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Dlaczego zdecydował się Pan na start 
w tegorocznych wyborach do Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego?
Przez minionych 16 lat pełniłem 
zaszczytną funkcję Burmistrza Gro-
dziska Wielkopolskiego. Lata pracy w 
samorządzie pokazały mi, że wszelkie 
decyzje dotyczące pozyskania środków 
unijnych zapadają na szczeblu woje-
wódzkim. Zarządza nimi Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego. Moje 
dotychczasowe doświadczenia i wielo-
letnia praktyka samorządowa skłaniają 
mnie do kandydowania na funkcję rad-
nego Sejmiku Województwa Wielkopol-
skiego, bo można zrobić więcej. 

W mojej pracy przyświeca mi dewiza 
J.F. Kennedy’ego „Nie pytaj, co twój 
kraj może zrobić dla ciebie, zapytaj co 
ty możesz zrobić dla swojego kraju”. 

Jakimi zagadnieniami chciałby Pan 
się zająć w Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego?
Jeśli zostałbym obdarzony mandatem 
zaufania, interesowałaby mnie przede 
wszystkim praca w Komisji Gospo-
darczej, Planowania Przestrzennego i 
Infrastruktury Technicznej, Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Te te-
maty są mi szczególnie bliskie, choć nie 
wykluczam pracy w innych komisjach, 
w których będę mógł wykorzystać swoją 
wiedzę i zdobyte przez lata doświadcze-
nie,  by jak najlepiej służyć mieszkań-
com mojego regionu. 

Jeśli chodzi o najważniejsze punkty 
mojego programu, to chciałbym zwrócić 
szczególną uwagę na dążenie do mak-
symalnego wykorzystania funduszy 
europejskich w zakresie projektów 
infrastrukturalnych, związanych z 
ochroną środowiska, sportem i rekreacją 
oraz ochroną dziedzictwa kulturowego. 

Moim priorytetem w pracy radnego 
wojewódzkiego będzie zabieganie, by 
powiaty i gminy, miały równy dostęp 
do funduszy na rozwój i poprawę swojej 
infrastruktury. 

Co uważa Pan za swoje największe 
osiągnięcia w pracy samorządowej?
Jest wiele przedsięwzięć, które przyczy-
niły się do poprawy jakości życia miesz-
kańców gminy Grodzisk Wielkopolski i 
do rozwoju naszego regionu. Chciałbym 
wymienić szczególnie: utworzenie 
Gminnego Centrum Pomocy Środowi-
skowej - Domu Dziennego Pobytu dla 
osób starszych, powołanie Uniwersytetu 
III Wieku, wykorzystanie możliwości 
jakie daje członkostwo w UE poprzez 
pozyskiwanie wszelkich środków na 
rozwój bazy sportowej, rekreacyjnej, 
kulturalnej, kanalizacyjnej, wodocią-
gowej, inwestycyjnej gminy Grodzisk 
Wielkopolski, 

Byłem inicjatorem budowy nowej sie-
dziby ZUS, KRUS i Komendy Powiato-
wej Policji w Grodzisku Wielkopolskim, 
powstania Gminnego Centrum Infor-

macji oraz Biura Obsługi Mieszkańca w 
Urzędzie Miejskim, a także stworzenia 
Grodziskiego Centrum Sportu. 

Udało nam się wybudować, wyremonto-
wać i zmodernizować, a także poprawić 
bezpieczeństwo w rejonie wielu ulic i 
dróg poprzez przebudowę skrzyżowań 
na rondo oraz pobudowanie chodników 
i bezpiecznych przejść. Dzięki dobrej 
współpracy z Samorządem Wojewódz-
twa Wielkopolskiego i pozyskaniu 
środków zewnętrznych z funduszy 
unijnych gminę Grodzisk Wielkopolski 
otacza ring – obwodnica, która pozwoli-
ła wyprowadzić ruch ciężkich pojazdów 
z centrum miasta. Skanalizowaliśmy i 
zwodociągowaliśmy prawie całą gminę. 
Powstała, oplatająca miasto sieć ścieżek 
pieszo – rowerowych,  pozwalająca 
na bezpieczne przemieszczanie się 
mieszkańców okolicznych wiosek. Dużo 
uwagi poświęciłem także ochronie 
środowiska i zieleni miejskiej. Prioryte-
tem było również pozyskiwanie nowych 
inwestorów oraz wspieranie działają-
cych na terenie gminy przedsiębiorstw i 
zakładów pracy.     

W jaki sposób pańskie dotychczasowe 
doświadczenie może pomóc w pracach 
Sejmiku?
Życie codzienne uczy, że wszystko co 
ważne, oparte jest na przepisach prawa. 
Z samorządem związany jestem od 36 
lat. Można powiedzieć, że to jest moja 
codzienność. Zdobyte doświadczenia 
na szczeblu gminnym daje mi szero-
ką perspektywę dostrzeganie potrzeb 
mieszkańców małych miejscowości, a 
współpraca z samorządem wojewódz-
kim pozwoliła mi poznać narzędzia 
i procedury, dzięki którym mogę 
skutecznie wskazywać samorządowcom 
rozwiązania i drogę do realizacji wielu 
przedsięwzięć. Mogę zapewnić  solidną 
i rzetelną pracę w Sejmiku Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.

Posiada Pan szerokie poparcie wśród 
mieszkańców gminy Grodzisk Wiel-
kopolski, gdzie tkwi Pana sposób na 
sukces w pracy samorządowej?
Od początku stawiam na sumienność, 
pracowitość, rzetelność i bezwarunko-
we oddanie sprawom lokalnej spo-
łeczności. Jestem przekonany, że tylko 
wymagając od siebie można wymagać 
od innych, by osiągać zamierzone cele. 
Moim sukcesem są ludzie, których 
dane mi było spotkać na drodze 
kariery zawodowej. Czasem przydała 
się także intuicja i po prostu ludzkie 
szczęście. Wszystkie te komponenty 
połączone z wiedzą i wieloletnim do-
świadczeniem przyczyniły się do tego, 
że społeczeństwo zaufało mi 4 krotnie. 
Dzisiaj proszę, by zrobiło to ponownie, 
by oddało na mnie swój głos w wybo-
rach samorządowych do Sejmiku Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. Postaram 
się po raz kolejny nie zawieść Państwa 
zaufania i całym sercem zabiegać o 
Wasze sprawy, o Wielkopolskę - „Na-
szą Małą Ojczyznę”.

Henryk Szymański 
kandydat do Sejmiku 
Województwa Wlkp.
Wywiad z kandydatem do Sejmiku Województwa Wielko-
polskiego – Henrykiem Szymańskim, wieloletnim 
Burmistrzem Grodziska Wielkopolskiego.

Sylwetka kandydata:

Wieloletni samorządowiec, silnie zaangażowany w sprawy lokalnej społecz-
ności. Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego w latach 2002 - 2018, wybierany 
w czterech kadencjach zdecydowaną większością głosów. 

Przyznane wyróżnienia: Srebrny Krzyż Zasługi, Medal za Zasługi dla 
Rozwoju Województwa Poznańskiego, Manager Roku, Nagroda za zasługi 
w rozwoju gazy� kacji przewodowej w Wielkopolsce, Europejczyk Roku - 
tytuł przyznawany przez Miesięcznik Unia Europejska, Srebrny Promotor 
Orłów Biznesu, Nagroda Lidera Pracy Organicznej przyznawanej przez 
Towarzystwo Hipolita Cegielskiego, Srebrny medal im. Jana Kilińskiego za 
zasługi dla polskiego rzemiosła, insygnia Medialnej Dziesiątki Wielkopolski  
- Przyjazny Mediom. 

Wykształcenie: wyższe, absolwent Politechniki Poznańskiej, ukończonych 
5 studiów podyplomowych

Przebieg pracy zawodowej:
a Poznańskie Zakłady Naprawy Samochodów 1968 – 1972
a Nauczyciel w Technikum Samochodowym w Poznaniu 1972 – 1982 
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grodzisku 
Wielkopolskim - dyrektor 1982 - 1994
a Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „Ralco”
kierownik działu 1994-1997 
a „Korvita” - dyrektor 1997-1998
a Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w Nowym Tomyślu - prezes 
1998-2002

a Delegat Gminy do Stowarzyszenia Gmin regionu Wielkopolski, 
a Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „Selekt”

Stan cywilny: żonaty, 2 dzieci. 

Henryk Szymański – kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma. Nowoczesna Koalicja 
do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego pod NR 3. 

Henryk Szymański – Twój Wielkopolski Radny

GMINA GRODZISK WIELKOPOLSKI
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ZMIENIAMY POJAZDY I PRZYSZŁOŚĆ TRANSPORTU.  

Magna jest jednym z największych  światowych  dostawców  branży  motoryzacyjnej.  Zatrudniamy  ponad 
150 000 pracowników w 29 krajach. Współpracujemy z ponad 50 wiodącymi producentami samochodów, 
by przesuwać granice technologii, wspierając innowacyjne myślenie światowej klasy procesami 
produkcyjnymi i inżynieryjnymi. Magna stoi za 66% nowych pojazdów wprowadzanych na rynek na całym 
świecie. 
Nasza fabryka foteli samochodowych w Sadach istnieje na rynku już od 15 lat i zatrudnia obecnie 270 
pracowników. W codziennej pracy kierujemy się zasadami Karty Pracownika, dbamy o miłą atmosferę  
w pracy i wspieramy rozwój i ambicje naszych pracowników. 

 

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 770 zł /tona 
a blacha 580 zł/tona
a puszka 3,90 zł/kg 

a makulatura 0,18 zł /kg

SKUP ZŁOMU

Rakoniewice Plac Powstańców Wlkp 3
Grodzisk Wlkp Plac Sw.Anny 11

tel. 530615878

BEZPŁATNE BADANIE WZROKU!

GWARANCJA SATYSFAKCJI
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Opracowanie: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU

Władze Gminy Nowy To-
myśl i spółki komunalnej - 
Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej nie ustają w zabie-
gach poprawy jakości powie-
trza w rejonie. W tej kadencji 
poważnie podchodzi się do 
tematu tzw. geotermii. 

Pod koniec 2016 roku Wojciech 
Kowalski - Prezes PEC sp. z 
o.o. przy zaangażowaniu m. 
in. dr. Rafała Tabaczyńskiego 
- radnego Rady Miejskiej w 
Nowym Tomyślu zorganizował 
konferencję „ENERGETYKA 
ODNAWIALNA – szansą roz-
woju Nowego Tomyśla”. Na 
konferencji tej, można było do-
wiedzieć się, że Nowy Tomyśl 
położony jest nad strefą bogatą 
w zasoby geotermalne.

Następstwem tego było wy-
konanie oceny możliwości 
wykorzystania energii zaso-
bów geotermalnych w Nowym 
Tomyślu oraz projektu robót 
geologicznych na wykorzy-
stanie otworu badawczo-eks-
ploatacyjnego dla celów ener-
getycznych.

Pierwsze z opracowań po-
twierdziło dobre położenie 
Nowego Tomyśla i możliwość 
wykorzystania ciepła ziemi, a 
drugie pokazało jak wykonać 
pierwszy odwiert rozpoczy-
nający inwestycję. Wiercenia 
planowane są na głębokość 
2100 m, gdzie oczekujemy 
wody o temperaturze ok. 
74oC. Zakładając jakieś straty 
ciepła, na powierzchni tempe-
ratura 70oC w pełni zaspokaja 
potrzeby ciepłowni w okresie 
letnim. Planowana moc uzy-
skana z wód geotermalnych 
ma wynieść ok. 10 MW.

W tym miejscu trzeba za-
znaczyć, że energia geoter-
malna jest najczystszą energią 
ze wszystkich odnawialnych 
źródeł energii. Nie zanie-
czyszcza powietrza, ziemi ani 
wody. Ponadto nie emituje 
CO2,. 

Kolejnym krokiem była wi-
zyta Włodzimierza Hibnera – 
Burmistrza Nowego Tomyśla 
oraz Wojciecha Kowalskiego 
– Prezesa PEC w Narodowym 
Funduszu Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie. Odbyto rozmowę 
z p. Kazimierzem Kujdą - 
Prezesem Zarządu NFOŚiGW 
oraz został złożony wniosek 
dot. pozyskania przez Gminę 
Nowy Tomyśl prawie 17 mln 
zł dofinansowania na pierw-
szy badawczo-eksploatacyjny 
odwiert.

Jeżeli ten pierwszy etap za-
kończy się sukcesem, Gmina 
będzie starać się o dofinanso-
wanie na drugi odwiert wraz z 
połączeniem do sieci cieplnej. 
Jest to jednak perspektywa 
roku 2020.

Po zakończeniu całego 
projektu oczekujemy istot-
nego obniżenia ceny ciepła 
dla klientów PEC w Nowym 
Tomyślu oraz czystszego 
powietrza, obniżając emisję 
szkodliwych gazów.

W dalszych planach przewi-
dywana jest budowa basenu, 
wykorzystującego tanie ciepło 
geotermalne, a także - o ile 
woda geotermalna wykaże 
odpowiednie własności - ba-
senów leczniczych.

Stawiamy na geotermię

W Gminie Nowy Tomyśl 
podjęto kilkanaście miesięcy 
temu zdecydowane działa-
nia w kierunku przebudowy 
istniejących lub budowy no-
wych budynków oświatowych. 
Łączna kwota inwestycji wy-
niosła ponad 18 mln zł, co 
jest niespotykanym nigdy 
wcześniej wynikiem. Dziś 
widać już efekty tych decy-
zji - we wrześniu oddano do 
użytku między innymi nowy 
budynek przedszkola i szkoły 
w Borui Kościelnej (wraz z 
windą, zapleczem kuchennym 
i wyposażeniem) za ponad 
5 mln zł oraz nowy segment 
Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Nowym Tomyślu - rozbudowa 
o 6 izb wraz z windą i wypo-
sażeniem - koszt to prawie 2,4 

mln zł. Zrealizowane inwe-
stycje pozwoliły zlikwidować 
dwuzmianowość, jak również 
stworzyć warunki nauki na 
miarę XXI wieku - w tym 

na obszarach wiejskich, na 
które od początku kadencji 
dużą uwagę zwracał obecny 
burmistrz - Włodzimierz 
Hibner.

Dnia 26 września 2018 r w 
Nowotomyskim Ośrodku 
Kultury odbyło się piąte spo-
tkanie  Burmistrza Włodzi-
mierza Hibnera z mieszkań-
cami. Było to podsumowanie 
mijającej już kadencji. 

Burmistrz przedstawił miesz-
kańcom co w kończącej się 
kadencji udało się zrobić i 
co należy kontynuować w 
kolejnych latach. Wspomniał 
również o geotermii, którą 
gmina jest zainteresowana 
do wykorzystania w celach 
ciepłowniczych. O przebiegu 
prac wykonanych już w tym 
kierunku poinformował Prezes 
Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej w Nowym Tomyślu 
pan Wojciech Kowalski. Na-
leży wspomnieć, że geotermia 
jest jedną z najefektywniej-
szych technologii pozyskiwa-
nia energii z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii. 
Dodatkowo pierwszy badaw-
czy odwiert geotermalny doto-
wany jest w 100% ze środków 
krajowych Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. Wyso-
kość wspomnianej dotacji to 
około 16 mln 680 tys. zł.

Przeżyłem kilku burmi-
strzów. Jednak ostatni Bur-
mistrz dr Włodzimierz Hibner 
jest bezwzględnie najlepszy z 
nich wszystkich. To za tego 
burmistrza to ospałe miasto 
zaczęło tętnić życiem. Więcej 
projektów, więcej inwestycji, 
więcej imprez kulturalnych i 
sportowych. 

Mimo totalnej opozycji 
burmistrzowi udało się dużo 

zrobić. Można by było zrobić 
więcej, gdyby w Radzie Miasta 
panowała zgoda. 

Najlepszym rozwiązaniem 
jest następna kadencja dla 
tego burmistrza. Powinien sam 
dokończyć duże i ważne dla 
gminy projekty których jest 

twórcą. Każda zmiana na tym 
stanowisku spowoduje duże 
zawirowania i opóźnienia. 

Panie Burmistrzu oddaję 
swój głos na Pana kandyda-
turę.

Wojciech Andryszczyk 

18 mln na budowe nowych 
budynków oświatowych

Po co nam inny Burmistrz?

 W historię gminy na trwale wpisała się Boruja Kościelna. Zakończyła się największa w ostatnich 
latach inwestycja budowlana - budowa nowego budynku szkoły i przedszkola za ponad 5 mln zł. 
Mamy obiekt na miarę XXI wieku wraz z windą oraz systemem monitoringu. Problem dwuzmiano-
wości został rozwiązany, co ma duże znaczenie dla komfortu naszych najmłodszych mieszkańców. 
Dodatkową korzyścią są liczne miejsca parkingowe. 

Nowy budynek szkoły i przeszkola 
w Borui Kościelnej
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MIASTO LESZNO

Na najbliższej sesji radni 
Leszna znowu zajmą się 
kwestią obniżenia wynagro-
dzenia prezydenta Leszna. 
Po odrzuceniu projektu w 
maju interweniował w tej 
sprawie wojewoda. 

Sprawa obniżenia wynagro-
dzenia prezydenta związana 
jest z rządowym rozporzą-
dzeniem regulującym pensje 
samorządowców w całym 
kraju. Zgodnie z nim mają 
one być niższe o 20 procent. 
Już w maju radni Leszna od-
mówili przyjęcia uchwały o 
„obcięciu”

Borowiakowi kwoty 1422 
złotych. Za obniżką głoso-
wało tylko dwóch radnych 
PiS - Sławomir Szczot i Adam 
Kośmider, zaś ich klubowi 
koledzy Marek Goryniak i Ka-
zimierz Jęcz wstrzymali się od 
głosu. Pensja pozostała więc 
na poziomie 12 362 złotych 
miesięcznie brutto. 

Projekt uchwały o obniżeniu 

wynagrodzenia znalazł się jed-
nak ponownie w programie se-
sji Rady Miejskiej, która odbyć 
się ma za tydzień. -Wojewoda 
zwrócił nam uwagę, że do 
końca czerwca nie podjęliśmy 
uchwały o obniżce pensji - wy-
jaśnia przewodniczący RML 
Sławomir Szczot - dlatego 
ponownie złożyłem projekt 
uchwały w tej sprawie. 

Zgodnie z nim miesięczne 
wynagrodzenie brutto pre-
zydenta wynosić ma 10 940 

złotych, czyli o 1422 złotych 
mniej niż obecnie. Na kwotę 
te składają się wynagrodzenie 
zasadnicze w wysokości 5 tys. 
Złotych brutto oraz dodatki: 
funkcyjny (2100 zł), za wysłu-
gę lat (1000 zł) oraz specjalny 
(2840 zł). 

Gdyby radni i tym razem 
odrzucili projekt, wojewoda 
może i tak obniżyć wynagro-
dzenie poprzez zarządzenie 
zastępcze. 

Radio Elka

Na drogach całej Europy 
realizowany jest dziś projekt 
EDWARD. To skrót od an-
gielskiej nazwy Europejski 
Dzień Bez Ofiar Śmiertel-
nych. To już trzecia edycja 
działań organizowanych pod 
patronatem Europejskiej 
Organizacji Policji Ruchu 
Drogowego TISPOL. 

Uczestnicy ruchu często nara-
żają swoje życie i innych. Nad-
mierna prędkość, kierowanie 
pod wpływem alkoholu, brak 
zapiętych pasów czy korzysta-
nie z telefonu komórkowego 
podczas jazdy - to najczęstsze 
grzechy kierowców. 

- Dzisiaj policjanci również 
z Leszna, zwracają szczególną 
uwagę na popełnianie takich 
wykroczeń. Naszym celem 

jest niedopuszczenie do tra-
gicznych zdarzeń drogowych. 
Musimy być jednak świadomi 
tego, że najlepiej zaplanowa-
ne i przeprowadzane dzia-
łania policyjne nigdy nie są 
gwarantem bezpieczeństwa, 
dopóki my - uczestnicy ruchu 
drogowego - nie staniemy się 
bardziej rozsądni i odpowie-

dzialni w swoich działaniach 
- mówi Monika Żymełka z 
leszczyńskiej komendy. 

Ideą przewodnią realizowa-
nego dziś projektu jest „wizja 
zero”, czyli brak osób ciężko 
rannych i ofiar śmiertelnych 
w wypadkach drogowych na 
drogach Europy. 

Radio Elka

Chcemy w przyszłej kadencji 
wprowadzić wyższe ulgi na 
bilety kolejowe dla młodzie-
ży dojeżdżającej do szkół – 
mówiła podczas konferencji 
prasowej PSL Zofia Szalczyk, 
przewodnicząca Sejmiku Wo-
jewództwa Wielkopolskiego i 
„jedynka” na sejmikowej liście 
Ludowców. 

Polskie Stronnictwo Ludowe 
obecnie współrządzi w samo-
rządzie Wielkopolski wraz z 
Platformą Obywatelską. Dlate-
go Zofia Szalczyk na początku 
spotkania z mediami przypo-
mniała o zrealizowanych lub 
będących w trakcie realizacji 
obietnicach sprzed czterech 
lat. Jej zdaniem należą do nich 
przebudowa drogi wojewódz-
kiej nr 305, przystąpienie do 
budowy obwodnicy Gostynia 
czy nakłady na placówki służ-
by zdrowia w naszym regionie, 
sięgające 50 milionów złotych. 

W nowej kadencji PSL chce 
skupić się bardziej na działa-
niach prospołecznych. -Naj-
ważniejsze dla nas będą spra-
wy zdrowia, dzieci, młodzieży 
i seniorów - mówiła przewod-
nicząca Sejmiku. Jak zapowie-
działa radni jej ugrupowania 
zgłoszą projekt wprowadzenia 
ulg na przejazdy pociągami dla 
dzieci i młodzieży dojeżdżają-

cej do szkół. -Chodzi o pociągi 
Kolei Wielkopolskich oraz 
Przewozów Regionalnych, w 
których samorząd ma swoje 
udziały - mówiła Szalczyk, 
zastrzegając jednak, że na 
razie nie jest w stanie podać 
wielkości ewentualnej ulgi. 
-Poprosiliśmy wicemarszałka 
Wojciecha Jankowiaka o ana-
lizę, ile budżet województwa 
kosztowałoby wprowadzenie 
darmowych dojazdów, następ-
nie będziemy się zastanawiać 
na jaką wielkość ulgi nas stać 
- powiedziała - z pewnością 
jednak byłoby to więcej niż 
obecna ustawowa ulga, czyli 
37 procent. 

Inne propozycje PSL to 
wsparcie dla tworzenia żłob-

ków oraz centrów senioral-
nych w gminach. Jednym z 
priorytetów ma być też wspie-
ranie tworzenia oddziałów 
geriatrycznych w szpitalach 
powiatowych. 

Poza Zofią Szalczyk do 
Sejmiku w naszym okręgu 
wyborczym kandydują mię-
dzy innymi obecny starosta 
leszczyński Jarosław Waw-
rzyniak oraz wójt Pakosławia 
Kazimierz Chudy. Ten drugi 
już cztery lata temu uzyskał 
najlepszy wynik z listy PSL, 
ale zrezygnował z mandatu z 
powodu wyboru na wójta. Te-
raz zapowiedział, że z wójto-
wania definitywnie rezygnuje 
i chce poświęcić się pracy w 
samorządzie województwa. 

Poradnia Zdrowia Psychicz-
nego przy pl.Metziga wygra-
ła konkurs i otrzymała 5-let-
ni kontrakt na świadczenie 
opieki psychiatrycznej dla 
dzieci i młodzieży. Specjaliści 
przyznają, że zapotrzebo-
wanie na takie usługi jest 
ogromne. Do tej pory dzieci i 
młodzież, które potrzebowa-
ły pomocy psychiatrycznej 
musiały leczyć się prywatnie 
lub szukać psychiatry dzie-
cięcego w innych miastach. 

W Lesznie od kilkunastu, jak 
nie kilkudziesięciu lat, nie było 
psychiatry dziecięcego, który 
miałby podpisany kontrakt 
z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. Od października to 

się zmieni. Poradnia zdrowia 
psychicznego przy pl.Metziga 
26 wygrała konkurs ogłoszony 
przez NFZ i  otrzymała 5-letni 
kontrakt na leczenie dzieci w 
poradni oraz na prowadzenie 
dziennego oddziału dziecię-
cego. 

- Udało nam się zebrać cały 
zespół specjalistów i dzięki 
temu mogliśmy wystartować 
w konkursie. Będziemy leczyć 
wszystkie zaburzenia psy-
chiczne - powiedział Wojciech 
Dobiała, kierownik poradni. 

Największy problem był ze 
znalezieniem psychiatry dzie-
cięcego. - Takich specjalistów 
nie ma wielu i najczęściej wy-
bierają duże miasta. Nam uda-
ło się ściągnąć doktor Barbarę 

Barteczko. Specjalizację w tej 
dziedzinie rozpocznie też Ewa 
Dobiała, dyrektor do spraw 
medycznych naszej poradni - 
dodał Wojciech Dobiała. 

Pracownicy poradni przy-
znają, że zapotrzebowanie na 
tego typu usługi medyczne jest 
ogromne. - Codziennie odbie-
ramy telefony od rodziców, 
którzy szukają pomocy dla 
swoich dzieci - dodał Dobiała. 

Zapisy są już przyjmowa-
ne. Poradnia mieści się przy 
pl.Metziga 26. Przyjęcia do 
psychiatry dziecięcego roz-
poczną się 1 października. 

W naszym regionie kontrakt 
na leczenie psychiatryczne 
dzieci mają także Gabinety Le-
karskie Medicor w Kościanie. 

Co z pensją prezydenta Bezpieczeństwo na drogach 

Szalczyk za tańszymi 
pociągami dla młodzieży 

Psychiatra dla dzieci

Leszno zajęło wysokie, jede-
naste miejsce w „Rankingu 
miast” tygodnika Polityka. 
Notę zawdzięczamy zwłasz-
cza ocenie bezpieczeństwa, 
środowiska, edukacji i sytu-
acji mieszkaniowej. -Bardzo 
się z tego miejsca cieszymy, 
zwłaszcza że ustalono je na 
podstawie obiektywnych 
raportów – mówi Lucyna 
Gbiorczyk z UML. 

Ranking Polityki dotyczy 
wszystkich miast na prawach 
powiatu w Polsce. W oparciu 
o zalecenia zawarte w zbliżo-
nych tematycznie raportach i 
rankingach opracowanych w 
innych krajach europejskich, 
określiliśmy dziesięć obsza-
rów wpływających na jakość 

życia - napisali autorzy - są to 
edukacja, praca, mieszkania, 
środowisko, zdrowie, bezpie-
czeństwo, społeczność, czas 
wolny, samorząd oraz trans-
port i łączność. Jak dodaje ty-
godnik poszczególne miejsca 
określono według metod staty-
stycznych rekomendowanych 
przez OECD i Joint Research 
Centre Komisji Europejskiej, 
co pozwoliło na zminimalizo-
wanie niepożądanego wpływu 
arbitralności. 

Najwyżej ocenionym mia-
stem jest Sopot, kolejne to 
Warszawa i Kraków. Leszno 
zajęło 11 miejsce - tuż za 
Olsztynem a przed Lublinem. 
Z wielkopolskich miast wy-
przedza nas tylko Poznań, 
który zajmuje 4 pozycję. 

Z dziesięciu ocenianych ka-
tegorii najwyżej oceniono bez-
pieczeństwo - 98,79 punktów 
na 100 możliwych. Kolejne 
kategorie to środowisko - 84,14 
punktu, mieszkania (81,61) 
i edukacja (81,37). Najmniej 
punktów Leszno dostało za sy-
tuację na rynku pracy (48,31) i 
jakość samorządu (53,29). 

-Jesteśmy bardzo zadowole-
ni z tego wyniku, chcemy bar-
dzo pogratulować mieszkań-
com - mówi Lucyna Gbiorczyk 
z UML - cieszy nas przede 
wszystkim to, że ranking opar-
to o raporty renomowanych 
instytucji niezależnych od nas, 
takich jak na przykład GUS, 
ponieważ Urząd Miasta w 
żaden sposób nie uczestniczył 
w jego przygotowaniu. 

Mija kolejny dzień od za-
mknięcia przejazdu kolejowe-
go na ul. 1 Maja w Lesznie. 
Niektórzy mieszkańcy skarżą 
się na wytyczony objazd, 
który przeprowadzono ulica-
mi Lipową, Henrykowską i 
Rzemieślniczą. – Miał to być 
objazd dla mieszkańców Za-
borowa. W praktyce o każdej 
porze dnia ruch odbywa się 
właśnie tą trasą – relacjonuje 
mieszkanka Henrykowskiej. 
Biuro Prasowe Urzędu Miasta 
uspakaja i tłumaczy, że wyty-
czone objazdy są tymczasowe, 
a zgodnie z zapewnieniami 
wykonawcy utrudnienia na 
tym odcinku potrwają jeszcze 
dwa tygodnie.

