanie 
list wyborczych do naszego 
parlamentu jaka jest sytuacja 
na dzień dzisiejszy?
        W okręgach wyborczych 
trwa kompletowanie kandy-
datów. Także w okręgu nr 36 
Leszno- Kalisz kompletuje się 
listy. Oczywiście z natury rze-
czy kandydować będą obecni 
parlamentarzyści ale też ko-
mitety powiatowe zgłaszają 
swoich kandydatów. Pełna lista 
Będzie zatwierdzana przez ko-
mitet polityczny PiS-u. Można 
mieć nadzieję, że do końca 
lipca lub na początku sierpnia 
listy kandydatów PiS-u będą 
znane i ogłoszone. Niedawno, 
prezes Jarosław Kaczyński 
ogłosił, że „jedynką” w okręgu 
kalisko-leszczyńskim będzie 
poseł Jan Dziedziczak. To 
dobra wiadomość dla regionu.

Rozmawiał: Franciszek Gwardzik       

Jaką „chadecją” jest 
Platforma?

Podczas XI Sesji RM Leszna, 
która odbyła się w dniu 18 
lipca 2019 r. Radni RM Leszna 
podjęli kilkanaście uchwał. 
Radni zmienili m.in. budżet 
miasta, zagłosowali za zacią-
gnięciem pożyczki z Programu 
Jessica 2, na termomoderniza-
cję budynku Zespołu Szkół nr 
4 w Lesznie.Radni zatwierdzi-
li też regulamin przyznawania 
nagród dla nauczycieli, na 
podstawie którego nauczy-
cieli będą mogli otrzymywać 
nagrody w wysokości 1 tys. zł  
za przygotowanie wydarzenia 
związanego ze 100-leciem 
powrotu Leszna do macierzy.

W porządku obrad sesji był 
projekt uchwały ws prawie 
przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego w 
rejonie ulic: Gajowej, Sosno-
wej, Topolowej i torów kole-
jowych. Radni rozstrzygnęli 
petycję mieszkańców miasta 

Leszna w spreawie przeniesie-
nia przystanku autobusowego 
przy pl. Obrońców Warszawy 
w inne miejsce.

red. F.G.

Uchwały leszczyńskich 
radnych
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Blisko 60 samorządowców 
z Wielkopolski odebrało 
dziś w sali Sesyjnej Wielko-
polskiego Urzędu Woje-
wódzkiego porozumienia o 
współpracy z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu w sprawie 
Programu Priorytetowego 
Czyste Powietrze. 

Dokumenty o współpracy i 
gratulacje przekazał włoda-
rzom miast i gmin wojewoda 
wielkopolski Zbigniew Hof-
fmann wspólnie z prezesem 
WFOŚiGW Jolantą Ratajczak 
i posłem Bartłomiejem Wró-
blewskim.

Program Priorytetowy Czy-
ste Powietrze to program rzą-
dowy, który ruszył we wrze-
śniu ubr. - Jego najważniej-
szym celem jest zmniejszenie 
emisji do atmosfery substancji 
szkodliwych, które powstają w 

skutek spalania słabej jakości 
paliwa służącego do ogrzewa-
nia domów jednorodzinnych 
– wyjaśniał wojewoda Zbi-
gniew Hoffmann. W ramach 
Programu można uzyskać 
dofinansowanie na wymia-
nę starych i nieefektywnych 

źródeł ciepła na bardziej eko-
logiczne i nowoczesne źródła 
spełniające najwyższe normy 
Unijne. Inwestycje, które mogą 
być dofinansowane w ramach 
Programu Priorytetowego 
Czyste Powietrze, pozwalają 
zmniejszyć roczne wydatki na 

ogrzewanie nawet o 40%. 
Zgodnie z założeniami po-

rozumienia to gminy będą 
przyjmować teraz klientów ze 
swojego terenu, zainteresowa-
nych modernizacją kotłowni, 
czy termomodernizacją bu-
dynku.  – Wszystkie formal-
ności będzie można zrealizo-
wać w gminie, która wesprze 
formalnie i merytorycznie 
mieszkańca zainteresowanego 
Programem. Dzięki naszej 
współpracy z samorządem, 
będzie można skorzystać z 
konsultacji i wsparcia przy 
wypełnianiu wniosków na 
miejscu, w gminie – mówi-
ła Jolanta Ratajczak, prezes 
WFOŚiGW.

Na realizację programu, 
w tym roku budżetowym, 
Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej posiada blisko 90 mln 
zł. Pieniądze pochodzą z opłat 
za korzystanie ze środowiska. 

Porozumienie w sprawie Programu Czyste Powietrze

Szanowni Państwo, bardzo 
dziękujemy za Państwa ubie-
głoroczny podpis pod petycją: 
stawyumultowskie.pl lub pod 
tegoroczną petycją  stawyu-
multowskie2.pl  popierającymi 
starania o zachowanie dla przy-
rody oraz rekreacji obszaru tzw. 
Stawów Umultowskich przy 
Wydziale Fizyki UAM (obie 
petycje mogą nadal podpisywać 
nowe osoby). Pod petycjami 
podpisało się łącznie 3,0 tys. 
(!!!) osób, jednak sam podpis 
dla obrony tych terenów, jak się 
okazuje nie wystarczy. Obecnie 
walka o ten godny zachowania, 
szczególnie dla mieszkańców 
północnego Poznania, w tym 
osiedli piątkowskich rejon, 
wchodzi w etap decydujący. 
W ciągu najbliższych dni, w 
ramach III, ostatniego już etapu 
konsultacji społecznych, zbie-
rane są opinie mieszkańców 
dot. 2 zaproponowanych przez 
Zarząd Dróg Miejskich wa-
riantów przeznaczenia odcinka 
ul. Umultowskej, biegnącego 
wzdłuż lasu (klina zieleni) oraz 
Stawów Umultowskich.

Wariant nr 1 to asfaltowa 
ulica o szerokości 5 m, która 
wraz z sąsiadującą ścieżką 
rowerową, chodnikiem oraz 
pasem rozdzielającym miałaby 
szerokość ok. 10 m! Wymaga 
ona wycięcia ponad 100 drzew 
i poprzez konieczność wyko-
nania kanalizacji deszczowej 
spowoduje zachwianie stosun-
ków wodnych w okolicy, w tym 
znacznie zuboży zasilanie sta-
wów wodą opadową. Wariant 
ten byłby więc zbliżony do wid-
niejącej na zdjęciu symulacji 
komputerowej na samym dole 
petycji stawyumultowskie.pl 

Wariant nr 2 to wyłącznie 
ścieżka pieszo-rowerowa o 
szerokości 6 m (3+3 m). Jed-
nakże tu także mielibyśmy 
konieczność zbudowania szko-
dliwego dla zasilania stawów 
odwodnienia.

Naszym zdaniem dopusz-
czenie na wspomnianym frag-
mencie ul. Umultowskiej ruchu 
samochodowego, po dogodnej, 
asfaltowej drodze, nawet mimo 
obietnic zastosowania pewnych 
form spowolnienia ruchu, spo-
woduje nie tylko lawinowy, na-
tychmiastowy wzrost ruchu, ale 
w drugiej kolejności także iden-
tyczne utwardzenie ul. Huby 
Moraskie (biegnącej po mostku 
między stawami), a tym samym 
teren wokół stawów stanie 
się węzłem komunikacyjnym, 
przyciągającym nieuchronnie 
ruch tranzytowy północ-połu-
dnie(ominięcie m.in. ul. Na-
ramowickiej). Rekreacyjne 

i przyrodnicze walory tego 
obszaru zostaną w ten sposób 
nieodwracalnie zdegradowane.

 Organizatorzy konsultacji 
zachęcają mieszkańców do 
wysyłania opinii, które mogą 
być przesłane drogą mailo-
wą (umultowska2019@zdm.
poznan.pl ). Dlatego też prosi-
my o wzięcie udziału w tych, 
ostatnich już konsultacjach, 
poprzez wysłanie jednoznacz-
nej opinii w formie mailowej. 
Namawiamy do poparcia wa-
riantu nr 2 – utwardzonej drogi 
pieszo-rowerowej, bo tylko ten 
wariant gwarantuje ochronę 
tego miejsca, ale UWAGA 
optujemy za wariantem nr 2 ale 
z zasadniczymi trzema zmiana-
mi/uwagami:

- w polecanym przez nas 
wariancie nr 2 zaproponowano 
naszym zdaniem nietrafio-
ny projekt ścieżki pieszo-ro-
werowej, który przez swoją 
nadmierną szerokość (6 m) 
zdecydowanie przekraczała 
potrzeby mieszkańców, powo-
dując niepotrzebną ingerencję 
w środowisko (gdyż wymaga 
kosztownego i szkodliwego 
dla stawów odwodnienia i 
wycięcia ponad 50 drzew) oraz 
zawyżony koszt planowanej 
inwestycji. Naszym zdaniem 
wystarczająca byłaby ścieżka 
pieszo-rowerowa o szerokości 
maksymalnie 4 m. (Szerszy 
opis tego problemu znajduje się 
w dalszej części maila).

 - prosimy zwrócić uwagę 
ZDM, że jest to niedopusz-
czalne, że projekt drogi został 
celowo skrócony do 985 m, 
prawdopodobnie aby uniknąć 
konieczności przygotowania 
Raportu Oddziaływania na Śro-
dowisko, który jest wymagany 
przy inwestycjach drogowych 
dłuższych niż 1 km. (Szerszy 
opis tego problemu znajduje się 
w dalszej części maila).

 - mimo podjęcia trwających 
rok konsultacji, na etapie koń-
cowym okazują się one zupełną 

fikcją, gdyż na ostatnim zebra-
niu dowiedzieliśmy się, że i tak 
o przyszłym charakterze ulicy, 
a tym samym o charakterze 
terenów Stawów Umultowskich 
ma decydować w praktyce Rada 
Osiedla Umultowo, i to na jej 
stanowisku opierać ma się 
ostateczna decyzja v-ce prezy-
denta Mariusza Wiśniewskiego, 
tymczasem teren ten należy 
do mieszkańców całego mia-
sta, głównie do mieszkańców 
Piątkowa, którzy odwiedzają 
go najczęściej! Prosimy więc 
o wyrażenie zaznaczenie, że o 
charakterze ul. Umultowskiej 
nie powinno decydować opinia 
tylko jednej rady osiedla, lecz 
w proces decyzyjny powinny 
być włączone także inne rady, 
głównie z Piątkowa i Winograd. 
(Szerszy opis tego problemu 
znajduje się w dalszej części 
maila).

Pod poniższym linkiem znaj-
dą Państwo informacje co do 
obecnego etapu konsultacji oraz 
szczegółowe dane techniczne 
przewidywanych rozwiązań 
oraz mapy:

https://zdm.poznan.pl/pl/
trwajace-koncepcja-budowy-ul
-umultowskiej-na-odcinku-od
-ul-krygowskiego-do-ul-slazo-
wej-iii-etap-konsultacji-spo-
lecznych

Brak zainteresowania tym 
tematem z Państwa strony 
spowoduje to, że już za rok czy 
dwa nasze tereny rekreacyjne 
mogą być nie do poznania. 7 
minut filmu https://youtu.be/
YmYEoL9Kpf8  przeniesie 
Państwa do miejsca pełnego 
magii. Obejrzyjcie koniecznie, 
a zrozumiecie dlaczego bardzo 
potrzebujemy Waszej pomocy 
i co możemy utracić ! 

1.W polecanym przez nas 
wariancie nr 2 niestety zapro-
ponowano naszym zdaniem 
nietrafiony projekt ścieżki 
pieszo-rowerowej, który przez 
swoją nadmierną szerokość (6 
m) zdecydowanie przekracza-

łaby potrzeby mieszkańców, 
powodując niepotrzebną in-
gerencję w środowisko (gdyż 
wymaga kosztownego i szkodli-
wego dla stawów odwodnienia i 
wycięcia ponad 50 drzew) oraz 
zawyżony koszt planowanej 
inwestycji. Naszym zdaniem 
wystarczająca byłaby ścieżka 
pieszo-rowerowa o szerokości 
maksymalnie 4 m. 

Naszym zdaniem projekt 
pieszo-rowerowy, z pozoru eko-
logiczny, został przygotowany 
w taki sposób, że w zbyt dużym 
stopniu ingeruje w przyrodę i 
niszczy wiele z tego co chce-
my zachować. Przedstawiono 
nam taką wersję, aby nie było 
większej różnicy między pro-
pozycją nr 1 (asfaltowa droga 
dla samochodów) i nr 2 (ścieżka 
pieszo-rowerowa). Projektanci 
zakładają więc dość podobne 
koszty, konieczność wycinki 
drzew (ponad 100 w wariancie 
nr 1 lub ponad 50 w wariancie. 
nr 2), konieczność wykonania 
kosztownego odwodnienia, 
bardzo szkodliwego dla miej-
scowych stosunków wodnych 
- stawom będzie grozić wy-
schnięcie! Naszym zdaniem 
nie jest to rzetelne podejście, 
gdyż uważamy, iż da się tak 
zaprojektować ścieżkę pieszo
-rowerową (z oświetleniem, 
odwodnieniem), by nie było 
konieczności ingerowania tak 
mocno w środowisko, w tym 
wycięcia ponad 50 drzew. Za-
proponowany wariant ścieżki 
pieszo-rowerowej jest naszym 
zdaniem zbyt szeroki (6 m). 
Tymczasem ruch na tym odcin-
ku ul. Umultowskiej w żadnym 
przypadku nie wymaga aż ta-
kiej szerokości, niespotykanej 
zresztą w przypadku podob-
nych inwestycji (vide ścieżka 
pieszo-rowerowa na kampusie 
UAM do PST). Naszym zda-
niem szerokość takiej ścieżki 
powinna wynosić maksymalnie 
4 m (2 m ścieżka rowerowa, 2 
m chodnik). Poza tym ścieżka 
rowerowa nie musi być idealnie 
prosta, a odwodnienie mogło 
by być na zasadzie zagłębień 
( jako rów zbierający wodę 
zanim wsiąknie lub spłynie do 
stawów). Nie trzeba by wtedy 
wycinać ani jednego drzewa! 
A koszt inwestycji znacząco 
spadnie, z korzyścią dla bu-
dżetu miasta, a więc dla nas 
wszystkich. Taka ścieżka odpo-
wiadałaby także wymaganiom 
drogi pożarowej i jednocześnie 
umożliwiłaby dojazd innym 
pojazdom uprzywilejowanym. 

Uważamy, że projekt, któ-
ry nam przedstawiono jako 
pieszo-rowerowy, jest skrajnie 

nieodpowiedni dla tego miej-
sca. Prosimy wspomnieć o tej 
kwestii w swojej opinii!

 2.Projekt drogi został ce-
lowo skrócony do 985 m, 
prawdopodobnie aby uniknąć 
konieczności przygotowania 
Raportu Oddziaływania na Śro-
dowisko który jest wymagany 
przy inwestycjach drogowych 
dłuższych niż 1 km. Projekt 
nie obejmuje kilkudziesięciu 
metrów drogi od południa (przy 
skrzyżowaniu z ul. Krygow-
skiego), nie obejmuje także ok. 
100-200 metrów nieutwardzo-
nej obecnie ulicy od północy 
(od skrzyżowania z ul. Ślazową 
do skrzyżowania z ul. Zagaj-
nikową). Naszym zdaniem 
jest to świadome uniknięcie 
konieczności przygotowania 
Raportu Oddziaływania na Śro-
dowisko, który jest wymagany 
przy inwestycjach drogowych 
(biegnących po terenach cen-
nych przyrodniczo), dłuższych 
niż 1 km, który zawierałby 
prawdopodobnie obiektywną 
ocenę wpływu na środowisko 
owej inwestycji. Inwestor o 
czystych, prospołecznych in-
tencjach, nie powinien bać się 
takiego raportu. Jest to naszym 
zdaniem celowe działanie aby 
wyeliminować konieczność 
zmierzenia się z nieodwracal-
nymi negatywnymi skutkami 
środowiskowymi. Dodatkowo 
praktyka sztucznego skracania 
długości tego typu inwestycji, 
aby takiego raportu uniknąć, 
jest sprzeczna z prawem. Bar-
dzo prosimy o zawarcie tego 
aspektu w swoich opiniach.

3.Mimo podjęcia trwających 
rok konsultacji, na etapie koń-
cowym okazują się one zupełną 
fikcją, gdyż na ostatnim zebra-
niu dowiedzieliśmy się, że i tak 
o przyszłym charakterze ulicy, 
a tym samym o charakterze 
terenów Stawów Umultowskich 
ma decydować w praktyce Rada 
Osiedla Umultowo, i to na jej 
stanowisku opierać ma się 
ostateczna decyzja v-ce prezy-
denta Mariusza Wiśniewskiego, 
tymczasem teren ten należy do 
mieszkańców całego miasta, 
głównie do mieszkańców Piąt-
kowa, którzy odwiedzają go 
najczęściej!

Organizatorzy konsultacji 
podczas ostatniego zebrania 
zdradzili, że „kluczowe” zna-
czenie dla podjęcia decyzji 
przez v-ce prez. Mariusza Wi-
śniewskiego co do przyszłości 
ul. Umultowskiej, będzie mia-
ło stanowisko Rady Osiedla 
Umultowo. Niestety rada ta w 
obecnej kadencji jest zdomino-
wana przez osoby mieszkające 

z dala od tej drogi: na północ 
od niej oraz po nadwarciańskiej 
stronie ul. Naramowickiej, więc 
obawiamy się, że większość 
rady może popierać wariant 
dla samochodów (dawali już 
zresztą wyraz takiemu stano-
wisku), widząc ul. Umultowską, 
jako dogodny skrót/tranzyt 
omijający np. poranne korki 
na ul. Naramowickiej, czy ul. 
Krygowskiego/Dzięgielowej). 
Szanowni Państwo, wg badań 
przeprowadzonych przez Pol-
skie Towarzystwo Ochrony 
Przyrody „Salamandra”, da-
wałoby to oszczędność czasu 
ok. 15 sekund! Dla 15 sekund 
miałoby być wycięte ponad 100 
drzew i zdegradowany teren 
cenny przyrodniczo i rekre-
acyjnie! A ruch tranzytowy od-
bywałby się obok osiedli, które 
tej drogi nie potrzebują, bo 
zostały zaprojektowane w ten 
sposób, aby wyjazd z osiedla 
odbywał się wyłącznie poprzez 
ul. Krygowskiego. Dodatkowo 
cały ruch z tej części miasta 
i tak spotyka się na jednym 
przejeździe kolejowym! Nie 
może wiec tu być mowy o przy-
spieszeniu dojazdu do centrum. 
Tymczasem nie dość, że ul. 
Umultowska biegnie skrajem 
Osiedla Umultowo, dodatkowo 
teren ten nie może być uważa-
ny za jakąś odciętą od reszty 
miasta enklawę, należącą tylko 
do mieszkańców Umultowa, 
gdyż z rejonu Stawów Umul-
towskich korzystają głównie 
mieszkańcy osiedli Piątkowa, 
również mieszkańcy Winograd, 
Naramowic oraz pozostałych 
części miasta, a także studenci i 
osoby przyjezdne spoza Pozna-
nia. Tymczasem przewidywana 
przez nas opinia Rady Osiedla 
Umultowo, jest diametralnie 
różna od stanowiska pozo-
stałych okolicznych rad osie-
dli. W ostatnim okresie nasze 
stanowisko dot. wyłącznie 
pieszo-rowerowego charakteru 
ul. Umultowskiej poparły: Rada 
Osiedla Piątkowo, Rada Osie-
dla Naramowice, Rada Osie-
dla Sobieskiego i Marysieńki, 
Rada Osiedla Krzyżowniki 
i Smochowice (odpowiednie 
dokumenty w załączeniu). Pro-
simy więc, aby w swojej opinii 
wyraźnie zaznaczyli Państwo, 
że o docelowym charakterze 
ul. Umultowskiej, a pośrednio 
także biegnącej między stawa-
mi ul. Huby Moraskie, nie może 
decydować tylko Rada Osiedla 
Umultowo, gdyż teren ten nale-
ży do wszystkich mieszkańców 
Poznania.

Inicjatywa Obywatelska Stawy 
Umultowskie

Ratujmy Stawy Umultowskie

Oświadczenie Wojewody 
Wielkopolskiego

Dziękuję Prezesowi Prawa i Sprawiedliwości 
Jarosławowi Kaczyńskiemu za wielkie 
zaufanie, jakim mnie obdarzył, oraz za 
docenienie mojej pracy jako wojewody 
wielkopolskiego. Ostatnie cztery lata to czas 
intensywnej pracy dla całej Wielkopolski, 
także dla okręgu konińsko-gnieźnieńskiego, w 
którym wielokrotnie miałem okazję spotykać 
się z samorządowcami i mieszkańcami, 
i z którego będę miał wielki zaszczyt 
wystartować.

Wojewoda Wielkopolski 
Zbigniew Hoffmann 
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Obudziły nas syreny promów 
stojących w porcie oczekując 
na pasażerów i samochody, aby  
przewieść ich na drugi brzeg 
cieśniny, czyli do Europy. Jest 
już godzina 6 naszego czasu. 
A więc wstajemy o godzinę 
wcześniej i zrobiliśmy szybko 
małe śniadanie i wyruszyli-
śmy do portu. Promy stojące 
przy nabrzeżu już czekały na 
pasażerów i co chwilę swoimi 
syrenami popędzały spóźnial-
skich. Spojrzeliśmy na rozkład 
odjazdu i okazało się, że mamy 
jeszcze 20 minut czasu do od-
jazdu naszego promu.

Więc poszliśmy do tej samej  
małej knajpki w której byliśmy 
wczoraj, zamawiając szklan-
kę koziego mleka i bułkę z 
obkładem baraniego mięsa 
czyli kebabem. Było bardzo 
smaczne. Po czym zakupiliśmy 
bilety i udaliśmy się na ocze-
kujący prom. Na promie było 
już kilkanaście samochodów 
osobowych i dwa samochody 
ciężarowe wielkości naszych 
samochodów STAR oraz 
kilkudziesięciu  pasażerów. 
Gdy wypłynęliśmy to już po 
chwili pojawili się handlarze 
sprzedający okulary, lusterka, 
grzebienie, perfumy, chustecz-
ki higieniczne i wiele innych 
drobiazgów. Są naprawdę bar-
dzo natarczywi a widząc obco 
krajowców to wciskają w rękę 
a nawet wkładają do kieszeni 
byle by tylko wyrwać trochę 
kasy. Jest to bardzo nie przy-
jemne, My do takiego handlu 
nie jesteśmy przyzwyczajeni i 
nic nie kupiliśmy więc byli nie 
zadowoleni.  Płynąc przez cie-
śninę Bosfor mijamy olbrzy-
mie oceaniczne statki. Są to 
naprawdę kolosy. W porówna-
niu z naszym promem, wydaje 
się nam jakbyśmy płynęli małą 
łódką. A przecież ten nasz 
prom na którym my płyniemy 
to zabiera kilka samochodów 

osobowych i ciężarowych, tak 
więc nie jest to aż taki mały 
prom. No i po kilku dziesięciu 
minutach  nareszcie jest ten 
drugi brzeg. Patrząc na zega-
rek  płynęliśmy  30 minut. Dzi-
siejszej nocy musiało mocno 
padać bo stoją tutaj olbrzymie 
kałuże wody. Wiatr też mocno 
wieje powodując duże fale. Na 
niebie przesuwają się ciemne 
deszczowe chmury. Ale na 
nasze szczęście nie pada. Po 
tej stronie nie jest tak przy-
jemnie ponieważ odczuwa się 
ten porywisty wiatr. Pogoda 
nam dzisiaj  nie sprzyja. Ale 
co zrobić. Ruszamy kierując 
się na słynny turecki bazar  
na którym to jeszcze nie byli 
Zygmunt i Krzykacz. Nato-
miast Władek i ja byliśmy już 
na bazarze kilkanaście razy i 
wiemy jak się kierować idąc 
tymi wąskimi uliczkami.

No i znowu łapią nas tzw. 
naganiacze, zagadując nas 
mówiąc niewiele ale różnymi 
językami. My idąc nie rozma-
wiamy, ponieważ szybko by 
nas rozszyfrowali kim jeste-
śmy. Oni natomiast mówią do 
nas po jugosłowiańsku, czesku 
i węgiersku, jednak widząc, że 
nie reagujemy zaczęli także 
mówić po polsku szukając ja-
kiegoś obejścia aby nawiązać 
kontakt. Wypowiadali słowa: 
„Papa, Watykan, Walesa”, a 
gdy my zaczęliśmy się uśmie-
chać to zastąpili nam drogę 
aby zaciągnąć nas do swojego 
najbliższego kramiku. Bo 
na sklepy to nie wyglądało. 
Myśmy byli jednak nie ugięci 
idąc cały czas przed siebie. 
Po jakieś chwili naganiacze 
odpuścili widząc, że nic nie 
zarobią  byli też nie zadowo-
leni, ale trudno musieli szukać 
następnych klientów. Idąc tak 
tymi małymi wąskimi ulicz-
kami raz pod górę a następ-
nie w dół, bo teren tutaj jest 

mocno pofałdowany widzę 
tureckich tragarzy ciągnących 
bardzo obładowane  dwukoło-
we wózki. Niekiedy tak prze-
strzennie naładowane, że aż 
dziw człowieka bierze jak oni 
to załadowali i że nic im po 
drodze nie spada. Naprawdę w 
tym są mistrzami. Niektórzy 
z nich mają taką uprząż jak 
nasze konie ciągnące wozy , 
tylko że rękoma trzyma dwa 
dyszle a całym ciałem ciągnie 
ten obładowany wózek. Ten 
ogromny wysiłek było widać 
po ich czerwonych i upoco-
nych twarzach. Natomiast idąc 
z góry widać jak zapierają się 
o te kocie łby, a nie kiedy gdy 
zaczynają uślizgiwać się im 
nogi to tym bardziej  widać 
jak walczą z tym ogromnym 
napierającym ciężarem. Na 
nogach mają trampki ponie-
waż guma się tak nie uślizguje 
po tych kocich łbach. Aż 
litość człowieka bierze pa-
trząc na ten wysiłek tego nie 
wielkiego posturą tragarza. 
Nie są to ludzie obdarzeni 
dużym wzrostem i dobrze 
zbudowani, przeważnie są to 
ludzie o niewielkim wzroście, 
około 160cm.  Niestety muszą 
ciężko pracować na kawałek 
chleba lub za nie wielkie 
pieniądze, bo widać również 
po ich ubiorze i zmęczonych  
twarzach. Patrząc na tych lu-
dzi nasunęła mi się taka myśl: 
jedni muszą tak ciężko praco-
wać a żeby inni mogli lekko 
żyć. Co to tutaj za dziwny 
świat?! Idąc dalej tymi mały-
mi uliczkami mijamy znowu 
sklepik przy sklepiku a nad 
tym sklepikiem jeszcze jeden 
sklepik i tej samej branży, ofe-
rujący te same artykuły  jest 
to naprawdę  zastanawiające 
jak oni i z czego tutaj żyją, 
bo kupujących w sklepach 
nie widać. Przypuszczam, że  
nie jest to dostatnie i bogate 

życie tutejszych sklepikarzy. 
Natomiast uliczki nie kiedy 
są tak bardzo wąskie, że 
taksówka ma problemy z 
przejechaniem. Tutejsza lud-
ność do tych warunków jest 
przyzwyczajona i nie robi to 
na nich żadnego wrażenia. 
Przechodząc przez mały plac 
zatrzymujemy się na chwile 
przed jednym z okien wysta-
wowym oferującym skórzane 
kurtki i kożuchy. Natych-
miast, nie wiadomo skąd, 
przy nas stanęło dwóch turec-
kich naganiaczy mówiących 
do nas łamaną polszczyzną 
„proszę wejść, mamy dobry i 
tani towar, a przy większych 
zakupach dajemy suweniry” 
My już wiemy, że taki suwe-
nir to może być jakiś perfum 
turecki lub blaszany talerz z 
wygrawerowanym meczetem 
oraz napisem „LEDER FA-
BRIK Y. ONBAS” Ale ja z 
Władkiem znamy już trochę 
tutejsze obyczaje i zachowania 
tureckich sprzedawców więc 
pomimo wielu zaproszeń 
nie wchodzimy do sklepu. 
Idziemy dalej. Do bazaru 
pozostało jeszcze około 10 
minut drogi. No i wreszcie 
przechodzimy przez ogromną 
bramę wykutą w olbrzymim, 
wysokim i grubym murze. 
Mur ma grubości około 5 
metrów. Są to pozostałości 
murów obronnych dawnego 
Konstantynopola. Budowa i 
przekrój tych murów budzi 
podziw. Patrząc na te olbrzy-
mie mury zadaję sobie takie 
pytanie: ilu niewolników w 
tym Polaków, którzy zostali 
wzięci w jasyr, budowało tak 
olbrzymie mury i ile lat trwała 
taka budowa. Naprawdę jest to 
zastanawiające. Och, gdyby te 
mury potrafiły przemówić, to 
była by niesamowita historia. 
No i po godzinnym marszu 
przed naszymi oczyma poja-

wia się słynny turecki bazar. 
Samą zewnętrzną budową 
niczym nadzwyczajnym nie 
zachwyca bo jesteśmy  do 
tego typu budowli już przy-
zwyczajeni Ale wchodząc do 
wnętrza zaczyna człowiek 
dostawać oczopląsów. Kto już 
tutaj był raz to wie, że należy 
do tego podchodzić spokojnie 
i nie dać się złapać przez 
naganiaczy. Trzeba po prostu 
przejść choćby część tego 
bazaru a żeby się zapoznać 
z oferowanym towarem. Aby 
obejść ten cały bazar trzeba 
by było poświęcić jeden dzień. 
Kto nie był na tym bazarze to 
trudno mu sobie wyobrazić 
te wszystkie cuda wykonane 
przez tutejszych rzemieślni-
ków, począwszy od ciuszków, 
dywanów, gobelinów, wyro-
bów skórzanych a kończąc 
na wyrobach za złota. A tych 
ostatnich jest najwięcej, nie 
kiedy aż w oczy  razi ten 
blask złota.

Naprawdę są to prawdzi-
we arcydzieła, niesamowite 
bogactwo, setki kilogramów 
a może i tony tego złotego 
kruszcu leżącego na wystawie. 
Jest to niespotykane i trudne 
do wyobrażenia dla zwykłego 
człowieka mieszkającego w 
Polsce. Bogatszy i większy 
bazar ze złotymi wyrobami to 
widziałem tylko w Kuwejcie.  
Wchodząc tam do ogromnego 
pięknego budynku to też trzeba 
było chwile postać, popatrzeć 
i uszczypnąć się w policzek, 
że to nie sen tylko prawdziwa 
rzeczywistość. Aż nie do wia-
ry, że ja znalazłem się w tak 
wyjątkowym i niespotykanym 
miejscu, blask złota dosłow-
nie raził w oczy.    Żyjąc w 
naszym ukochanym kraju to 
nie doznałem nigdzie takich 
wrażeń,  Stałem tak przez 
chwilę i nie dowierzałem, że 
w takim dużym budynku,  dwu 

kondygnacyjnym  może być  
tyle sklepów a w nich tylko 
same złoto, dla mnie to był nie-
samowity szok, że w  jednym 
miejscu może być aż tyle złota, 
to  nie do wiary. A jednak była 
to prawda, że znalazłem się 
w takim miejscu. Stojąc tak 
i patrząc pomyślałem sobie 
jaki ten świat jest ciekawy, bo 
od naszego kraju jest to 5000 
kilometrów. Patrząc na ludzi 
którzy przyglądali się tym 
arcydziełom to nie było wśród 
nich Europejczyków. Byliśmy 
sami i to bardzo odróżniający 
się od tutejszych mieszkańców 
nie tylko ubiorem ale też o in-
nej urodzie.  Byli sami   Arabo-
wie w swoich białych szatach 
(dżalabija) i podążających 
kilkanaście kobiet z dziećmi 
przy boku. Wszystkie kobiety 
oczekiwały w kolejce na swoje 
prezenty. Jeden z Arabów jak 
policzyłem miał 12 kobiet 
stojących grzecznie w kolejce 
z dziećmi, a tych dzieci było 
naprawdę wiele. Niesamowity 
jest urok tego tutejszego świa-
ta, którego dotychczas  nie 
znałem. Niestety my  nie je-
steśmy przyzwyczajeni do ta-
kiego bogactwa żyjąc w naszej 
kochanej Polsce. No i niestety 
trzeba wracać do realiów. Zyg-
muntowi i Krzykaczowi jest 
trudno teraz zdecydować się 
na zakup jakiegoś arcydzieła. 
Bo ceny to aż tak bardzo nie 
są  zróżnicowane a koledzy są  
naprawdę  pod wrażeniem i są 
nie zdecydowani, a czas bie-
gnie i naganiaczy jest również 
wielu. Nie wiadomo czy oni 
jeszcze tutaj kiedyś trafią na 
ten turecki bazar. 

