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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

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

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

Zatrudnimy kierownika 
warsztatu obróbki skrawaniem 

oraZ ucZnia ślusarZa

Sp. z o.o. 
Sp. komandytowa

tel. 68 347 61 00    |    504 244 997

KONTAKT:
ul. Przemysłowa 7, 64-200 Wolsztyn
biuro@frawent.pl  www.frawent.pl

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: 4,00 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

AUTO PASZKOWSKI

734 120 226 
604 441 405

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW  
w Rakoniewicach

LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
PRZEGLĄDY OKRESOWE

kierunek Poznań k/stacji BP

AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE

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

   LEGALIZACJA GAŚNICY 

     G
RATIS
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20 sierpnia br., na stadionie w 
Bukowcu odbył się mecz in-
auguracyjny klasy okręgowej 
–sezonu 2021/2022. Na stadio-
nie zagrali gospodarze –„Ko-
rona Bukowiec” oraz gościnnie 
–„Sokół Kaszczor”. Emocji, 
jak i bramek nie brakowało, 
mecz zakończył się wynikiem:                                                       
4:2 dla „Korony Bukowiec”.

Zdobywcy zwycięskich bra-
mek:

a Bartosz Koza
a Tomasz Puncewicz x2
a Oskar Kluj
Nie zawiedli także kibice, 

których przybyła ponad setka. 
W 2023 roku klub z Bukowca 
będzie obchodził 100-lecie 
swojego istnienia.

Mecz inauguracyjny sezonu 
2021/2022 klasa okręgowa

22 sierpnia 2021 r. na Stadionie 
Miejskim w Nowy Tomyślu 
odbył się już po raz 6 turniej 
TorneoWielkopolskie Orlików 
o puchar Burmistrza Nowego 
Tomyśla. 

Zwycięzcą turnieju została 
drużyna Pogoni Szczecin, 
która wyprzedziła drużynę 
Dwójki MOS Gubin oraz 

AP Warta Gorzów Wiel-
kopolski.

Klasyfikacja 
końcowa turnieju:
1. Pogoń Szczecin
2. Dwójka MOS Gubin
3. AP Warta Gorzów Wiel-
kopolski
4. UKS Dyskobolia Grodzisk 

Wielkopolski
5. Obra Zbąszyń
6. NAP Polonia Nowy Tomyśl
7. Orzeł Międzyrzecz

Przyznano również wyróżnie-
nia indywidualne:
Najlepszy zawodnik: Judek 
Bartosz – UKS Dyskobolia 
Grodzisk

Najlepszy bramkarz: Nowac-
ki Igor – Pogoń Szczecin
Król strzelców: Zięba Fabian 
– Dwójka MOS Gubin
Trener zwycięskiej drużyny: 
Grądzki Krzysztof – Pogoń 
Szczecin

Źródło: Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Nowym Tomyślu – www.osirnt.pl

Turniej Torneo Wielkopolskich Orlików 
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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

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.

Sprzedam pianino 
 Stan bardzo dobry ! Tel. 606 327 863

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” 

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
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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,-

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.

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

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

Sprzedam BMW 530 d 
rok prod. 2002

przebieg: 274 000 moc: 193 KM 
skrzynia manualna

Tel. 505 980 901

OKNA INWENtARSKIE PcV
- różne wymiary

SIATKI PRZECIW 
                  PTAKOM 

  MONtAŻ - tRANSPORt 
  GRAtIS!

  tEL. 515 241 917

Ostatnie wydarzenia w poli-
tyce krajowej związane m.in. 
z przygotowywanym progra-
mem Polskiego Ładu oraz 
procedowaną ustawą Lex TVN 
doprowadziły do roszad w 
koalicji rządzącej. 

W swoim kierunku poszedł 
dotychczasowy koalicjant Pra-
wa i Sprawiedliwości Poro-
zumienie Jarosława Gowina, 
który nie zgadzał się z ostatni-
mi propozycjami przedstawia-
nymi przez PiS, chociażby w 
zakresie Polskiego Ładu.

Wcześniej Premier Mate-
usza Morawiecki odwołał z 
funkcji szefa resortu rozwoju, 
pracy i technologii Jarosława 
Gowina. PiS nie mógł dalej po-
zwolić sobie na kontestowanie 
przez koalicjanta prowadzonej 
przez siebie polityki w kluczo-
wych dla państwa sprawach. 

Odmienną od swojego do-
tychczasowego szefa wizję 
prezentował Grzegorz Pie-
chowiak, pilski poseł, który 
zdecydował się złożyć rezy-
gnację z członkostwa w „partii 
Gowina” i pozostać w obozie 
Zjednoczonej Prawicy. Jego 
zdaniem zabrakło kompromisu 

w zasadniczych dla rozwoju 
państwa sprawach. Podkreślił 
również, że został wybrany z 
list Prawa i Sprawiedliwości 
przez ten elektorat i nie wy-
obraża sobie po niecałych 2 la-
tach przejścia do totalnej opo-
zycji. Piechowiak pozostaje 
więc w koalicji PiS i zamierza 
dalej działać dla jej dobra, do-
bra Polski. Jak sam zaznacza, 
pragnie kontynuować podjęte 
wcześniej zadania w resorcie 
rozwoju w poczuciu odpo-
wiedzialności za gospodarczą 
przyszłość kraju.    

Jacek Marcinkowski

Poseł Grzegorz Piechowiak 
pozostaje w koalicji PiSRealną miarą pluralizmu w 

stacjach informacjach jest 
szeroki udział i swoboda 
wypowiedzi przedstawicieli 
wszystkich formacji. W dni 
powszednie w TVP Info - rano 
i wieczorem - są programy 
gdzie przez około godzinę 
czterech-pięciu posłów róż-
nych opcji przedstawia swoje 
stanowiska. To „Minęła 8/9” 
i „Minęła 20” (w piątek „Fo-
rum”). Polsat News ma „De-
batę dnia”. Nawet prawicowa 
TV Republika rano zaprasza 
na „Potrójne cappuccino”. 
Zazwyczaj z przewagą parla-
mentarzystów opozycji. Tylko 
w jednej stacji informacyjnej 
brakuje codziennych progra-
mów w tej formule. Nieskrycie 
antyrządowi dziennikarze 
rozmawiają tam zazwyczaj z 
antyrządowymi komentatora-
mi. Jeśli zapraszają polityków 
partii która od lat wygrywa 
demokratyczne wybory to w 
innej konfiguracji. Chcą być 
kreatorami mylącymi rolę 
„czwartej władzy” z dwiema 
pierwszymi. Nie ma codzien-
nej, szerokiej i bezpośredniej 
debaty między politykami o 
różnych poglądach. Stacja ta 
ma prawo sama decydować 
o swojej ramówce i doborze 

gości. Ale traci walor obiek-
tywnej i uczciwej. 

Paweł Kukiz wbrew ohydne-
mu hejtowi jest nadal wierny 
swemu credo z 2015r. Nie inte-
resują go stanowiska i apanaże. 
Uparcie dąży do realizacji 
swoich kluczowych postula-
tów. Wierzy, że są niezbędne 
do zmian w życiu publicznym 
jakie sobie wymarzył. To nie-
co utopijne, ale prostolinijnie 
uczciwe. Na przykład sędzio-
eie pokoju, których forsuje, 
mogą być jednak krokiem w 
dobrą stronę. Takich pomy-
słów ma więcej. Osoby które 
w ordynarny sposób atakują 
go same wystawiają sobie 
świadectwo. A wolne media 
w Polsce były, są i będą. Nie 
mniej niż we Francji czy Niem-
czech i na podobnych zasadach 
organizacyjnych.

Poseł R.P. Marcin Porzucek

Rozmowa z posłem na Sejm 
RP Marcinem Porzuckiem

W jaki sposób można 
pomóc młodym osobom 
w sferze produkcyjnej?
Jeszcze przed Polskim Ła-
dem. To jest stawka 0% dla 
osób 26 roku życia. To jest 
dla przeciętnej osoby, która 
pracuje za najniższą krajową, 
co daje korzyść 200-300 
złotych więcej. Dla młodego 
człowieka, który dopiero 
wkracza na rynek pracy, czyli 
jest po szkole średniej, czy 
też pracuje w czasie studiów. 
Pytanie, czy młodzi ludzie 
mają świadomość jak praca 
za rządów Platformy, czy 
też Lewicy. Po pierwsze był 
wtedy podatek, ale też nie 
było pracy, a dzisiaj kto ma 
wolę pracować, to zawsze ją 
dla siebie znajdzie. Wtedy tak 
było, że młode małżeńśtwa 
szukały pracy nie pytając się 
o wysokość pensji. Wtedy 
Platforma mówiła, ale nie 
dawała. Do wyborów mamy 
dwa lata. Kwota wolna od po-
datku będzie wprowadzona 
od 1 stycznia. Teraz mówimy 

o kwocie wolnej od podatku 
dla młodych i emeryturze bez 
podatku i to jest niebanalna 
sprawa, bo dotyczy kilka 
milionów emerytów. Wiado-
mo, że mówimy o emery-
tach, którzy mają emeryturę 
2500 złotych co w naszych 
warunkach jest prawdziwą 
rewolujcją.

A co z osobami, które zara-
biają kilkanaście tysięcy na 
miesiąc?
Jest pewna grupa osób zara-
biająca od kilkunastu do 50 
tysięcy złotych miesięcznie 
i jeżdżąca samochodami za 
pół miliona złotych. Taka 
osoba tak rozkłada swoje 
koszty, że wynika z nich, że 
nic nie zarabia i płaci niższą 
składę zdrowotną od pra-
cownika. To jest nieuczciwe 
i będziemy stanowczy, aby 
osobty, którym się bardzo 
dobrze wiedzie, były benefi-
cjentami, bo jak Polacy będą 
dobrze żyli to oni też będą 
mieli lepiej, ale warunkiem 
jest, aby płacili uczciwie 
podatki.

Franciszek Gwardzik

Co oferuje TVP–Info Polski Ład dla młodych 
ludzi

Z posłem na Sejm RP. 
Krzysztofem Czarneckim 
prezesem PiS Okręgu Pil-
skiego rozmawia Franciszek 
Gwardzik

Rewolucja związana z sądow-
nictwem między Komisją 
TSUE z Unii Europejskiej 
a Polskim rządem dotycząca 
Komisji Dyscyplinarnej trwa 
i końca nie widać.
Przystępując do Unii Europej-
skiej wtedy kiedy głosowali-

śmy i się okazało, że znaleź-
liśmy się w unii Europejskiej. 
Tworzyliśmy tą Unię na takiej 
zasadzie że te państwa funk-
cjonują i mają swoje prawa 
oraz które zależnie od swojej 
konstytucji działają sprawnie. 
Polska przystępując do Unii 
Europejskiej pewne przepisy 
stopniowo zmienia. Natomiast 
nasza konstytucja została 
zatwierdzona w 1998 roku 
i obowiązuje do dnia dzisiej-
szego. Zgodnie z konstytucją 

najwyższym prawem jest 
prawo obowiązujące w Polsce 
a nie prawo Unii Europejskiej. 
Przepisy nie zostały jeszcze 
zmienione w ten sposób, że 
unia stanowi jedno prawo obo-
wiązujące wszystkie państwa 
unijne. Widzimy, że politycy 
wybierają władze sądowni-
cze według swojego prawa 
w Niemczech, wybierają we 
Francji,wybierają w Hiszpanii. 
W naszym przypadku jest 
zmuszanie Polski do przestrze-

gania prawa unijnego co jest 
niezgodne z obowiązującymi 
przepisami w Unii Europej-
skiej. Uważam, że z ich strony 
jest to świadome działanie 
inspirowane przez polityków 
związanych z naszą opozycją. 
Przedstawiciele opozycji, 
którzy zasiadają w parlamen-
cie europejskim działają na 
szkodę  Polski. Przykładem są 
szczególnie działania naprze-
ciw oczekiwaniom obywateli 
na subwencje unijne. My 

chcemy aby środki unijne były 
wydatkowane w sposób sen-
sowny dający bezpieczeństwo 
bytowe polskim rodzinom. 
Polski program gospodarczy 
był przyspieszony bo jest 
jeszcze trochę do nadrobienia 
do Unii Europejskiej. Celem 
naszym jest aby przez najbliż-
szy okres czyli dekadę do 2030 
roku każdy Polak otrzymywał 
emeryturę lub zarabiał na 
poziomie jakim otrzymują 
w Niemczech lub Francji.

Rewolucja sądownictwa
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Dla każdego z nas bezpie-
czeństwo własne i naszych 
najbliższych osób jest najważ-
niejsze. Dlatego też, 1 czerwca 
2021 roku weszła w życie 
nowelizacja przepisów Prawo 
o ruchu drogowym, które 
zakładają m.in.  zwiększenie 
zakresu ochrony pieszego w 
rejonie przejścia dla pieszych. 
Oprócz zachowania szczegól-
nej ostrożności przez pieszego 
wchodzącego na przejście 
obowiązkiem kierowcy będzie 
także ustąpienie pierwszeń-
stwa pieszemu wchodzącemu 
na przejście albo znajdującemu 
się na nim. Aby maksymalnie 
poprawić bezpieczeństwo pie-
szych na „pasach” trzeba było 
pójść o krok dalej.

W związku z tym, w 2020 
roku Rada Ministrów podję-
ła decyzję, aby z Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg 
możliwe było dofinansowanie 
zadań związanych z popra-
wą bezpieczeństwa pieszych 
przekraczających jezdnię.W 
ramach ogłoszonego w marcu 
2021 r. naboru dofinansowanie 
przyznano dla 1 714 zadań, w 
tym 910 na drogach powia-
towych oraz 804 na drogach 
gminnych. Wartość wsparcia 
dla zatwierdzonych wniosków 
wyniosła 239,5 mln zł, co po-
zwoli na modernizację blisko 
2,6 tys. przejść dla pieszych. 
Wysokość dofinansowania 
uzależniona będzie od do-
chodów jednostki samorządu 
terytorialnego na zasadzie im 
mniejszy dochód tym większe 
dofinansowanie. Z tym, że 
kwota dofinansowania poje-
dynczego zadania nie może 
przekroczyć 200 tys. zł, a mak-
symalne dofinansowanie może 
wynieść aż do 80% kosztów re-
alizacji zadania. Niezmiernie 
się cieszę, że w moim regionie 
tak wiele przejść dla pieszych 
zostanie zmodernizowanych. 
W województwie wielkopol-
skim wykonane zostanie 240 
zadań mających na celu po-
prawę bezpieczeństwa ruchu 
pieszych w obszarze przejść 
dla pieszych. Będzie to 112 
zadań powiatowych o wartości 
18 288 489,77 zł dofinansowa-
nia oraz 128 zadań gminnych 
o wartości 13 14 428,05 zł 
dofinansowania z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. 