Sprawa dotyczy prowadzo-
nej przez PKP modernizacji 
linii kolejowej Wrocław-Po-
znań. Generalny wykonawca 
inwestycji - firma Astaldi, 
aktualnie remontuje przejazd 
na ul. 1 Maja. Prace wykony-
wane są tam na jednym torze. 
Na czas remontu wyznaczono 
objazdy. 

Kierowcy pojazdów o rze-
czywistej masie całkowitej 
ponad 3,5 t z Leszna do Góry 
muszą jeździć przez

Rydzynę, Kłodę, Czerni-
nę, Ligotę i Kruszyniec. Dla 
pojazdów poniżej 3,5 t zaleca 
się objazd przez Strzyżewice 
i Henrykowo do drogi woje-
wódzkiej 323. 

- Jest taki korek, że trudno 
nam wyjechać na główną 
drogę. Jeżdżą tutaj ciężarów-
ki chociaż mają wytoczony 
objazd. Samochody jadą z 
zawrotną prędkością pomimo 
ograniczenia do 30km/h. Mia-
ła to być droga dla mieszkań-
ców Zaborowa. W praktyce o 
każdej porze dnia ruch odbywa 
się właśnie tą trasą - powie-
działa Radiu Elka mieszkanka 
ulicy Henrykowskiej. 

- Najgorzej jest tuż przy 
przejeździe kolejowym. Wy-
sypano tam tłuczeń, po którym 
jeździ się fatalnie - wtórował 
jej jeden z kierowców. 

Radio Elka

Leszno jedenaste w rankingu miast

Objazd do Zaborowa
G d y  b y ł e m  c z l o n k i e m 
KK”S”1990-92 i przewodnicza-
cym Krajowej  Sekcji Rolnic-
twa m.in. nauczylem przewod-
niczacego L.Walese znaczenie 
słow reprywatyzacja(„wszyskim 
rencisom i emerytom ,ktorych 
okradla komuna oddam”)Po-
mny mych nauk prezydent 
L.Wałesa powolal na posekre-
tarza stanu d.s reprywatyzacji 
J.Grohmana ,ktory rozumial 
reprywatyzację jako ,ze mu 
panstwo odda pol Łodzi sprzed 
wojnyJako Szef Wlkp Stowa-
rzyszenia  Wywłaszczonych  
byłem wspołautorem wraz z 
poslami Marcinem .Libickim 
(39)i Tomaszem Wojcikiem(45) 
NSZZ”S”,przewodniczacymi 
PTZ J.Rakowieckim i S.Wie-
lowieyskim V-ce ministrem 

Skarbu Łaszkiewiczem (47) z 
poparciem senatora A.Wajde i 
posla S.NiesielowskiegoUstawy 
Reprywatyzacyjnej,ktora w 
2000r zawetowal prezydent 
A.Kwasniewski”Alek” Przykła-
dem super przekretu po 1989r 
są AWRSP,TON AGRO,ANR,a 
teraz następna odmiana KOW-
R,aby wszystko poszlo od zera.

W 1990r zalozylem Wlkp Sto-
warzyszenie Wywłaszczonych 
,na  Prezesa powolałem Irene  
Rożanską była .włascicielkę 
Stobnicy 102 ha( na obrzezach 
Puszczy Nadnoteckiej i Warty 
należącą do GRSP Gałowo 
-Mycielskich dyrektora Jerzykie-
wicza(stawy rybne,młyn wodny.
część nalezała do AR gdzie 
prof.R.Graczyk(u którego zda-
łem zoologię) prowadzil stacje 

z wilkami,konikami  i żubronia-
mi)Hanka Pia Mycielska z Lon-
dynu proponowala  mi admini-
stracje Gałowem i Wituchowem 
z KPGR Kwilcz )Szef działu 
socjalnego KPGR Gałowo Siu-
da b.ksiadz :”Jerzykiewicz i 
Tański tak bronili Stobnicy jako 
rykowiska z dziewczynkami dla 
dyrektorów.”

Różańska przy pomocy po-
slaZSL  S.Kalemby(47) z Pre-
zesem  A.Tańskim 46) ze stajni 
L.Balcerowicza(47) obnizyla 
102 ha Stobnicy na 98 ha jak 
glosil PKWN  i ją odzyskala.
Ponoć sprzedala Stobnice Duń-
czykowi za 4 mld żl.Syn Tomek 
Śmigielski dostal od Tańskiego 
w ramach rekompensaty Da-
libuszki 100 ha k..Gostynia 
obsiane pszenicą

Stan. Wierzchowiecki o Stobnicy
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Uważa Pan, że będzie reelek-
cja Frąckowiaka?
Według mnie nie powinno jej 
być.  Problem ten rozwiązał 
sam zainteresowany kandydu-
jąc na wójta gminy Przemęt. 
Zastanawiające jest skąd taki 
nagły zwrot wykonany przez 
Pana Starostę w ostatnich 
miesiącach br. Uważam ,że po-
dawany powód zmiany decyzji 
i rezygnacja z ubiegania się o 
następną kadencję starosto-
wania nie jest do końca praw-
dziwy, ale to już jest osobista 
jego sprawa.  Czytałem wiele  
wywiadów  z nim i uważam, 
że doświadczenie, którym się 
chwali  zdobył wyłącznie w 
ciągu ostatnich czterech lat 
pracy w zarządzie powiatu po-
przedniej kadencji, co zresztą 
wielokrotnie sam podkreślał 
mówiąc, że bardzo wiele się 
wtedy nauczył. Z drugiej stro-
ny patrząc na obecne działania 
uważam, że tego doświadcze-
nia jeszcze mu dużo brakuje 
do dobrego sprawowania tak 
ważnej społecznie funkcji. 
Ale oczywiście życzę mu, 
żeby tego doświadczenia jak 
najwięcej jeszcze zdobył, bo 
jest ono przydatne w każdym 
miejscu pracy , a szczególnie 
tam gdzie teraz aspiruje.

Swoją drogą to zastanawiam 
się , jak można w ciągu kilku 
tygodni czy miesięcy zmienić 
się z osoby emanującej em-
patią na osobę z pogranicza 
hipokryzji. Wielu ludziom to 
się nie udaje, ale jak widać jest 
to możliwe.

Co dalej z Pana karierą po-
lityczną w radzie powiatu?
Jest mi w dalszym ciągu trud-
no zamknąć się w domu, pomi-
mo, że jestem już na emerytu-
rze. Ze społecznikostwa i misji 
pomocy ludziom się jednak 
nie wyrasta. Jeśli uda mi się 
dalej funkcjonować na bazie 
Porozumienia Dla Powiatu to 
ja od udziału w życiu społecz-
nym się nie odżegnuję. Jestem 
przekonany, że stać mnie na 
to, żeby jeszcze wiele dobrego 
dla tego społeczeństwa zrobić 
w porozumieniu z ludźmi o 
podobnych poglądach. 

Też na starostę?
Rozczaruję Pana. Nigdy nie 

wrócę już do pracy etatowej 
w samorządzie powiatowym. 
Mam ku temu osobiste powo-
dy, o których nie chcę mówić.. 
Osobnym  tematem jest spo-
łeczna praca w radzie powiatu, 
określonych komisjach tejże 
rady lub zarządzie jako spo-
łeczny jego członek.

Jak Pan widzi przyszłość 
PSL w powiecie?
To trudne pytanie, które po-
winno być skierowane bardziej 
w stronę samych członków tej 
partii. Wydaje mi się, że na-
prawdę wielkim przypadkiem 
było to, co się stało podczas 
ostatnich wyborów w 2014 
roku i o takiej ilości mandatów 
PSL nie powinien nawet my-
śleć w najbliższych wyborach. 
A na to się składa parę rzeczy 
związanych między innymi 
z tymi ruchami, które są wy-
konywane w administracji 
nie tylko szczebla powiato-
wego. Mówię o kuriozalnych 
koalicjach, zawirowaniach 
kadrowych i tym podobnych 
sprawach. Ludzie przecież wi-
dzą i oceniają. Mam nadzieję, 
że trzeźwo spojrzą na to za 
nie cały miesiąc. Natomiast 
na pewno nie przewiduję tak 
dobrego wyniku dla PSL w 
tegorocznych wyborach. Może 
to brutalne, ale sami pewnymi 
decyzjami populistycznymi na 
to pracowali, ale to nie jest mój 
problem.

Kogo Pan widzi na stano-
wisku starosty w nowej ka-
dencji?
Na pewno nikogo z obecnej 
konfiguracji rządzącej. Nie  
powinno być „ powtórki z roz-
rywki „, co byłoby katastrofą 
dla naszej „małej ojczyzny”, 
jaką jest powiat. Poza tym taki 
lider musiałby się pokazać w 
ciągu najbliższego czasu( na 
to mocno liczę) i być osobą, 
która pociągnie za sobą dużą 
część wyborców. Na obecną 
chwilę trudno jednoznacznie  
wskazać  taką osobę, która 
byłaby „szefem” władz wyko-
nawczych naszego powiatu . 
Determinuje to sposób wybo-
ru Starosty, chociaż ja mam 
swojego faworyta. Znacznie 
prostsza jest sprawa wyboru 
przewodniczącego rady two-

rząc z gruntu prawdziwą koali-
cję powyborczą. Mam nadzieję 
, że będzie ona stabilna w 
odróżnieniu od obecnej, która 
pokazała swoje prawdziwe 
oblicze po kilku miesiącach od 
wyborów w 2014 roku. 

Obecna koalicja a w szcze-
gólności Starosta  rozdają 
posady swoim. Czy słyszał 
Pan taką opinię?
Tak ,słyszałem takie opinie. Na 
zatrudnienie czy kontynuację 
zatrudnienia w niektórych 
przypadkach oczywiście mogą 
liczyć tylko osoby, które pod-
porządkują się staroście. Nie 
może być mowy o żadnej aser-
tywności ze strony podwład-
nych. Mam tu na myśli również 
konkursy na stanowiska kie-
rownicze tak w starostwie jak 
i w jednostkach powiązanych 
z samorządem powiatowym.  
Starosta często mówił że chce 
się otaczać ludźmi, którym 
w pełni ufa. Przykładem ir-
racjonalności tego podejścia 
jest sprawa Pani skarbnik, do 
której przez cztery lata kaden-
cji 2010-2014 obecny starosta 
nie miał żadnych uwag. A na 
jednej z pierwszych sesji nowy 
,,szef” ją odwołał, tłumacząc, 
że nie ma do niej zaufania. 
Ten schemat powtarza się od 
tamtego czasu wielokrotnie 
w wielu miejscach. Na przy-
kład w szpitalu. Starosta jako 
osoba na tzw. „świeczniku” 
musi się nauczyć, że ludzie o 
różnych poglądach powinni 
współpracować, choć  w jego 
przypadku to jest raczej nie-

możliwe. Są cechy charakteru, 
które się ma i nie można się 
ich nauczyć. Nie może też 
analizować i konstatować 
każdego pytania opozycji oraz 
wyrażania swojej opinii  jako 
próby ataku personalnego. Tak 
się nie da prowadzić polityki 
i sprawować urzędu. Do tego 
dochodzi jeszcze sprawa za-
trudnienia nowej obsługi praw-
nej oraz roszad personalnych 
w samym starostwie co ma 
kolosalny wpływ na atmosferę 
w urzędzie oraz stosunki mię-
dzyludzkie. To z kolei prze-
kłada się na wydajność pracy 
i wzajemną podejrzliwość. 
Dochodzi nawet do sytuacji, 
że pracownicy nie wiedzą czy 
można rozmawiać z kimkol-
wiek  idąc korytarzem. To  są 
moje obserwacje i osobiste 
doświadczenia z jakimi sie 
spotykam bywając w staro-
stwie. Uważam, że wszystkie 
te sprawy to jest pewnego 
rodzaju  horror i jakieś duże 
totalne nieporozumienie.

Czy powiat dobrze wydaje 
pieniądze?
Szpital jest priorytetem i to 
nie podlega dyskusji. Powiat 
powinien być jednym z głów-
nych beneficjentów i pieniądze 
przeznaczone na SP ZOZ na 
pewno są niezbędne i powin-
ny być znacznie większe niż 
są. Według mnie nie ma też  
wielkiego zagrożenia, żeby 
nie przeprowadzać innych 
niezbędnych inwestycji. Pro-
szę spojrzeć na ostatni rok po-
przedniej kadencji, w którym 
wyciągnięto niezłe pieniądze 
na drogi w Przemęcie. Wtedy 
obecny starosta nie mówił nic 
w kontekście potrzeb dotyczą-
cych inwestycji w szpital , a po 
objęciu funkcji zaczął ,,trąbić” 
w koło, że poprzednia ekipa (w 
której pracował jako członek 
zarządu) tak zadłużyła powiat, 
iż teraz tylko spłacamy długi 
i nie ma na nic pieniędzy. A 
to nie jest prawda, co można 
bardzo łatwo udowodnić. Sam 
starosta zaprzecza własnym 
słowom wprowadzając do 
każdorocznego budżetu nowe 
inwestycje głosami swoich 
popleczników, budując w ten 
sposób niby stabilną koalicję 
rządzącą. Na ostatniej sesji 

naszej rady Pani Skarbnik 
poinformowała , że zadłuże-
nie powiatu zmniejszyło sie 
o jeden milion w stosunku 
do końca roku 2014. Rzeczy-
wiście tak  ma być na koniec 
tego roku. Ale czy będzie to 
czas pokaże. W tym miejscu 
rodzi się pytanie: Skoro jest tak 
dobrze to w jakim celu Zarząd 
za zgodą części naszej rady 
podpisuje umowę na emisję 
obligacji jeszcze w tym roku na 
poziomie 4 milionów złotych, 
z przeznaczeniem między in-
nymi na finansowanie deficytu 
budżetowego. Pani Skarbnik 
zapomniała tylko dodać -lub 
nie wolno jej było mówić o 
tym-,  że nasz szpital obcią-
żony jest zobowiązaniami na 
poziomie 20 milionów złotych, 
co wynika z półrocznego spra-
wozdania. Skutki tych zobo-
wiązań są juz widoczne. Za 7 
miesięcy br. szpital ma ujemny 
wynik finansowy wynoszą-
cy: - 643.978,-pln. i będzie 
się on zwiększał z miesiąca 
na miesiąc, co potwierdził na 
wrześniowej sesji rady Pan 
Dyrektor SP ZOZ-u. Dlatego 

uważam , że zaangażowanie 
powiatu w wysokości nieco 
ponad 4 mln w okresie trzech 
lat 2016-2018 to kropla w mo-
rzu potrzeb naszej powiatowej 
lecznicy. Moje wołanie w tej 
sprawie to” głos na pustyni”. 
Już w 2015 roku mogło ich być 
o 600 000-,pln więcej ,ale za-
rząd głosami swoimi i  swoich 
popleczników zdecydował ina-
czej. Niewykorzystane w 2014 
roku pieniądze na dostosowa-
nie SP ZOZ-u zostały przezna-
czone na inne rzeczy. Każdego 
roku( w latach 2015-2018) 
samorząd powiatowy dyspo-
nował wolnymi środkami na 
poziomie ponad 2 mln. zło-
tych przeznaczając je w dużej 
części na inne cele . Pieniędzy 
zawsze będzie brakować, bez 

względu na to ile ich będzie. 
Dlatego racjonalizm i potrzeba 
chwili (patrz szpital) powinny 
być priorytetem wtedy i  w  
najbliższym czasie. Osobnym 
tematem jest restrukturyzacja 
długu naszego szpitala, którą 
trzeba przeprowadzić natych-
miast. Ale tego tematu nie 
będę rozwijał z oczywistych 
względów. 

Zmieńmy temat: Co powie 
Pan o współpracy między-
narodowej w ostatnich 3-4 
latach?
Pozwoli  Pan , że ograniczę się 
do oceny tej współpracy z Re-
jonem Solecznickim na Litwie. 
W tym zakresie zrobiliśmy 
wielki krok wstecz , ale z wiel-
kim „hukiem „ świętowaliśmy 
15-lecie tej współpracy. Nie 
potrafiliśmy pokazać  naszego 
zaangażowania w krzewienie 
kultury polskiej wśród  Pola-
ków mieszkających na Litwie. 
Dla tych ludzi jest to wielka 
sprawa. Całe szczęście , że 
utrzymano kontakty sportowe 
na poziomie piłki ręcznej 
młodzieży męskiej w oparciu 
o klub KPR „Wolsztyniak”. 
Myślę , że Polakom miesz-
kającym nie tylko w Rejonie 
Solecznickim na Litwie należy 
się  dużo więcej szacunku za 
manifestację polskich korzeni  
i kultywowanie polskich trady-
cji . Kontynuowanie wielolet-
niej współpracy z placówkami 
polskimi , a w tym z „Domem 
Polskim „ w Ejszyszkach  oraz 
Samorządem Solecznickim  
jest naszym bezwzględnym 
obowiązkiem aby Polacy tam 
mieszkający czuli  więź  z „ 
MACIERZĄ”  jak sami mówią 
o Polsce. I właśnie to jest naszą 
powinnością ,a mówiąc do-
sadniej naszym obowiązkiem. 
Niestety dla wielu osób z obec-
nych władz naszego  powiatu 
są to sprawy zupełnie obce , 
co należy „wyprostować” jak 
najszybciej.

Jest jeszcze wiele innych 
spraw, które warto omówić. 
Myślę , że będzie ku temu 
okazja a tymczasem dziękuję 
za możliwość  zaprezentowa-
nia tego  co wyżej na łamach 
Pana dwutygodnika.

rozmawiał
Franciszek  Gwardzik

Ryszard Kurp: „Restrukturyzacje szpitala trzeba 
przeprowadzić natychmiast”

Z Ryszardem Kurpem, byłym starostą wolsztyńskim i obecnym radnym powiatowym rozmawiam o lokalnej scenie politycznej ,wydawaniu publicznych pieniędzy, 
szpitalu , planach na przyszłość i zbliżających się wyborach 

Odróżniajmy to co przez 
człowieka odkryte, od tego, 
co przez niego wymyślone. 
Praw przyrody zmienić się 
nie da, nawet najgorliwiej 
im zaprzeczając. Zmieniać, 
a zwłaszcza niszczyć to, co 
inni zrobili jest łatwo, jak 
dowodzą tego niezbicie unijni 
biurokraci. „Władcy świata” w 
postaci Sorosa i jemu podob-
nych, niechcący dopuścili do 
wolności w Internecie, którą 
teraz próbują okiełznać. Nie 
spodziewali się bowiem, że 
Węgrzy, Polacy i Amerykanie 
potraktują demokrację na serio 
i wybiorą po swojemu tych, 
którzy najlepiej dbają o dobro 
swych rodaków. Lewactwo za-
dufane we własną propagandę, 
samo w nią uwierzyło, zakła-
dając, że jest w stanie wcisnąć 
ciemnemu ludowi dowolną 
bzdurę. Nie dopilnowało pełni 

indoktrynacji i ta niedoróbka 
może ich teraz kosztować na-
wet utratę władzy.Oby!

Komunizm bowiem, bez 
propagandy i cenzury nie prze-
trwa. Dlatego konieczne było 
wprowadzenie poprawności 
politycznej, która świetnie 
spełniała rolę cenzury, ale do 
czasu.

Postęp ma to do siebie, że 
nie przewiduje konsekwencji 
własnych wynalazków. Inter-
net okazał się odporny na ten 
rodzaj cenzury i zaczął zagra-
żać monopolowi na lewacką 
ideologię, dlatego próbowano 
wprowadzić ACTA, co spotka-
ło się z masowym sprzeciwem 
internautów. Odczekano parę 
lat i próbę ponowiono, tym 
razem skutecznie. Pomógł 
prawniczy bełkot, którego 
nikt, nie wyłączając samych 
prawników, nie rozumie. Pod 

pretekstem obrony praw au-
torskich, wprowadzono takie 
uregulowania prawne, które 
pozwolą zablokować każdą 
informację niepożądaną przez 
komunistów.

 Małgorzata Todd

PS. Gdyby moja korespon-
dencja przestała docierać do 
skrzynek e-mailowych, jako 
„niecenzuralna”, proszę pa-
miętać, że ja się nie poddaję i 
co sobotę na str. www.mtodd.
pl znajdziecie Państwo nowy 
numer „SOBOTNIKA”.
 

  
Szanowna Pani Małgorzato

Świetna konstatacja: Niemcy - „Czy są 
od nas bogatsi? Oczywiście! To jak po-
równywanie rabusia z obrabowanym”. 
I w zasadzie można tą opinię rozcią-
gnąć na wszystkie państwa Zachodu o 

imperialnych ambicjach realizowanych 
w przeszłości i obecnie.  Niektórzy 
Polacy chłoszczą się z lubością naszym 
rzekomym narodowym niezgul-
stwem – że jesteśmy kłótliwi, że nie 
umiemy się organizować, że jesteśmy 
cywilizacyjnie zapóźnieni, ogólnie 
beznadziejni prawie we wszystkich 
poczynaniach i dlatego dotyka nas 
sprawiedliwość dziejowa w postaci 
cyklicznego obrywania w zadek (w 
tym przeświadczeniu utrzymują nas 
od lat polakopodobni, bo mają w tym 
swój interes, bynajmniej nie tożsamy 
z polskim interesem). A rzeczywi-
stość jest zgoła odmienna. Jeżeli się 
przestudiuje historię Wielkiej Brytanii, 
Niemiec, Hiszpanii, Portugalii i innych 
mniejszych krajów tworzących swoje 
imperia kolonialne, to włos się jeży na 
głowie. Te państwa budowały swój 
dobrobyt kosztem podbitych narodów. 
Od tamtego dobrego dla nich czasu 
odcinają kupony do dzisiaj. A my w 
swoich kompleksach przypisujemy im 

jakieś nadzwyczajne cechy narodowe, 
które umożliwiły im odniesienie 
tego „gospodarczego” sukcesu. A tak 
naprawdę ten sukces to efekt prymi-
tywnego łupiestwa i bezwzględnego 
pasożytnictwa – które niektóre z tych 
państw uprawiają do dzisiaj w postaci 
neokolonializmu i niecnej działalności 
korporacji dzielnie przez kraje-matki 
wspieranych. Aż dziw bierze, że prze-
ciętna płaca w krajach tzw. Zachodu 
w porównaniu z Polską jest jedynie 
2-4-krotniością naszej, zważywszy, że 
nasza historyczna spuścizna dała nam 
mocno w kość (w postaci traumatycz-
nych wydarzeń typu potop szwedzki, 
kolejne rozbiory, powstania, kolejne 
wojny światowe, PRL powodujących 
nie tylko wyniszczenie biologicz-
ne i duchowe narodu, ale często 
totalne wyniszczenie gospodarcze). 
A my ciągle tu w tym miejscu Europy 
tkwimy, podnosząc się za każdym 
razem niczym Feniks z popiołu. Jeżeli 
porównamy wzrokowo obraz Polski 

(np. miasta, wsie, drogi) z krajami 
tzw. Zachodu czy doznajemy szoku ? 
NIE. Przyznam się, że zastanawia mnie 
co te bogate pasożytnicze państwa 
Zachodu robią z tym zagrabionym i 
grabionym w dalszym ciągu cudzym 
dobrem. A może występuje tu 
zjawisko zwane w biologii - nadpa-
sożytnictwem – na pasożycie żeruje 
kolejny pasożyt. Ale to zagadka dla 
dociekliwych. Jest zasadą generalną 
- natura nie lubi próżni i czas życia na 
cudzy koszt, skutkujący względnym 
dobrobytem, rozleniwia umysł. To z 
kolei powoduje intelektualną dystro� ę 
społeczeństw Zachodu, wchłania-
jących bezkrytycznie ideologiczny 
bełkot z neomarksistowskim na czele, 
a to prosta droga do autodestrukcji. 
I kto jest na wygranej?! Nie cofajmy 
się ani na krok – to przetrwamy. Oni - 
niekoniecznie.

Serdecznie Panią pozdrawiam - Ewa 
Działa-Szczepańczyk

„Władcy świata” w postaci Sorosa

Ludzie przecież wi-
dzą i oceniają. Mam 
nadzieję, że trzeźwo 
spojrzą na to za nie 
cały miesiąc.

„Ludzie przecież wi-„Ludzie przecież wi-
dzą i oceniają. Mam „dzą i oceniają. Mam 
nadzieję, że trzeźwo „nadzieję, że trzeźwo „
spojrzą na to za nie 

„
spojrzą na to za nie 
cały miesiąc.

„
cały miesiąc.
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Rok 2018 został ogłoszony 
Rokiem Ireny Sendlerowej. 
Z tej okazji piątoklasiści ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 
oraz Szkoły Podstawowej nr 
2 w Nowym Tomyślu, na za-
proszenie Miejskiej i Powia-
towej Biblioteki Publicznej 
w Nowym Tomyślu wzięli 
udział w grze plenerowej 
poświęconej bohaterce. 

Gra przygotowana została przy 
współpracy z Poradnią Psy-
chologiczno –Pedagogiczną 
i Domem Dziennego Pobytu 
w Nowym T omyślu, w opar-
ciu o książkę dla młodych 
czytelników, autorstwa Anny 
Czerwińskiej Rydel pt. „Listy 
w butelce. Opowieść o Irenie 
Sendlerowej”. Jej fragmenty 
umieszczone zostały w butel-
kach i rozwieszone w prze-
strzeni miejskiej. Uczniowie 
musieli je odnaleźć, podążając 
zgodnie z trasą wyznaczoną na 
otrzymanej mapie. W każdej 
butelce znajdował się jeden z 
listów, jaki Irena Sendlerowa 
otrzymała pod koniec swojego 
życia, m.in. od Jana Pawła 
II, od Kanclerza Między-
narodowej Kapituły Orderu 
Uśmiechu, czy szóstoklasi-
sty urzeczonego jej postawą. 
Uczniowie, każdy z listów 
odczytywali na głos, posze-
rzając coraz bardziej swoją 
wiedzę na temat  bohaterki. 
Podobnie, jak autor jednego z 
listów, który napisał: „Okazało 
się, że nikt w klasie o pani nie 
słyszał, a ja uważam, że to, co 
Pani zrobiła, jest niezwykłe, 
wspaniałe, niesamowite i bar-
dzo odważne” – uczestnicy gry 
również nigdy wcześniej nie 
słyszeli o Irenie Sendlerowej. 
Tym cenniejszy okazał się ich 

udział w zabawie. Po odnale-
zieniu wszystkich listów, mapa 
doprowadziła uczestników gry 
do nowotomyskich instytucji. 
W Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej, dyrektor Mag-
dalena Kędzia – Kluj pogłębiła 
wiedzę uczniów o bohaterce 
opowieścią o realiach, w ja-
kich przyszło jej działać -  o II 
wojnie światowej, getcie, ho-
locauście, prześladowaniach. 
Swoją opowieść wzbogaciła 
wyświetlając fragmenty fil-
mu dokumentalnego o Irenie 
Sendlerowej i czytając rozdział 
książki Anny Czerwińskiej – 
Rydel. W Domu Dziennego 
Pobytu uczniowie spotkali 
się z grupą seniorów, mieli 
możliwość obejrzenia ich ręko-
dzieła i wysłuchania kolejnego 
fragmentu książki, tym razem 

przeczytanego przez panią 
Alinę Śniegułę.

Wiedza, jaką uczestnicy 
gry zdobyli na temat Ireny 
Sendlerowej - to, że urato-
wała 2,5 tysiąca żydowskich 
dzieci, nieustannie pomagała 
innym, wielokrotnie naraża-
jąc przy tym swoje zdrowie i 
życie - wywarła na uczniach 
spore wrażenie. Gra Listy w 
butelce odbyła się w ramach 
projektu Mali wielcy Polacy, 
popularyzującego wiedzę na 
temat znanych Polaków, którzy 
poprzez swoje życiowe posta-
wy i osiągnięcia  zapisali się w 
historii naszego kraju. 

Projekt Mali wielcy Polacy 
dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego z Funduszu 
Promocji Kultury 

Kwiaty i przeprosiny dla 
dwóch urzędniczek Urzę-
du Miasta i Gminy Nowy 
Tomyśl, chyba najlepiej 
zobrazowały jak łatwo 
można zostać wykorzysta-
nym w politycznej awantu-
rze. Przypomnijmy naszym 
Czytelnikom, że 3. września 
nie zostało otwarte jedno z 
nowotomyskich przedszkoli. 
Choć oczywiście sytuacja 
dla rodziców była bardzo 
trudna i nie powinna się 
była wydarzyć, to stała się 
ona pretekstem do nagonki 
na urzędującego burmistrza 
Włodzimierza Hibnera oraz 
Adriannę Zielińską i Annę 
Noculak.  Jednak na szczę-
ście dzięki zwykłej ludz-
kiej przyzwoitości dwa dni 
później, w środę 5. września 
rodzice przedszkolaków 
oświadczyli obu Paniom, że 
jest im przykro, że zostali 
wciągnięci, w awanturę 
w urzędzie, a tym samym 
wykorzystani do medialne-
go i personalnego ataku na 
pracowników urzędu. 

Co się wydarzyło. Otóż 3 
września pod nowotomyski 
urząd ściągnięte zostały 
wszelkie dostępne media. 
Sporo mężczyzn, wszy-
scy jak jeden schowani za 
sprzętem nagrywającym 
dźwięk i obraz tyle, że nie 
było kogo i co „kręcić”. 
Burmistrz był w tym samym 
czasie  na otwarciu nowego 
skrzydła budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Nowym 
Tomyślu. 