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

Wspaniały kawałek historii polskiego transportu (cześć 39)

Z inicjatywy kierowcy 
zawodowego Pana Grze-
gorza Maciaszczyka oraz 
małżonki Urszuli z Tucho-
rzy, nastąpiło spotkanie z 
autorem książki  „TIRem 
do Iranu „ Panem Adamem 
Frąckowiakiem. Głównym 
zamiarem pomysłodawców 
było przekazanie książek na 
licytację, którym celem jest 
pomoc dzieciom nie dosły-
szącym. Niedaleko Opola 
w wiosce o nazwie Polska 
Nowa Wieś gdzie odby-
wa się zjazd samochodów 
ciężarowych pod nazewnic-
twem ‚’ Master Truck 2019” 

odbyła się licytacja książek 
w której wzzięli kierowcy 
o wrażliwych sercach ,dla 
dzieci z niedosłuchem. A 
wszystko to zaczęło się na 
początku listopada 2017 
roku z inicjatywy kierowców 
zawodowych z Białegosto-
ku i „ Fundacji Decybelka 
„. W następnym wydaniu 
tej gazety dzięki uprzejmo-
ści Reaktora Franciszka 
Gwardzika będzie więcej 
informacji o szlachetnym 
sercu kierowców dla dzieci 
oczekujących na poprawę 
swojego życia.

Franciszek Gwardzik

Razem z kierowcami 
pomiędzy dzwiękami  

Panie Burmistrzu proszę 
opowiedzieć o inwestycjach 
prowadzonych w Nowym 
Tomyślu.
W ostatnich dniach zakoń-
czyliśmy budowę parkingu 
przy ulicy Olchowej, któ-
ra kosztowała blisko milio-
na złotych. Obecnie trwa 
budowa boisk sportowych 
przy Szkole Podstawowej  
nr 1. Równolegle przebudowu-
jemy 300. metrowy odcinek 
ulicy Piłsudskiego, głównej re-
prezentacyjnej drogi w naszym 
mieście. Koszt tej inwestycji to 
około 4,5 mln. złotych. 
W najbliższym czasie przy-
stąpimy do budowy ronda na 
skrzyżowaniu ulic 3 Stycznia, 
Ślósarskiego i Musiała. Jest to 
od dawna oczekiwana inwesty-
cja, która znacząco wpłynie na 
poprawę bezpieczeństwa w tej 
charakteryzującej się znaczą-
cym natężeniem ruchu części 
Nowego Tomyśla. 

Czy gmina realizuje też 
mniejsze inwestycje?
W tym roku podejmujemy 
szereg zadań związanych z 
oświetleniem ulic, które rów-
nież angażują duże środki 
finansowe. Inwestycje te są 
niejednokrotnie odpowiedzą 
na sygnały zgłaszane przez 
mieszkańców. W zakres tych 
prac wchodzi m.in. oświetlenie 
na placu Niepodległości, gdzie 
wymieniono oprawy oświe-
tlenia na bardziej efektywne, 
rozbudowa oświetlenia wzdłuż 

ścieżki rowerowej w kierunku 
dworca PKP, a także przy 
przejściach dla pieszych na 
obwodnicy Nowego Tomyśla, 
gdzie dochodzi do wielu wy-
padków. Oświetlono również 
skwer znajdujący się w obrębie 
Nowotomyskiego Ośrodka 
Kultury oraz Miejskiej i Po-
wiatowej Biblioteki Publicz-
nej, a także drogę prowadzącą 
do cmentarza. Zakończyliśmy 
ponadto przebudowę placu Ko-
ścielnego w Borui Kościelnej.

A co słychać w temacie 
geotermii?
W 2018 r.  Gmina Nowy 
Tomyś l z łożyła wniosek 
do  Na rodowego Fu ndu -
szu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie na dofinansowanie przed-
sięwzięcia pn. „Rozpoznanie  
i udokumentowanie zasobów 
wód geotermalnych na tere-

nie miasta Nowy Tomyśl”. 
Planowane przedsięwzięcie 
polega na przeprowadzeniu 
robót geologicznych mają-
cych na celu poszukiwanie  
i  r o z p o z n a w a n i e  w ó d 
g e o t e r m a l n y c h  n a  t e -
r en ie  m ias t a  Now y To -
myśl. Aktualnie czekamy  
na wyniki naboru. W przy-
padku pozytywnego roz-
strzygnięcia gmina otrzyma  
ponad 16,5 mln zł dofinan-
sowania na przeprowadzenie 
robót geologicznych.

Niedawno media społeczno-
ściowe doniosły, że zwie-
rzęta w nowotomyskim zoo 
żyją w trudnych warun-
kach?
Anonimowe posty w me-
diach społecznościowych 
opisywały nieprawdę, sytu-
ację, która nie miała miejsca. 
Zwierzęta w ogrodzie zoolo-
gicznym w Nowym Tomyślu 
żyją w dobrych warunkach,  
są zadbane i otoczone od-
powiednią opieką. Nowo-
tomyskie zoo jest chętnie 
odwiedzane przez nowo -
tomyślan i ich gości, któ-
rzy cenią sobie możliwość 
przebywania wśród zwierząt  
i obserwowania ich. Szcze-
gólnie chętnie miejsce to 
odwiedzane jest przez naj-
młodszych. Zapraszam do 
spędzania wolnego czasu w 
naszym ogrodzie zoologicz-
nym, w którym w ostatnich 
latach przeprowadzono wiele 

prac modernizacyjnych. W 
przyszłości planujemy rozbu-
dowę ogrodu zoologicznego i 
pozyskanie nowych gatunków 
zwierząt, które wzbogacą do-
tychczasową ekspozycję. 

Czy może Pan Burmistrz 
ujawnić, jakie gwiazdy za-
witają do Nowego Tomyśla 
na Jarmark Chmielowo- 
Wikliniarski?
Na to największe nowotomy-
skie święto do naszego miasta 
przyjedzie młoda, ale już 
bardzo popularna gwiazda 
Roksana Węgiel, która jest 
zwyciężczynią pierwszej pol-
skiej edycji The Voice Kids 
oraz 16 Konkursu Piosenki 
Eurowizji dla Dzieci. Ponadto 
przed publicznością wystąpią 
Krzysztof Cugowski, Michał 
Szpak, znany zespół Papa Dan-
ce, a dyskotekę poprowadzi 
świetny duet Kalwi & Remi.

Podobno padł pomysł 
budowy lodowiska? Ile w tej 
pogłosce jest prawdy?
Jednostka organizacyjna gmi-
ny - Ośrodek Sportu i Rekre-
acji - obecnie jest na etapie 
rozstrzygania postępowania 
na budowę lodowiska w No-
wym Tomyślu. W trzecim 
postępowaniu przetargowym 
udało się wyłonić wykonawcę 
tej inwestycji. Mam zatem 
nadzieję, że zimą mieszkańcy 
naszego miasta będą mogli już 
korzystać z obiektu i cieszyć 
się jazdą na łyżwach. 

Pytania o lodowisko, geotermie, zoo i jarmark
Z Burmistrzem Nowego Tomyśla Włodzimierzem Hibnerem rozmawia Franciszek Gwardzik
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W sierpniu Urząd Miasta 
Leszna ogłosi przetarg na 
remont elewacji ratusza. 
Najważniejszą zmianą bę-
dzie inny kolor ścian – będą 
one piaskowo-beżowe. Pre-
zydent Łukasz Borowiak 
zapowiada, że zastanawia 
się też nad wymianą drzwi 
do Biblioteki Ratuszowej 
oraz korektą głównego wej-
ścia od strony wschodniej. 

Na remont elewacji ratusza 
zabezpieczono w budżecie 3 
miliony złotych. To pieniądze 
z miejskiego budżetu - jak 
dotąd nie udało się bowiem 
znaleźć zewnętrznego źró-
dła dofinansowania, choć 
prezydent Łukasz Borowiak 
zapewnia, że wciąż ich szuka. 
Tak czy inaczej w sierpniu 
ogłoszony ma być przetarg 
na nową elewację. Prace mają 
potrwać przez dwa lata. 

Poprzedni remont ratusza 
odbył się w latach 1995-97. 

Po latach okazało się, że za-
stosowana wtedy technologia 
osuszania nie była skuteczna.

- Ściany elewacyjne wyka-
zują optyczne zawilgocenie i 
widoczne spękania tynków 
aż do wysokości parapetów 
drugiego piętra - informuje 
Małgorzata Łakomy z UML - 
ściany wieży w większości są 
pozbawione farby, na budynku 
widoczne są liczne spękania 
i zarysowania. Planowany 
zakres prac obejmuje między 
innymi renowację kanałów 
osuszających, stabilizację 
rys zewnętrznych i remont 
tynków i detali architekto-
nicznych. 

Najbardziej widoczną zmia-
ną będzie inny kolor ścian 
ratusza - będą one piaskowo
-beżowe, zaś tarcze zegara 
na wieży będą czarne. -Zdaję 
sobie sprawę, że kolorystyka 
może szokować niektórych 
mieszkańców, ale to wynik 
ustaleń Miejskiego Konser-

watora Zabytków i projektan-
ta - mówi prezydent Łukasz 
Borowiak - w tej sposób ratu-
szowi przywrócony zostanie 
pierwotny wygląd. Możliwe 
też, że przeszklone, automa-
tyczne drzwi do przyziemia, 
w którym mieści się Biblioteka 
Ratuszowa zostaną zmienione 
na bardziej tradycyjne, a także 
schody wejściowe od wschod-
niej strony zostaną wyposażo-
ne w znane ze starych fotogra-
fii elementy architektoniczne, 
takie jak latarnie. 

-Będziemy o tym jeszcze 
rozmawiać w przyszłym ty-
godniu - zapowiada prezydent. 

Remont elewacji jest pierw-
szym elementem rewitalizacji 
ratusza - w planach jest jesz-
cze przebudowa wnętrza, w 
którym znaleźć się mają biura 
Wydziału Promocji i Miejskie-
go Konserwatora Zabytków. 

Radio Elka
(Fot. Łukasz Witkowski/UM Leszna)

Apeluję o rozważny namysł 
nad obsadzeniem stanowi-
ska dyrektora Teatru Miej-
skiego w Lesznie – napisała 
w liście do prezydenta 
Leszna Alina Czyżewska, 
aktorka i działaczka stowa-
rzyszenia Sieć Obywatelska 
– Watchdog Polska. Jej 
zdaniem dyrektor teatru w 
Radomiu Zbigniew Rybka, 
którego władze Leszna chcą 
zatrudnić, mógł dopuszczać 
się wielu nadużyć.

Kilka dni temu wiceprezydent 
Piotr Jóźwiak potwierdził, 
że Zbigniew Rybka, dotych-
czasowy dyrektor Teatru Po-
wszechnego w Radomiu jest 
bardzo poważnie brany pod 
uwagę jako pełniący obowiąz-
ki dyrektora Teatru Miejskie-
go w Lesznie. Jak zastrzegł 
ostateczna decyzja zostanie 
podjęta dopiero po formal-
nym odwołaniu ze stanowiska 

Błażeja Baraniaka, jednak 
najprawdopodobniej to właśnie 
Rybka zostanie jego następcą. 

Protest przeciwko tej decyzji 
zgłosiła Alina Czyżewska, ak-
torka i działaczka społeczna, 
między innymi stowarzyszenia 
Sieć Obywatelska - Watchdog 
Polska. Skierowała ona do 
prezydenta Leszna list, w 
którym wyraża swój niepokój 
wobec kandydatury dyrekto-
ra radomskiego teatru. -Jest 
on spowodowany zebranymi 
przeze mnie świadectwami 
o nieakceptowanych zacho-
waniach wobec pracownic i 
pracowników, które mają ce-
chy dyskryminacji, mobbingu 
i molestowania seksualnego a 
także możliwego fałszowania 
dokumentów - napisała Czy-
żewska zapowiadając, że złoży 
w tej sprawie zawiadomienie 
do prokuratury. -Apeluję o 
rozważny namysł nad obsa-
dzeniem stanowiska dyrektora 

teatru, któremu niepotrzebny 
jest dalszy zły rozgłos - pisze 
Alina Czyżewska. 

Wiceprezydent Leszna Piotr 
Jóźwiak poinformował, że za-
poznał się z listem, jak dodał, 
już wcześniej dotarły do niego 
informacje o zarzutach wobec 
dyrektora Rybki. -Pytałem o 
nie podczas rozmowy z dr. 
Rybką, zapewnił mnie, że to 
insynuacje, wobec autorów 
których zamierza podjąć kroki 
prawne - powiedział Radiu 
Elka Jóźwiak. Wiceprezydent 
dodał, że informacje z listu nie 
znalazły do tej pory potwier-
dzenia w żadnych wyrokach 
sądowych ani oficjalnych do-
kumentach. -Nie potwierdzi-
liśmy ich także w Związku 
Artystów Scen Polskich. Były 
prezydent Radomia, z którym 
o panu Rybce rozmawiałem, 
wyrażał się o nim bardzo 
pozytywnie - dodał wicepre-
zydent Jóźwiak.  Radio Elka

Ratusz zmieni kolor

Kontrowersje wokół wyboru 
dyrektora teatru 

W najbliższym czasie na 
leszczyńskim lotnisku po-
wstać ma nawet 30 nowych 
hangarów i utwardzony pas 
startowy – poinformował 
radnych Leszna prezes 
spółki Lotnisko Leszno Mi-
chał Graczyk. W siedzibie 
spółki obradowała Komisja 
Infrastruktury i Rozwoju 
RML. 

Radni z Komisji Infrastruktu-
ry i Rozwoju postanowili od-
wiedzić leszczyńskie lotnisko 
i zapoznać się z działalnością 
miejskiej spółki Lotnisko 
Leszno, powołanej przez sa-
morząd po przejęciu od Ae-
roklubu Polskiego miejskiej 
części lotniska. Prezes spółki 
Michał Graczyk poinformował 
o przeprowadzonych już dzia-
łaniach. Najważniejszymi było 
posprzątanie terenu, ogrodze-
nie lotniska oraz dostosowanie 
go do wymogów postawionych 
podczas przeprowadzanych 
wcześniej kontroli. 

Graczyk przedstawił też 
koncepcję funkcjonalno-prze-
strzenną rozwoju lotniska. 
Wynika z niej, że do dalszego 
użytku nadają się tylko trzy 
hangary: murowany i dwa 
blaszane oraz niewielkie bu-
dynki, w których znajdują 
się mieszkania. -Reszta bu-
dynków zostanie rozebrana 
- zapowiada prezes spółki. 
Na lotnisku pojawić się ma za 
to do 30 nowych, niewielkich 
hangarów zbudowanych przez 
inwestorów na wydzierżawio-
nym gruncie. -Mamy już kilku 
chętnych, szukamy następnych 
- mówi Michał Graczyk - były-
by to firmy świadczące usługi 
lotnicze, prywatni właściciele 
samolotów i szybowców oraz 
stowarzyszenia spadochrono-
we czy paralotniowe. Część 
hangarów zbudowane ma być 
przy lotniskowych budynkach, 
część zaś pod tzw. Tajwanem, 
czyli niewielkim lasem znaj-
dującym się na północnych 
obrzeżach lotniska. 

Kolejnym zamierzeniem 
jest zbudowanie utwardzonego 
pasa startowego dla samo-
lotów. Mógłby on powstać 
jeszcze w tym roku, ponieważ 
jego konstrukcją byłaby pla-

stikowa kratka wzmacniająca 
grunt. Pas zbudowany byłby 
we współpracy z firmą Euro-
Comfort, która ma własny, 
duży samolot. -Firma bierze 
na siebie materiały i prace 
budowlane, łącznie szacowane 
na ok. 700 tysięcy złotych - 
poinformował radnych Michał 
Graczyk. Inne zamierzenia to 
wytyczenie specjalnej strefy 
dla publiczności, oddzielonej 
od zamkniętej dla osób po-
stronnych części operacyjnej 
- miałyby tam znaleźć się 
między innymi zadaszona 
wiata, toalety czy zaplecze ga-
stronomiczne. Spółka chce też 
kupić mobilną wieżę kontroli 
lotów za ok. 20 tysięcy złotych. 

Radnych interesowała też 
kwestia głównego budynku 
dawnej Centralnej Szkoły 
Szybowcowej, w której w 
ostatnich latach mieścił się 
hotel, dzierżawiony przez 
włoskiego przedsiębiorcę i 
pilota szybowcowego Thoma-
sa Gostnera. Michał Graczyk 
zastrzegł, że umowę Gostner 
zawarł nie z jego spółką, ale 
z miastem, jednak jak poin-
formował inwestor zamierza 
rozebrać obecnie stojący bu-
dynek i postawić nowy. -Wiem, 
że rozważany jest wybór mię-
dzy dwoma koncepcjami: 
hotelu wyższej klasy z centrum 
konferencyjnym i obiektu o 
niższym standardzie o bardziej 
„budżetowym” charakterze 
- powiedział prezes spółki. 
Ostatecznej decyzji wciąż 
nie ma, jednak jak zaznaczył 
Graczyk umowa zobowiązuje 
inwestora, żeby w ciągu 24 
miesięcy od jej zawarcia uzy-

skał pozwolenie na budowę. 
Prezes wyjaśnił też, że włoski 
przedsiębiorca nie jest właści-
cielem, a jedynie dzierżawcą 
obiektu, jednak po wybudowa-
niu nowego hotelu i po 10 la-
tach dzierżawy będzie mógł on 
wystąpić do miasta o nabycie 
nieruchomości na własność. 
-Niezależnie od hotelu my 
także chcielibyśmy dyspono-
wać zapleczem noclegowym: 
polem namiotowym, domkami 
kempingowymi i internatem 
dla pilotów - powiedział prezes 
Lotniska Leszno. 

Radni pytali także o wyniki 
finansowe spółki. Graczyk 
poinformował, że od przejęcia 
przez nią lotniska wpływy z 
dzierżaw wzrosły o ok. 30 pro-
cent, w najbliższej przyszłości 
spodziewa się jeszcze większe-
go przychodu. -Jeden hangar 
w zależności od położenia ma 
dawać nam od 300 do 1000 
złotych miesięcznie - powie-
dział. Ponad 50 tysięcy spółka 
zarobiła na wynajmie terenu 
pod imprezy, takie jak wy-
stawa psów i jubileusze firm, 
wreszcie od 1 lipca wprowa-
dzono opłaty lotniskowe, choć 
te nie są zbyt duże - 1 złoty 
za 100 kilogramów samolotu 
lądującego w Lesznie więc 
roczny przychód to ok. 10 ty-
sięcy złotych. Prezes przyznał, 
że w tym roku spółka zakłada 
bilansową stratę w wysokości 
20-30 tysięcy złotych, jednak 
już za 2 lata, w 2021 roku dzia-
łalność powinna pozwolić na 
samofinansowanie, a ewentu-
alny zysk będzie inwestowany 
w lotniskową infrastrukturę. 

Radio Elka

Na leszczyńskim lotnisku 
powstanie 30 hangarów

Delegacje z Francji, Węgier 
i Czech  gościli w gminie 
Śmigiel od 03.07. do 08.07., 
z czym delegacja z Czech 
wizytowała w dniach 
od 04.07. do 07.07.2019 
r. Przedstawiciele part-
nerskich miast Śmigla: 
francuskiego Neufchâteau, 
węgierskiego Balatonfűzfő 
i czeskich Kamenic nad 
Lipou wzięli udział w Wie-
czorze Francuskim, który 
odbył się 06.07.2019 r. w 
sali widowiskowej Centrum 
Kultury w Śmiglu. 

Na scenie zaprezentowali 
się:  artyści z Neufchâteau: 
chór działający przy szkole 
muzycznej, grupa tanecz-
na funkcjonująca przy domu 
kultury oraz zespół wokalny 
z liceum, a także wokalistki 
ze śmigielskiego Studia Pio-
senki MUZOL. Po wieczorze 
odbyło się uroczyste złożenie 
podziękowań dla wszystkich 
delegacji, podczas którego 
przedstawiciele z Francji prze-
kazali na ręce burmistrz Śmi-
gla Małgorzaty Adamczak 
okolicznościowy wiatrak - 
będący symbolem współpracy 
polsko-francuskiej. Dołączy 
on do akcji „By legenda stała 
się faktem, zbierzmy 99 wia-
traków..”

Podczas pobytu w Polsce, 
poza udziałem w Wieczorze 
Francuskim, delegacje zwie-
dziły Śmigiel oraz zamek w 
Rydzynie, skorzystały także z 
przejazdu śmigielską kolejką 
wąskotorową, wzięli udział 
w warsztatach ceramicznych 
w pracowni „Na Garnuszku” 
skosztowały bigosu przy-
gotowanego przez KGW w 
Robaczynie, a także gościli na 
Turnieju Wsi, gdzie delegacja 
strażaków z Neufchâteau 

wzięli udział w jednej z kon-
kurencji. 

- „Wieczór Francuski” 
jest rewizytą przyjaciół  z 
Neufchâteau. Dwa lata temu 
śmigielska grupa gościła 
we Francji i tam zapre-
zentowała swoje muzyczne 
i kulinarne talenty teraz 

okazję do zaprezentowania 
swojej kultury u nas mają 
Francuzi. W Śmiglu gościć 
też będą delegacje oficjeli 
z pozostałych partnerskich 
miast Śmigla: Balatonfűzfő 
oraz Kamenic nad Lipou.  
- informuje burmistrz Mał-
gorzata Adamczak.

Przyjaciele zawitali w Śmiglu
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m Gdańsk
6 zarzutów poświadczenia 
n ieprawdy w oświadcze -
niach majątkowych usłyszał 
w prokuraturze marszałek 
województwa pomorskiego. 
Śledztwo wszczęto po kontro-
li oświadczeń majątkowych 
przeprowadzonej przez agen-
tów CBA.

Funkcjonariusze gdańskiej 
delegatury Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego przepro-
wadzili od 16.05.2017 r. do 

15.02.2018 r. kontrolę w za-
kresie prawidłowości i praw-
dziwości oświadczeń mająt-
kowych złożonych w latach 
2013-2017 przez marszałka 
województwa pomorskiego. 
W związku z wynikami kon-
troli Biuro skierowało zawia-
domienie do prokuratury o 
podejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa podania nieprawdy 
w złożonych oświadczeniach 
majątkowych.

Dziś w Prokuraturze Okrę-
gowej w Gdańsku marszałek 

usłyszał zarzuty.
W wyniku czynności prze-

prowadzonych w ramach tego 
śledztwa marszałkowi posta-
wiono sześć zarzutów związa-
nych ze złożeniem fałszywych 
oświadczeń majątkowych za 
lata 2013-2016. Marszałek nie 
ujawnił między innymi posia-
danych zasobów pieniężnych, 
nieruchomości gruntowej, czy 
też zasiadania w radzie nad-
zorczej fundacji prowadzącej 
działalność gospodarczą.

m Warszawa
Blisko 4 mln zł szkody w 
majątku gminy poprzez nieza-
sadne wypłacanie odsetek od 
zerwanej umowy i umarzanie 
należności podatkowych. Wójt 
Gminy Lesznowola zatrzyma-
na przez CBA.

Funkcjonariusze warszaw-
skiej delegatury Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego za-
trzymali wójt Gminy Leszno-
wola. Postępowanie, w ramach 
którego prowadzone są czyn-
ności, dotyczy podejrzenia 
przekroczenia uprawnień i 
niedopełnienia obowiązków 
przez wójt.

W toku prowadzonych czyn-
ności zgromadzono materiał 
wskazujący na możliwe nie-
prawidłowości przy gospoda-
rowaniu nieruchomościami 
na terenie gminy poprzez 
zawarcie w 2013 r. i 2014 r. 
umów dzierżawy z narusze-
niem wymogów formalnych 
opisanych w ustawie o go-
spodarce nieruchomościami. 
Podjęcie niezasadnej decyzji o 
odstąpieniu od jednej z umów 
skutkowało wypłaceniem od-
setek w wysokości ok. 1,3 mln 
zł i tym samym wyrządzenie 
szkody w majątku gminy. 
Ustalenia śledczych wskazują 
ponadto na przekroczenie 

uprawnień w zakresie czyn-
ności podejmowanych jako 
organ podatkowy w latach 
2012 – 2015, poprzez nieza-
sadne umarzanie należności 
podatkowych na rzecz szeregu 
powiązanych ze sobą spółek, 
w celu osiągnięcia przez te 
spółki korzyści majątkowej w 
wysokości ok. 2,6 mln zł.

Zatrzymana wójt zostanie 
doprowadzona do Prokuratury 
Okręgowej w Warszawie, gdzie 
usłyszy zarzuty. Śledztwo zo-
stało wszczęte w oparciu o 
materiały zgromadzone przez 
CBA w trakcie kontroli pro-
wadzonej przez Departament 
Postępowań Kontrolnych.

m Łódź
Agenci CBA z Łodzi zatrzy-
mali trzy osoby zajmujące się 
handlem fikcyjnymi fakturami 
VAT. Zgromadzone przez 
Biuro materiały i zatrzymani 
trafią do prokuratury.

Trzej warszawscy przedsię-
biorcy, w tym jeden pocho-
dzenia ukraińskiego, zostali 
zatrzymani przez funkcjo-
nariuszy łódzkiej delegatury 
Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego. Mężczyźni są po-

dejrzani o handel fikcyjnymi 
fakturami VAT na różnego 
rodzaju usługi budowlane. Z 
uzyskanych informacji wyni-
ka, że przedsiębiorcy uczynili 
z tego stały proceder, mający 
na celu  generowanie kosztów 
dla podmiotów zaintereso-
wanych ich nabyciem. Jak 
ustalono zatrzymani pobierali 
prowizję w wysokości od 5 
do 10 procent wartości netto 
na fakturze. Jeden z przed-
siębiorców został zatrzymany 
w trakcie kolejnej transakcji. 

Miał przy sobie lipne faktury 
opiewające na 900 tys. zł, a 
także umowę gwarantującą 
kolejne faktury w łącznej 
wysokości 2 mln zł.

Agenci CBA przeszukali 
miejsca zamieszkania oraz 
siedziby kierowanych przez 
zatrzymanych podmiotów w 
celu zabezpieczenia dokumen-
tacji księgowej. To początek 
śledztwa. Zgromadzone przez 
CBA materiały dowodowe i 
zatrzymani trafią do proku-
ratury.

m Rzeszów
Funkcjonariusze Delegatury 
Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego w Rzeszowie pro-
wadzą wielowątkowe śledztwo 
pod nadzorem Śląskiego Wy-
działu Zamiejscowego Depar-
tamentu do spraw Przestępczo-
ści Zorganizowanej i Korupcji 
Prokuratury Krajowej. W ra-
mach postępowania badany 
jest zakup w 2010 r. przez 
PGE Energia Odnawialna S.A. 
Elektrociepłowni Przeworsk za 
22 mln zł. Wcześniej właści-
cielem obiektu był prywatny 
przedsiębiorca, który kupił 
budynki za 2.5 mln zł.

Jak ustalili śledczy transak-

cja nie miała żadnych podstaw 
ekonomicznych. Zakupio-
ny sprzęt miał bardzo niską 
sprawność, wysoką awaryj-
ność i nie nadawał się do 
ciągłej pracy. Oprócz stanu 
technicznego, również inne 
dane, w tym te  dotyczące 
sprzedaży energii elektrycz-
nej i cieplnej były zupełnie 
nieprawdziwe. Od momentu 
zakupu elektrociepłowni, nie 
była ona włączona do użyt-
kowania, a jej wartość tuż po 
zakupie była szacowana jako 
wartość złomu.Do tej sprawy 
agenci rzeszowskiej delega-
tury CBA zatrzymali dziś 
rzeczoznawcę majątkowego 
z Podkarpacia. Mężczyzna 

usłyszy zarzuty w prokura-
turze. Wszystko wskazuje na 
to, że przygotowywane  przez 
niego operaty szacunkowe 
miały znaczenie dla określenia 
zawyżonej wartości obiektu 
przed jego sprzedażą do PGE 
Energia Odnawialna S.A.

Wcześn iej  prokuratura 
przedstawiła zarzuty 10 oso-
bom, w tym między inny-
mi czterem byłym członkom 
zarządu PGE Energia Od-
nawialna S.A. oraz byłemu 
Dyrektorowi Departamentu 
Agro i Hydroenergetyki PGE 
Energia Odnawialna S.A.

Śledztwo jest w toku, niewy-
kluczone są kolejne zarzuty i 
zatrzymania.

m Warszawa
Co najmniej 50 mln zł szkody 
w mieniu jednego z komercyj-
nych banków oraz usiłowanie 
uzyskania 23 mln zł niena-
leżnego podatku VAT. 8 osób 
zatrzymanych przez CBA.

Funkcjonariusze warszaw-
skiej delegatury CBA zatrzy-
mali 8 osób, w tym byłych 
prezesów i członków zarządu, 
dyrektora oraz pracowników 
komercyjnego banku, a także 
byłych i obecnych prezesów 
zarządów spółek z wojewódz-
twa mazowieckiego. Czynno-
ści miały miejsce w związku z 

postępowaniem prowadzonym 
przez CBA pod nadzorem Pro-
kuratury Okręgowej Warszawa
-Praga. Jest to nowe śledztwo. 
Dotyczy podejrzenia wyrzą-
dzenia szkody majątkowej w 
wysokości co najmniej 50 mln 
zł w mieniu banku w związku z 
udzieleniem kredytu na zakup 
centrum wystawowego w Opo-
lu. Wszystko wskazuje na to, 
że kredytu udzielono pomimo 
braku zdolności kredytowej i 
bez ustanowienia szczególnej 
formy zabezpieczenia spłaty 
kredytu. Jak ustalono odracza-
no następnie terminy spłaty na-
leżności, poprzez aneksowanie 

umowy kredytowej, ukrywając 
tym samym straty banku.

Postępowanie obejmuje tak-
że działanie na szkodę Skarbu 
Państwa przez przedstawicieli 
mazowieckiej spółki poprzez 
usiłowaniem uzyskania niena-
leżnego podatku VAT w wy-
sokości 23 mln zł w związku 
z pozorną transakcją nabycia 
nieruchomości w Opolu.

Obecnie trwają czynno-
ści z udziałem zatrzymanych 
osób, którzy usłyszą zarzuty 
w Prokuraturze Okręgowej 
Warszawa-Praga. Sprawa ma 
charakter wielowątkowy i 
rozwojowy.

m Bydgoszcz
W  maju 2019 r. funkcjona-
riusze Wydziału Postępowań 
Kontrolnych Delegatury CBA 
w Bydgoszczy zakończyli 
czynności analityczno-in-
formacyjne w zakresie wy-
korzystania przez wybrane 
grupy producentów owoców i 
warzyw z województwa kujaw-
sko-pomorskiego dofinanso-
wania ze środków unijnych w 
ramach programu dotyczącego 
pomocy finansowej na rynku 
owoców i warzyw.

Analizie poddano kwestie 
związane z przyznaniem przez 
Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 
wstępnie uznanym grupom 
producentów owoców i wa-

rzyw pomocy finansowej na 
kwalifikowane koszty inwe-
stycji ujęte w zatwierdzo-
nym planie dochodzenia do 
uznania.

