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BEZPłATNY

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

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 - GRANOWO - KARGOWA -  PNIEWY - MIEDZICHOWO - TRZCIEL - LESZNO - KOPANICA

SKUP ZŁOMU
MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

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

WSAD: 1,30 zł/1kg BLACHA: 1,10 zł./1kg PUSZKA: 3,70 zł/1kg

biuro@zlom.poznan.pl
tel. 509 174 596 lub 534 611 454

SPRZEDAŻ WĘGLA I PELLETU
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

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

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

PrZYJmIEmY UCZNIóW 
W ZAWODZIE śLUSArZ

Sp. z o.o. Sp. komandytowa

ul. Przemysłowa 7, 64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 61 00    |    503 654 087
biuro@frawent.pl          www.frawent.pl

FARBY,  TAPETY, FOTOTAPETY

AKCESORIA MALARSKIE

KLEJE, LAKIERY, OKLEINY
LISTWY DEKORACYJNE

KARNISZE, KINKIETY, PŁYTY G–K 

Niałek Wielki 60
64-200 Wolsztyn

(kierunek przystań żeglarska)

tel: 68 384 0773 / hurtownia@izomet.pl

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

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 REKLAMY I OGŁOSZENIA: 

powiaty@wp.pl / tel.  608 321 611

ABSOLWENCI SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH
wybierzcie atrakcyjny zawód
WĘDLINIARZ - KUCHARZ
a zajęcia praktyczne pod okiem mistrzów 
    w nowoczesnych zakładach
a absolwentom gwarantujemy stałą prace 
    i wsokie wynagrodzenie
a możliwość dalszego kształcenia i rozwoju

                       tel. 61 44 43 217                                 tel. 61 44 21 171     tel. 61 44 33 153
                    www.zpmzielinski.pl                         www.waldigrodzisk.com                      www.maciejkozlowski.pl
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„Zabytek Zadbany” to ogólno-
polski konkurs Ministra Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu oraz Generalnego 
Konserwatora Zabytków.Ce-
lem konkursu jest promocja 
postaw właściwej opieki nad 
zabytkami oraz propagowanie 
najlepszych wzorów konserwa-
cji, utrzymania i zagospoda-
rowania zabytków.W dniach 
20-21 maja br. miały miejsce 
obrady jury konkursu. W tego-
rocznej edycji nominacje i ty-
tułu laureatów uzyskało łącz-
nie 21 obiektów, w tym Zespół 
pałacowo - parkowy w Rako-
niewicach! Obiekt zgłoszony 
w kategorii „Rewaloryzacja 
przestrzeni kulturowej i kra-
jobrazu” zachwycił jury! Ra-
koniewicki pałac konkuruje 
między innymi z obiektami 
takimi jak: Most kolejowy na 
rzece Boruji w Bytowie, Fort 
VII COLOMB w Poznaniu - 
Muzeum Martyrologii Wielko-
polan czy Parkiem pałacowym 
w Zielonej Górze - Zatoniu. 

Przyznanie nagród laure-
atom i wyróżnionym wyłonio-
nym spośród nominacji oraz 
tytułów laureatów kategorii 
specjalnej następuje na uro-
czystej gali do 30 listopada 
tego roku. Czekamy z niecier-
pliwością!

Już niedługo rozpocznie się 
modernizacja ulicy Zbożowej 
w Ruchocicach. W ramach 
przeprowadzonego przetargu 
na wykonanie zadania wybra-
no firmę „Całus” Sp. z o. o. Sp. 
k. z Boruji Nowej. Oferta firmy 
opiewała na kwotę 622.315,40 

złotych. Powstanie między 
innymi nowa nawierzchnia 
i miejsca parkingowe przy 
cmentarzu. Ponadto wykonane 
zostanie nowe odwodnienie, 
krawężniki i zjazdy na posesje. 
Koszty zadania pokryje budżet 
Gminy Rakoniewice. 

Mieszkańcy Goli cieszą się 
z 683 metrów nowego chod-
nika w ich miejscowości. 
Wykonawcą przedsięwzięcia 
został „Usługowy Zakład 
Budowlany Antoni Tomiak” 

z Kuźnicy Zbąskiej. Ofer-
ta zak ładu opiewała na  
311.774,32 złotych i okazała 
się najkorzystniejsza. 

Już niebawem rozpoczną 
się pierwsze prace.

Gmina Rakoniewice otrzy-
mała dofinansowanie z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych dla gmin popege-
erowskich w wysokości 250 
000,00 zł. Środki te zostały 

przeznaczone na dofinansowa-
nie inwestycji pn. „Moderniza-
cja boiska piłkarskiego przy 
stadionie miejskim w Rako-
niewicach.” Przedsięwzięcie 
obejmie wymianę murawy 

boiska oraz jego nawodnie-
nie. Powstaną również nowe 
trybuny i miejsca gospodarzy 
i gości. Modernizacją zajmie 
się firma Leszek Kułak - Bu-
downictwo Sportowe Inżynie-

ria Krajobrazu ze Skwierzyny. 
Na ten cel zaplanowano środki 
w wysokości 686.923,06 zł. 
Nowy stadion podziwiać bę-
dziemy mogli jeszcze w tym 
roku! 

Dzień otwarty rostarzewskiej sali sportowej już za nami! Mieszkańcy Rostarzewa, ale i okolic chętnie przybyli zobaczyć jej ogromną metamorfozę. Oficjalnego otwarcia dokonała Dyrektor Zespołu 
Przedszkolno - Szkolnego Aldona Bobińska, zapraszając na występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Rostarzewa. W godzinach 12:00 - 18:00 zainteresowani obejrzeć mogli obszerną galerię zdjęć 
oraz prezentację multimedialną z rozbudowy sali.

Rakoniewice wśród nominowanych!

Budowa chodnika w Goli

Kolejna zmodernizowana 
ulica w Ruchocicach

Stadion zyska nowy blask

Rostarzewska sala sportowa zachwyciła mieszkańców!
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W Miejskiej i Powiatowej 
Bibliotece Publicznej w No-
wym Tomyślu, podsumowano 
wielomiesięczny projekt z ak-
tywnym udziałem młodzieży, 
zrealizowany -  mimo przeciw-
ności związanych z trwającą 
pandemią – z pełnym sukce-
sem. Na kreatywne, ciekawe 
i edukacyjne działania z  mło-
dymi ludźmi Biblioteka pozy-
skała  w grudniu 2020 roku  
fundusze z programu „Równać 
Szanse”, koordynowanego 
przez Polską Fundację Dzieci 
i Młodzieży, a finansowanego 
ze środków Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności.

Misją programu jest wyrów-
nywanie szans na dobry start 
w dorosłe życie młodzieży 
z terenów wiejskich i małych 
miast - do 20 000  miesz-
kańców.Biblioteka otrzymała 

grant w wysokości 8 500 zło-
tych na działania młodzieży, 
które były realizowane hy-
brydowo - od lutego do lipca 
2021r.

W ramach  projektu opatrzo-
nego hasłem „Misja Apollo” 
nowotomyska młodzież zre-
alizowała – w formie kon-
kretnych działań i w postaci 
materiałów filmowych - czte-
ry kampanie społeczne, de-
dykowane różnym grupom 
odbiorców. W dniu premiery 
każdej  kampanii – młodzież,  
wspólnie z partnerami projek-
tu, organizowała happeningi 
tematyczne oraz udostępniała 
materiały filmowe  w mediach 
społecznościowych i na kanale 
YouTube.

P ie r wsza  z  ka mpa n i i 
„Beeezpieczni na drodze” 
skierowana była do dzieci 

i dotyczyła bezpieczeństwa na 
drodze w porze wieczornej. 
Kolejna „Nie czekam – po-
magam !” dotyczyła udziela-
nia pierwszej pomocy. Trzeci 
materiał filmowy związany 
był z działaniem pod nazwą 
„Plastik IS Not fantastic!”, 
a jego celem było podno-
szenie poziomu świadomości 
ekologicznej wśród miesz-
kańców. W trakcie ostatniej 
kampanii na przejściach dla 
pieszych w trzech różnych 
miejscach miasta, wskaza-
nych przez Urząd Miejski,  
pojawiły się napisy: „Odłóż 
telefon i żyj!”, związane 
z wprowadzeniem 1 czerwca 
br. nowych przepisów  o ru-
chu drogowym.

Działającą bardzo inten-
sywnie - mimo  pandemii, 
która wielokrotnie krzyżowała 

zaplanowane działania -grupę 
projektową tworzyli uczniowie 
z Zespołu Szkół nr 1 w Nowym 
Tomyślu: Róża Intek, Marta 
Kandulska, Wiktoria Kroma, 
Katarzyna Łuczak, Alan Mro-
zik, Jacek Muszyński,  Jakub 
Nowak, Natalia Nowotnik, 
Oskar Nykiel,  Franciszek 
Rolla, Maja Skotarek, Alek-
sandra Szymaniak oraz Łucja 
Werner. Z ramienia Biblioteki 
działania grupy koordynowała 
st. kustosz Małgorzata Kacz-
marek.

Projekt zrealizowany został 
w partnerstwie zKomendą 
Powiatową Policji w Nowym 
Tomyślu, Nadleśnictwem Bo-
lewice, przy wsparciu ratow-
nika medycznego Błażeja 
Lipieckiego, Lidii Dudek  -  
nauczycielki z Zespołu Szkół 
nr 2 oraz drużynowego Kry-

stiana Dybka i nowotomyskich 
harcerzy. 

7 lipca w Miejskiej i Po-
wiatowej Bibliotece Publicz-
nej  w Nowym Tomyślu 
odbyło się uroczyste podsu-
mowanie półrocznej współ-
pracy z partnerami projek-
tu.   Obecni na spotkaniu 
przedstawiciele Nadleśnictwa 
Bolewice - nadleśniczy dr 
inż. Grzegorz Gaczyński, 
inżynier nadzoru Jolanta 
Gaczyńska oraz leśniczy Zby-
sław Ludwiczak,  Komendy 
Powiatowej Policji  - st. asp. 
Anna Urbaniak oraz mł. 
asp. Joanna Jerzewska, Lidia 
Dudek z Zespołu Szkół nr 
2 w Nowym Tomyślu oraz 
Tomasz Tomaszewicz – in-
struktor z Nowotomyskiego 
Ośrodka Kultury, dzięki któ-
remu projekt zyskał oprawę 

medialną,obejrzeli prezenta-
cję dokumentującą przebieg 
projektui inne projektowe 
działania nowotomyskiej mło-
dzieży, omówili  rezultaty 
współpracy, sugerując celo-
wość kontynuowania   przy-
gody nowotomyskiej młodzie-
ży z programem, np. poprzez 
rozszerzenie akcji pod hasłem 
„Odłóż telefon i żyj!”

W ramach zakończenia 
projektu młodzieżowa grupa 
Apollowybrała się do Kuź-
nicy Zbąskiej, by zagrać 
w paintballa, nie zabrakło 
mocnych wrażeń oraz spor-
towej rywalizacji!Zarówno 
partnerzy, jak i uczestnicy 
projektu otrzymali z rąk ko-
ordynatorki drobne upominki, 
a ci drudzy także stosowne 
certyfikaty. Cała ekipa spisa-
ła się celująco!

W czerwcu br. Miejska i Po-
wiatowa Biblioteka Publiczna 
w Nowym Tomyślu zainaugu-
rowała współpracę z Domem 
Polskim w Santa Fe w Ar-
gentynie, w ramach projektu: 
„Hablamos polaco” (Mówimy 
po polsku). 

Głównym jego celem jest 
promocja czytelnictwa w ję-
zyku polskim oraz wymiana 
doświadczeń między stroną 
polską i argentyńską. Pierw-
szym owocem tej współpracy 
jest f ilmik, prezentujący 
twórczość Jana Brzechwy, 
w powstanie którego zaan-
gażowały się dzieci z Pol-
ski, które czytały wiersze 
i tworzyły do nich rysunki 
oraz uczniowie Domu Pol-
skiego w Argentynie, którzy 
wykonali ogromną pracę, 
tłumacząc wiersze na język 
hiszpański. Stronę polską 

reprezentowały dziewczęta: 
Tosia Dolacińska, Bogna 
Czechowska i Lena Wojcie-
chowska, natomiast stronę ar-
gentyńską: Alejandra Marek, 
Ivan Wolkowicz, Ewa Ilnicki 
i Rita Reginelli. 

Montaż filmiku wykonała 
Grażyna Matuszak. 

Pomysłodawczynią i koor-

dynatorką projektu jest Izabela 
Putz (MiPBP). Z ramienia 
Domu Polskiego projekt koor-
dynuje Renata Krupop. 

Ciekawostką jest to, że jed-
nym ze świąt państwowych jest 
obchodzony w dniu 8 czerwca 
„Dzień Osadnika Polskiego”. 
Polonię w Argentynie szacuje 
się na ok. 170 tys. Polaków.

MISJA APOLLO -Koniec przygody z programem „Równać Szanse” 2020

Nowotomyska Biblioteka 
współpracuje z ArgentynąZ wielką przyjemnością 

i dumą przedstawiamy wy-
niki egzaminów ósmoklasi-
sty. Nasi uczniowie osiągnęli 
znakomite rezultaty. Wysiłek 
uczniów, nauczycieli, dyrek-
torów szkół, rodziców oraz 
inwestowanie w sprzęt multi-

medialny przyniosło rezultaty. 
Przedstawiamy średnie wyniki 
naszej gminy na tle powiatu, 
województwa i kraju.

Te wyniki pozwalają stwier-
dzić, że dzięki wytężonej 
pracy uczniów i nauczycie-
li, dobrze zorganizowane-

mu kształceniu zdalnemu, 
systematycznym diagnozom 
i konsultacjom uczniowie od-
nieśli sukces. Serdecznie gra-
tulujemy wszystkim uczniom, 
nauczycielom, dyrektorom 
szkół  i rodzicom. 

Średnie wyniki procentowe:

Wyniki egzaminów ósmoklasisty

Zapraszamy organizacje po-
zarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 
do udziału w pracach nad 
przygotowaniem projektu Pro-
gramu współpracy na 2022 rok 
Gminy Nowy Tomyśl z organi-
zacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie, 
prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego.

Punktem wyjścia do pracy 
nad przygotowaniem przyszło-
rocznego programu współpra-
cy jest program obowiązujący 
w roku 2021. Jest on dostępny 
w Biuletynie Informacji Pu-

blicznej Urzędu Miejskiego w 
Nowym Tomyślu, w zakładce 
„Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi – Pożytek 
publiczny – Program współ-
pracy”.

Uwagi do programu zgła-
szać można poprzez wskaza-
nie konkretnych propozycji 
zmian, uzupełnień i dopre-
cyzowania zapisów ujętych w 
Programie na 2021 r. Prosimy 
szczególnie o propozycje w 
zakresie priorytetowych zadań 
publicznych, celów czy form 
współpracy, które powinny 
wyznaczać współdziałanie 
samorządu gminnego z orga-
nizacjami pozarządowymi w 
2022 r.

Prosimy także o zgłaszanie 
zadań planowanych do realiza-
cji, przy wsparciu dotacji dla 

organizacji pozarządowych, 
z przyszłorocznego budżetu 
Gminy Nowy Tomyśla.

Propozycje zapisów do 
przyszłorocznego programu 
współpracy można przesyłać 
na adres

e-mail: m.kortus@nowyto-
mysl.pl lub w wersji papiero-
wej na adres: Urząd Miejski w 
Nowym Tomyślu, ul. Poznań-
ska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.  
Termin zgłaszania – do 13 
sierpnia 2021 r.

Zapraszamy do zaangażo-
wania się w prace nad przy-
szłorocznym programem.

Przygotowany dokument 
projektu programu współ-
pracy na 2022 rok poddany 
zostanie konsultacjom spo-
łecznym z organizacjami 
pozarządowymi.

Rozpoczynamy prace nad przyszłorocznym 
programem współpracy
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EDmUND BOSY

OKrĘGOWA STACJA KONTrOLI POJAZDóW
Dębsko, ul. rakoniewica 14, 64-050 Wielichowo

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

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

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

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

AUTOBUSY „D”
CIĄGNIKI „T”

PRZYCZEPY I NACZEPY „E” 

www.restauracjasandra.pl
Dostępna bogata oferta  

oraz w formie cateringowej
Uprzejmie zapraszamy

tel. 61 44 23 442 / 504 035 303
Nowy Tomyśl, Plac Chopina 8

Konieczna Danuta, Konieczny Bartosz

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

WYKŁADZINY 
DYWANY

Wolsztyn ul. Dworcowa 19
Usługi związane z montażem wykładzin

Zakład  Szewski „Jar- But”
świadczy usługi: a rozciąganie obuwia

a wszywanie zamków a  zelowanie a wymiana fleków
ul. Sienkiewicza 15 ( przy targowisku) w Grodzisku Wlkp

   tel. 535 840 919

W środę, 14 lipca 2021 roku 
Burmistrz Grodziska Wiel-
kopolskiego Piotr Hojan oraz 
Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Agnieszka Maik 
wręczyli Państwu Gabryeli 
i Zenonowi Maik nadane przez 
Prezydenta RP medale za dłu-

goletnie pożycie małżeńskie. 
To wyróżnienie przysługuje 
parom, które przeżyły razem 
50 lat w związku małżeńskim. 
Jubilatom serdecznie gratulu-
jemy oraz życzymy wielu jesz-
cze radosnych i szczęśliwych  
wspólnych lat.

Przeżyli wspólnie 50 lat 
w związku małżeńskim

W dniu 13 lipca 2021 roku 
w grodziskim ratuszu Bur-
mistrz Grodziska Wielko-
polskiego Piotr Hojan za-
warł umowę z firmą 4FUN 
Sp. z o.o. z Jeleniej Góry na 
realizację zadania pod na-
zwą: Rowerowy plac zabaw 
- PUMPTRACK w Grodzisku 
Wlkp.

A s f a l t o w y  t o r 
PUMPTRACK o długości 
ok. 115 m składa się z garbów, 
zakrętów profilowanych oraz 
małych „hopek” ułożonych 
w takiej kolejności, by moż-
liwe było rozpędzanie się 
i utrzymywanie prędkości bez 

pedałowania. Przeszkody toru 
wraz z zakrętami tworzą za-
mkniętą pętlę po której można 
jeździć w obu kierunkach.

Wartość zawartej umowy 
opiewa na kwotę 277.456,89 
zł brutto, a planowany termin 
realizacji to 60 dni kalenda-
rzowych.

Projekt jest współfinanso-
wany ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach pod-
działania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społecz-
ność” objętego PROW na lata 
2014-2020.

Za nami kolejna ekstremal-
na sobota na Skateparku 
w Grodzisku Wielkopolskim. 
Leszczyńscy profesjonaliści 
w składzie: Kacper Wojcie-
chowski, Jakub Rochman-
kowski zaprezentowali pokaz 
swoich umiejętności na hu-
lajnogach. To samo uczyni-
li zawodnicy na rowerach 
BMX w składzie Jakub Woź-
ny i Adrian Wojciechowski. 
Skatepark od godziny 10 stał 

się miejscem, w którym za-
wodnicy z Grodziska mogli 
wziąć udział w wewnętrznych 
zawodach, zagrać w gladiatora 
oraz zmierzyć się z zawodni-
kami z Leszna w grach Game 
of Bike oraz Game of Scoot. 
W obydwu konkurencjach 
minimalnie lepsi okazali się 
zawodnicy przeprowadzający 
warsztaty. Kolejna, trzecia 
już odsłona odbędzie się 28 
sierpnia.

PUMPTRACK powstanie 
już niebawem

Warsztaty na grodziskim 
Skateparku
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Łukasz Kaźmierczak: Pan 
ostatnio nie przepada za 
wielkim pieniądzem, wiel-
kimi korporacjami, sądząc 
po pana wpisach w mediach 
społecznościowych. Zacznę 
od pytania z tezą - czy wiel-
kie korporacje mogą dużo i 
dlaczego?
Rafał Ziemkiewicz: Mogą 
bardzo dużo. My nie doce-
niamy tego zagrożenia, nie 
dostrzegamy, jak bardzo 
zmieniła się światowa polity-
ka, w której - przez kilkaset 
lat podmiotem były mocar-
stwa. Teraz wyrosły nowe 
mocarstwa.