Powiat pilski 
otrzymał dofinansowanie

a 31 022,69zł na moder-
nizacjęprzejścia dla pieszych 
usytuowanego w ciągu drogi

powiatowej nr 1038P w m. 
Łobżenica - ul. Złotowska

a 50 203,99 zł na moder-
nizację przejścia dla pieszych 
usytuowanego w ciągu drogi

powiatowej nr 1060P w m. 
Wysoka - Plac Powstańców 
Wielkopolskich

a 28 473,14zł na moder-
nizacjęprzejścia dla pieszych 
usytuowanego w ciągu drogi

powiatowej nr 1160P w 
miejscowości Dziembowo

a 44 873,47zł na moder-
nizacjęprzejścia dla pieszych 
usytuowanego w ciągu drogi

powiatowej nr 1166P w 
miejscowości Stara Łubianka

a 29 294,81zł na moder-
nizacjęprzejścia dla pieszych 
usytuowanego w ciągu drogi

a powiatowej nr 1180P w 
miejscowości Osiek n./Not. - 
ul. Dworcowa

a 47 871,63zł na moder-
nizacjęprzejścia dla pieszych 
usytuowanego w ciągu drogi 
powiatowej nr 1182P w miej-
scowości Miasteczko Krajeń-
skie - Plac Wolności

Gminy powiatu pilskiego 
otrzymały dofinansowanie

a Gmina Piła 496 000,00 
zł łączniew ramach zadania 
„Piła stawia na kolor żół-
ty przy przejściach dla pie-
szych”. Zadanie obejmie ulice 
Kusocińskiego, Kazimierza 
Wielkiego, Głuchowską. aleje 
Wyzwolenia i plac Zwycięstwa

a Miasto i GminaWysoka58 
864,17zł na przebudowę istnie-
jącego przejścia dla pieszych w 
drodze gminnej nr 130236P, 
Plac Powstańców Wielkopol-
skich w Wysokiej na aktywne 
przejście dla pieszych oraz 55 
745,54zł na przebudowęprzej-
ścia dla pieszych w drodze 
gminnej nr 130238P, ul. Szkol-
na w Wysokiej na aktywne 
przejście dla pieszych

Powiat chodzieski otrzymał 
dofinansowanie

a 38 820,94 zł na budowę 
przejścia dla pieszych w ciągu 
drogi powiatowej nr 1177P w 
m. Wyszyny

Powiat złotowski otrzymał 
dofinansowanie

a 159 502,03 zł na przebu-
dowę przejścia dla pieszych 
w miejscowości Brzeźnica na 
drodze powiatowej nr 1019P

a 118 949,82zł naprzebu-
dowęprzejścia dla pieszych w 
miejscowości Radawnica na

drodze powiatowej nr 1021P
a 97 353,63zł na przebu-

dowęprzejścia dla pieszych 
w miejscowości Tarnówka na

drodze powiatowej nr 1045P
a 159 886,81 zł na prze-

budowęprzejścia dla pieszych 
w miejscowości Święta na 
drodzepowiatowej nr 1050P

a 159 641,51 zł na przebu-
dowęprzejścia dla pieszych nr 
1 w miejscowości Stara Wi-
śniewka- przy przedszkolu na 
drodze powiatowej nr 1022P

a 130 222,86zł na przebudo-
wę przejścia dla pieszychnr 2 w 
miejscowości Stara Wiśniew-
ka- przy kościele na drodze 
powiatowej nr 1022P

Gmina i MiastoZłotów 
otrzymała dofinansowanie 

a 22 560,00zł na przebudo-
wę przejścia dla pieszychprzy 
ul. Bohaterów Westerplatte 1c 
w Złotowie

a 23 360,00 złna przebudo-
wę przejścia dla pieszychprzy 
ul. Bohaterów Westerplatte 7c 

a 48 880,00 zł na przebudo-
wę przejścia dla pieszychprzy 
ul. Krzywoustego 11

a 23 280,00 zł na przebudo-
wę przejścia dla pieszych przy 
ul. Krzywoustego 3

a 31 280,00 zł na przebudo-
wę przejścia dla pieszychprzy 
ul. Moniuszki 12

Powiat czarnkowsko-trzcia-
necki otrzymał dofinanso-
wanie

a 43 200,00zł na poprawę-
bezpieczeństwa na przejściu 
dla pieszych w km 3+072 w 
m. Biała

a 84 160,00zł na poprawę-
bezpieczeństwa na przejściu 
dla pieszych w km 4+378 w 
m. Gębice

a 39 200,00zł na poprawę 
bezpieczeństwa na przejściu 
dla pieszychw km 2+878 w m. 
Krzyż Wielkopolski

a 105 600,00 zł na poprawę 
bezpieczeństwa na przejściach 
dla pieszych w m. Młynkowo-
na skrzyżowaniu dróg powia-
towych 1353P i 1343P

  
Gmina Trzcianka otrzymała 
dofinansowanie

a 34 160,52 zł na podnie-
sienie bezpieczeństwa dzieci 
i młodzieży poprzez budowę 
wyniesionego przejścia dla 
pieszych przySzkole Podsta-
wowej nr 1 w Trzciance

a 147 314,56 zł na poprawę 
bezpieczeństwa pieszych po-
przez budowę wyniesionego 
skrzyżowania ul. Konopnickiej 
z ul. Żwirową wTrzciance

a 28 514,64 zł na poprawa 
bezpieczeństwa mieszkańców 
poprzez budowę wyniesionego 
przejścia dla pieszych w ul. 
Mickiewiczaw Trzciance  

Powiat szamotulski 
otrzymał dofinansowanie

a 180 824,75 zł na budowę 
przejścia dla pieszych w ciągu 
drogi powiatowej nr 1870P w 
m. Grzebienisko wraz z infra-
strukturą towarzyszącą

Miasto i GminaSzamotuły 
otrzymała dofinansowanie

a 199 218,39 zł na poprawę 
bezpieczeństwa poprzez mo-
dernizację istniejących przejść 
dla pieszych na skrzyżowaniu 

ulic Sportoweji Stanisława 
Staszica w Szamotułach

a 48 569,99 zł na popra-
wębezpieczeństwa poprzez 
modernizację istniejącego 
przejścia dla pieszych na ul. 3 
Maja w Szamotułach

a 39 814,3699 zł na popra-
wębezpieczeństwa poprzez 
modernizację istniejącego 
przejścia dla pieszych na ul. 
Dworcowej wSzamotułach

Powiat wągrowiecki 
otrzymał dofinansowanie

a 200 000,00zł na popra-
wębezpieczeństwa poprzez 
zlokalizowanienowego przej-
ścia dla pieszych w ciągu drogi 
powiatowej nr 1691 P wm. 
Gruntowice

a 200 000,00zł na popra-
wębezpieczeństwa poprzez 
zlokalizowanie nowego przej-
ścia dla pieszych w ciągu drogi 
powiatowej nr 1606 P wm. 
Kołybki

a 200 000,00zł na popra-
wębezpieczeństwa poprzez 
zlokalizowanie nowego przej-
ścia dla pieszych w ciągu drogi 
powiatowej nr 1603 P wm. 
Mokronosy

a 200 000,00 zł na poprawę 
bezpieczeństwa poprzez prze-
budowęistniejącego przejścia 
dla pieszych w ciągu drogi 
powiatowej nr 1609 Pw m. 
Rąbczyn

a 351 186,82zł na poprawę 
bezpieczeństwa o poprzez 
p r z ebudowęi s t n ie ją cych 
przejść dla pieszych w ciągu 
drogi powiatowej nr 1608 Pna 
ul. Rgielskiej w Wągrowcu, 
skrzyżowanie z ul. Nad Nielbą

Miasto Wągrowiec 
otrzyma dofinansowanie

a 1 275 860,80 zł łącznie na 
poprawę bezpieczeństwa ruchu 
pieszych w obszarze oddzia-
ływania istniejącego przejścia 
dla pieszych na ul.Pałuckiej, 

Średniej, Mikołajczaka, Św. 
Wojciecha, Kcyńskiej, Let-
niej, Dębińskiej przy posesji 
nr 10, Leśnej przy posesji nr 
31, przyskrzyżowaniu ulic 
Leśna i Konwaliowa, Grun-
waldzkiej przy posesji nr 16a 
i 7, Taszarowo przy posesji 
nr 21,przy rondzie Polskiego 
Czerwonego Krzyżaoraz przy 
skrzyżowaniu ulicPolna, Przy-
byszewskiego, Łakińskiego w 
Wągrowcu

a 580 160,00 zł łącznie 
na poprawę bezpieczeństwa 
ruchu pieszych w obszarze 
oddziaływania przejścia dla 
pieszych na skrzyżowaniu 
ulicRzeczna i Bukowieckiego, 
przy skrzyżowaniu typu rondo 
(ul. Bydgoska i Piaskowa), w 
ciągu ulicyBydgoskiej na wy-
sokości parkingu miejskiego, 
Janowieckiej na wysokości 
ronda Pałuckiego, Kolejo-
wej w pobliżu Dworca PKP, 
Kolejowej w pobliżu Szkoły 
Podstawowej nr 1, 

a 83 399,56 zł łącznie na 
poprawę bezpieczeństwa ruchu 
pieszych poprzez zlokalizo-
wanie nowego przejścia dla 
pieszych w ciągu ul.Głów-
nej Osiedla w  (pomiędzy 
przystankiem autobusowym 
a boiskiem sportowym Orlik) 
oraz w ciągu ul.Skośnej w 
Wągrowcu

Gmina Mieścisko otrzymała 
dofinansowanie

a 107 236,52 zł na przebu-
dowę przejść dla pieszych przy 
Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Mieścisku oraz 35 816,10 zł 
na przebudowę przejścia dla 
pieszych przy Szkole Podsta-
wowej w Mieścisku

Powiat wolsztyński 
otrzymał dofinansowanie

a 196 665,75 zł na poprawę 
bezpieczeństwa pieszych na 
niebezpiecznym skrzyżowaniu 
zlokalizowanym na drodzepo-
wiatowej nr 3829P - ul. Drzy-
mały w m. Wolsztyn

Powiat obornicki
Gmina Oborniki 
otrzymała dofinansowanie

a 432 016,00 złłącznie na 
poprawę bezpieczeństwa ruchu 
pieszych na przejściu oznaczo-
nym symbolem P1 (przejście 
na ul. KsiędzaSzymańskiego), 
symbolem P10 i 11 (przejście 
na ul.Marszałka Józefa Pił-
sudskiego i na ul. Chłopskiej), 
symbolem P12 i 13 (przejście 
na ul. Młyńskieji na ul. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego), 
symbolem P14 i 15 (przejście 
na ul.Marszałka Józefa Pił-
sudskiego i na ul. Jagielloń-
skiej), symbolem P16 (przej-
ście na ul. MarszałkaJózefa 
Piłsudskiego), symbolem P17 
(przejście na ul. Szpitalnej), 
symbolem P18 (przejście na 
ul. Młyńskiej), m symbolem 
P19 (przejście na ul. Koper-
nika),symbolem P2 (przejście 
na ul. KsiędzaSzymańskiego), 
symbolem P20 (przejście na ul. 
A.Mickiewicza), symbolem P4 
(przejście na ul. MarszałkaJó-
zefa Piłsudskiego), symbolem 
P5 (przejście na ul.Marszał-
kaJózefa Piłsudskiego), sym-

bolem P6 i 7 (przejście na ul. 
Marszałka Józefa Piłsudskie-
go i na ul. A. Mickiewicza), 
symbolem P8 (przejście na ul. 
MarszałkaJózefa Piłsudskiego) 
oraz symbolem P9 (przejście 
na ul. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego)

Powiat nowotomyski 
otrzymał dofinansowanie

a 57 534,98,00 zł na przebu-
dowę przejścia dla pieszych na 
ul. 3 Maja w Opalenicy w cią-
gudrogi powiatowej nr 2723P.

Powiat międzychodzki
Gmina Międzychód 
otrzymała dofinansowanie

a 117 096,00 zł na po-
prawę bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w obszarze od-
działywania skrzyżowania 
drogi gminnej nr 229530Pul. 
Bolesława Chrobrego z dro-
gą gminną nr 229586P - ul. 
Romana Ratajczaka w Mię-
dzychodzie zuwzględnieniem 
bezpieczeństwa ruchu pieszych

Powiat grodziski otrzymał 
dofinansowanie

a 44 861,56 zł na przebu-
dowę przejścia dla pieszych w 
miejscowości Granowo w cią-
gu drogi powiatowej nr 3587P

a 49 879,47zł na przebudo-
wę przejścia dla pieszych w 
miejscowości Grąblewo w cią-
gu drogi powiatowej nr 3583P

a 38 155,60 zł na przebu-
dowę przejścia dla pieszych w 
miejscowości Jabłonna w cią-
gu drogi powiatowej nr 2755P

a 46 918,12zł na przebudo-
wę przejścia dla pieszych w 
miejscowościci Parzęczewo 
w ciągu drogi powiatowej nr 
3584P

a 43 672,58zł na przebu-
dowę przejścia dla pieszych 
w miejscowościWielichowo 
w ciągu drogi powiatowej nr 
3807P

Gmina Grodzisk Wielkopol-
skiotrzyma dofinansowanie

a 31 230,14 zł na przebu-
dowę przejść dla pieszych na 
skrzyżowaniu dróg gminnych 
- ulicy Nowotomyskiejz ulicą 
Jabłoniową w Grodzisku Wiel-
kopolskim

a 74 060,46zł na przebu-
dowęprzejścia dla pieszych w 
ciągu drogi gminnej - ulicy 
Nowotomyskiej 

a 10 948,04zł na przebu-
dowęprzejścia dla pieszych 
w ciągu drogi gminnej ulicy 
Nowy Świat 

a 15 295,62zł na przebu-
dowę przejścia dla pieszych 
na skrzyżowaniu dróg gmin-
nych - ulicy Nowej z ulicąW-
ypoczynkową i ulicą Dolną w 
Grodzisku Wielkopolskim

Jestem przekonana, że 
wszelkie modernizacje przejść 
dla pieszych w znacznym stop-
niu poprawią bezpieczeństwo 
wszystkich jej uczestników. 
Niemniej jednak należy pa-
miętać o zachowaniu szczegól-
nej ostrożności przechodząc 
przez jezdnię i koniecznie 
podnieść wzrok ponad ekran 
telefonu czy tabletu.

Poseł na Sejm RP
Marta Kubiak

Dofinansowania z RFRD na poprawę bezpieczeństwa 
pieszych przekraczających jezdnię

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

Sprzedam lub wynajmę 
lokal pod działalność gospodarczą w 

centrum  Rakoniewic
Kontakt: 601 700 138

PROduKcJA OKIEN 
I dRZWI Z PcV

ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY 
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

RATY!
CENY KONKURENCYJNE

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

tel. 68 384 27 75 
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Pytana, czy wróci do rządu, 
o czym mówi się w politycz-
nych kuluarach, nie potwier-
dza, ani nie dementuje.

Dzisiaj ministrem rozwoju 
i technologii jest premier Ma-
teusz Morawiecki, który prze-
jął tę funkcję. Wszelkie zmiany 
jesienią. Premier potrzebuje 
dzisiaj odzyskać sterowność 
także nad tą częścią, jaką jest 
gospodarka
- mówi Jadwiga Emilewicz. 

Ostatnie wydarzenia na scenie 
politycznej Jadwiga Emilewicz 
nazywa tąpnięciem, które za-
częło się rok temu, kiedy stało 
się dla niej jasne, że Jarosław 
Gowin już wtedy myśli o in-
nym projekcie politycznym. 
„Ubolewam, że projekt Poro-
zumienia się kończy” - pod-
sumowuje.

Poniżej cała rozmowa w au-
dycji Kluczowy Temat.

Łukasz Kaźmierczak: 
Nadal znajduje się Pani na 
ziemi niczyjej? To znaczy, 
nie ma Pani już w Porozu-
mieniu, a żadnej legitymacji 
partyjnej Pani nie przyjęła.
Jadwiga Emilewicz: Ale je-
stem członkiem obozu Zjed-
noczonej Prawicy, wspierają-
cym rząd. To się nie zmieniło 
i nie mam wątpliwości, co do 
tego, że Zjednoczona Prawica 
jest dzisiaj najlepszym wa-
riantem dla Polski.

Ze spokojem Pani patrzy na 
to, co się dzieje, tak trochę 
z boku, czy przeciwnie 
denerwuje się Pani? To 
przecież Pani dawni kole-
dzy partyjni z Porozumie-
nia wyszli ze Zjednoczonej 
Prawicy.
Trudno patrzeć ze spokojem 
na sytuację, w której jest ja-
kieś tąpnięcie. Mam nadzieję, 
że krótkotrwałe.

Niektórzy mówią, że to 
trzęsienie ziemi, a nie 
tąpnięcie, takie Pompeje 
wręcz.
Powiedziałabym raczej, że 
tąpnięcie, bo rozpoczęło się 
tak naprawdę w ubiegłym 
roku. Rozmawialiśmy wtedy, 
kiedy zdecydowałam się na 
odejście z Porozumienia. 
Wtedy już było dla mnie 
jasne, że po tych trudnych 
rozmowach, które mieliśmy 
z Panem premierem Gowi-
nem, że Porozumienie, czy 
jego prezes, myśli już o in-
nym projekcie politycznym. 
Trudno mówić o trzęsieniu 
ziemi, bo to się wtedy za-
częło i trwało, to raczej taka 
ropiejąca rana.