Analiza zgromadzonej do-
kumentacji wskazuje, że trzy 
grupy producentów owoców 
i warzyw  z województwa 
kujawsko-pomorskiego mogły 
dokonać zakupu maszyn rolni-
czych lub zlecić prace budow-
lane po znacznie zawyżonej 
wartości. Schemat działania 
polegał na wprowadzaniu do-
datkowego podmiotu pomię-
dzy rzeczywistego wykonaw-
cę robót budowlanych bądź 
sprzedawcę urządzeń a grupę 
producencką. Pozorny obrót 
usług bądź urządzeń prowadził 
do znacznego zwiększenia ich 

wartości, a w konsekwencji 
również kwoty dofinansowa-
nia. Nierzetelna dokumentacja 
stanowiła następnie podstawę 
do ubiegania się o refundację 
kosztów od ARiMR. Zastoso-
wany proceder miał, w ocenie 
Biura, doprowadzić do nieuza-
sadnionego zwiększenia dofi-
nansowania o kwotę ponad 11 
milionów złotych, tym samym 
mógł stanowić wyłudzenie 
środków finansowych, o któ-
rym mowa w art. 297 kodeksu 
karnego.

Wyniki analizy przekazano 
do Prokuratury Okręgowej 
w Toruniu oraz Prokuratury 
Okręgowej w Siedlcach celem 
wykorzystania w prowadzo-
nych postępowaniach przygo-
towawczych.

Podejrzenie przyjęcia łapówek 
w zamian za rozstrzygnięcie 
przetargów na rzecz firmy ze 
Śląska. 3 osoby zatrzymane 
przez funkcjonariuszy CBA z 
Warszawy.

Funkcjonariusze warszaw-
skiej delegatury Centralne-
go Biura Antykorupcyjnego 
zatrzymali Dyrektora Pionu 
Wsparcia w Miejskim Przed-
siębiorstwie Wodociągów i 

Kanalizacji w Warszawie oraz 
dwóch przedsiębiorców-wspól-
ników spółki ze Śląska.

Czynności przeprowadzono 
w związku z podejrzeniem 
przyjęcia co najmniej 50 tys. zł 
przez zatrzymanego dyrektora 
w związku z realizowanymi na 
rzecz MPWiK zamówieniami 
publicznymi.

Obecnie trwają przeszuka-
nia między innymi w miej-

scach zamieszkania osób za-
trzymanych, Miejskim Przed-
siębiorstwie Wodociągów i 
Kanalizacji w Warszawie oraz 
siedzibie spółki na rzecz, któ-
rej rozstrzygano zamówienia.

Wszyscy zatrzymani zosta-
ną przewiezieni do Prokura-
tury Okręgowej w Warszawie, 
gdzie usłyszą zarzuty.

Sprawa ma charakter wielo-
wątkowy i rozwojowy.

m Warszawa
Były dyrektor ds. kredytów 
komercyjnego banku zatrzy-
many przez CBA. To ciąg 
dalszy sprawy dotyczącej 
wyrządzenia co najmniej 50 
mln zł szkody w banku oraz 
usiłowania uzyskania 23 mln 
zł nienależnego podatku VAT.

Funkcjonariusze warszaw-
skiej delegatury CBA zatrzy-
mali byłego dyrektora ds. kre-

dytów jednego ze stołecznych 
banków. Jest to kontynuacja 
śledztwa dotyczącego podej-
rzenia wyrządzenia szkody 
majątkowej w wysokości co 
najmniej 50 mln zł w mieniu 
banku w związku z udziele-
niem kredytu na zakup cen-
trum wystawowego w Opolu 
oraz działania na szkodę Skar-
bu Państwa poprzez usiłowanie 
uzyskania 23 mln zł nienależ-

nego podatku VAT.
Zatrzymany mężczyzna 

zostanie przewieziony do Pro-
kuratury Okręgowej Warszawa
-Praga, gdzie usłyszy zarzuty. 
Na początku lipca zostało za-
trzymanych 8 osób, w tym byli 
prezesi i członkowie zarządu, 
dyrektor oraz pracownicy 
banku, a także byli i obecni 
prezesi zarządów spółek z 
województwa mazowieckiego. 

m Warszawa
Kolejne osoby zostały zatrzy-
mane przez warszawskich 
funkcjonariuszy CBA w śledz-
twie dotyczącym nieprawi-
dłowości w działaniu grupy 
kapitałowej GetBack S.A.

Funkcjonariusze warszaw-
skiej delegatury Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego za-
trzymali pięć osób w związku 
ze śledztwem dotyczącym 
GetBack. Cztery osoby podej-
rzane są o manipulację kursem 
akcji spółki EGB Investments 
w celu zawyżenia jej wartości. 
Piąta z zatrzymanych osób 
to były pracownik jednego z 
banków podejrzany o oszu-

stwo oraz prowadzenie bez 
zezwolenia działalności w 
zakresie obrotu instrumentami 
finansowymi. 

Wszystkie zatrzymane przez 
CBA osoby usłyszą zarzuty w 
Prokuraturze Regionalnej w 
Warszawie. Do dzisiaj zarzuty 
w tym wielowątkowym postę-
powaniu usłyszało 49 osób.

m Kraków
Krakowscy funkcjonariusze 
Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego zatrzymali trzy 
osoby uwikłane w korupcyjny 
proceder związany z prze-
targami na najem i sprze-
daż nieruchomości w Kra-
kowie. Wśród zatrzymanych 
jest lekarz, przedsiębiorca i 
pracownik lokali gastrono-
micznych. Śledztwo dotyczy 
powoływania się na wpływy 
m.in. w administracji samo-
rządowej oraz w Zarządzie 
Budynków Komunalnych w 
Krakowie i podejmowania się 
bezprawnego pośrednictwa w 

załatwieniu najmu lub kupna 
nieruchomości usytuowanych 
w atrakcyjnych częściach 
Krakowa, nieopodal rynku 
czy wzgórza wawelskiego. Do 
zdarzeń dochodziło w latach 
2015-2017. Na obecnym eta-
pie śledztwa sprawa dotyczy 
„załatwienia” za łapówki wy-
grania przetargów lub aukcji 
na sprzedaż lub wynajem 42 
nieruchomości w tym lokali 
użytkowych, mieszkań i ca-
łych kamienic.

Dwie z zatrzymanych osób 
zostaną doprowadzone do 
Prokuratury Okręgowej w 
Krakowie, gdzie usłyszą za-
rzuty korupcyjne. Lekarce 

zostaną przedstawione dodat-
kowo zarzuty poświadczenia 
nieprawdy w zaświadczeniach 
lekarskich. Natomiast pracow-
nik lokali gastronomicznych 
usłyszy także zarzut złożenia 
fałszywych zeznań. Przed-
siębiorca został zatrzyma-
ny wczoraj. W prokuraturze 
usłyszał zarzut korupcyjny 
i zastosowano wobec niego 
wolnościowe środki zapobie-
gawcze.

Do pierwszych zatrzymań w 
tym śledztwie doszło w lutym 
2018 roku. Do tej pory zarzuty 
w sprawie usłyszało 15 osób, 
z których trzy skorzystały z 
klauzuli niekaralności.

Zarzuty dla marszałka

Cztery mln szkody 
w majątku gminy

Handel fikcyjnymi fakturami

22 mln zł za niedziałającą elektrociepłownię

50 mln zł szkody w mieniu banku

Nieuzasadnione dofinanskowanie 
na ponad 11 mln ARiMR

Korupcja w warszawskim MPWiK

50 mln. szkody w banku 5 osób zatrzymanych z GetBack

Łapówki na przetargach nieruchomości
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 Nowy Tomyśl
W związku z sytuacją jaka 
zaistniała po zgłoszeniu że 
trwa nabór do klasy wojsko-
wej w liceum „Kopernika” w 
Nowym Tomyślu a następnie 
ten nabór został wycofa-
ny- zaistniała konsternacja  
a nawet oburzenie wśród  
kilkudziesięciu rodziców, 
których dzieci złożyły swoje 
zgłoszenie i CV. Aby zorien-
tować się w czym jest rzecz 
skorzystałem z zaproszenia 
jakie otrzymałem z Klubu 
radnych PSL z powiatu 
nowotomyskiego. Z zaistnia-
łą sytuacją  zapoznał mnie 
przewodniczący Klubu PSL 
Adam Pilc. 

W czwartek 11-go lipca 
rozeszła się wiadomość, że 
dyrekcja szkoły im Staszica 
złożyła wniosek do Starostwa 
w Nowym Tomyślu o nie 
utworzenie dwóch klas o pro-
filu wojskowo- sportowym 
w Liceum im. Kopernika. 
Naszym zdaniem powinien 
być ogłoszony konkurs w Li-
ceum nr.2 gdzie dyrektorem 
jest pan Frański. Żeby była 
jasność sprawy to Liceum im. 
Kopernika zostało kilka mie-
sięcy temu „wchłonięte”przez 
Liceum im. Staszica i tam 
mieści się siedziba obydwóch 
Liceów. Teraz żeby wszystko 
było Lega arts to ten „twór” 
zacznie obowiązywać od 1 

września br. zatem nabór 
powinien być przeprowadzo-
ny przez aktualne władze Li-
ceum im. M. Kopernika w ta-
kim kształcie jak dotychczas. 
Gdy ta informacja tydzień 
temu się rozeszła zaczęło 
„wrzeć” w Starostwie, oraz w 
kręgach szkolnych. Nabór był 
na poziomie 27 osób po gim-
nazjum i 26 po podstawówce, 
a więc dwie pełne klasy. 
Zaznaczam że kadra nauczy-
cielska w „Koperniku” była 
na to przygotowana. Jeszcze 
wrócę do rekrutacji, otóż na 9 
członków komisji trzy osoby 
nie były poinformowane o 
spotkaniu W tym momencie 
uzupełnia pan Jacek Rechen-
derski.  
Jak wiem to więcej osób nie 
wiedziało o rekrutacji ale ona 

się mimo wszystko odbyła 
i prawnie tylko ta komisja 
decyduje o naborze a nie 
dyrektor szkoły. W jaki spo-
sób została przeprowadzona 
rekrutacja oficjalnie  nikt do 
dzisiaj nie wie. W każdym 
razie nie było takiej komisji 
w Liceum „Kopernika” gdzie 
powinna być- a może była 
w Liceum Staszica co jest 
nieprawne. Warto jeszcze 
zaznaczyć mówi Ireneusz Ko-
zecki- W budżecie powiatu 
zaplanowaliśmy wydatek 40 
tysięcy na zakup mundurów 
dla nowo przyjętych uczniów. 
Zarząd powiatu wykreślił 
ten zakup, ponieważ szkoły 
w Opalenicy i Zbąszyniu 
takiej pomocy nie miały ale 
dlatego,że ten nabór ma inny 
charakter. Nabór do „Koper-

nika” jest oparty o pro-
gram Ministerstwa Obrony 
Narodowej. Program ten ma 
profil wojskowy wyłącznie i 
ćwiczenia odbywać się będą 
na poligonie wojskowym. 
Uważamy, że postępowanie 
pana dyrektora jest samowol-
ne i ma przyzwolenie organu 
prowadzącego. 

Jeżeli dyrektor wnioskował 
do organu prowadzącego o 
nie utworzenie klas militar-
no- sportowych i organ pro-
wadzący w takim kształcie 
przyjął ten wniosek  dyrekto-
ra, który nie ma umocowania 
prawnego w naborze to dla 
mnie jest to bardzo duże 
„przegięcie” prawne.  

Franciszek Gwardzik

Są nauczyciele i wolne miejsca, 
a dyrektor nabór wycofał

Stanowisko Klubu Radnych 
Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego w Nowym Tomyślu 
skierowane do Starosty 
Nowotomyskiego w formie 
interpelacji.

Klub Radnych Polskiego 
Stronnictwa Ludowego wy-
raża głębokie zaniepokojenie 
napływającymi informacjami 
w zakresie nieprawidłowości 
podczas przeprowadzania re-
krutacji i naboru do oddzia-
łów militarno-sportowych 
w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących i Policealnych 
im. Mikołaja Kopernika w 
Nowym Tomyślu. Absolwen-
ci szkół podstawowych i gim-
nazjów którzy zgłosili akces 
nauki w klasach militarno
-sportowych w w/w szkole na 

kilka dni przed opublikowa-
niem list o wstępnej kwalifi-
kacji, uzyskali informację o 
nieutworzeniu powyższych 
oddziałów w roku szkolnym 
2019/2020. Informacja ta 
spowodowała uzasadniony 
niepokój wśród rodziców     i 
absolwentów zainteresowa-

nych nauką w kierunku mi-
litarno-sportowym. Następ-
stwem tych informacji było 
rozpoczęcie starań o miejsca 
nauki w innych ościennych 
szkołach o podobnym kierun-
ku kształcenia. W związku 
z powyższym prosimy o 
pilne wyjaśnienie powstałej 
sytuacji i podjętych w tym 
zakresie decyzji. Prosimy 
również o udostępnienie 
list wstępnej kwalifikacji 
kandydatów do poszczegól-
nych oddziałów  Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących 
i Policealnych im. Mikołaja 
Kopernika oraz Zespołu 
Szkół nr.2 im. Stanisława 
Staszica w Nowym Tomyślu, 
w tym również kandydatów 
do oddziałów militarno-spor-
towych. Prosimy również 

o udostępnienie Protokołu 
Komisji Rekrutacyjnej doko-
nującej naboru do wszystkich 
oddziałów w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Police-
alnych im. Mikołaja Koper-
nika w Nowym Tomyślu.

Adam Pilc

Zaniepokojenie 
radnych PSL

Dom o powierzchni użytkowej 353 m² 
- położony jest przy drodze asfaltowej w Nowych Tłokach nr 17A 

w gminie 64-200 Wolsztyn.

Bardzo dobre miejsce na wszelką działalność gospodarczą.  Działka o powierzchni 5167 
m² ogrodzona  płotem siatkowym utrzymanym w dobrym stanie, przylegająca do lasu.

Dom jednorodzinny z dwoma garażami . Niezabudowana część działki zagospodarowa-
na jako rekreacyjna z dużą ilością zieleni bardzo dobrze utrzymanej. Na tej części działki 
istnieje możliwość budowy pomieszczeń przeznaczonych na działalność gospodarczą.   
Dom budowany w 2000 roku z dobrych jakościowo materiałów. Garaże oraz piwnice 
wypłytkowane. Dach pokryty „karpiówką” podwójnie kładzioną. Stropy ocieplone 
wełną mineralną wysokiej jakości o grubości 30 cm. Dojazd do garaży i części miesz-
kalnej wybrukowany kostką granitową. Okna z podwójnymi szybami i drzwi tarasowe 
zabezpieczone żaluzjami lub zewnętrznymi okiennicami.   Drewniana brama wjazdowa 
sterowana automatycznie. Wejście przez tzw. „furtkę” wyposażone w domofon. Cały 
dom podłączony pod alarm.

Na parterze o pow. 135 m² : wiatrołap, przedpokój z toaletą i wbudowaną garderobą, 
jadalnia, salon z kominkiem, duży taras o powierzchni 30 m²,  kuchnia w całości wyposa-
żona , dwa pokoje jako biura z szafami na dokumenty oraz niezbędne meble ruchome, 
kompletna łazienka.

Na piętrze o pow. 84 m² : 3 pokoje ,  biblioteka , łazienka kompletna z garderobą oraz 
użytkowy strych .

Wszystkie podłogi w części mieszkalnej to płytki ceramiczne lub parkiety wysokiej 
jakości. 

Dom ogrzewany olejem opałowym, ogrzewanie sterowane pogodowo, wszystkie 
pomieszczenia ogrzewane.
Całość podpiwniczona , która razem z garażami ma pow. 134 m².

Cena wywoławcza 820 000,-pln do ewentualnej negocjacji. 
Kontakt telefoniczny w sprawie obejrzenia nieruchomości 
i ewentualnych rozmów szczegółowych dotyczących transakcji kupna – sprzedaży : 
+48 603 748 126 lub  e-mail   r.kurp@wp.pl

 UWAGA!     UWAGA!     UWAGA!
W PRZYPADKU KUPNA OBU NIERUCHOMOŚCI PRZEWIDUJE SIĘ RABAT SPECJALNY DO USTALENIA

                                                               Sz. Pan

                                                                             JACEK  KOLESIŃSKI

                                                                           WÓJT GMINY SIEDLEC

Wiedząc,że gmina nie dysponuje zbyt dużą ilością terenów pod inwestycje 
składam  w imieniu mojego brata Józefa Kurp ofertę kupna działki nr 102 
położonej w Małej Wsi w waszej gminie. Działka ma powierzchnię 20600 m2. 
Jest ona w dużej części zalesiona z możliwością zrębu całkowitego bez 
potrzeby nowych nasadzeń. Dodatkowo zgodnie z dokumentami wydanymi 
przez gminę można ją zabudować oraz prowadzić na niej działalność 
gospodarczą. Działka ta jest całkowicie ogrodzona z bramą wjazdową oraz 
doprowadzone są do jej granicy niezbędne media czyli energia elektryczna , gaz
, woda i sieć telefoniczna.

Dodatkowym argumentem jest położenie tej działki przy drodze asfaltowej w 
kierunku Wąchabna.

Cena wywoławcza to 15,- pln za jeden metr kwadratowy, z możliwością 
negocjacji .

Ponieważ mój brat bardzo często przebywa poza granicami Polski zostałem 
pisemnie upoważniony do złożenia tejże oferty oraz prowadzenia ewentualnych
negocjacji cenowych w przypadku zainteresowania zakupem tejże działki.   Do 
niniejszego pisma załączam upoważnienie podpisane przez mojego brata.

                                                                                            Z poważaniem 
Ryszard Kurp              

... prosimy o pilne wyjaśnienie sytuacji i podję-
tych w tym zakresie decyzji. Prosimy również o 
udostępnienie list wstępnej kwalifi kacji kandy-
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Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
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datów do poszczególnych oddziałów  Zespołu 

„
datów do poszczególnych oddziałów  Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Policealnych

„
Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
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Małgorzata i Zdzisław Brudło
Jaromierz 38, 64-225 Kopanica

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

www.brudlo.com.pl

Polecamy: 
a pelargonie, surfinie, begonie, niecierpki, 

fuksje i wiele innych ciekawych gatunków 
i odmian a byliny i trawy a obsadzanie mis, 

donic i skrzynek balkonowych a fachową 
obsługę i doradztwo  a sprzedaż hurtowa 

i detaliczna

PIEKARNIA CUKIERNIA
EUGENIUSZA KOCIKA

w Rakoniewicach Plac Powst. Wlkp.

Informacja o wywieszeniu wykazu lokalu mieszkalnego Skarbu Państwa

przeznaczonego do oddania w użyczenie  

Działając na podstawie art.  35 ust.  1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce
nieruchomościami  (t.j.  Dz. U.  z  2018 r.  poz.  2204 ze zm.),  Starosta  Grodziski  podaje do
publicznej wiadomości, że został sporządzony  wykaz lokalu mieszkalnego Skarbu Państwa
przeznaczonego  do  oddania  w  użyczenie,  położonego  w  Grodzisku  Wlkp.,  Os.  Wojska
Polskiego 13/18

Z wykazem tym można zapoznać się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Grodzisku Wlkp  : https://pgw.pl/category/aktualnosci/ oraz w  BIP:

 http://bip.pgw.pl/biuletyn-informacji-Publicznej/ ogłoszenia/zawiadomienia-ogłoszenia. 

Wykaz został także wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grodzisku
Wlkp.  przy ul. Żwirki i Wigury 1.

Od 19 lipca 2019 r. są przyj-
mowane wyłącznie wnioski 
o wydanie dokumentu pasz-
portowego zgodne z nowym 
wzorem. Stare druki prze-
staną obowiązywać. Nowe 
formularze dostępne będą 
we wszystkich punktach 
przyjęcia wniosku o wyda-
nie dokumentu paszporto-
wego na terenie wojewódz-
twa wielkopolskiego.

Opublikowane rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 
15 lipca 2019 r., zmieniające 
rozporządzenie w sprawie 
dokumentów paszportowych, 
ma na celu dostosowanie 
wniosków do zmian, jakie 
wprowadziła ustawa wdraża-

jąca RODO. Od 19 lipca 2019 
r. obowiązywać będzie nowy 
wzór wniosku o wydanie 
dokumentu paszportowego, w 
którym m.in.:
a osoby przebywające na stałe 
w Polsce wskazują wyłącznie 
adres do korespondencji, nie 
ma obowiązku wskazywania 
miejsca stałego pobytu,
a miejsce stałego pobytu po-
dają wyłącznie osoby ubiegają-
ce się o paszport tymczasowy 
na powrót do miejsca stałego 
pobytu,
a istnieje możliwość wyboru 
sposobu (telefon lub e-mail) 
powiadomienia o możliwości 
odbioru paszportu,
a zawarte zostało oświad-
czenie wnioskodawcy o od-
powiedzialności karnej za 

zatajenie prawdy lub podanie 
nieprawdy w sk ładanym 
wniosku,
a zrezygnowano z obowiązku 
określania rysopisu i infor-
macji o znakach szczególnych 
wnioskodawcy.

Ponadto zmienione rozpo-
rządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
w sprawie dokumentów pasz-
portowych stanowi, że w przy-
padku małoletnich do 18 roku 
życia nie ma obowiązku przed-
stawiania legitymacji szkolnej 
jako dokumentu uprawniające-
go do ulgi. Zgodnie z przepisa-
mi ustawy o systemie oświaty, 
osoby małoletnie do 18 roku 
życia podlegają obowiązko-
wi szkolnemu. Legitymację 

szkolną lub studencką winny 
okazać wyłącznie osoby uczą-
ce, które ukończyły18 lat.

Przykładowo wypełniony 
nowy wzór wniosku o wyda-
nie dokumentu paszportowego 
oraz inne informacje doty-
czące trybu wnioskowania 
o paszport dostępne są na 
stronie internetowej Wielko-
polskiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Poznaniu https://
www.poznan.uw.gov.pl/pasz-
porty-wnioski

Uwaga: nie ma możliwości 
wcześniejszego pobrania 
wniosku paszportowego ze 
strony internetowej, wniosek 
należy złożyć na druku wnio-
sku dostępnym w organach 
paszportowych.

Nowe wnioski paszportowe

m Kościan
Trwają prace przy przebu-
dowie drogi powiatowej na 
odcinku od granicy powiatu 
kościańskiego, przez Brońsko 
i Nowy Białcz do drogi woje-
wódzkiej w Czaczu.

Koszt prac to ponad 5 mln 
złotych, z czego ponad 2,5 mln 
złotych Powiat Kościański 
pozyskał z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Ponadto 1,2 
mln dołoży Gmina Śmigiel.

W ramach zadania przebu-
dowanych zostanie blisko 6 km 
drogi. Na całej długości prze-
budowywanej drogi położona 
zostanie nowa nawierzchnia-
bitumiczna. Poza tym jezd-
nia zostanie poszerzona do 
5,5 metra, a w Brońsku do 6 
metrów. Na długości blisko 
600 metrów po jednej stronie 
jezdni w Brońsku położony 
zostanie chodnik o szerokości 
2 metrów. W Brońsku powsta-
nien wyniesione przejście dla 
pieszych, a wjazdy na posesje 
wyłożone zostaną kostką beto-

nowa. Na wjeździe do Brońska 
wybudowana zostanie wyspa 
dzieląca na jezdni wraz z 
odgięciem toru jazdy. W No-
wym Białczu i Brońsku wy-
budowane zostaną przystanki 
komunikacyjne z peronami. 
W niebezpiecznych miejscach, 
na przepustach i przy wyspie 
dzielącej ustawione zostaną 
bariery energochłonne.

Przebudowane zostaną tak-
że cztery skrzyżowania z 
drogami gminnymi i powia-
towymi. Ponadto pobocza zo-
staną wzmocnione pofrezem, 
zjazdy na pola utwardzone, 
w Brońsku na długości 550 
metrów wybudowane zostanie 
odwodnienie drogi poprzez 
kanalizację deszczową. Wy-
konane zostaną także roboty 
mostowe,a w skrajni drogi 
obcięte zostaną gałęzie.

Wykonawcą przebudowy 
drogi jest Przedsiębiorstwo 
Drogowe „DROGBUD” - Go-
styń Sp. z o.o.

Prace zakończą się jesienią 
tego roku. 

Prace na drodze do Czacza 
m Kościan
Starosta Kościański Henryk 
Bartoszewski oraz Wicesta-
rosta Kościański Zbigniew 
Franek gościli wczoraj, 22 lip-
ca 2019 roku, przedstawicieli 
Kapeli Dudziarskiej Zespołu 
Pieśni i Tańca Żeńcy Wielko-
polscy oraz Kapeli Dudziar-
skiej Sokoły, którzy reprezen-
towali Ziemię Kościańską na 
53. Ogólnopolskim Festiwalu 
Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu Dolnym, który 
odbył się w czerwcu tego roku.

Witając gości starosta Hen-
ryk Bartoszewski podzięko-
wał im za reprezentowanie 
Powiatu Kościańskiego oraz 
pielęgnowanie dudziarskich 
tradycji. Podkreślił jak ważne 
jest, by to właśnie młodzi 
ludzie kultywowali piękne 

tradycje ludowe.
Po wręczeniu podziękowań i 

drobnych upominków, Kapela 
Dudziarska z Nietążkowa za-
skoczyła starostów i wykonała 
mini koncert. Piękna muzyka 
ludowa rozbrzmiała w całym 
budynku starostwa.

W Festiwalu Kapel i Śpie-
waków Ludowych, który odbył 
się w dniach 28 – 30 czerwca 
2019 r. w Kazimierzu Dolnym, 
łącznie wzięło udział 800 
artystów ludowych z 16 woje-
wództw – 20 kapel, 32 zespoły 
śpiewacze, 14 instrumentali-
stów, 27 solistów oraz 28 grup 
w konkursie „duży – mały”.  
Powiat Kościański reprezen-
towali: Kapela Dudziarska 
Zespołu Pieśni i Tańca Żeńcy 
Wielkopolskich z Nietążkowa 
oraz Kapela Dudziarska Soko-
ły z Kościana.

Starostowie gościli muzyków

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

ZbąSZyń
Plac Wolności 2
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ZAWÓD ŻOŁNIERZ - BRZMI DUMNIE

PODEJMIJ WYZWANIE PRZYJDŹ I ZŁÓŻ WNIOSEK 
DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ 

 

Służba przygotowawcza przeznaczona jest dla ochotników, także kobiet,  
którzy nie pełnili czynnej służby wojskowej. 

 

Wymagania: 
Wiek co najmniej 18 lat, obywatelstwo polskie, niekaralność, zdolność do czynnej 
służby wojskowej, wykształcenie minimum gimnazjalne lub podstawowe (8 letnie). 

 

Terminy szkoleń: 
02.09.2019 r. - 20.12.2019 r. 
23.09.2019 r. - 20.12.2019 r. 

 

Wnioski o powołanie do służby przygotowawczej wraz z dokumentami  
potwierdzającymi posiadane wykształcenie i kwalifikacje należy składać  

w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Nowym Tomyślu: 
         ul. 3 Stycznia 3 
         tel. 261 57 38 72 
         tel. 261 57 38 75 
         www.nowytomysl.wku.wp.mil.pl 1945

W KU

Poznańskie środowisko mu-
zyczne ma swoją wieloletnia 
tradycję, a z nią i okresowe 
czy ponadczasowe przesła-
nia. Reprezentację muzyki 
wolności mamy tak godną, 
jakiej nie powstydziły by się 
inne miasta. 

Towarzystwo PTAAAK za-
mierza przypomnieć utwory 
kompozytorów poznańskich, 
przygotowując specjalny kon-
cert, na który zaprosszeni 
zostaną związane z Pozna-
niem wokalistki ( Malgorzata 
Bratek, Marianna Ćweąkala, 
Marta Grabowska, Małgo-
rzata Ostrowska, Ewelina 
Rajchel, Dominika Narożna, 
Justyna Szafran), wokalsści 
(Grzegorz Kupczyk, Piotr 
Kuzniak, Dariusz Renert, 
Piotr Schuklz, Grzegorz Tom-
czak, Robert Wojciechowski,) 
i zespoły (Konsonans, Sun 
Flower Orchestra, duet Julia 
Rosińska - Grzegorz Kopala). 
Repertuar w takim wykonaniu 
gwarantuje, że przesłanie do-
trze  z właściwym przekazem 

do słuchaczy. Dwie godziny 
koncertu to ok.25 utworów.

Koncert ma na celu utrwa-
lenie wśród uczestników, a w 
szczególności młodego poko-
lenia, pamięci Powstańców 
Wielkopolskich. W związku 
z przypadającą rocznicą po-
wstania ten koncert wpisuje 
się w rocznicowe obchody oraz 
pamięć udanego historycznego 
zrywu i może pomóc budować 
społeczną świadomość inte-
grującą różne środowiska (od 
seniorów po najmłodszych).

Organizatorom koncertu 
przyświeca cel, aby tym mu-
zycznym i semantycznym 
produkcjom dotrzeć do jak 
najszerszych grup społecz-
nych, aby odnalażli miejsce w 
historii naszej Ojczyzny. Moż-
na przecież udanie budować i 
ugruntowywać pamięć ważne-
go historycznego wydarzenia.

Z tej okazji koncertu Po-
znańska Muzyka Wolności 
wydany zostanie i przekaza-
ny nieodpłatnie wszystkim 
uczestnikom specjalny numer 
kwartalnika Kulturalnik Po-

znański.
Komplementarność dotyczy 

współpracy pomiędzy uczest-
nikami z domów kultury i 
Klubami Seniora a  Towarzy-
stwem PTAAAK, które robi 
od lat  i ma w tych inicjatywach 
wymierne wyniki. Podejmuje 
nie po raz pierwszy takie mu-
zykaliowe inicjatywy, a przez 
to integruje te środowiska. 

Jaka zmiana społeczna ? 
Organizatorzy dążą do utrwa-
lenia pamięci o powstaniu, o 
wydarzeniach z tamtych lat, 
dokładnie sprzed stu lat. Po-
trzebny i ważny był ten zryw 
do uświadomienia sobie rolę 
jaką podjęli nasi ojcowie czy 
dziadkowie.

Spotkajmy sie w Auli UAM 
w dniu 29 pazdziernika br o 
godz.19.00. 

Krzysztof Wodniczak
P.S.
Organizatorzy koncertu 
planują wydanie i dystrybu-
cję kwartalnika Kulturalnik 
Poznański - ilość egzempla-
rzy 800 sztuk. Nieodpłatnie. 
ogóllnodostepnnie.K 

Poznańska Muzyka Wolności

Sprzedam 
pianino 

marki „Fazer”
 Stan bardzo dobry 
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Wielkimi krokami zbliża się 
jubileuszowa – 25. edycja – 
Pol’and’Rock Festival (daw-
niej Woodstock). Jego orga-
nizatorem jest Jerzy Owsiak 
oraz zarządzana przez niego 
Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy, która z roku na 
rok wzbudza coraz większe 
kontrowersje. Często niejasny 
sposób rozliczania się z zago-
spodarowania środków rodzi 
setki domysłów. Jednym z nich 
jest właśnie inwestowanie w 
corocznie organizowany w 
Kostrzynie nad Odrą festiwal 
muzyczny, wokół którego 
zawsze jest sporo zawirowań.

Na początku lat 90. powstała 
inicjatywa pt. Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy. 
Publiczne media i lewicowo-li-
beralni politycy przez lata z za-
skakującym zaangażowaniem 
i za darmo – przynajmniej 
oficjalnie – promowali Jerze-
go Owsiaka i jego fundację. 
Z czasem WOŚP i inicjatywy 
pokrewne, jak organizowany 
latem Woodstock, zaczęły się 
upolityczniać. Na scenę za-
praszano m.in. polityków PO, 
jak Bronisław Komorowski. 
Owsiak przy okazji promuje 
też aborcję, multikulturalizm 
i homoseksualizm.

Postawiony na czele WOŚP 
Jerzy Owsiak stał się etatowym 
funkcjonariuszem systemu, 
wypromowanym tuż po tzw. 
transformacji ustrojowej, któ-
ry potrafił młodym ludziom 
wbijać do głowy odpowiedni 
przekaz polityczno-ideologicz-
ny. Tak, Owsiak jest kimś w 
rodzaju „oficera politycznego”. 
Nie jest w końcu przypadkowy 
chociażby dobór gości, w tym 
polityków, jakich zapraszał na 
Przystanek Woodstock.