Chociaż to podobno Roth-
schild wywoływał wojny, 
jeśli dobrze pamiętam z 
historii.
Historia spiskowa jest osobną 
kwestią, ludzie zawsze trafnie 
to odczytywali, natomiast 
intuicja wskazująca, że na 
wojnach światowych ktoś 
zarabiał wielkie pieniądze, to 
może on wywołał te wojny.

Twarde fakty - jak to dziś 
wygląda?
Jak trzech Rzymian się do-
gadało i założyło triumwirat, 
to też można powiedzieć, że 
to spiskowa teoria dziejów. 
Kiedy dziś widzimy, że ktoś 
zarabia ogromne pieniądze 
na epidemii, to podejrzenia 
się rodzą. Ale wracając do 
tematu. Jeszcze w czasie 
Ronalda Reagana Stany Zjed-
noczone były w stanie rozbić 
wielkie korporacje, Reagan 
dokonał tego, w tej chwili 
to Facebook i Twitter mogą 
zmienić prezydenta Stanów 
Zjednoczonych i taka jest 
prawda, że nie możemy nie 
doceniać tego. Jeżeli jeden 
Jeff Bezos jest wart tyle, co 
połowa PKB Polski, a sieć 
tych korporacji artykułuje 
swoje interesy i my musimy 
się z tym liczyć, nakłada się 
to też na stare imperializmy 
państw zachodu.

Zmieniła się nazwa ustroju, 
to już nie jest demokracja? 
Tylko korpokracja?
Tylko nazwa się nie zmieniła, 
nie zmieniła się procedura 
głosowania. Głosowanie 
jest coraz mniej uznawaną 
procedurą. Wszyscy zanosili 
się oburzeniem, że Donald 
Trump powiedział, że wybo-
ry były sfałszowane, ale ci 
sami, którzy zanosili się obu-
rzeniem, teraz nie odważą się 

skrytykować premiera Izra-
ela, który zrobił dokładnie to 
samo - przegrał wybory i nie 
uznaje wyników, już jednego 
posła wydłubał z przeciwko 
niemu montowanej większo-
ści. Kto wie, może kolejny 
raz przy władzy się utrzyma. 
Demokracja na pewno nie 
jest w dobrej kondycji.

Raczej uznaniokracja. 
Wszystko idzie po uznaniu.
Stare słowo oligarchia, moż-
na powiedzieć o nadejściu 
neofeudalizmu. To, co słyszy-
my od obrońców demokracji, 
którzy zdają się nie zauważać 
tego wszystkiego, co się dzie-
je. Ten przekaz, że naruszana 
jest praworządność. Tylko 
wróćmy do tego, co było 20 
lat temu. Nie da się wrócić. 
Praworządność jest zdechłym 
Azorkiem na całym świe-
cie, proszę zobaczyć: jedno 
z pierwszych posunięć Joe 
Bidena, powołanie komisji, 
która ma przygotować jakiś 
myk konstytucyjny, żeby licz-
bę sędziów w Sądzie Najwyż-
szym podnieść z 9 do 16.

I zrobić skok na Sąd.
Zrobić skok na sądy i 
Konstytucję. Dotychczaso-
wa większość sędziów jest 
konserwatywna, a on ma 
dalekosiężny plan rewolucji 
marksistowskiej w USA i 
musi tych sędziów usunąć.
Pan napisał, że taki plan 
mają również wielkie 

biznesy, do tego się odnoszę, 
pytając o rosnącą potęgę 
biznesu. Pan mówi, że po-
wstaje koalicja biznesu na 
rzecz ustawy o równości w 
Stanach Zjednoczonych.
Ona nie powstaje, ona już 
jest. Można to sprawdzić. 
Lobbing musi być jawny - 
istnieje koalicja biznesu na 
rzecz LGBT. Teraz jest czer-
wiec - miesiąc ideologicznej 
ofensywy na całym świecie.

Dobry czas na rozmowę o 
tym.
Jeżeli w tej koalicji na rzecz 
LGBT mamy 416 najwięk-
szych korporacji - Facebook, 
Coca-cola, wielkie banki, 
firmy doradcze, oni wszyscy 
tam są. Oni dysponują kwotą 
6,8 bilionów dolarów przy-
chodu. 18 milionów pracow-
ników, to jest potęga.

To wielokrotnie więcej, niż 
wynosi nasze PKB.
Oczywiście. 100 mld dolarów 
to jest cały wpływ polskie-
go budżetu w tym roku, 
a tu mówimy o ponad 6 
bilionach. Taka potęga stoi 
za tą ideologią. Jeżeli ktoś 
wychodzi i mówi, że to jest 

prześladowana mniejszość, 
to ja nie wiem, czy się śmiać, 
czy płakać. Prześladowana 
mniejszość, za którą stoją 
ogromne pieniądze, jeszcze z 
Unii Europejskiej.

To może czas wykształcić 
takich menadżerów, którzy 
w tych korporacjach, dla 
równowagi będą jakąś inną 
teorię głosić, może tamci są 
skuteczniejsi?
To się może zdarzyć, akurat 
w tej chwili postawiono na tę 
ideologię, bo tu jest właści-
wie mix - LGBTiQ, te litery 
się dodaje, ideologia mówią-
ca, że płci nie ma. To wszyst-
ko mieszanina, używana do 
rozbijania starego świata. 
Jak się robi - przepraszam 
za słowo - odpowiednią roz-
pierduchę, państwa narodowe 
zostaną podporządkowane 
tym wielkim feudałom. 
Strach przed epidemiami robi 
swoje. Są władni, jak z ni-
czego wykreowano ten ruch, 
tak są władni stać się jakimś 
neofaszystowskim tworem...

Czy wydaje się panu, że 
tak jest, czy ma pan na to 
logiczne potwierdzenie?

Piszę książkę o tym, więc 
od paru miesięcy siedzę 
w tym, głęboko zakopany. 
Czytam m.in. o tym, co się 
dzieje na amerykańskich 
uniwersytetach, czytam 
książkę o rozmaitych 
wymyślonych ideologiach, 
książka o szaleństwie 
transgenderyzmu, pakowanie 
w dzieci blokerów, hamu-
jących rozwój hormonalny, 
tworzenie bezpłciowych 
stworków pod hasłem 
prawo do wolności. Jeżeli 
sześcioletnie dziecko powie 
sobie nagle, że nie czuje 
się dziewczynką, to już jest 
cały system, żeby rodzice 
nie mieli wpływu na to, co 
się dzieje.

Takich przypadków jest 
mnóstwo, szczególnie 
to, co pan powiedział o 
uczelniach. Kojarzę wiele 
artykułów - wykładowcy 
akademiccy boją się ode-
zwać, bo jego słowa mogą 
być uznane za dyskryminu-
jące. Chciałbym porozma-
wiać o jeszcze jednej rzeczy. 
Parę dni temu najbogatsze 
państwa świata porozu-
miały się co do tego, żeby 
zlikwidować raje podatko-
we. Z tych rajów korzystają 
największe firmy - Amazon 
jedzie na stracie, bo gdzieś 
tam w Luksemburgu się 
ulokował, a Google w ciągu 
ostatnich lat przeprało 
przez Holandię 128 mld 

dolarów - ulokowały na 
Bermudach.
Przestają tych krajów potrze-
bować. Mieliśmy rozmowę z 
Tomaszem Wróblewskim, na 
moim kanale youtubowym 
jest, on tam dość szczegó-
łowo mówi o rozmaitych 
próbach, które zatrzymują 
się, są jakieś tam pomysły 
reform i to dokładnie widać, 
gdzie jest wyznaczona przez 
sponsorów. Ci, którzy zdecy-
dowali o obaleniu Trumpa - 
gdzie jest taka granica? Oni 
to mówią w różnych półofi-
cjalnych  rozmowach - to 
i to może być, ale tu gdzie 
uderza w interesy korporacji, 
to już nie. Jeszcze 5-10 lat 
temu istniały ruchy, które 
przynajmniej teoretycznie 
się sprzeciwiały wielkim 
korporacjom - podatek to 
wina - takie idee.

Oburzeni...
Dzisiaj te wszystkie środo-
wiska zniknęły, ponieważ 
za gigantyczne pieniądze 
wykreowano organizacje, 
które walczą z dwutlenkiem 
węgla, a więc napędzają 
korporacjom gigantyczne 
pieniądze, walczą z rolnic-
twem tradycyjnym, więc 
napędzają gigantyczne 
pieniądze korporacjom, które 
się zajmują gmo. 10 lat temu 
ludzie się bali, a dziś to spo-
żywają soję, w przekonaniu, 
że ratują planetę, itd. Gdzieś 
tam Lewica poszła w tematy 
„rospurkowe”, wszystko zo-
stało kupione za te pieniądze 
korporacji.

Byliśmy robieni w bam-
buko jeśli chodzi o uni-
kanie płacenia podatków. 
Wajcha się przesunie w 
tym momencie? Unia Eu-
ropejska próbuje bezsku-
tecznie. Ja jestem dosyć 
sceptyczny.
Unia Europejska, jak 
wszystko, co robi udawała, że 
próbuje. Przecież pralnią UE 
jest Luksemburg, a człowie-
ka, który ten cały proceder 
zorganizował Jean-Claude 
Juncker, który w nagro-
dę został szefem Komisji 
Europejskiej, chociaż wiele 
wskazuje, że dużą część 
dnia był mało przytomny i 
to pokazuje prawdę o UE, w 
której wielu widzi siłę, która 
może nas ucywilizować. A to 
tylko siła, która odpiera nasz 
opór przeciwko kolejnym 
pomysłom.

Kluczowy Temat - Rafał Ziemkiewicz
Gościem Porannej Rozmowy Radia Poznań był Rafał Ziemkiewicz, pisarz i publicysta, jeden z najbardziej znanych 

komentatorów w naszym kraju

LGBTiQ, te litery się dodaje, ideologia 
mówiąca, że płci nie ma. To wszystko 
mieszanina, używana do rozbijania 
starego świata 

„
Działacze opozycji antyko-
munistycznej oraz osoby re-
presjonowane z powodów 
politycznych mogą otrzymać 
świadczenie wyrównawcze 
również wtedy, gdy mają rentę 
rodzinną.

1 czerwca 2021 r. weszła 
w życie nowelizacji ustawy 
o działaczach opozycji anty-
komunistycznej oraz osobach 
represjonowanych z powo-
dów politycznych. Regulacja 
wprowadziła nowe rozwiąza-
nia w zakresie świadczenia 
wyrównawczego, obliczenia 
wysokości emerytur i rent oraz 
kapitału początkowego.

Świadczenie wyrównawcze 
także do renty rodzinnej
Na mocy tych przepisów 

świadczenie wyrównawcze 
przysługuje działaczom opo-

zycji antykomunistycznej oraz 
osobom represjonowanym z 
powodów politycznych pobie-
rającym nie tylko emeryturę 
lub rentę inwalidzką albo rentę 
z tytułu niezdolności do pracy, 
lecz także rentę rodzinną w 
wysokości niższej niż 2501,76 
zł. 

W celu ustalenia prawa do 
świadczenia wyrównawczego 
należy złożyć wniosek (na 
druku ER-SWA) i dołączyć 
do niego decyzję Szefa Urzę-
du do Spraw Kombatantów i 
Osób Represjonowanych, która 
potwierdza status działacza 
opozycji antykomunistycznej 
lub osoby represjonowanej z 
powodów politycznych. 

Nowy okres składkowy
Ustawa wprowadziła nowy 

okres składkowy, tj. okres 

pozbawienia możliwości wy-
konywania swojego zawo-
du przed 31 lipca 1990 r. na 
skutek represji politycznych 
za działania na rzecz odzy-
skania przez Polskę niepod-
ległości i suwerenności lub 
respektowania politycznych 
praw człowieka w Polsce. 
Okres ten uwzględnia się przy 
ustalaniu kapitału początkowe-

go oraz przy ustalaniu prawa 
do emerytury i renty z tytułu 
niezdolności do pracy oraz ich 
wysokości. 

Korzystniejsze obliczenie 
emerytur i rent
Ustawa wprowadziła rów-

nież możliwość obliczenia 
k api t a ł u  p o czą t kowego, 
emerytury lub renty z tytułu 
niezdolności do pracy przy 
uwzględnieniu kwoty przecięt-
nego wynagrodzenia za ww. 
okres pozbawienia możliwości 
wykonywania swojego zawo-
du. ZUS zastosuje ten przepis, 
jeśli jest to korzystniejsze dla 
klienta niż zasady ogólne. Do-
tyczy to także następujących 
okresów: osadzenia w wię-
zieniach lub innych miejscach 
odosobnienia na terytorium 
Polski na mocy skazania albo 

bez wyroku po dniu 31 grudnia 
1955 r. za działalność politycz-
ną, świadczenia pracy po 1956 
r. na rzecz organizacji politycz-
nych i związków zawodowych, 
nielegalnych w rozumieniu 
przepisów obowiązujących do 
kwietnia 1989 r., niewykony-
wania pracy przed dniem 31 
lipca 1990 r. na skutek represji 
politycznych, a także inter-
nowania na podstawie art. 42 
dekretu z dnia 12 grudnia 1981 
r. o stanie wojennym.

Osoby, które mają ustalony 
kapitał początkowy albo ob-
liczoną wysokość emerytury, 
renty z tytułu niezdolności 
do pracy przed 1 czerwca 
2021 r., w celu ich przelicze-
nia z uwzględnieniem zmie-
nionych przepisów, powinny 
złożyć odpowiednio wniosek 
w sprawie kapitału począt-

kowego (EKP) lub wniosek 
o ponowne obliczenie świad-
czenia emerytalno-rentowego 
(ERPO). Do wniosku należy 
dołączyć decyzję Szefa Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, która po-
twierdza wspomniane okresy. 
Osoby, które już wcześniej 
przekazały ZUS taką decyzję, 
powinny złożyć sam wniosek.   
Emerytura lub renta w nowej 
wysokości będzie przysługi-
wać od miesiąca zgłoszenia 
wniosku, nie wcześniej niż od 
1 czerwca 2021 r.

Ze zmian przepisów mogą 
także skorzystać osoby po-
bierające renty rodzinne po 
ubezpieczonych, którzy posia-
dali wskazane okresy. W celu 
przeliczenia renty rodzinnej 
należy zgłosić wniosek o jej 
ponowne obliczenie.

Świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji
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Po tygodniach internetowych 
spekulacji, Iron Maiden przed-
stawiają pierwszy nowy utwór 
od 6 lat wraz ze spektakular-
nym, animowanym wideo!

Pracownicy studiów Pixar 
i BlinkInk z pomocą swego 
dream teamu stworzyli sze-
ściominutową wizualną ucztę 
z najnowszym, trójwymiaro-
wym wcieleniem Eddiego

Iron Maiden prezentują 
nowe nagranie zatytułowane 
„The Writing On The Wall” 
wraz towarzyszącym mu kli-
pem. Utwór napisał gitarzysta 
kapeli, Adrian Smith oraz 
wokalista, Bruce Dickinson. 
Za produkcję odpowiadają 
Kevin Shirley oraz basista i 
założyciel Iron Maiden, Steve 
Harris.

Pomysłodawcą klipu jest 
Dickinson, który swą wizję 
zrealizował z pomocą nagra-
dzanych twórców z wytwórni 
Pixara, a prywatnie fanów 
Iron Maiden - Marka An-
drewsa i Andrew Gordona. 
Panowie mają ponad 50 lat 
doświadczenia w animacji i 
prace przy takich znakomi-
tych filmach jak „Iniema-
mocni”, „Ratatuj”, „Merida 
Waleczna”, „Potwory i spół-
ka” czy „Gdzie jest Nemo?”. 
Projekt powstał w londyńskim 
studiu animacji BlinkInk, 
które znane jest pracy dla 

takich marek jak Adidas czy 
Coca-Cola.

Reżyser Nicos Livesey z 
BlinkInk, kolejny fan Maide-
nów, w pełni zrozumiał wizję 
Dickinsona, doprowadzając do 
powstania nowego wcielenia 
Eddiego w trójwymiarowej 
formie.

Iron Maiden – The Writing 
On The Wall (Official Video)

„Miałem dość jasną koncep-
cję wizualizacji do tej piosenki 
i kiedy przez Zooma spotka-
łem się z Markiem i Andrew, 
szybko zdałem sobie sprawę, 
że nadajemy na tych samych 
falach. Było jeszcze lepiej, kie-
dy dołączył do nas Nicos i jego 
młoda ekipa z BlinkInk. Nasze 
cotygodniowe calle to była 
w równym stopniu kreatyw-
na praca, co dobra zabawa. 
Jestem bardzo dumny z tego 
teledysku. W zasadzie wyszedł 

nam minifilm. Wiedziałem, że 
się uda, kiedy Mark pokazał 
mi szkic scenariusza i sto-
ryboardy. Czułem, że razem 
stworzymy coś wyjątkowego. 
Mam nadzieję, że fani się z 
nami zgodzą. Prawdę mówiąc, 
to wideo stworzyli właśnie fani 
Maiden” - powiedział Bruce 
Dickinson.

„Szybko udało nam się przy-
gotować ekspertyzę, a ludzie 
dosłownie dobijali się do mych 
drzwi, żeby pracować przy 
teledysku Maidenów. Zaan-
gażowaliśmy ponad 60 osób 
z 13 krajów, jak Brazylia, 
Francja, Rumunia czy USA. 
Każdy dodał coś od siebie i 
każdy włożył całe serce, pasję 
i zrozumienie klimatu kapeli. 
To był prawdziwy dream team, 
którym miałem zaszczyt za-
rządzać” - dodał reżyser, Nicos 
Livesey

Choć festiwal w Cannes roz-
począł się zaledwie dwa tygo-
dnie temu, selekcjonerzy No-
wych Horyzontów ogłosili już 
pierwsze 4 tytuły z Konkursu 
Głównego najważniejszego 
festiwalu filmowego świata, 
które polscy widzowie będą 
mogli zobaczyć we Wrocławiu. 
Dwa z tych filmów – „Boha-
ter” Asghara Farhadiego oraz 
„Paryż, 13. dzielnica” – trafią 
do dystrybucji w Polsce dzię-
ki Gutek Film. Dwukrotny 
zdobywca Oscara, autor „Roz-
stania” i „Klienta”, Asghar 
Farhadi, po przystanku w 
Hiszpanii („Wszyscy wiedzą”), 
powraca do rodzinnego Iranu 
i przywozi do Cannes kolejny 

trzymający w napięciu dramat 
– „Bohatera”. Fabuła filmu jest 
na razie owiana tajemnicą. 

Jacques Audiard, zdobywca 
Złotej Palmy za „Imigrantów”, 
prezentuje natomiast „Paryż, 
13. dzielnicę” – elektryzującą, 
niezwykłą formalnie, współ-
czesną opowieść o miłości 
łączącej młodych mieszkań-
ców Paryża. Współautorkami 
scenariusza są Leá Mysius 
(„Ava”) oraz Céline Sciamma 
(„Portret kobiety w ogniu”).

Ponadto w programie No-
wych Horyzontów znalazły 
się dwa filmy z canneńskie-
go Konkursu, które do kin 
wprowadzi Stowarzyszenie 
Nowe Horyzonty: nowy film 

Julii Ducournau „Titane”, oraz 
dzieło Apichatponga Weerase-
thakula z Tildą Swinton w roli 
głównej pt. „Memoria”.

21. Międzynarodowy Festi-
wal Filmowy Nowe Horyzon-
ty w tym roku odbędzie się 
hybrydowo: między 12 a 22 
sierpnia zapraszamy na część 
stacjonarną we Wrocławiu, 
między 12 a 29 sierpnia na 
pokazy online. 