Myślę sobie, czy to Pani 
wyjście z Porozumienia nie 
było takim przepowiadają-

cym znakiem tego wszyst-
kiego i naturalną kontynu-
acją tego, że Pani rozstała 
się z Porozumieniem, jest 
to, że dziś Porozumienie 
rozstaje się ze Zjednoczoną 
Prawicą? Jest w tym logika 
polityczna?
Trudno nie zauważyć, że kie-
dy zaczynała się ta kadencja, 
to mieliśmy, jeszcze wtedy 
„my”, Porozumienie miało 20 
parlamentarzystów – po-
słów i senatorów. Dziś przy 
Jarosławie Gowina zostało 
właściwie pięciu, czy sześciu. 
Mam nadzieję i namawiam 
do tego koleżanki i kolegów 
z Porozumienia, że starto-
waliśmy z list Zjednoczonej 
Prawicy i obiecywaliśmy coś 
naszym wyborcom i taka 
lojalność wobec naszych 
wyborców wymaga, aby 
pozostać w Zjednoczonej 
Prawicy.

Źle się stało, że Porozumie-
nie nie jest w Zjednoczonej 
Prawicy?
Oczywiście, że źle. Ubole-
wam nad tym, że ten projekt 
się w ogóle kończy. W poli-
tyce trudno jest przewidywać 
coś długoterminowo, ale 
gdybym miała to oceniać 
dziś, to ten projekt się 
kończy. Ubolewam nad tym, 
bo byłam jego współautorką 
bardzo intensywnie zaan-
gażowaną i przekonaną, że 
takie przedsięwzięcie na poli-
tycznym rynku idei ma sens. 
Dzisiaj z bólem stwierdzam, 
że trudno jest powiedzieć, 
o czym jest Porozumienie 
i dla kogo to jest partia. Sko-
ro sami posłowie w nią nie 
wierzą, to jak mają wierzyć 
w nią wyborcy? Oczywiście 
szkoda, natomiast z perspek-
tywy procesu zarządzania, 
myślę tutaj o premierze Mo-
rawieckim, to sytuacja staje 
się prostsza. Kiedy przeanali-
zujemy sobie różne wypowie-
dzi na temat polityki rządu 
z ostatnich dwóch, czy trzech 
miesięcy, to mam wrażenie, 
że najsilniejszym publicznym 
krytykiem tej polityki był 
Jarosław Gowin. To jest pró-
ba odzyskania sterowności, 
która będzie miała miejsce. 
Trudna, bo oczywiście mniej 
posłów, ale trudno.

Pewnie trochę trudniej 
będzie tym sterować, 
a niektórzy mówią, że na 
dłuższą metę jest to niemoż-
liwe ze względu na to, że 
właściwie każde głosowanie 
wymaga chwiejnej, nieko-
alicyjnej większości, która 
jest ucierana przez liderów, 
ale z każdym z posłów 
trzeba się będzie osobno 
dogadywać.
Wierzę, że projekt obozu 
Zjednoczonej Prawicy ma 
wielu sympatyków, także 

w tym parlamencie. Wierzę 
w to, że tak uda się ułożyć 
układ, że nie będzie...

Gorzej, jak ci sympatycy 
będą szukani do rozwią-
zań podatkowych w partii 
Razem. Trudno ich nazwać 
sympatykami, chyba że 
obniżenia podatków dla 
najbiedniejszych.
Chciałabym powiedzieć, że 
niezależnie od tego, że liczę, 
że wiele projektów będzie zy-
skiwało większość sejmową 
całkowitą, niezależnie, czy 
ktoś jest w koalicji, czy nie. 
Mówię o stabilnej większo-
ści, żeby nie zbierać jej ad 
hoc do każdego głosowania, 
tylko, że ten obóz wzmocni 
się o kolejne osoby, o ko-
lejnych parlamentarzystów. 
Wierzę, że to się wydarzy 
jeszcze w tej kadencji.

Pani wie coś, czego ja nie 
wiem, czy to takie bardziej 
domysły?
Rozpoczął się sezon wa-
kacyjny, wreszcie przerwa 
w pracach sejmowych. Mam 
nadzieję, że pozwolimy 
trochę Polakom od polityki 
odpocząć. Po wakacjach to 
będzie gorący okres poli-
tyczny.

Wiem, że Pani jest znana 
z tego, że nie chce mówić 
o Jarosławie Gowinie. 
Ja to szanuję i myślę, że 
większość dziennikarzy 
rozumie, że o dawnych 
przyjaciołach mówi się albo 
w ogóle, albo pozytywnie. 
Muszę zapytać o działania 
Porozumienia, jako tego 
ostatniego elementu, który 
doprowadził do wyjścia. 
Chodzi o krytykę Polskiego 
Ładu. Potrafi Pani zrozu-
mieć argumenty dotyczące 
nowelizacji ustawy o ra-
diofonii i telewizji? Poro-
zumienie mówi o tym, że 
jest sprzeczne z zasadami 

wolności słowa i pluralizmu 
mediów.
To jest dłuższa dyskusja na 
temat tej ustawy. Wiemy, 
że ostateczne rozwiązania 
w tej ustawie nie są czymś 
egzotycznym w europejskim 
systemie prawa.

Dania teraz przyjęła podob-
ne rozwiązania. Mówił 
o tym wczoraj premier.
Wiemy, że nie wprowadza-
my czegoś, co nie jest znane 
w porządkach prawnych 
państw UE. To jest raczej 
kwestia porządkująca, 
aniżeli jakieś novum prawne. 
Zwłaszcza jeżeli weźmiemy 
pod uwagę poprawkę przyjętą 
w komisji, czyli przedłużenie 
koncesji nadawcy, o którym 
ostatnio było najgłośniej. To 
jest jednak inna sytuacja.

Nie miałaby Pani problemu, 
żeby poprzeć tę nowelizację, 
gdyby była Pani w Porozu-
mieniu?
Myślę, że to był raczej pre-
tekst. Ta systematyczna kry-
tyka rządu, która nabrała na 
sile w ostatnich tygodniach, 
to nie wiem, czy jej celem 
była obrona wartości, czy to 
było budowanie nowej tożsa-
mości i nowego projektu.

To mógł być pretekst, ale 
czy pretekstem są kwestie 
dotyczące podatków? Jaro-
sław Gowin jest politykiem, 
który najczęściej odwołuje 
się do przedsiębiorców. 
Mówi, że to jest takie Ala-
mo, za które on nie może 
wyjść, czyli podwyższenie 
podatków dla przedsiębior-
ców, a on je widzi w Pol-
skim Ładzie.
Tylko gdzie jest konsekwen-
cja? Z tego co wiem, to choć 
nie uczestniczyłam w tych 
dyskusjach, to przed ogłosze-
niem Polskiego Ładu wiosną 
tego roku, w dyskusjach na 
temat projektu propozycji, 

które tam się znajdują, Poro-
zumienie w tym Jarosław Go-
win uczestniczyli. Przecież 
odbyło się podpisanie. Jaro-
sław Gowin mówił, że roz-
wija czerwony dywan przed 
przedsiębiorcami. Właściwie 
trzeciego dnia po prezenta-
cji zaczęła się jego krytyka 
i zwijanie tego dywanu. 
Przypominam, że prace nad 
ustawami trwają, bo przecież 
Polski Ład to są założenia. 
Dyskusja i gotowość do osią-
gania kompromisu na pewno 
była po stronie premiera, 
o czym jestem przekonana. 
Tę dyskusję prowadzi się za 
zamkniętymi drzwiami, a nie 
na pierwszych stronach gazet, 
jeżeli jest się koalicjantem.

Pani dzisiaj w jednym z wy-
wiadów powiedziała, że nie 
zgadza się z tezą, że Polski 
Ład godzi w polską przed-
siębiorczość. Elementarnie 
się tutaj nie zgadzacie 
z Porozumieniem Jarosława 
Gowina.
Różnica między nami polega 
chyba też na tym, że wciąż 
rozmawiam z przedsiębior-
cami reprezentującymi różne 
branże i wielkości – dużych, 
małych i średnich. Myślę, 
że to jest pierwszy taki mit, 
który należałoby obalić, 
że wszyscy przedsiębiorcy 
mają jedne interesy, że to 
jest jednolita, monolityczna 
grupa. Nie jest. Przecież 
mały sklepikarz jest w total-
nej opozycji do tych, którzy 
są właścicielami sklepów 
wielkopowierzchniowych. 
Tych różnic wewnątrz 
populacji, jaką nazywamy 
„przedsiębiorcy”, jest bardzo 
dużo. Wielkopolska jest 
tym województwem, gdzie 
zagęszczenie przedsiębior-
ców na tysiąc mieszkańców 
jest największe w Polsce, 
ja z nimi rozmawiam, a nie 
z przedstawicielami orga-
nizacji branżowych, bo to 
są różne podmioty i różne 
osoby. Ci przedsiębiorcy 
głośno tego nie powiedzą, 
ale w rozmowach indywi-
dualnych mówią, że zdają 
sobie sprawę, że przez te 30 
lat transformacji w Polsce 
przedsiębiorcy na tle innych 
państw europejskich, te 
obciążenia podatkowe nie są 
najwyższe w Europie.

Jarosław Gowin ujmuje się 
za małymi przedsiębior-
cami i mówi, że im także 
wzrosną obciążenia skład-
kowo-podatkowe.
Jest zwiększenie składki na 
ubezpieczenie zdrowotne. 
My o zwiększeniu składek 
rozmawialiśmy po raz pierw-
szy 2-3 lata temu. Myślę, 
że wszyscy dziś wiemy, że 
służba zdrowia wymaga nie 
tylko poprawy procesów, ale 

też dofinansowania, żeby te 
usługi były zawsze dostępne 
na lepszym poziomie.

Chociaż to dziurawe sito. 
Wie Pani, jak jest.
Wszędzie na świecie jest 
to ten obszar polityk pu-
blicznych, które w związku 
z rozwojem nauki, rozwija 
się najszybciej i jest bardzo 
kapitałochłonne. Składka, 
w której jedni z uczestników 
rynku mają zryczałtowaną, 
czy obniżaną, a inni nie, to 
jest sytuacja z punktu widze-
nia sprawiedliwości społecz-
nej, która nie jest...

Pani uważa, że korzyści 
z Polskiego Ładu, czyli ten 
ogólny wzrost gospodarczy, 
który jest przewidywany, 
pokryją...
Zrekompensuje. Tak, jestem 
przekonana. Myślę, że to, 
czego potrzebują przedsię-
biorcy, to tego, że gospodarka 
się rozwija tak, że ten piec 
jest gorący. Kiedy piec jest 
gorący, to przedsiębiorcy 
mają rynek.

Szkoda, że nie może Pani 
o tym z Jarosławem Gowi-
nem porozmawiać, bo może 
udałoby się go przekonać. 
Czy Pani wraca do rzą-
du? Takie plotki krążą 
od miesięcy, ale teraz, po 
tym, co się stało po odej-
ściu Jarosława Gowina, 
to już wzmogły się na sile. 
Tym bardziej, że wczoraj 
premier ogłosił podział 
resortu. Będzie osobne 
ministerstwo rozwoju 
i technologii, a praca wraca 
do ministerstwa rodziny 
i polityki społecznej.
To postawienie sytuacji 
z głowy na nogi. W sytuacji, 
w której ZUS jest pod mini-
strem właściwym do spraw 
rodziny, a praca jest gdzieś 
indziej, to jest to hybryda 
chyba trudna do realizacji. To 
się chyba nie sprawdziło i do-
brze, że wraca do minister 
Maląg.

A Jadwiga Emilewicz wraca 
do rządu?
Dzisiaj ministrem rozwoju 
i technologii jest premier 
Mateusz Morawiecki, który 
przejął tę funkcję.

Pewnie nie będzie go Pani 
wygryzała.

Wszelkie zmiany jesienią. 
Premier potrzebuje dzisiaj 
odzyskać sterowność także 
nad tą częścią, jaką jest 
gospodarka.

A teraz dajmy odpocząć na-
szym wszystkim Polakom, 
zmęczonym pewnie trochę 
ostatnimi wydarzeniami, 
także politykom.

Jadwiga Emilewicz nie zaprzecza i nie 
potwierdza, że wróci do rządu

Była wicepremier z ramienia tej partii z Porozumienia odeszła we wrześniu 2020
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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.
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W   dniu  7 sierpnia 2021 
r. o godzinie 16.00 w ROD 
Zielony Zakątek odbyło 
Walne Zebranie Sprawoz-
dawcze członków PZD 
naszego ogrodu, które od-
było się na terenie ogrodu. 
Zebranie otworzył i powitał 
zaproszonych gości Prezes 
Józef Kasprzak.

Wśród zaproszonych gości 
w zebraniu uczestniczyli wice 
Burmistrz Pani Grażyna Pogo-
nowska, wice Przewodniczący 
Rady Powiatu Pan Zbigniew 
Markowski, wice Przewod-
niczący Rady Miejskiej Pan 
Wojciech Andryszczyk , Pan 
Paweł Henicz asystent Posła 
na Sejm RP Krzysztofa Pasz-
yka. Prezes ROD Złote Piaski 
w Nowym Tomyślu Waldemar 
Halasz. Po wyborze Józefa 
Tobysa na Przewodniczącego 
Zebranie przystąpiono do 
realizacji Porządku obrad. Pre-
zes przedstawił sprawozdania 
z działalności Zarządu za rok 

2019 i 2020. Przedstawiono 
także sprawozdania finanso-
we oraz Ogrodowej Komisji 
Rewizyjnej. Walne Zebranie 
podjęło 16 Uchwał dotyczą-
cych funkcjonowania ogrodu 
w tym 6 uchwał inwestycyj-
nych. Wszystkie Uchwały 
zostały przyjęte jednogłośnie. 
Po zakończeniu Walnego Ze-
brania o godzinie 18.00  Prezes 
jeszcze raz powitał zaproszo-

nych gości  otwierając obchody 
„Dnia Działkowca 2021”. 

W swym przemówieniu 
przestawił historię powstania  
czterdzieści lat temu Polskiego 
Związku Działkowców z oka-
zji Jubileuszu 40-lecia PZD.  
Z okazji Jubileuszu życzenia 
złożyli także zaproszeni goście 
a w imieniu Posła Stanisła-
wa Kalemby życzenia złożył 
Józef Kasprzak. Wręczono 

2 odznaczenia najstarszym 
stażem działkowcom Józefo-
wi Tobysowi i Kazimierzowi 
Walkowiakowi. 

Po części oficjalnej odbył 
się festyn z atrakcjami dla 
dzieci i dorosłych  przy wspól-
nej grochówce oraz zabawie 
działkowej do późnych godzin 
nocnych.

ROD Zielony Zakątek
Wielkopolskamagazyn.pl

Na zawody stawiło się 11 
zawodników z całej Polski, 
każdy z nich walczył o miejsce 
finałowe, które gwarantowało 
udział w ME Białystok.Na 
eliminacjach pojawił się sam 
Mateusz Kieliszkowski Vice-
mistrz świata, który motywo-
wał i wspierał zawodników.

Eliminacje składały się z : 
a Tir w siadzie 20m 
a Yok 20 m 380 kg + rama 

20m 300kg
Konkurencje finałowe :
a Ciągi na samochodach
a Hantle 80, 90, 100, 110 kg
a Uchwyt Herkulesa – 

drewniane bale
a Ring kule 110, 120, 130, 

140, 160 kg
Organizatorem zawodów 

była federacja Harlem (Piotr 

Kwiatkowski),współpraca z lo-
kalną pizzerią Mafia, komen-
tator Piotr Woltman, sędzia 
Artur Patyk.

Zawodnicy, którzy awanso-
wali do Mistrzostw Europy to:
1. Marek Czajkowski
2. Grzegorz Łaniewski
3. Szymon Holesiński
4. Mateusz Wrzesiński
Pozostali uczestnicy :
5. Tomasz Bator
6. Szczepan Krzesiński
7. Bartosz Piątkowski
8. Błażej Łodo
9. Mikołaj Wójcicki
10. Marcin Miazga
11. Bartosz Szczepankiewicz

Wiktoria Łunkiewicz
Więcej zdjęć:W obiektywie 
Luny - Wiktoria Łunkiewicz

Walne Zebranie Sprawozdawcze 
i Dzień Działkowca w Nowym Tomyślu

Mistrzostwa Polski 
Strongman U 110 
w Świebodzinie
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12 sierpnia w Trzcielu, 
w Hali Sportowej im. 
Moniki Michalik, odbyło 
się spotkanie Tadeusza Mi-
chalika, medalisty Igrzysk 
Olimpijskich Tokio 2020, 
z mieszkańcami Gminy 
Trzciel. Tadeusz Michalik 
zdobył brązowy medal 
w zapasach w stylu klasycz-
nym w kategorii do 97 kg.