Teraz na jaw wychodzą 
fakty, które szokują nawet do-
tychczasowych zwolenników 
Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. „Zdemoralizowa-
ne chuje” – tak Jerzy Owsiak 
ze Zbigniewem Hołdysem 
powiedzieli swego czasu o 
tych, którzy chcieli zapłaty za 
pracę na rzecz WOŚP. Jak co 
roku, w styczniu 2019, Jerzy 
Owsiak przeprowadzał zbiórkę 
na rzecz Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Koszty 
na jej zorganizowanie zostały 
jednak pokryte z… datków 
wrzucanych do puszek. To 
sumy liczone w milionach! 
Koszt organizacji zbiórki oce-
niono na… 4,5 miliona zło-
tych. Co ciekawe, dzieci na 
mrozie, które angażują się jako 
wolontariusze, zbierały zatem 
też jednocześnie na wynagro-
dzenia dla założycieli WOŚP.

Ponadto portal Kontrower-
sje.net donosi, że przez ostat-
nich 6 lat blisko 50 milionów 
złotych trafiło do podziału dla 
rodziny Owsiaków. Wielu jed-
nak mówi „nieważne, ważne 
że pomagają szpitalom”. Nie 
jest bowiem tajemnicą, że 
zamiast przekazywać na cho-
rych całość, WOŚP ofiaruje 
szpitalom jedynie nieco ponad 
połowę zebranych środków.

Znaczna część z tej puli 
przekazywana jest m.in. na 
organizację bardzo kontrower-
syjnego festiwalu Pol’and’Rock 
(wcześniej znany pod w/w. 
nazwą Woodstock). Owsiak 
najwyraźniej myślał, że zmia-
na nazwy odmieni oblicze 
imprezy, ale nic z tych rzeczy. 
Zmiana w nazwie nie zmienia 
miejsca organizacji festiwalu 
oraz nie zbywa jego złej sławy. 
Pol’and’Rock Festival, po-
dobnie jak poprzednie edycje 
Przystanku Woodstock, odby-
wał się będzie w Kostrzynie 

nad Odrą. Tegoroczna edycja 
będzie miała miejsce od 1 do 
4 sierpnia. Zgodnie z zapew-
nieniami Jerzego Owsiaka 
i marszałek województwa 
lubuskiego - Elżbiety Anny 
Polak, ta sytuacja nie zmieni 
się aż do 2022 roku.

W tym roku, podobnie jak w 
kilku ostatnich latach, policja 
uznała festiwal organizowany 
przez Owsiaka za imprezę o 
podwyższonym ryzyku. Czę-
sto bowiem podczas imprezy 
dochodzi do aktów przemocy 
i agresji, w tym zachowań o 
charakterze demoralizującym. 
W 2018 r. policja na całym 
Pol’and’Rock Festiwalu od-
notowała 213 przestępstwa, 
z czego 141 to przestępstwa 
narkotykowe.

Od lat kontrowersje wzbu-
dza również sposób finanso-
wania festiwalu. Wielu ludzi 
zarzuca organizatorom, że 
wykorzystują oni pieniądze ze-
brane w czasie finałów Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. I jest to oczywiście 
jak najbardziej prawdą. - Lwią 
część budżetu festiwalu za-
pewnia spółka należąca do 
firmy Złoty Melon. Pozyskuje 
ona pieniądze od firm zaanga-
żowanych w obsługę festiwalu 
na zasadzie barteru – mówił 
kilka lat temu rzecznik WOŚP. 
– Oprócz tego część sponso-
rów wpłaca WOŚP pieniądze 
na organizację festiwalu w 
formie darowizn. Poza tym 
festiwal jest finansowany ze 
środków ze sprzedaży gadże-
tów oraz licencji na działal-
ność handlową – dodał.

Ponadto grupa wiernych 
z Kostrzyna przestrzega ro-
dziców i dziadków przed za-
bieraniem dzieci na festiwal. 
Rozwiesili w mieście spe-
cjalny apel do mieszkańców. 
Autorzy apelu uważają, że 
Pol’and’Rock Festiwal nie jest 
odpowiednim miejscem dla 
dzieci i osób małoletnich. W 
apelu, który skierowany jest do 
rodziców i dziadków, czytamy 
sugestię, że dzieci „umierają 
przez narkotyki i inne używ-
ki”. W zamian autorzy apelu 
w czasie trwania Pol’and’Rock 
Festiwalu 2019 zapraszają 
do kostrzyńskich kościołów, 
gdzie odbędzie się adoracja 
Najświętszego Sakramentu. 
Takie apele rozwieszono w 
różnych częściach Kostrzyna 
nad Odrą. Wiszą m. in. na 
tablicach informacyjnych. 
Autorem ulotek, które roz-
wieszono na terenie miasta, 
jest Wspólnota dla Intronizacji 
Najświętszego Serca Pana 

Jezusa z Kostrzyna.
Jeszcze jednym ciekawym 

wątkiem skupionym wokół fe-
stiwalu i jednocześnie budzą-
cym oburzenie w środowisku 
mediów jest fakt, iż wszyst-
kie redakcje zainteresowane 
otrzymaniem akredytacji pra-
sowej na 25. Pol’and’Rock 
Festival będą musiały za nie… 
zapłacić! Na oficjalnej stronie 
internetowej festiwalu czy-
tamy: „Fundacja Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy, 
organizator 25. Pol’and’Rock 
Festival, organizuje na terenie 
festiwalu Centrum Prasowe, 
które będzie miejscem kontak-
tu organizatora z dziennika-
rzami. Warunkiem uzyskania 
akredytacji jest: zatwierdzenie 
przez Centrum Prasowe 25. 
Pol’and’Rock Festival prawi-
dłowo wypełnionego wniosku; 
uiszczenie opłaty akredyta-
cyjnej w wysokości 150 PLN 
netto (184,50 PLN brutto) za 
maksymalnie 2-osobową re-
dakcję pracującą na Festiwalu. 
W przypadku większej ilości 
osób pracujących w redakcji, 
opłata zostanie zwiększona 
o 75 PLN netto (92,25 PLN 
brutto) za każdą dodatkową 
osobę, jednak nie więcej jak 4 
osoby z redakcji. Przyznanie 
większej liczby akredytacji 
możliwe jest po wydaniu indy-
widualnej zgody przez Organi-
zatora. Informacja o numerze 
konta bankowego, dokładnej 
kwocie oraz możliwości od-
bioru faktury dla redakcji, 
zostanie przesłana na adres 
osoby odpowiedzialnej za 
działanie zespołu redakcyjne-
go po zatwierdzeniu wniosku 
o akredytację.”.

Jest to swoisty paradoks, 
gdyż w obecnych czasach, 
kiedy to zapewnienie społe-
czeństwu otwartego dostępu 
do informacji przez rozmaite 
media jest czymś naturalnym i 
jak najbardziej powszechnym, 
tutaj wygląda zupełnie inaczej. 
Widać, że pieniądze ze zbiórek 
publicznych już nie wystarcza-
ją Owsiakowi i jego świcie z 
„Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nego Przekrętu”. Postanowili 
wzbogacić się jeszcze bardziej, 
żerując nawet na dziennika-
rzach i przedstawicielach me-
diów. A być może WOŚP, czyli 
„Wielka Owsiakowa Ściema 
Propagandowa”, stara się w ten 
sposób zniechęcić reporterów 
do relacjonowania festiwalo-
wych wydarzeń w obawie przed 
ujawnieniem społeczeństwu 
prawdy na temat tego, co się tak 
naprawdę tam dzieje…?

Michał Szott

Festiwal Owsiaka wzbudza 
kontrowersje
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Nowy program ramowy UE 
na rzecz badań i innowacji 
Horyzont Europa zacznie 
obowiązywać od 1 stycznia 
2021. Rekordowo wysoki bu-
dżet programu, który wynosi 
100 mld €, czyni go najwięk-
szym unijnym programem 
badawczym w historii. To, 
ile środków z tych funduszy 
trafi do Wielkopolski zależy 
również od tego, w jakim 
stopniu wdrażanie programu 
będzie dostosowane do po-
trzeb i możliwości partnerów 
z regionu. O tym, jaki będzie 
ostateczny kształt programu 

zadecydują obywatele UE 
w procesie współdecydowa-
nia. W piątek rozpoczęły się 
konsultacje dot. programu 
Horyzont Europa z obywa-
telami UE, które zakończą 
się 8 września. Do udziału w 
nich zachęcamy partnerów z 
Wielkopolski!

Dlaczego warto zaangażo-
wać się w konsultacje?
Udział w konsultacjach w 
przyczyni się do wpływu na 
ostateczny kształt przyszłego 
programu Horyzont Europa. 
Rezultaty konsultacji stanowić 

będą podstawę do opracowania 
pierwszego strategicznego 
planu programu Horyzont 
Europa, na podstawie którego 
tworzone będą z kolei plany 
prac i nabory wniosków przez 
pierwsze cztery lata trwania 
programu.

Kto może wziąć udział w 
konsultacjach?
Konsultacje są adresowane 
zarówno do władz samorzą-
dowych, organizacji pozarzą-
dowych, jak i do uniwersyte-
tów, ośrodków badawczych 
oraz przedstawicieli biznesu. 

Komisja Europejska zaprasza 
wszystkie osoby zainteresowa-
ne przyszłością europejskich 
badań i innowacji do wypeł-
nienia ankiety.

Horyzont Europa a Wielko-
polska
Dla Wielkopolski i jej miesz-
kańców program Horyzont 
Europa to szansa na np. zwięk-
szenie zaangażowania w mię-
dzynarodowe projekty, finan-
sowe wsparcie dla działalności 
badawczej i innowacyjnej, 
możliwość współpracy przy 
przełomowych projektach. 

Ważne jest, żeby podmioty lub 
osoby indywidualne z regionu 
wzięły udział w konsultacjach, 
gdyż dzięki temu zwiększamy 
szanse na to, że ostateczna 
wersja programu Horyzont 
Europa będzie odpowiadała 
wielkopolskim potrzebom i 
możliwościom. 

Wszystkich z Państwa za-
interesowanych udziałem w 
konsultacjach zachęcamy do 
kontaktu z Biurem Wielkopol-
ski w Brukseli, które będzie 
mogło Państwu przekazać 
materiał bazowy wypraco-
wany wspólnie z partnerami 

z regionu – będzie go można 
wykorzystać przy udzielaniu 
odpowiedzi podczas uzupeł-
niania ankiety. Celem tego 
działania jest przesłanie w 
miarę jednolitego stanowiska 
przez różnych wielkopolskich 
partnerów.

W przypadku zaintereso-
wania prosimy o kontakt na 
adres mailowy marta.raptis@
wielkopolska.eu

Autor: Biuro Wielkopolski w Bruk-
seli na podst. Komisji Europejskiej i 
Krajowy Punkt Kontaktowy (Polska 

Akademia Nauk)

Rekordowy budżet Unijny od 2021 roku – 100 mld €

Trzecia w historii fińska 
prezydencja w Unii Euro-
pejskiej postawi na walkę 
o klimat i praworządność, 
ale to nie jedyne priorytety 
Finów na najbliższe sześć 
miesięcy. Wspólna Europa 
musi przezwyciężyć aktual-
ne trudności, by wzmocnić 
swoją pozycję na arenie 
międzynarodowej. Skan-
dynawowie nie zapominają 
o obywatelach i regionie 
Bałkanów Zachodnich.

Państwo, które sprawuje rota-
cyjną (półroczną) prezydencję 
w Radzie Unii Europejskiej 
jest odpowiedzialne za kie-
rowanie pracami Rady oraz 
zapewnieniem ciągłości reali-
zacji inicjatyw UE. Finowie 
w najbliższym półroczu – o 
czym EURACTIV.pl już pi-
sał – zamierzają postawić na 
klimat i praworządność, ale to 
nie jedyne priorytety ambitnej 
fińskiej prezydencji. Ponadto 
Finlandia odziedziczyła kil-
ka nierozwiązanych kwestii 
bieżących po poprzednikach, 
jak brexit, i rozszerzenie UE 
w regionie Bałkanów Zachod-
nich czy potrzeba kontynuacji 
starań o uczynienie UE bar-
dziej konkurencyjną na arenie 
międzynarodowej i jeszcze 
bardziej prospołeczną.

Wartości na trudne czasy
Zdaniem autorów programu 
fińskiej prezydencji odpowie-
dzią na współczesne wyzwania 
jest ochrona „kamieni węgiel-
nych integracji europejskiej”: 
pokoju, bezpieczeństwa, sta-
bilności, demokracji i dobro-

bytu. Tylko wspólne działanie 
w ich obronie „mogą stawić 
czoła głównym obecnym bo-
lączkom”.

Dlatego, aby dążyć do 
bardziej sprawiedliwej UE, 
w której wszyscy obywatele 
mogą równomiernie korzy-
stać z dobrodziejstw rozwoju 
gospodarczego i społecznego 
ważne jest przestrzeganie 
praw człowieka i prawo-
rządności – zasad „zako-
rzenionych w europejskich 
instytucjach.

Finowie zwracają jednak 
uwagę. że przy budowie spo-
łecznego dobrobytu nie można 
pominąć kwestii zrównowa-
żonego rozwoju klimatycz-

nego i ekonomicznego. Stąd 
zapowiedź premiera Anttiego 
Rinne dotyczący doprowa-
dzenia do paneuropejskiego 
konsensusu klimatycznego, 
polegającego na osiągnięciu 
przez państwa członkowskie 
bezemisyjnych gospodarek 
do 2050 r.

Współpraca jako remedium 
i szansa
W dobie pęknięcia Starego 
Kontynentu ze względu na 
niedające się pogodzić interesy 
narodowe oraz coraz bardziej 
złożonej i skomplikowanej 
sytuacji globalnej, Helsinki 
podkreślają, że Europa tylko 
dzięki współpracy i solidarno-
ści będzie w stanie wywierać 
globalny wpływ. W podobnym 
tonie wypowiadał się Fin Jyrki 
Katainen, wiceprzewodni-
czący Komisji Europejskiej, 
komisarz ds. miejsc pracy, 
wzrostu, inwestycji i konku-
rencji podczas niedawnego 
„Dnia Europy”.

Według Finów droga do 
osiągnięcia tych celów wie-
dzie przez realizację szeregu 
poszczególnych zadań, które 
uczynią Wspólnotę bardziej 
konkurencyjną i „sprzyjającą 
integracji społecznej”. Przede 
wszystkim należy zadbać o 
bezpieczeństwo unijnych oby-
wateli, dążąc do polepszenia 
polityki migracyjnej, w tym 
kontroli granic zewnętrznych 
UE, usprawnieniu procedur 
azylowych (Helsinki uważają 
za niewystarczające przyjęcie 
wspólnego systemu azylowego 
– CEAS).

Wysiłki na rzecz bezpie-
czeństwa
W agendzie znajduje się także 
wzmocnienie wysiłków na 
rzecz bezpieczeństwa obywa-
teli UE. Finowie wskazują, 
że należy wykorzystać poten-
cjał istniejących europejskich 
instytucji, jak Europejskiej 
Służby Działań Zewnętrznych 
(ESDZ). Jednak równie ważne 
– jeśli nie istotniejsze – jest 
zwalczenie przestępczości 
transgranicznej i terroryzmu 
oraz dążenie do zmniejszania 
nierówności w państwach 
najbliższego otoczenia UE. 
Wskaźniki demograficzne 
Afryki Północnej, państw 
Sahelu czy Bliskiego Wschodu 

są zdecydowanie wyższe od 
europejskich. Finowie mają 
świadomość, że nierozwiąza-
nie problemów mieszkańców 
tych regionów może skutko-
wać w przyszłości dalszym 
„napływem” migrantów.

Aby zwiększyć skuteczność 
działania unijnej dyplomacji, 
Helsinki proponują dalsze 
dyskusje nad ustanowieniem 
głosowania większością kwa-
lifikowaną w niektórych ob-
szarach Wspólnej Polityki 
Zagranicznej i Bezpieczeń-
stwa (WPZiB). Finowie pro-
ponują ponadto uproszczenie 
i uelastycznienie systemu 
finansowania WPZiB. Nie 
zapominają również o bezpie-
czeństwie cyfrowym i zagro-
żeniach hybrydowych, których 
rola rośnie we współczesnym 
świecie. Ściślejsza współpra-
ca z NATO i wzmocnienie 
możliwości Europejskiego 
Centrum Doskonałości w 
Przeciwdziałaniu Zagroże-
niom Hybrydowym (Hybrid 
CoE), to jedne z głównych 
propozycji. W obliczu no-
wych wyzwań cyfrowych, jak 
wdrożenie sieci 5G, Helsinki 
zapowiadają zwrócenie szcze-
gólnej uwagi na promowanie 
wiedzy o cyberbezpieczeń-
stwie oraz chcieliby Europy 
ściśle współpracującej na 
tym polu.

Co z rozszerzeniem na Bał-
kany Zachodnie?
Finlandia zamierza kontynu-
ować prace nad osiągnięciem 
wiarygodnej perspektywy 
rozszerzenia dla państw re-
gionu Bałkanów Zachodnich. 
Finowie postrzegają ten region 
w kategoriach strategicznych 
ze względu na rozwój i bezpie-
czeństwo Europy. Dla Helsinek 
warunkiem sine qua non roz-
szerzenia jest zobowiązanie się 
do przestrzegania podstawo-
wych europejskich wartości. 
W ubiegłym tygodniu fiński 
ambasador w Serbii Kimmo 
Lähdevirta opowiedział się 
za wspieraniem europejskiej 
drogi tego kraju oraz programu 
rozszerzenia UE.

Ambasador podkreślił, że 
Helsinki optują za indywidu-
alnym podejściem do krajów 
kandydujących – opartym 
wyłącznie na rzetelnej ocenie 
postępów w spełnianiu kry-
teriów.

Więcej informacji:
Program fińskiej prezydencji 
w Radzie UE:
ZRÓWNOWAŻONA EUROPA 
– ZRÓWNOWAŻONA PRZY-
SZŁOŚĆ

Autor: EurActiv.pl

Finlandia przejmuje 
prezydencję w UE
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PRACA
Spółdzielnia Inwalidów „Wielkopolanka” 

przejmie do pracy na stanowiska
1) specjalista stolarz
2) stolarz
3) monter podzespołów zaworów gazowych

mile widzialne orzeczenie o niepełnosprawności

Podania prosimy składać w dziale kadr lub sekretariacie
kontakt telefoniczny: 500 372 178

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

W Poznaniu rozpoczął 
się proces wymiany wiat 
przystankowych. Do końca 
2019 roku zostanie wymie-
nionych 150 wiat przy-
stankowych. Proces jest 
koordynowany – zgodnie z 
Zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Poznania – przez 
Grupę MTP i należącą do 
niej markę City Marke-
ting, odpowiedzialną za 
reklamę outdoorową.

Nowe wiaty charakteryzują 
się nowoczesnym designem. 
Są wykonane z aluminium, 
szkła i drewna. Konstrukcja 
ma kolor grafitowy z zielony-
mi akcentami. Typowa wiata 
posiada dach o szerokości 
blisko 200 cm, chroniący 
przed słońcem i deszczem 
oraz ściany boczne wykona-
ne ze szkła, będące zabez-
pieczeniem przed wiatrem. 
Wiaty będą wyposażone w 
energooszczędne oświetlenie 
oraz podświetlaną gablotę in-
formacji pasażerskiej, a także 
wygodną ławkę z oparciem 
wykonaną z drewna.  

– Nowe wiaty zwiększą 
komfort pasażerów i jakość 
ich obsługi. Lepiej chronią 
przed deszczem i wiatrem i 
dzięki oświetleniu, pozwo-
lą pasażerom korzystać z 
rozkładów jazdy nawet w 
nocy. Ich kolorystyka i kon-
strukcja spełnia wytyczne 
ZTM – mówi Bartosz Zeidler, 
dyrektor Grupy Produktów 
odpowiedzialny za markę City 
Marketing.

Proces realizacji wiat sta-
wia wiele wyzwań z uwagi na 
dużą różnorodność platform 
przystankowych. Różnią się 
one między sobą zarówno 
długością jak i szerokością, 
dlatego nie da się zastosować 
jednego modelu wiaty. To 
narzuca realizatorom koniecz-
ność pogodzenia wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa 
ruchu pasażerów i funkcjonal-
ności wiat. – Najważniejsze 
jest dla nas bezpieczeństwo 
pasażerów. Musimy zapewnić 
swobodne przejście dla rodzin 
z wózkami dziecięcymi i osób 
z niepełnosprawnościami, w 
tym korzystających z wózków 
inwalidzkich. Dlatego każda 
wiata jest dopasowywana do 
możliwości, jakie wynikają z 
uwarunkowań przestrzennych 
– podkreśla Zeidler. Wąskie 
wiaty również są wyposażone 
w gablotę informacji pasażer-
skiej, oświetlenie oraz ławkę, 
ale z powodu ograniczeń 
przestrzennych, mogą mieć 
węższe ściany i dach. 

Dwie pierwsze wiaty po-
jawiły się w ostatni week-
end w przestrzeni miejskiej 
przy ulicy Grunwaldzkiej na 
przystanku Drzewieckiego. 
Typowa szeroka wiata została 
postawiona na przystanku au-
tobusowym. Natomiast testo-
wa wąska konstrukcja stanęła 
na przystanku tramwajowym 
w kierunku Junikowa. W 
weekend trwały prace nad 
maksymalnym poszerzeniem 
dachu konstrukcji, przy jed-
noczesnym zachowaniu bez-

pieczeństwa pasażerów.
Równolegle trwa proces 

wypracowania optymalnego 
rozwiązania dla tak trudnych 
lokalizacji, a wszelkie ustale-
nia są konsultowane między 
ZTM, MPK a Grupą MTP. 
Po uzyskaniu niezbędnych 
opinii i modyfikacjach proces 
stawiania wiat na wąskich 
platformach rozpocznie się w 
drugiej połowie 2019 r.

Informujemy, że równo-
cześnie w Poznaniu będą 
pojawiać się nowe wiaty na 
szerokich platformach przy-
stankowych, które będą w 
większości lokalizacji więk-
sze niż dotychczasowe. Cały 
proces zakłada postawienie 
do 2025 roku 600 wiat oraz 
relokację wiat zmodernizo-
wanych.

City Marketing to nowy 
podmiot na rynku reklamy ze-
wnętrznej należący do Grupy 
MTP. Powstał, by komplek-
sowo utrzymywać, zarządzać 
i rozwijać sieć nośników re-
klamy zewnętrznej na terenie 
Poznania przy poszanowaniu 
estetyki lokalnej przestrzeni 
publicznej. City Marketing 
gwarantuje najbardziej efek-
tywne dotarcie z przekazem 
reklamowym do poznania-
ków dzięki najlepszym lo-
kalizacjom i różnorodności 
nośników reklamowych – od 
citylightów na wiatach przy-
stankowych, przez nowocze-
sne słupy ogłoszeniowe, aż do 
klasycznych słupów w strefie 
dzielnic historycznych.  

Katarzyna Błochowiak

Nowe wiaty przystankowe 
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Rzecznika bardzo trudno 
jest odwołać przed upły-
wem pięcioletniej kadencji, 
ale wspólnym wysiłkiem 
może nam się to udać!

Można to zrobić w przypadku 
sprzeniewierzenia się przez 
Rzecznika złożonemu ślubo-
waniu, na wniosek Marszałka 
Sejmu lub grupy co najmniej 
35 posłów, dlatego tak ważny 
jest każdy protest wysłany w 
tej sprawie. Musimy wysłać 
posłom czytelną wiadomość – 
NIE DLA BODNARA!

Misją Rzecznika Praw Oby-
watelskich jest stać na straży 
wolności i praw człowieka i 
obywatela, w tym realizacji 
zasady równego traktowania.

A co zrobił Adam Bodnar 
podczas swojej kadencji? Wie-
lokrotnie sprzeniewierzył się 
swojemu ślubowaniu.

Jego decyzje w wielu spra-
wach wskazują, że obrał so-
bie za cel reprezentowanie 
interesów tylko jednej grupy 
społecznej – lobby LGBT z 
jego absurdalnymi postulatami 
– dla której gotów jest całkowi-
cie poświęcić wszystkich tych, 
którzy nie wyznają wartości 
nachalnie promowanych przez 
homolobby.

W poczet swoich „zasług” 
Rzecznik może wpisać m.in. 
interwencję przeciwko Urzę-
dom Stanu Cywilnego, które 
nie chciały ułatwiać zawiera-
nia sprzecznych z porządkiem 
konstytucyjnym związków 
jednopłciowych. Ponadto, 
wbrew orzeczeniu sądu cy-
wilnego, wsparł organizację 
LGBT podważającą naukową 
renomę i wolność prowadze-
nia badań naukowych przez 
amerykańskiego psychologa 
dr. Paula Camerona, który 
odważył się zbadać i opisać 
konsekwencje praktykowania 
zachowań homoseksualnych.

Łódzki drukarz, który od-
mówił produkcji materiałów 
promujących działania rady-
kalnych, homoseksualnych 

aktywistów, spotkał się ze 
zmasowaną nagonką, którą – 
z całą mocą swojego urzędu 
– wsparł Adam Bodnar. RPO 
przyczynił się w ten sposób 
do wydania przez sąd wyroku 
kary grzywny, który naruszył 
konstytucyjne prawa i wolno-
ści drukarza.

Szanowny Panie Krzysz-
tofie, jak widać, obecny RPO 
zupełnie nie nadaje się do 
sprawowania tak zaszczytnego 
urzędu. Nie tylko sprzenie-
wierzył się swojej przysiędze 
jaskrawą stronniczością na ko-
rzyść homolobby, ale również 
swoim działaniem pokazał 
kompletną nieznajomość pol-
skiego prawa.

Dlatego gorąco namawia-
my Pana do wzięcia sprawy 
w swoje ręce i dania posłom 
wyraźnego znaku, że Polacy 
nie chcą, aby Adam Bodnar 
był ich obrońcą

Nie dla Adama Bodnara – 
wyślij apel do Sejmu!

Niestety, Rzecznik Praw 
Obywatelskich „nie zwolnił 
tempa”. Według Adama Bod-
nara, edukatorzy seksualni 
powinni „wychowywać” nasze 
dzieci już od etapu przedszkol-
nego.

Swoje oburzenie postawą 
Adama Bodnara wyraził rów-
nież Rzecznik Praw Dziecka, 
Mikołaj Pawlak.

…ze zdumieniem przeczy-
tałem, że RPO, który ślubował 
obronę konstytucyjnych praw 
wszystkich obywateli, nie 
tylko nie chce ich bronić, ale 
żąda zmian w polskim prawie, 
które to prawa będą pogwał-
ceniem polskiej konstytucji. 
To naprawdę zdumiewające – 
stwierdził Mikołaj Pawlak na 
briefingu prasowym.

Bodnar uważa, że dzisiejsze 
przepisy, które dają prawo 
rodzicom do decydowania czy 
ich dzieci będą się uczyć w 
szkole o seksie, nie są satys-
fakcjonujące. Jego zdaniem, 
polscy rodzice nie umieją i 
nie chcą o tym rozmawiać 
z dziećmi. Dlatego Bodnar 
chce wprowadzić w polskich 
szkołach obowiązkową edu-
kację seksualną dla wszystkich 
uczniów - dodał Pawlak.

Podpiszmy się pod prote-
stem umieszczonym na stronie 
www.protestuj.pl, który zosta-
nie wysłany do szefów wszyst-
kich klubów parlamentarnych. 
Oto link do protestu:

Odwołajmy Adama Bodnara 
– apel do Sejmu

W naszym proteście doma-
gamy się natychmiastowego 
podjęcia odpowiednich dzia-
łań mających pozbawić Adama 
Bodnara funkcji Rzecznika 
Praw Obywatelskich. Zgod-
nie z zapisami ustawowymi, 
odwołanie RPO jest możliwe 
decyzją Sejmu, jeśli Rzecznik 
sprzeniewierzy się złożonemu 
ślubowaniu. Decyzje i wy-
powiedzi medialne Adama 
Bodnara w pełni wyczerpują 
tę przesłankę.

Adam Bodnar musi ustąpić 
ze swojego stanowiska. Tylko 
w ten sposób unikniemy ko-
lejnych skandali. Jego miejsce 
powinna zająć osoba godna 
tego urzędu, która respektuje 
prawo i dba o dobro wszystkich 
obywateli.

Nie zgadzamy się, aby 
Adam Bodnar wykorzystywał 
władzę swojego urzędu do na-
chalnego promowania swoich 
prywatnych poglądów, krzyw-
dząc jednocześnie większość 
Polaków.  Zespół Protestuj.pl

Poszło w taki oto spo-
sób:Warto POdkreślić, 
kto był organizatorem 
tego badziewia. Otóż, nie 
przypadkowo jest to takie 
coś jak Stonewell z siedzibą 
w Poznaniu, to taka satelita 
Stonewell Inn, a 50 lat po 
Stonewall Inn amerykań-
skie instytucje żydowskie są 
dumne ze wsparcia LGB-
TQ. 

Przez ostatni rok, w ramach 
50. rocznicy powstania Stone-
wall, w „Scenach z kolekcji” 
Muzeum Żydowskiego prezen-
towano prace podkreślające 
tematykę płci i tożsamości. 
Poprzez te płótna ma nadzieję, 
że odwiedzający będą dalej 
badać rolę Żydów, instytucji 
i sztuki w ruchu na rzecz 
praw obywatelskich LGBTQ. 
Nadto, co jest godne uwagi, 28 
czerwca 1969 r. grupa bezdom-
nych nastolatków LGBTQ, ko-
lorowych kobiet, lesbijek, drag 
queens, gejów i sojuszników 
zajęła stanowisko, kiedy po-
licja w Nowym Jorku napadła 
na bar gejowski Stonewall Inn. 

W tym czasie Amerykańskie 
Stowarzyszenie Psychiatrycz-
ne uznało homoseksualizm za 
chorobę psychiczną, a homo-
seksualizm był nielegalny w 
prawie każdym stanie. Kary 

prawne wahały się od trzech 
miesięcy w więzieniu do moż-
liwego życia w więzieniu. 
Łatwo się domyśleć, dzię-
k i  komu t a  p ropaga nda 
się tak mocno rozwinęła. 
Dz iwię  się  t yl ko rodz i-
com, że t a k ła two pod -
d a j ą  s i ę  m a n i p u l a c j i . 
Rodzice niech się głębo-
ko zastanowią, co czynią.  
 Zaledwie kilka kroków od 
Starego Miasta w Jerozo-
limie, w klubie gejowskim 
trupa „Allaha Nasha” wpro-
wadza lekceważący akt mający 
na celu „zabawę z ludzki-
mi granicami moralnymi”. 
„Jestem królową protestów” 
- powiedziała Best-lesbijka. 
W lipcu 2018 r. zaciągnęła 
się na ulice w wielkim, za-
mykającym ulicę proteście 
z udziałem 100 000 osób na 
Placu Rabina w Tel Awiwie w 
związku z kwestią macierzyń-
stwa zastępczego LGBTQ. 
Myślę, że już niedługo przyj-
dzie otrzeźwienie. Nawet, Yu-
val Noah Harari (ur. 24 lutego 
1976) – izraelski historyk i 
profesor na Wydziale Historii 
Uniwersytetu Hebrajskiego 
w Jerozolimie obawia się,  że 
akceptacja LGBT doprowadzi 
do gwałtownych reakcji. Najle-
piej sprzedający się autor „Sa-
piens” porównuje wyzwolenie 

praw gejów z XIX-wieczną 
emancypacją Żydów, która 
poprzedziła Zagładę.

Yuval Noah Harari żydow-
ski gej i izraelski historyk i 
profesor na Wydziale Historii 
Uniwersytetu Hebrajskiego w 
Jerozolimie obawia się, że ak-
ceptacja LGBT doprowadzi do 
gwałtownych reakcji. Najlepiej 
sprzedający się autor ?Sapiens? 
porównuje wyzwolenie praw 
gejów z XIX-wieczną eman-
cypacją Żydów, która poprze-
dziła Zagładę. Yuval Noah 
Harari ostrzegł, że rosnąca 
akceptacja homoseksualizmu 
może inspirować prześlado-
wania w czasach, w których 
orientacja seksualna jest trud-
na do ukrycia. W opubliko-
wanym w zeszłym tygodniu 
w The Guardian opowiadaniu 
autor bestsellera ?Sapiens? 
porównał wyzwolenie homo-
seksualistów do XIX-wiecznej 
emancypacji Żydów, która 
poprzedziła Zagładę. 