Pełny program festiwalu 
zostanie ogłoszony 3 sierpnia, 
sprzedaż biletów na pokazy 
stacjonarne rozpocznie się 4 
sierpnia, sprzedaż dostępów 
online – 5 sierpnia. Więcej 
szczegółów: nowehoryzonty.pl

Adam Ciesielski

Mój ulubiony i przez całe 
moje pokolenie piosenkarz, 
muzyk (trąbka) kompozytor - 
MACIEK KOSSOWSKI - był 
uczniem liceum im. Bolesława 
Chrobrego w Grudziądzu. 
Studiował na Uniwersytecie 
im. Mikołaja Kopernika w 
Toruniu i w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Gdańsku 
(filologia polska). Uczył się gry 
na trąbce w Średniej Szkole 
Muzycznej w Gdańsku. Grał w 
gdańskim teatrzyku studenc-
kim (jako aktor) Bim-Bom 
- czasy Zbyszka Cybulskiego 
i Bogusia Kobieli - i w cyrku 
Tralabomba Jazz Band Jerze-
go Afanasjewa. Dwukrotnie, 
(bez powodzenia) starał się 
dostać do Państwowej Wyższej 
Szkoły Filmowej. W latach 
1963–1967 był NAJWYBIT-
NIEJSZYM MUZYKIEM i 
SOLISTĄ zespołu Czerwo-
no-Czarnych. W 1967 roku 
Kossowski wyruszył na trzy-
miesięczną trasę koncertową 
do Związku Radzieckiego z 
zespołem Tajfuny. Koncerto-
wał także w Grecji, Czecho-
słowacji (1964), Niemczech 
(1965), Belgii, Szwecji, Sta-
nach Zjednoczonych (1966). 
Po powrocie do kraju do końca 
1969 r. współpracował jako 
producent, kompozytor mu-
zyki, aranżer i piosenkarz ze 
„Studiem Rytm” w Polskim 

Radio War-wa. W tym czasie 
napisał muzykę do piose-
nek śpiewanych przez takich 
wykonawców jak: Edward 
Hulewicz i Heliosi, Kasia 
Sobczyk, Henryk Fabian, Ja-
cek Lech, Elżbieta Żakowicz 
i zespół Wiślanie 69 („Gdy 
sam zostaniesz”, muzyka M. 
Kossowski, słowa Bogdan 
Loebl i Marek Gaszyński), 
Ala Eksztajn, Fryderyka El-
kana, Filipinki, Maria Figiel, 
Halina Frąckowiak i gru-
pa ABC. Najbardziej znane, 
przez niego zaśpiewane jego 
piosenki to: evergreen – „Wa-
kacje z blondynką” (muzyka 
Juliusz Loranc, słowa Jonasz 
Kofta) oraz „Agatko pocałuj”, 
„Dwudziestolatki”, „Domowe 
strachy”, „Nie mówię żegnaj”, 
„Z Cyganami w świat”. Inne 
znane piosenki z jego reper-

tuaru: „To ty, Mario”, „Kto mi 
to da”, „Augustyna”, „Szkolny 
bal”, „Wiatr od Klimczoka” 
(Zbigniew Bizoń muzyka – 
słowa Krzysztof Dzikowski). 
Współpracował z takimi au-
torami tekstów jak np.: Jonasz 
Kofta, Bogdan Loebl, Marek 
Głogowski, Zbigniew Jerzyna 
i z zespołami: Czerwono-
Czarni, Tajfuny, Warszawscy 
Stompersi, Zespół Zbyszka 
Namysłowskiego, Tralabomba 
Jazz Band, Orkiestra Polskie-
go Radia w Warszawie pod 
dyrekcją Jerzego „Dudusia” 
Matuszkiewicza i Piotra Figla. 
Będąc w Stanach Zjedno-
czonych poznał dziewczynę, 
Amerykankę, z którą później 
korespondował. Przyjechała 
ONA w 1967 roku do Polski. 
Pobrali się w Świnoujściu. 
Wyjechał do Ameryki na stałe. 
Wg jednych źródeł w paździer-
niku 1969 (Emilia Padoł) wg 
innych na początku 1970 roku 
(Ryszard Wolański, Dariusz 
Michalski). Osiedlił się na sta-
łe w Nowym Jorku (początek 
1970) i założył własną grupę 
instrumentalną, z którą wystę-
pował w okolicznych klubach. 
W 2012 roku przyjechał do 
Polski – wystąpił na jedynym 
koncercie w trakcie święta 
swojego - GRUDZIĄDZ - ro-
dzinnego miasta. 

Tekst: Antoni Malewski

Spektakularny powrót Iron Maiden

Nowe filmy Farhadiego i Audiarda

Przypomnienie o Macieju Kossowskim

Tangerine Dream wywarło 
fundamentalny wpływ na 
muzykę elektroniczną od cza-
su, gdy Edgar Froese założył 
zespół w Berlinie Zachodnim 
w 1967 roku, dając podwaliny 
dla wielu gatunków muzyki 
elektronicznej, w tym ambient 
i new age, inspirując muzyków 
i twórców innych form sztuki.

Grupa otrzymała siedem no-
minacji do nagrody Grammy, 
napisała ponad 100 albumów 
studyjnych,  opracowała rozpo-
znawalną muzykę instrumen-
talną opartą na syntezatorach, 
inspirowaną medytacyjnym 
doświadczeniem muzycznym, 
które zyskało rozgłos w latach 
70. i 80. Dziś, kiedy to kultura 
popularna odkrywa na nowo 
syntezatory i sekwencery, Tan-

gerine Dream to ekscytująca 
mieszanka rocka i elektroniki. 

„The Quantum Years” to 
album rozpoczynający nową 
erę w historii Tangerine Drem, 
który początkowo był koncep-
cją i serią szkiców muzycznych 
Froese, zanim zmarł w 2015 
roku. Pozostali członkowie ze-

społu: Thorsten Quaeschning, 
Ulrich Schnauss i Hoshiko 
Yamane pracowali razem, aby 
zrealizować wizje Edgara oraz 
sprostać oczekiwaniom co do 
konceptualnego dzieła, które 
próbuje przełożyć filozofię 
kwantową na muzykę. Ten 
nowy kierunek w twórczości 
grupy zaowocował powsta-
niem albumu „Quantum Gate” 
w 2017 roku, który The Guar-
dian określił jako ich „najcie-
kawsze wydawnictwo od lat”. 
Od tego albumu Tangerine 
Dream wydało 8 kolejnych 
projektów.

Miejsce: Park Sowińskiego, 
Data: 17 sierpnia 2021,Promo-
tor: Agencja Follow The Step

www.followthestep.com               
K.W. 

Połowa lat sześćdziesiątych. 
W muzycznej Polsce rodzi się 
ruch  muzyki gitarowej. Sprzy-
ja temu refren śpiewny przez 
Karin Stanek , że... Trzysta 
tysięcy gitar nam gra/ Żyć nie 
umierać...  Jak grzyby po desz-
czu powstają zespoły gitarowe 
wykonujące zapożyczony, od 
The Shadows, The Ventures, 
The  Sootniks, Tajfuny, Ku-
ranty, repertuar. Niektórzy w 
ramach zajęć domowych sami 
robili gitary. Najczęściej gitary 
basowe, gdyż takowych nie 
było w sprzedaży w sklepach 
firmowych Muza. 

Poznań nie był w tyle jako 
środowisko gitarzystów grą-
jących con amore. Pojawiły 
się zespoły gitarowe. Takie 
nazwy jak All Antico,  Wio-
liny, Kormorany, Meteory, 
Nefryty, Korybanci, Marzy-
ciele, Błękitne Golfy, Emi-
loper, Portal, Polne kwiaty, 
Pechowcy, Dzięcioły wpisały 
się na stałe w poznański pejzaż 
muzyki gitarowej. Te zespoły 
już nie istnieją .Doczekały się 
jednak dobrych  i godnych na-

śladowców w postaci kwartetu 
gitarowego pod nazwą BLACK 
NIGHT powstałego już w 
1990 roku Nazwa może jest 
nie jednoznaczna, bo to jeden 
z ważniejszych tytułów z rep.. 
Deep Purple, ale można prze-
cież dorabiać muzyczna ideę. 
To nic nie kosztuje, a spece od 
promocji zawsze  to ogarną i 
wymyślą sposób na sukces. 
Występ w Jeżyckim centrum 
Kultury po rocznej przerwie 
ten zespół zachwycił nie tylko 
repertuarem, ale z muzyczny-
mi smaczkami płynącymi z 
gitar marki Fender.

Podaję tytuły utworów wy-
konywanych przez kwartet 
gitarowy BLACK NIGHT w 
składzie Jarosław Kowala _ 
gitara prowadząca, Mariusz 
Pawlaczyk - gitara, Zenon 
Strzałkowski -gitara basowa, 
Andrzej Forysiak - perkusja 
-Shazam, Walk Dont Run, 
The Young Ones, Shinding, 
Thema For Young Lovers, Foot 
Tapper, Apache,Dancing On, 
Hause of the Rrising Sun Stoję 
w oknie, melodia z serialu 

Wojna domowa.
Każda nuta, każdy akord, 

każdy schemat basowy każde 
perkusyjne tremolo wpro-
wadzało słuchaczy w nie-
oczekiwane wibracje, które 
poprzez swoje membranowe 
i przestrzenne alikwoty po-
zwalały uruchomić wszelkie 
emocjonalne zabarwienia w 
dur i moll. Gitarzyści tak mili 
nastrojone instrumenty, że mo-
gli by konkurować z klasycz-
nymi gitarzystami biorących 
udział w Akademii Gitary. To 
nie pusty komplement. Wiem, 
co pisze bo sam grywałem na 
gitarze basowej w ostrowskim 
kwintecie Trampy. Dowód 
zdjęcie nasze zamieszczono w 
Spichlerzu Polskiego Rocka w 
Jarocinie.

Ostatnie zdanie o kwar-
tecie BLACK NIGHT chcę, 
żeby zabrzmiało po prawdzie 
i ponadczasowo. Taki zespół 
pojawia się raz na 30 lat. I jest 
jedyny tego typu w Polsce, bo 
jest konsekwentny aż do bólu.

Tekst: (KACZINDOW)
Zdj.:  Stanisław Wróblewski

Festiwal przeniesiony zostanie 
na pierwszy weekend sierpnia 
2022, ale nie tracimy ducha. 
Również w tym roku w Dolinie 
Trzech Stawów zabrzmi muzy-
ka, w ramach nowej formuły 
OFF Country Club!

Wszyscy pragniemy po-
wrotu muzyki, koncertów i 
spotkań w takiej formie, jaką 
pamiętamy sprzed pandemii. 
Już dziś eksperci szacują, że 
przyszły rok będzie dla branży 
koncertowej rekordowy… ale 
dziś jeszcze musimy poczekać. 
Pandemia jest w odwrocie, ale 
nie została opanowana na tyle, 
by udało nam się w tym roku 
zorganizować taki festiwal 
o jakim marzymy i jakiego 
chcecie. Sytuacja epidemiolo-
giczna i obowiązujące przepisy 
(dotyczące zarówno podróży 

międzynarodowych, jak i or-
ganizacji imprez plenerowych 
w Polsce) nie dają nam wyboru 
– musimy zaproponować wam 
spotkanie za rok. OFF Festival 
Katowice 2022 odbędzie się w 
dniach od 5 do 7 sierpnia 2022.

Karnety z roku 2020 i 2021 
zachowują ważność. O szcze-
gółach będziemy informować 
was na bieżąco i z góry dzię-
kujemy za to, że wykazujecie 
się cierpliwością i zrozumie-
niem, za ogromne wsparcie, 
jakie nam obiecujecie. Dzięki 
niemu wiemy, że OFF Festival 
nie tylko przetrwa, ale wróci-
my wzmocnieni. Dołożymy 
wszelkich starań, by OFF 
Festival 2022 był najlepszy z 
dotychczasowych, by zrekom-
pensował wam ten długi czas 
zawieszenia.

Dziękujemy również mia-
stu Katowice i wszystkim 
partnerom festiwalu – wasza 
obecność u naszego boku rów-
nież pozwala śmiało patrzeć w 
przyszłość.

Już przygotowujemy dla 
Was edycję 2022, ale jeśli 
ktoś będzie chciał się z 
nami spotkać przy muzyce 
w wiadomym terminie, tam 
gdzie zawsze, będzie miał 
taką możliwość! Zaprosimy 
was na koncerty w plenerze, 
w doskonale Wam znanej 
Dolinie Trzech Stawów, na 
początku sierpnia – nieba-
wem podamy do wiadomości 
artystów i warunki uczestnic-
twa. Będą to koncerty osobno 
biletowane, niezależne od 
festiwalu.

Krzysztof Wodniczak

Tangerine Dream już niebawem w Polsce!

Było gitarzystów wielu...

OFF Festival przenosimy na przyszły rok
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W Zbąszyniu zagościła kolejna 
impreza rangi mistrzowskiej. 
Na boiskach plażowych, 10 
i 11 lipca, rozegrane zostały 
Mistrzostwa Polski Juniorów 
w Tenisie Plażowym organi-
zowane przez Beach Tennis 
Poland, we współpracy ze 
Zbąszyńskim Centrum Spor-
tu, Turystyki i Rekreacji. Ta 
nowa dyscyplina pojawiła 
się na naszych obiektach w 
ubiegłym roku. Warunki jakie 
mamy w Zbąszyniu do gry w 
tę dyscyplinę oraz zadowolenie 
zawodników uczestniczących 
w ubiegłorocznych zawodach 
skłoniły władze związku do 
przeprowadzenia mistrzostw 
kraju juniorów właśnie tu. 
Dziękujemy za to wyróżnienie 
i mamy nadzieję na dalszą 
współpracę oraz rozwój tenisa 
plażowego zarówno w Pol-
sce, jak i na naszym terenie. 
Mamy warunki więc zachęca-
my wszystkich do gry. 

W ramach zachęty kilka 
słów o tenisie plażowym. Jest 
to młoda dyscyplina w Polsce. 
Regularne rozgrywki prowa-
dzone są od roku 2017, podob-
nie imprezy rangi mistrzostw 
kraju. To sport z elementami 
tenisa, siatkówki plażowej 
i badmintona. Zasady gry 
są bardzo podobne do tenisa 
ziemnego, jednak pod kil-
koma względami dyscyplina 
różni się od tradycyjnej formy. 
Przede wszystkim w grze po-
trzeba więcej sprytu i finezji 
niż siły, również technika i dy-
namika gry są nieco inne. Gra 
toczy się na korcie piaszczy-
stym. W tej odmianie tenisa 

piłka nie ma możliwości odbi-
cia się od podłoża, więc gra się 
wyłącznie z woleja. Kort ma 
wymiar boiska do siatkówki 
plażowej, a specjalna siatka 
zawieszona jest na wysokości 
1,70 m od podłoża. 

W sobotę, po rywalizacji 
trwającej prawie 10 godzin, 
wyłonieni zostali Mistrzowie 
Polski w czterech kategoriach 
deblowych. 

Debel juniorek U18:
1/ Katarzyna Kliber/Adrianna 
Kluska, Lublin/Głogów
2/ Zuzanna Chodorowska/
Nadia Pasieka, Kraków/Tar-
nowski Góry
3/ Marta Wawer/Amelia Ka-
szuba, Radzionków/Sosno-
wiec.
Debel juniorzy U18:
1/ Nikodem Pasieka/Wojtek 
Pawlik-Knapik, Tarnowski 
Góry
2/ Michał Szczygieł/Marcin 
Żarski, Katowice/Radzionków
3/ Antoni Szczegóła/Oskar 

Zając, Poznań/ Chomranice.
Debel open U15:
1/ Katarzynka Kliber/Oskar 
Zając, Lublin/Chomranice
2/ Mikołaj Trzaska/Jan Kuch-
no, Kraków
3/ Zuzanna Pawłowska/Ania 
Idaszewska, Poznań.
Mikst U18:
1/ Ada Kluska/Wojtek Pawlik
-Knapik, Lublin/Tarnowskie 
Góry
2/ Nadia Pasieka/Nikodem 
Pasieka, Tarnowskie Góry
3/ Antoni Szczegóła/Marta 
Wawer, Poznań/Radzionków.

Niedziela, drugi dzień Mi-
strzostw Polski w Tenisie Pla-
żowym, wyłonił zwycięzców 
w trzech ostatnich kategoriach 
mistrzostw: singla U12, singla 
juniorek U18 oraz singla ju-
niorów U18. Ponieważ był to 
etap decydujący o medalach, 
emocji i wrażeń sportowych 
nie brakowało. Zgromadzeni 
na trybunach rodzice gorąco 
oklaskiwali swoje pociechy 

nie szczędzące sił w swoich 
najważniejszych pojedynkach. 
Mistrzostwa Polski za nami 
ale zapraszamy na kolejne 
imprezy tenisa plażowego do 
Zbąszynia. Już podczas 10. 
Święta Jeziora widzimy się na 
turnieju otwartym w tej wła-
śnie dyscyplinie – zachęcamy 
do udziału i kibicowania. Po-
niżej niedzielne klasyfikacje 
końcowe.

Singiel U12
1/ Filip Chmiel, Poznań
2/ Antoni Przybylski, Wrocław
3/ Gabriel Chmiel, Poznań.
Singiel juniorki u18
1/ Adrianna Kluska, Głogów
2/Marta Wawer, Radzionków
3/ Helena Sikorska, Nowy 
Sącz.
Singiel junior u18
1/ Nikodem Pasieka, Tarnow-
skie Góry 
2/ Michał Szczygieł, Radzion-
ków
3/ Antoni Szczegóła, Poznań.

Tomasz Szczechowicz

Mistrzostwa Polski Juniorów 
w Tenisie Plażowym W dniu 14 lipca 2021 roku 

w Kościele Pana Jezusa przy 
Placu Niezłomnych w Kościa-
nie odprawiona została msza 
św. w intencji Honorowego 
Obywatela Miasta Kościana, 
patrona Muzeum Regional-
nego w Kościanie śp. dra 
med. Henryka Florkowskiego, 
dokładnie w setną rocznicę 
Jego urodzin. Dr med. Hen-
ryk Florkowski – urodzony 
w Lesznie, całe swoje dorosłe 
życie poświęcił Kościanowi 
i Ziemi Kościańskiej. To w 
Grodzie nad Obrą mieszkał i 
pracował jako lekarz, dyrektor 
Szpitala Powiatowego oraz 
wieloletni ordynator oddziału 
wewnętrznego tego szpitala. 

` Był twórcą i przez 30 lat 
redaktorem naczelnym „Pa-
miętnika TMZK”. Dr Henryk 
Florkowski był członkiem wie-
lu ogólnopolskich towarzystw, 
uhonorowany państwowymi i 
lekarskimi odznaczeniami, a 
także licznymi nagrodami za 
działalność twórczą.

Burmistrz Piotr Ruszkie-
wicz wraz z Przewodniczącym 
Rady Miejskiej Dawidem 
Olejniczakiem oraz Dyrekto-
rem Muzeum Regionalnego 
w Kościanie Dariuszem Kra-
mem w towarzystwie rodziny 
zmarłego złożyli kwiaty i 
zapalili znicze na Jego grobie 
na cmentarzu parafialnym w 
Kościanie.

Burmistrz Miasta Kościana 
Piotr Ruszkiewicz wraz z Prze-
wodniczącym Rady Miejskiej 
Kościana Dawidem Olejnicza-
kiem zapraszają w niedzielę 1 
sierpnia 2021 r. o godz. 17.00 do 
uczczenia 77. rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego. W 
godz. „W” tj. 17.00 w całym 
kraju rozlegnie się dźwięk syren 
alarmowych symbolizujący 
rozpoczęcie Powstania War-
szawskiego. Po tym nastąpi 

złożenie kwiatów pod tablicami 
pamięci na Placu Niezłomnych.
Natomiast w ramach obchodów 
Święta Wojska Polskiego oraz 
101. Rocznicy Bitwy Warszaw-
skiej - „Cudu nad Wisłą” w 
niedzielę 15 sierpnia 2021 r. o 
godz. 12.00 pod Pomnikiem 
Obrońców Ojczyzny na starym 
cmentarzu parafialnym odbę-
dzie się uroczystość upamięt-
nienia rodaków poległych za 
ojczyznę. 

100. rocznica urodzin 
dr Henryka Florkowskiego

Sierpniowe rocznice
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CBA i Prokuratura Regionalna 
w Białymstoku kontynuują 
czynności w związku z dzia-
łaniem tzw. mafii paliwowej 
- kolejna osoba zatrzymana.

Funkcjonariusze łódzkiej 
Delegatury Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego zatrzymali 
w Poznaniu kolejną osobę 
zamieszaną w działanie zorga-
nizowanej grupy przestępczej 
funkcjonującej na terenie RP w 
latach 2013-2018. Jak wynika 
ze zgromadzonych informacji 
grupa przestępcza wprowa-
dziła do obrotu, a następnie 

fikcyjnie fakturowała towary 
w postaci oleju napędowego, 
oleju smarowego, benzyny 
oraz oleju rzepakowego. Wy-
stawiano także poświadczające 
nieprawdę faktury i dokumen-
tację księgową.