Co widać na nagraniu, które 

jest dostępne w interne-
cie? W drugiej jego części, 
samotnie stojącą kobietę na 
korytarzu urzędu, otoczoną 
głównie przez mężczyzn 
bezpiecznie stojących za 
telefonami i kamerkami. 
Większość z nich jest już, 
mówiąc elegancko w wieku 
po produkcyjnym, a więc 
nie przyszli tu w sprawie 
swoich dzieci. Może swoich 
wnuków, ale to zostawiam 
ocenie Państwu. Nowy 
Tomyśl to nie duża miej-
scowość i wiadomo czy z 
awanturą w sprawie przed-
szkolaków przyszedł rodzic, 
dziadek czy może osoba 
zupełnie postronna?
Urzędniczka Anna Noculak 
zostaje właściwie osaczo-
na na tym korytarzu, pod 
pręgierzem pytań i pretensji 
tłumaczy się na przykład z 
wpisu dorosłej / pełnoletniej 
córki na jednym z portali 
społecznościowych, prosi 
by przestać ją zaczepiać, 
mówi wprost, że czuje się 
zaszczuta. W czasie nagrania 
okazuje się, że jej prywatne 
zdjęcia rodzinne wykorzy-
stuje jeden z mężczyzn do 
jakiś szkoleń. Co za cynizm. 

Właściwie należałoby 
zapytać kogo reprezentu-
ją ci faceci. Mam tu na 
myśli dokładnie trzech z tej 
grupy. Jak wielki potencjał 
w nich drzemie, widać na 
nagraniu. Od razu dodam, 
że nie wszystkich na nim 
widać. Stoją w grupie, 
najpierw przeciw Adirannie 
Zielińskiej, a potem Annie 
Noculak, a więc kobietom, 

których pracodawcą jest bur-
mistrz Włodzimierz Hibner.

Dlaczego ci prawdzi-
wi twardziele i aktywni 
bohaterowie większości 
nagonek medialnych na 
osobę burmistrza i pracow-
ników urzędu nie startują w 
najbliższych wyborach. W 
chwili pisania tego materiały 
nikogo z nich nie znalazłem 
na listach. Odpowiedzi jest 
kilka. Myślę, że po pierwsze 
dlatego, że trzeba wziąć od-
powiedzialność za to co się 
mówi i robi. Jest to służba 
dla społeczeństwa, a więc 
na takim korytarzu, można 
by zostać samemu  uwiecz-
nionym przez niechętnych 
sobie mieszkańców. Teraz 
można bezkarnie gadać co 
bądź i bezkarnie atakować . 

A po ewentualnych wygra-
nych wyborach trzeba będzie 
samem stawić czoło takiej 
napaści „nie napaści”. Bo 
łatwiej jest skarżyć, wyszu-
kiwać, wypunktowywać i 
pokazywać swoim palcem 
niedociągnięcia innych niż 
samemu coś zbudować. Nie 
wygląda to na przejaw ele-
mentarnej odwagi cywilnej. 

Poza tym po wyborach 
trzeba opublikować oświad-

czenie majątkowe. Innymi 
słowy trzeba wykazać źródła 
dochodu i majątek ruchomy 
oraz nieruchomy. I może się 
wtedy okazać, że wykre-
owany obraz niezależnego, 
zasobnego macho, legnie w 
gruzach. Przeważnie jest to 
kredyt na kredycie, a jedyny 
„majątek” to kilka segrega-
torów w szafie dotyczących 
jakieś tam działalności. A 
może wręcz przeciwnie? 
Okaże się na przykład, że 
wielogodzinne przesiadywa-
nie podczas każdej sesji i 
komisji, bezustanne zadawa-
nie dla zadawania wszela-
kich pytań w trybie dostępu 
do informacji publicznej, a 
tym samym realne utrudnia-
nie pracy urzędu -przekłada 
się jednak na jakieś dochody 
w budżecie domowym. I nie 

da się też pominąć faktu, 
że chyba poza najbliższą 
rodziną (pojmowaną bardzo 
dosłownie) kto by na takich 
wujków nienawistników 
głosował? Czarno na białym, 
mogłoby się okazać po 
wyborach, jakie faktycznie 
mają poparcie społeczne. 

Obecny Przewodniczący 
Rady Miasta Brambor jest a 
jakże również widoczny na 
nagraniu w sprawie przed-

szkola. Jawi się jako mąż 
opatrznościowy, sugeruje 
znalezienie miejsc w innych 
placówkach. No po prostu 
„ojciec” zagubionych rodzi-
ców. Widać też moment, gdy 
przygląda się stojąc non-
szalancko oparty o ścianę 
na pełną uzasadnionych i 
naturalnych emocji broniącą 
się panią Annę Noculak, 
która sama musi stawić 
czoło sytuacji, w której nie 
ponosi żadnej odpowiedzial-
ności. Marcinowi nawet 
do głowy nie przyjdzie by 
powstrzymać kolegów. Na 
koniec słychać też jak pada 
propozycja wspólnej kawy, 
walecznych twardzieli, oczy-
wiście nie z urzędniczką. 
Jesteśmy Polakami, chyba 
większość z nas. Takie 
wyrażenie jak etos rycerski 
nie jest nam obce. Może 
przypomnę: żyć w praw-
dzie, mieć wiarę, żałować 
za grzechy, dawać dowody 
pokory, miłować sprawiedli-
wość, być miłosiernym, być 
szczerym i wielkodusznym, 
znosić prześladowania. 
Szlachetna postawa wobec 
kobiet zawiera się w każdej 
z tych cnót. 

Wybory zbliżają się nie-
odwołalnie. Widzimy i czu-
jemy to wszyscy. Samorzą-
dowcy też czują, że zostaną 
poddani weryfikacji. Jedni 
mają za sobą kadencję pra-
cy na rzecz społeczeństwa, 
a inni cztery lata zorgani-
zowanej obstrukcji działań 
legalnie i bezpośrednio wy-
branego burmistrza Nowego 
Tomyśla. Ostatnia kadencja 

Rady Miasta i Gminy 
Nowy Tomyśl poświęcona 
była zdyskredytowaniu Wło-
dzimierza Hibnera i to na 
wielu polach. Warto zwró-
cić uwagę, że dawne „nowe 
pokolenie” rozpierzchło się 
głównie na listach kandyda-
ta na burmistrza Tomasza 
Antuszewskiego, również 
do Rady Powiatu. Do tego 
ciągłe awantury w Radzie 
Gminy niejako przykrywają 
kulisy działania ludzi w 
Powiecie. Opinia publicz-
na zaangażowana jest i 
wciągana w ukazywanie w 
złym świetle osoby burmi-
strza. O powiecie cisza w 
mediach. Sprzedali „Stary 
Tomyśl”, kolejny przetarg 
jeszcze podczas wakacji 
został rozpisany na działkę 
położoną w centrum miasta 
graniczącą z dużymi zakła-
dami w mieście. Zblatowa-
ne z poprzednim układem 
nowotomyskie media nawet 
się o tym nie zająkną. 
Czy wszyscy napisali o 
oddaniu nowego skrzydła 
w szkole nr 2?  Z kolei 
temat o opóźnieniu o kilka 
dni otwarcia przedszkola 
stał się newsem tygodnia. 
Mieszkańcy Nowego To-
myśla wiedzą też dobrze, 
że twardziele idący grupą 
wraz z mediami „na urząd” 
nie mieszkają w Nowym 
Tomyślu od trzech lat. 
Mieszkali jeszcze za czasów 
Henryka Helwinga i sami 
Państwo dobrze wiecie, że 
grzeczniutcy byli że aż nie 
do wiary. 

Robert Nowak 

Plenerowa gra o I. Sendlerowej

Polityczna awantura po otwarciu przedszkola

W sobot ę  15  wrze śn ia 
uczniowie klas wojskowych 
z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących i Policealnych 
im. M. Kopernika w Nowym 
Tomyślu wzięli udział w 
kolejnym przedsięwzięciu, 
które odbyło się w Zębowie k. 
Lwówka. „Zębowskie Święto 
Grzybobrania” zorganizo-
wał Samorząd Mieszkańców 
Wsi Zębowo. 

 „Wojskowi” z Kopernika w 
ramach imprezy zorganizowali 
dwa stanowiska. Pierwszym z 
nich był punkt instruktażowy, 
na którym można było nauczyć 
się zasad udzielania pomocy 
przedmedycznej osobie doro-
słej oraz dzieciom w wieku 
od 1-8 lat i niemowlakom. 

Uczniowie i uczestnicy im-
prezy ćwiczyli na fantomach, 
a także z wykorzystaniem 
defibrylatora. Na drugim sta-
nowisku była strzelnica ASG, 
która cieszyła się również 
olbrzymim zainteresowaniem 

dzieci i dorosłych.
Wielką niespodzianką, a 

jednocześnie niepowtarzalną 
przygodą był przelot widoko-
wy śmigłowcem ufundowany 
przez organizatora licealistom 
z klasy wojskowej Kopernika.

Na warsztatach w Klubie Ręko-
dzieła „Fantazja”, które odbyły 
się we wtorek, 18 września  w 
nowotomyskiej bibliotece, po-
wstały równie fantazyjne torby 
według własnych pomysłów, 
bądź też szablonów zapropo-
nowanych przez prowadzącą 
zajęcia, przesympatyczną i 
bardzo uzdolnioną Martynę 
Kasperek. To nie pierwsze 
malowanie z panią Martyną. 
Pierwsze, letnie malowanie na 
koszulkach, zainaugurowały 
istnienie bibliotecznego klubu 
w czerwcu 2016 roku. 

Każda z uczestn iczek 
warsztatów miała własną wi-
zję wymarzonej torby. Prze-
różne były motywy przewod-
nie. Jedne nawiązywały do 
walorów przyrodniczych, inne 
do ulubionych zwierzaków, 

jeszcze inne do przeróżnych 
symboli, ulubionych miejsc 
na ziemi, a nawet gwary 
poznańskiej. Mimo potrzeby 
skupienia, jak zwykle podczas 

trwania warsztatów było ra-
dośnie i przyjacielsko. Widać 
prace manualne sprzyjają 
odprężeniu i dobremu samo-
poczuciu. 

Impreza wojskowych z „Kopernika”

Oryginalne torby na zakupy

GMINA NOWY TOMYŚL

Co się wydarzyło. Otóż 3 września pod nowoto-
myski urząd ściągnięte zostały wszelkie dostęp-
ne media. Sporo mężczyzn, wszyscy jak jeden 
schowani za sprzętem nagrywającym dźwięk i 
obraz tyle, że nie było kogo i co „kręcić”. 
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Krzysztof Michał Wodni-
czak urodził się w Ostrowie 
Wielkopolskim; ukończył to 
samo gimnazjum co Krzysz-
tof Komeda Trzciński. Na 
jednych z wakacyjnych tur-
nusów wypoczynkowych jego 
wychowawcą był Kazimierz 
Grzeskowiak, który wpajał 
młodym półkolonistom, że 
słowo jest równie ważne, jak 
muzyka.

Jak każdy młodzieniec inte-
resował się muzyką - namięt-
nie słuchał radia Luxemburg, 
Radia Wolna Europa & audycji 
Randez Vous o 6.10, Polskiego 
Radia (audycji Rewia piosenek 
Lucjana Kydryńskiego), a 
gdy powstała radiowa Trójka 
magazynu Cztery Czwarte, 
do którego przesyłał korespon-
dencje „z prowincji”, czytane 
na antenie przez Andrzeja 
Olechowskiego.

W Ostrowie Wielkopolskim 
zaczął muzykować, najpierw 
w zespole jazzu tradycyjnego, 
później w grupie gitarowej 
Trampy. Dojeżdżał do Kalisza, 
do Średniej Szkoły Muzycz-
nej, którą ukończył w klasie 
kontrabasu.

W 1968 roku przyjechał 
do Poznania na studia socjo-

logiczne na UAM. Wtedy też 
rozpoczął współpracę z Klu-
bem Dziennikarzy Studenc-
kich oraz prowadził na łamach 
„Gazety Poznańskiej” rubryki 
muzyczne (Kamerton, Grają-
ce krążki, Akordy). Ponadto 
współpracował z fachowymi 
miesięcznikami Jazz, Syn-
kopa, Śpiewamy i Tańczymy, 
Non Stop.

W 1970 roku przekonał 
naczelnika miasta Jarocina 
Czesława Molczyka, by zor-
ganizować tam Wielkopolskie 
Rytmy Młodych (WRM, które 
stały się zalążkiem festiwalu 
muzyków rockowych. Jako 
pomysłodawca WRM, przez 
dziesięć lat był głównym  or-
ganizatorem tej imprezy. Na 
jubileuszowych X.  Rytmach 
jeden z koncertów nazwał 
„Rockowisko”, potem nazwa 
ta wielokrotnie była wyko-
rzystywaną przez innych w 
podczas koncertów w  Łodzi, 
Bydgoszczy, Trójmieście. Na-
stępnie festiwal przeszedł w 
ręce warszawiaków Waltera 
Chełstowskiego i Jacka Syl-
wina - to jednak nazwisko 
Krzysztofa Wodniczaka ofi-
cjalnie figuruje w kronikach 
Jarocina, jako jednego z „sied-

miu wspaniałych” związanych 
z tym miastem (w okresie 
XVIII - XXI w.).

Był założycielem kilku pism 
muzycznych: kwartalnika „M 
- jak Muzyka” , miesięcznika 
„Music Globe” i - wraz z Cze-
sławem Niemenem - magazynu 
muzycznego  „Brzmienia”. 
Jako menadżer dał się poznać 
- z dobrej strony – lansując, 
m.in. Hannę Banaszak, Irka 
Dudka, Czesława Niemena 
Wydrzyckiego, z którym pra-
cował w ostatniej dekadzie.

Drugą pasją Krzysztofa 
Wodniczaka jest sport, szcze-
gólnie zawody żużlowe. W 
1972 roku był pomysłodawcą 
hymnu „W górę serca niech 
zwycięża Lech”, który na-
grała rockowa Grupa Stress z 
Jerzym Milianem, a ostatnio 
podarował poznańskiemu 
klubowi żużlowemu Milion 
Team, skomponowany hymn 
„Jazda na fula Skorpiony”, 
który nagrał Grzegorz Kup-
czyk z hard rockowym zespół 
Żółto Czarni (barwy poznań-
skiego klubu). 

Wodnik, bo tak nazywają 
go przyjaciele, to człowiek 
o niespożytej energii, pełen 
pomysłów, dobra i życzliwości.

Biografia Krzysztofa 
Wodniczaka

Współczesna definicja seniora 
nie jest tak oczywista. Z per-
spektywy nowej ustawy eme-
rytalnej wyznaczającej granice 
wieku aktywności zawodowej 
dla kobiet 60, a dla mężczyzn 
65 lat, emeryt i senior jest 
pojęciem tożsamym. Rzecz 
umowna, bowiem biorąc pod 
uwagę kompetencje kulturo-
we i aktywność społeczną, 
dzisiejszy sześćdziesięciolatek 
jest w wieku średnim, jeszcze 
pół wieku temu, było to 40 
lat. Dramatycznie zmienia 
się struktura demograficzna 
Poznania i choć ze względu na 
bogate życie akademickie mia-
sto prezentuje się jako młode i 
dynamiczne, to faktem jest, że 
wśród stałych mieszkańców 
zbliżamy się do 38% seniorów. 

Kim jest współczesny senior 
Poznaniak? Przeprowadziłem 
szybką ankietę wśród dziesię-
ciorga znajomych wieku od 
62 do 80 lat z wykształceniem 
średnim i wyższym. Ośmioro 
w ciągu ostatniego roku nie za-
kupiło nowej książki, nie było 
w kinie i nie odwiedziło teatru. 
Spośród pozostałych dwu, 
jedna osoba jedna przeczytała 
polecaną w prasie książkę, a 
druga była w operze. W tej 
samej grupie połowa deklaru-
je, że regularnie czyta prasę, 
głównie tygodniki i magazyny 
specjalistyczne, hobbystyczne, 
a raczej prasę kolorową. We 
wszystkich gospodarstwach 
domowych jest komputer, ale 
tylko trzy mieszkające samot-
nie mają własny. 

Z powyższych deklaracji 
wcale nie wynika, że senio-
rzy wegetują i są bierni, nie 
uczestniczą w kulturze. Musi-
my pamiętać o tym, że bogata 
oferta sieci kablowych w dobie 
telewizji cyfrowej zapewnia 
dostęp do dóbr kultury z róż-
nych półek, nie tylko seriali i 
telenowel. W telewizji można 
zobaczyć  spektakl  teatralny, 
posłuchać koncertu, obejrzeć 
relacje z wernisażu, a przy tym 
unika się stresu związanego z 
wyjściem z domu. Samotna 
wyprawa do miasta jest dla se-
niora wyzwaniem. O ile w jego 
otoczeniu jest komputer i do-
stęp do Internetu, to wcale nie 
oznacza, ż z niego korzysta. 
Dziwić może zainteresowanie 
prasą. Wynika to z nawyków, , 
o ile dla młodszego pokolenia 
źródłem wiedzy o świecie 
jest Internet, to dla seniora 
nadal prasa drukowana..Często 
kontakt seniora z komputerem 
polega na tym, że dziadek kali-
grafuje, a wnuczek klawiatru-
luje. Mogłoby być odwrotnie, 
gdyby występowało dzielenie 
się doświadczeniami między 
pokoleniami. 

Aktywności kulturalne lu-
dzi starszych wyglądają różnie 
i faktem jest, że ci najaktyw-
niejsi należą do wyjątków. Oto 
kilka przykładów godnych 
naśladowania. 

 Jacek Kasprzycki, lat 67, 
plastyk i filmowiec, redak-
tor artystycznego periody-
ku, wraz z kolegą, Witoldem 
Kaczmarkiem, lat 64, również 
aktywnym zawodowo założyli 
kwartet bluesowy. Pozostali 
członkowie zespołu to niespeł-
na trzydziestolatkowie. Jacek 
muzykował już w liceum, 
ale dopiero teraz może sobie 
pozwolić na zakup dobrej, 
markowej gitary.  

Kierownik pewnego salonu 
z instrumentami poinformo-
wał mnie, że zauważył nowe 
zjawisko. Pojawiła się nowa 
grupa klientów w wieku 50+, 
zainteresowana gitarami elek-
trycznymi i innym rockowym 

instrumentarium, bynajmniej 
nie zawodowych muzyków, 
ale amatorów, pasjonatów. 
Na dorocznych happeningach 
w ramach festiwalu „Aka-
demia gitary” blisko połowa 
uczestników jest w wieku 
bigbitowym. 

Hieronim Dymalski, eme-
rytowany inżynier odkrył 
w sobie pasje fotoreportera. 
Nie rozstaje się z aparatem 
fotograficznym i dokumen-
tuje rozmaite wydarzenia w 
mieście. Fotografie publikuje 
w prasie i Internecie. Jest nad-
wornym fotografem, kronika-
rzem Miejskiej Rady Seniorów  
Gwiazdą poznańskich mediów 
jest pani architekt, która na 
emeryturze zamieniła deskę 
kreślarską na aparat fotogra-
ficzny i wyspecjalizowała się 
w fotografii sportowej.  

Marian Dźwiniel, emery-
towany dziennikarz nie od-
puszcza. Śledzi wszystkie 
wydarzenia polityczne i kul-
turalne w mieście. Codzien-
nie publikuje na Facebooku 
felieton, relacje, lub recenzje 
i w każdym z tych gatunków 
jest mistrzem. Dziwie się, że 
naczelni lokalnych gazet nie 
zabiegają o jego teksty. 

Poznańska Wyższa Szkoła 
Umiejętności Społecznych 
zorganizowała studia pody-
plomowe dla seniorów trud-
niących się dziennikarstwem 
obywatelskim. 

Zbigniew Niesiołowski, lat 

75, ekonomista, był szefem 
kadr w dużym przedsiębior-
stwie. Pasjonuje się turysty-
ką, filmem i operą. Raz w 
tygodniu odwiedza pływalnie 
i musi przepłynąć1,5 km. 
Zbigniew jest niewidomy i 
dlatego w percepcji filmów 
korzysta z audiodeskrypcji. 
Należy do dyskusyjnego klubu 
filmowego przy płockim sto-
warzyszeniu „Defacto”, które 
przygotowuje takie opracowa-
nia i organizuje warsztaty dla 
tego grona odbiorców sztuki. 

Poznańską specjalnością 
jest „Wyścig Jaszczurów”, 
doroczny przegląd, połączony 
z konkursem, amatorskiej 
twórczości filmowej seniorów. 

Nikt nie zauważył, kiedy 
przeszedłem na emeryturę. 
Ciągle jestem aktywny, coś 
wydaję lub organizuje. arty-
stów i dziennikarzy wyróż-
niam”Wodnikami” (prywatną 

nagrodą).  Jako wielbiciel 
twórczości Niemena i Presleya, 
poświęcam coroczne imprezy. 

Można mi zarzucić, że sku-
piam się na postawach wyjąt-
kowych, jak już to zilustrowa-
łem na wstępie, większość se-
niorów jest bierna. Zawodowi 
naprawiacze świata trudzą się 
nad aktywacją seniorów, piszą 
ambitne projekty, występują o 
granty na programy dla senio-
rów i najczęściej przynoszą 
one satysfakcje animatorom, a 
nie wiele zmieniają. Aktywni 
pozostają ci, którzy zawsze 
byli zaangażowani społecznie, 
czy zawodowo. Tygodniowo 
mamy w Poznaniu około 80 
wydarzeń kulturalnych i spor-
towych, a większość z nich nie 
jest limitowana wiekowanie 
są adresowane wyłącznie dla 
młodzieży. Kiedy ktoś prze-
chodzi na emeryturę, traci 
kontakty, czuje się wykluczony 
i popada w rutynę domowych 
obowiązków. Senior nie potra-
fi odmówić i powiedzieć, że te-
raz potrzebuje czasu dla siebie. 
Niektórzy czują się samotni i 
opuszczeni. Jedyna rada, to 
namówcie trzech znajomych, 
sąsiadów, kolegów z pracy do 
zrobienia wspólnie czegokol-
wiek; udziału w wydarzeniu 
sportowym, wycieczce, wyj-
ściu do teatru, czy na koncert  
Musicie walczyć o przestrzeń 
dla siebie bowiem nadchodzi 
era seniora. 

Krzysztof Wodniczak

Temat który nurtuję mnie od 
pewnego czasu , a właściwie 
to już od dłuższego czasu, to 
problem starzejącego się na-
szego społeczeństwa.  

Europa należy do regionów 
świata , gdzie  seniorzy stano-
wią znaczną część populacji. 
Równocześnie  obserwujemy, 
iż proces ten nabiera oraz 
większej dynamiki. 

Podobne  zjawiska występu-
ją także w skali naszego kraju, 
w Wielkopolsce i samym Po-
znaniu, w którym liczba  osób 
60+ sięga już blisko 140 tys.,  
co stanowi prawie 25% liczby 
ludności. Zgodnie z realnymi 
prognozami demograficznymi 

za 15 lat co trzeci mieszkaniec 
naszego miasta będzie w tzw. 
wieku senioralnym. 

Zmieniająca się sytuacja de-
mograficzna, a także względy 
natury społecznej i cywiliza-
cyjnej stanowią o rosnącym 
zainteresowaniu polityką se-
nioralną zarówno na szczeblu 
centrum decyzyjnego , jak i w 
skali lokalnej. 

Poznań należy do wiodą-
cych ośrodków w skali kraju 
odnośnie do zainteresowania  
realizacją polityki senioral-
nej przez władze lokalne. To 
właśnie tutaj już w 2003 roku 
Rada Miasta podjęła uchwałę 
w sprawie  miejskiej strategii  

polityki społecznej, dziewięć 
lat temu w Poznaniu  powstała 
pierwsza w kraju Miejska Rada 
Seniorów, a w roku ubiegłym 
miasto nasze zostało, jako dru-
gie w kraju ( po Gdyni ), wpi-
sane przez Międzynarodową 
Organizację Zdrowia do sieci 
Miast Przyjaznych Starzeniu. 

Władze Miasta Poznania na 
każdym kroku podkreślają , że 
seniorzy to nie jest problem 
czy zagrożenie, lecz wyzwa-
nie, i tak chce kształtować  
politykę społeczną  naszego 
miasta, aby seniorzy czuli się 
w nim dobrze, aby czuli się 
potrzebni. 

Wydaję się że udaje się część 

tych rzeczy zrealizować. Na 
podstawie moich obserwacji 
mogę wywnioskować , że 
seniorzy dostrzegają wspólne 
działania na swoją rzecz. W 
rocznym budżecie  miasto 
zaplanowało spore środki  na 
rzecz seniorów, tj. kilkadzie-
siąt milionów złotych, rów-
nież na finansowanie Domów 
Pomocy Społecznej, usług 
opiekuńczych. Jednak Miastu 
zależy, aby senior jak najdłużej 
wkraczał w ten system opieki, 
a tym samym jak najdłużej był 
aktywny, zadowolony, cieszą-
cy się życiem. 

W Poznaniu utworzone 
zostało Centrum Inicjatyw 

Senioralnych ( CIS ). Jest to 
mała jednostka budżetowa, 
ale skierowana  tylko i wy-
łącznie  do seniorów, gdzie  
drzwi dla seniorów, dla MRS 
są cały czas otwarte, gdzie 
również nasi seniorzy mogą 
uzyskać wszelkie informacje o 
wszystkich działaniach Miasta 
na rzecz seniorów. Należy 
też dodać iż planowana jest 
również budowa pierwszej w 
Polsce kompleksowej przy-
chodni geriatrycznej. Będzie to 
publiczny zespół przychodni, 
bo oczywiście prywatne przy-
chodnie już istnieją. Będzie 
tam również dzienny dom po-
mocy oraz zakład opiekuńczo

-leczniczy, by seniorzy mogli 
uzyskać kompleksową  opiekę 
medyczną. Myślę że skrócony 
zostanie przez to okres oczeki-
wania do lekarzy specjalistów, 
różnych specjalności. 

Tak sobie myślę , a właści-
wie jestem przekonany o tym 
że obecna polityka senioralna 
w naszym mieście idzie w 
dobrym kierunku . Należy 
tylko trzymać kciuki aby w 
następnej kadencji Rady Mia-
sta , nowo wybrani Radni pod-
trzymali ten dobrze nakreślony 
kierunek działania Miasta 
Poznania dla dobra naszych 
Seniorów !

Stanisław Schupke  

Aktywność kulturalna 
seniorów

„Senioralni” – to nie balast dla miasta  lecz dobrostan !

Nasz kandydat do Rady Miasta Poznania, KRZYSZTOF WODNICZAK 
z listy  KWW KUKIZ 15, okręg drugi w Poznaniu, ,miejsce 2,
ex przewodniczący Miejskiej Raday Seniorów - II Kadencja

działacz społeczny i wolontariusz międzypokoleniowy
członek Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy

ceniący wartości patriotyczne (ojciec Jan Powstaniec Wielkpolski)
pomysłodawca Wielkopolskich Rytmów Młodych w Jarocinie w 1970r.
redaktor mmuzycznych felietonów Z pamiętnika rockowego piernika

przyjaciel artystów i sportowców
Pojawiła się nowa grupa klientów w wieku 50+, 
zainteresowana gitarami elektrycznymi i innym 
rockowym instrumentarium, bynajmniej nie 
zawodowych muzyków, ale amatorów, pasjo-
natów.

„Pojawiła się nowa grupa klientów w wieku 50+, „Pojawiła się nowa grupa klientów w wieku 50+, 
zainteresowana gitarami elektrycznymi i innym „zainteresowana gitarami elektrycznymi i innym „rockowym instrumentarium, bynajmniej nie „rockowym instrumentarium, bynajmniej nie 
zawodowych muzyków, ale amatorów, pasjo-

„
zawodowych muzyków, ale amatorów, pasjo-

„
nagrodą).  Jako wielbiciel 

„
nagrodą).  Jako wielbiciel 

„
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Stało się. Przekazane moje 
głośne myślenie w felietonie 
zamieszczonym na łamach 
POWIATY GMINY dotarło 
do wójta gminy Czerwonak, 
zostalem poproszony do 
urzedu - i przedsta-
wilem swój punkt 
widzenia i meto-
dykę dzialania w 
zakresie nowego 
konkursu czy 
konfrontacji 
muzycznej. Jest 
dobra wiadomość: 
konkurs dojdzie 
do skutku.

 Amatorskich woka-
listów i zespoły muzyczne 
orgnizatorzy zapraszają do 
udziału w I edycji konkursu 
wokalnego Czerwona(k) 
Piosenka. Dla trzech najlep-
szych wykonawców przygo-
towano atrakcyjne nagrody. 
Konkurs jest dwuetapowy. I 
etap to selekcja uczestników 
na podstawie nagrań nade-
słanych na adres konkurs@
czerwonak.pl. II etap to 
przesłuchania finałowe, któ-
re odbędą się 13 paździer-
nika w Centrum Kultury i 
Rekreacji w Czerwonaku.