W tym miesiącu przypada 
50. rocznica zamieszek w 
Stonewall w Nowym Jorku, 
które przypisuje się wywoła-
niu ruchu na rzecz praw gejów. 
Harari napisał, że prześlado-
wanie gejów nie było kwestią 
polityczną 50 lat temu. A, 
obecnie? Kto wśród gejów i 
lesbijek ciągnie za sznurki?

Segregowanie odpadów 
jest obowiązkowe zgodnie 
z unijną dyrektywą. Rafał 
Trzaskowski jest wrażliwy 
na unijne polecenia, więc 
niby coś w tym kierunku 
robi. Kazał wydrukować z 
milion ulotek, tłumaczących 
jak wygląda plastik, szkło, 
czym się one różnią od 
papieru i jak je od siebie 
oddzielać. W ten sposób 
próbował przekonać każde-
go mieszkańca do czegoś, 
do czego jest on od dawna 
przekonany. Tu i ówdzie 
pojawiają się nawet osobne 
kontenery na szkło, żeby 
mieszkańcom się zdawało, 

że ich segregacja ma jakiś 
sens.

Można by w ten sens i dobrą 
wolę o dbałość środowiska 
uwierzyć, gdyby Niemcy nie 
byli zainteresowani składo-
waniem w Polsce toksycz-
nych odpadów, a ich interes 
formacja, z której wywodzi 
się Prezydent Warszawy, 
zawsze przedkłada nad dobro 
Polaków. Afera wyszła na 
jaw za poprzedniego rządu, 
ale nic mi nie wiadomo, 
żeby ten proceder został 
zatrzymany. Mam nadzieję, 
że obecny rząd nie chwali się 
ukróceniem tego kantu, bo 

w przeciwieństwie do afery 
VAT-owskiej ukrócenie tej 
pierwszej finansów by nie 
poprawiło, a może nawet 
pogorszyłoby?

Prezydent Warszawy ma 
jednak niewątpliwe poważne 
zasługi w segregacji. Tęczo-
we parady pod jego auspicja-
mi segregują przecież ludzi 
na równych, równiejszych 
i najrówniejszych. Do tych 
ostatnich należy niewątpli-
wie elita zboczeńców i ich 
opiekunów. Zajmowanie się 
śmieciami na różne sposoby 
można interpretować.

Małgorzata Todd

Odwołajmy Rzecznika Praw 
Obywatelskich 

Kto wspiera Stonewell?

Segregacja na równych i równiejszych 

Jestem bardzo zadowolony, 
że zaledwie tydzień po tym, 
jak opisywałem niezwy-
kle bulwersującą sprawę 
zwolnionego z IKEA pana 
Tomasza, mogę opowiedzieć 
Czytelnikom o naszym 
niezwykle ważnym sukcesie 
w walce o wolność od naci-
sków ideologów LGBT.

Od czterech lat z zaanga-
żowaniem reprezentujemy 
drukarza z Łodzi ukaranego 
za odmowę druku materiałów 
promocyjnych dla organizacji 
LGBT. Kilka dni temu Try-
bunał Konstytucyjny orzekł, 
że pochodzący z PRL przepis 
Kodeksu wykroczeń, na pod-
stawie którego stwierdzono 
winę drukarza, jest niekon-
stytucyjny.

Wyrok Trybunału Konsty-
tucyjnego otwiera drogę do 
wznowienia sprawy łódzkiego 
drukarza i wreszcie – do jego 
uniewinnienia! Oznacza to 
także nowy etap w walce o 
prawdziwą wolność gospo-
darczą dla wszystkich przed-
siębiorców i pracowników 
oraz potwierdza ich prawo do 
kierowania się sumieniem.

Zwycięstwo wolności su-
mienia w sprawie drukarza to 
także dobry znak dla obrony 
pana Tomasza niesłusznie 
zwolnionego przez koncern 
IKEA.

Upadł przepis, na mocy któ-
rego skazano drukarza z 
Łodzi za odmowę udziału w 
promocji LGBT.
Przypomnę, że sprawa druka-
rza z Łodzi sięga 2015 roku, 
kiedy to pan Adam odmówił 
wykonania banera dla or-
ganizacji LGBT. Odmowę 
uzasadnił stanowczo, ale z 
szacunkiem – „Odmawiam 
wykonania roll up z otrzyma-
nej grafiki. Nie przyczyniamy 
się do promocji ruchów LGBT 
naszą pracą.”

Mimo że organizacja, która 
chciała zlecić druk materia-
łów, bez problemu wykonała 
je w innej drukarni, po in-
terwencji Rzecznika Praw 
Obywatelskich Adama Bod-
nara łódzka policja wniosła 
do sądu wniosek o ukaranie 
pana Adama.

Nasi adwokaci, na czele 
z dr. Bartoszem Lewandow-
skim, dowodzili przed ko-
lejnymi sądami, że kara dla 
drukarza byłaby złamaniem 
konstytucyjnych zasad wol-
ności gospodarczej i wolności 
sumienia. Argumentowaliśmy, 
że art. 138 Kodeksu wykro-
czeń zakazujący odmowy 
świadczenia usług to martwy 
relikt gospodarki komuni-
stycznej. Jednak najpierw sąd 
rejonowy, a potem sąd okrę-

gowy i Sąd Najwyższy uznały, 
że przedsiębiorca nie ma 
prawa odmówić wykonania 
materiałów promujących idee, 
z którymi zupełnie się nie 
zgadza. Organizacje LGBT i 
Rzecznik Praw Obywatelskich 
triumfowali.

Jednak nie daliśmy za wy-
graną. Naszą walkę przenie-
śliśmy na najwyższy poziom.

Przełom w Trybunale Kon-
stytucyjnym
Popartą przez kilkanaście 
tysięcy osób petycję w obronie 
drukarza złożyliśmy na ręce 
Ministra Sprawiedliwości, 
który wyraził swoje oburzenie 
i zwrócił się do Trybunału 
Konstytucyjnego z wnioskiem 
w tej sprawie.

My również przedstawili-
śmy Trybunałowi Konstytu-
cyjnemu skargę konstytucyj-
ną oraz obszerną ekspertyzę 
prawną.

Dzięki tej determinacji w 
sprawie nastąpił przełom - w 
ubiegłym tygodniu Trybunał 
Konstytucyjny zgodził się 
ze stanowiskiem ekspertów 
Instytutu i uznał fragment art. 
138 Kodeksu wykroczeń, na 
mocy którego skazano pana 
Adama, za sprzeczny z Kon-
stytucją RP!

To, co dla wszystkich sza-
nujących wolność jest dobrą 
informacją, dla ideologów 
ruchu LGBT jest największą 
klęską ostatnich lat. Zdają 
sobie sprawę, że wyrok Trybu-
nału Konstytucyjnego stawia 
tamę próbom rozszerzania 
przepisów ograniczających 
nasze podstawowe prawa w 
imię fałszywie rozumianej 
tolerancji. W Polsce nie da 
się już skazać kwiaciarki za 
odmowę przygotowania de-
koracji na przyjęcie weselne 
dwóch mężczyzn, co miało 
miejsce w sprawie pani Bar-
ronelle Stutzman z Waszyng-
tonu. Nie będzie też można 
doprowadzić do bankructwa 
właścicieli pensjonatu, którzy 
odmawiają wynajmowania 
pokoju małżeńskiego parom 
bez ślubu, czego dotyczyła 
głośna sprawa państwa Bull z 
Wielkiej Brytanii.

Lewicowi politycy krajowi 
oraz wiceprzewodniczący 
Komisji Europejskiej Frans 
Timmermans są zwolenni-
kami przyjęcia tzw. piątej 
dyrektywy równościowej, 
która wprowadziłaby również 
w Polsce wysokie kary finan-
sowe za najmniejszą nawet 
krytykę ruchu LGBT. Co wię-
cej, przygotowany kilka lat 
temu w Komisji Europejskiej 
projekt zakłada wprowadzenie 
domniemania winy przedsię-
biorcy posądzonego o dyskry-
minację także w zakresie tzw. 

orientacji seksualnej. Chociaż 
po wielu latach naszych sta-
rań Polska wyraziła w 2016 
r. formalny sprzeciw wobec 
projektu dyrektywy, Komisja 
Europejska nie wycofała się 
ze swoich zamiarów. Kilka 
dni temu Sylwia Spurek, była 
zastępczyni Adama Bodna-
ra, a dzisiaj posłanka partii 
Roberta Biedronia do Parla-
mentu Europejskiego, zapo-
wiedziała dalsze prace nad 
tym projektem.

Doskonale wiemy, co nam 
grozi, jeżeli nie przeciwsta-
wimy się zdecydowanie i sku-
tecznie tym planom. Dlatego 
tak uważnie obserwujemy 
powoływanie nowej Komisji 
Europejskiej i jesteśmy gotowi 
do budowy szerokiej koalicji 
organizacji prorodzinnych i 
wolnościowych z całej Euro-
py na rzecz ochrony naszej 
wolności gospodarczej i wol-
ności sumienia. Oferujemy 
też pomoc prawną wszystkim 
ofiarom nachalnej propagandy 
ruchu LGBT.

Tak dla Pana, jak i dla mnie 
jest oczywiste, że żaden drob-
ny przedsiębiorca nie mógłby 
sobie pozwolić na wynajęcie 
sztabu prawników prowadzą-
cych tak precedensową sprawę 
w sądzie rejonowym, sądzie 
okręgowym, Sądzie Najwyż-
szym i Trybunale Konstytu-
cyjnym. Koszty takiej obrony 
doprowadziłyby niejednego 
do bankructwa i załamania 
nerwowego.

Jednak dzięki zaangażowa-
niu zespołu Ordo Iuris oraz 
wsparciu ze strony naszych 
Przyjaciół i Darczyńców sze-
roka kampania w obronie 
drukarza, skutkująca zabez-
pieczeniem wolności każdego 
z nas, stała się możliwa.

Teraz, dzięki zwycięstwu w 
Trybunale Konstytucyjnym, 
rozpoczynamy procedurę 
zmierzającą do formalnego 
uniewinnienia pana Adama. 
Wyrok uniewinniający będzie 
ostatecznym dowodem na to, 
że cztery lata pracy na naj-
wyższych obrotach przyniosło 
efekty.

Wierzę, że podobnie jak w 
sprawie drukarza, tak też w 
sprawie pana Tomasza z IKEI 
jedno precedensowe postępo-
wanie umożliwi ochronę praw 
wszystkich Polaków, którym 
grozi ideologiczna przemoc w 
miejscu pracy.

Bardzo proszę o wsparcie z 
Pana strony tego dzieła. Wal-
cząc w jednej sprawie, walczy-
my o prawa i wolności każdego 
z nas. Bez połączenia naszych 
sił nie będzie to możliwe.

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes 
Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej 

Ordo Iuris

Odmówił drukowanie 
materiałów LGBT
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Jean-Claude Juncker i 
Emmanuel Macron z Tuska 
zwyczajnie kpią, uznając 
jego dwie kadencje za kosz-
towny i nieudany ekspery-
ment.

Dlaczego prezydent Fran-
cji Emmanuel Macron kilka 
razy zakpił sobie w ostatnich 
miesiącach z Donalda Tuska? 
Ostatnio komentując to, jak 
Donald Tusk uznał ustalenia 
„bandy czworga” w Osace 
(Merkel, Macron, Sanchez, 
Rutte) za oficjalne stanowisko 
Rady Europejskiej. Dlaczego 
kpił sobie z Tuska odchodzą-
cy przewodniczący Komi-
sji Europejskiej Jean-Claude 
Juncker? Ostatnio przy okazji 
pytania, czy przewodniczący 
Rady Europejskiej jest brany 
pod uwagę jako kandydat na 
szefa Komisji Europejskiej. 
Te pytania nabierają nowe-
go znaczenia w kontekście 
tego, że Europa Środkowa nie 
uzyskała żadnego ważnego 
stanowiska w instytucjach Unii 
Europejskiej.

Opozycja i jej media twier-
dzą, że państwa Europy Środ-
kowej same się wykluczyły 
kontestując ustalenia „bandy 
czworga” i blokując Fransa 
Timmermansa. Podobno zo-
stało to potraktowane jako 
niezdolność do kompromisu 
i niszczenie unijnego konsen-
susu. Gdy chodzi o działania 
PiS, polskiego rządu i premiera 
Mateusza Morawieckiego, to 
ich nieprzejednana postawa 
miała wzbudzać powszechną 
niechęć, więc żaden kandydat 
z Polski nie miałby najmniej-
szych szans. A z winy pol-
skiego rządu ta zasada została 
ponoć uogólniona najpierw na 
państwa Grupy Wyszehradz-
kiej, a potem na cały region. 
Takie twierdzenia są pira-
midalną bzdurą i robieniem 
ludziom wody z mózgu. Już 
widzę kpiny i żarciki z tego, co 
będzie za chwilę. Ale jeśli się 
wyzbyć łatwizny i schematów 

w rozumowaniu, to najbardziej 
Europie Środkowej zaszkodził 
Donald Tusk. Zaszkodził tak 
bardzo, że długo po zakończe-
niu jego kadencji nikt z naszej 
części Europy nie zajmie któ-
regoś z pięciu najważniejszych 
stanowisk w UE.

Gdy tylko były polski pre-
mier zaczął funkcjonować w 
Brukseli, Jean-Claude Juncker 
zaczął z niego otwarcie kpić. 
„Ja naprawdę kocham Donalda 
Tuska” – mówił szef Komisji 
Europejskiej, gdy był pytany, 
dlaczego lekceważy bądź igno-
ruje przewodniczącego Rady 
Europejskiej. Jest znamienne, 
że gdy kryzys z tzw. uchodź-
cami szturmującymi granice 
UE wchodził w najbardziej 
dramatyczną fazę, uśmiech-
nięty od ucha do ucha Juncker 
deklarował miłość do Tuska, 
a wśród unijnych urzędników 
i europarlamentarzystów sły-
chać było pomruk niezadowo-
lenia, że Tusk nie robi nic, a 

nawet nie ma go w Strasburgu 
podczas debaty w PE. A prze-
cież to od przewodniczącego 
Rady Europejskiej oczekiwano 
rozwiązań, projektów i precy-
zyjnej agendy.

Gdy 9 września 2015 r. 
odbywało się posiedzenie 
Parlamentu Europejskiego 
poświęcone problemowi 
„uchodźców”, wielu euro-
posłów otwarcie mówiło, 
że Tusk nie wykonuje swo-
ich obowiązków.Najmocniej 
krytykował go szef frakcji 
liberalnej w PE (ALDE) Guy 
Verhofstadt, premier Belgii w 
latach 1999-2008. Verhofstadt 
obciążał Tuska odpowiedzial-

nością za fatalne w skutkach 
opóźnienie reakcji UE na kry-
zys z „uchodźcami”. „Wiem, 
że Donald Tusk jest na Bli-
skim Wschodzie, ale przecież 
powinien być tu z nami albo 
jeździć po europejskich stoli-
cach i wypracowywać wspól-
ne stanowisko, bo właśnie 
tego do niego oczekujemy i 
takie ma zadania” – mówił 
Verhofstadt. 

Równie mocno jak Verho-
fstadt Tuska krytykował szef 
frakcji socjalistów i demo-
kratów w PE, Włoch Gianni 
Pittella: „Tusk powinien choć-
by zacząć tworzyć politykę 
azylową Unii Europejskiej, 

bo to jego praca. Nie ma go z 
nami, nie prowadzi rozmów 
w europejskich stolicach”. 
W zakulisowych rozmowach 
Pittella wytykał Tuskowi brak 
kompetencji, lenistwo, nie-
udolność i kompletną bierność 
wtedy, gdy trzeba działać. Miał 
się też wyśmiewać z jakości 
dokumentów firmowanych 
przez Tuska – „jakichś bru-
lionów wypełnionych ogól-
nikami”. Jeszcze mocniej niż 
w sprawie uchodźców Tusk 
był krytykowany w związku z 
brexitem. Za to, że zawiódł na 
każdym etapie: zanim ówcze-
sny premier David Cameron 
zdecydował się na referendum 
(odbyło się 23 czerwca 2016 
r.), po tym jak rząd Theresy 
May uznał referendum za 
przyzwolenie na użycie art. 50 
TUE bez zgody parlamentu, 
po rozpoczęciu negocjacji na 
temat warunków brexitu oraz 
po ich zakończeniu.

Za urzędowania poprzedni-
ka Tuska, czyli Hermana van 
Rompuya padały zarzuty, że 
nie potrafi się on przeciwsta-
wić przywódcom najważniej-
szych i najsilniejszych państw 
UE. A jednak były premier 
Belgii potrafił odcisnąć swoje 
piętno zarówno na przyjmowa-
niu unijnego budżetu na lata 
2014-2020, jak i na polityce 
wobec Rosji, w tym przede 
wszystkich na pakietach sank-
cji wobec reżimu Władimira 
Putina. Tusk od początku 
urzędowania był głównie bez-
radny i bierny. Podstawowym 
problemem byłego polskiego 
premiera w Brukseli było to, 
że nie przedstawiał on wła-
snych inicjatyw. Odbębniał 
spotkania z prezydentami i 
premierami, które potem nie 
przekładały się na to, co robił 
on sam oraz jego urząd. Nie 
miał odwagi przeciwstawić 
się inicjatywom Angeli Mer-
kel, Francoisa Hollande’a i 
Emmanuela Macrona, a oni 
w żaden sposób tego z nim 
nie konsultowali. W Brukseli 

całkiem otwarcie mówi się, 
że Tuska wybrano po to, by 
urząd przewodniczącego Rady 
Europejskiej osłabić i się z nim 
nie liczyć.

Tusk nigdy nie jest w Bruk-
seli traktowany jak swój, lecz 
jak spadochroniarz z pery-
ferii Europy. Doświadczeni 
urzędnicy, pracujący jeszcze 
z van Rompuyem, twierdzili, 
że Tusk ma trzy razy wię-
cej wolnego czasu niż jego 
poprzednik. A najbardziej 
denerwował ich „wschodni” 
styl pracy Tuska: akcyjność, 
improwizacja, brak standar-
dów i systematyczności, ro-
bienie wszystkiego na ostatnią 
chwilę. W Polsce Tusk nigdy 
nie musiał solidnie pracować, 
a urzędnicy w Brukseli nie 
przypuszczali, że w państwie 
członkowskim UE może ist-
nieć jakiś „dziki” sposób 
urzędowania, gdzie nic nie 
jest pewne, a sam szef nie 
wie, czego chce. Van Rompuy 
dzwonił do europejskich przy-
wódców, organizował popar-
cie dla swoich pomysłów. Tusk 
dzwonił rzadko, a pomysłów 
miał jak na lekarstwo. 

Prawie pięć lat Tuska na 
stanowisku przewodniczącego 
Rady Europejskiej przekonało 
zarówno przywódców państw, 
jak i unijnych urzędników, 
iż nawet premierzy z państw 
naszego regionu mają takie 
braki i tak złe nawyki, że 
może lepiej nie kombinować 
z powierzaniem im ważnych 
stanowisk. Niektórzy mówią 
o tym otwarcie, niektórzy, 
jak Jean-Claude Juncker i 
Emmanuel Macron, z Tuska 
zwyczajnie kpią, uznając jego 
dwie kadencje za kosztow-
ny i nieudany eksperyment. 
Musiało to mieć wpływ na 
stosunek do kandydatur na 
najważniejsze stanowiska w 
UE pochodzących z państw 
Europy Środkowej.

zdjęcie Stanisław Janecki
autor: Stanisław Janecki

KONTROWERSJE I ARTYKUŁY POLEMICZNE

Dlaczego Juncker i Macron kpią z Tuska

Dziennik Izraela „Ma-
ariv” ogłosił światu imiona 
sowieckich oficerów NKWD 
uczestniczących w mordzie 
katyńskim.

Polski Żyd Abraham Vidro 
(Wydra), który mieszka teraz 
w Tel Awiwie, 21 lipca 1971 r. 
poprosił pismo o wywiad, bo 
chciałby, zanim umrze, wyja-
wić sekret o Katyniu. Opisał 
on spotkanie z trzema Żydami, 
oficerami NKWD, w wojsko-
wym obozie wypoczynkowym 
Rosji. Oni powiedzieli mu, 
jak uczestniczyli w mordzie 
Polaków w Katyniu.

Byli to: sowiecki mjr Joshua 
Sorokin, por. Aleksander Su-
słow, por. Samyun Tichonow. 
Susłow zażądał od Vidro za-
pewnienia, że nie wyjawi 
tego sekretu do 30 lat po jego 
śmierci, ale Vidro obawiając 
się, że tak długo nie pożyje, 
zdecydował się wyjawić go 
wcześniej. Mjr Sorokin, ufa-
jąc Vidro, powiedział: „świat 
nie uwierzy czego ja byłem 
świadkiem”. Vidro mówił 
dziennikowi „Maariv”: Ży-
dowski mjr w sowieckiej tajnej 
służbie (NKWD) i dwóch in-
nych oficerów bezpieczeństwa 
przyznali mi się, jak okrutnie 
mordowali tysiące polskich 
oficerów w lesie katyńskim. 
Susłow mówi do Vidro:

„Chcę ci opowiedzieć o 
moim życiu. Tylko tobie, po-

nieważ jesteś Żydem, czy 
możemy mówić o wszystkim? 
To nie robi żadnej różnicy dla 
nas… Mordowałem Polaczków 
własnymi rękami! I do nich 
sam strzelałem.”

Bardzo ważną informację 
podał pan Aleksander Barka-
szow w roku 1994, lider partii 
o nazwie Rosyjska Jedność 
Narodowa. W wypowiedzi dla 
„Życia Warszawy” z 4 paź-
dziernika 1994 r. stwierdził:

„Wiem jaką tragedią jest 
dla was sprawa katyńska, ale 
oświadczam: polskich ofice-
rów nie rozstrzelali Rosjanie. 
Sprawdzaliśmy przynależność 
etniczną enkawudzistów – 
wykonawców wyroku. Wszy-
scy byli Żydami i wypełniali 
rozkazy sobie podobnych, 
stojących wyżej w ówczesnej 
hierarchii. Rosjanie są z na-
tury przyjaźnie nastawieni do 
Polski”.

Rzeź 15.000 niewinnych 
ludzi jest makabrycznym za-
daniem nawet dla najbardziej 
zatwardziałego oprawcy. Sta-
lin (prawdziwe nazwisko w jęz. 
pol.: Józef Dawid Dżugaszwili) 
zwrócił się do głowy tajnej 
policji sowieckiej, Żyda Ła-
wrentija Berii. Obaj przedys-
kutowali masowe morderstwo 
i zdecydowali, że powinno 
to być wyłącznie zadaniem 
Żydów, którzy zajmowali czo-
łowe stanowiska w tajnym apa-
racie. Ich odwieczna nienawiść 

do katolickich Polaków była 
powszechnie znana.

Katyń przez 50 lat stanowił 
symbol kłamstwa i jednej z 
najbardziej skomplikowanych 
tragedii w naszej historii, która 
w rzeczywisty sposób zaważy-
ła na losie Polaków. Odkrycie 
przez Niemców grobów w 
Katyniu posłużyło zarówno 
ZSRS, jak i III Rzeszy. So-
wieci mogli spokojnie zerwać 
stosunki z rządem londyńskim 
i przygotowywać się do wspie-
ranej przez Zachód okupacji, 
Niemcy zdobyli instrument 
propagandy, w zupełności 
opartej na faktach. Instrument 
ten bowiem opierał się na ewi-
dentnym fakcie bestialskiego 
wymordowania Polaków przez 
żydowskich enkawudzistów. 
Niemcy do tego stopnia chcieli 
być wiarygodni, że ujawnili 
nawet rozstrzelanych polskich 
oficerów – Żydów, uznanych 
za zagrożenie i rozwalonych 
przez swoich rodaków. Po-
mysłodawcą eksterminacji 
polskiej elity państwowej był 
oczywiście szef NKWD Ła-
wrientij Beria (Żyd), który 
realizował plan wraz z ze-
społem składającym się w 
przeważającej części z ludzi 
takich jak Bogdan Zaharewicz 
Kobułow, Begman, Elman, 
Estrin, Krongauz, Lejbkind, 
J. Raichman, Abakumow, Mil-
stein (transport), Sierow(ludzie 
pochodzenia żydowskiego 

!!!). Sam mord „zatwardzia-
łych, nie rokujących poprawy 
wrogów władzy sowieckiej” 
w lesie katyńskim prowadzi-
li na miejscu kierowniczy 
funkcjonariusze mińskiego 
komisariatu NKWD – Abram 
Borysowicz, Lew Rybak i 
Chaim Finberg.

O bezpośrednich katach, 
strzelających Polakom w tył 
głowy, posiadamy informa-
cje dzięki polskiemu Żydowi 
Abrahamowi Vidro, o którego 
zeznaniach wyżej. Nie będę tu-
taj przedstawiał chronologicz-
nego przebiegu ludobójstwa, 
gdyż jest ono powszechnie do-
stępne dla zainteresowanych. 
Interesują nas tutaj mordercy, 
zapewniający polskich ofice-
rów o powrocie do domów. 
Radość była chwilowa. Mieli 
już wkrótce odkryć, że zmie-
rzają pod strażą na wschód. Po 
dotarciu do stacji Gniezdowo 
obejmowano ich terrorem, 
odbierano bagaże wrzucane 
do ciężarówki. Inna przewoziła 
ich w celkach do pobliskiego 
lasu, gdzie w wiejskim bu-
dynku wchodzili po trzech i 
odbierano im posiadane war-
tościowe przedmioty. Potem 
żydowscy mordercy krępowali 
im z tyłu ręce powrozem lub 
drutem kolczastym i prowa-
dzili nad dół. Niektórym za-
wiązywano na głowie płaszcz 
lub wpychano do ust trociny. 
Podczas drogi walczący byli 

zakłuwani bagnetami lub roz-
trzaskiwano im głowy kolbą, 
do innych strzelano kilkakrot-
nie. W dole leżeli poukładani 
przez żydowskie komando 
warstwami, równiutko jedna 
na drugiej, polscy oficerowie. 
Warstwy rozstrzelanych były 
układane na przemian, twa-
rzami do dołu. Żydzi musieli 
tak rozkładać ciała, by zaj-
mowały jak najmniej miejsca. 
Doły przyjmowały planowo 
12 warstw zwłok. Konieczne 
było stawanie na trupach i ich 
ubijanie, czego efekty można 
podziwiać na zdjęciach. Praca 
szła gładko, jak wiadomo – 
kończono prostym strzałem w 
kark ofiar stojących nad dołem 
lub klęczących na trupach 
swoich towarzyszy. Robota 
dla ludzi wybranych. W Ka-
tyniu żydowscy enkawudyści 
wymordowali w ten sposób 
ok. 4500 Polaków, choć przez 
wiele lat podawano liczby 
większe, wliczające nieznane 
wtedy ofiary z innych miejsc i 
zwłoki Rosjan. Co do tożsamo-
ści bezpośrednich morderców 
z Charkowa, Miednoje i innych 
miejsc straceń nie posiadamy 
niestety informacji. Jest to 
najzupełniej normalna historia 
zakazana. Bolszewizm nie jest 
i nie może zostać nigdy rozli-
czony oraz nazwany po imie-
niu, podobnie jak jego funk-
cjonariusze, co chyba nikogo 
nie dziwi. Tak zwane państwo 

polskie jest w tej dziedzinie 
przodownikiem. Historia mu-
siała przyznać prawdziwość 
sowieckiego sprawstwa, poda-
nego przez Niemców, o innych 
niebezpiecznych ustaleniach 
skwapliwie milczy, ewentu-
alnie nazywając je znów na-
zistowską propagandą. Oczy-
wiście, że jest to propaganda, 
trzeba było być niemieckim 
idiotą, by nie wykorzystać 
takich faktów propagandowo. 
Państwa współpracujące z 
ludobójczym ZSRR, obrońcy 
demokracji oddający mu pod 
nóż pół Europy, nawet w ciągu 
zimnej wojny nadal wspierały 
kłamstwo katyńskie. Katy-
niem obciążano niemieckich 
zbrodniarzy na absurdalnym 
procesie pokazowym w No-
rymberdze, prowadzonym 
m.in. przez specjalistów od 
praworządności z ZSRR i 
USA. W tym samym też cza-
sie bezpośredni zbrodniarze 
byli skazywani na śmieszne 
kary lub rozpoczynali pracę 
dla NKWD i Stasi tudzież hu-
manistycznych Amerykanów 
i służb zachodnioniemiec-
kich. Katyń nie był jedynym 
kłamstwem propagandowym 
z Norymbergi, które trzymały 
się do niedawna nieźle. Miej-
my nadzieję, że reszta z nich 
padnie w proch jak kłamstwo 
o Katyniu, odkrywając wyklu-
czone i skazane na niebyt au-
tentyczne zbrodnie niemieckie.

Polski żyd wyjawił sekret o Katyniu

Opozycja i jej media twierdzą, że państwa Euro-
py Środkowej same się wykluczyły kontestując 
ustalenia „bandy czworga” i blokując Fransa 
Timmermansa
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py Środkowej same się wykluczyły kontestując „py Środkowej same się wykluczyły kontestując 
ustalenia „bandy czworga” i blokując Fransa 
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Od dwudziestu trzech lat 
romski twórca muzyki,  
poeta  i największy popula-
ryzator tradycyjnej muzyki 
romskiej Don Vasyl
zaprasza spragnionych takich 
właśnie dzwięków do 
iCiechocinka na 
Międzynarodowy 
Festiwal Piosenki 
i Kultury Rom-
skiej.
 
Jako spiritus mo-
vens tego calego 
przedsięwzięcia 
muzycznego przez 
dwadzieścia lat ma 
dobre wsparcie 
w mediach tzw. publicznych, 
a on ze swoimi ansamblami 
zajmuje w tym przekazie, 
szczególnie w telewizji w 
programie drugim,
dominującą rolę. .Co namniej 
30 procent czasu w PTV 
zagospodarował dla siebie  
twórca festiwalu. Robi to z  
podwójną energią,
zangażowaniem i wiarą, żę 
muzyka romska ma już swoje 
znaczące miejsce na scenie 
polskiej i europejskiej  .Festi-
wal anno domini 2019
rozpoczął  piosenką Roz-
tańczony świat tym samym 
Don Vasyl, dał odpowiedz na 
pytanie czego możemy ocze-
kiwać podczas czterech 
godzin muzyki, tańców i 
tego, jaki będzie przekaz  
płynący ze sceny. Była zbio-
rowa zabawa, niepowtarzalna 
muzyka z łatwością
trafiłała do każego pokolnia 
, a prawdziwa feria barw, 
świateł sprawia, że każdy 
jego kontakt  staje się praw-
dziwym romskim
widowiskiem zachęcajacym  
publiczność do  wspólnej 
zabawy. Było za sprawą Don 
Vasyla przebojowo, koloro-
wo...
 Don Vasyl w różnych 
składach zaprezentował 
bardzo popularny repertuar, 
do którego wielotysięczna 
widownia dołączyla się ze
swoim śpiewem, intonując 
wspolne refreny zachęcająca 
przez prowadzących (Anna 
Popek i Dziani) i samego 
Don Vasyla.
A mial on takie atuty jak 
piosenki Tańcz ze mną moje 

życie,, Ja już wygralem, Jed-
no jest niebo dla wszystkich,
Ore, ore oraz My Way z jego 
wlasnym tekstem.
  Nie raz już udowadniał, że 
jest rasowym i wrażliwym 

poetą mającym wydane 
tomiki- Kujawy 

piórem malowane, 
Twórcy regionu 2,
Pasażerowie 
niebieskiego 
taboru i Naj-
większa tajem-
nca.  Wielkość 

tworczości Don 
Vasyla Szmidta po-

lega na walce z coraz 
grozniejszymi wyro-

kami losu, mającymi na celu 
unicestwieniu kultury,trady-
cji, i praw jego narodu. Jako 
przedstawiciel najznamien-
nitszych rodów romskich, 
ma nie tylko szlacheckie, ale 
i zwykle ludzkie poczucie 
obowiązku wobec swoich 
dzieci, wnuków i przyszlych 
pokoleń
i dlatego swoje dzielo 
realizuje przy użyciu tych na-
rzędzi, które sprawdzily się 
w 600 letniej jhistorii polsich 
Romów.