Ustalenia śledczych wskazu-
ją, że zatrzymany pozyskiwał 
do współpracy osoby występu-
jące później w roli operatorów 
finansowych bądź słupów i 
kontrolował nałożone na nich 
zadania. Wartość przedmio-
tu uszczuplenia podatku od 
towarów i usług, do którego 

doszło przy jego udziale to co 
najmniej 11 mln zł.

Mężczyzna został doprowa-
dzony do Prokuratury Regio-
nalnej w Białymstoku, gdzie 
przedstawiono mu zarzuty 
karnoskarbowe, udziału w 
zorganizowanej grupie prze-
stępczej oraz prania pieniędzy. 
Prokurator zastosował wobec 
niego wolnościowe środki 
zapobiegawcze.

Do tej pory w postępowaniu 
dotyczącym działania tzw. ma-
fii paliwowej zarzuty usłyszało 
127 osób.

Wspólne działania prokura-
torów Oddziałowej Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu w Kato-
wicach oraz funkcjonariuszy 
Delegatury Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego w 
Katowicach doprowadziły 
do odzyskania kolejnych do-
kumentów, wytworzonych w 
latach 1975-1990 przez organy 
bezpieczeństwa państwa, które 
znajdowały się w posiadaniu 
byłego funkcjonariusza Milicji 
Obywatelskiej, zajmujące-
go kierownicze stanowisko 
służbowe w Urzędzie Spraw 
Wewnętrznych jednego z miast 
województwa katowickiego 
– poinformował Rzecznik Pra-
sowy Ministra Koordynatora 
Służb Specjalnych Stanisław 
Żaryn. „Czynności zrealizo-

wano 12 maja 2021 r. Doku-
menty zostały odnalezione na 
prywatnej posesji należącej do 
byłego funkcjonariusza w na-
stępstwie przeszukania zajmo-
wanych przezeń pomieszczeń 
mieszkalnych, przeprowadzo-
nego przez funkcjonariuszy 
katowickiej Delegatury ABW 
na zarządzenie prokuratora 
Oddziałowej Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu w Katowicach” – 
czytamy na oficjalnej stronie 
polskiego rządu.

Jak dodano, działania zmie-
rzające do ustalenia miejsc 
ukrycia owych dokumentów 
i ich odzyskania podjęto w 
śledztwie Oddziałowej Ko-
misji Ścigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu 
w Katowicach, prowadzonym 

przeciwko byłemu funkcjo-
nariuszowi Departamentu I 
MSW PRL, zajmującemu po 
1990 roku wysokie stanowisko 
służbowe w Urzędzie Ochrony 
Państwa, u którego we wrze-
śniu 2020 r. zabezpieczono po-
nad 100 dokumentów, wytwo-
rzonych w latach 1970-1990 
przez jednostki organizacyjne 
Służby Bezpieczeństwa.

„Czyn stanowiący podsta-
wę prowadzenia śledztwa i 
przeprowadzenia czynności 
zatrzymania rzeczy, połączo-
nych z przeszukaniami, okre-
ślony w art. 54 ust. 2 ustawy o 
Instytucie Pamięci Narodowej 
- Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskie-
mu, jest zagrożony karą pozba-
wienia wolności od 6 miesięcy 
do 8 lat” – zakończono. 

CBA zatrzymało jedną osobę 
w śledztwie dotyczącym po-
woływania się na wpływy.

Funkcjonariusze łódzkiej 
Delegatury CBA zatrzymali 
jedną osobę, która miała powo-
ływać się na wpływy u Wójta 
Gminy Paszowice i w Radzie 
Gminy Paszowice.

Przestępczy proceder pole-
gał na oferowaniu „pomocy” 
w załatwieniu spraw związa-
nych ze zmianą planu zago-
spodarowania przestrzennego 
oraz w zbyciu nieruchomości 
gminnych. Zatrzymany w 
zamian za swoją protekcję 
oczekiwał zainwestowania 

kilku milionów złotych we 
wskazane przez niego przed-
sięwzięcie.

Mężczyzna usłyszał już 
zarzut w Prokuraturze Okręgo-
wej we Wrocławiu. Zastosowa-
no wobec niego wolnościowe 
środki zapobiegawcze.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Trzech przedsiębiorców za-
trzymanych przez CBA w 
związku ze śledztwem doty-
czącym wystawiania i dystry-
bucji fikcyjnych faktur.

Funkcjonariusze stołecznej 
Delegatury Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego zatrzy-
mali trzech przedsiębiorców 
z Gdańska i okolic Łodzi 
w związku ze śledztwem 
dotyczącym wystawiania i 
dystrybucji fikcyjnych fak-
tur dających podstawę do 
uszczuplenia należności skar-
bowych.

Zatrzymane osoby brały 
udział w wystawieniu bli-

sko 300 fikcyjnych faktur 
na szereg usług z zakresu: 
obsługi komputera, szkolenia, 
doradztwa, koordynacji trans-
portu, konsultingu i analizy 
finansowej, które opiewały na 
kwotę około 3 mln zł. Zatrzy-
manym postawiono zarzuty 
pomocnictwa do wystawiania 
nierzetelnych faktur i poświad-
czania nieprawdy.

Śledztwo w tej sprawie to 
już pięć realizacji, w trakcie 
których zatrzymano ponad 25 
osób. Jak na razie prokurator 
postawił zarzuty związane z 
procederem wystawiania fik-
cyjnych faktur na kwotę ponad 

56 mln zł.
Przedsiębiorcy, którzy wy-

korzystywali fikcyjne faktury 
w swojej działalności bizne-
sowej zgłosili się z własnej 
woli do właściwych urzędów 
skarbowych, aby uregulo-
wać uszczuplenia podatkowe. 
Jest to bez wątpienia efekt 
śledztwa prowadzonego przez 
funkcjonariuszy warszawskiej 
Delegatury CBA.

Sprawa jest złożona, wie-
lowątkowa i może skutkować 
dalszymi zatrzymaniami, o 
czym w kolejnych komuni-
katach.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Operacja specjalna CBA: dwie 
osoby zatrzymane przez Cen-
tralne Biuro Antykorupcyjne w 
związku z próbą zalegalizowa-
nia 2 mln zł.

Funkcjonariusze łódzkiej 
Delegatury Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego uzyska-
li informacje o procederze 
przestępczym na terenie wo-
jewództwa mazowieckiego. 
Zgromadzone w ciągu kilku-
nastu tygodni materiały dały 
podstawę do przeprowadzenia 
realizacji, w trakcie której 
zatrzymano dwie osoby.

Wszystko odbyło się pod-
czas spotkania we wtorkowe 
popołudnie w jednym z war-
szawskich hoteli. Ustalenia 
śledczych CBA wskazują, 
że zatrzymani zobowiązali 
się do ,,wyprania” 2 mln zł 
pochodzących z przestępstwa. 
Chodziło o wprowadzenie 
pieniędzy w obieg gospodar-
czy poprzez firmy i fikcyjne 
usługi. Za przeprowadzenie 
fikcyjnych transakcji jeden 
z mężczyzn zażądał wyna-
grodzenia w wysokości 600 
tys. zł.

Do zatrzymania doszło w 
chwilę po przekazaniu 2 mln 
zł.

Funkcjonariusze CBA za-
bezpieczyli gotówkę oraz elek-
troniczne nośniki danych, 
przeszukano miejsce trans-
akcji a także przeprowadzono 
inne niezbędne czynności 
procesowe. Mężczyźni zosta-
li przekazani do dyspozycji 
Prokuratury Okręgowej w 
Warszawie, gdzie usłyszeli 
zarzuty. Decyzją sądu jeden z 
zatrzymanych najbliższe trzy 
miesiące spędzi w areszcie.

Zarzuty za udział w tzw. mafii paliwowej PILNE! Odzyskano dokumenty bezpieki z lat 
75-90. Wysoko postawiony milicjant trzymał je 

na prywatnej posesji

Powoływał się na wpływy

Fikcyjne faktury – kolejni zatrzymani

CBA udaremniło ,,wypranie”
 i wprowadzenie do obiegu 2 mln zł

To, co powiedziała, wymaga 
dużo odwagi i pewności siebie.
Wszystkie kraje na świecie 
potrzebują takich przywódców 
jak ona.

Według niej Muzułmanie, 
którzy domagają się ustaw 
szariatu, poproszeni byli o 
opuszczenie Australii w środę, 
ponieważ Australia postrzega 
muzułmanów jako terrory-
stów, a każdy meczet będzie 
testowany i muzułmanie będą 
z nami współpracować w tym 
procesie, wszyscy muzułma-
nie, którzy migrowali z in-
nych krajów do Australii będą 
musieli próbować zmienić się 
według naszego kraju, a nie 
spodziewać się, że zmienimy 
się odpowiednio.

Jeśli nie są w stanie tego zro-
bić, to zaprasza się do opusz-
czenia Australii.

Wielu Australijczyków oba-
wia się, że możemy obrażać 
pewną religię... ale zapewniam 
obywateli Australii, że wszyst-
ko co robimy jest dla dobra 
Australii i jej mieszkańców.

Mówimy tu po angielsku, 
a nie po arabsku, ani innym 
językiem.

Więc jeśli chcesz zostać w 
naszym kraju, powinieneś na-
uczyć się mówić po angielsku.

W Australii jesteśmy chrze-
ścijanami i wierzymy w Boga. 
To, że wierzymy w chrześci-
jaństwo, a nie inną religię, nie 
czyni nas wspólnotowymi, 
więc wszędzie znajdziecie ob-
razki Boga i książki religijne.

Jeśli masz przeciwko temu 
sprzeciw, możesz opuścić Au-
stralię i wyjechać gdziekol-
wiek na świecie.

Australia to nasz kraj, nasz 

kraj i to jest nasza kultura.
Nie postępujemy zgodnie z 

Twoją religią. Szanujemy Wa-
sze uczucia, więc jeśli chcecie 
czytać Koran, nie róbcie hałasu 
głośnymi głośnikami.

Prosimy nie czytać w Ko-
ranie ani nie składać modlitw 
w naszych szkołach, urzędach 
czy miejscach publicznych.

Możesz to zrobić spokojnie 
w swoim domu lub w mecze-
cie, który nam nie przeszka-
dza.

Jeśli macie problemy z na-
szą flagą narodową, hymnem 
narodowym, religią lub stylem 
życia, musicie opuścić Au-
stralię w tej chwili i nigdy nie 
wrócić „.

Odważna i inspirująca ko-
bieta. Polecam naszym liderom 
uczyć się od niej.

Wodniczak

Australijska premier Julia Gilrad powinna być 
królową świata?

Polskie społeczeństwo 
potrzebuje silnego przywódz-
twa moralnego, by przywró-
cić praworządność, a zamiast 
tego mamy ciągle igrzyska 
odwarcające uwagę od praw-
dziwych problemów. Brak 
nam przywództwa moralne-
go, duchowego, polityczene-
go. Odbijamy się od ściany z 
jednej strony od niezrealizo-
wanych, a obiecanych reform 
wymiaru, sprawiedliwości, 
administracji, ZUS, podatko-
wej, a z drugiej od opozycji, 

która nie ma nic do zaofe-
rowania prócz nienawiści, o 
programie nawet nie wspomi-
nam, bo go nie ma. 

Tak więc tkwimy w matrixie 
karmieni przez media jednej 
i drugiej strony sieczką. 
Permanentna walka o władze 
przeciwnych stron sprowadza 
się jedynie do bratobujczej 
walki o synekury dla swoich 
zapominając całkowicie 
o ludziach i o problemach 
codziennego życia. PiS do-

chodząc do władzy rozbudził 
w społeczeństwie nadzieję na 
nowe uczciwe standardy w 
polityce, w procedurach, pra-
wie, a okazuje się, że wszedł 
w buty PO przed czym wielu 
publicystów z prawej strony 
przestrzegało. 

Ten problem dostrzegały 
również doły partyjne ale 
nikt tego nie słuchał. Teraz 
im bliżej wyborów tym więk-
sze konflikty w ZP.

St. Mączkowski

Walka o władze dla „swoich”

To musi otworzyć oczy sym-
patykom Donalda Tuska! Na-
tomiast jeśli tak się nie stanie, 
to zapewne nie zrobi tego już 
nic i nikt. Wstrząsające fakty 
o byłym premierze Polski i 
początkach jego politycznej 
kariery, ujawnia były opozy-
cjonista.

Wielu nie może pojąć, jak 
to możliwe, że Donald Tusk 
wciąż cieszy się w naszym 
kraju poparciem. Są przecież 
ludzie, którzy mówią wprost, 
że tak on, jak i jego ugrupowa-
nie, reprezentują niemieckie 
interesy w Polsce.

Tusk wielokrotnie hucznie 
zapowiadał, że będzie za tego 
typu „pomówienia” pozywał 
ich autorów. Nigdy tego jed-
nak nie zrobił, a miał na to co 
najmniej 4 lata.

Dziś wiemy już niemal na 
pewno: Donald Tusk został 
wykreowany na premiera Pol-
ski za niemieckie pieniądze. 
Nie dziwią już zatem pronie-
mieckie decyzje rządu Tuska, 
a później Ewy Kopacz.

Nie dziwi też fakt, że tuż 
po wybuchu kompromitującej 
całą Platformę Obywatel-

ską afery podsłuchowej, lider 
i twarz tego ugrupowania, 
został przez Angelę Merkel 
rzucony w bezpieczną i ciepłą 
europejską posadę przewod-
niczącego RE. W poniższym 
nagraniu dowiecie się Państwo 
całej prawdy o tym, jak Donald 
Tusk budował swój polityczny 
kapitał.

Wszystko ujawnia opozy-
cjonista antykomunistyczny, 
a później przez chwilę czło-
nek Kongresu Liberalno-De-
mokratycznego – Krzysztof 
Wyszkowski. – Na szczęście 
wyczułem pismo nosem i 
zdążyłem się z tego bagna 
wypisać – zdradził w rozmo-

wie Wyszkowski. Zdradził 
też, że to PRL-owska Służba 
Bezpieczeństwa wytypowała 
Tuska na lidera nowej partii 
„liberalnej”, która z KLD 
przekształciła się w Unię Wol-
ności, a później w Platformę 
Obywatelską.

To nagranie nie zyskało roz-
głosu, na jaki zasługuje, więc 
zamieszczamy je dla Państwa 
i zachęcamy do rozpowszech-
niania. Wielokrotnie tego typu 
materiały w niewyjaśnionych 
okolicznościach znikały z 
sieci, co dowodzi tylko, jak 
niektórzy boją się, że Polakom 
uda się dojść prawdy.

Redakcja wLocie.plTOP

To koniec Tuska! Jego znajomy 
ujawnił wstrząsającą prawdę! 
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Wojewoda wielkopolski Mi-
chał Zieliński ogłosił nabór 
wniosków o dofinansowa-
nie budowy, przebudowy lub 
remontu dróg powiatowych 
oraz gminnych z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg.

Do województwa wielko-
polskiego w ramach tegorocz-
nej edycji Programu trafią 
ponad 224 miliony złotych na 
dofinansowanie zadań gmin-
nych i powiatowych. Podział 
środków na dofinansowanie 
zadań pomiędzy zadania 
gminne i powiatowe wynosi 
60% do 40%. Samorządy 
gminne mogą ubiegać się o 

przyznanie środków w łącz-
nej wartości 134 milionów 
złotych, natomiast samorządy 
powiatowe o ponad 89 milio-
nów złotych.

- Zachęcam samorządy z te-
renu Wielkopolski do wzięcia 
udziału w naborze. To kolejna 
szansa na rozwój infrastruk-
tury drogowej w naszych ma-
łych ojczyznach. Możliwość 
dofinansowania inwestycji 
drogowych w powiatach oraz 
gminach wpłynie na zahamo-
wanie negatywnych skutków 
spowolnienia gospodarczego 
na poziomie regionalnym, 
zwiększy konkurencyjność 

gospodarczą oraz wpłynie na 
poprawę jakości życia obywa-
teli. Skorzystajmy z tej szansy 
- przekonuje wojewoda.

Wnioskodawca jest upraw-
niony do składania wniosków 
o dofinansowania zadań jed-
norocznych. Dofinansowa-
niem objęta może być budowa, 
przebudowa lub remont drogi 
powiatowej albo drogi gmin-
nej. Wniosek o dofinansowanie 
składa właściwy zarządca 
drogi. Ze środków Funduszu 
można uzyskać dofinanso-
wanie w wysokości nawet 30 
mln złotych - możliwe jest 
uzyskanie dofinansowanie w 

wysokości do 80% kosztów 
realizacji zadania.

Rządowy Fundusz Rozwoju 
Dróg jest wsparciem realizacji 
zadań na drogach zarządza-
nych przez jednostki samorzą-
du terytorialnego. Jego celem 
jest przyspieszenie powstawa-
nia nowoczesnej i bezpiecznej 
infrastruktury drogowej na 
szczeblu lokalnym.

Wnioski należy składać od 
20 lipca do 18 sierpnia 2021 
roku w formie papierowej na 
adres Wojewoda Wielkopolski, 
al. Niepodległości 16/18, 61-
713 Poznań.

Tomasz Stube

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2022

Ministerstwo Rodziny i Po-
lityki Społecznej konsultuje 
w Poznaniu projekt Strategii 
Demograficznej 2040

9 lipca 2021 r. w Urzędzie 
Wojewódzkim w Poznaniu 
odbyły się konsultacje projek-
tu Strategii Demograficznej 
2040. Demografia to jedno z 
największych, cywilizacyjnych 
wyzwań, z którymi mierzymy 
się także w regionach: w 2020 
roku dzietność w Wielkopol-
sce  wyniosła 1,51 – co ozna-
cza, że liczba mieszkańców 
będzie spadać. O tym, jak 
odwrócić ten niekorzystny 
trend i spełnić oczekiwania 
Polaków odnoście szczęśliwej 
rodziny, rozmawiali minister 
rodziny i polityki społecznej 
Marlena Maląg, wojewoda 
wielkopolskiMichał Zieliński 
oraz przedstawiciele jednostek 
samorządu terytorialnego. 

Demografia to jedno z klu-
czowych wyzwań, z którym 
jako społeczeństwo będziemy 
się mierzyć w najbliższych 
latach i dziesięcioleciach. Od 
1990 r. współczynnik dziet-
ności w Polce kształtuje się na 
poziomie niegwarantującym 
prostej zastępowalności poko-
leń, a w 2002 r. po raz pierwszy 
liczba zgonów była większa 
niż liczba urodzeń. Według 
prognozy ONZ jeśli nic się 
nie zmieni, to na koniec XXI 
wieku, liczba ludności Polski 
zmniejszy się o ponad 57% i 
będzie na poziomie 16,3 mln. 

Z myślą o przyszłych poko-
leniach i w celu odnowy demo-
graficznej kraju, 17 czerwca 
2021 r. Premier Mateusz Mo-
rawiecki, Minister Rodziny i 
Polityki Społecznej Marlena 
Maląg i Pełnomocnik Rządu 
do spraw Polityki Demogra-
ficznej Barbara Socha zapre-
zentowali projekt Strategii 
Demograficznej 2040, który 
zakłada wyjście z pułapki 
niskiej dzietności i zbliżenie 
się do poziomu gwarantują-
cego zastępowalność pokoleń 
poprzez długofalowe, wielo-
obszarowe działania likwidu-
jące bariery, które zniechęcają 
Polaków do realizowania ich 
aspiracji w zakresie rodziny. 
Wśród priorytetowych kierun-
ków interwencji są programy 
z Polskiego Ładu oraz nowe 
inicjatywy wspierające ela-
styczność i stabilność pracy 
oraz poprawę jakości ochrony 
zdrowia. 

Musimy przeciwdziałać 
negatywnym trendom
Szczegóły diagnozy oraz 

cele i kierunki interwencji 
Strategii Demograficznej 2040 
omówiła minister rodziny i 
polityki społecznej Marlena 
Maląg. Podkreśliła, że jeśli 
nie podejmiemy przemyśla-
nych, stabilnych, spójnych i 
kompleksowych działań, grozi 
nam zahamowanie rozwoju 

– co niekorzystnie wpłynie 
na warunki życia polskich 
rodzin w przyszłości i na całą 
gospodarkę. 