Naszego bohatera gromkimi 
brawami, z „We are the cham-
pions” grupy Queen w tle, 
przywitali mieszkańcy gminy, 
strażacy, delegacje klubów 
zapaśniczych, przedstawiciele 
samorządów gminnych, po-
wiatowego i wojewódzkiego. 
W trakcie spotkania towarzy-
szyli Mu rodzice, Państwo Zo-
fia i Marian Michalik, siostra 
Monika Michalik, medalistka 
Igrzysk w Rio de Janeiro, oraz 
trenerzy, Mieczysław Kuryś 
i Marek Troczyński.

Na wstępie słowa podzięko-
wania i gratulacje przekazał 
Burmistrz Trzciela Jarosław 
Kaczmarek, który odznaczył 

naszego medalistę i rodzi-
ców medalami „Zasłużony 
dla Miasta i Gminy Trzciel”. 
Następnie Agata Śpiewak 
wykonała piosenkę „Do boju 
Polsko”, z nieco zmienionym 
tekstem, podkreślającym suk-
ces Tadeusza. Nie mogło także 
zabraknąć relacji z Jego walki 
o brązowy medal.

Atmosferę wzruszenia, któ-
ra udzieliła się chyba wszyst-
kim uczestnikom, rozluźniło 
klika anegdot i ciekawostek 
z kariery Tadeusza, przypo-
mnianych i przytoczonych 
przez trenerów. Potem były 
kwiaty, upominki, wywiady 
Tadeusza dla mediów i nie-
skończone autografy i wspólne 
zdjęcia, również z zespołem 
Queen w tle, tym razem „We 
will rock you”. Całości dopeł-
nił wspaniały tort na cześć 
naszego bohatera.

Dziękujemy, gratulujemy 
i życzymy Tadeuszowi dal-
szych sukcesów, a sobie wielu 
radości i wzruszeń związanych 
z Jego występami. Czekamy 
na Paryż. RK

W sobotę, 14 sierpnia, w Pa-
nowicach odbyła się kolejna 
edycja biegu terenowego 
z przeszkodami Extreme Day. 

Cykliczna już impreza organi-
zowana przez Stowarzyszenie 
Panowice Nasze Miejsce, przy 
wsparciu i pomocy sponsorów, 
OSP, Gminy Trzciel i Powiatu 
Międzyrzeckiego. Z roku na rok 
frekwencja jest coraz większa. 
W sobotę pobiegło blisko 150 za-
wodników w dwóch falach. Fan-
tazja organizatorów „zmusiła” 
ich do pokonania kilkudziesięciu 
przeszkód na 8-kilometrowej 
trasie. Trudy, przeszkody, upał 
i zmęczenie dawały się mocno 
we znaki. Nieco ulgi przynosiły 
przeszkody z wodą. 

Wśród mężczyzn zwyciężył 
Marcin Antczak z Kalska, drugi 
był Mateusz Wieczorek z Mu-
rzynowa, a trzeci Adrian Wosz-
czyło z Pszczewa. Najszybszą 
kobietą okazała się Anita Peron 

z Zielonej Góry, kolejną była 
Anna Balcer z Międzyrzecza 
a trzecie miejsce zajęła Małgo-
rzata Ratajczak z Zielonej Góry. 
W klasyfikacji drużynowej: 1 
miejsce – NinjaObstacleRun-
ners, 2 miejsce – Nogoobraca-
cze, 3 miejsce – Klub Sportowy 
Lubikowo. Serdecznie gratulu-
jemy. Po zmaganiach dorosłych 
na starcie swojej trasy stanęły 
Mikrusy – dzieci w wieku 4 – 12 
lat. Ze względu na bardzo dużą 
frekwencję (60 dzieciaków) 
odbyły się 3 biegi z podzia-
łem na kategorie wiekowe. To 
dopiero były emocje. Walka, 
zaangażowanie, wytrwałość na 
całej trasie. Wielkie brawa dla 
wszystkich Mikrusów. Biega-
czom, uzupełniającym kalorie 
pysznymi zupami, i widzom 
koncertował zespół CISZA. 
Imprezę zakończyła zabawa 
taneczna DJ’sNight. Dziękujemy 
organizatorom i zapraszamy za 
rok. RK

Skromność, osobowość, klasa, 
duch walki… czyli Tadeusz 

Michalik w Trzcielu
Extreme Day Panowice 2021

Trzciel w był jednym z wie-
lu miejsc w Polsce, w któ-
rym na sportowo uczczono 
Żołnierzy Wyklętych. 
Główni organizatorzy: 
Stowarzyszenie Chociszewo 
- Wspólna Przyszłość i Ze-
spół Edukacyjny w Trzcie-
lu, przy wsparciu gminnych 
jednostek OSP, już po raz 
szósty umożliwili mieszkań-
com, młodzieży i dzieciom 
zamanifestowanie postawy 
patriotycznej. 

W zorganizowanym biegu 
na 1963 m wystartowało 13 
uczestników. Najlepszy był 
Łukasz Frański a za nim na 
podium uplasowali się Marcin 
Konieczny i Artur Kaczmarek. 
Na trasę o długości blisko 6 
km  wyruszyło 5 uczestników 
i tutaj rywalizacja wyglądała 

następująco: I – Michał Toma-
szewicz; II – Tomasz Szafrań-
ski i III – Adam Dreger.

Najwięcej jednak emocji 
wśród widzów wywołały biegi 
najmłodszych, w którym star-
towały dzieci z przedszkola 
i klas I-III Szkoły Podstawo-
wej. Rywalizowali na odcinku 
350 metrów. Nie miejsce było 
tu najważniejsze a sam udział 
i dużo zabawy.

Wydarzenie było okraszone 
możliwością zagrania w plan-
szową grę wojenną a także 
inscenizacją grupy rekonstruk-
cyjnej, która zaprezentowała 
scenę odbicia przez patrol 
Żołnierzy Wyklętych polskie-
go żołnierza, zatrzymanego 
przez NKWD.

Gratulujemy zwycięzcom 
i zapraszamy za rok. 
RK

Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych w Trzcielu
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Po Olimpiadzie zaczną się 
Igrzyska Paraolimpijskie” 
Tokio 2020”.
Wielkopolskę reprezentować 
będą:
1.Justyna Franieczek 400 m z 
K.S. ,,Gwardia” Piła,
2.Karolina Kucharczyk skok w 
dal MUKS ,,Kadet” Rawicz, 
3.Michał Kotkowski sprinty 
SSR ,Start” Poznań.
Następnie odbędą się Igrzyska 
Głuchych „CAXIAS DO SUL 
2021”  Brazylia.
Wielkopolskę reprezentować 
będą:
1.Łukasz Rozumek z WKSG 
Poznań kolarstwo, 
2.Grzegorz Nowak z UMKSN 
Poznań tenis stołowy.
Wszystkim sportowcom ży-
czymy sukcesów i medali w 
tak trudnych dyscyplinach 
sportowych. Zygmunt Tomkowiak

Zaczynają się 
Igrzyska Paraolimpijskie 

,,Tokio 2020”

W minioną sobotę, 21 sierpnia 
br. na Międzynarodowych Tar-
gach Poznańskich odbyła się 
już IV edycja Zlotu Czerwo-
nych Samochodów. Kilkadzie-
siąt samochodów strażackich 
z całej Polski można było 
oglądać na MTP.

W programie organizatorzy 
przygotowali liczne konkursy 
dla dzieci – w tym konkurencje 
sprawnościowe z gaszeniem 
pożaru, pokazy akcji ratun-
kowych na żywo czy pokazy 
dziecięcych drużyn pożar-
niczych. Zlot Czerwonych 
Samochodów w Poznaniu to 
również wydarzenie z ele-
mentami edukacyjnymi jak 
demonstracja gaszenia gorące-
go oleju czy nauka udzielania 
pierwszej pomocy. Podczas 
zlotu można było podziwiać 
wozy gaśnicze i sprzęt uży-
wany aktualnie przez Straż 
ale również nie brakowało już 
zabytkowego sprzętu.

Fot. Wielkopolskamagazyn.pl

W niedzielę , 15 sierpnia br. 
czyli dzień w którym ob-
chodzimy Święto Wojska 
Polskiego w Muzeum Broni 
Pancernej w Poznaniu można 
było bezpłatnie podziwiać i 
bliżej poznać „stalowe smo-
ki”. Dodatkową atrakcją tego 
dnia była również możliwość 
skorzystania z bezpośredniego 
połączenia autobusowego do 
Muzeum Broni Pancernej linii 
turystycznej 102.

Podczas tego wyjątkowego 
spotkania  zaprezentowano 
historyczny oraz współczesny 
sprzęt wojskowy. Odbyły się 
pokazy Grup Rekonstrukcji 
Historycznych oraz Państwo-
wej Straży Pożarnej. W miłej, 
rodzinnej i piknikowej at-
mosferze można było poznać 
niezwykle ciekawą historię 
Polskiego Wojska ale także do-
wiedzieć się o współczesnych 
działaniach Armii.  

Fot. Maciej Kasprzak / 
Wielkopolskamagazyn.pl

Ogólnopolski Zlot Czerwonych Samochodów

„STALOWE SMOKI” w Muzeum Broni Pancernej

W naszym regionie bę-
dziemy mogli zrealizować 
więcej inwestycji drogo-
wych! Premier Mateusz 
Morawiecki zaprezentował 
Rządowy Program Budo-
wy Dróg Krajowych 2030, 
który przewiduje dokoń-
czenie sieci autostrad i dróg 
ekspresowych w Polsce.

Dzięki nowym środkom, w 
Wielkopolsce zrealizowane 
zostaną kolejne odcinki no-
woczesnych dróg. To m.in.: 
budowa od wielu lat wycze-
kiwanej drogi S11, w tym 
budowa obwodnic Obornik i 
Ujścia, a także przebudowa 
drogi krajowej nr 25 (Ostrów 
Wielkopolski - Kalisz - Ko-
nin). Rządowe środki na bu-
dowę dróg zmieniają oblicze 
naszego regionu!

O głównych założeniach 
nowego programu, który bę-
dzie realizowany w ramach 
Polskiego Ładu oraz o jego 
najważniejszych celach mó-
wili dziś podczas briefingu 
prasowego w Wielkopolskim 
Urzędzie Wojewódzkim: wice-
wojewoda Aneta Niestrawska, 
zastępca dyrektora oddziału 
ds. Zarządzania Drogami i 
Mostami GDDKiA Maciej 
Kupka oraz zdalnie poseł 
Bartłomiej Wróblewski.

- Nowoczesna infrastruktura 
drogowa oraz cały czas rozwi-
jające się nowe drogi krajowe 
czy lokalne to nie tylko lepszy 

komfort i bezpieczeństwo, to 
także szansa na dalszy rozwój, 
na nowe miejsca pracy i inwe-
stycje, które przyczyniają się 
do lepszego życia jego miesz-
kańców. W imieniu wojewody 
wielkopolskiego Michała Zie-
lińskiego oraz Wielkopolan 
dziękuję Premierowi Mate-
uszowi Morawieckiemu za 
kolejne inwestycje w naszym 
województwie, dzięki którym 
nasza Mała Ojczyzna rozwija 
się w sposób zrównoważony - 
mówiła wicewojewoda. Aneta 
Niestrawska podkreśliła także, 
że środki, które przeznaczone 
zostaną w ramach rządowego 
programu pozwolą na dokoń-
czenie całej sieci autostrad i 
dróg ekspresowych w Polsce.

Rządowy Program Budowy 
Dróg Krajowych 2030 
(z perspektywą do 2033 r.)
Gabinet premiera Mateusza 

Morawieckiego opracowuje 
nowy program drogowy (kon-
tynuacja obecnego Programu 
Budowy Dróg Krajowych na 
lata 2014-2023), który prze-
widuje listę inwestycji dro-
gowych, jakie będzie chciał 
zrealizować rząd - do 2030 
r. będzie to około 8 tys. km 
nowoczesnych dróg. Nadrzęd-
nym celem jest dokończenie 
całej sieci autostrad i dróg eks-
presowych w Polsce, czyli bra-
kujących odcinków S10, S11, 
S12, S16, S74, przygranicznego 
odcinka A2 czy budowa Be-
skidzkiej Drogi Integracyjnej 
S52. Dzięki temu, wszystkie 
polskie regiony zostaną po-
łączone siecią szybkich dróg.

Program Budowy Dróg 
Krajowych na lata 2014-2023
W ciągu ostatnich 5 lat mapa 
drogowa w naszym kraju 
zwiększyła się o ponad 40%. 

Dzięki temu po Polsce jeździ 
się dzisiaj bezpieczniej i bar-
dziej komfortowo. Kierowcy 
mogą poruszać się w sposób 
nieprzerwany lub prawie nie-
przerwany takimi drogami, 
jak: S51, S3 od Szczecina przez 
Zieloną Górę do Legnicy, S5 
od Wrocławia przez Poznań do 
Bydgoszczy, S6 od Szczecina 
do Koszalina, S8 od Wrocła-
wia przez Warszawę do Białe-
gostoku czy S17 od Warszawy 
do Lublina. 

Realizacja inwestycji obję-
tych programem pozwoli do 
końca 2023 r. na osiągniecie 
90% łącznej planowanej dłu-
gości autostrad (wraz z A50) 
oraz 55% dróg ekspresowych.
Podejmowane obecnie działa-
nia inwestycyjne doprowadzą 
do ukończenia budowy:
a całej autostrady A1,
a autostrady A2 do Białej 
Podlaskiej,

a przebudowy A18,
a drogi ekspresowej S1,
a drogi ekspresowej S2 - Po-
łudniowej Obwodnicy War-
szawy, drogi ekspresowej S3 
od Świnoujścia do granicy 
państwa,
a drogi ekspresowej S5 od 
Wrocławia do Nowych Marz,
a drogi ekspresowej S6 od 
Szczecina do Trójmiasta,
a drogi ekspresowej S7 od 
Trójmiasta do Rabki (bez pół-
nocnego wylotu z Warszawy 
do Czosnowa),
a drogi ekspresowej S11 Ko-
szalin - Bobolice, Zachodniej 
Obwodnicy Łodzi w ciągu S14,
a drogi ekspresowej S12 Pia-
ski - Dorohusk,
a całej drogi ekspresowej S17, 
S19 oraz S61.

Budowa obwodnic
Program Budowy Dróg 

Krajowych na lata 2014-2023 
zakłada również budowę 43 
obwodnic w ciągach dróg kra-
jowych. Zakończona została 
budowa 20 z tych obwodnic 
- to m.in. budowa obwodnicy 
Wałcza S10, obwodnicy Szcze-
cinka S11, obwodnicy Jarocina 
S11, obwodnicy Ostrowa Wiel-
kopolskiego  S11, obwodnicy 
Inowrocławia dk nr 15/25, 
obwodnicy Olsztyna dk nr 16, 
obwodnicy Sanoka dk nr 28, 
obwodnicy Góry Kalwarii dk 
nr 50 czy obwodnicy Stalowej 
Woli i Niska dk nr 77. W tym 
roku do tej listy dołączą jesz-

cze obwodnice: Kępna S11, 
Tomaszowa Lubelskiego S17, 
Łańcuta dk nr 94 czy Niemo-
dlina dk nr 46.

Jakie odcinki dróg zostaną zrealizo-
wane w naszym regionie?
Dzięki rządowym środkom, w 
województwie wielkopolskim 
powstały dotychczas nowocze-
sne drogi: S5 Żnin-Gniezno na 
odcinku Mielno-Gniezno, S5 
Poznań-Wrocław na odcinku 
od Poznania (autostrada A2) do 
granicy województwa, obwod-
nica Jarocina (S11), obwodnica 
Ostrowa Wielkopolskiego - 
etap II (S11), obwodnica Kępna 
- etap I (S11). W najbliższym 
czasie planowane jest także od-
danie do użytkowania II etap 
budowy obwodnicy Kępna w 
ciągu drogi S11.