Uczestnikiem konkursu 
może zostać każda osoba 
pełnoletnia, która przygotu-
je dwie piosenki w języku 
polskim lub obcym, które 
w tytule zawierają słowo 

„czerwony” i dostarczy 
ich nagranie wraz z 

Kartą Zgłoszenia 
do Organizatora. 
Długość jednej 
piosenki nie 
może przekra-
czać 4 minut.

 Jury będzie 
oceniać uczestnika 

na podstawie takich 
kryteriów jak: dobór 

repertuaru, estetyka wyko-
nania oraz ogólny wyraz 
artystyczny. Za I miejsce 
przygotowaliśmy nagrodę 
Wójta Gminy Czerwonak 
w wysokości 3 000 zł. Za II 
miejsce uczestnik otrzyma 
2 000 zł, a najniższy stopień 
podium będzie się równał na-
grodzie w wysokości 1 000 
z Organizatorzy, aby ułatwić 
poszukiwania wykonawcom 
piosenek w kolorze czerwony 
przygotowali listę tytułów 
i pierwszych wykonawców, 
która może posłużyć jako 

tzw.ściągawka. Oto tytuły i 
wykonawcy: Czerwone buty 
- Azyl P., Czerwony notes, 
błękitny prochowiec - Mys-
lovitz, Czerwony autobus 
- Bogucki/ Chór Czejanda, 
Czerwony jak cegła - Dżem, 
Czerwone korale - Brathanki, 
Czerwrone słoneczko - 2 plus 
1,Łoże w kolorze czerwonym 
- Sztywny Pal Azji, Czerwo-
ny album -Coma, Czerwone 
róże - Damian Holecki, Czer-
wony Ramons - Hala Dzieci, 
Czerwone żagle - Chór Dana, 
Czerwona sukienka - Fisz.

 Każdy mieszkaniec może 
być widzem podczas przesłu-
chań. Wstęp oczywiście jest 
wolny. To jednak nie koniec 
atrakcji jakie organizatorzy 
przygotowali. Zwieńczeniem 
I edycji konkursu Czer-
wona(k) Piosenka będzie 
koncert Czerwonych Gitar. 
Odbędzie się on o godzinie 
19:00 w Centrum Kultury i 
Rekreacji w Koziegłowach. 
Bilety w cenie 5 zł do naby-
cia w CKiR w Koziegłowach, 
siedzibie GOK Sokół w Czer-
wonaku oraz na bilety24.pl.

Krzysztof Wodniczak 

Felieton Wodniczaka

MUZYCZNE BRZMIENIA

Rozmowa z Krzysztofem 
Wodniczakiem.

Poznańskie brzmienie, 
czyli...
- Posnania Sound, brzmi 
tajemniczo, oryginalnie...
To wyróżnik poznańskiej 
muzyki EL (określenie 
wymyślone przez poznaniaka 
Marka Bilinskiego i Czesła-
wa Niemena).

- Od kiedy?
- 29 września 1988 r. 
zarejestrowano w Poznaniu 
Stowarzyszenie Muzyki 
Elektronicznej. Prezesem 
honorowym zgodził się 
zostać Czesław Niemen 
Wydrzycki. W latach dużej 
koniunktury EL muzyki, 
właśnie on zaproponował też 
zmianę nazwy na bardziej 
uniwersalną Stowarzyszenie 
Muzyczne Brzmienia, tym 
bardziej, że wydawaliśmy 
magazyn muzyczny pod taką 
samą nazwą.

- Najkrócej, jaka to muzy-
ka?
- Wariacyjna, akcentująca 
pęd życia, czasem w formie 
rozbudowanych suit, pene-
trujących własne fantazje. 
Ilustracyjna.

-To już 30 lat! Jak „ma się” 
obecnie EL-ka?
- No cóż, koniunktura na EL 
muzykę nieco zmalała, ale 
muzycy - Romuald Andrze-
jewski, Aleksander Mali-
szewski, Grzegorz Stróżniak, 
Ryszard Kniat, Zbigniew 
Łowżył, Krzysztof Jarmu-

żek, Piotr Wiza, Krzysztof 
Kacperski, Marek Manowski, 
Andrzej Karpiński i kompo-
zytorzy Lidia Zielińska, Zbi-
gniew Kozub  pozostali jej 
wierni. EL muzyka rezonuje 
do dziś i dzielnie się trzyma. 
Jej koryfeusze, w różnych 
środowiskach muzycznych, 
tworzą określony bastion mu-
zyczny. Wytrwale rozbudzają 
muzyczną wyobraźnię dzięki 
wyobraźni i wrażliwości. Do 
tego są nowe instrumenty, 
które nie tylko aranżerom 
klawiszowym pozwalają szu-
kać dźwiękowych innowacji. 
Na przykład, korzystając z 
Synchro Start Stop zapew-
niają perfekcyjne „odegranie 
zamysłów muzycznych” 
kompozytorów i aranżerów. 

- Czyli...
- Jeżeli dowiecie się o 
planowanych koncertach EL 
muzyki, to dajcie się zabrać 
na muzyczną ucztę, przypra-
wiona solidną dawką bitów, 
tych „retro” i współczesnych, 
bo jest miejsce także na 
nową elektronikę. Najkrócej, 
muzycy eksploatować nową 
przestrzeń muzyczną!

- Tym bardziej, że właśnie 
tutaj, w Grodzie Przemy-
sła jest „matecznik” EL 
muzyki.
- Tak, wierzę, że zacznie 
się era EL muzyki i POSA-
NANIA SOUND, a melodie 
tworzące przez kompozyto-
rów dadzą słuchaczom czyste 
przestrzenne brzmienie. Będę 
się upominał o jej miejsce na 
muzycznej mapie Poznania 
bowiem miejsce poznańskich 
twórców i wykonawców EL 
muzyki jest tak znaczące, że 
ich kompozycje zaskakują 
zarówno oryginalnością jak i 
dojrzałością.

- To „do roboty”, jak u 
Żeromskiego!
- Od zaraz”, od koncertów z 
cyklu POSNANIA SOUND. 
Takie cztery koncerty w 
październiku w ośrodkach 
z udziałem duetu muzyk - 
aktor (np. Romuald Andrze-
jewski - Janusz Andrzejew-
ski, Piotr Wiza - Andrzej 
Lajborek, Marek Manowski 
- Aleksander Machalica, 
Grzegorz Stróżniak - Michał 
Grudziński), byłyby dobrą 
uwerturą do wspierania 
lokalnej przedsiębiorczości 
oraz potencjału poznańskich 
muzyków i aktorów. Życie 
artystyczne Poznania w 
pełni zasługuje na określenie 
patriotyzm lokalny. I tego się 
trzymajmy, bo jak nie my, 
to kto?
- Dziękuję za rozmowę, 
rozmawiał Hieronim Dy-
malski.

Zdj. Hieronim Dymalski

Stowarzyszenie Młodych 
Animatorów Kultury zapra-
sza na niezwykły finał tego-
rocznej edycji projektu Off 
Opera 2018,który odbędzie 
się 6 października (sobota) 
w siedzibie Stowarzysze-
nia Łazęga Poznańska, ul. 
Św. Marcin 75. Działania 
tegorocznej edycji projektu 
skupione są wokół hasła: 
ANSAMBL | WIELOGŁOS 
| WSPÓLNOTA |WIELKO-
POLSKA.

Organizatorzy projektu od 
kilku lat aktywnie włączają się 
w działania na rzecz kultury, 
sztuki, edukacji i harmonij-
nej komunikacji społecznej. 
Odbywające się od 2014 roku 
projekty to unikatowe wyda-
rzenia, gdzie radosna zaba-
wa przeplata się z wysokim 
poziomem artystycznym. To 
doskonała okazja, by poznać 
historię Wielkopolski, a także 
współczesne małe ojczyzny. 
Na przestrzeni lipca i paź-
dziernika 2018 r. na tere-
nie Wielkopolski, już po raz 
czwarty odbyła się Off Opera 
– jedyne takie wydarzenie w 
Polsce!

Szóstego października, o 
g. 16.00 zapraszamy Państwa 
na wernisaż multimedialnej 
wystawy łączącej dźwięk, 
obraz i tekst, która powstała 
w ramach cyklu warsztatów 
„Śpiewy historyczne//Poznań-
:Główna”. Zaraz po wernisażu 
odbędzie się widowisko te-
atralno-muzyczne powstałe 
podczas drugiej części cyklu: 
„Śpiewy historyczne//Pobie-

dziska”. Warto wspomnieć, że 
warsztaty „Śpiewy historycz-
ne” były inspirowane cyklem 
pieśni do słów Juliana Ursy-
na Niemcewicza powstałych 
na przełomie XVIII i XIX 
wieku. Szukając inspiracji w 
tekstach sprzed ponad dwustu 
lat, ale także w otaczających 
nas współcześnie dźwiękach 
i sąsiedzkich opowieściach, 
uczestnicy warsztatów i in-
struktorzy samodzielnie stwo-
rzyli własną muzyczno-te-
atralną narrację dotyczącą ich 
miejsca zamieszkania.

Kolejnym punktem progra-
mu będzie pokaz taneczny 

podsumowujący cykl warszta-
tów „Czyj taniec?”, w których 
uczestniczyli: dzieci z Domu 
Dziecka w Pleszewie oraz 
grupa seniorów z Tarnowa 
Podgórnego. Każde spotka-
nie taneczne było zakończo-
ne warsztatem filmowym. 
Uczestnicy, pracując z kamerą 
tworzyli grupową choreogra-
fię opartą na trzech różnych 
stylach tanecznych: hip-hop, 
swing oraz taniec ludowy. 
Jej prezentacja, jako symbol 
wielogłosu uczestników oraz 
technik tanecznych, odbędzie 
się podczas finału, a wykona 
ją przed uczestnikami pro-

fesjonalny tancerz – Bartosz 
Dopytalski. Poznańskie pod-
sumowanie będzie momentem 
pierwszego spotkania dwóch 
grup uczestników − seniorów 
oraz dzieci.

Natomiast finałem warsz-
tatów „Dziewczyny:Pogłosy”, 
będzie koncert połączony z 
projekcją filmu. W projekcie 
„Dziewczyny:Pogłosy” film 
Janusza Kondratiuka Dziew-
czyny do wzięcia z 1972 roku 
stał się punktem wyjścia dla 
organizacji warsztatów, w któ-
rych udział wzięły mieszkają-
ce w Gnieźnie i reprezentujące 
kilka pokoleń kobiety. Ich 

historie, dotyczące pierwszych 
zauroczeń, nastoletnich wyjaz-
dów i niezapomnianych spo-
tkań, posłużyły jako materiał 
do pokazu, wieńczącego dwu-
tygodniowe przygotowania. 
Ich wielogłos na temat miłości 
stał się podstawą do stworzenia 
większej formy scenicznej. W 
trakcie wydarzenia finałowe-
go, otwartego dla mieszkań-
ców miasta, monologi kobiet 
zostaną zilustrowane muzyką, 
tworzoną na żywo przez Jacka 
Szymkiewicza vel. „Budynia” 
oraz zespół Smutne Piosenki.

Joanna Grześkowiak

Poznański Teatr Muzyczny 
zaprosił nas na premierę mu-
sicalu Rodzina Addamsów 
według postaci stworzonych 
przez Charlesa Addamsa w 
reżyserii Jacka Mikolajczyka. 
My przekazujemy zaproszenie 
od innej rodziny, Wodników.

 Od 2006 roku znany ani-
mator , redaktor i przyjaciel 
artystów, ostatnio także pro-
mujacy Poznańskie brzmienie 
POSNANIA SOUND, Krzysz-
tof Wodniczak przyznaje co 
pewien czas swoje prywatne 
nagrody, statuetki wykonane 
przez rzezbiarza Kazimierza 

Rafalika ,które nazwał WOD-
NIKI. Wręcza je pdczas kon-
certów, w których wystepują 
przez niego nominowani.

 Tak bedzie i tym razem. 
13 pazdziernika o godz. 18.00 
w Domu Kultury Pod Lipami 
odbędzie się kolejna edycja 
WODNIKów. Tym razem fun-
dator- donator Krzysztof Wod-
niczak przygotował statueki, 
by je wreczyć m.in.Danucie 
Mizgalskiej - piosenkarce po-
znańsiej, Jerzemu Grunwaldo-
wi wokaliśie ex En face, No To 
Co, Jerzemu Garniewiczowi 
konferansjerowi i członkowi 

kapelii Znad Wilii, Jerzemu 
Skrzypczykowi założycielowi 
Czerwonych Gitar, grupie 
Czerwone Korony i pośmiert-
nie Krzysztofowi Klenczono-
wi, którą to nagrodę odbierze 
siostra Krzysztofa, Hanna 
Klenczon. Piotrowi Wiza mu-
zykowi, kompozytorowi ,pred-
stawicielowi poznanskiej El 
Muzyki, oraz taperowi czyli 
robiącemu podkład muzyczny 
do wyświetlanych scen filmo-
wych. Będzie też mały Wodnik 
- Wodniczek dla utalentowanej 
wokalistki Marianny Ćwiąka-
ły ( na zdjęciu). Krys

EL–ka ma już 30 lat

Finałowa OFF Opera 2018

Rodzina Wodników

Jedna z ikon współczesnego 
bluesa, pięciokrotny laureat 
nagrody Grammy, znako-
mity gitarzysta i charyzma-
tyczny wokalista. Robert 
Cray – bo o nim mowa – był 
gwiazdą 38 edycji Rawa 
Blues Festival. Artysta za-
grał na scenie katowickiego 
„Spodka” 29 września.

- Koncerty ciągle sprawiają 
mi przyjemność i nawet rodzaj 
nieopisanej satysfakcji. Lubię 
grać dla publiczności, mogę 
powiedzieć, że kocham bycie 
na scenie. Podejmuję kolejne 
próby żeby zagrać inaczej solo, 
żeby zmienić coś w sposobie 
zaśpiewania utworów, które 
wykonuję od lat, jak chociaż-
by „Smoking Gun”. Jeśli nie 
podejmuje się takiego ryzyka, 
uciekają emocje. Od tego już 
tylko krok do znudzenia się 
wykonywaną muzyką i także 
odbiorem publiczności – pod-
kreśla Cray.

W jego muzyce przenikają 
się wpływy bluesa, soulu, fun-
ku i muzyki pop. Jego ostatnim 
dokonaniem jest wydana w 
ubiegłym roku płyta nagrana 
wspólnie z muzykami kultowej 
w USA formacji Hi Rhythm 
Section, która przyniosła ar-
tyście kolejną nominację do 
Grammy.

Tegoroczna Rawa Blues 
to była znów dwa dni kon-
certów w dwóch najbardziej 
prestiżowych salach koncerto-
wych stolicy Górnego Śląska. 
Gwiazdą piątkowego wie-
czoru w NOSPR była Marcia 
Ball – pianistka i wokalistka 
czterokrotnie nominowana do 
Grammy, wielokrotna laureat-
ka Blues Music Awards, czyli 
„bluesowych Oscarów”. - Pod-
czas koncertu wykonała bar-
dzo dużo utworów w szybkim 
tempie z mocnym rytmem a 

także kilka ballad. Takie wol-
niejsze piosenki pozwalają się 
zrelaksować i nabrać nowych 
sił do tańczenia. Mieszam 
piosenki lekkie, wesołe z nut-
ką beztroski oraz takie które 
są poważniejsze i dotykają 
różnych spraw serio. Czasem 
wręcz o społeczno-politycz-
nym tle. W ten sposób chcę 
przez cały występ utrzymać 
zainteresowanie odbiorców a 
także pełne zaangażowanie 
nas w zespole – podkreśla 
Marcia Ball.

Jej występ poprzedził ka-
meralny, akustyczny recital 
amerykańsko – brytyjskiego 
duetu Martin Harley & Da-
niel Kimbro. Muzycy zabrali 
publiczność w dźwiękową 
podróż do korzeni bluesa.

- Poznaliśmy się dzięki 
wspólnemu przyjacielowi, 
Stan’owi Lewis’owi. Doszło 
do wspólnego jamu na scenie 
podczas pewnego festiwalu 
w Tennessee. Od pierwszej 
chwili poczułem, że chcę 
popracować nad projektem w 
którym będą tylko dwa pro-
ste instrumenty akustyczne, 
gitara slide i kontrabas. Te 
instrumenty bardzo dobrze 
się razem komponują – mówi 
Martin Harley.

Z est aw zag ra n icznych 
gwiazd tegorocznego festiwalu 
to mieszanka rutyny z mło-
dością. Ciekawy byłkoncert 
utalentowanej gitarzystki i 
wokalistki z Francji Laury Cox 
– przedstawicielki nowego 
pokolenia, wychowanego na 
mediach społecznościowych 
i rozpoczynającego swoją 
karierę w sieci.

- Odkąd zaczęłam grać na 
gitarze na poważnie, spędza-
łam wiele godzin na You Tube, 
ogladając gitarzystów, którzy 
prezentowali jak grają covery 
klasyki rocka lub jak demon-

strowali własne zagrywki 
solowe. To bardzo mnie zmo-
tywowało, żeby dużo ćwiczyć, 
najpierw pragnęłam dorównać 
poziomem ich grze, a w końcu 
porównać to co widziałam z 
moimi własnymi prezentacja-
mi. Zaczęłam filmować swoje 
wykonania i wrzucać na You 
Tube. Z niepokojem czekałam 
na pierwsze komentarze. Z 
czasem zauważyłam, że stałam 
się obiektem zainteresowania i 
powodem do nauki gry innych 
młodych ludzi. To było bardzo 
ekscytujące! - mówi Laura.

Filmiki z jej gitarowymi 
popisami osiągają miliony 
wyświetleń, a jej oficjalny 
kanał subskrybuje ponad 300 
tysięcy fanów!

Cox to młodość i sceniczny 
wulkan, kolejny z zagranicz-
nych wykonawców – Tinsley 
Ellis to bluesowy weteran z 
Florydy, czarodziej gitary. - 
Moje najwcześniejsze gitaro-
we fascynacje to Eric Clapton, 
Duanne Allman i B.B.King. 
Ich gra i repertuar skierowały 
mnie w głębsze rejony bluesa 
a tam odkryłem Muddy’ego 
Waltersa, Freddie’go Kinga 
i Howlin’ Wolfa. W muzyce 
inspiracje to zaledwie kilka 
procent na dobry rozruch, po-
tem to już pot codziennej pra-
cy. W muzyce bluesowej nie 
da się pójść na skróty. Trzeba 
wypracować mozolnie własną 
pozycję. Tak jak mówił Buddy 
Guy: rób swoje, potwierdzaj 
własną wyjątkowość. Mój 
nowy album Winning Hand 
wyszedł w styczniu i żeby 
go wypromować zagrałem 
65 koncertów, dzień po dniu. 
Płyta weszła do pierwszej 
dziesiątki Billboard Blues 
Chart – opowiada Tinsley 
Ellis.

Krzysztof Wodniczak

Trzy dni z bluesem Craya

Szóstego października, o g. 16.00 zapraszamy 
Państwa na wernisaż multimedialnej wystawy 
łączącej dźwięk, obraz i tekst, która powstała 
w ramach cyklu warsztatów „Śpiewy historycz-
ne//Poznań:Główna”.

„Szóstego października, o g. 16.00 zapraszamy „Szóstego października, o g. 16.00 zapraszamy 
Państwa na wernisaż multimedialnej wystawy „Państwa na wernisaż multimedialnej wystawy 
łączącej dźwięk, obraz i tekst, która powstała „łączącej dźwięk, obraz i tekst, która powstała „
w ramach cyklu warsztatów „Śpiewy historycz-

„
w ramach cyklu warsztatów „Śpiewy historycz-
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Minął sezon grzewczy i te-
mat „smogu” został odłożony 
do kolejnej jesieni. Kiedy 
rozpocznie się sezon grzew-
czy,media wrócą do tematu, a 
nasz organizm zacznie dawać 
znaki, że powietrze którym 
oddychamy to trucizna. Na jej 
działanie szczególnie narażone 
są dzieci, ich układ odporno-
ściowy jest mniej sprawny i w 
większym stopniu narażony na 
szkodliwe toksyny.

Jak zabezpieczyć się przed 
smogiem ?
Ostatniej zimy44% responden-
tów CBOS oceniło, że smog 
i zanieczyszczone powietrze 
jest poważnym problemem 
w ich najbliższej okolicy.Co 
zatem robią? Zamykają okna 
w domu, starają się nie wycho-
dzić z domu, używają masek 
antysmogowych.

Ale jak uchronić się w okre-
sie letnim przed skutkami 
zanieczyszczenia powietrza? 
Letnia pogoda i upały sprawia-
ją, że więcej czasu spędzamy 
na powietrzu. W tym okresie 
zwiększa się też zużycie ciepłej 
wody użytkowej. 

Większość gospodarstw 
poza sezonem grzewczym 
podgrzewa wodę za pomocą 
grzałek elektrycznych, co 
zwiększa koszty energii lub 
przez cały rok palą w kotłach. 
Na wsi, niemal wyłącznie, 
korzysta się z pieców lub ko-
tłów węglowych, sporadycznie 
zaś - z własnego ogrzewania 
gazowego, olejowego lub elek-
trycznego.

Ekolodzy biją na alarm i 
radzą, by ograniczyć spalanie 
paliw stałych oraz korzystać z 
odnawialnych źródeł energii. 

Kilka lat temu wprowa-
dzono dotacje 45% na zakup 
kolektorów słonecznych. Wiele 
osób zakupiło i korzysta ze 
swoich instalacji, co zapewnia 
im ciepłą wodę, ale tylko w 
słoneczne dni. 

Z pomocą przychodzi jed-
nak rozwój i coraz większa 
dostępność pomp ciepła. Wy-
korzystanie ciepła obecnego 
w powietrzu pozwala na unie-
zależnienie się od nasłonecz-
nienia – pompę ciepła można 
zainstalować też w budynku, 
gdzie montaż kolektorów był 
niemożliwy np. z powodu 
zacienienia.

W celu pełnej kontrol i 
wydatków ponoszonych na 
przygotowanie ciepłej wody 

użytkowej , z szacunku dla 
Środowiska naturalnego i w 
celu zapewnienia komfortu 
użytkowania Sofath stworzył 
BECT – kompaktową pom-
pę ciepła powietrze / woda 
połączoną ze zbiornikiem do 
podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej przez cały rok. 
Dzięki wykorzystaniu ciepła z 
powietrza, BECT pozwala na 
zmniejszenie kosztów ogrze-
wania wody nawet o 80%!

Oto wywiad z naszymi klien-
tami, którzy nabyli takie urzą-
dzenie.
Co skłoniło Państwa do za-
kupu pompy ciepła BECT 
do ogrzewania wody użyt-
kowej ?
W naszej miejscowości nie ma 
gazu. W sezonie grzewczym 
ogrzewamy dom i wodę kotłem 
na węgiel i drewno. W okresie 
letnim zawsze był problem 
z ogrzewaniem wody. Prąd! 
Ale koszty ogrzewania wody 
dla kilkuosobowej rodziny po-
wodowały, że nasze rachunki 
za energię były duże. Wraz z 
mężem jesteśmy bardzo za-
pracowani i późno wracamy do 
domu. Nawet gdy rozpalenie 
w piecu było pierwszą czyn-
nością po powrocie do domu, 
to często i tak włączaliśmy 
grzałkę, żeby zdążyć wykąpać 
dzieci i dla każdego starczyło 
ciepłej wody.

Na naszym osiedlu widać, że 
większość sąsiadów codziennie 
rozpala piece. Niestety, nie 
każdy stosuje się do zakazu 
palenia śmieci. Wieczorem sie-
dzimy na tarasie, a od sąsiadów 
leci czarny dym z komina,bo 
podgrzewają wodę. Wiadomo, 
że jeśli dni są bezwietrzne, ten 
dym wdychająwszyscy w oko-
licy – również my! Doszliśmy 

więc do wniosku, że trzeba coś 
zmienić. Skontaktowaliśmy się 
z firmą Wasser Mann z Bole-
wic. Kilka dni później przyje-
chał doradca, obejrzał naszą 
kotłownię i zaproponował 
rozwiązanie, które zapewni 
nam ciepłą wodę przez cały 
rok i nie wymaga przebudowy 
całej kotłowni. 

Nasz BECT jest wyposa-
żony w dodatkową wężow-
nicę,więc latem ogrzewamy 
wodę wykorzystując energię  z 
powietrza, a w sezonie grzew-
czymciepłem z kotła. 

Czy jesteście zadowoleni ? 
Oczywiście. To był trafny 
wybór!  ¼ to energia zasila-
jąca pompę to prąd , ale ¾ to 
wykorzystanie energii z natury 
– ciepła z powietrza. Montaż 
odbył się szybko i fachowo- 
trwał tylko jeden dzień. O 
razu też obniżyły się rachunki 
za prąd.

Braliście pod uwagę jakie 
aspekty przy wyborze takiej 
inwestycji?
Należymy do osób, które chcą 
w miarę możliwości dbać o 
środowisko naturalne. Dzięki 
temu możemy w jakimś stop-
niu przyczynić się do poprawy 
jakości powietrza. Przynaj-
mniej w okresie, kiedy więcej 
czasu spędza się na dworze.

Mocnym argumentem był na 
pewno też nasz komfort - za-
wsze ciepła woda, bez żadnych 
dyżurów i dodatkowych obo-
wiązków. Na całe lato prak-
tycznie możemy zapomnieć o 
tym, że mamy kotłownię. 

Pompę ciepła BECT ku-
piliśmy za gotówkę, choć-
sprzedawca zaproponował 
też kredytowanie na bardzo 
korzystnych warunkach - ni-
skooprocentowany kredyt na 
zakup urządzeń wykorzystu-
jących Odnawialne Źródła 
Energii.

Szkoda, że lokalne władze 
nie dofinansowują, choćby 
w niewielkim stopniu, takich 
przedsięwzięć. Stanowiłoby 
to może zachętę dla większej 
liczby osób do podjęcia decyzji 
o takiej modernizacji. 

P.H. Wasser Mann w Bolewicach
Autoryzowany Koncesjoner

Marki SOFATH
Osiedle Leśne 2G, 64-305 Bolewice

www.wassermann.pl
biuro@wassermann.pl

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

Broń się przed smogiem 
– zainstaluj pompe ciepła

Stowarzyszenie Wolsztyński 
Blok Wyborczy w tegorocz-
nych wyborach samorządo-
wych występuje w ramach 
Komitetu Wyborczego Wy-
borców „Nasza Gmina”. 
Naszym celem wspólnie z 
ościennymi gminami two-
rzącymi powiat Wolsztyński 
jest przywrócenie rozwoju w 
gminie Wolsztyn jak również 
kontynuacja działań samo-
rządów ościennych. 

Jako kandydatka na burmi-
strza Wolsztyna mam głębokie 
przekonanie, że tworząc jeden 
wspólny komitet stanowić 
będziemy silny fundament 
zarówno dla samorządów 
gminnych jak i powiatowego.    
„ Nasze  Gmina” to komitet z 
doświadczonymi samorządow-
cami jak również młodą, chcą-
cą uczyć się kadrą. Posiadamy 
doświadczenie, umiejętności i 
wiedzę do fachowego i racjo-
nalnego zarządzania mająt-
kiem powstałym w minionych 
latach. O sobie mogę powie-
dzieć tyle, jestem ceniona za 
swoje zdolności organizacyjne 

i dobre zarządzanie zespołem 
ludzi. Jestem otwarta, lubię 
działać na rzecz innych ludzi, 
cieszy mnie wszystko to, co 
dobrego i pozytywnego mogę 
dla nich zrobić. Ci co mnie 
znają, z pewnością powiedzą,                  
że jestem bardzo pracowita 
i konsekwentna. Zawodowo 

- jestem absolwentką Wyż-
szej Szkoły Nauk Humani-
stycznych i Dziennikarstwa 
w Poznaniu, na kierunku Pe-
dagogika. Od lipca 2013 r. 
jestem Dyrektorem Gminnego 
Ośrodka Kultury w Siedlcu. 
Od 1 stycznia 2017 r. również 
Dyrektorem Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Siedlcu. 
Jestem aktywnym działaczem 
społecznym, członkinią To-
warzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego koła Siedlec,  
aktywną członkinią Rady 
Rodziców w przedszkolu do 
którego uczęszcza moja cór-
ka. Jestem również laureatką 
wielu nagród za autorskie pro-
jekty w dziedzinie kultury.  A 
prywatnie jestem żoną, mamą 
czteroletniej Zuzi, lubiącą spę-
dzać czas aktywnie, jeżdżąc 
rowerem, bawiąc się z córką, 
ale także racząc się sztuką 
teatralną i dobrą muzyką. 

Zaufaj kandydatom Komi-
tetu Wyborczego Wyborców 
Nasza Gmina!
Chodzi o LUDZI – nie o 
politykę!!!