– Niekorzystne zmiany de-
mograficzne w Polsce postę-
pują i mają wpływ praktycznie 
na wszystkie obszary życia: 
społeczeństwo, gospodarkę 
czy kulturę. To realne zagro-
żenie, którego konsekwencje 
odczujemy wszyscy, w każdym 
regionie kraju. Dlatego dla 
osiągniecia wzrostu dzietno-
ści i zahamowania spadku 
populacyjnego, kluczowe jest 
wprowadzenie komplekso-
wej i długofalowej polityki 
prorodzinnej. Przy pracy nad 
projektem Strategii Demogra-
ficznej 2040przyjrzeliśmy się 
wynikom badań i przeanali-
zowaliśmy rozwiązania uzna-
wane za najlepsze na świecie. 
Teraz chcemy skonfrontować 
nasz projekt z lokalnymi wła-
dzami samorządowymi, które 
są najbliżej polskich rodzin – 
powiedziała minister Marlena 
Maląg.

Kluczowe obszary 
– W trakcie prac nad stra-

tegią zidentyfikowaliśmy 10 
obszarów, które utrudniają 
rodakom realizację planów o 
szczęśliwej rodzinie – w tym 
obszary wymagające pilnego 
działania: mieszkanie, łącze-
nie pracy i opieki nad dzieć-
mi oraz zdrowie, edukację i 
infrastrukturę. Będą na nie 
oddziaływać liczne programy 
Polskiego Ładu, ale mamy też 
nowe propozycje związane z 
poniesieniem elastyczności i 
stabilności pracy, która – jak 
wynika z badań – jest ważna 
dla podejmowania decyzji o 
posiadaniu dzieci – dodała 
minister Maląg.

Projekt Strategii Demogra-
ficznej 2040 powstał w oparciu 
o analizę ponad 650 badań. 
Konsultowany był się z wieloma 
różnymi środowiskami, aby 
w pełni poznać i zrozumieć 
wszystkie potrzeby i bariery 
wpływające na dzietność. 

Jak mówiła minister Ma-
ląg, kluczowym aspektem 
determinującym powodzenie 
polityki demograficznej jest 
podniesienie jakości zarzą-
dzania na wszystkich szcze-
blach, zarówno centralnych 
jak i samorządowych. Tylko 
wspólne zaangażowanie rządu, 
samorządów, organizacji poza-
rządowych i pełnomocników 
wojewodów do spraw rodziny 
może przynieść efekt w postaci 
odwrócenia negatywnego tren-
du demograficznego. 

– Na szczeblu samorządo-
wym pragniemy upowszech-
niać wiedzę i wspierać samo-
rządy w działalności proro-
dzinnej w obszarach niekoja-
rzonych do tej pory z polityką 
rodzinną jak np. kształtowanie 
ładu przestrzennego – dodała 

szefowa resortu rodziny. 
-  Wskaźnik dzietności w 

województwie wielkopolskim 
wynosił w ubiegłym roku 1,51. 
W województwie urodziło się 
35 885 dzieci. Te dane dobitnie 
potwierdzają potrzebę wdro-
żenia Strategii, która odwróci 
niekorzystny trend. Jestem 
przekonany, że przedstawione 
propozycje oraz kierunki inter-
wencji na trwale pozwolą nam 
zmienić perspektywę demo-
graficzną – ocenił wojewoda 
wielkopolski Michał Zieliński 

Konsultacje projektu 
Strategii Demograficznej 2040
Trwają konsultacje projek-

tu Strategii Demograficznej 
2040. W ramach konsultacji 
zaplanowanych zostało 16 
spotkań w 16 miastach w 
Polsce. Wszystkie informacje 
dotyczące projektu Strategii 
Demograficznej 2040 dostęp-
ne są na stronie Pełnomocnika 
Rządu do spraw Polityki De-
mograficznej - https://www.
gov.pl/demografia. 

Możliwość składania 
uwag i wniosków 
Pisemne uwagi na temat 

konsultowanego projektu moż-
na wysyłać na adres: Strategia-
demograficzna2040@mrips.
gov.pl. 

KLUCZOWE ELEMENTY 
STRATEGII DEMOGRA-
FICZNEJ 2040

Projekt Strategii Demogra-
ficznej 2040 koncentruje się na 
dzietności, ponieważ długofa-
lowo jest to najlepszy sposób 
na przywrócenie korzystnej 
struktury demograficznej pol-
skiego społeczeństwa. Dlatego 
strategicznym celem zapropo-
nowanym przez autorów doku-
mentu jest wyjście z pułapki 
niskiej dzietności i zbliżenie 
się do poziomu dzietności 
gwarantującego zastępowal-
ność pokoleń.

Eksperci zidentyfikowali 
10 obszarów wpływających na 
decyzję o posiadaniu dzieci i 
zaproponowali 12 kierunków 
interwencji w ramach 3 celów 
szczegółowych. Są to:

Cel  szczegó łow y 1  – 
Wzmocnienie rodziny:

a zabezpieczenie finansowe 
rodzin (konsekwentnie reali-
zowane od 2015 roku poprzez 
liczne programy, w tym Ro-
dzinę 500+),

a wsparcie w zaspokojeniu 
potrzeb mieszkaniowych ro-
dzin (kierunek priorytetowy 
MIESZKANIE),

a wsparcie trwałości rodzin,
a  popularyzacja kultury 

sprzyjającej rodzinie,
a wzmocnienie współpracy 

z III sektorem i innymi pod-
miotami działającymi na rzecz 
rodziny.

Cel szczegółowy 2 – Zno-

szenie barier dla rodziców 
chcących mieć dzieci

a rozwój rynku pracy przy-
jaznego rodzinie (kierunek 
priorytetowy PRACA),

a rozwój form opieki nad 
dziećmi (realizowany od 2015 
roku kierunek priorytetowy 
OPIEKA),

a rozwój opieki zdrowot-
nej (kierunek priorytetowy 
ZDROWIE),

a poprawa jakości i organi-
zacji edukacji,

a rozwój infrastruktury i 
usług potrzebnych rodzinom.

Cel szczegółowy 3 – Pod-
niesienie jakości zarządzania 
i wdrażania polityk

a podniesienie jakości za-
rządzania i wdrażania polityk 
na szczeblu centralnym,

a podniesienie jakości za-
rządzania i wdrażania polityk 
na szczeblu samorządowym.

W rezultacie powstał katalog 
104 różnych działań, z których 
wiele będzie realizowanych w 
ramach programów Polskiego 
Ładu. To m.in. Rodzinny Ka-
pitał Opiekuńczy, Mieszkanie 
bez Wkładu Własnego, Bon 
mieszkaniowy, Mój dom 70 
m², Maluch Plus, zwiększenie 
nakładów na zdrowie oraz pro-
gramy pośrednio realizujące 
postulaty Strategii - takie jak 
Program Świetlica i Żłobek w 
każdej gminie.

Zwiększenie 
elastyczności i stabilności pracy
Badania poprzedzające 

opracowanie Strategii dowio-
dły, że na podjęcie decyzji 
o urodzeniu dziecka duży 
wpływ ma poczucie bezpie-
czeństwa finansowego. Dlate-
go w ramach Strategii Demo-
graficznej 2040 rząd proponu-
je wprowadzenie dodatkowych 
rozwiązań zwiększających 
elastyczność i stabilność pracy.

Rozwiązania zwiększające 
elastyczność pracy:

a Gwarancja elastycznej 
pracy dla kobiet w ciąży oraz 
rodziców dzieci do lat 4 (praca 
zdalna, praca hybrydowa lub 
elastyczny czas pracy). Wybór 
będzie uzależniony od cha-
rakteru wykonywanej pracy 
oraz dokonywany w oparciu 
o porozumienie pracodawcy z 
pracownikiem.

a  Gwa ra ncja  pracy w 
zmniejszonym wymiarze go-
dzin dla kobiet w ciąży oraz 
rodziców dzieci do lat 4, po-
szerzona o zapis, że pracodaw-
ca nie może dyskryminować 
pracownika ze względu na 
wymiar czasu pracy poprzez 
wykluczenie go z przywilejów 
pracowniczych. 

a  Gwarancja, że różne 
elastyczne formy mogą być 
stosowane równocześnie, w 
zależności od charakteru wy-
konywanej pracy (dokonany w 

formie porozumienia praco-
dawcy z pracownikiem).

Rozwiązania zwiększające 
stabilność pracy:

a Ograniczenie możliwości 
zawierania umów o pracę na 
czas określony z osobami w 
wieku do 40 lat do maksymal-
nie 2 umów, na łączny czas 
nieprzekraczający 15 miesięcy.

a Ochrona przed zwolnie-
niem dla obojga rodziców 
(obecnie z takiej ochrony ko-
rzysta matka). Propozycja 
zmian obejmuje:

a Rozszerzenie przepisu i 
objęcie matek ochroną przez 
okres do roku po powrocie 
do pracy z urlopu macierzyń-
skiego lub rodzicielskiego 
(niezależnie od wymiaru czasu 
pracy).

a Wprowadzenie ochrony 
dla ojców w ciągu 1. roku 
życia dziecka. W przypadku 
małżeństw ta ochrona obowią-
zywałaby od momentu zajścia 
żony w ciążę.

a Wprowadzenie obowiązku 
poinformowania pracownika o 
uprawnieniach związanych z 
rodzicielstwem przy podpisa-
niu umowy o pracę.

Stabilność pracy i związa-
nego z nią stabilnego dochodu 
rodziny są ważne dla podej-
mowania decyzji o posiada-
niu dziecka. A kiedy ono się 
urodzi i skończy się urlop 
rodzicielski, kluczowe staje 
się połączenie obowiązków 
zawodowych obojga rodziców 
z opieką nad dziećmi, stąd de-
cyzja o włączeniu tego obszaru 
do priorytetowych kierunków 
działań.

Poprawa jakości ochrony 
zdrowia w kontekście demografii
W badaniach poprzedzają-

cych przygotowanie projektu 
Strategii Demograficznej bli-
sko 35 procent respondentów 
zadeklarowało, że wpływ na 
ich decyzję o posiadaniu dzie-
ci ma jakość systemu opieki 
zdrowotnej (w tym pediatrycz-
nej). Niemal tak samo często 
respondenci wskazywali na 
kwestię jakości opieki prena-
talnej i okołoporodowej.

Zwiększenie nakładów na 
ochronę zdrowia do 7% to je-
den z fundamentów Polskiego 
Ładu. Program przewiduje 
także szereg działań wprost 
adresujących zgłaszane przez 
respondentów problemy (np. 
Powszechny i bezpłatny dostęp 
do badań prenatalnych).

Poprawa jakości ochrony 
zdrowia to także jeden z prio-
rytetowych kierunków inter-
wencji projektu Strategii De-
mograficznej 2040, w ramach 
którego rekomendowane są 
dodatkowe działania, nieujęte 
w Polskim Ładzie.

Jednym z nich jest utworze-
nie (we współpracy z admini-
stracją samorządową) mode-

lowego centrum zajmującego 
się zdrowiem prokreacyjnym. 
Centrum będzie zapewniać:

a Kompleksową, wysoko-
specjalistyczną opiekę nad

- niepłodnymi parami oraz 
parami z doświadczeniem 
poronienia,

- rodzicami oczekującymi 
urodzenia dziecka,

- rodziną po urodzeniu 
dziecka;

a Edukację personelu me-
dycznego i pacjentów;

a Możliwość prowadzenia 
działalności naukowo-badaw-
czej.

Szczegóły rozwiązań z tego 
obszaru będą prezentowane 
w porozumieniu z Minister-
stwem Zdrowia po zakończe-
niu etapu uzgodnień.

Jak powstała Strategia 
Demograficzna 2040
Dok ument  powst a ł  na 

podstawie wielomiesięcznej 
analizy badań i ponad 650 
źródeł naukowych z Polski i 
zagranicy. Szczególny nacisk 
położono na znoszenie barier 
i tworzenie warunków dla 
powstawania i rozwoju rodzin 
jako miejsca przychodzenia 
na świat nowych członków 
społeczności i ich podstawowej 
socjalizacji.

W pracach nad Strategią 
wzięli udział przedstawiciele 
wielu środowisk: resortów, 
samorządów oraz partnerów 
społeczno-gospodarczych i 
ośrodków badawczych. Przy-
gotowanie dokumentu po-
przedziły konsultacje m. in. 
z przedstawicielami organi-
zacji kobiecych, rodzinnych, 
pracodawców i środowisk 
naukowych oraz analiza badań 
mających określić warunki 
do poprawy kondycji demo-
graficznej Polski. Dokonano 
pogłębionego przeglądu kra-
jowych i międzynarodowych 
badań naukowych i instrumen-
tów sprzyjających realizacji 
planów prokreacyjnych, wpro-
wadzanych w krajach Europy, 
Azji, i Stanów Zjednoczonych. 
W pracach nad strategią ak-
tywnie uczestniczyła Rada 
Rodziny oraz Rządowa Rada 
Ludnościowa.

Realizacja celów Strategii 
Demograficznej 2040 jest 
powiązana z realizacją funda-
mentalnych projektów wska-
zanych w Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju 
(SOR) i wymaga realizacji 
szeregu nowych inicjatyw. 
W realizację Strategii Demo-
graficznej włączone zostaną 
administracja centralna i sa-
morządowa, organizacje spo-
łeczne i ruchy obywatelskie, 
kościoły i związki wyznanio-
we, przedstawiciele świata 
nauki, twórcy i eksperci.

Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej, Departament 

Komunikacji i Promocji

Projekt Strategii Demograficznej 2040

w każdy wakacyjny weekend 
w innej miejscowości Mini-
sterstwo Obrony Narodowej 
organizuje „Wojskowe Kina 
Plenerowe” wraz z piknikami 
„Zostań Żołnierzem RP”. 
Będzie można bezpłatnie obej-
rzeć najlepsze polskie filmy 
wojenne z ostatnich 10 lat, a 
na piknikach spotkać się z żoł-
nierzami wojsk operacyjnych, 
spróbować żołnierskiej kuch-
ni, zobaczyć sprzęt wojskowy 
i inne atrakcje.

W niektórych miejscach 
będą punkty szczepień prze-
ciw COVID-19, preparatem 

firmy Johnson & Johnson 
podawanym w jednej dawce.

Więcej informacji w linku:
https://www.gov.pl/web/

obrona-narodowa/gotowi-na
-kino-pod-chmurka-rusza-
ja-wojskowe-kina-plenerowe

Wojskowe Kina 
Plenerowe
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FieldKomisja Europejska 
przedstawiła długoterminową 
wizję dla obszarów wiejskich 
UE, określając stojące przed 
nimi wyzwania i problemy 
oraz wskazując niektóre obie-
cujące możliwości, z jakich 
mogą skorzystać. Opierając 
się na prognozach i szerokich 
konsultacjach z obywatelami 
i innymi podmiotami na ob-
szarach wiejskich, w przed-
stawionym dziś dokumencie 
zaproponowano pakt na rzecz 
obszarów wiejskich i plan 
działania na rzecz obszarów 
wiejskich, które mają sprawić, 
że staną się one silniejsze, le-
piej skomunikowane, odporne 
i zamożne.

Aby skutecznie reagować na 
megatrendy i wyzwania zwią-
zane z globalizacją, urbaniza-
cją i starzeniem się społeczeń-
stwa oraz czerpać korzyści z 
transformacji ekologicznej i 
cyfrowej, należy opracować 
dostosowane do lokalnych 
warunków strategie i środki, 
uwzględniające różnorodność 
terytoriów UE, ich szczególne 
potrzeby i mocne strony.

W całej UE średni wiek 
mieszkańców na obszarach 
wiejskich jest wyższy niż w 
miastach, ponadto w nadcho-
dzącym dziesięcioleciu nastąpi 
powolny spadek populacji na 
tych obszarach. Jeżeli temu 
zjawisku towarzyszy brak 
łączności, słabo rozwinięta in-
frastruktura, brak zróżnicowa-
nych możliwości zatrudnienia 
i ograniczony dostęp do usług, 
takich jak transport publiczny, 
szkoły, szpitale i handel, ob-
szary wiejskie stają się mniej 
atrakcyjne jako miejsca do 
życia i pracy. Jednocześnie 
obszary wiejskie są aktywny-
mi uczestnikami transformacji 
ekologicznej i cyfrowej w UE. 
Osiągnięcie celów związanych 
z cyfrowymi ambicjami UE na 
2030 r. może zapewnić więcej 
możliwości zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich., 
niezwiązanych z rolnictwem 
i leśnictwem, tworząc nowe 
perspektywy rozwoju produk-
cji, a zwłaszcza usług, oraz 

przyczyniając się do poprawy 
rozmieszczenia geograficzne-
go usług i przemysłu.

Długoterminowa wizja dla 
obszarów wiejskich w UE ma 
na celu sprostanie tym wyzwa-
niom i problemom poprzez wy-
korzystanie pojawiających się 
obecnie możliwości związa-
nych z zieloną i cyfrową trans-
formacją UE oraz wniosków z 
pandemii COVID-19, a także 
poprzez określenie sposobów 
poprawy jakości życia na ob-
szarach wiejskich, osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju 
terytorialnego i pobudzenia 
wzrostu gospodarczego.

Pakt na rzecz obszarów 
wiejskich
Nowy pakt na rzecz obsza-

rów wiejskich będzie anga-
żował podmioty na szczeblu 
unijnym, krajowym, regional-
nym i lokalnym, aby ułatwić 
realizację wspólnych celów 
określonych w wizji, wspie-
rać spójność gospodarczą, 
społeczną i terytorialną oraz 
reagować na wspólne aspiracje 
społeczności wiejskich. Komi-
sja będzie ułatwiać te działania 
ramowe za pośrednictwem 
istniejących sieci i zachęcać do 
wymiany pomysłów i najlep-
szych praktyk na wszystkich 
szczeblach.

Plan działania UE 
na rzecz obszarów wiejskich
Komisja przedstawiła dziś 

również plan działania na 
rzecz pobudzenia zrównowa-
żonego, spójnego i zintegro-
wanego rozwoju obszarów 
wiejskich. Obszary wiejskie 
otrzymują już wsparcie w ra-
mach kilku obszarów polityki 
UE, które przyczyniają się do 
ich zrównoważonego, spra-
wiedliwego, ekologicznego i 
innowacyjnego rozwoju. Za-
sadnicze znaczenie dla wspie-
rania i wdrażania omawianego 
planu działania będą miały 
wspólna polityka rolna (WPR) 
i polityka spójności, jednak 
aby urzeczywistnić tę wizję, 
równocześnie podejmowane 
będą działania w wielu innych 

obszarach polityki UE.
W wizji i planie działania 

określono cztery dziedziny, 
w których realizowane będą 
inicjatywy przewodnie, aby 
obszary wiejskie stały się:

Silniejsze: wzmocnienie 
pozycji społeczności wiej-
skich, poprawienie dostępu do 
usług i ułatwienie innowacji 
społecznych;

Lepiej skomunikowane: 
poprawienie łączności – za-
równo transportu, jak i dostępu 
cyfrowego;

Odporne: ochrona zasobów 
naturalnych i zazielenianie 
działalności rolniczej w celu 
przeciwdziałania zmianie kli-
matu, przy jednoczesnym 
zapewnieniu odporności spo-
łecznej poprzez oferowanie 
dostępu do szkoleń i różnorod-
nych możliwości zatrudnienia 
wysokiej jakości;

Zamożne: zróżnicowanie 
działalności gospodarczej i 
zwiększenie wartości doda-
nej działalności rolniczej i 
rolno-spożywczej oraz agro-
turystyki.

Komisja będzie wspierać i 
monitorować wdrażanie planu 
działania UE na rzecz obsza-
rów wiejskich oraz regularnie 
go aktualizować, aby zapew-
nić jego aktualność. Będzie 
również nadal współpracować 
z państwami członkowski-
mi i podmiotami wiejskimi, 
kontynuując dialog na tematy 
dotyczące obszarów wiejskich. 

Ponadto wprowadzony zosta-
nie mechanizm oceny wpływu 
polityki na obszary wiejskie, 
który umożliwi przyjrzenie 
się polityce UE przez pryzmat 
potrzeb obszarów wiejskich. 
Celem jest lepsze określenie i 
uwzględnienie potencjalnego 
wpływu i skutków różnych 
strategii politycznych Komisji 
na zatrudnienie, wzrost gospo-
darczy i zrównoważony rozwój 
na obszarach wiejskich.