To jednak nie koniec. Dzię-
ki Rządowemu Programowi 
Budowy Dróg Krajowych 
2030, w województwie wiel-
kopolskim powstaną m.in. 
obwodnice: Gostynia (w ciągu 
drogi krajowej nr 12), Kalisza 
(w ciągu drogi krajowej nr 25), 
Koźmina Wielkopolskiego (w 
ciągu drogi krajowej nr 15), 
Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa 
(w ciągu drogi krajowej nr 15).

Nowe inwestycje drogowe 
pozwolą na lepszą komunika-
cję z innymi regionami oraz 
zapewnią kierowcom komfort 
i bezpieczeństwo w naszym 
województwie.

Anna Czuchra

Premier Morawiecki: Więcej dróg w Wielkopolsce

Jesienne spotkania seniorek 
i seniorów weszły na stałe 
w program „Senioralni Po-
znań”. Ostatnia jubileuszowa 
10. edycja z uwagi na obo-
strzenia związane z pande-
mią koronawirusa była dużo 
skromniejsza i dopasowana do 
możliwości, a przede wszyst-
kim konieczności zachowania 
bezpieczeństwa przed ewen-

tualnym zarażeniem. Kolejne, 
już 11. spotkania również będą 
odbywały się w reżimie sani-
tarnym. W tym roku, podobnie 
jak w zeszłym, czas trwania 
“Senioralnych” zostanie skró-
cony z miesiąca do dwóch 
tygodni, wydarzenia w ramach 
cyklu planowane są w terminie 
1-17 października. Głównym 
organizatorem jest Centrum 

Inicjatyw Senioralnych w 
Poznaniu, które zaprasza do 
włączenia się seniorów i se-
niorki we wszelkie działania. 
Również zapraszamy wszelkie 
organizacje i podmioty zwią-
zane z działalnością na rzecz 
poznańskich seniorów, celem 
zgłoszenia wydarzeń w ramach 
„Senioralni Poznań”. 

Roman Szymański

„Senioralni Poznań”
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Forum Organizatorów 
Transportu, współtworzo-
ne przez organizatorów 
komunikacji publicznej 
w największych polskich 
miastach ,wystąpiło z ape-
lem o wsparcie komunikacji 
miejskiej w ramach Tarczy 
antykryzysowej do  Premie-
ra RP Mateusza Morawiec-
kiego w wysokości 1 mld 
złotych.

Branża t ranspor t lokalny 
w wyniku Pandemia Covid-19 
i przepisów sanitarnych szcze-
gólnie ucierpiał. Nastąpił spa-
dek około 40% pasażerów 
w 2020 roku w stosunku do 
roku 2019. Dochody spadły 
z powodu uzyskania niższych 
wpływów ze sprzedaży bile-
tów. Co więcej, konieczność 
wdrożenia reżimu sanitarnego, 
dezynfekcji pojazdów i przy-
stanków oraz zapewnienia 
środków ochrony osobistej 
pracowników podniosła jesz-
cze koszty ponoszone przez 
organizatorów transpor tu 
i operatorów.  Straty-ubytek 
dochodów z tego tytułu wy-

niósł prawie miliard złotych, 
dla przykładu w: Warszawie 
- 322 mln zł, Poznaniu - 67 
mln zł, Gdańsku- 48 mln zł, 
Lublinie - 29 mln zł itp. Forum 
Organizatorów Transportu, 
które zrzesza organizatorów 
transportu z największych 
polskich miast, zwraca się 
do Pana Premiera z prośbą 
o uwzględnienie branży ko-
munikacji miejskiej wśród be-
neficjentów Tarczy antykryzy-
sowej. Minister Maląg stwier-
dziła, że Komisja Trójstronna 
rozpatrzy wniosek na swoim 
posiedzeniu. Częstotliwość 

połączeń jest bowiem jednym 
z najważniejszych czynni-
ków decydujących o wyborze 
transportu zbiorowego zamiast 
własnego samochodu w co-
dziennych dojazdach. Jeżeli na 
skutek pogorszenia się oferty 
przewozowej więcej osób bę-
dzie korzystać z samochodów, 
skutki dla środowiska, zdrowia 
mieszkańców i gospodarki 
mogą być katastrofalne. Ulice 
w miastach i drogi dojazdowe 
do miast mogą być zapchane 
samochodami.

Tekst: Zygmunt Tomkowiak
Zdj.: Hieronim Dymalski

Już po raz drugi krótkie 
metraże podbijały serca 
widzów latem. 13. edycja 
Short Waves Festival – mię-
dzynarodowego festiwalu 
filmów krótkometrażowych 
już za nami. Przez 7 dni, 
widzowie w Poznaniu oraz 
w internecie mogli wspólnie 
przeżywać emocje towarzy-
szące oglądaniu krótkiego 
kina. 

W poznańskich salach ki-
nowych, na pokazach ple-
nerowych czy za pośrednic-
twem festiwalowej platformy 
zawieszonej w przestrzeni 
online – na Short Waves w 
tym roku spotkało się ponad 
8.000 miłośników filmów 
krótkometrażowych i nie tylko. 
Festiwal cieszył się licznym 
zainteresowaniem przedstawi-
cieli mediów zarówno offline, 
jak i online.

73 wydarzenia, 20 lokaliza-
cji, blisko 300 filmów, a mimo 
wciąż trwającej pandemii, do 
Poznania przyjechało aż 50 
gości z zagranicy, w tym mię-
dzy innymi: zdobywca głównej 
nagrody w Konkursie Między-
narodowym - duński reżyser 
Stefan Kruse Jorgensen, dy-
rektor Cyprus International 
Short Film Festival - Ioakim 
Mylonas, programer Locarno 
Film Festival Enrico Vannucci, 
programerka Barbican London 
- Suzy Gillett oraz reprezen-
tanci branży filmowej m.in. z 
Austrii, Holandii, Portugalii 
czy Niemiec.

Stolica Wielkopolski stała 
się również stolicą krótkich 

metraży. Spektrum tegorocz-
nej oferty programowej było 
wyjątkowo szerokie. Widzo-
wie najchętniej wybierali 
pokazy z pasma rozrywko-
wego w nieoczywistych loka-
lizacjach, takich jak Comedy 
Shorts na dziedzińcu Colle-
gium da Vinci czy Horror 
Shorts na terenie opuszczonej 
pływalni miejskiej. Poznania-
cy postawili też na filmy z 
lekka dozą pikanterii – pierw-
szym wyprzedanym pokazem 
okazał się być Kinky Shorts. 
Niezwykłą popularnością 
cieszyły się specjalne pokazy 
z cyklu Random Garden Ci-
nema – sekretne kino ogród-
kowe zawitało w tym roku aż 
do 4 lokalizacji. Oglądaliśmy 
shorty w plenerze m.in. dzię-

ki uprzejmości Rodzinnych 
Ogródków Działkowych, Sto-
warzyszeniu Łazęga Poznań-
ska czy też na klimatycznym 
dziedzińcu wildeckich ka-
mienic. Wysoka frekwencja 
dopisywała także seansom 
konkursowym, podczas któ-
rych widzowie mogli głoso-
wać na swoje ulubione tytuły, 
a podczas gali zamknięcia po-
znaliśmy laureatów – rozdano 
12 nagród w 5 konkursach 
(Międzynarodowy, Konkurs 
Polski, Dances with Camera, 
Urban View oraz Konkurs 
Polskich Filmów Ekspery-
mentalnych) o łącznej war-
tości 48.000 złotych. Pełna 
lista laureatów znajduje się 
na stronie https://shortwaves.
pl/nagrody-2021/. Dodatkowo, 

kumulacją całorocznej pracy 
nad festiwalem były działania 
online i finał platformy This 
Is Short zaprojektowanej na 
wzór doświadczenia festiwalu 
filmowego, umożliwiającej 1 
dostęp do programów onli-
ne 4 prestiżowych festiwali 
filmowych - Go Short (Ho-
landia), International Short 
Film Festival Oberhausen 
(Niemcy), Vienna Shorts (Au-
stria), Short Waves (Polska) 
i dostarczając setki krótkich 
metraży. Przez 3 miesiące 
działalności (1.04-30.06) This 
Is Short skumulowała tysiące 
widzów z ponad 50 krajów 
na całym świecie!

Na zakończenie festiwalu, 
w murach poznańskiego Cen-
trum Kultury Zamek odbyła 

się gala wręczenia nagród 13. 
edycji Short Waves Festival. 
Po burzliwych obradach i 
skrupulatnym głosowaniu, 
członkowie każdego z Jury, 
jak i publiczność przyznali 
nagrody i wyróżnienia w 
pięciu konkursach: Interna-
tional Competition, Konkurs 
Polski, Konkurs Polskich 
Filmów Eksperymentalnych, 
Dances with Camera, Urban 
View – o łącznej wartości 
48.000 tysięcy złotych. Wśród 
zwycięzców znalazły się pol-
skie produkcje m.in. „Wyraj” 
Agnieszki Nowosielskiej z 
Agatą Buzek w roli głównej, 
poruszająca animacja „We 
Have One Heart” Katarzyny 
Warzęchy czy „Równonoc” 
Darii Kasperek, a także filmy 

z Brazylii, Wielkiej Brytanii, 
Czech, Finlandii, Ukrainy czy 
Kanady. 

Ale Short Waves Festival w 
liczbach to nie tylko suche sta-
tystyki, to też kilka istotnych 
słów-kluczy: ludzie, miasto, 
kino, współpraca. To dzięki 
widzom i osobom tworzącym 
team Short Waves, festiwal 
ma motywację do rozwoju, a 
wsparcie miasta Poznania, jak 
i związanych z wydarzeniem 
partnerów od lat sprawia, że 
festiwal z roku na roku coraz 
mocniej rozwija skrzydła. Z 
miłości do kina i krótkiego 
metrażu powstaje impreza 
ponad podziałami, platforma 
wymiany doświadczeń i wra-
żeń filmowych. Organizator 
festiwalu, poznańska Fundacja 
Edukacji Kulturalnej Ad Arte, 
już planuje festiwal na 2022 
rok. A w międzyczasie, zanim 
poznamy daty kolejnej, 14. 
edycji – czas na Short Waves 
on Tour - objazdowy konkurs 
polskich filmów krótkome-
trażowych by Short Waves 
Festival! To zestaw wybranych 
tytułów, które znalazły się w 
tegorocznej selekcji Konkur-
su Polskiego minionej edycji 
festiwalu. Począwszy od 12 
lipca, w kilkunastu miastach w 
Polsce, widzowie mają okazję 
wziąć udział w pokazach i 
zagłosować na swój ulubiony 
krótki metraż w swoim lokal-
nym kinie. Film z najwięk-
szą ilością głosów zdobędzie 
nagrodę w wysokości 7.000 
złotych! 

Oprac. red. Michał Szott
Źródło / zdjęcia: SWF / Ad Arte

Organizatorzy transportu lokalnego 
występują do Premiera

o dofinansowanie 1 mld złotych

Ponad 8.000 widzów na Short Waves Festival

W środku miasta, na 
ulicach i w parku, pod 
drzewami i na scenie odbył 
się Malta Festival Poznań 
2021. Hasłem był „Powrót 
na ziemię / Back to the 
Ground”. 

W czasie pandemii, kiedy ciała 
straciły swoją materialność, 
znacznie rozmiękczając się i 
rozpływając online, organiza-
torzy wydarzenia chcieli dać 
uczestnikom festiwalu możli-
wość ponownego uziemienia. 
Malta była w tym roku przede 
wszystkim miejscem ponow-
nych spotkań – ciało w ciało, 
człowieczo-człowieczych, 
ludzko-roślinnych, serdecz-
nych, wyczekanych i wytęsk-
nionych. Festiwal trwał 12 dni, 
w 24 lokalizacjach odbyło się 
160 wydarzeń przygotowanych 
przez ponad 600 artystów i 
artystek dla 29 000 widzów 
i widzek, przeżywających 
wspólnie wzruszenia, radości 
i uniesienia. 

Miasteczko festiwalowe 
w tym roku wzniesiono w 
parku Wieniawskiego. Na 
szczycie górki saneczkowej na 
zaproszenie Generatora Malta 
spoczął obiekt-twierdza „Nic 
nie znika, jedynie zmienia 
miejsce”, którego twórcami 
są Iwo Borkowicz i Ola Kor-
bańska. Budulcem twierdzy 
była ziemia i woda ubite tak 
mocno, że ściany przeżyły 
nawet poznańską nawałnicę.

W ubiegłym roku tematem 
Generatora Malta była woda, 
w tym roku ziemia. - Przyglą-
damy się jej z perspektywy 
naszej z nią relacji i punktem 
wyjścia była taka dosyć smut-
na konstatacja, że mówimy o 
niej cały czas w kontekście 
posiadania, zawłaszczania. – 
objaśnia kuratorka programu 
Joanna Pańczak.

Oficjalne otwarcie 31. Malta 
Festival Poznań miało miejsce 

na scenie w parku Wieniaw-
skiego z udziałem Prezydenta 
Poznania Jacka Jaśkowiaka. 
Po przemówieniu organizato-
rów festiwalu, usłyszeć było 
można dużo rock and rolla 
w wykonaniu berlińskiego 
zespołu Laura Lee and The 
Jettes – była to jednocześnie 
pierwsza prezentacja nowego 
showcase’u muzycznego Ki-
jów-Poznań-Berlin, który być 
może przerodzi się w przyszło-
ści w większy miejski projekt. 
W kolejne dni wystąpili artyści 
i artystki z Poznania i Ukrainy.

Natomiast na finał tego-
rocznej Malty usłyszeć można 
było przedwojenny polski jazz: 
utwory swingowe, wyjątkowe 
tanga, z których autorstwa 
polscy kompozytorzy byli 
znani na całym świecie, hity 
tworzone dla filmu, kabaretów, 
teatrów i rewii. Wszystko w 
nowoczesnych aranżacjach. Na 
Maltę powrócił bowiem Jazz 
Band Młynarski-Masecki, 
który w 2018 r. rozkochał w 
sobie tłum na pl. Wolności. W 
tym roku dodatkowo odbyło 
się wręczenie maltańskich Ma-
sek, czyli nagród za szczególny 
wkład w rozwój festiwalu, a 
także występy niespodzianki: 

dla publiczności zaśpiewali 
dla m.in. Grażyna Torbicka i 
Andrzej Szumowski.

- Każdy z nas ociera się o 
Maltę, ja na Malcie grałem kil-
kakrotnie z różnymi składami, 
zawsze było świetnie. A dla-
czego? Dlatego, że jest świetna 
publiczność. Publiczność jest 
naszym paliwem. Jak jest 
dobra chemia z publicznością, 
gramy kilka razy lepiej. Wra-
żenia świetne – komentował po 
występie Jan Młynarski. 

- Wszystkie wydarzenia, 
które działy się i dzieją na 
Festiwalu Malta, są niezwykle 
energetyczne, bardzo często 
połączone z improwizacją, bo 
taka jest charakterystyka tego 
festiwalu i to powoduje, że ta 
energia w nas pozostaje – mó-
wiła Grażyna Torbicka.

Natomiast Dyrektor Michał 
Merczyński złożył poznania-
kom pewną obietnicę: - Je-
śli będziemy mogli zrobić z 
powodów bezpieczeństwa w 
przyszłym roku koncert nad 
Maltą, to obiecuję państwu, 
że on się tam wydarzy – za-
powiedział. – Na tak zwanym 
poz-bruku!

Michał Szott
Foto: Malta Festival

Malta Festival Poznań 2021

uWAGA mieszkańcy Grodziska Wlkp.! 
Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Grodziska Wielkopolskiego na jubileuszową mszę św. 

w 40 ROCZNICĘ POWSTANIA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”. 
Msza św. odprawiona zostanie w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa 

dnia 31.08.2021 r. o godz. 10.00

o godz. 11.30 w auli szkoły podstawowej nr 2 odbędą się uroszystości jubileuszowe 
dot. kół NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w Grodzisku Wielkopolskim 

Na Starym Rynku przy Ratuszu, do czwartku tj. 26 sierpnia, można jeszcze oglądać 
wystawę plenerową „TU RODZIŁA SIĘ SOLIDARNOŚĆ”   

ZAPRASZAJĄ PRZYJACIELE
„SOLIDARNOŚCI”
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W niedzielny wieczór 15 
sierpnia 2021r w Parku 
Wilsona odbył się kolejny 
koncert z reaktywowanego 
cyklu „Poznańskie muzyka-
lia”, podczas którego można 
było posłuchać utworów z 
repertuaru Elvisa Presley’a.