Wie, że w pieśniach i muzyce 
romski tabor będzie jechaał 
dalej, ale co go skloniło do 
pisania poezji?. Bo język 
poezji to język miłości
podziwu, nostalgii, zadu-
my, zamyślenia nad sobą i 
światem - to język radości, 
ale także lęku i niepewno-
ścci, to język pelen kolorów 
i niezwyklości, która tak 
wyrożnia Cyganów. Jak nie 
być poetą, gdy poezją jest 
rodzina, żona i jej siostra 
Randia, bizantyjski
 dom w Ciechocinku, wspo-
mnienia i wieczorna biesiada, 
i portret Papuszy, stara talia 
kart... (Ryszard Ulicki).
Zacytuję jego wiersz JE-
STEM Jestem.../ Wskazówką 
zatrzymanego czasu/ Je-
stem.../ Drzewem/  Jestem.../ 
Romem/, który zatrzymał 
w sobie/  Rozświetloną 
ogniskiem polanę./  Don 
Vasyl Szmidt pokazuje, że 
można być i showmanem i 
wrażliwcem!
 
 Krzysztof Wodniczak 

Felieton Wodniczaka

O leczniczych walorach wód 
ciechocińdkich wiadomo od 
XIII wieku, a firm mają-
cych wielowiekowe tradycje 
lecznistwa uzdrowiskowego 
jest wiele. Pijalnie wód mi-
neralnych, warzelnia soli, 
kąpiele solankowe, borowi-
nowe zawijanie dostosowują 
się i w tym kurorcie dzieki 
bogactwu naturalnemu naj-
skuteczniej pielegnuje się, 
leczy i rehabilituje narządy 
ruchu. 

Ciechocinek położony w Ko-
tlinie Toruńskiej powstał  w 
1379 roku jako Ciechocino, a 
lokalna legenda przypomina o 
Ciechu i Cinie - zakochanych, 
którzy mieli dać nazwę miej-
scowości, odobnie jak w przy-
padku warszawskiej legendy o 
arsie i sawie.

Przed 23 laty pojawila się 
myśl, aby co roku przyjeżdżali 
ludzie tańca i muzyki wszyst-
kich pokoleń od uczniów 
szkół i ognisk tanecznych, 
profesjonalistów i młodzieży 
tańczących dla przyjemności 
aż po nestorów, przedlużają-
cych swa formę zażywająć 
tutejszych wód, zabiegów, 
masaży, kąpieli i czeg otam 
jeszcze, abyciagle wyglądać 
mlodo i czuć się zdrowo i 
ruchowo sprawnie. W takim 
towarzystwie również nie 
artystyczni kuracjusze do-
chodza do zdrowia szybciej i 
skuteczniej mając miezy sobą 
tancerzy i spieaków prezen-
tujacych artystyczną fantazję.

Tak powstał Międzyna-
rodowy Festiwal Piosenki i 
Kultury Romskiej,  za którego 
inicjatora i pomyslodawce 
uważą się Don Vasyla. Tene 
festiwal przeksztalłca się w 
konfrontacje muzyki romskiej, 
w którym oprócz Polaków 
uczestnicza artyści z Australii, 
Kanady, Bialorusi, Rosji, We-
gier, Czech, Słowacji,

XXIII festiwal miał swoje 
odniesienie w przekazie te-
lewizyjnym. Znaczącą część 
czasu w PTV  Don Vasyl 

zagospodarował dla siebie i 
rodzinnych solistów i zespolów 
jakie stworzył. Uważam, że 
postępuje słusznie twórca fe-
stiwalu stawiając na familijną 
wspólnotę. Robi to z podwójną 

energią, zangażowaniem i 
wiarą, że muzyka romska ma 
już swoje znaczące miejsce  na 
scenie polskiej i europejskiej 
.Na Festiwaul  anno dominii 
2019. było przebojowo, kolo-

rowo,, rytmicznie, a zabawa. 
była zbiorowa.

 . Tacy wykonawcy jak m.in.
Teatr Rada z Grodna (Bialo-
ruś), Romano Ilo z Krakowa,,  
Andre,  Dziani  (specjalnie 
przygotował piosenkę W Cie-
chocinku),  Camila,  Daniel,  
Mercedes z  Kanady,  Nicola,  
Darek Kordek,  Romanca, Tobi 
King i Vanessa,  wnukowie 
Don Vasyla występujący pod 
szyldem Książęta Cygańskie 
( Dżulian,  Prince,  Oskar, 
Dżowani), duet Bracia Milko-
vi,  Sara Te,  Elena,  Siła,  M 
Power,  Hitani..  Don Vasyl 
w różnych składach zapre-
zentował bardzo popularny 
repertuar, do którego wieloty-
sięczna widownia dołączyla się 
ze  swoim śpiewem,  intonując 
wspólnie szzczególnie te popu-
larne refreny.

 Krystian Wagay

Ciechocinek rozśpiewaany 
i roztańczony

O czym możemy się dowie-
dzieć w temacie muzyka 
cygańska czytając Małą 
Encyklopedię Muzyki ( 
PWN, Warszawa 1970), 
że Cyganie z pochodzenia 
Hindusi, przywędrowali 
do Europy poprzez Bliski 
Wschód,  począwszy od X 
wieku. W Europie Zachod-
niej pojawili się w XV w.

Muzyka ich zachowała ele-
menty dawnych tradycji, prze-
jawiające się w silnie  chro-
matyzowanych skalach oraz 
w niektórych zabiegach ma-
gicznych,  jak wywoływanie 
deszczu ( powszechne również 
ż w kulturach śródeuropej-
skich),uzdrawianie chorych, 
wróżby. Z zabiegami tymi 
wiąże się nie tylko muzyka o 
określonych właściwościach 
stylistycznych, ile specyficz-
ny styl wykonawczy, silnie 
zabarwiony praktyką wyko-
nawczą muzyki orientalnej, 
spopularyzowanej w Europie 
od XIII wieku  (wykonywa-
nej na skrzypcach, dawnej 
na gitarze i fidel)) i tańców. 
Muzyka Cyjańska rozwinęła 
się szczególnie w Hiszpanii 
od XV wieku, gdzie Cyganie 

nawiązywali do tradycji jugla-
res tzn aktorów - opowiadaczy, 
wykonawców pieśni epickich i  
miłosnych urozmaicających, 
swoje  występy sztuczkami 
akrobatycznymi. Kultywują 
oni do dziś niektóre tańce 
wywodzące się z sarabandy ii 
seguidili - polo, a także bolero.

Drugim ośrpdkiem muzyki 
cygańskiej stały się od XVI 
wieku Węgry, gdzie rozwinę-
ły się szczególnie cygańskie 
orkiestry smyczkowe, oddzia-
łujące na  muzykę Rumunii, 
Jugosławii, Czechosłowacji. 
Trzecim ośrodkiem była Ro-
sja, gdzie stały sie popularne 
zwlaszcza chóry cygańskie i 
tańce. W wielu krajach Europy 
Wschodniej popularne są do 
dziś zespoły cygańskie muzy-
kujące na skrzypcach, drumli, 
cymbałach.

Muzyka cygańska była 
przedmiotem  licznych styli-
zacji w muzyce artystycznej 
m.in. w twórczości Liszta, 
Bramhsa, Sarasatego.

Jeżeli drodzy Czytelnicy 
przebrneliście przez te mu-
zykologiczne cytaty to wiecie 
o czym będzie ciąg dalszy 
artykułu. Oczywiście o XXIII 
festiwalu Muzyki i Kultury 

Romskiej jaki odbył się w 
Ciechocinku Mogliśmy roz-
poznać różne stylistyki w 
dur i moll,  cygańskie skale 
zawierające  charakterystyczne  
kroki sekund związanych ( w 
transkrypcji od c, des, e, f, g, 
as, h, c, lub c, d, es, g, as,  h, c).

Nie trzeba sięgać do materia-
łów zródłowych, do muzycz-
nych encyklopiedi, lesykonów, 

różnego rodzaju kompediów, 
aby poczytać i zapoznać się 
z definicją, co się uwydatnia 
w pojęciu muzyka romska , 
a szerzej kultura. Mają one 
swoje własne opisane stylisty-
ki, które odpowiednio mogą 

modulować poszerzające się 
trendy, konwencje stylistyczne, 
nurty. Przez dwadzieścia trzy 
lata ciechocińskich festiwali 
udało się wypracować tak sze-
roką  formułę, która dociera do 
wszystkich, porywa do tańca 
i dzieci, średnie pokolenie i 
seniorów. Przez tyle lat do-
minowała prawdziwa muzyka 
romska. To najprawdziwsze 

granie i śpiewanie mo-
gliśmy posłuchać jak 
brzmią stare bałkańskie 
i węgierskie rytmy.

Don Vasyl przez pół 
wieku przyzwyczaja 
nas i przyczynia się, 
żeby romskie tradycje 
ocalić od zapomnienia 
i uświadomić szcze-
gólnie młodemu po-
koleniu, że tradycja 
jest bardzo ważna, nie 
tylko w romskim świe-
cie, ale we wszystkich 
narodach. Przez lata 
wyprawował receptę, 

żeby pokazywana była kultura 
i muzyka z najodleglejszych 
stron świata. Dlatego zaprasza 
takich wykonawców, których 
już zna z innych tras kon-
certowych czy konfrontacji 
muzycznych jacy pojawiają się 

na rynkach światowych. Żeby 
wspólnie się bawili, cieszyli, 
żeby ludzie ich poznali, mieli 
o Romach pozytywne zdanie. 
A nawet pokochali. Miłość 
przecież może być obustronna.

 Za sprawą Don Vasyla, 
który jest niestrudzonym orę-
downikiem szeroko pojętej 
muzyki cygańskiej  zaprasza 
do udziału w tym festiwalu 
solistów i zespoły z różnych 
stron Europy i świata, aby 
dla wysmakowanej publicz-
ności w romskich rytmach 
zaprezentować swój najwarto-
ściowszy repertuar. Motto te-
gorocznego festiwalu może się 
niektórym wydać przewrotne, 
gdyż brzmiało „DO TAŃCA 
I DO RÓŻAŃCA”, ale jest 
w tym głębszy sens. Bowiem 
wykonawcy zaprezentowali 
programy  zarówno wokalno 
taneczne  jak i wartościowsze 
z przesłaniem.  Tak szeroki re-
pertuar zaprezentowali zapro-
szeni przez Don Vasyla soliści 
i zespoły m.in. Elza,  Moni-
ka Bagarova,  Dziani, Vasyl 
Junior, Darek Kordek, Tobi 
King,  Daniel, Sebi, M- Po-
wer, Bracia Milov,Tsiaj Sila, 
Romanca, Dusi Band, Dawid 
Band, Cygańskie Książęta, 

Teatr Roma  z Grodnai oczy-
wiście Don Vasyl i Cygańskie 
Gwiazdy. O zaproszonych na 
festiwal artystach tak mówi: 
„ tacy instrumentaliści czują 
każdy rodzaj frazy, wiedzą z 
jakim smakiem i rozmachem 
grają, a przede wszystkim 
proponują dobrą tradycję mu-
zyki cygańskiej w odświeżonej 
formie przetworzonej przez ich 
młodość, zapał i wspólne rozu-
mienie muzyki w dur i moll.”

Don Vasyl jest organiza-
torem i pomysłodawcą Mię-
dzynarodowego Festiwalu 
Piosenki i Kultury Romów od-
bywającego się nieprzerwanie 
od 1997. Ale ma licznych , 
wspierających go współpra-
cowników. W tym roku będą 
to - prowadzący koncerty 
Anna Popek i Dziani, reżyser 
tv Bolesław Pawica, kierownik 
literacki Marek Waszkiewicz, 
(prezes ZG Związku Literatów 
Polskich) ,, kier, muzyczni 
Arkadiusz Gołąbek i Vasyl 
Junior, vicedyrektor Agniesz-
ka Szmidt,  kier. organizacyjni 
-Waldemar Szmidt, Marian 
Siwak, Ignac Racz..Patronami 
medialnymi były TVP2, Radio 
PIK oraz Super Express. 

Krzysztof Wodniczak

Kiedy Don Vasyl doczeka się biogramu w Encyklopepdii Muzyki?
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W Polsce , jak i w innych 
krajach, nastąpiła polary-
zacja na scenie muzycznej. 
Dominują niektóre nurty i 
konwencje stylistyczne.

Wytworzone one zostały przez 
uznanych kompozytorów, ma-
idżesrów, wpływowych ludzi 
ze środowiska muzycznego 
jacy tworzą show business. 
Wartość dodana tej przyczyny 
katalogizuje się w powszech-
nie znanych  utworów ściga-
jących się w najrozmaitszych   
rankingach,  notowaniach na 
listach przebojów itp.

Nie uszczegółowiam jak ten 
model przekazu kształtował 
się na przestrzeni ostatniego 
półwiecza, ale widoczna jest 
światowa   tendencja i wręcz 
zmiana kulturowa  dostrzega-
jąca wszelkiej maści kierunki 
muzyczne .Mają one swoje 
parametry dzwiękowe   po-
kazujące bity i sygnały cha-
rakterystyczne związane w 
charakterrrysczną wykładnią 
opisową. Nie ma żadnych me-
tafor, wprost mówi sie i pisze o 
wartościach i ponadczasowych 
wartościach zmierzających 
do penetracji dzwiękwych i 
semantycznych.

Od dwudziestu trzech lat 
romski twórca, muzyki, poeata  
i największy popularyzator tra-
dycyjnej muzyki romskiej Don 
Vasyl zaprasza spragnionych 
takich właśnie dzwięków do 
Ciechocinka na Międzyna-
rodowy Festiwal Piosenki i 

Kultury Romskiej.
Don Vasyl jako spiritus mo-

vens tego całego przedsięwzię-
cia muzycznego przez dwa-
dzieścia lat ma dobre wsparcie  
medialne w mediach tzw. 
publicznych, a on ze swoimi 
ansamblami zajmuje w tym 
przekazie, szczególnie w tele-
wizji w programie drugim,do-
minującą rolę. Znacząca część  
czasu w PTV zagospodarował 
dla siebie k postępuje słusznie 
twórca festiwalu. Robi to z    
podwójną energią, zangażo-
waniem i wiarą, żę muzyka 
romska ma już swoje znaczące 
na scenie polskiej i europej-
skiej .Festiwa

l anno dominii2019  rozpo-
czął  piosenką Roztańczony 
świat,  był\a to odpowiedzi 
na pytanie czego możemy 
oczekiwać w czasie czterech 
godzin muzyki, tańców i tego,  
jaki będzie przekaz  płynący 
ze sceny. Było przebojowo, ko-
lorowo,, rytmicznie, a zabawa. 
była zbiorowa.

Po pierwszym akordzie  Don 
Vasyla pojawili się inni wyko-
nawcy zasługujący na miano 
tych, jacy pojawili się już daw-
no na   fiirnamencie muzyki 
romskich. Tacy wykonawcy 
jak m.in.Teatr Rada z Grodna 
(Bialoruś), Romano Ilo z Kra-
kowa,,  Andre,  Dziani (spe-
cjalnie przygotował piosenkę 
W Ciechocinku),  Camila,  
Daniel,  Mercedes z  Kanady,  
Nicola,  Darek Kordek,

Romanca, Tobi King i Va-

nessa,  wnukowie Don Vasyla 
występujący pod szyldem 
Książęta Cygańskie ( Dżulian,  
Prince,  Oskar, Dżowani), duet 
Bracia Milkovi,  Sara Te,  Ele-
na,  Siła,  M Power,  Hitani..

 Don Vasyl w różnych skła-
dach zaprezentował bardzo po-
pularny repertuar, do którego 
wielotysięczna widownia do-
łączyla się ze swoim śpiewem,  
intonując wspólnie refreny 
zachęcajaąprzez prowadzą-
cych (Anna Popek i Dziani) i 
samego Don Vasyla.

A miał on takie atuty jak 
piosenki Tańcz ze mną moje 
życie, Pókażmy na ilość,,, Ja 
już wygrałem, Jedno jest niebo 
dla wszystkich,

My Way. Nie mogło za-
braknąć cygańskiej biesiady, 
taki medlay przygotował  Don 
Vasyl do wspólnego śpiewania  
(Zagraj mi piękny cyganie,  
Gdybym miał gitarę...). A na 
zakończenie dostaliśmy w pa-
kiecie szaleńczy finał,  zapro-
ponowano szlagier nad szlagie-
rami Ore, ore śpiewający przez 
wszystkich uczestników festi-
walu i oczywiście przez roz-
śpiewaną i roztańczoną widow-
nię. Ostatni akord  wybrzmiał, 
ale forma i treść pozostanie w 
naszych wspomnieniach i nocy 
z gwiazdami astronomicznymi 
na niebie, jaki i śpiewającymi, 
tańczącymi...

  Do zobaczenia za rok, jak 
śpiewała  w Opolu Zdzisława 
Sośnicka  Żegnaj lato na rok! 

Krzysztof Wodniczak 

Ciechocinek z muzyki romskiej słynie

MUZYCZNE BRZMIENIA

ANDRE, to pseudonim 
artystyczny, pod któ-
rym ukrywa się Andrzej 
Marcysiak, założyciel oraz 
lider zespołu. Sympatyczny 
człowiek któremu w duszy 
gra muzyka...Artysta zade-
biutował na scenie muzyki 
tanecznej w 2008 roku. 

ANDRE - obecnie jest jednym 
z najbardziej porządanych 
artystów Disco Polo na kon-
certach w klubach i plenerach. 
Utworów Andre słuchają oso-
by w wieku od lat pięciu do 
stu pięciu.Jest bardzo miło 
przyjmowany na każdego 
rodzaju imprezach w klubach 
i wielkich scenach koncertów 
plenerowych. Jest jednym z 
niewielu artystów tworzących 
klasykę muzyki Disco-Polo 
i pomimo przewagi formacji 
wchodzących w nurt dance, 
utwory Andre są bardzo lu-
biane nie tylko w kraju ale i za 
granicą ..Jego największy Hit 
Ale Ale Aleksandra doczekał 
się Platynowej Płyty, niezli-
czonych nagród festiwalowych 
i ponad 120 milionów wyświe-
tleń w serwisie You Tube.

Dziani - syn Don Vasyla, 
najpopularniejszego wyko-
nawcy muzyki romskiej w 
Polsce. Ciotka to Randia znana 
na świecie, dawna solistka 
Romy. Jest kuzynem Michaja 
Burano znanego w świato-
wym show businessiejako 
John Mike Arlow lub Steve 
Lucka.Najbardziej znane z 
wykonania Dzianiego utwory 
to Wiesz, że Cię odnajdę, Na 
polanie, Miasto ludzi fale, I jak 
mam żyć, Porwana piosenka, 
Cygańska samba. Znajdują się 
one na plycie Czarny koń.

Vasyl Junior to autor tek-
stów, kompozytor i piosen-
karz. W 2003 roku powstał 
dziesięcioosobowy ansambl 
Vasyl Junior i Cygańsskie 
Gwiazdy, którego debiutancki 
występ miał miejsce właśnie 
w Ciechocinku na festiwalu 
ojca, Don Vasyla. Jest już w 
sprzedaży debiutancki krążek 
Ogień i dym, na którym zna-

lazło się 16 utworów.
Elza - prywatnie żona Dzia-

niego, występuje w poszerzo-
nym składzie grupy Cygńskie 
Gwiazdy. Zaczynała w la-
tach osiemdziesiatych u boku 
Don Vasyla stając się wkrótce 
pierwszą damą piosenki rom-
skiej. Zawsze lepiej się czuła 
występując zespołowo niż 
solistycznie. Chociaż nagrała 
solo dwie CD, to bardziej 
spektakularne są jej nagrania 
plyt z Don Vasylem : nagrala 
ich dziewięć z czego jedna 
zdobyła platynę, a trzy miano 
Złotej Plyty. Od zawsze inspi-
rowala ja Ewa Demarczyk, a 
ostanio Hanna Banaszak.

Darek Kordek - aktor te-
atralny, musicalowy i filmowy, 
prezenter telewizyjny i piosen-
karz. Ukończylł PWST w roku 
1988 - wydział aktorski. Ma na 
swoim kncie wiele pierwszo-
planowych ról grając w takich 
teatrach jak Rampa, Studio 
Buffo, Scena Prezentacke w 
Warszawie oraz w teatrach 
w Kaliszu, Radomiu, Cho-
rzowie, Szczecinie, Bielsku 
Biała, Wroclawiu. Nazwanie 
Darka Kordka artystycznym 
omnibusem nie jest okresle-
niem na wyrost. Sprawdza sie 
w studio nagraniowym i na 
estradzie pod każdym wzglę-
dem, ostanie jego produkcje w 
programie Twoja twarz brzmi 
znajomo pokazaly niesamowi-

te możliwości i kreatywności 
wychodzące z jego wnętrza i 
nieokiełzanej impulsywności.

Zespól Romanca to nie tylko 
Dobra siła jak głosi jeden z 
ich songów, to także żywio-
łowe rytmy i sentymentalne 
pieśni cygańskie ukazują-
ce styl Romow bałkańskich, 
węgierskich, hiszpańskich 
irosyjskich. Koncert tej grupy 
to  pelna energii mieszanka 
kilku gatunków muzyki w 
nowoczesnych aranżacjach.

Romaca to mlode pokolenie 
artystów romskich wywo-
dzących się z powszechnie 
znanego i cenionego zespołu 
Baro Drom.. To nowatorskie 
brzmienie tradycyjnej muzy-
ki romskiej z różnych stron 
świata uchwycić można w 
utworach Życie jest siłą i Wieś 
Polska.

    Od czasu założnia zespołu 
wyszkoliło sie w nim  już sześć 
pokoleń artystów romskich.

Bagarova i zespól Dusi Band 
to familijna grupa cymbałowa,  
laureaci licznych konkursów, 
na których zdobywali presi-
żowe nagrody na Slowacji, 
Węgrzech,

Czechach. Perfekcja i tech-
nika niektórch muzyków może 
wzruszać, a solowe popisy 
cymbalistów mozna okreslic 
tylo jednym słowem - wirtu-
ozera.

K.W. 

Wyróżniający się soliści 
i zespoły ciechcińskiego 

festiwalu
„Kochani moi przyjaciele! 
Serdecznie wam dziękuję za 
to wspaniałe wyróżnienie. 
Ja myślę, że to nie jest tylko 
i wyłącznie moja zasługa, 
że mogę ten medal dziś 
przyjąć. To jest zasługa 
wszystkich Romów i tych 
wszystkich widzów, którzy 
przyjeżdżają na Festiwal do 
Ciechocinka. 

Niech Bóg nam zawsze poma-
ga” – powiedział Don Vasyl, w 
chwili udekorowania Medalem 
Labor Omnia Vincit Kapituły 
Towarzystwa im. Hipolita Ce-
gielskiego. Medal, w imieniu 
dr. Mariana Króla, wręczył 
Dominik Górny, Sekretarz Ka-
pituły w towarzystwie Krzysz-
tofa Wodniczaka, redaktora 
muzycznego przyjaciela ar-
tystów. Prezesa Towarzystwa 
Artystów3 PTAAAK. Publicz-
ność biła brawo na stojąco. 
Romscy artyści z całego świata 
gratulowali medalu twórcy 
Międzynarodowego Festiwalu 
Piosenki i Kultury Romów, a 
Kapitule Towarzystwa dzięko-
wali za docenienie środowiska 
romskiego. Wręczenie Medalu 
Labor Omnia Vinci Donowi 
Vasylowi było jak wykrzyknik 
w rozmowie dwóch kultur 
– polskiej i romskiej, bo jak 
zaznaczył w laudacji Dominik 
Górny – „nie przyznajemy 
się, że skrywamy w sobie 
cygańskie dusze, a przecież 
wierzymy instynktowi ognia, 
batem pragnień przyspiesza-
my tabory przeżyć. Chcemy 
oswoić wolność (…) Przed po-
wrotem obrócić sygnet słońca, 
zanim pewność dróg sztuczka 
nocy zmyli”. Po fragmencie 
autorskiego wiersza „Romane 
Jyłe” z tomu „Poemat na Księ-
życ i podkowę”, podkreślił, że 
„w ten wieczór, gdy za nami są 

Cygańskie gwiazdy, a na nie-
bie prawie już widać gwiazdy, 
przyznanie tego Medalu jest 
wyrazem najwyższego uzna-
nia za to, że Don Vasyl czyni 
z muzyki romską księżniczkę 
wirującą w sukni szczęścia 
i spełnia wróżbę piękna w 
sercach słuchaczy w kraju 
i na całym świecie”. Anna 
Popek, prowadząca koncert, 
podsumowała – nie ma to 
jak poeta poecie dedykuje 
takie słowa. Z kolei Krzysztof 
Wodniczak wspomniał czasy, 
w których pomógł Donowi wy-
dać pierwszą kasetę  profesjo-
nalną z muzyką oraz nakręcił 
pierwszy jego teledysk, który 
w programie telewizyjnym 
Non Stop Kolor przedstawił 
Wojciech Mann.

Takie wydarzenia jak to 
domagają się bisu – można 
było usłyszeć głosy wśród 
publiczności. I tak też było 
w kontekście wcześniejszych 
wydarzeń. Pamiętamy relacje 
medialne z dnia 21 maja br., 
gdzie Don Vasyl w Pozna-
niu, otrzymał wyróżnienie 
od Towarzystwa im. Hipolita 

Cegielskiego. Pragnął jednak, 
aby akt wręczenia powtórzyć 
podczas jego festiwalu w Cie-
chocinku – w obecności braci 
Romów z różnych zakątków 
Europy i świata. Wzmocniło 
to naszą wiarę w rolę muzyki 
jako nośnika pojednania. W 
to, że mamy w Polsce swoje 
miejsce – mówili Romowie.  
Jedno jest niebo dla wszyst-
kich tak jak Don Vasyl jest 
dla Nas. Niech tak pozostanie, 
skoro „Labor Omnia Vincit” – 
„Praca Wszystko zwycięża”. 
Nie raz po czasie, ale warto 
trwać w tym przekonaniu me-
lodyjnym jak refren piosenki 
„Śpiew to życie, choćby w oku 
łza…” – jak śpiewają Cygań-
skie Gwiazdy. 

Wyróżnienia Towarzystwa 
im. Hipolita Cegielskiego 
przyjęły tak znakomite polskie 
i światowe osobistości jak An-
drea Bocelli, Andrzej Wajda, 
Krzysztof Penderecki, Jerzy 
Maksymiuk, Grażyna Bro-
dzińska, Bogusław Kaczyński, 
zespół Skaldowie, Seong Jin 
Cho i wiele innych. 

Źródło: materiały prasowe

Don Vasyl z medalem 
Hipolita Cegielskiego
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Wojewoda wielkopolski 
Zbigniew Hoffmann ogłosił 
nabór w ramach rządowego 
programu Funduszu Dróg 
Samorządowych. W 2020 
roku do wielkopolskich 
samorządów trafi 228 mln 
zł. Wojewoda podkreśla, że 
liczy na duże zainteresowa-
nie samorządów. 

Gminy i powiaty z wielko-
polski wnioski mogą składać 
od 27 lipca do 26 sierpnia 
2019 roku. Nie ma limitów w 
liczbie wniosków, co oznacza, 
że jeden samorząd może ich 
zgłosić nawet kilka. Opiniu-
jąca projekty komisja woje-
wody bierze pod uwagę takie 
elementy, jak wyrównywanie 
potencjału społeczno-gospo-
darczego, poprawę jakości 
życia mieszkańców i zapew-
nienie spójności terytorialnej 
na obszarze województwa. 
Maksymalne dofinansowanie 
może sięgać nawet do 80 proc. 
kosztów zadania i wynosić do 
30 mln zł. 

- To kolejny nabór w ramach 
Funduszu Dróg Samorządo-
wych, dzięki któremu wiele 
wielkopolskich gmin i po-
wiatów będzie miało szansę 
otrzymać znaczne wsparcie 
finansowe. Ponad 200 mln 
zł pozwoli na realizację pro-

jektów, które do tej pory dla 
wielu mniejszych czy bied-
niejszych samorządów były 
nieosiągalne. Fundusz Dróg 
Samorządowych ma służyć 
zrównoważonemu rozwojowi 
Wielkopolski - zapowiada 
wojewoda wielkopolski Zbi-
gniew Hoffmann. Zauważa 
on także, że Fundusz Dróg 
Samorządowych to jedyny 
program drogowy po 1989 
roku, który oferuje aż tak wy-
sokie wsparcie finansowe dla 
samorządów. - Rząd Prawa i 
Sprawiedliwości zna potrzeby 
samorządów, dla których bu-
dowa dróg to jedno z najwięk-
szych wyzwań ze względu na 
środki potrzebne na realizację 
tych inwestycji. Można wprost 
powiedzieć, że Fundusz Dróg 
Samorządowych to odpowiedź 
na te potrzeby - dodaje Zbi-
gniew Hoffmann.  Środki Fun-
duszu Dróg Samorządowych 
przekazywane są na dofinan-
sowanie budowy, przebudowy 
i remonty dróg powiatowych i 
dróg gminnych, a także budo-
wę mostów lokalizowanych w 
ciągach dróg wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych. Poza 
tym FDS pozwala na finanso-
wanie budowy, przebudowy i 
remonty dróg wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych o 
znaczeniu obronnym.

228 mln dla wielkopolskich 
samorządów

m Kościan
Tytuł Honorowego Obywatela 
Zbąszynia dla Ziemianina 
Wincentego Wierzchowiec-
kego (1875-1942) h.Oksza 
właściciela Zakrzewa i Ste-
fanowa

Pradziadek Piotr Wierzcho-
wieck(1833-1921) wydzierza-
wił Wincentemu(1875-1942) 
Biechowo od Paulinów na 
Jasnej Gorze w Częstochowie

 Sławek Wierchowiecki(47) 
na Nadzyczajnym Posiedzeniu 
KK”S”w 1991r na Jasnej Go-
rze unieważnił propozycje B. 
Borusewicza (49)z Gdańska 
,aby KLD D.Tuska(z Gdanska) 
szlo w koalicji wyborczej  z 
NSZZ”S”.Ateista J. Palu-
bicki(48)z Poznania  musiał 
to przegłosować Członkiem 
KLD był już wtedy b. członek 
KK”S”M. Boni(54)TW”Zna-
k”z Warszawy 

I tak Stanisław vel Sławek 
Wierzchowiecki z Poznania  
opóżnił skok D.Tuska(57) na 
władze i na kasę.

Dziadek Wincenty Wierz-
chowiecki kupił Zakrzewo 
i Stefanowo od Niemca,-
gdzie po wrzesniu 1939r 
gospodarzyła żona essemana 
wałczącego na Wschodzie.W 
okolicach w rękach polskich 
były tylko Chobienice hra-
biego Mielżyńskiego, gdzie 
Dziadek z hrabia, organizo-
wał wojewódzkie polowania 
Hrabia był tez właścicielem 
SK w Iwnie,oraz stał  wóz 
Michała Drzymały znany 

Dziadkowi  i Ojcu przesu-
wany po centymetrze 

 W Zakrzewie Dziadek 
wraz z sołtysem Dzięciołem 
podejmował Prymasa Polski 
Kardynała Augusta Hlonda. 
W parku jest symboliczny 
Grób Pradziadka Piotra i 
Dziadka Wincentego Wierz-
chowieckich z zonami,gdzie 
się obecnie odbywają Zjazdy 
Rodziny Wierzchowieckich 
z muzykami grającymi na 
koźle.

W 1933r w Stefanowie uro-
dził się prof.med polnomolog 
Witold Młynarczyk

Wincenty Wierzchowiecki 
jako Wójt Zbąszynia w 1938r.
ratował polskich Żydów ,któ-
rych po kryształowej nocy 
Niemcy przepędzali  przez 
most do Zbąszynia. Żyd z 
Zbąszynia powiózł Wincente-
go na wekslu. Musiał sprzedać 
lepsze Zakrzewo i spłacać 
weksel wycinając lasy,których 
było ok.600 ha z Stefanowi.