Ponadto w celu dalszej po-
prawy gromadzenia i analizy 
danych dotyczących obszarów 
wiejskich, w ramach Komisji 
utworzone zostanie centrum 
monitorowania obszarów wiej-
skich. Dostarczy ono danych 
potrzebnych do kształtowania 
polityki rozwoju obszarów 
wiejskich i pomoże w reali-
zacji planu działania na rzecz 
obszarów wiejskich.

Dalsze działania
Zaprezentowana dziś długo-

terminowa wizja dla obszarów 
wiejskich stanowi pierwszy 
krok w kierunku silniejszych, 
lepiej skomunikowanych, od-
pornych i zamożnych obsza-
rów wiejskich do 2040 r. Pakt 
na rzecz obszarów wiejskich i 
plan działania UE na rzecz ob-
szarów wiejskich będą kluczo-
wymi elementami służącymi 
osiągnięciu tych celów.

Do końca 2021 r. Komisja 
wraz z Komitetem Regionów 
rozpocznie analizę działań, 

które należy podjąć, aby osią-
gnąć cele wizji. Do połowy 
2023 r. Komisja podsumuje, 
jakie działania finansowane 
przez UE i państwa członkow-
skie zostały przeprowadzone 
i zaplanowane dla obszarów 
wiejskich. Na początku 2024 
r. opublikowane zostanie pu-
bliczne sprawozdanie, w któ-
rym określone zostaną obszary 
wymagające zwiększonego 
wsparcia i finansowania, a tak-
że dalsze działania w oparciu 
o plan działania UE na rzecz 
obszarów wiejskich. Dyskusje 
na temat sprawozdania zostaną 
uwzględnione w refleksji nad 
przygotowaniem wniosków na 
okres programowania 2028-
2034.

Kontekst
Potrzebę opracowania dłu-

goterminowej wizji dla obsza-
rów wiejskich podkreślono 
w wytycznych politycznych 
przewodniczącej Ursuli von 
der Leyen oraz w pismach 
określających zadania wice-
przewodniczącej Dubravki 
Šuicy, komisarza Janusza Woj-
ciechowskiego i komisarz 
Elisy Ferreiry. 

W art. 174 TFUE wzywa się 
UE do poświęcenia szczegól-
nej uwagi obszarom wiejskim, 
w celu wspierania harmonij-
nego rozwoju całej Unii oraz 
wzmacniania jej spójności 
gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej i zmniejszania 
dysproporcji w poziomach 
rozwoju różnych regionów.

W kwietniu 2021 r. prze-
prowadzono badanie Euroba-
rometru oceniające priorytety 
długoterminowej wizji dla 
obszarów wiejskich. Bada-
nie wykazało, że 79 proc. 
obywateli UE uważa, że UE 
powinna brać pod uwagę 
obszary wiejskie przy podej-
mowaniu decyzji dotyczących 
wydatków publicznych; 65 
proc. obywateli UE uważa, że 
lokalne terytoria lub regiony 
powinny mieć możliwość 
decydowania o tym, w jaki 
sposób wydawane są unijne 
środki przeznaczone dla ob-

szarów wiejskich; 44 proc. 
jako najważniejsze potrzeby 
obszarów wiejskich wskazało 
infrastrukturę transportową i 
łączność.

Od 7 września do 30 listopa-
da 2020 r. Komisja przeprowa-
dziła konsultacje publiczne na 
temat długoterminowej wizji 
dla obszarów wiejskich. Ponad 
50 proc. respondentów stwier-
dziło, że najbardziej palą-
cym problemem na obszarach 
wiejskich jest infrastruktura. 
43 proc. respondentów jako 
kolejną pilną potrzebę wska-
zało dostęp do podstawowych 
usług i udogodnień, takich jak 
woda i energia elektryczna, a 
także banki i urzędy pocztowe. 
Respondenci uważają, że w 
ciągu najbliższych dwudzie-
stu lat atrakcyjność obszarów 
wiejskich będzie w dużej mie-
rze zależeć od dostępności 
łączności cyfrowej (93 proc.), 
podstawowych usług i usług 
elektronicznych (94 proc.) oraz 
od poprawy realizacji celów 
środowiskowych i klimatycz-
nych w rolnictwie (92 proc.).

Wypowiedzi członków 
kolegium komisarzy
Wiceprzewodnicząca do 

spraw demokracji i demo-
grafii Dubravka Šuica po-
wiedziała: Prawie 30 proc. 
ludności UE mieszka na ob-
szarach wiejskich. Naszym 
celem jest znaczna poprawa 
ich jakości życia. Wysłucha-
liśmy ich obaw i wraz z nimi 
opracowaliśmy wizję przy-
szłości, uwzględniając nowe 
możliwości, jakie stwarza 
transformacja ekologiczna i 
cyfrowa w UE, oraz biorąc pod 
uwagę wnioski z pandemii CO-
VID-19. Dzięki niniejszemu 
komunikatowi chcemy nadać 
nowy impuls obszarom wiej-
skim, które mogą być atrakcyj-
nym, żywym i dynamicznym 
miejscem, nie tracąc swojego 
unikalnego charakteru. Chce-
my, aby obszary i społeczności 
wiejskie odgrywały większą 
rolę w budowaniu przyszłości 
Europy.
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Twitter post rectangular next 
generationKomisja wypłaciła 
800 mln euro w ramach Next-
GenerationEU, tymczasowego 
instrumentu finansowania 
odbudowy Europy i wspierania 
bardziej ekologicznej, cyfro-
wej i odpornej gospodarki po 
pandemii.

Płatności trafią do 41 pro-
gramów krajowych i regional-
nych w 16 państwach człon-
kowskich (Francja, Grecja, 
Czechy, Niemcy, Polska, Li-
twa, Holandia, Słowacja, Esto-
nia, Austria, Dania, Finlandia, 
Bułgaria, Szwecja, Portugalia 
i Chorwacja). Pochodzą one z 
inicjatywy wsparcia na rzecz 
odbudowy służącej spójności 
oraz terytoriom Europy (RE-
ACT-EU), która ma pomóc 
państwom członkowskim w 
finansowaniu środków reago-
wania kryzysowego i odbudo-
wy po pandemii koronawirusa. 
Fundusze z REACT-EU to 
dodatkowe zasoby uzupełnia-
jące bieżące programy polityki 
spójności.

Środki z inicjatywy REAC-
T-EU pozwolą wypełnić lukę 
między pomocą w sytuacjach 
nadzwyczajnych a długoter-

minowymi inwestycjami po-
legającymi na wzmocnieniu 
odporności systemów opieki 
zdrowotnej, utrzymaniu i two-
rzeniu miejsc pracy, w szcze-
gólności dla ludzi młodych, 
wspieraniu grup społecznych 
w najtrudniejszej sytuacji oraz 
zapewnianiu małym i średnim 
przedsiębiorstwom wsparcia w 
zakresie kapitału obrotowego i 
inwestycji.

REACT-EU finansuje ukie-
runkowane działania na rzecz 
transformacji ekologicznej i 
cyfrowej, które mają szybko 
zaradzić negatywnym skutkom 
pandemii, na przykład przez 
inwestycje w efektywność 
energetyczną, ekologizację ob-
szarów miejskich i cyfryzację.

Wypłata jest wynikiem 
udanego wdrożenia pierwszej 
pożyczki w ramach NextGe-
nerationEU. Dziesięciolet-
nie obligacje o wartości 20 
mld euro były największą 
w historii emisją obligacji 
instytucjonalnych w Europie 
i największą kwotą pozyskaną 
przez UE w ramach jednej 
transakcji. Do końca bieżą-
cego roku Komisja zamierza 
pozyskać około 80 mld euro 

w postaci finansowania długo-
terminowego, które ma zostać 
uzupełnione krótkotermino-
wymi eurobonami.

Wypowiedzi członków
kolegium komisarzy:
Komisarz ds. spójności i 

reform Elisa Ferreira powie-
działa: Cieszę się, że polityka 
spójności jest siłą napędową 
reagowania kryzysowego i 
odbudowy. REACT-EU stał 
się pierwszym sfinalizowanym 
instrumentem NextGenera-
tionEU. Programy w ramach 
instrumentu zostały przyjęte 
jako pierwsze, a obecnie płynie 
pierwsze wsparcie dla naszej 
gospodarki, przedsiębiorstw 
i pracowników. REACT-EU 
uzupełnia istniejące programy 
polityki spójności o impuls dla 
inwestycji, które mają pobu-
dzać solidną, sprawiedliwą i 
spójną odbudowę.

Komisarz ds. budżetu i ad-
ministracji Johannes Hahn 
dodał: Cieszę się, że udało 
nam się rozpocząć emisję 
NextGenerationEU zgodnie z 
planem. Od dziś pieniądze z 
NextGenerationEU mogą być 

wykorzystywane za pośred-
nictwem instrumentu REAC-
T-EU, który pomoże naszym 
regionom i miastom w wyjściu 
z pandemii i zbudowaniu bar-
dziej ekologicznej, cyfrowej i 
odpornej Europy.

Droga do gospodarki realnej
Dodatkowe fundusze będą 

przekazywane przede wszyst-
kim za pośrednictwem Eu-
ropejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego (EFRR) 
i Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS), w tym Ini-
cjatywy na rzecz zatrudnienia 
ludzi młodych. Część nowych 
zasobów zostanie również 
wykorzystana na uzupełnie-
nie Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrze-
bującym (FEAD) w okresie 
2014–2020.

Aby zapewnić państwom 
członkowskim maksymalną 
pomoc, uproszczono warunki 
wykorzystania dodatkowych 
zasobów:

a współfinansowanie kra-
jowe nie jest obowiązkowe 
– oznacza to, że UE może po-
kryć 100 proc. kosztów, jeżeli 

państwa członkowskie uznają 
to za konieczne,

a możliwa jest natychmia-
stowa pomoc gotówkowa w 
formie 11 proc. zaliczki, która 
pomoże zapewnić szybką re-
alizację wsparcia i zapobiec 
wąskim gardłom,

a nie ma warunków wstęp-
nych ani wymogów dotyczą-
cych koncentracji tematycznej 
i alokacji według kategorii 
regionów; zakres wsparcia 
jest szeroki i możliwe są prze-
sunięcia między EFRR a EFS,

a możliwe jest wsteczne 
finansowanie projektów reali-
zowanych od 1 lutego 2020 r.

Zapewnienie 
przejrzystości i rozliczalności
Wraz z pierwszymi płatno-

ściami na platformie otwartych 
danych Komisji w obszarze 
spójności umieszczono nową 
tabelę REACT-EU, która ma 
dostarczać aktualnych infor-
macji na temat wykorzystania 
zasobów REACT-EU w całej 
UE. Oprócz danych dotyczą-
cych konkretnych obszarów 
inwestycyjnych w podziale 
na fundusze akcent położono 
na zagadnienia przekrojowe, 

takie jak zielone, cyfrowe i 
konkretne środki w dziedzinie 
dostosowania się do zmiany 
klimatu. Tabela powstała, aby 
ułatwić publiczny dostęp do 
danych oraz zapewnić przej-
rzystość i rozliczalność.

Kontekst
NextGenerationEU to tym-

czasowy instrument odbudo-
wy o wartości około 800 mld 
euro w cenach bieżących, 
który ma wesprzeć odbudowę 
Europy po pandemii korona-
wirusa i pomóc zbudować 
bardziej ekologiczną, cyfrową 
i odporną Europę. Aby sfi-
nansować NextGenerationEU, 
Komisja Europejska, w imie-
niu UE, zaciągnie do końca 
2026 r. pożyczki na rynkach 
kapitałowych na kwotę do 
około 800 mld euro, z cze-
go 407,5 mld euro zostanie 
przeznaczone na dotacje (w 
ramach RRF, REACT-EU i 
innych programów z budże-
tu UE), a 386 mld euro na 
pożyczki. Przełoży się to na 
wolumen pożyczek wynoszą-
cy średnio około 150 mld euro 
rocznie.

autor: Komisja Europejska

Unijna długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich

Unia wypłaca pierwsze 800 mln euro 
na odbudowę po kryzysie
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Szanowna Pani Prezydent 
Landtagu, Szanowny Panie 
Premierze Landu,

Szanowni Deputowani, 
Szanowni Widzowie,

moje wystąpienie chciałbym 
rozpocząć od podziękowa-
nia za zorganizowanie tego 
ważnego wydarzenia. Bran-
denburgia jest, o ile wiem, 
jedynym landem, który coś 
takiego zaplanował.

Dziś mija 30 lat od podpi-
sania przez Polskę i Niemcy 
traktatu o dobrym sąsiedz-
twie i przyjaznej współpracy. 
Jest to akt prawny do dziś 
wyznaczający nasze relacje, 
akt, który niejako nakazuje 
nam pokojowe współistnie-
nie, przyjazną współpracę dla 
dobra całej ludzkości. Jest też 
przykładem tego, że wielowie-
kowa niechęć, nawet niena-
wiść, może się przekształcić 
przyjazne sąsiedztwo, opar-
te na zasadzie obopólnych 
korzyści. Często w swych 
wystąpieniach podkreślam, 
że to Polska (obok krajów 
bałtyckich) była największą 
ofiarą, przegranym drugiej 
wojny światowej. Niemcy zo-
stały wprawdzie splądrowane 
i podzielone, ich większa część 
szybko jednak stała się ważną 
częścią Zachodniej Europy, 
wsparta pomocą polityczną 
(vide demokracja) i gospo-
darczą (vide Plan Marshalla) 
Stanów Zjednoczonych.

Zamordowano 6 milionów Ży-
dów, w tym 3 milionów obywa-
teli Polski. To niepowetowana 
strata i haniebna zbrodnia. 
Wkrótce jednak powstało pań-
stwo Izrael, jako swego rodzaju 
zadośćuczynienie za tę okrop-
ną hekatombę. Wspaniale się 
rozwijające, wolne państwo 
Żydów, po ponad 20 wiekach 
nieistnienia! A co otrzymała 
Polska, oficjalnie przecież 
zwycięzca drugiej wojny świa-
towej? 60-letnie zniewolenie 
przez sowiecki komunizm, 
skutkujące degeneracją tkanki 
społecznej, stagnacją gospo-
darki i militarnymi zapędami 
w kierunku podboju zachodnie 
Europy. Dlatego jako amba-
sador mam co roku dylemat, 
czy hucznie obchodzić zakoń-
czenie II Wojny Światowej. 
Bo dla nas ona się nie do końca 
zakończyła, o czym świadczy 
niemal 300-tysięczna armia 
partyzancka, podporządko-
wana Rządowi RP na emi-

gracji. Dlatego dla Polski 
istotniejsze jest uświadomie-
nie światu niepodważalne-
go a często ignorowanego 
faktu, że II Wojna Światowa 
rozpoczęła się w 1 września 
1939 roku atakiem faszy-
stowskich Niemiec na Polskę, 
a nie w 1941 roku, napaścią 
na Związek Radziecki.

Dzięki wspaniałej kulturze, 
także politycznej, kulturze, 
w której tak ważną rolę ode-
grało chrześcijaństwo, polskim 
i radzieckim komunistom nie 
udało się przekształcić pol-
skiego społeczeństwa w bez-
refleksyjną masę zatomizo-
wanych jednostek ludzkich, 
podporządkowaną obłędnym, 
totalitarnym ideom. Legen-
darne polskie umiłowanie 
wolności prowadziło do kilku 
zrywów przeciwko komu-
nistycznej władzy, zrywów, 
których kwintesencją były 
narodziny masowego ruchu 
oporu, jakim była Solidarność. 
Solidarność bardzo szybko 
wydała deklarację, która obu-
rzyła komunistyczne władze 
w Polsce i w Związku Ra-
dzieckim, deklarację o prawie 
narodu niemieckiego do samo-
stanowienia, a to także znaczy: 
do życia w jednym państwie, 
zgodnie z wolą narodu. To zaś 
stworzyło podwaliny pod trak-
tat, którego okrągłą rocznicę 
dziś świętujemy.
Kiedy przed kilkoma dniami, 
na prośbę prezydenta Andrzeja 
Dudy, ponownie studiowałem 
Traktat, to nasunęło mi się 
wiele wniosków. Na przykład 
ten, że jego bardzo ważnym 
motywem było zapewnienie 
pokoju, tzn. zapobieżenie przy-
szłej wojnie. Tym, co przebija 
najmocniej było jednak to, 
że Polska jednoznacznie za-
deklarowała swą przynależ-
ność do Zachodniej Europy, 
do dziedzictwa kultury śród-
ziemnomorskiej, zaś Republi-
ka Federalna Niemiec zade-
klarowała swoją wolę pomocy 
Polsce w drodze prowadzącej 
do cywilizacyjnego odrodze-
nia, po wyrwaniu się spod 
kurateli Związku Sowieckiego. 
Widać to wyraźnie w bardzo 
wielu artykułach traktatu.

Podczas lektury Traktatu na-
suwa się też myśl, że w wielu 
elementach stracił on już swą 
aktualność. Dokonały się już 
bowiem procesy, które tam 
były dopiero zapowiadane. 
Polska jest od 1999 roku człon-
kiem NATO. Jako radca amba-

sady RP w Bonn zjeździłem 
wówczas tysiące kilometrów, 
by przekonać mieszkańców 
niekiedy nawet małych miej-
scowości RFN, że możemy być 
wiarygodnym członkiem tej 
organizacji, organizacji, która 
zapobiegła III Wojnie Świa-
towej.

W roku 2004, przy wydatnej 
pomocy Niemiec, wstąpiliśmy 
do Unii Europejskiej, co ozna-
czało szansę na niebywały 
skok cywilizacyjny. Szansę, 
którą Polska wykorzystała, 
mimo początkowych trudno-
ści, wynikających z obecności 
komunistów w życiu gospodar-
czym i politycznym. Widać 
to szczególnie dziś, gdy po sze-
ściu latach rządów prawdziwe-
go gospodarza, w warunkach 
pandemii, mamy najniższe 
bezrobocie w Unii Euro-
pejskiej, najwyższy wzrost 
gospodarczy i staliśmy się 
piątym partnerem gospodar-
czym Niemiec. A jeśli chodzi 
o eksport z Polski do Niemiec 
to jest nawet lepiej, bo za-
jęliśmy miejsce na podium, 
po Chinach i Niderlandach, 
wyprzedzając niedawno Stany 
Zjednoczone, Francję i Wło-
chy. Czy ktoś sobie to w 1991 
roku w ogóle wyobrażał? Bez 
traktatu Polsko-Niemieckiego 
nie byłoby to możliwe.
Oczywiście są w traktacie 
elementy, z których realiza-
cji Polacy nie są zadowoleni 
i o których realizację będzie-
my ciągle zabiegać. Chodzi 
zwłaszcza o Polaków zamiesz-
kałych w Niemczech, którym 
w traktacie odmówiono prawa 
do bycia uznanymi za mniej-
szość narodową. A byli nią 
przecież przed wojną. Nie-
sławny Dekret Göringa pozba-
wił ich tego prawa, skazując 
na śmierć tysiące działaczy po-
lonijnych. Państwo niemieckie 
zrabowało wtedy cały majątek 
polskich organizacji w Trze-
ciej Rzeszy, głównie Związ-
ku Polaków w Niemczech. 
I do dziś ma ogromny problem 
z oddaniem Związkowi choćby 
jednego z pięciu zabranych 
domów na jednej z ulic Bo-
chum. Domu, który ma stać 
się centrum życia polonijnego 
w tym regionie. Od 2016 roku, 
to jest od mojego przybycia 
do Niemiec jako ambasado-
ra, trwają przepychanki, kto 
i za ile ma wyremontować 
ten dom i zwrócić go w stanie 
zdatnym do użytku Związkowi 
Polaków w Niemczech.
Inny punkt, który w naszym 

przeświadczeniu nie jest reali-
zowany, to nauczanie języka 
polskiego dla dzieci Polaków 
zamieszkałych w Niemczech. 
Długo panowało to bowiem 
przeświadczenie, że nauka 
języka ojczystego spowalnia 
przyswajanie sobie języka nie-
mieckiego, a przez to utrudnia 
zadomowienie się w Niem-
czech. Ostatnio takie myślenie 
przezwyciężono, a premier 
Brandenburgi, pan dr Woidke, 
był jednym z pierwszych, któ-
rzy jasno stwierdzili, że znajo-
mość dwóch języków daje oby-
watelowi dodatkową kwalifi-
kację, zawodową i kulturową.