W przededniu kolejnej roczni-
cy śmierci Króla Rock’n’Rolla 
(która przypada 16 sierpnia) 
Polskie Towarzystwo Arty-
stów, Autorów, Animatorów 
Kultury PTAAAK tradycyj-
nie zorganizowało koncert 
przypominający poznaniakom 
twórczość tego wielkiego Ar-
tysty. W poprzednich latach te 
koncerty odbywały się m.in. 
pod szyldami „Dzień z Elvi-
sem Presley’em” czy „Pozna-
niacy pamiętają Presley’a”.

Jako pierwszy wystąpił 
Marcin Wojciechowski, który 
wykonał „Jailhouse Rock”, 
„Love Me Tender” oraz „Al-
ways on My Mind”. Następnie 
na scenie pojawił się Marcel 
Lelo, który zaśpiewał „Bur-
ning Love” i „Hard Headed 
Woman”. Po nim „Can’t Help 
Falling in Love” wykonał 
Mariusz Koliński. Następ-
nie przy mikrofonie stanęła 
pierwsza wokalistka Natalia 
Mierzwa, która zaśpiewała 
„In the Getto” oraz „Return 
to Sender”. Po niej na scenę 
wrócił Mariusz Koliński z 
piosenką „Unchained Melo-
dy”. Następnie wystąpiła druga 
piosenkarka Mewa Topolska, 
która zaprezentowała swoje 

interpretacje „Runaway” oraz 
„Suspicions Minds”. Marcel 
Lelo powrócił z piosenką „Blu-
es Sued Shoes”, a po nim na 
scenę wkroczył Maciej Piotr, 
który wykonał „Spanish Eyes” 
i „It’s Now or Naver”. Kolejny 
wokalista, Maciej Kocięcki 
zaśpiewał „Kiss Me Quick” 
oraz „Are You Lonesome 
Tonight”. Ostatni utwór trady-
cyjnie podczas „Poznańskich 
muzykaliów” wykonali wszy-
scy wokaliści. Tym razem z 
małą niespodzianką – „Johnny 
B. Goode” zaśpiewała Mewa 
Topolska, a pozostali wokali-
ści… zatańczyli.

Piosenkarzom towarzyszył 
chórek w składzie Anna Win-
kler i Marianna Ćwiąkała oraz 
grupa taneczna Boogie Beat, a 

także zespół instrumentalny w 
składzie: Małgorzata Szczwa-
ny, Marcin Wójcik, Wojtek 
Judkowiak i Kajetan Pilarski.

Koncert zorganizowało Pol-
skie Towarzystwo Artystów, 
Autorów, Animatorów Kultury 
PTAAAK przy finansowym 
wsparciu Miasta Poznania. 
Patronem medialnym „Po-
znańskich muzykaliów” są 
Radio Poznań, MC Radio 
oraz Kulturalnik Poznański. 
Ostatni koncert z tego cyklu w 
2021 roku, poświęcony piosen-
kom z repertuaru Krzysztofa 
Krawczyka, odbędzie się w 
niedzielę 5 września o godz. 
18:00 w muszli koncertowej 
w Parku Wilsona.

Tekst: Michał Sobkowiak
Zdj.: Hieronim Dymalski

Koncert w Parku Wilsona

Kolejne 5 spotkanie z muzy-
ką w ramach Akademii Se-
nioralnej, RANDEZ VOUS 
o 6:10 to klasyczne choć 
jednak inne, klimatyczne 
spotkanie z muzyką w 
Jeżyckim Centrum Kultury 
pod przewodnictwem red. 
Krzysztofa Wodniczaka .

Sprawa była nadzwyczaj oczy-
wista, spotkane Hejnałem 
otworzył Jerzy Konopa, któ-
ry z wyjątkowym zacięciem 
próbował pokonać opór in-
strumentarium. Na wstępie 
gospodarz p. Karol Wyrębski 
zarysował plan działań w 
ramach Akademii Senioralnej 
na najbliższy okres do końca 
miesiąca sierpnia. Zapewne do 
planowanych atrakcji można 
zaliczyć propozycję trzech 
spotkań na wzór fajfów na 
których w młodości z ochotą 
się bywało ! Jak wyjąsnia do-
stępne dla mnie źródło gazeta 
internetowa „ trójmiasto.pl ”: 
Czym są fajfy? Nie trudno 
rozszyfrować tę nazwę, która 
wzięła się od angielskiego five 
o’clock, czyli godziny piątej. 
To właśnie o tej porze przed 
wojną i w latach 60. w Trój-
mieście w wielu miejscach od-
bywały się imprezy taneczne. 
… Ale fajfy były przeznaczone 
nie tylko dla starszych osób. 
Zaczynały się o godz. 17 i za-
zwyczaj trwały około 3 godzin. 
Potem roztańczona młodzież 
wracała do domu albo szła na 
dancingi. Bo te ostatnie od 
fajfów różniły się właśnie porą 
i trwały do późnych godzin 

nocnych. Innym wytłumacze-
niem tak wczesnej godziny 
może być fakt, że fajfy były i są 
popularne w sanatoriach, gdzie 
kuracjusze popołudniową porą 
udają się na tańce i aby poznać 
nowe osoby”.

Żródło :https://rozrywka.
t rojmiasto.pl /Jesl i-mamy-
godzine-17-to-pora-na-Fajfy
-n42569.html#tri

Pierwszym wykonywanym 
utworem w ramach naszego 
koncertu był utwór Ryszarda 
Riedela z repertuaru zespołu 
Dżem pt. Whisky moją żono w 
wykonaniu Olgierda Bacera.

Znamienna w swym wy-
dźwięku jest społeczny aspekt 
tekstu tego utworu, która 
mówi:
„Whisky moja żono, jednak 
Tyś najlepszą z dam 
Już mnie nie opuścisz, nie, 
nie będę sam 
Mówią whisky to nie wszyst-
ko, można bez niej żyć 

Lecz nie wiedzą o tym ludzie, 
Że najgorzej w życiu to, 
To samotnym być, to samot-
nym być
O nie 
Lecz nie wiedzą o tym 
Że najgorzej 
To samotnym być 
Nie, o nie, nie chcę już sa-
motnym być 
Nie, o nie, nie chcę już, o nie 
Samotnym być, o nie, nie ”

Kole jny m w ykonawcą 
była Natalia Janowska w któ-
rej wykonaniu wysłuchali-
śmy „Gdybyś ” z repertuaru 
Grażyny Łobaszewskiej au-
torstwa Zdzisława Antoniego 
Malinowskiego i muzyki Bo-
żena Bruszewska i Kazimierz 
Plewiński, Proud Mary napisa-
ny przez Johna Fogerty’ego w 
wersji Tiny Turner lub Peace 
of my heart z repertuaru Janis 
Joplin, Nic nie może wiecznie 
trwać z repertuary Anny Jan-

tar w nieco innej aranżacji i 
interpretacji, The Letter autor-
stwa Wayne Carsona w wersji 
Evy Cassid.

Kolejni wykonawcy na sce-
nie to Duet Grzegorz Kupczyk 
wokal - Janusz Musielak gitara 
wykona następujący repertuar 
Ptaszek z rep. Czesława Nie-
mena Wydrzyckiego, ponad-
czasowe, Dorosłe dzieci, Oczy 
martwych miast nominowane 
w tym roku do nagrody Fry-
deryki - oraz z pierwszego 
singla Thats All Right i Blue 
Moon of Kentaky wylanso-
wany przez Elvisa Presleya. 
Zwrócił moją uwagę tembr 
głosu p.Grzegorza Kupczy-
ka, gdzie w pozornie ostrych 
brzmieniach swojego wokalu 
zachował wyczuwalne ciepło 
wynikające z jego zauroczenia 
choćby utworami Czesława 
Niemena! Występ swój duet 
ten zakończył wyjątkowym 
utworem Zespołu Tess pt. 

Testament.
Następnym wykonawcą był 

niezwykle urokliwy p. Darek 
z Zespołu DANDAR, który 
tym razem w wykonaniu solo, 
bez żony Danuty wykonał dwa 
super Irlandzkie utwory instru-
mentalne, oraz porwał publicz-
ność wykonaniem utworu pt. 
Ciotka Matylda.

Zwieńczenia całości doko-
nała Natalia Janowska, której 
pełne ekspresji wykonanie 
utworu, śpiewanego między 
innymi przez Tine Turner pt. 
Proud Mary, porwało w wir 
tanecznych podrygiwań, jak 
się okazało nie tylko wizual-
nie, być może i metrykalnie, 
senioralną część publiczności. 
Oj działo się działo, nawet 
naszego wspaniałego wiel-
kiego ptaka red. Wodniczka 
z krzesła poderwało. Była to 
jednoznacznie odpowiedź, na 
pytanie czy warto na nowo 
produkować się w tanecznych 

rytmach na tak zwanym Fajfie. 
Istnieje tylko jeden pozytywny 
aspekt tej odpowiedzi, że nie 
tylko warto ale dla zdrowia 
ogólnospołecznego i seniorów 
Fajfy należy reaktywować.

Odnoszę wrażenie, że zwią-
zek Jeżyckiego Centrum Kul-
tury pod opieką p.p. Elżbiety i 
Karola Wyrębskich z Akade-
mią Senioralną, należy uznać 
za bardzo owocny. Zgodnie 
zresztą z tradycją i obyczajem 
spotkanie nasze odtworzyły 
„ Zapowiedzi”, odczytane 
przez Pana Karola. Obowiąz-
ku tej ceremonii dopełnił red. 
Krzysztof Wodniczak zapra-
szając na zakończenie koncer-
tu do udziału w zapowiedzia-
nych Fajfach. Podsumowując 
ponownie zaprosił wszystkich, 
na kolejne 6 już spotkanie z 
cyklu Randez Wous 6:10 w 
Jeżyckim Centrum Kultury, 
dnia 30.08.2021 r
„ co ja wiem, to ja wiem baju, 
baju
dziwny był ten wasz krok przy 
tym graniu
cały czas jakieś wstrząsy, ja-
kieś pląsy oczy w słup
każda część osobno drgała a z 
nią cały Klub ”

autor Zbigniew Roth
Jako poeta, kompozytor i 

kronikarz prezentuję fragment 
tekstu mojej piosenki z lat 
60-tych, który to utwór skom-
ponowałem jako odpowiedź na 
piosenkę W. Gąsowskiego pt. „ 
Jakie to były tamte prywatki ”.

z kronikarskim uszanowaniem 
Panowie i Panie

Zbigniew Roth

Polskie Towarzystwo Ar-
tystów, Autorów, Anima-
torów Kultury w Poznaniu 
zorganizowało już czwarty 
koncert w Parku Wilsona. 

Po koncertach pamięci; Ma-
anam Kora, Marii Koterbskiej, 
Ewy Demarczyk przyszła kolej 
na Elvisa Presleya. Koncer-
ty jego pamięci w Poznaniu 
mają już 19 lat. Organizato-
rem pierwszym był Krzysztof 
Wodniczak założyciel Stowa-
rzyszenia Polskich Artystów, 
Autorów, Animatorów Kultury 
- PTAAAK  wraz z członkami. 
Koncerty odbywały się w róż-
nych miejscach miasta Pozna-
nia. Odbył się również konkurs 
na najlepszego wykonawcę 
piosenek Elvisa Presleya. Po 
eliminacjach wystartowało 10 
wykonawców. Przejazd samo-
chodami z epoki Presleya po 
Poznaniu i Starym Rynku bu-
dził zachwyt wśród mieszkań-
ców Poznania i turystów, wi-
dząc ludzi przebranych  jako 
Presleya. 15 sierpnia 2021 roku 
w muszli koncertowej Parku 
Wilsona znów zabrzmiały jego 
utwory w wykonaniu: Macieja 
Kocięckiego, Mariusza Koliń-
skiego, Marcela Lelo, Nata-
lii Mierzwa, Macieja Piotra, 
Mewy Topolskiej, Marcina 
Wojciechowskiego z udziałem 
kwartetu w składzie: Wojtek 
Judkowiak, Kajetan Pilarski, 
Małgorzata Szczwany, Marcin 
Wójcik .

Wykonano utwory z począt-
ków jego twórczości, szereg 
ballad, przebojów. Park był 
pełen słuchaczy  w wieku od 4 
lat do 90 lat. Wszystkie ławki 
aż do Palmiarni były zajęte. 
Zgromadzona publiczność 
żywo reagowała na wykonane 
utwory. Kto chciał mógł sobie 
podrygiwać lub tańczyć .Spon-
sorem głównym imprezy było 
miasto Poznań.

Ostatnim koncertem w ra-

mach Poznańskie Muzykalia 
będzie w dniu 5 września 
2021 roku koncert poświęcony 
Krzysztofowi  Krawczykowi 
- godz.18,00 w Parku Wilso-

na. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich miłośników w 
imieniu organizatorów.

Tekst: Zygmunt Tomkowiak
Zdj.: Hieronim Dymalski

Jak to kiedyś bywało kiedy całe ciało drgało ….?

Muzykalia z utworami Elvisa Presleya
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W poprzednim numerze 
dwutygodnia zainicjo-
waliśmy cykl informacji 
umożliwiających „robie-
nie” zdjęć przez każdego. 
W tym materiale poznamy 
podstawowy sprzęt, umoż-
liwiający zapis obrazu. 
Musimy sobie uświadomić, 
że nnajważniejsza senten-
cja związana z fotografią 
brzmi: Nie fotografuje 
sprzęt – tylko fotograf. 

Sprzęt jest jedynie narzę-
dziem umożliwiającym zapis, 
jednak temat ekspozycji i 
walory zdjęciowe zawsze są 
zależne od nas. I nie ważne, 
czy będą to zdjęcia o charak-
terze pamiątkowym, fotografie 
osób, krajobrazowe, czy nawet 
fotografie roślin i zwierząt – 
zawsze musimy pamiętać o 
właściwym tworzeniu i kom-
ponowaniu obrazu, by nasze 
zdjęcie wzbudziło wśród przy-
jaciół i znajomych, nie tylko 
zainteresowanie, ale i zachwyt.

Zanim jednak przejdziemy 
do omawiania poszczególnych 
faz zdjęciowych, musimy po-
krótce zapoznać się z obecnie 
stosowanym sprzętem fotogra-
ficznym. Pewnych zagadnień 
i zwrotów technicznych nie 
uda się uniknąć, ale spróbuje-
my przez to przebrnąć w mia-
rę bezboleśnie. Oczywiście 
całkowicie pominiemy temat 
fotografowania na obecnie 
już archaicznych aparatach 
tzw. analogowych na błony 
filmowe, czyli opartych na 
chemicznym nośniku świa-
tłoczułym. Obecna fotogra-
fia - to oczywiście fotogra-
fia cyfrowa - polegająca na 

utrwaleniu obrazu w postaci 
cyfrowej. Niemożliwością jest 
przedstawienie choćby części 
oferty i różnorodności apara-
tów znajdujących się obecnie 
w ofercie handlowej, dlatego 
postanowiłem zawęzić ich 
przedstawienie do najbardziej 
podstawowych.