Agnieszka Kędziora
– kandydatka na burmistrza Rakoniewice

Jesteśmy dumni ze swoich suk-
cesów, choć tak naprawdę to za-
sługa wielu darczyńców – ludzi, 
którzy chcą pomagać i czerpać 
z tego radość. Nasze Stowa-
rzyszenie Pomocy Dzieciom 
„SERCE” oraz Warsztaty Terapii 
Zajęciowej w Rakoniewicach 
zorganizowało 15.09.2018r. II 
Charytatywny Rajd Rowerowy 
i Piknik Integracyjny, który 
wyruszył spod WTZ, a zakoń-
czył trasę w Jabłonnie. Dzięki 
gościnności i ogromnej pomocy 
Fundacji „Swojska Zagroda u 
Prządków” mogliśmy skorzy-
stać z terenu, aby zakończyć 
rajd i zorganizować piknik dla 
mieszkańców nie tylko Gminy 
Rakoniewice. W rajdzie brali 
udział zarówno mieszkańcy 
z powiatu grodziskiego, jak i 
wolsztyńskiego – za co serdecz-
nie dziękujemy. Zainteresowanie 
wydarzeniem okazało się, że 
było duże ponieważ w rajdzie 
wystartowało 110 zawodników w 
różnym wieku. Rajd był wyjątko-

wy ponieważ zawodnikami były 
także osoby niepełnosprawne, 
bo to dla nich były uzbierane 
pieniądze. Wykorzystane środki 
finansowe przeznaczone zostaną 
na rehabilitację oraz zakup busa, 
który będzie dowoził ich na zaję-
cia do WTZ w Rakoniewicach.

Dziękujemy wszystkim dar-
czyńcom, członkom stowa-
rzyszenia oraz pracownikom 
WTZ za zaangażowanie w or-
ganizowaną akcję. Szczególnie 
chcielibyśmy podziękować dy-

rekcji, nauczycielom, dzieciom 
i młodzieży z Zespołu Szkół 
im. Polskich Noblistów z Wie-
lichowa za wsparcie i pomoc 
w zbiórce, w której uzbierano 
kwotę:  1.289,35zł.

Łącznie w zbiórce publicznej 
uzyskano kwotę 7.045,00 zł, 
gdzie zasługą jest zainteresowa-
nie i udział tak wielu osób, które 
w różny sposób postanowiły po-
móc. Podziękowania dla wszyst-
kich darczyńców i uczestników 
rajdu i pikniku. K.K.

Rajd Rowerowy i Piknik Integracyjny

OFERTA  BHP
a  szkolenia wstępne,     a  szkolenia okresowe, 

a  opracowanie kart oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
a  dokumentacja powypadkowa

Formy współpracy: umowa zlecenie, umowa o dzieło, ułamek etatu.

Nr kontaktowy: 606 691 490
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W dniu 12 września 2018 
r. w Urzędzie Miejskim w 
Trzcielu odbyła się uroczy-
stość wręczenia medali „Za 
Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie” 14 parom małżeń-
skim, które zawarły związek 
małżeński w 1968 roku. 
Pan Jarosław Kaczmarek - 
Burmistrz Trzciela dokonał 
aktu dekoracji medalami 

nadanymi przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej dla 
osób, które przeżyły 50 lat 
w jednym związku małżeń-
skim, w dowód społecznego 
uznania dla trwałości mał-
żeństwa i rodziny. Jubilaci 
z rąk Pana Burmistrza 
otrzymali listy gratulacyjne. 
Pani Andżelika Kapała - 
Zastępca Kierownik Urzędu 

Stanu Cywilnego wręczy-
ła kwiaty. Nie zabrakło 
również toastu i skromnego 
poczęstunku. Odznaczeni 
zostali: Państwo Honorata i 
Jan Ciećwiera, Marianna i 
Stanisław Czepiżak, Halina 
i Jan Dreger, Maria i Józef 
Herynek, Irena i Grzegorz 
Iwaniec, Teresa i Piotr 
Kłassen, Daniela i Jan Ko-

walczyk, Bogumiła i Bogdan 
Maćkowiak, Danuta i Wie-
sław Mikołajczyk, Czesława 
i Stefan Pajor, Maria i 
Franciszek Rembacz, Janina 
i Jan Rutkowscy, Marianna 
i Jerzy Sommerfeld, Józefa i 
Bernard Szefner. Wszystkim 
jubilatom życzymy zdrowia, 
pomyślności i wielu dalszych 
wspólnych lat.

GMINA TRZCIEL

Podczas IX Lubuskiego Kier-
maszu Ogrodniczego, który 
odbył się w niedzielę, 16 wrze-
śnia w Lubuskim Ośrodku Do-
radztwa Rolniczego w Kalsku 
rozstrzygnięto konkurs na 
„Najładniejsze gospodarstwo 
agroturystyczne województwa 
lubuskiego w 2018 roku”. Miło 

nam poinformować, że wyróż-
nienia otrzymali Pan Grzegorz 
Fajkis „Gościniec Pod dębem” 
z Jasieńca i Państwo Maria i 
Stanisław Szeremet „Ojcowi-
zna” z Sierczynka. Serdecz-
nie gratulujemy i życzymy 
pomyślności w rozwijaniu 
działalności.

Tematem dyskusji na ko-
lejnym spotkaniu DKK w 
Trzcielu 6 września 2018 
r. była książka B.A. Paris 
„Za zamkniętymi drzwiami”. 
Pierwszy raz przedmiotem 
analizy stała się powieść z 
gatunku thrillera. Autorka 
w sposób bardzo przenikli-
wy przedstawiła nam obraz 
idealnego małżeństwa. Za-
głębiając się coraz bardziej 
w tę historię zastanawiamy 
się czy to małżeństwo jest tak 
doskonałe czy to tylko idealna 
maskarada? Pisarka potrafiła 
stworzyć narastającą atmos-
ferę lęku i przerażenia, które 
udzielają się również czytelni-
kowi. Opowiedziana historia 
może być również zaliczona 

do gatunku psychologicznego, 
ponieważ przedstawione są 
bardzo wnikliwie portrety 
psychologiczne ofiary, jaki i 
prześladowcy. Na przestrzeni 
ostatnich lat poznaliśmy wiele 
prawdziwych podobnych tra-
gedii. Kiedy spotkamy wspa-
niałego, uczynnego człowieka 
rzadko, kiedy zastanawiamy 
się, jakie jest drugie oblicze 
takiej osoby? Po przeczytaniu 
tej pozycji chyba będziemy 
bardziej ostrożni!!!

Zapraszamy na kolejne spo-
tkanie DKK dla dorosłych w 
Trzcielu w dniu 29 listopada 
2018r. o godz. 16.30, omawia-
na będzie książka Anny Bikont 
„Sendlerowa. W ukryciu”.

B.P.M. i G. w Trzcielu W.F.

Wyróżnienia 
dla gospodarstw 

agroturystycznych

Spotkanie 
Dyskusyjnego 
Klubu Książki 

50-lecie pożycia małżeńskiego

Ogłoszenie Burmistrza Trzciela
o przyjęciu dokumentów

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, 1566, 1999 z 2018 r. poz. 810, 1089, 
1479, 1496, 1563, 1590 i 1669) zawiadamiam, że Rada Miejska w Trzcielu przyjęła uchwałą Nr 
XLIV/343/2018 dnia 13 września 2018 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego w obrębach Rybojady (fragment działki leśnej o nr ewidencyjnym 2025/1) 
i Jasieniec (działka zabudowana o nr ewidencyjnym 3 - DPS). 
 Informuję o możliwości zapoznania się z treścią dokumentu wraz z uzasadnieniem 
i podsumowaniem o których mowa w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 w/w ustawy, na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trzciel: www.bip.trzciel.pl oraz 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu w pokoju nr 8.

Burmistrz Trzciela
/-/ Jarosław Kaczmarek
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Sprzedam 

pianino – Stan bardzo dobry !
Tel. 606 327 863

W dniu 26.07.2018 r. w sie-
dzibie SGB-Banku S.A. w 
Poznaniu odbyło się losowa-
nie nagród w loterii promo-
cyjnej “Lokata SGB (Jesień 
2017)”. 

Nagrodą specjalną z okazji 
145-lecia Banku Spółdziel-
czego w Grodzisku Wielko-
polskim był samochód SEAT 
Ibiza. Podczas losowania 
szczęście uśmiechnęło się do 
Pani Genowefy z Grodziska 
Wielkopolskiego.

W dniu 10.09.2018 r. w 
centrali Banku odbyło się 
uroczyste przekazanie nagro-
dy. Kluczyki do samochodu 
wręczył Prezes Zarządu 
Banku Edmund Kowalski. 

Odbierając nagrodę Pani 
Genowefa nie kryła radości 
z wygranej.

W imieniu Banku jeszcze 
raz gratulujemy Laureatce i 
zachęcamy wszystkich Klien-

tów do udziału w kolejnych 
edycjach loter i i “Lokata 
SGB”.

SEAT Ibiza  dla pani Genowefy



Str. 13POWIATY-GMINY
27 września 2018



Str. 14 POWIATY-GMINY
27 września 2018Powiat kościański

Katarzyna Michalewicz peł-
ni funkcję dyrektora Domu 
Pomocy Społecznej w Jaro-
gniewicach od kwietnia tego 
roku. Stanowisko to objęła 
po wygraniu konkursu ogło-
szonego przez Zarząd Powia-
tu Kościańskiego, po tym 
jak na emeryturę przeszedł 
ówczesny dyrektor Zbigniew 
Gordziej.

Nowa dyrektor zdążyła od tego 
czasu już zaaklimatyzować 
się na stanowisku oraz poznać 
mieszkańców i pracowników 
DPS-u. Wprowadziła już kilka 
zmian, zrealizowała wspólnie 
z mieszkańcami i pracowni-
kami wiele pomysłów. Jeszcze 
więcej dopiero ma w planach. 
Cały czas podkreśla jednak, 
że wszystkie zmiany, które 
będzie wprowadzała będą 
wprowadzane na zasadzie 
ewolucji, nie rewolucji.

Bardzo ważna jest też dla 
niej zmiana wizerunku Domu 
Pomocy Społecznej, który w 
przekonaniu wielu, zarówno 
społeczeństwa, jak i często 
samych mieszkańców i ich ro-
dzin, utrwalił się jako miejsce, 
gdzie schorowani i samotni 
ludzie spędzają starość. 

-  Odchodz i my przede 
wszystkim od wizerunku szpi-
talnego – mówi dyrektor Ka-
tarzyna Michalewicz. – Dom 
Pomocy Społecznej to przede 
wszystkim, jak sama nazwa 
wskazuje, dom. Ma tu być 
ciepło i rodzinnie, bo przecież 
my wszyscy, mieszkańcy i pra-

cownicy, tworzymy rodzinę. 
Ludzie tutaj żyją, mieszkają, 
spotykają się, zaprzyjaźniają, 
a czasami nawet zakochu-
ją. Dlatego chcemy zmienić 
trochę ułożenie domu, ocie-
plić pomieszczenia… To ma 
być prawdziwy dom dla jego 
mieszkańców. A dom kojarzy 
się z ciepłem.

Dyrektor Michalewicz pod-
kreśla jednak, że poza tym, że 
mieszkańcy DPS-u mają mieć 
stuprocentową pewność, że je-
śli będą tego potrzebować,  do-
staną wsparcie, to są też pewne 
zasady, o których nie należy 
zapominać. Jak w domu.

- Musimy tworzyć zespół – 
powtarza. – Wspierać się, wza-
jemnie motywować. Właśnie z 
powodu tego przekonania, że 
pracownicy takiego miejsca 
jak Dom Pomocy Społecznej 
muszą być nie tylko świetnie 
wyedukowani i przygotowani 
do pracy, ale przede wszyst-
kim muszą tworzyć zgrany 
i wspierający się zespół, tak 

duży nacisk nowa dyrektor 
kładzie na ciągłe doszkalanie, 
uczestnictwo w warsztatach, 
ale także rozmowy, wspólne 
działania.

Poza tym w swoich dzia-
łaniach przede wszystkim 
stawia na szeroko rozumianą 
integrację.  Integrujemy się 
ze środowiskiem skupionym 
wokół pomocy społecznej. Z 
Domem Pomocy Społecznej 
w Mościszkach nawiązali-
śmy bardzo bliskie relacje. 
Uczestniczymy wspólnie w 
szkoleniach, próbujemy tzw. 
jednodniowych wymian pra-
cowników, by mogli oni ob-
serwować się wzajemnie, może 
podpatrywać u siebie ciekawe 
rozwiązania. Mamy też w 
planach konferencję dla OPS
-ów i MOPS-ów – opowiada 
dyrektor Michalewicz.

Dyrektor chce się także 
integrować ze środowiskiem 
lokalnym. By zmienić wize-
runek musimy się pokazać, 
a chcemy się pokazać jako 
miejsce otwarte na ludzi i 
nowe inicjatywy, także te lo-
kalne – zauważa, a w planach 
ma spotkanie z sołtysem Jaro-
gniewic. Fajnie by było móc 
działać razem. Razem można 
więcej – podkreśla.

O pomysłach dyrektor Mi-
chalewicz może opowiadać 
długo, a przede wszystkim 
z zaangażowaniem i pasją. 
W planach ma też zmianę 
profilu Domu. Chce, aby 
DPS otworzył się na różnych 
mieszkańców. Dotychczas 

były to zazwyczaj osoby 
niepełnosprawne fizycznie 
w szczególności zaś osoby 
niewidome lub niedowidzą-
ce. Planuje też zwiększenie 
miejsc z 74 do 84.

Dyrektor Michalewicz przy-
ciągnęła do DPS-u wolon-
tariuszy. Znalazła się firma, 
która w ramach wolontariatu 
pracowniczego wyremontuje, 
wspólnie z mieszkańcami 
pokoje – cieszy się.

Z innych pilnych remontów 
w najbliższych planach nowej 
dyrektor jest remont i wymiana 
elementów dachu na głównym 
budynku. Środki na ten cel 
pochodzić będą z budżetu 
Powiatu Kościańskiego.

Katarzyna Michalewicz z 
wykształcenia jest realiza-
torem programów radiowo 
– telewizyjnych i socjolo-
giem. Skończyła także studia 
podyplomowe w zakresie Or-
ganizacji Pomocy Społecznej i 
Pracy Socjalnej oraz Ekonomii 
Społecznej. Ukończyła wiele 
szkoleń i kursów. Obecnie 
jest w trakcie uzyskiwania 
certyfikatu terapeuty metodą 
simontowską. Zanim została 
dyrektorem Domu Pomo-
cy Społecznej, pracowała w 
Domu Dziecka, Domu Pomo-
cy Społecznej jako asystent 
pracy socjalnej, pracownik 
socjalny i kierownik zespołu. 
W 2010 roku została zastęp-
cą dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Poznaniu przy 
ul. Zamenhofa.

Hg

Ewolucja dyrektor Michalewicz

- Cieszę się ogromnie, że 
ten piękny zwyczaj, które-
go symbolem jest bochen 
chleba, jest pielęgnowany 
również u nas, w gminie i w 
powiecie. Wieńczące żniwa 
uroczystości dożynkowe są 
najlepszą okazją do podzię-
kowania rolnikom za cało-
roczny trud i uzyskane plony. 
W imieniu Zarządu Powiatu 
Kościańskiego, a myślę, że 
mogę również powiedzieć, 
że w imieniu mieszkańców 
powiatu kościańskiego dzię-
kuję wszystkim rolnikom, 
sadownikom, producentom 
warzyw i ich rodzinom za 
trud i mądrą pracę, która 
służy dobru nas wszystkich 
– mówił do uczestników do-
żynek powiatowo – gminnych 
Bernard Turski, Starosta 
Kościański.

Tegoroczne święto plonów 
odbyło się w niedzielę, 9 wrze-
śnia, na stadionie hippicznym 
Stadniny Koni w Racocie. 
Gospodarzami uroczystego 
dziękczynienia było: Sołectwo 
wsi Wyskoć, Starosta Kościań-
ski, Wójt Gminy Kościan.

Święto rozpoczęło się uro-
czystym korowodem. Wzięły 
w nim udział wieńcowe de-
legacje dożynkowe sołectw, 
gmin i powiatu, zaproszeni 
goście, samorządowcy, radni, 
przedstawiciele kołek rolni-
czych i instytucji związanych 
z rolnictwem, mieszkańcy po-
wiatu. Wśród gości byli obecni 
min. in. Wojciech Ziemniak, 
poseł na Sejm RP i Zofia Szal-
czyk, przewodnicząca Sejmiku 
Województwa Wielkopolskie-
go i goście ze współpracującej 
z Gminą Kościan węgierskiej 
gminy Sumeg.

Podczas mszy świętej od-
prawionej wspólnie przez ks. 
kanonika Pawła Skrzypczaka 

z Kościana, ks. Stanisława 
Tokarskiego z Racotu i ks. 
Krzysztofa Pustkowiaka z Wy-
skoci został poświęcony chleb 
i wieńce dożynkowe.

Zwracając się w homilii 
do zebranych ksiądz kanonik 
Paweł Skrzypczak podkreślił, 
że dożynki są podziękowaniem 
za wspólny wysiłek wielkiej 
rzeszy ludzi, a chleb to sym-
bol solidarności człowieka z 
człowiekiem.

Porównując trud uprawy 
ziemi do trudu życia w wierze 
ks. P. Skrzypczak przywołał 
słowa Ojca Kościoła św. Pau-
lina z Noli, który zwracając 

się do rolnika radził: „Kiedy 
… przechadzasz się po polu i 
przyglądasz się swojej ziemi, 
zważ, że ty także jesteś polem 
Chrystusa, i dbaj także o siebie 
jak o swoje pole. … uprawiaj 
własne serce, aby było piękne 
dla Pana”. Na zakończenie 
kapłan podziękował gospoda-
rzom uroczystości, rolnikom i 
gościom za wspólną modlitwę 
i życzył dobrej zabawy.

- Patrząc na te piękne, mister-
nie wykonane wieńce, owoce 
mozolnej pracy, nabieram pew-
ności, że w polskim rolnictwie 
drzemie ogromna siła. Poten-
cjał naszych gospodarstw, ale 

przede wszystkim potencjał 
pracujących w nich ludzi jest 
ogromny. Nasze gospodarstwa 
zmieniaj się, unowocześniają, 
między innymi także dzięki 
wsparciu z zewnątrz. Wiem, 
że nie zmarnowaliśmy szansy 
jaką dała nam wspólna Europa. 
Jestem przekonany, że nasze 
wspólne marzenie o nowo-
czesnej wsi, która nadąża za 
wyzwaniami nowoczesność, a 
jednocześnie pozostaje wierna 
tradycji oraz szanuje zwyczaje 
naszych ojców ziszcza się wła-
śnie teraz – mówił - po mszy - do 
gości Bernard Turski, Starosta 
Kościański.

Starosta odnosząc się do 
warunków atmosferycznych, 
ubiegłorocznych opadów i 
tegorocznej suszy poinfor-
mował, że w wyniku podję-
tych interwencji Spółka Wody 
Polskie, jeszcze w tym roku, 
wydatkuje na regulacje kanału 
Mosińskiego i kanału Obry 
ponad 1,5 miliona złotych. W 
roku następnym, na te prace 
zostanie przeznaczona kwota 
3,5 miliona złotych.

Wójt Gminy Kościan An-
drzej Przybyła przywitał de-
legacje wszystkich sołectw 
i gości,  dziękował za trud 
rolniczej pracy, a sołectwu 

Wyskoć za szczególne zaan-
gażowanie w przygotowanie 
dożynkowych uroczystości. 

Po nabożeństwie młodzież 
z sołectwa Wyskoć, młodzież 
z Turwi i Darnowa, pod kie-
runkiem Janusza Dodota za-
prezentowały widowisko arty-
styczne od tytułem: „By chleb 
był dla miłości, a nie miłość 
dla chleba”.

Obrzęd dożynkowy, przy-
pominając pieśni ludowe przy-
gotowały i przeprowadziły 
artystki z zespołu Turewianki 
pod kierownictwem Janiny 
Wesołek. Występy młodzieży 
i Turewianek uzupełniała gra 
kapeli dudziarskiej.

Po widowisku – w ramach 
obrzędu dożynkowego - staro-
stowie dożynkowi Julita i Piotr 
Adamczakowie z Wyskoci 
Małej przekazali chleb Ber-
nardowi Turskiemu, Staroście 
Kościańskiemu i Andrzejowi 
Przybyle, Wójtowi Gminy Ko-
ścian. Gospodarze uroczysto-
ści rozdali poświęcone chleby 
wśród gości, a przygotowane 
wieńce dożynkowe zostały 
obtańczone. Ten tradycyjny 
akcent zakończył obrzęd do-
żynkowy.

W drugiej części święta 
liczna publiczność bawiła 
się podczas koncertu polsko 
- włoskiego duetu Haliny Be-
nedyk i Marco Antonellego. 
W przerwie rozstrzygnięto 
gminny konkurs na najpięk-
niejszy wieniec dożynkowy. 
Pierwsze miejsce zajął wieniec 
z Wyskoci, drugie z Katarzy-
nina, a trzecie z Kokorzyna. 
Przedstawiciele wsi odebrali 
nagrody ufundowane przez 
Wójta Gminy Kościan.

Trwająca do późnych godzin 
nocnych zabawa taneczna z 
zespołem PAGOST Bracia Wa-
lewscy zakończyła tegoroczne 
uroczystości dożynkowe.  

W ramach rozbudowy drogi 
powiatowej z Racotu do Sło-
nina trwają prace przy bu-
dowie chodnika w Racocie.

Koszt rozbudowy drogi Ra-
cot – Słonin na odcinku 5,5 
km to ponad 6 mln złotych. 
Powiat uzyskał kwotę na tą 
inwestycję w wysokości 2 
486 299,00 złotych. Środki te 
pochodzą z budżetu państwa. 

Inwestycję powiatową wsparły 
także Gmina Kościan i Gmina 
Czempiń.

Rozbudowa drogi powiato-
wej nr 3898P na odcinku Racot 
– Słonin jest realizowana w 
ramach Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infra-
struktury Drogowej na lata 
2016 – 2019. Wykonawca prac 
jest Przedsiębiorstwo Drogowe 
DROGBUD z Grabonogu.

Dożynki Powiatowo – Gminne w Racocie

Budowa chodnika w Racocie
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Na błagania 21-letniej Zofii 
Rojuk odpowiedział pasażer 
pociągu, którym jechała w 
nocy z 27 na 28 maja 1947 r. 
Znalazła się w nim nie z wła-
snej woli - jej mąż sprzedał ją 
za butelkę wódki Sowietom. 
Na stacji odebrali jej małe 
dziecko. Zofia miała niezwy-
kłe szczęście - w jej obronie 
stanęli kolejarze, milicjant, 
a w końcu żołnierze Wojska 
Polskiego. Wielu z nich za ten 
akt odwagi zapłaciło życiem. 
Książka „Rozstrzelani za ura-
towanie kobiety” Krzysztofa 
M. Kaźmierczaka odsłania 
karty tej niezwykłej historii. 
Jako pierwsi publikujemy jej 
fragmenty. 

 
Po kilkunastu latach pracy 
dziennikarz Krzysztof M. 
Kaźmierczak wydał książę o 
losach Zofii i jej obrońców.

Książkę dziennikarza wy-
dano przy wsparciu akcji 
społecznościowej. Książka 
„Rozstrzelani za uratowanie 
kobiety” trafi m.in. do biblio-
tek publicznych w całej Polsce

Znany dziennikarz śledczy 
Krzysztof M. Kaźmierczak 
poświęcił kilkanaście lat na 
zbadanie zagadkowych oko-
liczności jedynej po II wojnie 
światowej potyczki żołnierzy 
Wojska Polskiego z Armią 
Czerwoną. Doszło do niej 
na dworcu w Lesznie, gdzie 
pociąg, którym pijani czerwo-
noarmiści wieźli Zofię, miał 
dłuższy postój. Wiadomość 
o jej uprowadzeniu dotarła 
do żołnierzy Wojska Polskie-
go dzięki odwadze Feliksa 
Lisa, pasażera pociągu, który 
odpowiedział na błagania 
Zofii Rojuk. W obronie Zofii 
najpierw stanęli kolejarze, 
następnie funkcjonariusze 
Służby Ochrony Kolei, a nawet 
milicjant - Zygmunt Handke.

- Ci wszyscy ludzie zacho-
wali się wbrew rolom, które 
pełnili. Tym bardziej Handke, 
który jako zdeklarowany ko-
munista, mógł po prostu mach-
nąć ręką na uprowadzenie 
kobiety przez żołnierzy Armii 
Czerwonej. Wszyscy, którzy 
stanęli w obronie Zofii, kie-
rowali się jednak nie swoimi 
obowiązkami, a zwykłymi, 
ludzkimi odruchami, potrzebą 

pomocy bliźniemu - rodakowi 
- mówił w wywiadzie dla One-
tu Krzysztof M. Kaźmierczak.

Ponieważ czerwonoarmiści 
odmawiali uwolnienia Zofii, 
do akcji wkroczyło wojsko. 
Podporucznik Jerzy Przerwa, 
zaledwie 22-letni mężczyzna, 
ogłosił alarm w leszczyńskim 
garnizonie i zarządził wy-
marsz całego, szesnastooso-
bowego plutonu na leszczyński 
dworzec. Przerwa próbował 
dogadać się z żołnierzami Ar-
mii Czerwonej, ci jednak nadal 
odmawiali uwolnienia Zofii 
Rojuk. W pewnym momencie 
jeden z nich próbował opuścić 
dworzec, mimo wyraźnego 
zakazu Przerwy. Doszło do 
strzelaniny, w której zginęło 
kilku żołnierzy Armii Czer-
wonej.

W późniejszym śledztwie 
przedstawiono nieprawdziwą 
wersję, w której to żołnierze 
Wojska Polskiego zaatakowali 
czerwonoarmistów. Już dzie-
sięć dni po starciu na dworcu 
zapadły wyroki. Kilku żołnie-
rzy, w tym Jerzego Przerwę, 
skazano na karę śmierci.

Ministerstwo nie wsparło 
publikacji książki.

Kaźmierczakowi udało się 
zgromadzić środki na wyda-
nie książki o historii Zofii i 
jej obrońców. W internetowej 
zbiórce ten cel wsparło blisko 
200 osób. Wcześniej dzienni-
karz starał się o przyznanie 
stypendium ministra kultury. 
- Miałem całą koncepcję bada-
nia terenowego i archiwalnego, 
które zakończyłoby się publi-
kacją książki i stworzeniem 
strony internetowej z relacjami 
świadków historii - mówił 
Onetowi.

Do przyznania stypendium 
zabrało mu jednak jednego 
punktu. - Może nie spodobało 
się komuś, że chodziło o żołnie-
rzy tzw. ludowego Wojska Pol-
skiego? A może przeszkadzało 
to, że wśród pozytywnych bo-
haterów jest milicjant? Żałuję, 
że projekt odrzucono, bo moim 

celem jest upa-
miętnienie bohaterów – 
ludzi, którzy wykazali się 
nieprzeciętną odwagą, by ura-
tować kobietę - zaznaczył w 
rozmowie z Onetem.

Książka trafiła już do druku. 
Jej premiera odbyła się 17 
września, w rocznicę po-
śmiertnej rehabilitacji skaza-
nych uczestników potyczki. 
Publikacja jest oparta na uni-
kalnych, przez dziesiątki lat 
utajnionych dokumentach, 
relacjach świadków oraz wła-
snych, długotrwałych usta-
leniach autora. Większość 
faktów w niej przedstawionych 
dotąd nie była znana. Autor 
sporą pulę książek przekaże 
bezpłatnie do bibliotek pu-
blicznych w całej Polsce.

Onet jako pierwszy opu-
blikował fragmenty książki 
„Rozstrzelani za uratowanie 
kobiety”.

***
Wnętrze pociągu było bardzo 
słabo oświetlone. Zmęczony 
po cały dniu pracy Feliks Lis 
długo szukał miejsca siedzą-
cego. Znalazł je w piątym wa-
gonie, w przedziale, którym 
podróżowali między innymi 
żołnierze Armii Sowieckiej w 
towarzystwie młodej kobiety. 
Kiedy Lis wszedł do środka 
jeden z czerwonoarmistów 
oświadczył mu, że… nie ma 
miejsca. Mężczyzna nie dał 
się jednak wyprosić z prze-
działu. (…) Kiedy Sowieci 
zasnęli, zapytał milczącą cały 
czas kobietę, dokąd jedzie. 
Odpowiedziała mu, że nie 
wie. Dopiero teraz Lis jej się 
przyjrzał – zauważył, że ma 
oczy opuchnięte od płaczu. 
Wyglądała na dwadzieścia 
lat. Przedstawiła się jako 
Zofia. Powiedziała, że jest 
Polką (…). Skarżyła się, że 
jest przetrzymywana przez 
żołnierzy, którzy wiozą ją do 
swojej jednostki. Twierdziła, 

że oddał ją im jej mąż, które-
mu Sowieci dali za nią butelkę 
wódki. Mówiła, że na stacji 
odebrali jej małe dziecko i 
zabrali dokumenty. Nerwo-
wo spoglądając na śpiących 
żołnierzy, Zofia błagalnym 
tonem prosiła o pomoc w 
uwolnieniu. Szeptała, żeby 
zawiadomić władze o tym, że 
została porwana (…).