Żydzi po wojnie tworzyli 
trzon UB. Po dymisji MSWiA 
gen. Czeslawa Kiszczaka w 
jego gabinecie były przede 
wszystkim książki o rolnic-
twie. Dlatego do dzisiaj nie 
uchwalono w Polsce jedynym 
państwie demokracji ludowej 
Ustawy Reprywatyzacyjnej i 
stale aktualny jest stalinow-
ski Dekret PKWN z 1944r 
,a Kongres Stanów Zjed-
noczonych koniecznie chce 
egzekwować Ustawę 447 o 
zwrocie Żydom bez spadko-
wego mienia.

We wrześn iu 1938r.na 
Rynku w Zbąszyniu Wójt 
Wincenty Wierzchowiecki 
wręczył Marszalkowi Polski 
Edwardowi  Rydz -Śmigłemu 
FON od społeczeństwa 

Po 1929r.kupił tartak,młyn 
i wille w Zbąszyniu

Na 23 ha w Strzyżewie 
posadził wiklinę i organizo-
wał kursy plecionkarskie dla 
bezrobotnych

Dla OSP Przyprostynia 
kupił  sikawkę konną z Za-
kładów HCP „Cegielski” do 
dzisiaj uczestniczącą w ME 
sikawek konnych w Cichowie 
k. Krzywinia 

Był Honorowym Starosta 
Nowotomyskim

( w 1978r z Jackiem na 
ogłoszenie w gazecie zatrud-
niłem się w Borui Kościelnej 
u Schultzów k. Nowego To-
myśla. Sprowadzili Jadwige 
na 40 ha dowiedziawszy się,ze 
jestem Wierzchowieckim z 
Stefanowa. Nie wypadało 
zostać u nich parobkiem Po 
2 tygodniach pracy samo-
dzielnej,bo Schultzowie często 
wyjeżdżali.

pojecha łem z Jack iem 
do Kwilcza  na ogłoszenie 
sprzedania gospodarstwa w 
przysiółku gminy Kwilcz 
Urbanowka k. Mechnacza  )
Wincenty był wielkim dona-
torem kościołów w Zakrzewie 
i Zbąszyniu. Przed wojna 
poszedł wniosek do Watykanu 
dla Wincentego Wierzcho-
wieckiego na szambelana 
papieskiego

Dziadek ufundował dla 
strażnicy w Przyprostyni 
konną sikawkę z HCP”Ce-
gielski”do dzisiaj startującą w 
zawodach w Cichowie 

Wincenty raz na miesiąc 
woził Synów do „Bazaru” 
w Poznaniu na obiad.Grał z 
Henrykiem na organach w 
kościele w Zakrzewie i u ks. 
Gieburowskiego w Poznaniu

Dziadek Piotr Wierzcho-
wiecki (1834-1922) grał z 
chłopcami w bridge

Gdy Wincenty wyjeżdżał w 
interesach i na bridge  to wte-
dy z Deplewskim(około 2m 
wzrostu,w wojsku w ochronie 
cesarza Wilhelma)bratem 
Wladysławy Deplewskiej ur.w 
Żerkowie żony Wincentego 
gospodarzyli Marian i Janusz 
z flintami

 Wincenty kupił Deplew-
skim  Rzadkwin, która Sławek  
pomogłem odzyskać jako V-ce 
prezes Wlkp Stowarzyszenia 
Wywłaszczonych, a Adam 
Deplewski specjalista d.s ry-
bactwa Zjednoczenia PGR w 
Poznaniu Odzyskał kamienice 
z restauracja w Rawiczu

Na początku wrześn ia 
1939r Dziadkowie ,oraz ich 
Synowie Marian(1909-1980) 
i Janusz (1912--1943) zostali 
wypędzeni przez Niemców 
do GG. Dziadkowie zmarli w 
GG,którymi się opiekowała 
córka Janina Łukaszewska(-
1906-1981).,na pensji dobrze 
urodzonych panien w Belgi i 
Anglii,mąż adwokat z Torunia 
Witold Łukaszewski. Córka 

Małgorzata Ostoja -Ostaszew-
ska(34) zapoznała Sławka z 
księdzem prałatem Tadeuszem 
Fedorowiczem „Wujkiem”z 
Lasek,o niesamowitej bio-
grafii  m.n doradca Prymasa 
S. Wyszyńskiego,spowiednik 
biskupa Karola Wojtyły ,a 
później Papieża JP II,kapelana 
ziemian.,dobrowolnie pojechał 
na Syberie, aby wspomagać 
zesłańców 

Dr uga córka Elżbie t a 
Krzywda h. Krzywda (1940-
2005)Głowna specjalistka d.s 
hodowli owiec w KPGR Ma-
nieczki,gdzie Nikita Chrusz-
czow zginął w kukurydzy,,ale 
też się urodził Józef Wybic-
ki twórca hymnu polskiego 
,(Sławek po wypasach owiec 
w Bieszczadach i pracy w 
redakcji „PS” w Warszawie 
w KPGR Kwilcz zaczął prace 
jako st. specjalista d.s hodowli 
owiec.)

Pomogłem Elżbiecie zało-
żyć „S” w KPGR Manieczki. 
Z Elą rowerem jeździłem do 
Śmiłowa ,gdzie pracowali 
u Chełkowskich  rodzice 
Piotra Wierzchowieckiego, 
który Wincentemu wydzier-
żawił Biechowo k. Wrześni, 
od Paulinów z Jasnej Góry 
z Częstochowy. Obecnie w 
ŚMIŁOWIE jest  Muzeum A. 
Mickiewicza 

Ela MP w pływaniu AZS 
nauczyła Sławka pływania w 
basenie w Żerkowie. Z Jaksa 
mężem Wandy Deplewskiej 
Sławek  orał,robił sianokosy, 
żniwował ,z wyżłem polował  

na kaczki.,w ogrodzie zjadał 
melony i arbuzy. PROWA-
DZIŁ MECZE TENISOWE 
POMIĘDZY KUNDZIĄ  DE-
PLEWSKĄ, A JAKSOWĄ.,  
KUNDZI A zbierała żetony, 
które wymieniała z Wandą na 
gołąbki na rosołek dla Sławka 

Stryjenka Janka prowadziła 
w Żerkowie na Rynku biblio-
tekę,  przeczytałem wszystkie 
książki Maya o Apaczach z 
Winetou na czele. Na Rynku 
kamienica Wierzchowieckich.

W Żerkowie są pochowane 
Janina, Elżbieta z synem 
Łukaszem.

Obok jest grobowiec młod-
szego brata Wincentego Hipo-
lita,którego syn Ksiądz Zbi-
gniew Wierzchowiecki((06)
proboszcz w Słupach k. Byd-
goszczy dał 11.X.1980r ślub 
Ewie i Sławkowi przed obra-
zem MBB Osieckiej do któ-
rego na gitarach przygrywali 
braciszkowie franciszkanie

Marian ożenił się z Maria 
Plucińską(1915-2002)h. Odro-
wąż  z Czarnolasu J. Kocha-
nowskiego w 1942rdo której 
konno Marian  dojeżdżał 
15 km ,a która przed wojna 
była nauczycielką w Tucholi 
,niedaleko Stefanowa ,gdzie 
praktykował młody lekarz Jan 
Moll91912-1990),który przesz-
czepił po raz pierwszy serce w 
Polsce z prof. Dziątkowiakiem  
Prof. J.Moll był wzorcem dla 
prof. Z. Religii Syn J. Molla 
prof. Jacek Moll (44)jest kar-
diochirurgiem przeszczepiają-
cym serca dzieciom

Nieznana historia Wincentego

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

ZbąSZyń
Plac Wolności 2

m Rakoniewice
Grupa chętnych do pracy i 
wprowadzania zmian posta-
nowiła złożyć wniosek o dofi-
nansowanie, by pod patrona-
tem Stowarzyszenia Pomocy 
Dzieciom „SERCE” upiększyć 
teren zielony przy siedzibie 
stowarzyszenia. Udało się i od 
maja rozpoczęto przygotowy-
wania do realizacji projektu 
pn. „Ogród leczy, ogród bawi, 
od problemów Cię wybawi” w 
ramach Konkursu Wielkopol-
ska Wiara z Centrum PISOP 
Leszno.

 Projekt składa się z Warsz-
tatów ogrodniczych, gdzie w 
pierwszym pomogły dzieci 
z Przedszkola z Oddziałami 
Integracyjnymi z Rakoniewic. 
Warsztat nazywał się „Kwiatki 
posadzi Zosia i Ola – taka 
będzie pomoc przedszkola” 
ponieważ dzieci pomagały 
osobom niepełnosprawnym 
przy posadzeniu i podlewaniu 
kwiatów w ogrodzie. Przy 
okazji zorganizowano malo-
wanie wymarzonego ogrodu, 
co dzieciom sprawiło ogromną 
radość. Kolejne spotkania 
warsztatowe odbywały się w 
czerwcu i lipcu pod hasłem: 
„ Alejki radosne, zapraszamy 
lato i wiosnę” oraz „Deszczyk 
pada, rośnie trawa – jej sko-
szenie też zabawa”. W trakcie 
tych warsztatów ogrodniczych 

zamontowano pergolę oraz 
przygotowano teren, wytyczo-
no miejsce pod zaplanowane 
elementy, które upiększać będą 
teren zielony. Najważniejszym 
zadaniem było wykonanie alej-
ki - ścieżki sensorycznej, która 
w kolejnych latach ma być 
przedłużona. Ścieżka składa 
się różnych elementów i jest 
ozdobą ogrodu, ale przede 
wszystkim będzie spełniała 
rolę terapeutyczną. Każdy 
będzie mógł z niej skorzystać 
podczas pobytu na ogrodzie. 
W trakcie warsztatów odby-
wało się porządkowanie terenu 
oraz koszenie trawy przy po-
mocy uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęciowej oraz nie-
pełnosprawnych pracowników 
Spółdzielni Socjalnej „Serce” 
z Rakoniewic. Dodatkowo w 
prace przy wykonaniu ścieżki 
zaangażowali się pracownicy 
firmy „EMAT” z Wolsztyna.

Każdemu spotkaniu warsz-
tatowemu towarzyszy smaczny 
poczęstunek przygotowany 
przez grupę nieformalną od-
powiedzialną za projekt.

Wspólna inicjatywa przyno-
si już rezultaty, a w planie są 
jeszcze dwa Warsztaty ogrod-
nicze. Zachęcamy mieszkań-
ców gminy Rakoniewice i nie 
tylko do odwiedzin ogrodu …
by móc dostrzegać powstające 
na nim zmiany.

K. Krysmann

Relaks w ogrodzie
Wicewojewoda Aneta 
Niestrawska podpisała dziś 
dziewięć umów w ramach 
Fundusz Dróg Samorzą-
dowych. Kolejne środki 
trafią m.in. do powiatów 
ostrowskiego, kępińskiego, 
kościańskiego i pilskiego. 
Wśród gmin dofinansowa-
nie otrzymały Rawicz, Ple-
szew, Białośliwie, Opatówek 
czy Zaniemyśl. 

Umowy zostały podpisane w 
Wielkopolskim Urzędzie Wo-
jewódzkim. Łączna kwota do-
finansowania wyniosła 15 mln 
zł. - Wojewoda wielkopolski 
do tej pory w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych przeka-
zał samorządom blisko 40 mln 
zł. Dziś podpisujemy kolejne 
umowy, których wartość wy-
nosi blisko 15 mln zł. Środki 
otrzymają 4 powiaty i 5 gmin 
- mówiła wicewojewoda wiel-
kopolski Aneta Niestrawska. 

Wśród największych be-
neficjentów były samorządy 
powiatowe, m.in. kępiński 
(2,9 mln zł), kościański (2,5 
mln zł) i pilski (2,4 mln zł). Z 
kolei wśród gmin największe 
środki trafiły do Pleszewa (3,2 
mln zł) czy gminy Rawicz 
(1,4 mln zł). Wicewojewoda 
podkreśliła również znaczenie 
Funduszu Dróg Samorządo-
wych dla zrównoważonego 

rozwoju Wielkopolski. 
- Gdy przejeżdżamy przez 

Wielkopolskę, to wiele zmian 
jest już widocznych, ale są 
i mniejsze oraz biedniejsze 
gminy, którym Fundusz Dróg 
Samorządowych umożliwił 
znaczne zmiany w infrastruk-
turze. Naszym celem jest wy-
równywanie szans oraz pro-
wadzenie polityki związanej 
ze zrównoważonym rozwojem 
regionów -  sołectw, gmin i po-
wiatów. Nie może być tak, że te 
biedniejsze gminy o gorszej in-
frastrukturze są odsuwane na 
boczny tor. Właśnie te gminy 
powinny mieć możliwość roz-
woju i dążenia do standardów 
gmin bogatych - mówiła Aneta 
Niestrawska. 

Fundusz Dróg Samorządo-
wych ma na celu poprawę bez-
pieczeństwa ruchu drogowego 
i parametrów technicznych 
lokalnej sieci drogowej, a tak-
że poprawę oraz zwiększenie 
atrakcyjności i dostępności 
terenów inwestycyjnych. Roz-
wój lokalnej infrastruktury 
drogowej stanowi przy tym 
działanie komplementarne 
do inicjatyw podejmowanych 
na szczeblu krajowym w od-
niesieniu do budowy systemu 
autostrad i dróg ekspresowych, 
przyczyniając się do stworze-
nia spójnego i zintegrowanego 
systemu transportowego. 

Wicewojewoda podpisała umowy 
drogowe
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Porażające zeznania Sławo-
mira Siwego, przewodniczą-
cego Związku Zawodowego 
„Celnicy PL” przed komisją 
śledczą ds. VAT. 

Siwy ujawnił, że celnicy już 
od 2009 roku alarmowali 
najważniejszych ludzi w Pol-
sce o nieprawidłowościach 
i ewidentnych przekrętach, 
których dopuszczali się wy-
soko postawieni urzędnicy 
ministerstwa finansów i służby 
celnej. Minister Jan Rostow-
ski, premier Donald Tusk, 
a także inni ministrowie, a 
nawet Marszałkowie Sejmu 
i Senatu byli głusi na apele i 
alarmujące raporty celników”.

Nie udało się nikogo za-
interesować. Dochodzi do 
patologii, które nie byłyby 
możliwe gdyby nie czynny 
udział wysoko postawionych 
urzędników ministerstwa fi-
nansów i służbie celnej – ze-
znawał Sławomir Siwy.

Alarmowaliśmy, że są to 
osoby, które na zlecenie zor-
ganizowanej przestępczości 
mają wpływ na kształtowa-
nie przepisów, dzięki którym 
przestępczy proceder staje się 
zgodny z prawem lub uniemoż-
liwiają skuteczne działanie 
służb kontrolnych. Dotyczyło 
to wielu obszarów: hazard, 
paliwo, wszystkie wyroby 
akcyzowe – relacjonował szef 
celników.

Władza w czasach PO i PSL 
nie tylko nie interesowała się 
tym problemem, ale próbowała 
zamknąć celnikom usta. Ofia-
rą nagonki padł sam Sławomir 

Siwy, który za to, że głośno 
mówił o przekrętach został 
pozbawiony pracy!

W 2013 w postawiono mi 
zarzut za to, że alarmowa-
liśmy, iż minister finansów 
wprowadza „ułatwienia dla 
przemytu”. To był jeden z za-
rzutów, po którym wyrzucono 
mnie ze służby. Drugi zarzut 
dotyczy mojego udziału w 
protestach celników w 2012. 
Zwolnienie ze służby doszło do 
skutku. Wróciłem do pracy po 
wyroku WSA – mówił przed 
komisją Sławomir Siwy.

Szef związku zawodowego 
celników ze szczegółami rela-
cjonował też ile pism i do kogo 
przesłano w sprawie ujaw-
nienia oszustw i przekrętów. 
**Pisma takie otrzymywał 
premier Donald Tusk oraz 
jego następczyni Ewa Kopacz. 
Wszystko na marne. Temat 
nikogo nie interesował. Kogo 
wtedy ścigali więc celnicy? 
Zwykłych, drobnych przedsię-
biorców i rolników!

Chciałem przeprosić obywa-
teli za czasów min. Kapicy. Ta-
kie mieliśmy polecenia. Ataki 
kierowano więc na kiermasz 
pierogów w sołectwie Bieso-
wo, czy na lokalnych festynach 
producentów nalewek – mówił 
Siwy. 

Przewodniczący Związku 
Zawodowego Celnicy PL Sła-
womir Siwy, mówił PAP w 
marcu 2018 r., że czasów urzę-
dowania Jacka Kapicy (b. szef 
Służby Celnej i b. wiceminister 
finansów w rządzie PO-PSL) 
„wszystkie siły i środki Służby 
Celnej kierowano na walkę z 
hazardem, w realiach wspo-
mnianej walki z wiatrakami, a 
tymczasem inna przestępczość 
miała eldorado i rozwijała się. 
Tak wyhodowano mafie va-
towskie i paliwowe”. „Związek 
o tym wszystkim informował” 
– podkreślił celnik.

Nasze apele były ignoro-
wane, a my,. celnicy byliśmy 
szykanowani – podkreślał 
Sławomir Siwy. PAP

„Polacy zabili więcej Żydów 
niż Niemców, a ich ohydna 
postawa wobec uchodźców 
wywodzi się z czasów nazi-
stowskich. Dziś w Polsce jest 
gorzej niż za komunizmu, 
wprowadzana jest dyktatura 
jak u Putina, manifestanci 
są zamykani, dławiona jest 
wolność mediów, likwido-
wane teatry, przeciwnikom 
rządu grożą śmiercią, do-
szło nawet do samospalenia. 
I tak w kółko: Schetyna mówi 
Niemcom o ksenofobicznym 
jadzie Kaczyńskiego, Tusk o 
scenariuszu Kremla, Wałęsa 
błaga o wyrzucenie Polski z 
UE. Wszystko w zagranicz-
nych mediach, najczęściej 
niemieckich. Niby to znamy, 
ale dopiero zebrane razem 
pokazuje skalę rozpisanej 
na głosy kampanii – pisze w 
najnowszym numerze tygo-
dnika „Gazeta Polska” Piotr 
Lisiewicz.

Można śmiało przypusz-
czać, że w podręcznikach 
historii postawa czołowych 
polityków opozycji i najważ-
niejszych publicystów, udzie-
lających wywiadów zagra-
nicznym mediom, w których 
kłamliwie szkalują Polskę, 
będzie opisana jako nowe 
wcielenie targowicy (...).

Trzeba zebrać to właśnie 
teraz, bo przed wyborami do 
PE rusza kolejna fala szka-
lowania Polski. 15 marca w 
niemieckim „Sueddeutsche 
Zeitung” Grzegorz Schetyna 
tak mobilizował Niemców 
do walki z polskim obozem 
niepodległościowym:

Dlaczego Polakom można 
tak łatwo aplikować dawki 
ksenofobicznego jadu? Nie-
miecki czytelnik jest inten-
sywnie przygotowywany od 
kilku lat do odpowiedzi na to 
pytanie. Na łamach „Deustche 
Welle” przeczytać mógł arty-
kuł Jana Tomasza Grossa, w 

Polsce paradującego dumnie 
z kartką „Najgorszy sort Po-
laków”. Czyli z przekazem w 
pełni tożsamym z linią partii 
Schetyny. Z artykułu tego do-
wiedział się, że Polacy w cza-
sie II wojny światowej „zabili 
więcej Żydów niż Niemców”. 
Czy to tylko kontrowersyjny 
sąd kogoś, kto uważa się za ba-
dacza historii? Ależ nie, Gross 
przedstawił go jako uzasadnie-
nie OBECNEJ polityki rządów 
PiS, która jest niezgodna z in-
teresami Niemiec. Na łamach 
„Die Welt” postawił tezę, że 
Polacy nie chcą imigrantów, 
bo „ohydne oblicze Polaków 
pochodzi jeszcze z czasów 
nazistowskich”. Polacy są nie-
chętni uchodźcom, ponieważ 
nie rozprawili się z własnym 
antysemityzmem.”.....

Dlaczego kogoś kto szka-
luje i przekazuje fałszywe, 
nieprawdziwe informacje na 
temat Polski i narodu pol-
skiego nie odpowiada karnie 
? Trzeba raz na zawsze z tym 
skończyć! Dlaczego mamy to 
znosić ? Pod sąd z takimi albo 
olbrzymie kary!

Skala antypolskiej propa-
gandy np. w Niemczech na 
wszystkich bez wyjątku por-
talach i w prasie dorównuje tej 
z lat trzydziestych i czterdzie-

stych ubiegłego wieku Josefa 
Goebbelsa... tyle,że dziś au-
torami prawie wszystkich bez 
wyjątku szkalujących Polskę i 
Polaków publikacji są polscy 
dziennikarze głownie z GóW-
na Szechtera,ale i wielu innych 
szczujni. Polska przedstawiana 
jest jako kraj rządzony przez 
neofaszystów i nacjonalistów 
znajdujący się na skraju wojny 
domowej,gdzie prześladuje 
się mniejszości i Żydów.A to 
wszystko ukazuje się w kraju 
w którym wg samej kanclerz 
Adolfiny Merkel rząd nie jest 
w stanie zapewnić bezpieczeń-
stwa żadnemu obywatelowi 
pochodzenia żydowskiego,w 
kraju,który skapitulował przed 
islamska nawałą...

Trudno się dziwić takim jak 
Tussk czy Schetyna zawsze 
będą bronić obcych interesów 
bo dla nich polskość to nie-
normalność! Ale dziwię się 
wyborcom którzy nadal chcą 
głosować na tych ludzi! To 
chyba tak na zasadzie, na złość 
babci odmrożę sobie uszy.

Wybiorą będą mieli ośmior-
niczki, złodziejstwa, afery, 
zabieranie pieniędzy, bieda, 
zaszczucie, brak patriotyzmu a 
na ulicach Islam, a w szkołach 
LGBT. taką Polskę ci UBecy 
chcą. niezależna.pl

Ziemi zagraża tyle niebezpie-
czeństw w rozmaitych sferach, 
m.in. wycinka Amazonii, że 
trudno być jakimkolwiek opty-
mistą. Na co dzień fundujemy 
naszej planecie katastrofalną 
zmianę klimatu. Na całym 
globie stale rośnie tempe-
ratura, kurczą się polarne 
czapy lodowe, trwa wylesia-
nie, przeludnienie, choroby, 
wojny, głód, niedobory wody 
pitnej, bezmyślne dziesiątko-
wanie gatunków zwierzęcych, 
i trwałe zatruwanie środowi-
ska. Niby to wszystko jest do 
rozwiązania, ale jak dotąd nic 
nie zrobiliśmy w tej mierze. 
Wygląda na to, że wskazówki 
zegara zagłady przesuwają się 
co raz bliżej północy, albo-
wiem bezmyślna ignorancja 
doprowadzi w końcu nasz 
Wonderful Word do Armaged

W ciągu ostatniego roku 
Amazonia straciła obszar o 
powierzchni 500 TYSIĘCY 
STADIONÓW piłkarskich! 
Niemal PÓŁ MILIARDA 
drzew zniknęło na zawsze. 
Wiecie, jak to się odbywa? 
Uzbrojone oddziały wdzierają 
się na chronione tereny i 
mordują liderów rdzennych 
społeczności, jeśli stawiają 
opór. Mówi się, że samoloty 
zrzucają benzynę z powie-
trza, by wzniecać olbrzymie 

pożary lasu. Odkąd Brazylią 
rządzi prawicowy ekstremista 
Jair Bolsonaro, sytuacja stale 
się pogarsza. Prezydent likwi-
duje ostatnie zabezpieczenia 
Amazonii. Właśnie teraz 
obrońcy Amazonii w bra-
zylijskim Kongresie starają 
się wprowadzić nowe prawo, 
które zapewniłoby bezcen-
nej puszczy bezpieczeństwo. 
Rdzenni mieszkańcy apelują 
do światowej opinii publicz-
nej, by ujęła się za puszczą, 
która jest ich domem. Apelują 
do nas!

Odpowiedzmy potężnym 
obywatelskim głosem naszego 
ruchu i obrońmy Amazonię. 
Kiedy zbierzemy wystarczają-
co dużo podpisów, nasi sojusz-
nicy w kluczowym momencie 
dostarczą petycję brazylijskim 
posłom. Uciszmy ogromne 
piły i nie pozwólmy, by Ama-
zonia umarła!

Bolsonaro nie szczędzi po-
chwał niszczycielom pusz-
czy. Zablokował fundusze na 
ochronę lasów i zagroził, że 
wypędzi wszystkie rdzenne 
społeczności z ich ziemi. Jeśli 
go nie powstrzymamy, straci-
my nie tylko puszczę: możemy 
stracić wszystko. Amazo-
nia pochłania i magazynuje 
ogromne ilości dwutlenku 
węgla. Gdy ją stracimy, nic 

już nie zatrzyma kryzysu kli-
matycznego.

Posłowie brazylijskiego 
Kongresu przedstawią projek-
ty ustaw, które CAŁKOWICIE 
zapobiegną nielegalnej wycin-
ce lasu, a liderzy rdzennych 
społeczności wzywają świat, 
by pomógł im ratować puszczę. 
A my możemy im pomóc!

Amazonia nas potrzebuje 
– tak jak my jej. Podpisz pe-
tycję i udostępnij, gdzie tylko 
możesz. Przerwijmy umieranie 
Amazonii, zanim będzie za 
późno. Gdy zbierzemy wy-
starczająco dużo podpisów, 
zrobimy co w naszej mocy, by 
uratować amazońską puszczę. 
Pokażemy, jak wielkie jest 
poparcie opinii publicznej, 
opublikujemy w prasie ogło-
szenia i będziemy naciskać na 
rządy wielu państw świata, by 
przestały milczeć w tej sprawie

Kilka lat temu, gdy Brazylia 
zamierzała sprzedać obszar 
Amaonii wielkości Danii, 
sprzeciwiło się temu prawie 
dwa miliony avaazowców 
– i WYGRALIŚMY! Dziś 
nad Amazonią wisi znacznie 
większa groźba… Dlatego mu-
simy walczyć jeszcze bardziej 
zaciekle i jeszcze skutecz-
niej, aż znów zwyciężymy dla 
Amazonii!.

K. Wodniczak

Urzędnicy na pasku ma� i

Oblicza narodowej zdrady

Ratujmy naszą planete!

 #KomisjaVAT podjęła uchwałę o 
złożeniu zawiadomienia o podej-
rzeniu popełnienia przestępstwa 
przez: Jana Vincenta Rostow-
skiego, Macieja Grabowskiego, 
Andrzeja Parafianowicza i Jacka 
Kapicę. Skrót zawiadomienia 
a 16 września 2010 Krajowa 
Izba Gospodarcza Elektroniki i 
Telekomunikacji złożyła do MF 
wniosek o zniesienie obowiązku 
składania zabezpieczeń zobowią-
zań podatkowych w imporcie.
a 21 września 2010 wydział PT2 
w Departamencie Podatku od 
Towarów i Usług opiniuje pro-
pozycję negatywnie, stwierdzając 
m. in., ze taka zmiana „może 
powodować możliwość wystąpie-
nia nadużyć w systemie poboru 
podatku (...)” zwraca też uwagę 
na raporty Komisji Europejskiej 
„wskazujące na występowanie 
licznych nadużyć przy procedu-
rach polegających na odraczaniu 
płatności podatku VAT z tytułu 
importu (np. oszustwa typu „zni-
kający podatnik”).”
a 1 października 2010 wicemi-

nister Kapica pisze do wicemi-
nistra Grabowskiego załączając 
wniosek KIGEiT i wnosząc i jego 
uwzględnienie a w treści swojego 
pisma w istocie go rozszerzając.
a Od tego momentu, pomimo 
negatywnej oceny merytorycz-
nej wskazującej na możliwe 
oszustwa i wyłudzenia, prace 
przebiegają błyskawicznie - w 
kilka dni przygotowane zostają 
zapisy nowelizacji ustawy o 
VAT i rozporządzenia Ministra 
Finansów znoszące zabezpie-
czenia w imporcie i procedurze 
uproszczonej 4200.
a Alternatywnym zabezpiecze-
niem miała być solidarna odpo-
wiedzialność przedstawiciela, 
tyle że od razu wmontowano lukę, 
nie obejmując tą zasadą przed-
stawicielstwa bezpośredniego 
(usunięte dopiero w 2016).
a Jednocześnie Polska do 2013 
roku nie przystąpiła do sieci EU-
ROFISC do obszaru procedury 
4200. Tym samym służby skarbo-
we nie miały możliwości wymia-
ny informacji ze służbami innych 

krajów. Istotą oszustw przy pro-
cedurze 42 jest wykorzystywanie 
jej transgranicznego charakteru i 
bez takiej wymiany informacji ich 
ściganie jest niemożliwe. Kwestie 
udziału w Eurofisc podlegały 
bezpośrednio wiceministrowi 
Parafianowiczowi.
a W efekcie działalność wyżej 
wymienionych doprowadziły do 
powstania niemal trzyletniego 
okresu, w którym w imporcie i 
procedurach uproszczonych jed-
nocześnie zniesiono obowiązek 
składania zabezpieczeń i pozba-
wiono służby skarbowe dostępu 
do informacji pozwalających na 
ściganie oszustw.
a W tym czasie Europejski Try-
bunał Obrachunkowy zwracał 
uwagę, że np. w ramach procedu-
ry 42 straty i wyłudzenia sięgają 
29% należnych wpływów.
aW latach 2011-2015 dochody 
z podatku VAT rozliczanego 
w urzędach celnych (a więc w 
imporcie i procedurach uprosz-
czonych) spadły z 29,07 mld zł 
do 11,09 mld zł.

Nasz wielki wysiłek z 2015 
roku, który zaowocował 
sukcesem wyborczym Ruchu 
Kukiz, niestety został w 
dużym stopniu zmarnowany 
i nic nie zapowiada, żeby Ku-
kiz w ogóle wszedł do Sejmu. 

Grupa posłów rozleciała się 
szkoda dzisiaj słów na analizo-
wanie przyczyn tego co się stało. 
Nie mniej, jako jeden z organi-
zatorów tamtej kampanii i po-
seł, chcę stwierdzić, że ta grupa, 
która weszła do Sejmu była na 
pewno najlepszą pod wzglę-
dem ideowym grupą posłów w 
polskim Sejmie. Weszliśmy ja i 
poseł Jachnik, z którym blisko 
współpracowałem, do zespołu 
poselskiego na rzecz JOW zor-
ganizowanego przez Kukiz’15, 
a sami zajęliśmy się wymiarem 
sprawiedliwości.  Zorganizowa-
liśmy 3 konferencje w Sejmie 
dla poszkodowanych przez 
sądy i prokuraturę, opracowa-
liśmy ankietę i na jej podstawie 
projekt ustawy o ustroju sądów 
powszechnych, zasługą Jachni-
ka jest wprowadzenie instytucji 
skargi nadzwyczajnej.

Jednak najważniejszą kwe-

stią pozostaje zmiana systemu 
wyborczego, albowiem Sejm (a 
mówię to po osobistej, czterolet-
niej obserwacji) jest kompletna 
atrapą. Tak wybrana izba nie 
jest w stanie rozwiązać żadne-
go problemu Polski. Musimy 
więc kontynuować walkę o 
nasz główny postulat – zmianę 
ordynacji wyborczej. Kiedy 
zobaczyłem, że na Kukiza nie 
można liczyć w kwestii zmiany 
systemu, wpadł mi do głowy 
pomysł. Napisałem do Państwo-
wej Komisji Wyborczej, żeby 
mi wskazała jaka jest procedura 
starania się o mandat poselski 
przez indywidualnego obywate-
la. Oczywiście dobrze wiedzia-
łem, że takiej procedury nie ma, 
ale chciałem dostać to na piśmie 
od instytucji państwowej.  Do-
stałem odpowiedź od PKW, że 
obywatel po0lski nie może sam 
kandydować do Sejmu.

Wobec tego złożyłem wnio-
sek do Trybunału Konstytu-
cyjnego o zbadanie zgodności 
ordynacji z Konstytucją, ale 
też wspólnie z grupą, która 
„nie złożyła broni”, organizu-
jemy wybory do Senatu przy 
jednoczesnej akcji bojkotu wy-

borów do Sejmu jako ewidentnie 
naruszających nasze prawa 
obywatelskie.

Jeśli ktoś z Państwa chciałby 
włączyć się do akcji – kandy-
dować do Senatu – zapraszamy 
do przyłączenia się i zgłoszenia 
akcesu do Komitetu Obywatel-
skiego na rzecz Przywrócenia 
Polakom Praw Wyborczych, 
który właśnie organizujemy.