Ale w Niemczech nadal nie 
rozumie się różnicy między 
systemowymi, to jest szkol-
nymi, i poza-systemowymi, 
to jest społecznymi, punktami 
nauczania polskiego języ-
ka, historii i kultury. A dość 
jasno wynika to z Traktatu. 
Nauczanie języka polskiego 
próbuje się zmieścić w unijnej 
kategorii „Herkunftssprache”, 
podczas gdy Traktat polsko-
niemiecki daje coś więcej 
– daje prawo do przyswajania 
sobie polskiego (oraz niemiec-
kiego) jako „Muttersprache”.
Od 5 lat próbuję uświadomić 
tę różnicę urzędnikom Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych. 
A w tym czasie szkoły społecz-
ne, w tym katolickie, wegetują, 
tracąc uczniów i nauczycieli.
Polska wywiązuje się z za-
pisów Traktatu dotyczących 
finansowania nauki języka 
niemieckiego mniejszości 
niemieckiej w Polsce. Za-
tem efekt jest taki, że uboż-
szy kraj, jakim jest Polska, 
wydaje na stosunkowo nie-
wielką grupę dolnośląskich 
Niemców 50 milionów euro 
rocznie, a bogate Niemcy nie 
są w stanie znaleźć sposobu, 
by zasilić szkolnictwo polo-
nijne zaproponowaną dopiero 
w bieżącym roku kwotą 5 mln 
. Nie muszę Państwu mówić 
jak drażni to nie tylko polską 
mniejszość w Niemczech, ale 
także polskie społeczeństwo.
Mam nadzieję, że te dwie kwe-
stie: finansowanie nauki języ-
ka polskiego poza systemem 
szkolnym oraz zwrot choćby 
części majątku organizacji 
polonijnych, zostaną po ukon-
stytuowaniu się nowego rzą-
du niemieckiego wreszcie 
rozwiązane. W Polsce jesz-
cze niedawno dyskutowano 
o tym, czy nie powinniśmy 
po tych 30-tu latach zawrzeć 
nowego traktatu, na podo-

bieństwo tego, który niedawno 
podpisano w Aachen między 
Francją i Niemcami . Opinie 
w tej sprawie są podzielone, 
wydaje się jednak, że wobec 
procesów, które zaszły w Eu-
ropie oraz wobec zmian, które 
nastąpiły w Polsce i w Niem-
czech, nie jest to celowe. Trze-
ba raczej doprowadzić do tego, 
żeby te drobne sprawy, które 
w polskich oczach zakłócają 
jednoznacznie pozytywną 
ocenę Traktatu znalazły god-
ne rozwiązanie.

Szanowni Państwo!
Niedawno przeczy t a łem 
w mediach, iż Brandenburgia 
chce zmienić są konstytucję, 
umieszczając w niej zapis 
o przyjaźni między Polską 
i Brandenburgią. Muszę przy-
znać, że byłem tym głęboko 
poruszony, bo to doskonały 
znak także dla innych landów, 
nie tylko dla tych, które grani-
czą z moim krajem. Nie mogę 
jednak nie dodać, że deklara-
cja o przyjaźni to olbrzymie 
zobowiązanie. Od przyjaciół 
wymaga się bowiem więcej 
niż od zwykłych znajomych 
czy sąsiadów. Wymaga się 
na przykład głębszego wnik-
nięcia w to, co naprawdę dzieje 
się u przyjaciela, już nie tylko 
sąsiada. A to oznacza podej-
mowanie prób przedarcia się 
przez antypolskie – świadomie 
mówię „antypolskie”, a nie 
„antyrządowe” – narracje, 
które dominują w odniesieniu 
do Polski w niemieckich me-
diach. Polska ma w tej chwili 
najlepszy rząd od 30 lat, rząd 
który realizuje wreszcie ideały 
ruchu Solidarność. I dlatego 
wygrał kolejne wybory. Suk-
cesy tego rządu w zakresie 
gospodarki, bezpieczeństwa, 
szkolnictwa czy kultury są nie-
podważalne. Aby go wesprzeć 
zawiesiłem na pięć lat swą 
karierę naukową i ponownie 
wstąpiłem do służby dyploma-
tycznej. Natomiast niemiecka 
telewizja publiczna, finanso-
wane ze środków publicznych 
radiostacje oraz czołowe ga-
zety piszą o Polsce jako kraju 
niemal totalitarnym, kraju bez-
prawia i upadku demokracji.

To, z czym naprawdę mamy 
w Polsce do czynienia to swego 
rodzaju „zdrada elit”, w tym: 
„rokosz” sędziów, którzy po-
rzucili ideały swego zawodu. 
Olga Tokarczuk, uwielbiana 
w Niemczech polska noblistka, 
często tu zapraszana, powie-
działa ostatnio w wywiadach 

udzielanych za granicą, że nie 
widzi różnicy między Polską 
a Białorusią. Trudno o większy 
absurd. Ale nikt nie zareago-
wał. Tydzień temu odbyła się 
w berlińskim MSZ doroczna 
konferencja ambasadorów. 
Gościem konferencji była mi-
nister spraw zagranicznych 
Norwegii. W swym wystą-
pieniu stwierdziła, że jej kraj 
pozbawił właśnie niektóre 
regiony Polski dostępu do tak 
zwanych funduszy norwe-
skich, bo regiony te ogłosiły się 
strefami wolnymi od LGBT. 
Powiedziała to w obecno-
ści około 150 ambasadorów 
niemieckich z całego świa-
ta. A jest to oczywisty fake 
news, czyli celowo zmyślone 
kłamstwo, o czym od dawna 
wiadomo. Pewien lewicowy 
aktywista odwiedzał rozmaite 
gminy, które opowiedziały 
się za ochroną rodzin i dzieci 
przed nachalną seksualizacją. 
Przywoził z sobą gotowe tabli-
ce z napisem LGBT Free Zo-
nes i przytwierdzał je do nazw 
miejscowości, po czym je fo-
tografował i wysyłał do Parla-
mentu Europejskiego lub za-
chodnich gazet.W Niemczech 
bierze się jednak istnienia 
takich stref za fakt.

Szanowni Państwo,
żyjemy w osobliwym czasie, 
w epoce tak zwanej „pono-
woczesności”, epoce, w której 
narracje, a więc także fake 
newsy, często zastępują praw-
dę. Zastępują prawdę, bo nie 
chce się nam jej szukać. Nie 
mamy czasu, nie mamy ochoty, 
nie interesuje nas aż tak bar-
dzo. W 30 rocznicę traktatu 
polsko-niemieckiego chciał-
bym wyrazić pragnienie, 
by narodziło się w Niemczech 
autentyczne zainteresowanie 
Polską: polską kulturą, pol-
skim stylem życia, polskim 
systemem wartości. Takie, ja-
kie ma miejsce w odniesieniu 
do Francji. Polska ma wspa-
niałą, ponad 1000-letnią hi-
storię, pełną niepowtarzalnych 
osiągnięć i ciekawych insty-
tucji. I chciałaby proponować 
Europie sprawdzone wartości, 
a nie tylko być przymuszana 
do przyjmowania narzucanych 
rozwiązań. O taką Europę 
musimy wspólnie walczyć, 
bo tylko taka Europa ma szan-
se przetrwać!
Jeszcze raz dziękuję za za-
proszenie i dziękuję pań-
stwu za uwagę.

Andrzej   Przyłębski
Ambasador RP  w  Niemczech  

Wystąpienie Ambasadora Przyłębskiego podczas uroczystej sesji 
parlamentu Brandenburgii z okazji 30-lecia Traktatu Polsko-

Niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej 
współpracy (Poczdam, 17.06.2021)

U papieża Franciszka na au-
diencji był nuncjusz apostol-
ski w Polsce abp. Salvatore 
Pennnacchio. Przedstawił 
papieżowi prawdziwy obraz 
polskiego Kościoła, że jest w 
stanie krytycznym. 

Wkrótce po audiencji nasi 
biskupi zostali w trybie pilnym 
wezwani do Rzymu. Wiado-
mość powtórzyły wszystkie 
media. Przypuszczenie, że 
papież traci powoli cierpliwość 
do polskiego Episkopatu, po-
nieważ wyraźnie lekceważy 
papieskie decyzje i polecenia. 
Każdy biskup diecezjalny jest 

zobowiązany raz na pięć lat 
złożyć wizytę „ad limina”, 
czyli sprawozdanie ze swojej 
działalności. 

Nie ulega wątpliwości, że 
rozmowy będą dłuższe i papież 
będzie miał dużo do powiedze-
nia biskupom polskim. 

Wiele osób związanych z 
Watykanem, zwraca uwagę, 
że do Watykanu napływa coraz 
więcej zgłoszeń, wskazujących 
na zaniedbania polskich bisku-
pów przy wyjaśnianiu spraw 
dotyczących wykorzystania 
seksualnego małoletnich przez 
część duchownych. 

To nie są pojedyncze spra-
wy, ale jest ich zdecydowanie 
więcej. Powołanie Komisji 
Rządowej czy Komisji Episko-
patu nic nowego nie wniosło. 

Przedstawiciele Funda-
cji „Nie lękajcie się” oraz 
posłanka Joanna Scheuring
-Wielgus w lutym 2019 roku 
przekazali papieżowi raport 
o nadużyciach seksualnych 
duchownych w Polsce i braku 
reakcji polskiego episkopatu 
na przypadki pedofilii wśród 
księży. We wrześniu  biskupi 
mają być w Rzymie.

Tekst: Zygmunt Tomkowiak

No czyli ogólnie z tym TSUE 
dobrze się stało.
BO WSZYSCY ZOBACZY-
LI CO TO ZA BURDEL 
JEST...

Poza tym takich niewyko-
nanych orzeczeń TSUE w 
Europie jest cała masa wiec 
niema co sie podniecać. A 
jeżeli ruski Korwin krzyczy, 
że trzeba ukarać Łukaszenkę 
a UE natychmiast zwołuje 
posiedzenie to oznacza że 
Łukaszenka nie do końca 
skonsultował swoje ekscesy z 
Putinem, okazał się nadgor-

liwy i zdaje się że rozgrywa 
jakąś swoją osobistą ambi-
cjonalną wojenkę z opozy-
cjonistą.

Gdyby cała sprawa była 
rozkazem Putina to po 
pierwsze Korwin krzyczał-
by że Łukaszenka bardzo 
dobrze zrobił i że cały świat 
ma się od niego odpier... bo 
na Białorusi panuje wolność 
i kapitalizm bo można tam 
kupić tanie żarówki tak jak 
to zwykle ma w zwyczaju a 
po drugie UE też siedziała 
by cicho na polecenie znanej 

agentki NRD-owskiego 
STASI tak jak to zwykle ma 
w zwyczaju. Ruski Korwin 
zawsze zaczyna kwiczeć jak 
zarzynana tępym kozikiem 
w chlewie brudna świnia 
tylko wtedy kiedy coś na 
świecie dzieje się nie pomy-
śli mateczki rossiji....

I dlatego warto od czasu 
do czasu posłuchać co tam 
stękaMichalkiewicz z Kor-
winem bo wtedy wiemy jaki 
smród.

St. Mączkowski

Polscy biskupi wezwani do Rzymu?Co to za burdel jest...



Str. 12 POWIATY-GMINY
26 lipca 2021

Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej 15 lipca 
ogłosił wyrok w sprawie 
C-791/19 ze skargi Komisji 
Europejskiej przeciwko 
polskiemu rządowi na model 
odpowiedzialności dyscy-
plinarnej sędziów. Komisja 
skierowała skargę w paź-
dzierniku 2019 roku.

Wielka Izba TSUE orzekła, 
że zbudowany przez rządzącą 
Zjednoczoną Prawicę system 
dyscyplinowania sędziów, 
w tym Izba Dyscyplinarna 
dodana do Sądu Najwyższego 
w 2018 roku, są sprzeczne z 
prawem Unii Europejskiej.

TSUE uwzględnił wszyst-
kie zarzuty podniesione 
przez Komisję Europejską i 
stwierdził, że Polska uchybiła 
swoim zobowiązaniomwyni-
kającym z prawa Unii.

Według wyroku TSUE 

system dyscyplinowania sę-
dziów w Polsce nie zapewnia 
niezależności oraz bezstron-
ności. Podkreślono, że nie 
jest wolny od wpływów wła-
dzy, ponieważ sędziów Izby 
Dyscyplinarnej nominuje 
Krajowa Rada Sądownictwa, 
którą z kolei powołuje Sejm.

Zgadzam się z wyrokiem 
TSUE i uważam, że skoro 
Polska, jako sygnatariusz 
Traktatu Lizbońskiego zobo-

wiązała się do przestrzegania 
prawa unijnego, to powinna 
wywiązywać się z posta-
nowień Traktatu. Jak głosi 
stara maksyma: umów należy 
dotrzymywać.

Skandaliczne są działania I 
Prezes Sądu Najwyższego 
Małgorzaty Manowskiej, 
która ogłosiła, że nie wykona 
dwóch orzeczeń TSUE 
dotyczących nielegalnej Izby 
Dyscyplinarnej.

Działania te obserwowane 
są przez naszych partnerów 
międzynarodowych, sędziów 
TSUE i stawiają Polskę w 
bardzo złym świetle. Konse-
kwencje tych samowolnych 
działań, politycznych rozgry-
wek Zjednoczonej Prawicy 
mogą być bolesne i daleko 
idące. Kary finansowe, od-
cięcie od środków unijnych to 
następstwa, które odbiją się 
na całym społeczeństwie. 

Senator Wojciech Ziemniak 
zgadza się z wyrokiem TSUE

Miło nam donieść o wyjąt-
kowym wyróżnieniu, współ-
pracującego z naszą redakcją,  
Pana Zbigniewa Rotha, na-
dając mu w dniu 29 czerwca 
2021 roku, z ramienia władz 
Uniwersyteckich Maroko i 
Meksyku, najwyższy możliwy 
tytuł naukowy Doktor Ho-
noris Causa.W uzasadnieniu 
czytamy: „Twoje działania na 
rzecz ludzkości napełniają nas 
dumą, zapraszamy do dalszego 
budowania lepszego człowie-
czeństwa dla wszystkich w 
miłości i komunikacji, poprzez 
sztukę, edukację i kulturę.
Witamy w naszej Międzyna-
rodowej Wspólnocie”.

Zbigniew Roth, to osoba 
niezwykle aktywna, nie tylko 
na lokalnym poznańskim po-
dwórku, ale człowiek znany 
daleko poza granicami kraju. 
Jego pasją są muzyka i poezja, 
z którą kroczy przez swoje 
życie, prezentując i doskonaląc 
stale swój warsztat autorski od 
64 lat. Jest człowiekiem wielu 
talentów, co jest zauważane 
wszędzie, gdzie dociera ze 
swoją twórczością, do której 
tylko też się nie ogranicza. 
Jest członkiem wielu Stowa-
rzyszeń w kraju i zagranicą 
w tym również takich, gdzie 
otrzymał status Członka Ho-
norowego, np. w dwóch Kołach 
Literackich w Chicago USA 
oraz w Polskim Towarzystwie 
PTAAAK w Poznaniu Polska. 
Jest również pomysłodawcą i 
animatorem Kultury a do jego 
autorskich dokonań, należy 
Międzynarodowy Festiwal 
Kompozytorów,Autorów 60+ 
o Srebrny LaurPegaza,którego 

jest pomysłodawcą i Dyrek-
torem Artystycznym, auto-
rem Hymnu tego Festiwalu, 
współorganizatorem Zjazdu 
Zbigniewów w Lublinie, i jest 
autorem Hymnu tego Zjaz-
du,pomysłodawcą Spotkań z 
Kulturą i Sztuką w Rodzin-
nych Ogrodach Działkowych, 
dla którego to wydarzenia 
mającego już długą tradycję 
również skomponował Hymn. 
Jednak w swojej twórczości 
zawsze wykazuje empatię dla 
osób słabych, chorych, pora-
nionych przez los. Jest dzia-
łaczem społecznym, ojcem 
wielodzietnej rodziny aktual-
nie dziadkiem oczekującym na 
kolejnego wnuka. Ta ścieżka 
pro społeczna i prorodzinna, 
poprowadziła go do wspaniałej 
inicjatywy, jaką jest założenie 
przez niego  jesienią 2020 roku 
Stowarzyszenia Artystów i 
Autorów Świata SAPS, które-
go jest Prezydentem. 

Efektem tego i wcześniej-
szych działań p.Zbigniewa 
stał się fakt, że na początku 
bieżącego roku 2021 otrzymał 
tytuł z trzech Światowych or-
ganizacji Międzynarodowego 
Ambasadora Pokoju ,takich 
jak Word Literary Forum for 
Pace and Human Rights, Bie-
nvenue Cercle Universal des 
Ambassadeurs de la Paix Suis-
se /France oraz Światowego 
Instytutu Pokoju: World Insti-
tute For Pace, reprezentowany 
przez Prezydenta Lamina Ka-
miludeen Omotoyosi z Nigeri. 
Efektem tych nominacji stało 
się nadanie p.Zbigniewowi 
Roth tytułu Doktora Amba-
sadora. Międzyczasie p.dr. 

Amb. Zbigniew Roth , wydaje 
swojego pierwszego ebooka w 
języku angielskim we współ-
pracy ze słynną poetką Indyj-
ską prof. Jyotirmaya Thakur, 
wykładowcą Literatury w 
Londynie, zaproszony przez 
nią do wspólnego tomu poezji 
pt. „Poetry Beyond Broders” 
wydanym przez Wydawnic-
two Angielskie Shopizen. W 
tym tomie poezji p. Zbigniew 
publikuje 50 swoich wierszy 
w języku angielskim, co w 
tym momencie rodzi pytanie 
dlaczego Pan Zbigniew Roth 
ma na swoim koncie wydanie 
kilku tomików swojej po-
ezji w języku polskim przez 
Wydawnictwo DSP Chicago 
USA, a nie na Ojczystej ziemi 
choćby w swoim rodzinnym 
Poznaniu !!! Jego aktywność 
daleko poza granicami Polski 
promuje nasz kraj i ukocha-
ne autora miasto Poznań, to 
dlaczego Poznań nie promuje 
osoby tak docenianej w świe-
cie Poznaniaka? Pewnie jest to 
odzwierciedleniem starego jak 
świat porzekadła: najciemniej 
pod latarnią. Co dziwniejsze 
w minionym 2020 roku, na 
Facebooku, na którym p. Zbi-
gniew publikuje na bieżąco 
swoja twórczość, na początku 
Pandemii Covid -19, fani tego 
autora wystąpili do władz Wo-
jewództwa, m.Poznania i Mi-
nisterstwa Kultury z otwartym 
apelem o nagrodzenie i zauwa-
żenie dorobku artystycznego, 
pracy twórczej, społecznej i 
postawy obywatelskiej w/w. 
Przykre jest, że na razie brak 
jakiejkolwiek odpowiedzi.

Roman Szymański

Zbigniew Roth -  Nie szuka pereł 
- nie marzy o złocie

Długo oczek iwane nowo 
wybudowane schronisko dla 
zwierząt przy ul. Kobylepole 
52 zostało otwarte. Około 300 
psów i 300 kotów w komforto-
wych i przyjaznych warunkach 
będzie oczekiwać na swoich 
nowych właścicieli. Schro-
nisko składa się z budynku 
biurowo-administracyjnego, 
gdzie odbywają się  przyjęcia 
i adopcje zwierząt. Jest też 
zaplecze socjalne dla pra-
cowników i wolontariuszy, a 
co najważniejsze w budynku 
jest  nowoczesna i dobrze 
wyposażona przychodnia we-
terynaryjna przyległa do części 
szpitalnej osobnej dla psów 
i kotów.

W obiekcie są dwa pawilony 
dla psów. Jeden dla psów zdro-
wych, przeznaczonych do ad-
opcji, drugi dla zwierząt cho-
rych i na kwarantannie. Jeden 
cały pawilon z osiemnastoma 
słonecznymi pomieszczeniami 
udostępniono dla zdrowych 
kotów przeznaczonych do 
adopcji.

W szpitalu dla chorych 
kotów wydzielono siedem 
wyizolowanych pomieszczeń 

co ułatwi zwalczanie chorób 
zakaźnych. Te rozwiązania po-
zwolą oddzielić „drogi czyste” 
i „drogi brudne” dzięki czemu 
chore i zdrowe zwierzęta nie 
będą miały ze sobą kontaktu.
Wszystkie zwierzęta mają 
zagwarantowany stały dostęp 
do suchych i ogrzewanych 
pomieszczeń.