Pierwsze to aparaty wy-
sokiej klasy, a do nich zali-
czamy lustrzanki. Ich budowa 
jest bardzo skomplikowana, 
ale też umożliwiają wykona-
nie zdjęć o najwyższych pa-
rametrach. Na takim sprzęcie 
pracują obecnie fotograficy 
zajmujący się zawodowo fo-
tografią oraz wykorzystywane 
są przez zaawansowanych 
amatorów fotografii. Apara-
ty te umożliwiają nie tylko 
wymianę obiektywów (inny 
obiektyw do zdjęć makro, 
inny do pejzażu, jeszcze inny 
do portretu), czy stosowa-
nie unikalnych programów 

do wykonywania zdjęć, ale 
również pozwalają na wyko-
nanie zdjęć w wysokiej roz-
dzielczości, wymaganej przy 
publikacjach czy fotografii 
wielkoformatowej. Charak-
terystycznym wyposażeniem 
lustrzanki jest pojedynczy 
obiektyw oraz lustro (najczę-
ściej ruchome), które kieruje 
światło padające przez obiek-
tyw na matrycę światłoczułą. 
Obiektyw wykorzystywany 
jest zarówno do podglądu ka-
dru, jak i rejestrowania zdjęć. 
Lustrzanka stała się obecnie 
synonimem wysokiej jakości 
obrazu fotograficznego. Ceny 

profesjonalnych korpusów 
aparatów, bez obiektywu 
i oprzyrządowania, często 
przekraczają 20 tys. Np. Has-
selblad H4D-60 wyposażony 
w matrycę Dalsa CCD śred-
niego formatu o rozmiarze 
40,2 x 53,7 mm i rozdziel-
czości 60 Mpix., kosztuje ok. 
40 tys. $. Ciekawostką jest 
fakt, że oko ludzkie posiada 
przeliczeniowo rozdzielczość 
600 Megapikseli.

Najbardziej popularne apa-
raty kompaktowe, zwane 
niejednokrotnie „kieszonko-
wymi”, dzięki swojej zwartej 
budowie i tak zawierają wie-

le funkcji, umożliwiających 
zrobienie zdjęć o wysokim 
stopniu zaawansowania tech-
nicznego. Obecnie poziom cen 
tej grupy aparatów pozwala 
na ich zakup niemal każde-
mu. Kompakt jest, zresztą 
zupełnie zgodnie z nazwą, 
kompletnym urządzeniem 
zamkniętym w jednym ma-
łym pudełku. Dzięki czemu 
kompakty są dużo lżejsze, 
poręczne i bardziej uniwersal-
ne. W przypadku wyjazdów 
wakacyjnych, turystyki pie-
szej czy rowerowej, małe ga-
baryty aparatu kompaktowego 
okazują się niejednokrotnie 
zbawienne, a do tego wy-
magają jedynie podstawowej 
wiedzy, czyli: jak wykadro-
wać obraz na ekranie, użyć 
zoomu i wcisnąć przycisk 
migawki. Kompakt sprawdza 
się w jak największej liczbie 
sytuacji, w jakich przyjdzie 
nam fotografować. Obecnie 
również telefony wyposażone 
są w aparaty o wysokich pa-
rametrach, które umożliwiają 
nie tylko fotografowanie, ale 
również filmowanie wszelkich 
scenerii. 

Zakup modelu aparatu po-
winien być przemyślany. Za-
nim podejmiemy ostateczną 
decyzję, skonsultujmy się 
z osobami znającymi temat, 
poczytajmy opinie i testy na 
temat wybranego modelu... 
i mocno się zastanówmy – 
czyli: nigdy nie podejmujmy 
decyzji pod wpływem im-
pulsu. Poza tym dobra rada: 
lepiej wybrać aparat znanego 
producenta, mającego ugrun-
towaną pozycję na rynku, co 
zapewni nam nie tylko dalszy 

rozwój, ale także da nam 
większą gwarancję jakości 
sprzętu, bowiem panuje opi-
nia, że aparaty znanych firm 
cechuje większa staranność 
i precyzja wykonania.

Przy ewentualnym zakupie 
aparatu, warto zwrócić uwagę 
na kilka istotnych rzeczy 
sprawiających, że będziemy 
w pełni zadowoleni, nie 
tylko tuż po zakupie, ale 
i w przyszłości, gdy arkana 
sztuki fotograficznej pozna-
my dogłębniej i będziemy 
poszerzać nasze możliwości 
fotografowania. Wybierając 
aparat, musimy zwrócić uwa-
gę na rozdzielczość obrazu. 
Na początek przygody z fo-
tografią doskonale sprawdzą 
się aparaty o wielkości już 
od 6-8 megapikseli (Mpix). 
Oczywiście, im wielkość 
większa – tym lepsza jakość 
zdjęć. Mpix to wielkość 
opisująca liczbę elementar-
nych punktów matrycy CCD 
lub CMOS (to układ wielu 
elementów światłoczułych, 
z których każdy rejestruje, 
a następnie pozwala odczytać 
sygnał elektryczny proporcjo-
nalny do ilości padającego na 
niego światła). Mega ozna-
cza milion, a zatem jeden 
megapiksel to jeden milion 
pikseli odwzorowanych przez 
matrycę. Czym oczywiście 
wielkość wyższa, tym lepiej, 
jednak musimy pamiętać, 
więcej megapikseli - większa 
objętość pojedynczego pliku 
i tym szybciej zapełniać 
będzie się karta pamięci, 
zamontowana w aparacie.

Autor „VADEMECUM FOTOAMATORA” 
– Roman Szymański

Nie fotografuje sprzęt – tylko fotograf 

Sprzęt jest jedynie narzędziem 
umożliwiającym zapis, jednak 
temat ekspozycji i walory zdjęciowe 
zawsze są zależne od nas

„
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18 sierpnia 2018 Redakcja 
wLocie.plWiadomości1 
komentarzdo Wyszły nowe 
okoliczności ws. śmierci An-
drzeja Leppera. Szokujące 
informacje

Mało kto wierzy, że już ponad 
7 lat temu Andrzej Lepper 
odebrał sobie życie w wyniku 
osobistych problemów.

Szczególnie w tą wersję nie 
wierzą osoby z jego najbliż-
szego otoczenia, którzy na 
każdym kroku podkreślają, że 
Lepper nie byłby do tego zdol-
ny, aby odebrać sobie życie.

Lider Samoobrony miał wy-
chodzić na prostą. Miał plan, 
aby poradzić sobie z długami 
i problemami rodzinnymi.

Wiele osób wskazuję, że 
powodem, dla którego Andrzej 
Lepper musiał zniknąć, było 
jego sławne przemówienie 
w Sejmie, gdzie pokazał, że 
dysponuje hakami na niemalże 
każdego wysoko postawionego 
polityka w naszym kraju.

– Wydaje mi się, że klu-
czem do zrozumienia śmierci 
Andrzeja Leppera jest jego 
słynne przemówienie w Sejmie 
– mówi Witold Gadowski, po-
pularny dziennikarz śledczy, 
który dokładnie bada sprawę 
śmierci Leppera.

Do dziś możemy pamiętać 
wytykanie afer i przekrętów 

przez Andrzeja Leppera wobec 
takich polityków jak choćby 
Donald Tusk czy Janusz Le-
wandowski, który w ostatnim 
czasie dodatkowo szkodzi pol-
skiemu interesowi w Brukseli.

– Andrzej Lepper w świet-
nym stylu retorycznym przed-
stawił obraz elit III RP. Podał 
po nazwisku polityków, którzy 
brali łapówki, którzy kontak-
towali się z obcymi wywiada-
mi, którzy służyli lobbystom. 
Powiedział to wprost. To było 
do tego stopnia szokujące 
i przerażające, że prowadzący 
obrady marszałek Borowski 
kilkukrotnie zdębiał i upomi-
nał Leppera czy ten wie, co 
mówi. Lepper odpowiadał, że 
doskonale zdaje sobie sprawę 
z tego, co mówi. Andrzej 
Lepper wygłosił najmocniejsze 
przemówienie w Sejmie po 

1989 r. W tym przemówieniu 
oskarżył kilkunastu polityków 
(w tym Tuska, Cimoszewicza, 
Piskorskiego) o konkretne 
przestępstwa. – dodaje Go-
dowski.

Lepper, kiedy stracił pozy-
cję w polityce, zaczął szukać 
pomocy.

Zgłosił się w tamtym czasie 
do dziennikarza Tomasza Sa-
kiewicza.

Lepper miał chcieć się spo-
tkać z Jarosławem Kaczyń-

skim w sprawie afery 40. 
piętra.

Cały czas miał być ostrożny, 
aby rozmowa z dziennikarzem 
nie została podsłuchana przez 
osoby trzecie.

– Andrzej Lepper chciał się 
umówić z Jarosławem Kaczyń-
skim. Mieliśmy wspólnego 
informatora, który powiedział, 
że Lepper chce wyjawić tajem-
nicę 40. piętra, że chce ze mną 
porozmawiać oraz przekazać 
te informacje Jarosławowi Ka-
czyńskiemu. Powiedziałem, że 
mogę się spotkać z Lepperem 
i nic więcej nie obiecywałem. 
Umówiliśmy się na to spotka-
nie w Łazienkach. Stał do mnie 
bokiem na otwartym terenie 
i cały czas robił wszystko, żeby 
bardzo słabo było go słychać. 
– mówi Tomasz Sakiewicz, 
redaktor naczelny „Gazety 
Polskiej”.

Zdaniem wielu ekspertów 
i obserwatorów polskiej sceny 
politycznej Andrzej Lepper 
musiał zniknąć na zawsze ze 
względu na swoją obszerną 
wiedzę, która dziś pogrzebała-
by niejedną polityczną karierę

18 sierpnia 2018 Redak-
cja wLocie.plWiadomości1 
komentarzdo Wyszły nowe 
okoliczności ws. śmierci An-
drzeja Leppera. Szokujące 
informacje

Redakcja wLocie.pl

Nowe okoliczności ws. śmierci 
Andrzeja Leppera

,Już pod koniec Powstania W.,  
ks .prof. St .Wyszyński zoba-
czył stertę spopielonych kart 
przeniesionych przez wiatr. 
Na jednej z nich został niedo-
palony środek, a na nim słowa: 
„ Będziesz miłował..”

Jeden z niemieckich ofice-
rów lekarzy już po kapitulacji 
Powstania, pokazał Ojcu (ks. 
Wyszyńskiemu) fotografię 
leżącej na bruku przed kościo-
łem św.Krzyża figury Chry-
stusa, który wskazywał ręką 

na napis na cokole ‚Sursum 
corda” W pewnym momencie 
ten oficer niemiecki donośnym 
głosem mówi: „Ist noch Polen 
nicht verloren”

Po chwili podeszło jeszcze 
kilku oficerów i jeden z nich 
zawołał: „ Sursum corda!”

Nawet wrogowie wiedzieli, 
że są to znaki „ signa Dei”- 
znaki Boże.

kto nienawidzi już przegrał 
/X/

a 1012 rok - Cesarz Niemiecki 
Henryk II wypędza Żydów 
z Moguncji
a 1288 rok - Regent Króle-
stwa Neapolu Robert d’Artois 
nakazuje wypędzenie Żydów 
z całych południowych Włoch
a 1290 rok - Król Anglii 
Edward I wydaje edykt o wy-
gnaniu Żydów (wszystkich 
Żydów, w liczbie ok. 16 tys., 
załadowano na statki i ode-
słano na kontynent, dotarli 
tylko nieliczni, bo większość 
Anglicy najpierw obrabowali, 
a potem potopili)
a 1346 rok - wygnano Żydów 
z Bazylei w Szwajcarii
a 1360 rok - wygnano ich 
z Węgier
a 1394 rok - z Francji
a 1421 rok - z Austrii
a 1491 rok - wygnanie Żydów 
z Rawenny
a 1492 rok - Królowie Hiszpa-
nii Izabela I Kastylijska i Fer-
dynand II Aragoński wydali 
edykt nakazujący wypędzenie 
Żydów z Królestwa Hiszpanii 
i wszystkich jej posiadłości
a 1493 rok - Król Sycylii Fer-
dynand II Aragoński wyrzuca 
Żydów ze swojego królestwa
a 1495-1503 Żydzi zostali 
wygnani z Litwy
a 1496 rok - Żydów wypędzo-
no z Portugalii (edykt Kró-
la Manuela I Szczęśliwego), 
również w tym samym roku 
Cesarz Rzymski Maksymilian 
I Habsburg wypędził Żydów ze 
wszystkich swoich dziedzicz-
nych ziem
a 1510 rok - Żydzi zostają 
wygnani z Brandenburgii

a 1547 rok - Car „Wszech 
Rusi” Iwan Grozny odmawia 
Żydom prawa zamieszkania 
w Rosji, a nawet przejazdu 
przez swoje państwo!
a 1550 rok - Żydzi zostają 
wygnani z Genui
a 1571 rok - Republika We-
necka podejmuje decyzje 
o wygnaniu wszystkich Ży-
dów z Wenecji i z wysp ad-
riatyckich
Kiedy w 1528 roku Niderlandy 
dostają się pod władzę Cesarza 
Rzymskiego Karola V Habs-
burga wszyscy Żydzi zostają 
wypędzeni
a 1590 rok - Król Hiszpanii 
Filip II nakazuje wyrzucenie 
Żydów z Lombardii...

...wszystkim wygnaniom 
Żydów towarzyszyły krwawe 
pogromy i powszechne prze-
śladowanie... uciekali głównie 
do Polski, którą sami nazwali 
„Paradisus Ludaeorum” (Ży-
dowski Raj). W XVI wieku 3/4 
wszystkich Żydów żyjących na 
świecie mieszkało w Polsce! 
Teraz doszło do tego, ze ich 
premier, Benjamin Netanjahu 
w przemówieniu wygłoszonym 
w dniu 14.02.br., na terenie 
Polski, w gmachu Muzeum 
Historii Żydów Polskich (wy-
budowanym przez Polaków 
kosztem 300 mln zł i utrzymy-
wanym przez Polaków kosz-
tem ponad 10 mln zł rocznie!), 
oskarża nas, czyli cały Naród 
Polski, o to że współpracowa-
liśmy z nazistowskim reżimem 
w zabijaniu Żydów w ramach 
Holokaustu!

s.maczkowski@interia.pl

Rząd rozjechał się po 
kraju obiecując wszystko 
wszystkim za pieniądze, 
które mamy mieć, czyli takie 
„brukselki na wierzbie”. 
Opposition Furer Tusk też 
obiecuje, że dostaniemy... po 
łapach, jak będziemy wybie-
rali niedemokratycznie, czyli 
tak jak nam się podoba i nie 
przestrzegali KONSTYTU-
CJI europejskiej oczywiście, 
która wprawdzie nie istnieje, 
ale bezwzględnie obowiązu-
je. A pięćdziesiąt parę płci 
istnieje? No właśnie.

Reformy mogą poczekać. 
Sądy dzielą się na „wa-
sze” i „nasze”, a wyroki są 
niezawisłe, zwłaszcza od 
zdrowego rozsądku. Na-
uki nie ma co reformować, 
bo każdy już wie, że dwa 
razy dwa równa się tyle ile 
trzeba. Reforma kultury nie 
wchodzi w grę. Taka Janda 
ma dwa teatry i poczucie, 

że robimy jej na głowę tymi 
marnymi milionowymi 
dotacjami. Strach pomyśleć, 
co by się stało, gdyby resort 
spróbował jeszcze coś z tego 
uszczknąć! Mogłaby się ob-
razić i pojechać do Niemiec 
na szparagi... zbierane przez 
co gorsze nacje i serwowane 
z brukselką.
 
Jedno jest pewne, jak nie 
dostaniemy tych dotacji, co 
to je wzięliśmy na kredyt, 
to prócz spłat z krociowymi 
odsetkami, dostaniemy figę 
z makiem. Z tym że figi są 
raczej pewniejsze niż reformy 
i proszę nie łączyć tych 
dwóch wyrazów funkcjonal-
nie, bo już nawet najstarsi 
górale nie pamiętają, co one 
znaczyły.  Małgorzata Todd

Niemcy znowu okazali 
wyższość, pokazując innym 
nacjom co jest najważniejsze. 
Dantejskie sceny na lotni-
sku w Kabulu nie dotyczyły 
transportu niemieckiego. 
Podczas gdy inni ratowali 
ludzi, Niemcy uratowali 22 
tysiące litrów piwa i wina. 
Strach pomyśleć co by się 
stało z tymi trunkami, gdyby 
dostały się w ręce Talibów. 
Ci abstynenci wylaliby 
wszystko do ścieków, nisz-
cząc środowisko naturalne!