Zgłoszenie proszę przysłać 
na mail mojego biura:
Biuro.Sanocki@gmail.com

Podając nazwisko, imię, adres i 
tel. Zgłoszenie jest jednoznacz-
ne z wyrażeniem zgody na prze-
twarzanie danych osobowych 
przez komitet obywatelski. 
Jeśli Państwo nie życzą sobie 
otrzymywania korespondencji 
mailowej – proszę o maila z 
adnotacja o wykreśleniu z listy 
mailingowej. Życzę Państwu 
powodzenia i zapewniam o 
zachowaniu we wdzięcznej pa-
mięci Państwa pracy dla dobra 
wspólnego. Zapewniam, że 
pomimo błędów, nasz wspólny 
wysiłek nie poszedł na marne.

Janusz Sanocki

Podejrzenie popełnienia przestępstwa 
przez ministra

Walki o zmianę systemu politycznego



Str. 20 POWIATY-GMINY
26 lipca 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

grzejniki i zwięk-
szone rachunki 

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

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

P.H. Wasser Mann w Bolewicach
Autoryzowany Koncesjoner 

marki SOFATH
Osiedle Leśne 2G, 64-305 Bolewice

www.wassermann.pl
biuro@wassermann.pl

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

Ciepło pod kontrolą 

Wybierając się na długo 
wyczekiwany urlop warto 
pamiętać o kilku zasadach 
związanych z fotografowa-
niem architektury (także tej 
zabytkowej) i eksponatów 
muzealnych. Nie wszyscy 
bowiem wiedzą, że udo-
stępnianie zdjęć znanych 
atrakcji turystycznych, jak 
m.in. paryska wieża Eiffla 
czy brukselskie Atomium, 
obwarowane jest szere giem 
regulacji prawnoautor-
skich. 

Większość otaczających nas 
przedmiotów czy zjawisk moż-
na spokojnie zakwalifikować 
jako utwory w rozumieniu 
prawa autorskiego. Reklama na 
bilbordzie, muzyka z radia czy 
w końcu budynki, rzeźby i inne 
obiekty, na stałe umiejscowio-
ne w przestrzeni publicznej 
podlegają regulacjom, określa-
jącym zasady ich eksploatacji. 
Najważniejszym przepisem w 
tym kontekście będzie uregu-
lowane w art. 33 pkt 1 ustawy 
o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych tzw. prawo pa-
noramy (znane również jako 
„wolność panoramy), które 
pozwala na wykorzystywanie 
(nawet komercyjne) „utworów 
wystawionych na stałe na 
ogólnie dostępnych drogach, 
ulicach, placach lub w ogro-
dach, jednakże nie do tego 
samego użytku” (utworem 
w tym kontekście są oczy-
wiście budynki stanowiące 
bezsprzecznie wynik pracy 
twórczej ich projektantów, 
architektów i budowniczych.). 
Ratio legis przywołanego prze-
pisu polega przede wszystkim 
na umożliwieniu swobodnego 
fotografowania lub filmowania 

przestrzeni publicznej bez 
konieczności uzyskiwania 
jakichkolwiek zgód. Pamię-
tając, że rozpowszechnianie 
utworu (przedmiotu prawa 
autorskiego) zależne jest od 
zgody twórcy, wolność pano-
ramy stanowi ciekawy wyjątek 
od ogólnej (i naczelnej) zasady 
prawa autorskiego. Należy 
jednak wspomnieć, iż rzeczo-
na wolność jest w zasadzie 
nieco ograniczona, 
gdyż dotyczy jedynie 
obiektów stale wkom-
ponowanych w krajo-
braz danego miasta. 
Spod regulacji wy-
łączone są wszelkie 
czasowe ekspozycje 
artystyczne czy wy-
stawy sklepowe.

Bardzo ważnym 
elementem tego prze-
pisu jest również koń-
cowy zapis sugeru-
jący dopuszczalność 
wykorzystywa n ia 
elementów panora-
my, tylko w wypad-
ku, gdy nie będzie to 
miało na celu „tego 
samego użytku”. Te 
dość zawiłe stwier-
dzenie, można sprowadzić 
jednak do zakazu bezprawne-
go kopiowania cudzej pracy. 
Np. jeżeli zdjęcie rzeźby czy 
muralu posłuży do wykonania 
identycznego dzieła – kopii 
uwiecznionej przez nas pracy.

Od powyższej zasady oczy-
wiście istnieją pewne wyjątki. 
Wypada również wspomnieć, 
że nie tak dawno temu, bo 
w połowie 2015 r. Parlament 
Europejski debatował nad 
ograniczeniem wolności pa-
noramy. Zaproponowana przez 
francuskiego deputowanego 

Jean-Marie Cavadę popraw-
ka zakładała, że komercyjne 
wykorzystanie fotografii czy 
materiałów audiowizualnych 
przedstawiających obiekty pu-
bliczne, będzie każdorazowo 
wymagało uzyskania zgody 
twórcy dzieła albo odpowied-
niego urzędu. Europosłowie 
na szczęście odrzucili ten po-
mysł, gdyż słusznie wskazała 
Julia Reda z Partii Piratów 

- planowana reforma mogłaby 
uniemożliwić lub znacznie 
utrudnić pracę wielu twórcom 
oraz ograniczyć dostęp do 
kultury wiedzy. Nie znaczy to 
jednak, że wszystkie państwa 
Unii Europejskiej stają po stro-
nie swobodnego dostępu do 
utworów architektonicznych. 
Wystarczy wspomnieć cho-
ciażby Belgię, która ograniczy-
ła swobodę rozpowszechniania 
materiałów zawierających 
jedną z najpopularniejszych 
atrakcji turystycznych – bruk-
selskie Atomium. Ta imponu-

jąca rzeźba przedstawiająca 
powiększony 165 miliardów 
razy model kryształu żelaza, 
podlega ochronie i udostęp-
nianie przedstawiających ją 
zdjęć np. na portalach społecz-
nościowych będzie stanowiło 
naruszenie. 

Z podobną, choć nieco bar-
dziej skomplikowaną sytuacją, 
będziemy mieć do czynienia 
z Wieżą Eiffla. Najpopular-

niejszą atrakcję turystyczną 
Paryża można swobodnie foto-
grafować za dnia, jednak, aby 
legalnie opublikować zdjęcia 
wykonane w nocy, musimy już 
uzyskać pozwolenie. Zastana-
wiacie się - dlaczego? Otóż 
prawem autorskim chronione 
jest oświetlenie obiektu. Ilu-
minacja świetlna wieży Eiffla 
została stworzona przez Pier-
re’a Bideau na początku 1985 
r. Francuskie sądy uznały, że 
takie oświetlenie jest na tyle 
oryginalne i nowatorskie, iż 
stanowi samodzielny utwór 

chroniony przez francuskie 
prawo (Sąd Apelacyjny w Pa-
ryżu, 11.06.1990 r., Francuski 
Sąd Najwyższy, 3.03.1992 
r.,). Prawa te są zarządzane w 
imieniu i na rzecz paryskiego 
merostwa przez Stowarzy-
szenie ds. Eksploatacji wieży 
Eiffla (Société d’Exploitation 
de la Tour Eiffel) i to wła-
śnie do tego organu należy 
się zgłosić po upoważnienie 

do rozpowszechniania 
wizerunku wieży Eif-
fla z nocną iluminacją 
świetlną.

 Zwyczajowo przyj-
muje się, że art 33 Pr. 
Aut. dotyczy wyłącznie 
obiektów znajdujących 
się w otwartej prze-
strzeni publicznej. Taka 
konstrukcja przepisu 
sprawia, że nie obej-
muje on wnętrz budyn-
ków, takich jak np. hale 
dworcowe czy sale re-
stauracyjne. W sytuacji, 
w której chcielibyśmy 
udostępnić materiały 
przedstawiające taką 
przestrzeń będziemy 
musieli uzyskać zgodę 
nie tylko właściciela 

praw autorskich, ale również 
właściciela bądź zarządcy 
samego obiektu. Warto zatem 
przed wizytą w danym mu-
zeum czy bibliotece zapoznać 
się zasadami obowiązującymi 
w zakresie rozpowszechniania 
zdjęć wnętrz budynku. Tak 
samo, jak warto czytać mu-
zealne regulaminy – w nich 
bowiem znajdziemy informa-
cje dotyczące fotografowania 
eksponatów. Co prawda, moż-
na zaryzykować stwierdzenie, 
że w większości przypadków 
prawa autorskie już wygasły 

(70 lat od śmierci autora bądź 
ostatniego ze współautorów 
dzieła), nie znaczy to jednak, 
że instytucje nie mogą wpro-
wadzać własnych wytycznych. 

Najczęściej spotykanym 
obostrzeniem jest zakaz uży-
wania lamp błyskowych, któ-
re mają powodować reakcje 
fotochemiczne ingerujące w 
strukturę konkretnego ekspo-
natu czy obrazu. I tak jak nie 
spotkałem się z sytuacją, żeby 
ktoś kwestionował tę zasadę, to 
już pobieranie opłat za możli-
wość wykonywania zdjęć w 
muzeach wydaje się być nieco 
nie na miejscu. Podobnego 
zdania był Sąd Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów, który 
na początku 2010 r. rozpatrując 
właśnie taką sprawę uznał, że 
zapisy w regulaminie, które 
ograniczają fotografowanie i 
filmowanie eksponatów (aby 
móc to swobodnie czynić, 
należało uzyskać zgodę dyrek-
tora oraz uiścić odpowiednią 
opłatę) są niezgodne z prawem 
konsumenckim i postano-
wił wpisać je do, prowadzo-
nego przez Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, 
Rejestru Klauzul Niedozwolo-
nych (poz. 1945). Co ciekawe, 
konsekwencją tego wyroku 
(oczywiście oprócz zakazania 
tego typu zasad) jest uznanie 
muzeów za przedsiębiorców, 
a zwiedzających za konsumen-
tów – taka konstrukcja umoż-
liwiła objęcie zwiedzających 
szerszą ochroną prawną w 
przypadku stosowania nie-
uczciwych praktyk ze strony 
dyrektorów czy zarządców 
konkretnych instytucji. 

Autor: Paweł Kowalewicz, prawnik w 
Fundacji Legalna Kultura

https://www.legalnakultura.pl/

Wieża Ei�  a nocą… czyli zasady fotografowania 
zabytków i eksponatów muzealnych 
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W dniach od 14 do 20 lipca 
2019 roku 40 uczestników 
Świetlic Opiekuńczo – Wy-
chowawczych z terenu Gminy 
Grodzisk Wielkopolski wzięło 
udział w kolonii w ośrodku 
wypoczynkowym w Murza-
sichle, u stóp Tatrzańskiego 
Parku Narodowego, zlokalizo-
wanym między Zakopanem a 
Białką Tatrzańską.

Podczas pobytu uczestnicy 
realizowali program pro-
filaktyki antyalkoholowej, 
wzięli udział w licznych 
wycieczkach krajoznawczych 
oraz pieszych wyprawach po 
urokliwych Tatrach. Koloniści 
odwiedzili Termy w Bukowi-
nie Tatrzańskiej oraz integro-
wali się przy wspólnych grach 
i zabawach.

GMINA GRODZISK WIELKOPOLSKI

Informacja: Wydział Promocji Urząd Miejski Grodzisk Wielkopolski

W dniach od 11 do 16 lipca 
2019 roku w Grodzisku 
Wielkopolskim przebywała 
blisko 50 – osobowa grupa 
z gminy Betton (Francja). 
Regularnie, nieprzerwanie 
od 1999 roku odbywają 
się tego typu wymiany, na 
mocy których mieszkańcy 
Betton i Grodziska Wielko-
polskiego realizują podpi-
sane w roku 2000 partner-
stwo pomiędzy Gminami.

Goście przyjechali do Gro-
dziska w czwartek 11 lipca w 
godzinach popołudniowych i 
wieczór spędzili w polskich 
rodzinach, wzajemnie po-
znając tradycje i zwyczaje 
regionów z których pochodzą.

W piątek rano, na zapro-
szenie Burmistrza Grodzi-
ska Wielkopolskiego goście  
odwiedzili grodziski ratusz. 
Podczas spotkania zarówno 
Burmistrz Piotr Hojan, repre-
zentujący mera Betton Jego 
Zastępca François Brochain 
oraz Prezydent Comité de 
Jumelages w Betton Nicole 
Cherel wspólnie podkreślili 
znaczenie tej wieloletniej przy-
jaźni oraz zadeklarowali chęć 
dalszej współpracy.

Po zakończeniu wizyty, 
Francuzi  udali się na wyciecz-
kę. Pierwszym jej etapem był 
Nowy Tomyśl i spacer „od 
rynku do rynku” tj. od Pla-
cu Niepodległości z koszem 
wiklinowym wpisanym do 
Księgi Rekordów Guinnessa, 
do Placu Chopina przez deptak 
miejski. Po spacerze, wszyscy 
udali się do Zbąszynia, gdzie 

w asyście Przewodnika zwie-
dzili miasteczko i poznali jego 
historię. Potem udali się na 
spotkanie ze zbąszyńskimi se-
niorami, wysłuchali koncertu 
Zespołu Koźlarzy oraz Zespo-
łu Śpiewaczego Zbąszyńskich 
Seniorów. Głównym punktem 
części rekreacyjnej były rejs 
statkiem po jeziorze Błędno.

W sobotę 13 lipca Francuzi i 
Polacy udali się do Wrocławia. 
W programie był spacer po 
mieście, zwiedzanie Rynku, 
Uniwersytet Wrocławski, Jatki, 
Plac Solny, Opera Wrocławska, 
Ostrów Tumski, Katedra, a na 
koniec Panorama Racławicka.

Niedzielę 14 lipca zorga-
nizowali gościom ich polscy 
gospodarze według własnego 
pomysłu. Były wycieczki do 
Wolsztyna, Poznania, Bisku-
pina, a nawet do Zamku Książ. 
Polscy Gospodarze chcieli jak 
najlepiej uczcić przypadające 
na ten dzień święto narodowe 
Francji.

Na poniedziałek gospoda-
rze przewidzieli zwiedzanie 

Poznania. Miedzy innymi 
Stary Rynek, Poznańskie Ko-
ziołki, Katedra, a także Plac 
Wolności.

Wieczorem odbyło się po-
żegnalne spotkanie w Motelu 
XXI, na którym goście zapre-
zentowali program artystycz-
ny: pieśni i tańce bretońskie.

We wtorek, w godzinach 
rannych Francuzi udali się w 
podróż powrotną.

Za rok, w 20 – rocznicę 
podpisania umowy partner-
skiej Grodziszczanie odwiedzą 
Bretanię. Widać zatem, że 20 
letnia współpraca będzie kon-
tynuowana i nic nie wskazuje 
na to, że miałoby dojść do jej 
zakończenia

Spotkanie zorganizowało 
Grodziskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Współpracy z Zagranicą 
przy finansowym wsparciu 
z budżetu Gminy Grodzisk 
Wielkopolski.

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim Rodzinom, którzy 
podjęli trud goszczenia Miesz-
kańców Betton.

W niedzielę 28 lipca w 
podgrodziskim Zdroju 
kolejny już raz mieliśmy 
okazję spotkać się, pobiegać 
i przy okazji sprawdzić, w 
jakim czasie przy upalnej 
pogodzie możemy pokonać 
pętlę GKB.

Jak zwykle było bardzo gorą-
co, ale i wesoło, chociaż dzień 
wcześniej przy wieczornym 
znakowaniu trasy trochę nam 
miny zrzedły, gdy otrzyma-
liśmy na telefony ALERT 
o silnym wietrze, burzach i 

gradzie… Na szczęście nic 
takiego nie miało miejsca. 
Ale i tak w tym roku organi-
zacja wyglądała nieco inaczej, 
gdyż ze względu na remont 
wigwamu biuro zawodów było 
zlokalizowane w strzelnicy.

Na starcie stanęło około 60 
zawodników. Sygnał do startu 
dał Zastępca Burmistrza Gro-
dziska Wielkopolskiego Mar-
cin Brudło. Sam start, wzorem 
lat poprzednich znajdował się 
przy leśniczówce w Zdroju i 
po pokonaniu około 7 kilo-
metrów bieg kończył się przy 

strzelnicy. Piaskowe górki 
dają w kość, o czym doskonale 
wiemy… ale i tak za każdym 
razem jesteśmy zdziwieni, że 
trasa nie jest łatwa…

Pełne wyniki zawodów moż-
na sprawdzić tutaj: http://
mimspor t .pl /wp-content /
u p l o a d s / 2 0 1 9 / 0 7 / V I I
-P%C4%99tla-Krosowa-Gro-
dziskiego-Klubu-Biegacza.pdf

Impreza dofinansowana zosta-
ła z dotacji gminy Grodzisk 
Wielkopolski.

20-lecie współpracy z Betton

VII Pętla Krosowa za nami!

Na Starym Rynku w Gro-
dzisku Wielkopolskim poja-
wiła się dzisiaj strefa relaksu. 
To wyjątkowe miejsce, gdzie w 
otoczeniu kwiatów można na 
chwilę przysiąść i odpocząć.

Pierwsi turyści, którzy od-
wiedzili to miejsce przybyli do 
nas z Poznania i Kalisza. Miło 
nam słuchać tak ciepłych słów 
uznania za pomysł.

Zachęcamy do korzystania z 
przygotowanej strefy zarówno 
podczas wycieczek po mieście, 
spacerów, czy codziennych 
zakupów. 

Sposób na lato w mieście

Podczas prowadzonych 
kontroli, pracownicy Urzę-
du Miejskiego zauważyli, 
że na stertach materiału 
opałowego znajdują się 
także odpady, których 
spalanie jest zakazane. 
W związku z powyższym 
przypominamy:
 
CZYM MOŻNA 
PALIĆ W PIECU:   
a drewnem nieprzetworzonym 
i nieimpregnowanym,
a węglem, koksem,
a papierem, tekturą i opako-

waniami z papieru,
a odpadami z kory i korka,
a trocinami, wiórami i ścin-
kami,
a pelletem, brykietami drzew-
nymi,
a zbożem.
  
CZYM NIE WOLNO
PALIĆ W PIECU?  
a odpadami plastikowymi, 
butelkami po napojach, kar-
tonami po sokach i mleku, 
styropianu
a zużytymi oponami i innymi 
odpadami z gumy,

a lakierowanymi i malowany-
mi elementami drewnianych, 
mebli oraz płyt klejonych, 
lakierowanych i malowanych,
a sztuczną i naturalną skórą, 
odzieżą i tekstyliami, obu-
wiem,
a bateriami, przewodami,
a opakowaniami po rozpusz-
czalnikach i środkach ochrony 
roślin i innych chemikaliach.
a opakowaniami i pozostało-
ściami po farbach i lakierach,
a papierem bielonym związ-
kami chloru z nadrukiem farb 
kolorowych.  

W dniach 10 i 12 lipca 2019 
roku w grodziskim ratuszu 
Burmistrz Grodziska Wiel-
kopolskiego Piotr Hojan 
podpisał umowy na realiza-
cję zadań inwestycyjnych.

Modernizację odcinka drogi w 
ciągu ulicy Kolejowej i Placu 
Powstańców Wielkopolskich 
powierzono firmie INFRA-
KOM Kościan Sp. z o.o. Sp.k. 
z Kościana. Zamówienie o 
wartości 168.975,33 zł brutto 
polega na sfrezowaniu na-
wierzchni jezdni i ułożeniu 
nowej warstwy wiążącej i 
ścieralnej z masy mineralno
-asfaltowej.

Remont dróg gruntowych na 
terenie gminy wykona Zakład 
Drogowo-Budowlany NOJAN 
Jan Nowak z Grodziska Wiel-
kopolski. Prace obejmą drogi 
o łącznej długości ok. 2180 mb 
i wyniosą 176.972,40 zł brutto.

W tym sezonie grzewczym 
- NIE TRUJEMY!!!

Kolonia w Tatrach

Finalizacja planów inwestycyjnych
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W piątek 12 lipca w 
Rakoniewickim Ośrodku 
Kultury odbył się uroczysty 
wernisaż, kończący Jubi-
leuszowy V Ogólnopolski 
Plener Malarski. 

Na uroczystość przybyli za-
proszeni goście: Wiesław 
Szczepański - Przewodniczący 
Sejmiku Województwa Wiel-
kopolskiego, Danuta Szcze-
pańska - Członek Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Poznaniu, zespół w 
Lesznie, Krzysztof Kraw-
czyk - Przewodniczący Rady 
Miejskiej Rakoniewic, Teresa 
Kmiecik - Skarbnik Gminy, 
tegoroczny współorganizator 
pleneru Zastępca Burmistrza 
Rakoniewic Arkadiusz Paw-
łowski oraz przyjaciele ROKu. 

Na początku Pani Dyrektor 
Gizela Ziółkowska powitała 
wszystkich zgromadzonych i 
podziękowała współorgani-
zatorowi, artystom i sponso-
rom, bez których ten plener 
nie byłby na tak wysokim 
poziomie. Podsumowała te-
goroczny plener i oddała głos 
Arkadiuszowi Pawłowskiemu, 
który podkreślił jak ważne 
jest dbanie o kulturę, roz-
wój sztuki w Polsce oraz jak 
bardzo się cieszy, że Gmina 
Rakoniewice ma w tym swój 
udział. Przemawiał również 
Wiesław Szczepański, który 
był pod wrażeniem osiągnięć 
tegorocznego pleneru i zapro-
ponował pomoc w organizacji 
kolejnego.

Ciepłym słowom pod adre-
sem organizatorów i artystów 
nie było końca. Pani Krystyna 
Prządka, Komisarz Pleneru 
podkreśliła, że artyści są 
pod ogromnym wrażeniem 
organizacji tegorocznego 
spotkania artystów, piękna 
Gminy Rakoniewice i okolic. 
Natchnienie nie opuszczało 
artystów ani na chwilę, czego 
owocem są piękne obrazy. 
Wszystkie dzieła można było 
podziwiać podczas wernisażu, 
a dziewięć z nich zostanie w 
Rakoniewicach. 

Organ izatorzy jeszcze 
raz dziękują Pani Krystynie 
Prządce Komisarz Pleneru, 
za opiekę, zaangażowanie 
i profesjonalne przeprowa-
dzenie pleneru oraz dziewię-
ciu wspaniałym artystom: 
Annie Panek, Magdalenie 
Łazar-Massier, Emilii Gą-
sienicy-Setlak, Aleksandrze 
Novák-Zemplińskiej,  Marii 
Adamus-Biskupskiej, Janowi 
Bonawenturze-Ostrowskiemu, 
Waldemarowi Pawlikowskie-
mu, Benedyktowi Kroplew-
skiemu, Jerzemu Boberskiego. 

GMINA RAKONIEWICE

Rakoniewicki Ośrodek 
Kultury w trzecim tygodniu 
lipca zorganizował „Spo-
tkanie wakacyjne z ROK
-iem”, były to dwa dwudnio-
we bloki spotkań dla dzieci 
w wieku 7-12 lat. 

W poniedziałek 15 l ipca, 
pierwszego dnia, dzieci po-
jechały do znanej i lubianej 
przez większość pociech, Kra-
iny Zabaw Bogilu w Wiosce i 
bawiły się rewelacyjnie jed-
nocześnie poznając nowych 
znajomych. Kolejny dzień to 
pobyt w magicznym i ma-
lowniczym miejscu jakim jest 
Park Historyczny „Uroczysko 
Wołkołatka” w Woli Jabłoń-
skiej. Dzieci były zachwyco-
ne pierwszym blokiem i nie 
mogły się doczekać kolejnego 
spotkania. W czwartek 18 
lipca rozpoczęły drugi blok 
spotkań od niespodzianki, 
nie był to dzień wyjazdowy 
ale również pełen atrakcji. 
Miały okazję dowiedzieć się 
ciekawych rzeczy o teatrze 
lalkowym i poznać teatr „od 
kuchni”. Próbowały swych sił 
nie tylko w roli aktora ale też 
artysty, tworząc obrazy wełną 
malowane. 

Kolejny i ostatni dzień 
„Spotkania wakacyjnego z 
ROK-iem” stanął pod znakiem 
zwierząt i wsi. Dzieci wyjecha-
ły do Jabłonny aby w „Swoj-
skiej Zagrodzie u Prządków” 
poobcować ze zwierzętami i 
spędzić miły czas na dworze. 
Na zakończenie wakacyjne-
go czasu z ROK-iem, Pani 
Dyrektor, Gizela Ziółkowska 
wręczyła uczestnikom mały 
upominek, aby dzieci pamięta-
ły o Rakoniewickim Ośrodku 
Kultury i chętnie do niego 
wracały. 

„Spotkanie wakacyjne 
z ROK-iem”

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Rakoniewicach przygotowa-
ła zajęcia wakacyjne pt.,,Po-
dróż dookoła Europy”,dla 
dzieci w wieku od 6 do 15 lat.
Spotkania odbywały się co-
dziennie od 8 lipca do 12 lipca 
2019 r. Dzieci poznały tradycje 
i zwyczaje takich państw jak 
: Grecja , Belgia , Holandia 
, Wielka Brytania i Włochy.
Każdego dnia,witaliśmy się 
w języku ojczystym danego 
kraju,np.dzień dobry w Grecji 
brzmi-,,kali mera”.Uczyli-
śmy się kroków tradycyjnych 
tańców danego kraju,np.zor-
by,belgijki,czy walca angiel-
skiego.Dzieci miały wiele 
rozgrywek ruchowych,takich 
jak:nastawianie zegara,wy-
ścigi na piętach,zabawa w 
detektywa,albo owocożerca. 
W czasie zajęć dzieci wyko-

nywały różne prace plastyczne 
np.wieniec laurowy,zajęły się 
również doświadczeniami 
takimi jak:kolorowa tęcza 
lub tryskający wulkan.Przez 

cały tydzień dzieci chętnie 
uczestniczyły w zajęciach.W 
ostatnim dniu otrzymały ko-
lorowe baloniki,a wizażystka 
malowała dzieciom twarze.

Podróż dookoła Europy

Uroczysty wernisaż w ROK-u
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P. H. ANDRZEJ CIORGA
OSPRZĘT ELEKTRYCZNY, ARMATURA SANITARNA

PŁYTKI, KLEJE, FARBY, SILIKONY, GWOŹDZIE, ŚRUBY

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

EDMUND BOSY

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

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

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

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

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

AUTOBUSY „D”
CIĄGNIKI „T”

PRZYCZEPY I NACZEPY „E” 

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

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

ZBĄSZYŃ  ul. Poznańska 42 
 tel. 68 386 75 04

AUTORYZOWANY 
DEALER: 

MS-170 JUŻ OD 699,00 PLN

MB 248 JUŻ OD 1049,00 PLN

Prowadzimy działalność w zakresie skupu złomu stalowego metali nieżelaznych (miedź, mosiądz, brąz, 
aluminium, ołów, cynk, stal kwasoodporna, akumulatory) i makulatury.

Wprowadzamy nowe standardy ważenia, klasy� kacji i wyceny asortymentu
Zapewniamy: 

a rzetelne ważenie na legalizowanych wagach elektronicznych
a płatność gotówką a profesjonalną obsługę

 Grodzisk Wielkopolski: Arkadiusz Kubiak
             731 70 30 03  lub  795-031-041

Poznań: Artur Sieradzki 690 90 90 10
       Marcin Kubiak  690 90 80 20

www.skrecykling.pl     e-mail:biuro@skrecykling.pl

 Grodzisk Wielkopolski:
             731 70 30 03

PRZY ULICY KĄKOLEWSKIEJ 27 W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
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PRZY MŁYNIE
BISTRO

Catering, 
imprezy plenerowe
ANNA CZESKA

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

kom. 600 335 837

PRODUKCJA OKIEN 
I DRZWI Z PCV

ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY 
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

RATY!
CENY KONKURENCYJNE
Przyjmę uczni

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

tel. 68 384 27 75 

AUTO - HANDEL 
W³adys³aw Cisak

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

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

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

Marta Kubiak, poseł Prawa 
i Sprawiedliwości pojecha-
ła do stolicy Japonii. Nie 
były to jednak wakacje, ale 
pracowity czas. W dniach 
od 25 do 27 czerwca w 
Tokio odbywał się Świato-
wy Szczyt Kobiet Liderów 
Politycznych. 

W tym wydarzeniu wzięło 
udział kilkaset pań z około 
osiemdziesięciu krajów. Były 
wśród nich nie tylko parla-
mentarzystki, ale również 
liderki polityczne, wpływowe 
szefowe państw i ministerstw 
oraz instytucji publicznych. 
Polskę reprezentowały trzy 
parlamentarzystki, wśród nich 
właśnie pani poseł z Piły. 
Jest to więc duże docenienie 
dotychczasowej pracy poseł 
Marty Kubiak.

- Szczyt pełnił funkcję ta-
kiej platformy, dzięki któ-
rej została utworzona sieć 
wpływów. Wszystko po to, 
żeby zwiększyć znaczenie 
polityczne kobiet na arenie 
międzynarodowej. Była to 
również okazja do wymiany 
doświadczeń, uczestniczki 
przedstawiały jak wygląda sy-
tuacja pań na arenie krajowej 
oraz lokalnej – opowiada poseł 
Marta Kubiak.

Podczas tego Forum Ko-
biet uczestniczki obradowały 
podczas sesji plenarnych oraz 
licznie odbywających się pa-
neli tematycznych. Były one 
poświęcone m.in. zrówno-
ważonemu rozwojowi, roli 
kobiet w społeczeństwie i 
polityce, zdrowiu, ochronie 
środowiska i zmianom klima-
tycznym. Była mowa również 
o promowaniu wiodącej roli 
kobiet w gospodarce i życiu 
politycznym. Jednym z poru-
szanych tematów było również 
to jak zachęcić młode kobiety 
i dziewczęta do aktywnego 

uczestniczenia w działalności 
społecznej i politycznej. 

- Ważną kwestią, którą 
omówiono, była wymiana 
doświadczeń w pokonywaniu 
przeszkód i barier kulturowych 
i społecznych w rozwoju oso-
bistym i zawodowym mieszka-
nek różnych krajów.

Parlamentarzystki z Polski 
rozmawiały m.in. z Silvaną 

Koch – Mehrin – przewod-
niczącą Światowego Szczytu 
Kobiet Liderów Politycznych 
oraz przedstawicielkami par-
lamentu Japonii, Ukrainy, 
Czech, Chile, Wielkiej Bry-
tanii, Islandii, Meksyku czy 
nawet Bahrajnu.

- Podczas tych rozmów zo-
stały omówione kwestie doty-
czące udziału kobiet w życiu 
politycznym tych państw, a 
także parytetów na listach 
wyborczych, ale również roli 
kobiet w biznesie. To były 
ciekawe rozmowy – mówi 
pani poseł.

Wszystkie wnioski, któ-
re zostały przyjęte podczas 
Światowego Szczytu Kobiet 
Liderów Politycznych, zosta-
ły przekazane uczestnikom 
Szczytu G20.

Choć oficjalne spotkania i 
rozmowy dominowały pod-
czas pobytu w Tokio, nie 
zabrakło też odrobiny cza-
su wolnego, dzięki któremu 
uczestniczki mogły poznać 
japońską kulturę i kuchnię 
oraz nieco pozwiedzać. 

Poseł Marta Kubiak na Światowym 
Szczycie Kobiet 

Więcej ogłoszeń na stronie 

www.ukrauss.szybko.pl

Przedmieścia Grodziska Wielkopolskiego 

Działka budowlana 
o powierzchni 2970 m2. 
Nieruchomość składająca 
się trzech działek tworzą-
cych jedną całość.
Media: Woda, Gaz, Prąd.

Cena: 60 zł/m2

Okolice Opalenicy. Połowa bliźniaka. 

Działka 688 m2 
plus ogród 2000 m2. 
Nieruchomość zlokali-
zowana na niewielkim 
osiedlu w lesie. 
Powierzchnia użytkowa 
budynku- 133,70 m2 , 5 
pokoi, 2 łazienki, piwnica.
Media: P,W,T,CO(piec na 
ekogroszek)

Cena: 200 000 zł

również zamiana na mieszkanie w Tarnowie Podgórnym.
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