W marcu 1947 roku ledwie 
22-letni podporucznik Jerzy 
Przerwa trafił do 86. Łużyckie-
go Pułku APL stacjonującego 
w Lesznie. (...) Leszno miało 
być tylko przystankiem do dal-
szej kariery wojskowej. Goto-
wy był już wniosek o awanso-
wanie Przerwy na porucznika. 
Los oficera rozstrzygnął się 
około godziny drugiej w nocy 
28 maja 1947 roku, kiedy wy-
słany z koszar żołnierz obudził 
dowódcę, pukając do drzwi 
jego mieszkania. Komendant 
miasta mógł po wysłuchaniu 
podwładnego mówiącego o 
kobiecie wiezionej przez So-
wietów przekazać mu, że to nie 
sprawa dla Wojska Polskiego. 
Nikt z przełożonych nie miał-
by do niego o to pretensji, a 
podporucznik mógłby spo-
kojnie przespać resztę nocy u 
boku zaledwie kilka tygodni 
wcześniej poślubionej żony. 
Pewnie niejeden oficer w tam-
tym czasie postąpiłby właśnie 
w taki sposób. Ale nie Jerzy 
Przerwa (…).

Podczas potyczki strzelało 
do Sowietów dwunastu człon-
ków polskiego oddziału (...). 
Ilu czerwonoarmistów strzela-
ło – tego nawet nie próbowano 
ustalić. Z relacji żołnierzy 
bezsprzecznie wynikało, że 
doszło do wymiany ognia 
między Polakami, a Sowie-
tami. Ślady kul na ścianach 
też dowodziły, że strzelano w 
kierunku członków plutonu 
alarmowego. Tyle że kilka 
godzin po potyczce nikogo już 
nie interesował jej rzeczywi-
sty przebieg (…).

Po latach Stanisław Stachura 
w rozmowach z rodziną opo-
wiedział, że śledczy używali 
pałki. Żołnierz mówił, że bito 
go nią tak, że przez trzy dni 
leżał nieprzytomny. Prócz 
przemocy stosowano też inne, 
wymyślne tortury, na przy-

kład dawano aresztowanemu 
do jedzenia wyłącznie słone 
śledzie, nie podając przy tym 
niczego do picia. Powiedziano, 
że wodę dostanie, dopiero 
kiedy się przyzna (...) Torturo-
wanie odbywało się za wiedzą 
prokuratora (…).

O odmowie skorzystania 
przez Bieruta z prawa do uła-
skawienia skazańcy dowiady-
wali się tuż przed wykonaniem 
wyroku. Do tego czasu mogli 
żyć nadzieją. Podporucznik 
Przerwa zapewne martwił 
się o ciężarną żonę. Kano-
nier Łabuza marzył, że może 
jednak będzie mógł zobaczyć 
dziecko, które urodziło mu się 
w czasie, gdy odbywał służbę 
wojskową w Lesznie. Kapral 
Warwasiński miał nadzieję, 
że jego matka nie uwierzy w 
to, że jej jedyny syn jest zbrod-
niarzem (…).

Matka oficera, Helena Prze-
rwa codziennie chodziła pod 
budynek, gdzie trzymano jej 
syna. Przekazała mu, że będzie 
głośno stukała obcasami, żeby 
wiedział, że znajduje się w 
pobliżu. To miało dodawać mu 
otuchy. Kobieta w jakiś sposób 
dowiedziała się, kiedy będą 
wywozić syna na egzekucję. 
Gdy samochód ciężarowy 
wyjechał z bramy aresztu, 
próbowała pojazd zatrzymać, 
uczepiła się ciężarówki, która 
wlokła ją przez kilka metrów 
(…).

Czterdzieści dni po egzeku-
cji, 25 lipca 1947 roku podpuł-
kownik Franciszek Szeliński, 
który przewodniczył sądowi 
wydającemu zbrodniczy wy-
rok, otrzymał odręcznie napi-
sany list wraz z dołączonym 
bukietem kwiatów, Wysłała 
go siostra podporucznika (…). 
Kobieta napisała również do 
swojego brata: „Jureczku Mój 
Jedyny. W dniu moich imienin 
przyjmij kwiaty, które rok 
temu od Ciebie otrzymałam. 
Kochany Bracie, choć już nie 
żyjesz, żyjesz we mnie. Twoja 
jedyna siostra”. Do pisma do-
łączone były zasuszone kwiaty. 
Siostra napisała je 26 lipca 
1947 roku. Wiele lat temu list 
włożono do koperty, a potem 
zawinięto w celofan i zaklejo-
no. Otwarty został dopiero w 
2018 roku.

Sumeryjska Lista Królów 
mówi: „…królestwo zeszło z 
nieba…”! W pojęciu miesz-
kańców starożytnej Me-
zopotamii króla wybierali 
sami bogowie i polecali mu 
reprezentować się na ziemi. 

Już od pewnego czasu w sali 
wystaw czasowych na parte-
rze Pałacu Górków przy ul. 
Wodnej 27 w Poznaniu do-
stępna jest ekspozycja rodem 
z krainy żyznego półksiężyca 
zatytułowana „Kto był królem? 
Kto nie był królem? Władcy 
Starożytnej Mezopotamii”. 
Wspólnie z asyriologami moż-
na na niej prześledzić wersety 
klinowych pism. Gliniane 
tabliczki pomogą nam w po-
znaniu niezwykłych tajemnic 
królewskiej alkowy na staro-
żytnym Bliskim Wschodzie.

Wystawa zabiera nas w prze-
krojową podróż po meandrach 
mezopotamskiej monarchii. 
Jeden ze starożytnych mi-
tów głosił jakoby bóg Enki 
przekazał bogini Inannie 
niezwykły dar. Był to po-
darunek mający wyróżniać 
mieszkańców Mezopotamii 
spośród innych ludzi, była nim 

władza królewska! Panowanie 
na ziemi z boskiego nadania 
było przepełnione wieloma 
niezwykłymi elementami. 
Często wymagało od wład-
ców pogodzenia sprzeczności 
teokratycznych tradycji i iście 
ludzkich pragnień. 

Wśród prezentowanych eks-
ponatów pojawiają się teksty 
kommemoratywne, korespon-
dencja i pieczęci cylindryczne 
z różnych epok historycznych 
Mezopotamii. 

Wystawa będzie towarzy-

szyć nam jeszcze do 30 wrze-
śnia 2018 roku. Kuratorami 
ekspozycji są: mgr Kamila Do-
lata-Goszcz (MAP) oraz mgr 
Łukasz Bartkowiak (MAP). 
Ekspozycja jest dostępna w 
sali wystaw czasowych na par-
terze Pałacu Górków. Wstęp 
możliwy bo zakupie biletu 
MAP. Patronem medialnym 
wydarzenia jest IKS – „Po-
znański Informator Kultural-
ny, Sportowy i Turystyczny”.

Oprac. red. Michał Szott
Źródło / zdjęcia: MAP

Roztrzelani za uratowanie kobiety

Mezopotamscy królowie w Poznaniu! 
W dniach 28-29 sierpnia Po-
znań ponownie stał się stolicą 
mody. Za sprawą wystawców 
reprezentujących trendy z 
różnych stron świata uczest-
nicy poznańskich targów 
dowiedzieli się, co będzie 
modne w nadchodzącym 
sezonie.

Targi Mody Poznań to najważ-
niejsze wydarzenie modowe w 
Polsce, które stwarza unikalną 
okazję dla przedsiębiorców na 
zamówienie najmodniejszych 
kolekcji. Na tle innych im-
prez krajowych Targi Mody 
Poznań wyróżniają się biz-
nesowym charakterem oraz 
liczbą wystawców. W Targach 
wzięło udział blisko 300 firm 
i marek. Zakres tematyczny 
obejmował: odzież, obuwie, 
akcesoria, galanterię i skóry. 
Podczas bieżącej edycji poja-
wili się wystawcy z 16 państw, 
m.in. z: Bangladesz, Białoruś, 
Chiny, Czechy, Francja, Hisz-
pania, Indie, Litwa, Niemcy, 
Pakistan, Szwecja, Tunezja, 
Turcja, Ukraina, Włochy i 
Polska. 

Targi Mody Poznań to 
trendy i różnorodności sty-

listyczne w pigułce. Polscy 
i zagraniczni przedsiębiorcy 
mieli okazję poznać ofertę 
znanych światowych bran-
dów, alternatywne marki, a 
także firmy rodzinne, które 
doskonale interpretują klu-
czowe tendencje. Różno-
rodność prezentowanych na 
targach marek gwarantowała 
znalezienie odpowiedniego 
towaru zarówno przez więk-
sze sieci, niewielkie sklepy 
multibrandowe, jak i desi-
gnerskie showroomy. Coraz 
częstszymi gośćmi targów są 
również właściciele sklepów 
internetowych, którzy szuka-

ją na Targach Mody Poznań 
niszowych produktów. 

Odwiedzając imprezę nie 
można było pominąć szko-
leń z zakresu marketingu 
i prawa. Były to spotkania 
skierowane wyłącznie do bran-
ży mody, dostosowane do 
charakteru polskiego rynku. 
Przy współpracy z partnerami 
merytorycznymi i wsparciu 
wybitnych specjalistów stwo-
rzono Speakers – miejsce, w 
którym uczestnicy wydarzenia 
otrzymują pełne spektrum 
wiedzy dedykowanej branży 
kreatywnej. 

Roman Szymański

Trendy z różnych stron świata

O odmowie skorzystania przez Bieruta z prawa 
do ułaskawienia skazańcy dowiadywali się tuż 
przed wykonaniem wyroku. 

„O odmowie skorzystania przez Bieruta z prawa „O odmowie skorzystania przez Bieruta z prawa 
do ułaskawienia skazańcy dowiadywali się tuż 

„
do ułaskawienia skazańcy dowiadywali się tuż 

„
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Długoletni wójt gminy Krze-
mieniewo Andrzej Pietru-
la, nie będzie ubiegał się o 
reelekcję. Chęć objęcia tego 
stanowiska na razie zgłosiło 
dwóch kandydatów - Rado-
sław Sobecki i Marek Gar-
bacz. Niezależnie od wyniku 
wyborów, już wiadomo, że 
wójt będzie nowy.   

Zgodnie z wcześniejszymi za-
powiedziami, Andrzej Pietrula 
nie będzie kolejny raz ubiegał 
się o stanowisko wójta Krze-
mieniewa. Funkcję tę pełnił 
przez blisko trzydzieści lat i 
wybiera się na emeryturę. 

- Wcześniej o tym mówiłem 
i słowa dotrzymuję, kończę 
pracę w samorządzie - mówi 
wójt Krzemieniewa. 

Jego miejsce gotowi są 
zająć dwaj kandydaci, którzy 
zgłosili chęć udziału w wy-
borach na stanowisko wójta 

Krzemieniewa i zarejestro-
wali swoje komitety wybor-
cze. 37-letni Marek Garbacz 
z Drobnina, obecny radny 
gminy Krzemieniewo startu-
je z KWW Marka Garbacza 
Krzemieniewo 2.0. Drugi kan-
dydat ma 42 lata, to Radosław 

Sobecki z Oporówka, obecny 
z-ca wójta Krzemieniewa, 
który do wyborów idzie pod 
szyldem KWW Radosława 
Sobeckiego Nasza Gmina 
Nasz Dom. Termin zgłaszania 
kandydatów na wójta jeszcze 
nie minął. 

W Krzemieniewe będzie nowy wójt 

Zegary przestawiamy dwa 
razy w roku: wiosną – na 
czas letni i jesienią – na 
czas zimowy. Jednak co-
raz częściej pojawiają się 
głosy by przez cały rok 
wskazówki pokazywały ten 
pierwszy. Polskie Stron-
nictwo Ludowe zapropo-
nowało – poparte przez 
wszystkie frakcje polskiego 
Parlamentu – zmiany w tej 
kwestii. W imieniu polskiej 
delacji PSL, propozycję w 
tej kwestii Andrzej Grzyb 
złożył w Parlamencie Eu-
ropejskim już na paździer-
nikowej debacie plenarnej 
w 2017 r.

Argumentów za zniesieniem 
zmiany czasu jest sporo. Po 
pierwsze to badania opinii 
publicznej, które pokazują 
rosnące  poparcie dla tej 
inicjatywy w Państwach 
Członkowskich. Ostatnie 
badania pokazują że aż 
80% obywateli UE popiera 
zniesienie zmiany czasu. W 
Polsce, w Sejmie, projekt 
ustawy Polskiego Stronnictwa 
Ludowego uzyskał jedno-
myślne poparcie wszystkich 
ugrupowań politycznych i 
ma być przedmiotem prac 
plenarnych, a przewiduje 
odejście od zmian czasu 
jesienią 2018.

Również eksperci coraz 
częściej udowadniają, że 
zmiana czasu w XXI wie-
ku nie ma wytłumaczenia. 
Wprowadzono ją dwa wieki 
temu i miała służyć oszczęd-
nościom łoju w lampach 
oliwnych. Wtedy ekonomicz-
ny przelicznik przeważył. 
Podobnie powinno być teraz, 
bo jak pokazują wyliczenia 
koszty w transporcie i wielu 
innych dziedzinach gospodar-
ki wymagających czasowej 

synchronizacji są na tyle 
duże, że warto zastanowić 
się nad ich zmniejszeniem 
i to dzięki tak niewielkiej 
zmianie.

Kolejny punkt to wpływ 
jednej godziny mniej lub 
więcej na nas samych. – 
Istnieją naukowe dowody, że 
zmiany czasu źle wpływają 
na nasze zdrowie. Organizm 
ludzki potrzebuje nawet ty-
godnia by zaadaptować się 
do nowego rytmu. Stwier-
dzono również podwyższony 
poziom stresu, oraz większe 
ryzyko zawałów.

7 lutego br. odbyła się 
debata oraz głosowanie re-
zolucji na temat rezygnacji 
ze zmiany czasu w UE. 
Członkowie grupy roboczej, 
która skupia ponad 70 posłów 
wszystkich frakcji politycz-
nych w PE poparli rezolucję 
znaczną większością głosów. 
Wezwali również Komisję 
Europejską do przeprowa-
dzenia dogłębnych badań nad 
dyrektywą w sprawie ustaleń 
dotyczących czasu letniego i 
jeśli to okaże się konieczne, 
do przygotowania propozycji 
jej zmiany.

Żaden kraj członkowski 
UE nie może jednak wpro-
wadzić likwidacji zmiany 
czasu, ponieważ obowiązuje 
go unijna dyrektywa doty-
cząca czasu letniego. Obecna 
dyrektywa, która weszła w 
życie w 2001 r., przewiduje 
zharmonizowaną datę i go-
dzinę rozpoczęcia i zakoń-
czenia okresu czasu letniego 
w całej UE w celu wsparcia 
skutecznego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego.

Więcej o działaniach posła Grzyba 
w tematyce zmiany czasu: 

https://andrzejgrzyb.eu/?s=zmian+-
czasu

Europa za zniesieniem 
zmiany czasu

6 września 2018 odbyło się 
posiedzenie Podkomisji 
Praw Człowieka (DROI) 
Parlamentu Europejskie-
go, podczas którego poseł 
Andrzej Grzyb przedstawił 
swój projekt sprawozda-
nia na temat działań UE w 
obszarze wolności religii i 
przekonań. W debacie wzięli 
udział między innymi spe-
cjalny przedstawiciel UE ds. 
wolności religijnej Jan Figel 
i specjalny sprawozdawca 
ONZ ds. praw człowieka w 
Iranie Ahmed Shaheed.

Jak zauważył poseł sprawoz-
dawca, ostatnie posiedzenie 
komisji DROI odbyło się 5 lat 
od przyjęcia przez Radę Euro-
pejską wytycznych w sprawie 
propagowania i ochrony wol-
ności religii lub przekonań, 
2 lata po rozpoczęciu misji 
specjalnego wysłannika i nie-
spełna dekadę od przyjęcia 
Traktatu z Lizbony, w którym 
szczególną wagę przywiązano 

do podstawowych praw i wol-
ności, w tym również wolności 
religii i przekonań.

Poseł Grzyb podkreślił też 
fundamentalną rolę wyznania 
i przekonań w budowaniu 
tożsamości człowieka i przy-
pomniał, że wolność religii 
lub przekonań jest głęboko 
osadzona w prawie między-
narodowym.

Jednocześnie, poseł Grzyb 
wskazał na dramatyczną sytu-
ację na świecie i systematyczne 
łamanie prawa do wolności re-
ligii i przekonań, wymieniając 
konkretne przypadki rażących 
naruszeń tej fundamental-
nej wolności. Zaznaczył, że 
celem powinno być uzyska-
nie wolności przekonań dla 
wszystkich, a osiągnięcie tego 
celu w największym stopniu 
pomoże najbardziej uciskanym 
– “Zaogniają się konflikty i 
przemocy na tle religijnym. Za 
najbardziej prześladowanych 
na świecie uznaje się chrze-
ścijan, ale cierpią wyznawcy 

wielu religii. Zależy nam na 
wolności religii i przekonań 
DLA WSZYSTKICH. Ci, 
którzy cierpią największe 
prześladowania, skorzystają 
najbardziej na poprawie“.

Poseł zwrócił szczególną 
uwagę na sytuację prześlado-
wanych chrześcijan – sytuacja 
Wolności Religi i Wyznania 
na świecie jest dramatyczna i 
zaostrza się – można pokusić 
się o stwierdzenie, że 21 wiek, 
którego początek zaznaczyły 
m.in. wydarzenia 11 września 
2001, to wiek konfliktów na 
tle religijnym lub instrumen-
talizacji religii do celów po-
litycznych. Według różnych 
szacunków miesięcznie ponad 
300 chrześcijan zostaje zabi-
tych, a prawie 800 to ofiary 
przemocy. Ale są i dane w 
ujęciu rocznym wskazujące, że 
za wiarę ginie od 105 do 170 
tyś chrześcijan, jedna osoba, 
co 3 do 5 minut.Według Świa-
towego Indeksu Prześladowań 
2017 Open Doors różne formy 

prześladowań dotykają ponad 
215 milionów chrześcijan. 1 na 
12 chrześcijan na świecie jest 
prześladowany. Według orga-
nizacji Pomoc Kościołowi w 
Potrzebie 200 mln chrześcijan 
dotykają brutalne prześlado-
wania, a 350 mln różne formy 
dyskryminacji. Ponad 200 
kościołów miesięcznie jest 
niszczonych na świecie.

Poseł Grzyb zarysował rów-
nież główne założenia przygo-
towanego przez siebie projektu 
sprawozdania. Projekt zakłada 
m. in. dokonywanie corocz-
nej oceny sytuacji wolności 
religii i przekonań na świecie 
z udziałem PE i stworzenie 
efektywnego, przejrzystego, 
intensywnego systemu szkoleń 
dla urzędników i dyplomatów. 
Rekomenduje też wzmoc-
nienie pozycji specjalnego 
wysłannika, wyposażenie 
go w odpowiednie środki 
finansowe i instytucjonalne, a 
także wydłużenie trwania jego 
mandatu.

Sprawozdanie o ochronie i wspieraniu przez UE 
wolności religii i przekonań
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Kolejnych 17 samorządów  
gminnych i powiatowych 
z Wielkopolski otrzyma-
ło dziś dotacje wojewody 
wielkopolskiego Zbigniewa 
Hoffmanna w ramach Pro-
gramu na rzecz rozwoju i 
konkurencyjności regionów 
poprzez wsparcie lokalnej in-
frastruktury drogowej oraz 
Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016 – 2019.

Łączna kwota, która z obu 
programów trafia do wielko-
polskich samorządów, tylko 
w tym roku wyniosła 100 
mln 790 tys. zł. - Ta kwota 
jest dowodem na to, że nasz 
rząd Prawa i Sprawiedliwości 
prowadzi politykę aktywną i 
realną. My nie obiecujemy. 
My po prostu pracujemy – 
kierujemy miliony złotych 
z budżetu państwa do wa-
szych gmin i powiatów. I 
Państwo w swoich gminach 
i powiatach to odczuwacie. 
A przede wszystkim odczu-
wają to wasze budżety i wasi 
mieszkańcy. Dlatego aktywnie 
budujemy naszą Wielkopolskę 
i realnie odpowiadamy na 
potrzeby samorządów i lokal-
nych społeczeństw – mówił 

wojewoda podczas uroczyste-
go podpisania umów.

Dotacje trafiły do kolejnych 
trzech powiatów. W ramach 
inwestycji prowadzonej przez 
powiat poznański o wartości 
15 mln zł i dotacji 3 mln zł 
rozbudowana zostanie droga 
powiatowa w miejscowościach 
Gądki, Robakowo i Dachowa 
w gminie Kórnik na długości 
pond 2 km. Rozbudowana 
droga na odcinku pierwszym 
łączy drogę ekspresową S11 i 
drogę wojewódzką nr 434 do 
ronda w miejscowości Roba-
kowo. Odcinek drugi znajduje 
się w miejscowości Dachowa.

Umowy na dofinansowanie 
inwestycji popisali także 
samorządowcy z powia-
tu kaliskiego (przebudowa 
drogi powiatowej na odc. 
Morawin – Szadek oraz 
dróg powiatowych w miej-
scowościach: Żydów, Borek, 
Chełmce, Porwity i Wolica), 
leszczyńskiego (przebudowa 
drogi powiatowej Boszkowo 
Letnisko - Włoszakowice) 
oraz gmin: Obrzycko (miasto 
i gmina), Rawicz, Wysoka, 
Leszno, Blizanów, Budzyń, 
Czempiń, Czerwonak, Koź-
minek, Kraszewice, Kroto-
szyn, Turek.

– Automatyzacja jest szansą 
na rozwój sektora meblowe-
go w Polsce. Jestem przeko-
nany, że inwestycje w tym 
zakresie będą się przekładać 
na ekspansję polskich firm 
na rynkach zagranicznych, 
aby Polska mogła stać się 
największym producentem 
mebli na świecie – stwierdził  
Wiceminister Inwestycji i 
Rozwoju Paweł Chorąży 
otwierając kongres meblar-
ski na MTP w Poznaniu. 

W Poznaniu do piątku po-
trwają targi Drema – wyda-
rzenie poświęcone branży 
drzewnej i meblarskiej, gdzie 
prezentowane są najnowsze 
technologie, maszyny i na-
rzędzia do obróbki drewna 
oraz nowości rynkowe. Drema 
promuje osiągnięcia polskiego 
przemysłu drzewnego, który 
stanowi duży udział w PKB. 
Polska jest obecnie najwięk-
szym w UE producentem 
podłóg drewnianych, czwar-
tym producentem mebli oraz 
wiodącym producentem płyt 
drewnopochodnych i tarcicy.  

W drugim dniu Targów roz-
począł się Ogólnopolski Kon-
gres Meblarski „POLSKIE 
MEBLE – KONKURENCYJ-
NA POLSKA”. Tegoroczne 
spotkanie liderów krajowego 
przemysłu meblarskiego odby-
wa się pod hasłem „Globalne 
standardy – globalna konku-
rencja”. Konferencję zain-
augurowali Prezes Zarządu 
Międzynarodowych Targów 
Poznańskich, Przemysław 
Trawa, Prezes Ogólnopolskiej 
Izby Gospodarczej Producen-
tów Mebli, Jan Szynaka oraz 
Wiceminister Inwestycji i 
Rozwoju Paweł Chorąży.

–  Automatyzacja jest szansą 
na rozwój sektora meblowego 
w Polsce. Jestem przekonany, 
że inwestycje w tym zakresie 
będą się przekładać na ekspan-
sję polskich firm na rynkach 
zagranicznych, aby Polska 
mogła stać się największym 
producentem mebli na świecie 
–  stwierdził minister Paweł 
Chorąży otwierając kongres. 
Wiceminister z uznaniem 
wypowiadał się na temat po-
tencjału sektora drzewnego – 

Branża meblarska jest bardzo 
ważna dla gospodarki kraju i 
gwarantuje jej rozwój. Mini-
ster deklarował dalszą reali-
zację programów rządowych, 
które mają wspierać krajowych 
producentów w zakresie finan-
sowania inwestycji, ekspansji 
zagranicznej, ochrony znaku 
towarowego czy budowaniu 
marki. Odniósł się również 
do słów prezesa Szynaki w 
kontekście wyzwań stojących 
przed polską branżą drzewną, 
uznając, że ma świadomość 
problemów związanych z po-
dażą surowca, brakiem siły 
roboczej, czy energią. Odpo-
wiedzią na problemy nurtujące 
polską branżę drzewną może 
stanowić automatyzacja, która 
podniesie marże realizowane 
na sprzedaży, ale też zniweluje 
brak rąk do pracy. W ocenie 
rządu polski design jest na 
wysokim poziomie, a meble 
będą się stawać wizytówką 
polskiego eksportu.

Minister Paweł Chorąży 
zapowiedział też uruchomie-
nie nowego programu Meble 

w szkołach, który ma zostać 
ogłoszony oficjalnie w naj-
bliższy poniedziałek. –  W 
pierwszym etapie gruntownie 
zmienione ma być wyposaże-
nie 50 szkół. Program zakłada 
innowacyjne zagospodarowa-
nie przestrzeni w szkołach, 
co ma sprzyjać zwiększeniu 
kreatywności dzieci – zapo-
wiadał Chorąży. Realizacja 
programu wpłynie nie tylko 
na system edukacji, ale po-
zytywnie wpłynie na polskie 
meblarstwo. 

Uczestnicy kongresu oma-
wiają m. in. szanse i zagroże-
nia prawnośrodowiskowe dla 
branży meblarskiej, w tym 
w szczególności nowelizacje 
odpadowe, LULUCF czy nowe 
prawo wodne. Osobne prelek-
cje poświęcone zostaną no-
wym kwestiom podatkowym 
czy przekształceniom kapita-
łowym w branży meblarskiej. 
W trakcie obrad przedstawione 
zostaną najlepsze praktyki 
organizacji fabryk sprzyjają-
ce zwiększaniu wydajności. 
Ważnym tematem spotkania 
będzie gospodarka w obiegu 
zamkniętym. Profesjonaliści 
z branży będą mieli okazję 
dowiedzieć się, jaką strategię 
pod tym względem przyjął 
lider przemysłu meblowego 
w Polsce IKEA, oraz jaki 
praktyczny wpływ wywierają 
te działania na firmę, branżę i 
środowisko. 

Organizatorem wydarzenia 
jest Ogólnopolska Izba Go-
spodarcza Producentów Mebli, 
Międzynarodowe Targi Po-
znańskie oraz firma Promedia.

Trudna sytuacja w Poznań-
skim Ośrodku Specjalistycz-
nych Usług Medycznych 
zabezpieczającego miesz-
kańców Poznania w dostęp 
do medycznych świadczeń 
skłoniła wojewodę wielkopol-
skiego Zbigniewa Hoffman-
na do zajęcia stanowiska w 
sprawie. 

Wojewoda wielkopolski Zbi-
gniew Hoffmann zapoznał 
się z informacjami przed-
stawionymi przez swojego 
przedstawiciela w Radzie 
Społecznej Poznańskiego 
Ośrodka Specjalistycznego 
Usług Medycznych. Zgodnie 
z przekazanymi danymi na-
dal występuje zła kondycja 
finansowa Ośrodka, o czym 
świadczy ujemny wynik fi-
nansowy oraz wzrost zobo-
wiązań prowadzący do nie-

bezpieczeństwa utraty płynno-
ści finansowej. Ponadto brak 
pozyskania zewnętrznego 
finansowania, chociażby z 
funduszy unijnych, pomimo 
zawarcia umowy na usługi 
w tym zakresie (będącej 
przedmiotem zainteresowania 
Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego), może świadczyć o 
braku nadzoru nad działania-
mi podejmowanymi w ramach 
zarządzania tym podmiotem.   

- W mojej ocenie pogarsza-
jąca się sytuacja w POSUM-ie 
może zagrażać bezpieczeń-
stwu pacjentów poprzez ogra-
niczenie kontynuacji leczenia 
czy dostępu do należytej 
opieki mieszkańców Poznania 
i okolic. Konieczne jest, aby 
podmiot tworzący, jakim jest 
prezydent miasta Poznania, 
podjął wreszcie odpowiednie 
i adekwatne działania w celu 

poprawy tej sytuacji. Oczy-
wiście, z ostateczną oceną 
prawidłowego prowadzenia 
nadzoru nad POSUM-em, 
realizowanego przez prezy-
denta J. Jaśkowiaka, należy 
poczekać do zakończenia 
postępowania CBA, ale nie 
może to spowodować zanie-
chania wszelkich działań po 
stronie miasta, które powinny 
koncentrować się na naprawie-
niu sytuacji, tak, by należycie 
zabezpieczyć poznaniaków 
w dostęp do specjalistów – 
mówi wojewoda wielkopolski 
Zbigniew Hoffmann. - Mam 
nadzieję, że dobro pacjen-
tów będzie najważniejszym 
czynnikiem podejmowanych 
działań,  i że w najbliższym 
czasie podjęte zostaną kon-
kretne decyzje służące przede 
wszystkim naszym pacjentom 
– dodaje. 