Nie samym trunkiem jednak 
człowiek żyje. Potrzebna jest 
jeszcze zagrycha. Kuchnia 
niemiecka, podobnie jak 
niemiecki humor cieszą się 
powszechnym uznaniem. 
Przejdźmy zatem do da-
nia głównego niniejszego 
felietonu.

Kucharze bywają dobrzy, 
lub kiepscy, podobnie jak 
politycy. Dobry kucharz 
przyrządza potrawę solą, pie-
przem, cukrem w odpowied-
nich proporcjach. Zły robi 
to samo, tylko źle. Potrawa 
pierwszego z kucharzy jest 
smaczna i zdrowa, drugiego 
niestrawna.

Pozostając przy tej metaforze 

– konkretne działania poli-
tyczne – to strawa codzienna, 
a przyprawy, to towarzyszące 
temu emocje. Zwolennicy 
takiej na przykład „opozycji 
totalnej” całkowicie zre-
zygnowali z potrawy, czyli 
jakiegokolwiek programu, na 
rzecz samych emocji, czyli 
solenia, pieprzenia i lukro-
wania pustego talerza. Ich 
zwolennicy nie są zachęcani 
do najmniejszego wysiłku 
intelektualnego. Wystar-
czy, żeby kochali wodza i 
nienawidzili tych, których on 
wskaże. Egzaltacje wspoma-
gane odpowiednimi dopa-
laczami sięgają tam wyżyn 
nieznanych ludziom dobrze 
wychowanym.

Przestrzegałabym przed 
lustrzanym odbiciem takie-
go zachowania w obozie 
optującym za obecną władzą 
w Polsce. Popierajmy rząd 
rozumnie, nie emocjonalnie, 
czyli bezkrytycznie. Wystar-
czy, że w większości krajów 
świata do kuchni politycznej 
dorwali się truciciele żerują-
cy na emocjach specjalnie w 
tym celu wywoływanych. Nie 
dopuśćmy ich do dyktowania 
nam warunków jak mamy 
żyć, co pić i czym zakąszać.
 Małgorzata Todd

Działacze opozycji antyko-
munistycznej oraz osoby 
represjonowane 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 antykomunistycznej 
oraz osobach represjonowanych z 
powodów politycznych. Regulacja 
wprowadziła nowe rozwiązania 
w zakresie świadczenia wyrów-
nawczego, obliczenia wysokości 
emerytur i rent oraz kapitału 
początkowego.

Świadczenie wyrównawcze 
także do renty rodzinnej
Na mocy tych przepisów świad-

czenie wyrównawcze przysługuje 
działaczom opozycji antykomuni-
stycznej oraz osobom represjono-
wanym z powodów politycznych 
pobierającym 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 świadcze-
nia wyrównawczego 
należy złożyć wniosek 
(na druku ER-SWA) i 
dołączyć do niego decyzję 
Szefa Urzędu do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych, 
która potwierdza status działacza 
opozycji antykomunistycznej lub 
osoby represjonowanej z powo-
dów politycznych. 

Nowy okres składkowy
Ustawa wprowadziła nowy 

okres składkowy, tj. okres po-
zbawienia możliwości wykony-
wania swojego zawodu przed 31 
lipca 1990 r. na skutek represji 
politycznych za działania na 
rzecz odzyskania przez Polskę 
niepodległości i suwerenności lub 
respektowania politycznych praw 
człowieka w Polsce.

Okres ten uwzględnia się przy 
ustalaniu kapitału początkowego 
oraz przy ustalaniu prawa do 
emerytury i renty z tytułu niezdol-
ności do pracy oraz ich wysokości. 

Korzystniejsze 
obliczenie emerytur i rent
Ustawa wprowadziła również 

możliwość obliczenia kapitału 
początkowego, emerytury lub ren-
ty z tytułu niezdolności do pracy 
przy uwzględnieniu kwoty prze-
ciętnego wynagrodzenia za ww. 
okres pozbawienia możliwości 
wykonywania swojego zawodu. 
ZUS zastosuje ten przepis, jeśli 
jest to korzystniejsze dla klienta 
niż zasady ogólne. Dotyczy to 
także następujących okresów: 
osadzenia w więzieniach lub 
innych miejscach odosobnienia 
na terytorium Polski na mocy 
skazania albo bez wyroku po dniu 
31 grudnia 1955 r. za działalność 
polityczną, świadczenia pracy 
po 1956 r. na rzecz organizacji 
politycznych i związków zawodo-
wych, nielegalnych w rozumieniu 
przepisów obowiązujących do 
kwietnia 1989 r., niewykonywania 
pracy przed dniem 31 lipca 1990 r. 
na skutek represji politycznych, a 
także internowania na podstawie 

art. 42 dekretu z dnia 12 grudnia 
1981 r. o stanie wojennym.

Osoby, które mają usta-
lony kapitał początkowy 
albo obliczoną wysokość 
emerytury, renty z tytułu 
niezdolności do pracy 
przed 1 czerwca 2021 

r., w celu ich przeliczenia 
z uwzględnieniem zmienio-

nych przepisów, powinny złożyć 
odpowiednio wniosek w sprawie 
kapitału początkowego (EKP) lub 
wniosek o ponowne obliczenie 
świadczenia emerytalno-rento-
wego (ERPO). Do wniosku należy 
dołączyć decyzję Szefa Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, która potwier-
dza wspomniane okresy. Osoby, 
które już wcześniej przekazały 
ZUS taką decyzję, powinny złożyć 
sam wniosek.  

Emerytura lub renta w nowej 
wysokości będzie przysługiwać od 
miesiąca zgłoszenia wniosku, nie 
wcześniej niż od 1 czerwca 2021 r.

Ze zmian przepisów mogą tak-
że skorzystać osoby pobierające 
renty rodzinne po ubezpieczo-
nych, którzy posiadali wskazane 
okresy. W celu przeliczenia renty 
rodzinnej należy zgłosić wniosek 
o jej ponowne obliczenie.

Kto nienawidzi 
już przegrał

Prześladowania Żydów

„Brukselki na wierzbie”Wypić i zakąsićŚwiadczenie wyrównawcze 
dla działaczy opozycji

Andrzej Lepper 
w świetnym stylu 
retorycznym 
przedstawił obraz 
elit III RP

„

Reformy mogą 
poczekać. 
Sądy dzielą się na 
„wasze” i „nasze”

„
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Uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny 
obchodzona jest w Kościele 
katolickim 15 sierpnia. Katoli-
cy upamiętniają wtedy jeden z 
dogmatów ich wiary, mówiący, 
że Maryja po śmierci została 
wzięta do nieba zarówno z 
duszą jak i ciałem. Jednak po-
wszechnie święto to znane jest 
jako Matki Boskiej Zielnej, 
opiekunki bujnej roślinności 
i zbiorów. Wierni przynoszą 
wtedy do świątyni własno-
ręcznie robione wianki oraz 
bukiety zrobione najczęściej 
z ziół, zbóż, polnych kwiatów.

Okazją odwiedzin Parafii 
rzymskokatolickiej św. An-
drzeja Apostoła w Konoja-
dzie, wsi położonej w Gminie 
Grodzisk Wlkp. było poświę-
cenie odnowionego XVII 
wiecznego cudami słynącego 
Obrazu Matki Bożej Pięknej 
Miłości, którego dokonał 
biskup pomocniczy senior 
archidiecezji częstochowskiej 
Antoni Józef Długosz. Uro-
czystości połączone zostały 
z dożynkami parafialnymi. 
Nazwa wsi Konojad pochodzi 
najprawdopodobniej od jedze-
nia koniny. 

Według podania zanotowa-
nego przez Oskara Kolberga, 
swoje konie mieli tu zjeść 
Szwedzi w czasie „potopu”, 

gdy zabrakło im innego je-
dzenia.      

Wydarzeniem szczególnym 
towarzyszącym uroczysto-
ściom w Konojadzie, był kon-
cert ekumeniczny ks. Bogdana 
Skowrońskiego z kościoła Pol-
skokatolickiego w Dusznikach 
Zdroju, który na tę okazję spe-
cjalnie przybył do Wielkopol-
ski. Epidemia koronawirusa 
powstrzymała w dużej części 
działalność ewangelizacyjną 
poprzez śpiew, jednak tym ra-
zem zaproszenie do Konojadu 
zostało przyjęte i ks. Skow-
roński, znany twórca oraz 
wykonawca pieśni i piosenek 
o charakterze religijnym, któ-
rego recitale odbywają się nie-
mal w całym kraju, kolejny już 
raz wystąpił na terenie naszego 
województwa i tym razem 
mile zaskoczył mieszkańców 
Konojadu zgromadzonych na 
przykościelnym placu, miejscu 
dożynek parafialnych. Wielu 
słuchaczy po raz pierwszy 
miało okazję spotkać na żywo 
tego wyjątkowego duchow-
nego, którego umiłowanie 
muzyki jest powszechnie zna-
ne. Dwugodzinny recital ks. 
Bogdana niemal na wszystkich 
zrobił pozytywne wrażenie i 
udowodnił, że muzyka łączy 
wszystkich. Do zobaczenia za 
rok...  Roman Szymański

Wniebowzięcie NMP 
w Konojadzie
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JUŻ DOSTĘPNA NOWA KOLEKCJA 2021 !!! 

6. Family Run czyli 
mnóstwo dobrej zabawy 
dla całych rodzin. Wie o 
tym doskonale każdy, kto 
choć raz wziął udział w 
tej niesamowitej imprezie. 
Kolejne edycje gromadzą 
na starcie nowych uczestni-
ków. To nie tylko amatorzy 
rekreacyjnego biegania ale 
także  turyści bo przecież 
Zbąszyń latem to również 
wypoczywający w mieście 
nad jeziorem. 

Tym razem w naszych sztafe-
tach wystartowało dokładnie 
70 par. Ostatnią, siedemdzie-
siątą parą, były tegoroczne 
uczestniczki Igrzysk Olim-
pijskich w Tokio – Aneta i 
Alicja Konieczek, które za-
witały niespodziewanie na 
plażę. Zostały gorąco powitane 
przez wszystkich uczestników, 
krótko opowiedziały o swo-
ich wrażeniach z występu na 
najważniejszej dla każdego 
sportowca imprezie i zgodziły 
się na start w ostatnim biegu 
imprezy. W oczekiwaniu na 
start każdy mógł zrobić sobie 
dodatkowo wspólne zdjęcie 
z reprezentantkami Polski – 
chętnych nie brakowało.

Nad sprawnym przebiegiem 
zapisów czuwali niezawodni 
wolontariusze z klubu biega-
cza TKKF Łabędź, którzy w 
namiocie przy boiskach pla-
żowych zapisywali wszystkich 
chętnych do poszczególnych 
biegów.  Nie brakowało ochot-
ników, którzy zdecydowali 
się biegać w więcej niż jednej 
kategorii. Z pewnością nikt nie 
żałował swojej decyzji o starcie 
bo na każdego czekał medal 
oraz słodka niespodzianka. 

Jesteśmy bardzo zadowo-

leni, że family run cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem 
nie tylko mieszkańców naszej 
gminy ale również amatorów 
biegania z bliższych i dalszych 
okolic. W tym roku biegali 
u nas przedstawiciele: Zielo-
nej Góry, Nowego Tomyśla, 
Międzyrzecza, Sulechowa, 
Pakosławia, Poznania, Ja-
strzębska Starego, Paproci, 
Leszna, Gostynia, Porażyna, 
Kopanek, Złotoryi, Opalenicy, 
Babimostu a nawet odległej 

Palma de Majorki.  Możemy 
tylko się cieszyć z takiej pro-
mocji naszego miasta wśród 
odwiedzających Zbąszyń. 

Po ukończeniu biegów naj-
lepsze trzy pary w każdej ka-
tegorii otrzymały odpowiednio 
złote, srebrne lub brązowe 
medale, które wręczali na sce-
nie Marcin Hoffmann Sekre-
tarz Gminy Zbąszyń, Paulina 
Brychcy-Nowak Prezes Klubu 
Biegacza TKKF „Łabędź” 
Zbąszyń – współorganizator 

imprezy oraz Aneta i Alicja 
Konieczek, tegoroczne olim-
pijki z Tokio. Dziękujemy za 
pomoc w przeprowadzeniu 
imprezy. 

O rga n i za to rem 6 .  Fa -
mily Run było Zbąszyńskie 
Centrum Sportu, Turystyki  
i Rekreacji, Powiatowy Klub 
Sportowy „MOS” oraz  Klub 
Biegacza TKKF „Łabędź” 
Zbąszyń. Mamy nadzieję, że 
zobaczymy się w przyszłym 
roku, w jeszcze większym 

składzie, czas pobić kolejny 
rekord frekwencji! 

Klasyfikacja najlepszych par 6. 
Family Run 2021 
a Dziewczęta, rocznik 2017 i młodsze 
1/ Marcelina Nowak, Paulina Brychcy-
Nowak, Strzyżewo
2/ Michalina Marciniak, Łukasz Marci-
niak, Zielona Góra
3/ Lena Maciejewska, Hubert Macie-
jewski, Nowy Tomyśl.

a Chłopcy rocznik 2017 i młodsi
1/ Kamil Taberski, Bartosz Taberski, 
Zbąszyń
2/ Patryk Woźniak, Justyna Woźniak, 
Zbąszyń
3/ Igor Kasperski, Krzysztof Kasperski, 
Sulechów.

a Dziewczęta rocznik 2015-2016
1/ Lena Marchlewska, Adrian Mar-
chlewski, Zbąszyń
2/ Zuzanna Biegała, Rafał Biegała, 
Zbąszyń
3/ Gabriela Maćkowiak, Jarosław 
Maćkowiak, Zbąszyń.

a Chłopcy rocznik 2015-2016
1/ Ksawery Borkowski, Przemysław 
Borkowski, Zbąszyń
2/ Mateusz Andrzejczak, Anna 
Andrzejczak, Nowy Tomyśl
3/ Piotr Kabisz-Konieczny, Jacek 
Konieczny, Pakosław.

a Dziewczęta rocznik 2013-2014
1/ Zuzanna Borkowska, Przemysław 
Borkowski, Zbąszyń
2/ Natalia Andrzejczak, Łukasz 
Andrzejczak, Nowy Tomyśl
3/ Julia Szukała, Dariusz Szukała, 
Paproć.

a Chłopcy rocznik 2013-2014
1/ Misza Bończek, Michał Bończek, 
Leszno
2/ Krystian Fleischer, Przemysław 
Fleischer, Zbąszyń

3/ Sebastian Nadal-Hałas, Agata Hałas, 
Palma de Majorka.

a Dziewczęta rocznik 2011-2012
1/ Nina Krajewska, Jolanta Krajewska, 
Kopanki
2/ Weronika Kurek, Tomasz Kurek, 
Porażyn
3/ Marta Marcinkowska, Przemysław 
Marcinkowski, Gostyń.

a Chłopcy rocznik 2011-2012
1/ Norbert Piaskowski, Artur Piaskow-
ski, Opalenica
2/ Cyprian Fleischer, Przemysław 
Fleischer, Zbąszyń
3/ Sebastian Marchlewski, Adrian 
Marchlewski, Strzyżewo.

a Dziewczęta rocznik 2008-2010
1/ Tosia Bończek, Michał Bończek, 
Leszno
2/ Kaja Chudzińska, Łukasz Chudziński, 
Gostyń
3/ Angelika Piosik, Artur Piosik, 
Babimost.

a Chłopcy rocznik 2008-2010
1/ Hubert Krajewski, Jolanta Krajew-
ska, Kopanki
2/ Aleksander Prętki, Gwidon Prętki, 
Zbąszyń
3/ Antoni Klimczyk, Roman Klimczyk, 
Opalenica.

a Bieg małżeństw
1/ Łukasz Andrzejczak, Anna Andrzej-
czak, Nowy Tomyśl
2/ Monika Nowak, Artur Nowak, 
Międzyrzecz
3/ Tomasz Kurek, Justyna Kurek, 
Porażyn.

a Bieg wczasowicza
1/ Hubert Krajewski, Marek Jędrzejew-
ski, Kopanki
2/ Artur Piaskowski, Tomek Kurek, 
Opalenica
3/ Alicja Konieczek, Aneta Konieczek, 
Strzyżewo.

Zabawa dla całych rodzin
GMINA ZBĄSZYń