Wody opadowe będą gro-
madzone w zbiorniku reten-
cyjno-rozsączającym. Wydzie-
lono w nim część do kąpieli 
czworonogów, oczywiście pod 
nadzorem opiekunów. 

Psy mają obszerne wybiegi 
na zadrzewionych terenach 
spacerowych. Nie zapomnia-
no również o edukacji dzieci 

i młodzieży. Dla nich prze-
znaczono salę wyposażoną w 
niezbędne media.

Przed schroniskiem jest 
parking i plac manewrowy. 
Obszerne tereny w sąsiedz-
twie schroniska to oferta dla 
partnerów zainteresowanych 
uruchomieniem usług dla wła-
ścicieli zwierząt.

W obecnej chwili schro-
nisko przyjmuje bezdomne 
zwierzęta domowe z rejonu 
Lubonia. Planuje się również 
współpracę z innymi gminami. 
Ten piękny i bardzo potrzebny 
obiekt wybudowała firma Pe-
kabex Bet S.A. 

Tekst: B.Dym
Zdjęcia: Hieronim Dymalski

Nowe schronisko dla zwierząt w Poznaniu

W nie prawdopodobnym 
tempie rozwija się przekaz 
muzyczny jaki w ramach Po-
znańskiej Akademii Senio-
ralnej proponuje się nie tylko 
seniorom w pomieszczeniach 
Jeżyckiego Centrum Kultu-
ry, który na dobre wrósł w 
pejzaż kulturalnego aktywa 
Poznania. Aktywność, aktyw-
nością, ale i tak sygnały jakie 
dochodzą z różnych  stron i 
uwarunkowań nie stawiają 
wiele do życzenia. Odbywają 
się cykliczne: Muzykalia w ra-
mach Leksykonu Muzycznego 
i audycji koncertu RANDEZ 
VOUS o 6.10.

Ostatni z tego cyklu  dzięki 
wokalistkom ( Dorocie Ma-
tuśkiewicz i Marzenie Scholtz 
i zespołowi W POŁOWIE 
BARDOWIE w składzie Ro-
man Gloger - gitara, śpiew 
i Maciej Nowicki - keabord 
przybliżył nam repertuar lat 
siedemdziesiątych.

Koncert - audycję rozpoczął 
wytrawny muzyk saksofonista 
tenorowy Jerzy Konopa grając 
znany standard - jako sygnał 
audycji - Mały kwiatek. Po nim 
zaśpiewała Marzena Scholtz 
utwór znany z pierwszego 
wykonania Czesława Niemena 
„Obok nas”. Szczególnie waż-
ny tekst potrafiła przekazać w 
formie ujazzowionej, jednak 
bardzo sugestywnej, by nie 
uronić żadnego rymu i rytmu. 
To była dopiero zapowiedz 
jakie tkwią możliwości w 
strunach głosowych.

 Później na kilkanaście mi-
nut estradę zaliczyła Dorota 
Matuśkiewicz, która wspa-
niale interpretowała takie 
piosenki jak: Ja wysiadam, 
Jesienny Pan (chociaż jesteśmy 
w środku lata) i Zegnaj kotku. 
Jeśli się ktoś nazywa Matuś-
kiewicz to musi być krewnym 
Jerzego Dudusia Matuszkiewi-
cza jazzmana i kompozytora 
nie tylko do seriali filmowych i 
filmów fabularnych. Ze swadą 
i po swojemu Dorota zaśpiewa-
ła z jego teki kompozytorskiej 
takie songi jak: W powietrzu 
wyrzeźbiłam Twoją twarz, 
Jeszcze w zielone gramy, La 
Vals du mal.

Od 2014 roku Dorota Ma-
tuśkiewicz należy do ZPiT 
Lasowiacy, w którym tańczy 
i śpiewa. W 2015 rozpoczęła 
rozwijać swoje umiejętności 
malarskie a w  roku 2020 roz-
poczęła indywidualna naukę 
śpiewu. Do tej pory udało  się 

jej zorganizować trzy  werni-
saże( Dom Kultury Bajka 2019, 
dwie wystawy w  pałacu Janko-
wice - wernisaż on-line) i drugi 
w sali koncertowej.  Podczas 
wernisaży mogła zaprezento-
wać się jako malarka ale także 
jako tancerka i wokalistka. 
Oprócz tego zaprezentowała 
się wokalnie podczas WOŚP 
w Pałacu Jankowice tam też 
umożliwiono jej zorganizowa-
nie recitalu podczas wystawy 
swoich obrazów. Swoje uzdol-
nienia rozwija cały czas biorąc 
udział w rozmaitych warszta-
tach, plenerach oraz poprzez 
udział w lekcjach indywidu-
alnych.  Od niedawna również 
uczy się gry na skrzypcach. 
Jej celem jest zorganizowanie 
takiego  wydarzenia, w którym 
połączy wszystkie swoje pasje 
czyli taniec, śpiew, malarstwo 
oraz grę na skrzypcach. Ma 
to nastąpić jeszcze w nowym 
sezonie artystycznym.

 Marzenia Scholtz wspólnie 
z aranżerem Michałem Szóst-
kiem i saxofonistą Jerzym 
Konopą  zaśpiewała kapitalnie: 
My scher amor Stevie Wondera 
i Miłość Ci wszystko wybaczy 
z repertuaru Hanki Ordonów-
ny. O ile to pierwsze wykona-

nie było nad wyraz czytelne 
i samodzielne, to ten przebój 
z przedwojennych kabaretów 
był na poziomie trzeciego roku 
studiów wokalnych. Nie jest to 
klasyfikacja rodem z warszta-
tów śpiewaczych i punktacja 
belfra, ale podpowiedz, żeby 
Marzena raczej unikała takie-
go repertuaru.

  No i na zakończenie poja-
wili się BARDOWIE mający 
- jak rzadko który zespół 
- niesamowita energię wyko-
nawczą. Nie można stosować 
zarzutu, że duet gra covery. 
Nie tylko gra i śpiewa, ale 
wykonuje to w sposób mi-
strzowski, do tego stopnia, 
że trudno odróżnić ich wyko-
nanie od oryginałów niegdyś 
nagranych przez Enembegra 
Humperdinga, Franka Sinatrę, 
Deana Martina, Sammy Da-
visa, Elvisa Presleya, George 
Backer Selection czy Janusza 
Gniadkowskiego (Kuba wyspa 
jak wulkan gorąca).

Przy tych utworach - mimo 
iż nie było typowego tanecz-
nego kręgu - kilka pań nie 
wytrzymało i pląsały w skocz-
nych rytmach. Dowód zdjęcia 
jakie zamieszczam.

Tekst i zdjęcia: Hieronim Dymalski

Poznańska Akademia Senioralna
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Wszyscy doskonale wiemy, 
że niedawno zakończony rok 
szkolny był dla wielu bardzo 
trudny.  Dla nauczycieli, ro-
dziców, a w szczególności dla 
uczniów to praktycznie rok 
nauki zdalnej, która niejed-
nokrotnie przysparzała wielu 
kłopotów. Braki sprzętowe i 
problemy z zasięgiem łącza 
internetowego to jedne z naj-
częstszych problemów. Jednak 
najpoważniejszym w skutkach 
problemem jest pogorszenie 
się kondycji psychicznej i 
fizycznej uczniów.

W związku z tym Mini-
sterstwo Edukacji i Nauki 
podjęło działania, które mają 
na celu pomóc uczniom po 
długotrwałym okresie nauki 
zdalnej. 7 lipca odbyła się 
konferencja prasowa Ministra 
Przemysława Czarnka doty-
cząca Narodowego Programu 
Wsparcia Uczniów po Pan-
demii. W jego skład wchodzą 
4 programy, które związane 
są ze zdrowiem, kondycją 
fizyczną, wsparciem psycho-
logiczno-pedagogicznym jak 
również pomocą w opanowa-
niu i utrwaleniu materiału. Na 
realizację programu Minister-
stwo przeznaczy ok. 244 mln 
zł. Programy te mają charakter 
kompleksowy i dotyczą róż-
nych aspektów rozwoju dzieci 
oraz młodzieży.

Programy MEiN to: 
1. „WF z AWF – Aktywny 

powrót uczniów do szkoły” – 
przywrócenie i podniesienie 
poziomu sprawności fizycznej 
uczniów po długim czasie 
nauki zdalnej

2. Wsparcie psychologiczno-
pedagogiczne dla uczniów i 
nauczycieli

3. Pomoc w uzupełnieniu 
wiedzy – dodatkowe zajęcia 
wspomagające

4. Dobrze widzieć – pro-
gram profilaktyki krótko-
wzroczności

Głównym celem programu 
„WF z AWF” jest monitoring 
i poprawa kondycji fizycznej 
dzieci i młodzieży po po-
wrocie do nauki stacjonarnej. 
Realizacja programu obejmie 
dwa etapy. I etap to „Szko-
lenia dla nauczycieli”, który 
obejmuje przygotowanie i 

przeprowadzenie szkoleń dla 
nauczycieli wychowania fi-
zycznego oraz dla nauczycieli 
edukacji wczesnoszkolnej 
ze wszystkich województw. 
Szkolenia bazować będą na 
najnowszych osiągnięciach 
naukowych i wdrożeniowych, 
opracowanych przez specjali-
stów z Akademii Wychowa-
nia Fizycznego. Dodam, że 
do programu zgłosiło się już 
ponad 46 tys. nauczycieli. II 
etap to „Sport Kluby”, który 
ma na celu poprawę kondycji 
fizycznej dzieci i młodzieży 
poprzez udział w dodatko-
wych i bezpłatnych zajęciach 
sportowych. Zajęcia te będą 
punktem wyjścia do przepro-
wadzenia badań naukowych 
określających stan kondycji 
fizycznej uczniów po tak dłu-
giej izolacji spowodowanej 
pandemia Covid- 19. Wyniki 
testów sprawnościowych i 
badania ilościowe posłużą do 
opracowania raportu naukowe-
go o kondycji fizycznej dzieci 
i młodzieży. Nauczyciele, 
którzy ukończyli szkolenie w 
I etapie i uzyskali certyfikat 
będą mogli aplikować o środki 
na prowadzenie zajęć dodatko-
wych w ramach II etapu. Koszt 
programu to 42 mln zł.

W czasie zdalnej edukacji 
pogorszeniu uległa także kon-
dycja psychiczna dzieci i mło-
dzieży. MEiN we współpracy z 
naukowcami z Uniwersytetem 
Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego oraz przedstawicielami 
Fundacji Polskiej Akademii 

Nauk w Lublinie realizować 
będzie pilotażowy Program 
wsparcia psychologiczno-pe-
dagogicznego. W I etapie 
tego projektu współpracujący 
naukowcy przeprowadzą ba-
dania diagnostyczne uczniów 
jak i nauczycieli, pedagogów, 
psychologów, terapeutów oraz 
rodziców. II etap projektu ma 
charakter praktyczny, któ-
rego celem jest zapewnienie 
pomocy psychologiczno-pe-
dagogicznej uczniom, wy-
chowankom MOS i MOW, 
nauczycielem, rodzicom. Na 
podstawie wyników badań 
przeprowadzonych w I etapie 
specjaliści z dziedziny psy-
chologii przygotują materiały 
i szkolenia, które pomogą 
nauczycielom i pedagogom 
szkolnym wspierać uczniów. 
Koszt programu to 15 mln zł.

Kolejnym programem jest 
„Pomoc w uzupełnianiu wie-
dzy- dodatkowe zajęcia wspo-
magające”. Jego głównym 
celem jest utrwaleniewiado-
mości i umiejętności z zakresu 
kształcenia. Zajęcia odbywać 
się będą w szkole w formie sta-
cjonarnej i przeznaczone będą 
dla uczniów klas IV-VII szkół 
podstawowych, oraz uczniów 
szkół ponadpodstawowych. 
Decyzję z jakich przedmio-
tów przeprowadzone zostaną 
zajęcia MEiN pozostawiło w 
gestii dyrektorów szkół. Na 
realizacje tego projektu Mini-
sterstwo przeznaczyło 187 mln 
zł, które pochodzą z rezerwy 
części oświatowej subwencji 

ogólnej na rok 2021.
Ostatni program jest od-

powiedzią na dość poważny 
problem jakim jest krótko-
wzroczność. Niewątpliwie 
długie godziny spędzone przed 
monitorami na zdalnych lek-
cjach znacząco go nasiliły. 
Dlatego Minister Edukacji i 
Nauki wspólnie z Ministrem 
Zdrowia ogłosili program pro-
filaktyki krótkowzroczności 
u uczniów z edukacji wcze-
snoszkolnej. Badania prze-
siewowe zrealizują eksperci 
z Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie. Badania obejmą 
dzieci z klas I-III z lubelskich 
szkół-300 uczniów z Lublina, 
300 uczniów z gminy miejskiej 
oraz 300 uczniów z gminy 
wiejskiej. Badania przejdzie 
także 60 nauczycieli i 450 ro-
dziców dzieci biorących udział 
w programie. Projekt zostanie 
zrealizowany w IV kwartale 
bieżącego roku, a jego koszt 
wyniesie 1,1 mln zł.

Narodowy Program Wspar-
cia Uczniów po Pandemii to 
przede wszystkim wyjście 
naprzeciw problemom, które 
spowodowała długa izolacja. 
Program cieszy się dużym 
zainteresowaniem co widać 
w ilości samorządów, które 
wystąpiły o środki na zajęcia 
wspomagające. Jestem przeko-
nana, że po powrocie z wakacji 
do szkolnych ławek wszyscy 
zainteresowani uczniowie 
otrzymają odpowiednie wspar-
cie. 

Poseł na Sejm R.P. Marta Kubiak

Narodowy Program Wsparcia Uczniów 
po Pandemii

W ostatnim czasie spotykał 
się Pan wraz z wicepre-
zesem Krajowego Zasobu 
Nieruchomości Jarosławem 
Puckiem z samorządowca-
mi z naszego regionu. Cze-
go dotyczyły te rozmowy?
Dotyczyły one tworzenia 
Społecznych Inicjatyw 
Mieszkaniowych, czyli 
spółki realizującej budownic-
two społeczne. Jej zadaniem 
jest budowanie mieszkań na 
wynajem o umiarkowanym 
czynszu. Mieszkania w SIM 
będą mogły wynajmować 
osoby spełniające kryte-
ria dochodowe określone 
ustawowo (limity są różne 
dla poszczególnych woje-
wództw), nieposiadające 
tytułu prawnego do innego 
lokalu w tej samej miejsco-
wości. 

W jaki sposób planujecie 
jako rząd zachęcać gmi-
ny do  korzystania z tego 
programu?
Ministerstwo Rozwoju 
Pracy iTechnologii w 2021 r. 
wprowadziło wiele rozwią-
zań zachęcających gminy do 
przystępowania do SIM. Pod-
niesiono wysokość grantu z 
Funduszu Dopłat dla gminy 
na partycypację w budowie 
mieszkań, m.in. przez SIM. 
Umożliwiliśmy uzyskanie 
przez samorządy bezzwrot-
nego wsparcia z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Miesz-
kalnictwa w wysokości do 
3 mln złotych na tworzenie 
nowej spółki SIM lub do 
10% wartości inwestycji 
mieszkaniowej prowadzonej 
przez SIM już istniejący. 
Montaż finansowy inwestycji 
SIM uzupełnia preferencyjny 
kredyt dostępny dla spółki 
w Banku Gospodarstwa 
Krajowego.
W ramach SIM polskie pań-
stwo realnie wspiera gminy 
finansowo. Dzięki temu 

gminy są w stanie prowadzić 
inwestycje mieszkaniowe. 
Polska rozwija się tam, gdzie 
dochodzi do współpracy mię-
dzy rządem a samorządem.
Już po pierwszych spo-
tkaniach jakie odbyłem z 
samorządowcami z naszego 
regionu m.in. w Nowym 
Tomyślu czy Wolsztynie 
widać spore zainteresowanie 
tym programem. Kolejne 
samorządy deklarują chęć 
przystąpienia do SIM.Te, 
jeszcze niezdecydowane 
zachęcam aby skorzystały z 
tego wsparcia. 

Kto miałbym być potencjal-
nym najemcą tych miesz-
kań? 
Potrzebujemy mieszkań 
dostępnych dla rodzin o śred-
nich dochodach - również w 
mniejszych miastach. SIM-y 
mają budować mieszkania 
do stabilnego długoletniego 
wynajmu z możliwością doj-
ścia do własności, na które 
stać będzie mniej zamożnych 
Polaków.
Przygotowując rozwiąza-
nia w obszarze polityki 
mieszkaniowej, należy 
uwzględnić – i to właśnie 
robimy – rolę samorządu. Po 
pierwsze, samorząd najlepiej 
zna potrzeby mieszkaniowe 
lokalnej społeczności. Często 
też dysponuje gruntami, 
które może przeznaczyć pod 
budownictwo mieszkaniowe.
W mniejszych gminach 
grunty czekają na inwestora. 
Postanowiliśmy to wykorzy-
stać. Dlaczego? By mniejsze 
miasta miały ofertę dla osób, 
które z nich pochodzą albo w 
nich pracują. Są ludzie, któ-
rzy wiążą swoją przyszłość 
z mniejszymi miastami. 
Chcemy, by mogli zrealizo-
wać swoje marzenia.

Grzegorz Piechowiak
Poseł RP, Sekretarz Stanu w Minister-

stwie Rozwoju, Pracy i Technologii

Ponad 3 700 000 zł trafi do 
wielkopolskich szkół w ra-
mach programu Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej 
„Posiłek w szkole i w domu”. 
Wojewoda wielkopolski Mi-
chał Zieliński podpisał umowy 
na realizację tego zadania w 
2021 roku dla 61 placówek w 
całym województwie.

Program składa się z trzech 
modułów. Pierwszy moduł to 
wsparcie i posiłek adresowany 
do dzieci i młodzieży. Drugi 
to posiłek adresowany do 
osób starszych. Trzeci moduł 
został uregulowany w rozpo-
rządzeniu - zakłada m.in do-

posażenie i poprawę standardu 
już działających stołówek 
(mających własną kuchnię 
i jadalnie) lub doposażenie 
tych, które nie działają tak, aby 
mogły zostać uruchomione. 
Ogólna kwota pieniędzy w 
całym okresie realizacji całego 
programu „Posiłek w szkole i 
w domu”, czyli w latach 2019-
2023 w całej Polsce, wyniesie 
2,75 mld zł.

Wykaz szkół rekomendowa-
nych wsparciem:

https://www.poznan.uw.gov.
pl/konkursy-ministerialne/
posilek-w-szkole-i-w-domu

Urząd Wojewódzki

Rząd i samorząd budują 
mieszkania.

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

OKrĘGOWA 
STACJA 
KONTrOLI 
POJAZDóW

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

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

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA
POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

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

STIHL MS-170 
PILARKA ŁAńCUChOWA

749,-799,-

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.

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 detaliczn

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

PIEKARNIA CUKIERNIA
EUGENIUSZA KOCIKA 

w Rakoniewicach Plac Powst. Wlkp.

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

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 1250 zł /tona 
a blacha 1000 zł/tona

a puszka 3 zł/kg 

SKUP ZłOmU
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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.

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

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 

AUTORYZOWANY SALON SPRZEDAŻY I SERWIS 

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

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

JUŻ DOSTĘPNA NOWA KOLEKCJA 2021 !!! 

Sprzedam 
BMW 530 D 

rok prod. 2002
przebieg: 274 000

moc: 193 KM 
kolor: szary metalik
skrzynia manualna

Tel. 505 980 901

Sprzedam lub wynajmę 
lokal pod działalność gospodarczą w 

centrum  Rakoniewic
Kontakt: 601 700 138

AUTO KOMIS 
Orwat Rafa³   Serdecznie zaprasza

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

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

Siano w balotach 120x120
Paśnik kwadratowy dla krów 

12 stanowisk z daszkiem i podłogą.
Paśnik dla cieląt z płotem(ogrodzenie)

Wsyp paszowy- 600 kg
Wózek dwukołowy do przewożenia zwierząt.

Pług trzyskibowy( do remontu)
Ładowacz cyklop z kabiną(typ 214)

Informacja tel. 796 660 389
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