Pojawił się kolejny, siódmy 
kandydat na fotel prezydenta 
stołecznego miasta Poznania - 
Przemysław Jabub HINC. Jest 
on mediatorem sądowym i do-
radcą podatkowym. Przedsta-
wił swoje mini zalożenia, które 
chce wprowadzić w życie, aby 
poznaniakom żyło się lepiej i 
godniej. Najważniejsze z jego 
programów możemy ując w 
nastepujący sposób.

Polityka Społeczna
a dzienne domy opieki dla 
Starszych, muszą być zróż-
nicowane, w zależności od 
potrzeb mieszkańców. Osobno 
np. dla sprawnych emerytow 
i dla wymagającej większej 
opieki,
a Przystanki weneckie (przy 
szpitalach Cegielskiego, Degii 
ortopedycznym),przy rynku 
Wildeckim i Jeżyckim,
a Bilet darmowy dla emeryta,
a Osiedlowe rady senioralne, 
młodzieżowe i niepełnospraw-
nych wsparcie istniejących i 
tworznie nowych,
a zwiększenie ilości ławek 
na ulicach i skwerkach, na 
których starsi mogą przysiąść

Polityka Obywatelska
a dzień referendalny,
a  publiczny rejestr umów 
zawieranych przez samorząd,
a transmisja z przebiegu po-
stępowań konkursowych i jak 
największa transparentność 
przetargów,
a roczne sprawozdania z dzia-
łalności radnych, co zmusi ich 
do większej skuteczności,
a program wsparcia dla mniej 
medialnych dyscyplin sporto-
wych i dla klubów szkolących 
dzieci i młodzież.
Polityka Kultury
a Poznański Trakt Kultury na 
wzór Brodway,
a Zintegrowany bilet komuni-
kacyjny i kulturalny i zachęca-
nie prywatnych restauratorów i 
hotelarzy do współpracy,
a Powrót Międzynarodowych 
Targów Książki,
a Budowa interaktywnego mu-
zeum Poznańskich Victorii ,
a  Budowa nowej siedziby 
Filharmonii i nowej siedziby 
Teatru Muzycznego
Polityka Innowacyjna i In-
westycyjna
a wprowadzenie do ofert miej-
skich nowych technologii jak 

np. QR-kody,
a aplikacja poznaniaka, która 
zintegruje wiele usług miej-
skich
a  Opracowanie koncepcji, 
która pozwoli na ubieganie 
się o środki na budowę dwóch 
tramwajowych linii transa-
glomarycyjnych (połączenie 
Poznania ze Swarzędzem, 
Luboniem, Komornikami),
a Liczniki zmiany sygnalizacji 
świetlnej,
a Opracowanie strategii zrów-
noważonej komunikacji miej-
skiej.
Polityka Gospodarcza
a Warsztaty dla mieszkańców 
np.dom technika finansowane 
z funduszy na przeciwdziała-
nia z alkoholizmem,
a kreowanie polityką fiskalną 
tak, aby powrócić podstawowe 
funkcje miasta jakimi są han-
del, usługi i rzemiosło,
a urzędy przyjazne dla miesz-
kańców i przedsiębiorców (ela-
styczny czas pracy urzędów 
dla mieszkańców a sprawy 
nie wymagające dodatkowego 
zaangażowania, powinny być 
załatwiane od ręki).

Wojciech Tamuć

Dotacje wojewody

Rozwój branży meblowej
Wojewoda ocenia  sytuację w POSUM-ie

Jakub Hinc do fotela prezydenta

Przyszedł z nikąd. Poja-
wia się i znika. Najczęściej 
można go spotkać w pobliżu 
ul. Krakowskiej i Półwiej-
skiej przy Starym Browarze. 
Zaczyna być rozpoznawal-
ny jako naturszczyk, który 
swoją muzyką, swoim śpie-
waniem sprawia radość, a 
jego śmieszne komentarze 
sprawiają uśmiech na twa-
rzach przechodniów. 

Przecież nie jest odosobnio-
ny, na poznańskich ulicach, 
skwerach, pasażach grają różni 
instrumentaliści i tacy którzy 
ukończyli Akademię Muzycz-
ną i tacy którzy opanowali trzy 
chwyty gitarowe i też grają, 
aby przekonać spacerowiczów 
do wrzucenia jakiegoś grosika 
do futerału czy kapelusza. W 
tym pejzażu pojawia się WAL-
DEMAR  HERCZYŃSKI, 
który jest niewątpliwie kon-
tynuatorem wszędobylskiego 
niegdyś, przedwcześnie zmar-
łego śp. Tadeusza Mandata 
Lisa. Bywa, że nie występuje 
w pojedynkę, dołącza do pięk-
nej wiolonczelistki Marioli, 
grającego na skrzypcach Ka-
rola, czy  Bogumiła, który 
tworzy jednoosobowy zespół. 
  Gdyby szukać  początków 
grania Waldemara to było w 
okresie jego zawodowej pra-

cy w poznańskiej Gazowni. 
Dział Socjalny organizując 
tzw. wycieczki zakładowe 
czy wyjazdy na grzybobra-
nie i zawsze Herczyński  był 
głównym „zapiewajłom”, a 
on żartując mówi: „Koncertu 
nie budiet, bo Iwan spieprzył 
bałałajku”.  Umilał  chwile 
innym grając na gitarze, har-
monice ustnej oraz na łyżkach 
kuchennych do zupy, które 
zastępowały mu kastaniety. 
Trzeba przyznać, że jest jedy-
nym znanym mi tak wszech-
stronnym multiinstrumenta-
listą - samoukiem, chociaż 
określając łyżki instrumentem 
robię pewne nadużycie, ale to 
odzwierciedla muzykowanie a 
la Waldemar i określa go jako 

tego, który potrafi tak zaintere-
sować stałych czy przypadko-
wych słuchaczy. Pisze stałych, 
bo Waldemar nie tylko gra i 
śpiewa w poznańskiej prze-
strzeni muzycznej. Jest także 
zapraszany do udziału w zna-
czących koncertach czy to w 
Rodzinnych Ogródkach Dział-
kowych w ramach V Spotkań z 
Kulturą i Sztuką ( hasłem tego 
spotkania było Działkowiec 
nie tylko kopie w ziemi, często 
z inną robótką się ożeni),  czy 
w Domach Pomocy Społecznej 
podczas Senioralnych spotkań 
z muzyką, cyklicznych koncer-
tach BRZMIENIA WODNI-
CZAKA,  czy wreszcie pod-
czas Happeningu Gitarowego 
w ramach Festiwalu Akademia 
Gitary. Organizatorzy tego fe-
stiwalu  zaprosili go do Szamo-
tuł do Zamku Górków, by wy-
stąpił jako tzw. support przed 
recitalem znanego gitarzysty 
młodego pokolenia Andrzeja 
Grygiela.  Była to bardzo 
charakterystyczna, między-
pokoleniowa integracja. Jak 
spotkacie Drodzy Czytelnicy 
na swojej poznańskiej drodze 
Waldemara Herczyńskiego 
proszę potraktujcie go jak 
doręczyciela dobrych wia-
domości, które  wyśpiewuje 
specjalnie dla was.

Tekst i zdjęcia Hieronim Dymalski

Ostatni taki bard?
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Już w najbliższą sobotę, stacja 
paliw ORLEN przy ul. Rako-
niewickiej 33 w Grodzisku 
Wielkopolskim, stanie się 
jednym z najważniejszych 
„miejsc na Ziemi”. Mieszkań-
cy Grodziska Wielkopolskiego 
i okolic będą mogli skonsulto-
wać swój pomysł na projekt 
grantowy, a także zrelaksować 
się w fotelach masujących i 
skosztować jabłek z polskich 
sadów. Z kolei, na najmłod-
szych czekać będą ciekawe 
zabawy z animatorkami i mnó-
stwo prezentów.

Celem ogólnopolskiego 

konkursu grantowego „Moje 
miejsce na Ziemi” jest wspar-
cie mieszkańców w działa-
niach na rzecz ich najbliższej 
społeczności. Wnioski w kon-
kursie mogą składać organi-
zacje pozarządowe i jednostki 
samorządu terytorialnego z 
całej Polski, np. fundacje, 
stowarzyszenia, szkoły, domy 
kultury, świetlice czy jed-
nostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Organizacje mogą 
ubiegać się o dofinansowanie 
w wysokości od 3 do 15 tysięcy 
złotych.

Fundacja „ORLEN – DAR 

SERCA” przyzna w sumie aż 
400 grantów na łączną kwotę 
2 000 000 złotych. Najlep-
sze projekty wybierze spe-
cjalna komisja konkursowa. 
Środki finansowe otrzymają 
organizacje, które najlepiej 
uzasadnią potrzebę realizacji 
projektu i zaproponują atrak-
cyjne, innowacyjne działania 
na rzecz swojej społeczności. 
Zwycięskie projekty poznamy 
już 8 października. Wnioski 
będzie można składać od 17 
do 30 września przez generator 
wniosków dostępny na stronie 
www.orlendarserca.pl.

O tym, że aktywność fizyczna 
nie jest domeną ludzi młodych, 
przekonywali Aktywni Se-
niorzy podczas II Konferencji 
Senioralnej, zorganizowanej 
przez Poseł do Parlamentu 
Europejskiego Krystynę Ły-
backą. W poniedziałkowe 
przedpołudnie Grodzisk Wiel-
kopolski stał się przystanią, 
do której z całej Wielkopolski 
przyjechały osoby w wieku 
późnej dorosłości, by podczas 
wykładu, ćwiczeń i warszta-
tów pokazać, że w : „Zdrowym 
ciele zdrowy duch”. Prof. dr 
hab., Beata Pluta, Dziekan 
Wydziału Turystyki i Rekre-
acji w czasie swojego wykładu 
opowiedziała o ogromnej roli 
wysiłku fizycznego w życiu 
każdego człowieka, ofercie 
ćwiczeń dedykowanych Se-
niorom, prawidłowym odży-
wianiu, a także o rozmaitych 
formach aktywności, którą 
Seniorzy, mogą podejmować w 
swoich organizacjach. Całość 
opatrzona była przykładami 
ilustrującymi, jak powinna 
wyglądać prawidłowa po-
stawa, ile razy w tygodniu 
należy ćwiczyć, by cieszyć się 
codzienną sprawnością oraz 
co się na nią składa. Seniorzy 
przekonali się, że: „Lepiej 
zapobiegać niż leczyć”, a żeby 
móc w praktyce wykorzystać 
nabytą w czasie warsztatów 
wiedzę, Studenci z Akademii 
Wychowania Fizycznego w 

Poznaniu, zaprosili wszystkich 
zgromadzonych do wspólnych 
ćwiczeń. Po krótkiej rozgrzew-
ce, Seniorzy swoim zapałem i 
sprawnością udowodnili, że: „ 
Mamy tyle lat, na ile się czu-
jemy”, a prozdrowotne ćwicze-
nia, wykonywane pod nadzo-
rem wykwalifikowanej kadry 
z pewnością wykorzystają w 
życiu codziennym. Po aktyw-
nie spędzonym przedpołudniu 
każdy uczestnik Senioriady 
mógł wykonać analizę składu 
ciała, by przekonać się co na 
temat stanu zdrowia i naszej 
sprawności mówią liczby.

„Jak pamiętać, żeby nie 
zapomnieć” to warsztaty, na 
które wszystkich Seniorów w 
drugiej części spotkania zapro-
siła Aleksandra Owodzin. Ich 
głównym celem było poznanie 
możliwości, jakie skrywa nasz 
mózg, a także uświadomienie 
sobie, że tak jak ważna jest 
aktywność fizyczna, tak by 
cieszyć się pełną sprawnością, 

nie możemy zapominać o ćwi-
czeniach pamięci, by sprawny 
umysł mógł nam towarzyszyć 
kolejne długie lata. Chłonne 
wiedzy osoby w wieku dojrza-
łej młodości przekonały się, jak 
w prosty sposób poprawić swo-
ją pamięć, zapamiętać numer 
pin, listę zakupów, ulubiony 
wiersz, czy imię nowo poznanej 
osoby. W czasie warsztatów 
nie zabrakło także ćwiczeń 
wyobraźni i kreatywności.

Przysłowiową „wisienką na 
torcie” była możliwość wza-
jemnej interakcji Seniorów, 
którzy po warsztatach mogli 
podzielić się własnymi prze-
myśleniami na temat podejmo-
wanych w swoich senioralnych 
środowiskach, różnorodnych 
działaniach. Uczestnicy II 
Konferencji Senioralnej w 
Grodzisku Wielkopolskim 
stali się dowodem na to, że: 
„Podobnie jak jesień może być 
najpiękniejszą porą roku, tak 
i dojrzała młodość może być 
najlepszym okresem życia.”

Wszystkie osoby uczestni-
czące w warsztatach otrzy-
mały z inicjatywy pani poseł „ 
Poradnik aktywnego seniora” 
, którego autorami są Dziekan 
Wydziału Turystyki i Rekre-
acji Prof. Beata Pluta oraz dr 
hab. Magdalena Krzykała i 
dr hab. Marcin Andrzejewski 
również z poznańskiego AWF.

Bolesaw Janas - asystent posłanki 
Krystyny Łybackiej

Szanowny Panie Prezydencie,
Zebrane na spotkaniu w dniu 
11 września komisje Ogólno-
polskiego Związku Zawodo-
wego Inicjatywa Pracownicza, 
działające w zakładach i 
instytucja finansowanych z 
budżetu Miasta Poznania (w 
tym: Teatr 8 Dnia, Galeria 
Miejska Arsenał, Centrum 
Kultury Zamek, Usługi Ko-
munalne w Poznaniu, Zespoły 
Żłobków i inne), wyraziły 
stanowisko, że dotychczasowe 
podwyżki za lata 2015-2018, 
nie spełniły oczekiwań pra-
cowników i pracownic.

Musimy brać pod uwagę 
fakt, że wiele grup zawodo-
wych uzyskuje w dalszym 
ciągu bardzo niskie wyna-
grodzenia, a średnie wyna-
grodzenia w wielu zakładach 
są dużo niższe od średniej 
krajowej i w mieście Pozna-
niu. Nasz związek sytuację 
tę łączy z faktem systemo-
wego upośledzenia kobiet w 
strukturze wynagrodzenia, 
bowiem niskie wynagrodzenia 
są skorelowane z poziomem 
sfeminizowania danych grup 

zawodowych pracujących dla 
miasta. Dodatkowo obecnie 
odnotowujemy inflację, która 
uderza w budżety pracow-
niczych gospodarstw domo-
wych, zagrażając utrzymaniu 
na dotychczasowym poziomie 
realnych płac.

Musi my je d nocześn ie 
stwierdzić, że Inicjatywa 
Pracownicza ciągle otrzymuje 
informacje o skandalicznych 
zasadach wynagradzania i 
warunkach pracy osób za-
trudnianych przez firmy dzia-
łające na zlecenia miasta czy 
jego instytucji. Nadal zdarzają 
się zbyt częste przypadki 
zatrudniania na warunkach 
urągających elementarnym 
prawom pracowniczym. Nadal 
miasto nie dostrzega problemu 
niskich wynagrodzeń i niesta-
bilnych formy zatrudnienia.

W poprzednim roku po-
znańskie związki zawodowe 
protestowały i domagały się 
podwyżki w wysokości 400 zł 
brutto, ale na rok 2018 zapla-
nowano jedynie 100 zł brut-
to. Chcieliśmy zaznaczyć,że 
nigdy nie pogodziliśmy się 

z tym faktem i w dalszym 
ciągu oczekujemy podwyżki 
w wysokości 300 zł brutto. 
Dodatkowo oczekujemy od 
zarządu Miasta Poznania, 
poważnego potraktowania 
problemu niskich wynagro-
dzeń i niestabilnych formy 
zatrudnienia oraz przyjęcia 
strategii przeciwdziałania 
temu zjawisku w nadchodzą-
cej kadencji władz samorzą-
dowych. Oczekujemy takich 
zmian w wysokości i systemie 
wynagrodzeń, które spowodu-
ją zaprzestanie dyskryminacji 
w odniesieniu do szeregu grup 
zawodowych pracujących na 
rzecz naszego miasta.

Oczekujemy, że w sprawie 
tej Pan Prezydent spotka się 
niebawem ze wszystkimi 
związkami zawodowymi i 
przedstawi swoje propozycje 
odnośnie ww. kwestii.

Żądamy wyższych płac i 
godny warunków pracy!

W imieniu OZZ Inicja-
tywa Pracownicza Jarosław 
Urbański Członek Prezydium 
Poznańskiej Komisji Między-
zakładowej

Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” 
do konkursu grantowego

Konferencja Senioralna pani poseł 
Krystyny Łybackiej

Pismo do Prezydenta Poznania

Czytelników zainteresowa-
nych ustawą „ o Rezerwie 
Federalnej” odsyłam do ar-
chiwalnych numerów kana-
dyjskiego dwumiesięcznika  
MICHAEL – edycja polska , 
kolportowana przez redakcję 
tego pisma w Polsce , nume-
ry: styczeń-luty 2003 /1 cz./ i 
marzec – kwiecień 2003 /2 cz/.
Można tam przeczytać o nie w 
pełni świadomym podpisaniu 
tej ustawy przez prezydenta 
Wilsona i roli , jaką  odegrał 
jego główny doradca pułkow-
nik Edward Mandell House 
/1858 – 1938 /, uczestniczący 
w tajnych działaniach środo-
wisk dążących do finansowego 
monopolu i całkowitego opa-
nowania świata. W 1916 roku, 
trzy lata po podpisaniu Usta-
wy o Rezerwie Federalnej, 
prezydent Wilson zauważa: 
„Jestem najnieszczęśliwszym 
człowiekiem. Nieświadomie 
zrujnowałem mój kraj. Wielki 
przemysłowy kraj kontrolo-
wany jest przez system kre-
dytu. Nasz system kredytowy 
jest skoncentrowany. Dlatego 
rozwój kraju i cała nasza dzia-
łalność znajduje się w rękach 
kilku ludzi. Staliśmy się jed-
nym z najgorzej kierowanych 
i jednym z najściślej kon-
trolowanych oraz opanowa-
nych rządów cywilizowanego 
świata. Nie jest to dłużej rząd 
kierowany przez wolną opinię, 
przez przekonania i głosowa-
nie większości, ale rząd kiero-
wany przez opinię i przymus 
małej grupy zwierzchników”.

Prezydent Thomas Wo-
odrow Wilson /1856 – 1924/  
był 28. Prezydentem USA 
/1913 -1921/, w 1919 utworzył 
Ligę Narodów, za co otrzymał 
Pokojową Nagrodę Nobla. 
Był prawnikiem, profesorem i 
rektorem Princeton Universi-
ty. Wobec sąsiednich krajów 
naruszających interesy USA 
prowadził politykę twardą i 
nieustępliwą. Dlatego jego 
spolegliwość wobec nadban-
kierów –„ właścicieli  świata” 
jest mocno zastanawiająca !? 

     Polska zawdzięcza prezy-
dentowi Wilsonowi znaczący 
udział w uzyskaniu niepodle-
głości przed 100. laty w 1918 
roku.

Określone w punkcie 2. 
Orędzie przedstawione Kon-
gresowi USA, zawierało pro-
gram nazywany Czternastoma 
Punktami Wilsona. Punkt 13. 
Dotyczył: utworzenia nie-
podległego państwa  polskie-

go, które winno obejmować 
ziemie zamieszkane przez 
ludność bezspornie polską, 
mieć zapewniony i bezpieczny 
dostęp do morza; jego niezawi-
słość polityczna gospodarcza 
oraz całość terytorialna  winna 
być zagwarantowana układem 
międzynarodowym. Włą-
czenie punktu 13. do orędzia 
było zasługą Ignacego Jana 
Paderewskiego, który za oce-
anem był cenionym pianistą, 
kompozytorem i dyplomatą. 

W  1924 r. w rozmowie 
prezydenta Poznania Cyryla 
Ratajskiego z  Ignacym Pa-
derewskim , obaj postanowili  
postawienie pomnika prezy-
denta Wilsona w Poznaniu. 
Wcześniej, w 1926 r. w 150. 
rocznicę powstania Stanów 
Zjednoczonych Ameryki, 
Ogród Botaniczny w Poznaniu 
otrzymał nazwę Parku Wilso-
na. W 1928 roku ogłoszony 
został konkurs na pomnik. 
Wygrała go Zofia Trzcińska 
– Kamińska, wykonując rok 
później popiersie z granitu. 
W tym samym czasie Ignacy 
Jan Paderewski  ufundował  
i  zlecił wykonanie bardziej 
okazałego pomnika  słynne-
mu  rzeźbiarzowi  amerykań-
skiemu Johnowi  Gutzonowi   
de la Monte Borglum.  Jako 
rekompensatę, Zofii Trzciń-
skiej – Kamińskiej zlecono 
wykonanie pomnika Tadeusza 
Kościuszki. Zanim pomnik 
Wilsona /nie popiersie, lecz 
cała sylwetka prezydenta na 
okazałym , białym, szerokim 
cokole / usytuowano w parku 
Jego imienia, przymierzano 
go w kilku innych  miejscach  
Poznania, biorąc pod uwagę 
opinie mieszkańców.   

Pomnik  odsłonięto 4 lipca 
1931 roku w obecności  Edith 
Wilson -  wdowy po zmarłym  
prezydencie oraz  Ignacego 

Mościckiego – prezydenta  
Rzeczypospolitej  Polskiej .  Z  
uroczystości  przeprowadzono  
pierwszą  w  historii  Polski  
bezpośrednią  transmisję ra-
diową do  Ameryki.   Ignacy 
Paderewski  nie przyjechał  na  
uroczystość ,  usprawiedliwia-
jąc nieobecność chorobą  żony  
i prawdopodobnie w proteście  
przeciw aresztowaniu czoło-
wych przywódców opozycji 
, osadzonych w twierdzy , 
po procesie w Brześciu. Po-
mnik wraz z głazem cokołu 
zniszczyli hitlerowcy podczas 
drugiej wojny  swiatowej.                                                                 

Po wojnie , po 1945 roku  
patronem parku był Marcin 
Kasprzak.  W roku 1963 usta-
wiono mu pomnik/pełna syl-
wetka na wysokim cokole/, a 
w 1990 roku przeniesiono go 
do Czołowa k/Kórnika , do 
miejsca jego urodzenia.

  W  1974 roku, na terenie 
Miejskiego Przedsiębiorstwa  
Remontowo – Budowlanego 
nr 3  w Poznaniu znaleziono 
popiersie prezydenta Wilsona 
, które wykonała Zofia Trzciń-
ska – Kamińska, zakopane 
podczas drugiej wojny świa-
towej .  Rzeźbę oczyszczono, 

uzupełniono ubytki i w 1994 
roku ustawiono na granitowym 
cokole, niedaleko głównego 
wejścia do parku.   Tym samym 
autorka pomnika doczekała  
dnia  realizacji zwycięskiego 
konkursu na  pomnik  z  1928 
roku.               

Czy polskie władze i Pozna-
niacy pamiętają  o  zasługach  
prezydenta  Woodrowa  Wilso-
na  dla uzyskanej w 1918 roku 
niepodległości  Polski ?                                             

Czy  wizyta  Donalda  
Trumpa  w  2017 roku  w  Pol-
sce  jest  kontynuacją  polityki  
Woodrowa  Wilsona  wobec  
Polski  w ramach ustanawiania  
ładu  światowego  po  pierwszej  
i  drugiej  wojnie  światowej ?

Odpowiedzi   na  powyższe 
pytania  spróbuję  udzielić  w  
następnych  artykułach.                                                           

Andrzej Franciszek Eckardt  
ps. A.F.E.ra

Podpisy prezydenta Wilsona, 
o nowym porządku świata 

a Podpis ustawy Kongresu USA z dnia 23 grudnia 1913 roku „ o Rezerwie Federalnej”, która nadała tej 
prywatnej � rmie wyłączność drukowania dolara amerykańskiego i zarządzania tą walutą . 
a W dniu 8 stycznia 1918 roku / 100 lat temu / przedstawił   Kongresowi USA orędzie z programem 
pokojowym określającym zasady powojennego  ładu światowego.

Polska zawdzięcza 
prezydentowi Wilso-
nowi znaczący udział 
w uzyskaniu niepod-
ległości ...

„Polska zawdzięcza „Polska zawdzięcza 
prezydentowi Wilso-„prezydentowi Wilso-
nowi znaczący udział „nowi znaczący udział „
w uzyskaniu niepod-

„
w uzyskaniu niepod-
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m Wielichowo
W dniu 17 września 2018 
r. w Urzędzie Miejskim w 
Wielichowie została podpi-
sana umowa z wykonawcą  
POL-DRÓG DRAWSKO 
POMORSKIE S.A., na wy-
konanie zadania pn.: „Prze-
budowa odcinka drogi ul. 
Grodziskiej w m. Gradowice”

Wykonawca zrealizuje zada-
nie za kwotę 393 815,56 zł 
brutto. Wybrana w przetargu 
oferta była jedną z dwóch, 
które wpłynęły w postępo-
waniu. W ramach realizacji 
projektu przewiduje się wy-
konanie nawierzchni jezdni 
z masy betonu asfaltowego 
na podbudowie grubości 30 
cm, szerokość jezdni 5,00 m i 
długości 300,00 m. W związ-
ku z realizacją zadania ruch 
na przedmiotowym odcinku 
drogi będzie utrudniony. Jed-
nocześnie w celu zachowania 
bezpieczeństwa prosimy o 
dostosowanie się do nowej 
organizacji ruchu.

Zakończenie prac plano-
wane jest do 31 października 
2018 r.

Za powstałe uciążliwości 
i utrudnienia związane z re-
alizacją zadania serdecznie 
przepraszamy.

Przebudowa ulicy Grodziskiej 

26 stycznia, środa
Rano budzi nas dosłowne 
walenie w drzwi, jakie było 
poprzedniej nocy w Tabritz. 
Zerwaliśmy się z Władkiem 
nie wiedząc o co chodzi, co 
się stało. Przez głowę przele-
ciała mi myśl, że mój silnik nie 
chodzi a my zaspaliśmy. Ale 
walenie nie ustaje i nagle sły-
szymy ochrypły głos wołający 
po polsku,  czas na wstawanie i 
odprawę. Wstawać !!.  Patrzy-
my na zegarek tachografu,  jest 
dopiero godzina 6 naszego cza-
su,  umówiliśmy się, że śpimy 
do godziny 8. Zdenerwowany 
Władek spogląda przez okno i 
widzi jak pijany krzykacz się 
zatacza, czyli Marian, bo taki 
daliśmy mu pseudonim, stał 
z  przekręconą czapką peka-
esowską na głowie, mając rydel 
prawie nad prawym uchem, z 
rozpiętym płaszczem, a w ręce 
trzymał teczkę z dokumenta-
mi. Krzycząc do nas, że czas na 
odprawę i trzeba jechać dalej. 
Wygoniliśmy go i kazaliśmy 
mu się położyć. 

Po śniadaniu ze spokojem 
poszliśmy się odprawiać. Była 
już godzina 9.00 no i tam  
dowiedzieliśmy się wszystko 
od policji.  Pokazali nam jego 
wszystkie dokumenty mówiąc, 
że nie będzie mógł wyjechać 
wcześniej jak o godzinie 12.00. 
Zgodziliśmy się z nimi, jedno-
cześnie przepraszając policję 
za wybryk naszego kolegi. 
Jak się później okazało to pił 
on z Bułgarem  nic przy tym 
nie śpiąc poszedł na Urząd 
Celny. Policja zabrała jemu 
wszystkie dokumenty wraz z 
paszportem. Przykre to jest, 
co usłyszeliśmy od policji o 
naszym koledze. Nie wiedzia-
łem, że w tak porządnej firmie 
pracują tacy głupcy, bo inaczej 
nie można tego nazwać. Nie 
wszyscy mogą wódkę pić. Po 

tej odprawie idziemy do na-
szego  spedytora Turtransa, a 
żeby popłacić wszystkie opłaty 
wjeżdżając do Turcji. Tutaj też 
spotykamy kierowców od nas 
ze Śremu którzy jadą do Tehe-
ranu. Jest ich trzech czyli trzy 
samochody chłodnie i wszyscy 
z jajami. Są brudni i zarośnię-
ci. Mieli wiele przygód po 
drodze. Mówią, że droga aż tak 
najgorsza nie była. Tylko ten 
mróz dawał  im się we znaki. 

Ponieważ zamarzało paliwo 
w agregatach  oraz zamarzały 
przewody hamulcowe. Mróz 
dochodził do minus 35 stopni. 
Po wymianie  informacji kole-
dzy ruszają na granicę Irańską. 
My natomiast musimy czekać 
do godziny 12.00, aż się wyśpi 
i odprawi krzykacz. On teraz  
na pewno mocno śpi. Pogoda 
jest ładna nie ma dużego mro-
zu. Tutejszy termometr wska-
zuje minus 18 stopni, czyli 
ma się ku wiośnie. Natomiast 
słońce już  mocno przygrzewa. 
Jak by to było dobrze gdyby-
śmy teraz  mogli już jechać, 
przejeżdżając tą najwyższą 
górę w miejscowości Tahir. 
Przejeżdżalibyśmy w dzień i 
była by okazja do zrobienia 
kilku zdjęć. 

Przez jednego nieodpowie-
dzialnego pięciu traci czas. 
Niestety  tak to nieraz jest.  
Więc teraz ja wykorzystałem 
tą sytuację i opisałem  wczo-
rajszy dzień. O godzinie 12  
zrobiliśmy pobudkę naszemu 
krzykaczowi którego długo 
musieliśmy budzić, pukając w 
drzwi jego samochodu. Teraz  
zapewne to mu się dobrze śpi. 
Po długiej pobudce krzykacz 
poszedł się odprawiać. Widzie-
liśmy jak wyszedł z urzędu po 
odprawie i nic nie uzgadniając  
nie czekając na nas, ruszył sam 
w drogę. Byliśmy mocno zdzi-
wieni jego postępowaniem. 

Ale to w końcu  jego decyzja.  
Po około 15 minutach wyjeż-
dżamy i my. Na drodze leży 
cienka warstwa ujechanego 
śniegu tworząc ślizgawkę, a 
na poboczach gruba warstwa 
śniegu.    

Droga jest płaska, równa, 
ale nie można jechać szybciej 
jak 50 kilometrów na godzinę 
gdyż samochód zaczyna tracić 
przyczepność. Po ujechaniu 
około 30 kilometrów widzę 
stojący samochód chłodnię 
po prawej stronie, po podje-
chaniu bliżej widzę, że jest 
to samochód krzykacza.  Wi-
docznie przemyślał sprawę i 
się opamiętał,  no  i poczekał 
aż my dojedziemy. Wjechał do 
kolumny jako przed ostatni. I 
tak  jadąc znowu  w komplecie 
dojechaliśmy do Dogubayazit 
pierwszego punktu policyjne-
go na którym to musimy się 
zgłaszać aby podstemplować 
karty policyjne. No i tutaj 
wychaczył  nas przedstawiciel 
Turtransa który oświadczył 
nam, że musimy zaciągnąć 
jugosłowiańską przyczepę 
na granice do Gurbulaku. Bo 
w przeciwnym wypadku nie 
da nam zezwolenia na dalszą 
drogę. Nie było innego wyj-
ścia więc odczepiłem swoją 
przyczepę zaczepiając jugosło-
wiańską i jazda z powrotem na 
granice oddaloną o 50 kilome-
trów. Niestety koledzy musieli 
na nas poczekać. W tej drodze 
towarzyszył mi Władek, po-
nieważ samochód był pusty a 
przyczepa załadowana. Droga 
jest bardzo oblodzona i są nie-
wielkie wzniesienia ale jadąc 
z tą załadowaną  przyczepą  
jedzie się bardzo niedobrze, 
która ma trochę wyrobio-
ny zaczep i  pooszarpuje. W 
związku z tym mogły na nas 
czekać jakieś nieprzewidziane 
przygody ponieważ była mak-

symalnie załadowana. Jechało 
się bardzo niedobrze,  prawie 
rządziła przyczepa  dobrze, że 
nie było większych podjazdów 
i zjazdów, bo nie wiem jak by 
to się skończyło.  Droga była 
bardzo ślizga.

Po szczęśliwym zaciągnię-
ciu  i zdaniu dokumentów 
mogliśmy wracać. Po  powro-
cie otrzymałem dokumenty 
na dalszą  jazdę przez Turcję. 
Przy wyjeździe z miasta na po-
boczu drogi stoją mali chłopcy, 
którzy trzymając w jednej ręce 
karton po papierosach, a w 
drugiej pieniądze i wymachują 
nimi, podbiegając do samocho-
du nadjeżdżającego. Nie kiedy 
stając na drodze przed nadjeż-
dżającym  samochodem. Jest 
to bardzo niebezpieczne gdyż 
droga tutaj  jest bardzo śliska. 
Dosłownie sam lód. Jednego z 
nich o mały włos bym potrącił. 
Ponieważ po lewej stronie 
zatrzymał się Bułgar a mały 
handlarz nie zauważył mnie i 
chcąc podbiec do samochodu 
bułgarskiego wyskoczył przed 
mój samochód, zdążyłem tylko 
zatrąbić, bo na tej śliskiej dro-
dze o zahamowaniu nie było 
mowy. Chłopak w ostatniej 
chwili odskoczył, dobrze, że 
się nie poślizgnął bo miałbym 
na pewno kłopot. Tak to jest 
gdzie ludzie aby żyć, muszą 
coś zahandlować. Takie to są 
uroki życia w Turcji. A właści-
wie to w dawnym Kurdystanie. 
Droga cały czas jest mocno za-
śnieżona i wieje boczny wiatr 
nawiewając śnieg na drogę. 
Pogoda jest piękna. 

Kilkanaście kilometrów 
dalej przejeżdżam przez małą 
wioskę zasypaną śniegiem,  
przejeżdżając przez nią tak 
sobie pomyślałem. Jak ci lu-
dzie spokojnie tutaj sobie żyją. 
Prawie odcięci od świata, nie 
wiadomo czy mają tutaj prąd 

bo słupów elektrycznych  nie 
zauważyłem i  nie wiadomo 
czy mają  jakieś wiadomości 
z kraju. A więc życie bez 
nerwów. Na pewno nie mają 
specjalnych wymogów i wy-
starczy im to co mają , a naj-
ważniejsze że mają co  zjeść   .     

Jadąc tak dalej znowu można 
podziwiać te piękne krajobrazy, 
tych pięknych  ośnieżonych gór 
na tle niebieskiego nieba. Droga 
wije się między górami i jadę 
nie szybciej jak 50 na godz. 
Gdyż samochód traci nie kiedy 
przyczepność a i tak mam ciepło 
w kabinie nie ma co szarżować.  
Jak na razie są to tylko  małe 
wzniesienia i jedzie się dobrze . 
Ale po jakimś czasie przed nami 
widać długi mocno zaśnieżony  
podjazd.    

Zatrzymuję się i zakładam 
małe łańcuchy. Władek też nie 
ryzykuje i również zakłada łań-
cuchy. Koledzy z naczepami  nie 
muszą zakładać łańcuchów, bo 
mają podnoszoną oś i mają lepsze 
dociążenie osi ciągnącej. Więc 
zatrzymali się za nami i czekali 
aż my pozakładamy łańcuchy.   
I dobrze, że założyliśmy te małe 
łańcuchy bo na pewno byśmy 
nie podjechali, a i tak pomimo 
założonych łańcuchów  mieliśmy 
duże trudności z podjechaniem. 
Po wjeździe na szczyt stał na-
pis, że jesteśmy na wysokości 
2040 m npm. Po tym trudnym 
podjeżdzie w kabinie zrobiło 
się bardzo zimno i teraz muszę 
jeszcze zjechać, co jest trud-
niejsze jak podjazd. Dobrze, że 
tutaj na drodze  śnieg nie jest tak 
bardzo  ujechany jak był niżej. 
Zjeżdżam  czwartym biegiem 
a i tak samochód próbuje się 
ustawić bokiem, gdyż przyczepa 
robi swoje. Dodatkowo raz po raz 
hamuję hamulcem zasadniczym. 
W kabinie jest bardzo  zimno  
nie mając dobrego nawiewu. Na 
termometrze  jest minus 23 stop-
nie. Po zjechaniu z tej góry droga 
jest nadal oblodzona.  Nie ma już 
tego śniegu ale  droga jest teraz  

trochę szersza i idzie wzdłuż 
zamarzniętej rzeki. Jak narazie 
nie widać większych podjazdów 
więc się  zatrzymałem, Władek 
również i  pozdejmowaliśmy  
małe łańcuchy, gdyż  trzeba je 
oszczędzać bo na pewno będą 
jeszcze potrzebne.   

Jadąc tą w miarę równą drogą  
znowu mam ciepło w kabinie, 
tak to można jechać. Droga 
wije się między nie wielkimi 
wzniesieniami gór jedzie się nie 
najgorzej.   No i tak dojeżdżam 
do miasta Agri leżącego  na wy-
sokości 1632 metry npm.  Ni stąd 
ni z owąd pojawiła się mgła która 
zalega nad ziemią nie wyżej jak 
trzy cztery metry a wyżej jest już 
niebieściutkie niebo.    

 Wjeżdżając do Agri mgła już 
trochę ustąpiła.  Teraz widać, że 
miasto  jest  dość duże w którym 
to  znajduje się wiele meczetów 
ze strzelistymi wieżami oraz 
wiele starych  zabytkowych bu-
dowli. Swym wyglądem przypo-
mina mi trochę Bagdad. Ruchu 
samochodów na ulicy nie ma, ale 
za to widać starszych  męszczyzn 
z długimi siwymi brodami, oraz 
turbanami na głowach. Widać 
było jak kilku z nich jechało  na 
osłach lub mułach.  

Natomiast za miastem zo-
baczyłem tutejszych tubylców 
dosiadających jednogarbne wiel-
błądy. Było to dla mnie dużym 
zaskoczeniem, że tutaj w Turcji 
a właściwie w dawnym Kur-
dystanie są wykorzystywane 
wielbłądy. Nie mogłem zrobić 
zdjęcia gdyż miałem przednią  
szybę podmarzniętą i nie było 
czasu na zatrzymywanie. Takie 
to już są uroki tego bliskiego 
wschodu.

 
Adam Frąckowiak

Seria tekstów o transporcie 
do Iranu powstaje dzięki 

pomocy redakcji motoryza-
cyjnej „40ton.net”, którego 

redaktorem jest Filip 
Bednarkiewicz.

Wspaniały kawałek historii polskiego transportu (cześć 27)
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AUTO - HANDEL W³adys³aw Cisak
64-300 Nowy Tomyśl, Paproć 79, tel (61) 44 22 832, 664 997 031

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

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

MARKA ROK CENA / PLN
AUDI Q3 2,0 TDI 2012   64.900.00
CITROEN C4 1,6 HDI 2016   49.900.00
HYUNDAI IX35 2,0CRDI 2011   45.800.00
MERCEDES ML 350 AMG STYLING 2011 143.000.00
KIA RIO 1,2I16V 2017   44.800.00
OPEL ZAFIRA2,0 DIESEL 2012   47.800.00
FORD FOCUS KOMBI 1,6 TDCI 2014   29.800.00
PEUGEOT BOXER CHŁODNIA 2,2 DIESEL 2012   49.900.00
NOWE  PRZYCZEPKI NOWE NEPTUN,  NOWE BRENDERUP

Adres redakcji: 62-065 Grodzisk Wlkp. 
 ul. Garbary 23 pok. 219 tel./fax (61) 44 48 741

Redaktor naczelny: Franciszek Gwardzik, tel. 608 321 611
WYDAWCA: Wydawnictwo Reklamowo - Prasowe „Powiaty-Gminy”, 
Grodzisk Wlkp.,  ul. Garbary 23  tel. (61) 44 48 741
Wydawca Franciszek Gwardzik
e-mail:powiaty@wp.pl / powiaty_poczta@onet.pl / powiaty@
poczta.fm, www.powiatygminy.za.pl
DRUK: AGORA s.a. - Pi³a ul. Krzywa 35 tel. 67/ 211 12 01, fax 67/ 211 11 02

Za treść reklam, ogłoszeń i tekstów autoryzowanych redakcja nie ponosi 
odpowiedzialności. Redakcja ma prawo skrótów nadsyłanych listów

 i artykułów oraz zmian tytułów

PRZYJMĘ
na umowe -zlecenie

przedstawiciela gazety do 
zbierania reklam
z terenu Leszna

WYSOKA PROWIZJA
Tel. 608 321 611

zakład mięsny 
„zieliński” Wioska

zatrudni pracowników 
do pomocy w produkcji 

i rzeźników 

tel. 504 023 401

WYKONUJEMY
profesjonalnie na zlecenie

grafikę rekLam 
gazetowych oraz plakatów

TEL: 608 321 611

PIEKARNIA 
CUKIERNIA
EUGENIUSZA 

KOCIKA
w rakoniewicach 
Plac Powst. Wlkp.

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

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

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

pojemników  a  Fachową obsługę i doradztwo

Małgorzata i Zdzisław Brudło
Jaromierz 38, 64-225 kopanica

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

www.brudlo.com.pl

POWIAT GRODZISKI

W poniedziałek 17 września 
2018 r. w hotelu Behapowiec 
odbyła się II Europejska Kon-
ferencja Seniorów Wojewódz-
twa Wielkopolskiego „SENIO-
RIADA 2018”. Konferencję 
zorganizowano z inicjatywy 
Poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego Krystyny Łybackiej 
oraz Starosty Grodziskiego 
Mariusza Zgaińskiego. 

Oprócz wykładu dotyczą-
cego aktywności seniorów, 
uczestnicy mieli też okazję 
wziąć udział w warsztatach 
z technik zapamiętywania. 
Wszyscy seniorzy aktywnie 
włączyli się w realizację pro-
gramu konferencji. Po zakoń-
czeniu spotkania, uczestnicy 
udali się do Muzealnej Izby 
Tradycji Ziemi Grodziskiej, 
gdzie mogli posłuchać o histo-
rii Grodziska Wielkopolskiego 
i obejrzeć eksponaty związane 
z historią i tradycjami ziemi 
grodziskiej.

Po zakończeniu konferencji 
wszyscy zgodnie wyrazili na-
dzieję, że tego typu inicjatywy 
będą realizowane w kolejnych 
latach.

seniOriada 2018

Bardzo owocne spotkanie 
klubowe miało miejsce 5 
września 2018 roku w fir-
mie „MAXIM”. W spotkaniu 
uczestniczyli właściciele firm 
jak również kierownicy pro-
dukcji, celem spotkania była 
wymiana doświadczeń m. in. 
w takich tematach jak: proces 
produkcyjny, dokumenty w 
firmie,  utrzymanie ruchu, 
ścieżka kariery w firmie itp. 
Naszym gospodarzem był 
właściciel Zbigniew Kaczor, 
a prelegentami Piotr Jaku-
bowski – kierownik produkcji 
oraz Sylwia Kurek – zastępca 
kierownika produkcji. Mieli-
śmy okazję zobaczyć proces 
produkcji oraz poszczególne 
działy firmy. Podczas pre-
zentacji multimedialnej wiele 
dowiedzieliśmy się na temat 

funkcjonowania firmy Ma-
xim, ich rozwiązań np. ma-
gazynowych czy dot. polityki 
premiowej. 

Podczas prezentacji inni 
uczestnicy mieli okazję przed-

stawić jak rozwiązują oma-
wiane zagadnienia w swoich 
firmach. Dyskusje była cieka-
wa i owocna. Mamy plany aby 
kontynuować takie spotkania, 
każde w innej firmie.

„Dzielenie się doświadczeniem”

W sobotnie popołudnie 15 
września w Chacie Biesiad-
nej w Kamieńcu odbyło się 
już V Spotkanie Zespołów 
Śpiewaczych i Muzycznych 
pod nazwą „A mnie jest 
szkoda lata…”, którego po-
mysłodawcą i organizato-
rem jest Centrum Kultury 
i Biblioteka Publiczna w 
Kamieńcu. 

Główny cel tej niezwykłej 
imprezy to integracja śro-
dowiska artystycznego wsi i 
małych miasteczek, wymiana 
doświadczeń oraz radość spo-
tkania się, wspólnego śpie-
wania, muzykowania i dobrej 
zabawy. Dyrektor Centrum 
– pani Małgorzata Stachowiak, 
witając przybyłych, niezwy-
kłych biesiadników, zadedy-
kowała spotkanie wszystkim 
gościom i gospodarzom z 
nadzieją, że wspólne radosne 
śpiewanie, a po „popisach 
scenicznych” biesiadowanie 
odbuduje i wzmocni na nowo 
więzy przyjaźni i artystycznej 
solidarności. 

Honorowy patronat nad 
organizacją przedsięwzięcia i 
uroczystego otwarcia Imprezy 
dokonał Wójt Gminy Kamie-
niec pan Piotr Halasz. Wśród 
gości znaleźli się również: 
ksiądz proboszcz Krzysz-

tof Rozmiarek, wicestarosta 
powiatu grodziskiego pan 
Górny, pan Strażyński, pani 
Ciesielska – sołtys Kamieńca a 
pan poseł na Sejm RP przysłał 
zgromadzonym pozdrowienia. 
Do Kamieńca zjechało 13 ze-

społów z Wielkopolski, głów-
nie te, które wcześniej gościły 
u siebie lub zaprzyjaźniły się 
z grupami działającymi przy 
Centrum: śpiewaczą „Zgoda” 
i muzyczną „Takie Chłopaki 
i …”.  

„a mnie jest szkoda lata…”

PRACA
Spółdzielnia Inwalidów „Wielkopolanka” 

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

mile widzialne orzeczenie o niepełnosprawności

podania prosimy składać w dziale kadr lub sekretariacie
kontakt telefoniczny: 500 372 178
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Wspólnym sukcesem może-
my podsumować II Charyta-
tywny Rajd Rowerowy i Pik-
nik, który zorganizowany 
został przez Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom „SERCE” 
oraz Warsztaty Terapii Za-
jęciowej w Rakoniewicach. 
Druga edycja rajdu polegała 
na pokonaniu trasy Rakonie-
wice- Jabłonna na rowerach, 
gdzie wiek i sprawność ru-
chowa nie miała znaczenia. 
Ważne były dobry nastrój i 
chęć udziału. 

Rajd odbył się w sobotę 
15.09.2018r., gdzie rowerzy-
ści wystartowali spod siedziby 
stowarzyszenia, a zakończyli 
rajd w Fundacji „Swojska Za-
groda u Prządków” w Jabłon-
nie. Fundacja była partnerem 
zarówno rajdu, jak i pikniku 
integracyjnego, w którym 
brali udział zarówno uczest-
nicy rajdu, jak i mieszkańcy 
przede wszystkim Gminy 
Rakoniewice. 

Na mecie czekały pyszne 
produkty mleczne z Zakładu 
Mleczarskiego MLECZ z 
Wolsztyna. To była taka „pysz-
na” forma medali. 

W programie oprócz po-
częstunku czyli kawiarenki i 
grilla oraz grochówki i bigosu 
z kotła były też atrakcje dla 
dzieci, m.in. zabawy sportowe, 
zajęcia na placu zabaw oraz 
malowanie twarzy czy warsz-
tat fryzjerski. Program pikni-
ku wypełniły przedszkolaki 
z Przedszkola z Oddziałami 
Integracyjnymi z Rakoniewic, 
DJ Matrix – M.Skrzypczak z 

Wielichowa, który był jedno-
cześnie fotografem wydarze-
nia. Występem szczególnym 
był pokaz tańca oraz śpiewu 
wykonaniu Cherleaderek 40+ 
pn. „Jak nie my to kto” z okolic 
Wielichowa. Kwotę uzbieraną 
kwotę ze zbiórki przeznaczy 
się na rehabilitację dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej 
z terenu powiatu grodziskiego 
i wolsztyńskiego.

Fundacja państwa Prząd-
ków charakteryzuje się za-
miłowaniem do koni, dlatego 

nie obyło się bez ich  udziału 
ich przyjaciół czyli właści-
cieli bryczek, koni kucyków, 
z których chętnie korzystali 
uczestnicy zarówno rajdu, jak 
i pikniku.

Łącznie w zbiórce publicz-
nej uzyskano kwotę 7.045,00 
zł, gdzie zasługą jest zainte-
resowanie i udział tak wielu 
osób, które w różny sposób 
postanowiły pomóc. Podzię-
kowania dla wszystkich dar-
czyńców i uczestników rajdu 
i pikniku.

II Charytatywny Rajd Rowerowy i Piknik

GMINA RAKONIEWICE

 Dnia  8  września  201 roku  
w  Gminnej  Bibliotece  Pu-
blicznej  w  Rakoniewicach, 
odbyło się  spotkanie  z  oka-
zji  Narodowego  Czytania  
„ Przedwiośnia”  Stefana 
Żeromskiego, które  zostało 
ustanowione  przez Prezy-
denta Andrzeja  Dudę   jako  
lektura  Narodowego  Czy-
tania  w  2018 roku.  Wiele 
zawartych w  książce pytań, 
jest dzisiaj  aktualnych, dla-
tego jest  ona  ważna, warto 
ją przypomieć  i przeczytać.

W dniu  18  września 2018 
roku w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Rakoniewi-
cach  odbyło się  spotkanie  
z podróżnikiem  Robertem 
Gondkiem pt. „Tanzania, 
Kenia, Uganda, Rwanda 
– różnorodność  Afryki ‘’. 
Robert Gondek to podróż-
nik, fotograf  i  miłośnik   
Afryki. Odwiedził  19  
afrykańskich państw. Za  
konsekwentną  realizację  
projektu  „ W  drodze  na 
najwyższe szczyty  Afryki’’ , 
mającego  na celu  zdobycie  
najwyższych  szczytów  w  
każdym  afrykańskim  kraju  
otrzymał wyróżnienia  w  
kategorii  WYCZYN  ROKU  
2016  podczas  Kolosów  w  
Gdyni, czyli największego  
i  najbardziej  prestiżowego  
festiwalu  podróżniczego w  
Polsce.

Autor licznych pokazów po-
dróżniczych  nagradzanych  
przez publiczność  i  jury  
podczas  festiwali w Łodzi, 
Środzie  Wielkopolskiej  i  
Poznaniu.

Swoje teksty  publikował  w  
magazynach  „Podróże’’, 
„Poznaj Świat”  czy  „All  

Inclusive”. Autor wydanej 
w  październiku  2017  roku 
książki   albumu  fotogra-
ficznego  „W  drodze  na  
najwyższe szczyty Afryki”. 
Organizuje wyprawy na 
afrykański kontynent. W spo-
tkaniu  uczestniczyli   ucznio-
wie Szkoły   Podstawowej  z  
Rakoniewic  i  Jabłonnej.

Narodowe Czytanie

Spotkanie z podróżnikiem

Celem rajdu było upamięt-
nienie wspaniałego spor-
towca – kolarza Floriana 
Andrzejewskiego, zachęcenie 
społeczności Rostarzewskiej 
do czynnego udziału w raj-
dzie, pokazanie, że w każ-
dym wieku można uprawiać 
sport, w tym przypadku 
jeździć rowerem oraz odcią-
gnięcie dzieci i młodzieży od 
komórek i komputerów. 

Podczas rozmów z mieszkań-
cami, na imprezie okolicz-
nościowej w szkole, był to 
Dzień Dziecka, zwrócono się 
do mnie, aby również zorga-
nizować jakąś imprezę, ale 
tym razem o naszym wielkim 
sportowcu Florku Andrzejew-
skim. Zwrócono się właśnie 
do mnie, ponieważ zawsze 
propagowałam sport, a przede 
wszystkim umiałam słuchać 
ludzi, którzy mówili co w 
naszym środowisku można 
zrobić, czego brakuje.

Z zawodu jestem nauczy-
cielem, pracowałam w szkole, 
gdzie uczyłam wychowania 
fizycznego. Zawsze bardzo 
dobrze układała mi się współ-
praca z rodzicami, mobilizo-
wałam wszystkich uczniów 
do uprawiania sportu i było 
to owocne. W czasie świę-
ta szkoły, w latach 90-tych, 
zorganizowałam pierwszą 
wystawę Floriana Andrzejew-
skiego na „gazetce szkolnej”. 
Znałam Florka, a jego synowie 
 – Łukasz i Daniel byli moimi 
uczniami i bardzo chętnie 
przynieśli pamiątki po swoim 
ojcu. 

Jako radna Rostarzewa 
pierwsza dążyłam do po-
wstania ścieżki rowerowej 
do Wolsztyna. Ówczesny 
Burmistrz Wolsztyna Pan 
Rogoziński wykonał ją w 

dwóch etapach, a następnie 
Burmistrz Rakoniewic do-
łączył ścieżkę z Rostarzewa 
– zawsze o to wnioskowałam.  
Pomysł rajdu był moim pomy-
słem jak byłoby można uczcić 
pamięć o Florianie. Zwróciłam 
się z tą ideą do naszego Burmi-

strza dr Gerarda Tomiaka, któ-
ry poparł ją i powiedział: „Pani 
Gabrysiu, za dwa lata będzie-
my obchodzić 250-lecie Ratu-
sza, więc włączymy ten rajd w 
obchody”. I tak też się stało.  
Myślałam, że jak zbierze się 
50 osób chętnych na rajd to już 

będzie sukces, a okazało się, że 
było ich prawie 300! 

Głównym organizatorem 
był syn kolarza Łukasz An-
drzejewski, a ja oraz drugi 
radny Rostarzewa Rafał Sie-
mieńczuk byliśmy wspar-
ciem jako patronat honorowy. 

Podziękowania należą się:  
a dla Klubu Kolarskiego Fala 
Park z Wolsztyna za prowa-
dzenie rajdu,
a dla mieszkańców za udział 
w rajdzie,
a dla OSP Rostarzewo, OSP 
Łąkie oraz OSP Rakoniewice 

za zabezpieczenie trasy i ob-
sługę medyczną,
a dla szkoły z Rostarzewa, Łą-
kiego oraz Ruchocic za pomoc 
w organizacji rajdu,
a dla pielęgniarki Anny Ko-
mosa za to, że była łącznikiem 
z służbami medycznymi i 
jechała w rajdzie z apteczką 
pierwszej pomocy,
a dla Policji z Rakoniewic oraz 
Grodziska Wielkopolskiego za 
pomoc w organizacji, 
a dla Burmistrza dr Gerarda 
Tomiaka i lokalnych spon-
sorów za współfinansowanie 
rajdu,
a dla Starosty Grodziskiego 
Mariusza Zgaińskiego za po-
moc w wręczaniu medali 
a dla rodziny, znajomych i 
mieszkańców za udostępnienie 
pamiątek po kolarzu i pomoc w 
obsłudze zaproszonych gości
a dla Pani Doroty Lipowicz – 
kierownik Biblioteki Publicz-
nej w Rostarzewie oraz Pani 
Mai Michalskiej – pracownicy 
Ratusza za trud i wspaniałe 
wykonanie wystawy poświę-
conej Florianowi Andrzejew-
skiemu 

Podczas rozpoczęcia obcho-
dów jako pierwsza przemó-
wiłam ja, Gabriela Cielecka. 
Przywitałam wszystkich za-
proszonych gości i uczestni-
ków rajdu, podziękowałam 
za obecność oraz poprosiłam 
czterech kolarzy o przejazd 
na cmentarz, by zapalić znicz. 
W tym czasie wszyscy zebrani 
uczcili pamięć o Florku minutą 
ciszy. Następnie przemówił 
Łukasz Andrzejewski, który 
podziękował mi za trud i pod-
jęcie działań w organizacji 
rajdu i wystawy, a na końcu 
życzył wszystkim bezpiecznej 
drogi oraz dobrej zabawy. 

Gabriela Cielecka

Rajd upamiętnieniem kolarza Floriana Andrzejewskiego
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734 120 226 
604 441 405

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW  
w Rakoniewicach

LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
PRZEGLĄDY OKRESOWE

kierunek Poznań k/stacji BP

AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE

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

   LEGALIZACJA GAŚNICY 

     G
RATIS

POWIATY-GMINY
10 listopada 2016

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

OKRĘGOWA 
STACJA 
KONTROLI 
POJAZDÓW

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

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

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA
POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

oraz usługi związane 
z montażem wykładzin

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

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

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

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

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

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

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

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

 Grodzisk Wielkopolski:
             731 70 30 03

PRZY ULICY KĄKOLEWSKIEJ 27 W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

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

BAZA GS Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 20

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

61 442 3638

P.H.U. ”MARKPOL”

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.

PSJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k
Siedlec ul. Piaskowa 12

Zatrudnimy od zaraz pracowników
na stanowisko

PRACOWNIK PRODUKCJI
WYMAGANIA:

 BADANA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE
 DYSPOZYCYJNOŚĆ ( PRAACA 3-ZMIANOWA)

KONTAKT:
                                    Pn-Pt 800-1400

                          68 384 58 05

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

ZBĄSZYŃ  ul. Poznańska 42 
 tel. 68 386 75 04

AUTORYZOWANY 
DEALER: 

MS-170 JUŻ OD 699,00 PLN

MB 248 JUŻ OD 1049,00 PLN

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

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

Rakoniewice ul. Dworcowa 5

REKLAMY I OGŁOSZENIA:    powiaty@wp.pl     tel.  608 321 611
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AUTORYZOWANY SALON SPRZEDAŻY I SERWIS MAREK
ROMET , HYOSUNG , MICROCAR, LIGIER

SKUTERY , MOTOROWERY , ROWERY

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

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

MOTOCYKLE

NOWA KOLEKCJA

ROMET 2018 !

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

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

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

Usługi w ramach MEDYCYNY PRACY

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

GRODZISK WLKP. UL. POLNA 4
a poniedziałki - 15.00 - 19.00 

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

Przychodnia Specjalistyczna
„POLIKLINIKA” NZOZ
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 Krzysztof

Błaszczyk
→  lista Komitetu Wyborczego 

Prawo i Sprawiedliwość
→  do Sejmiku Województwa

Wielkopolskiego w okręgu 6 

→ kandyduje z miejsca nr 2

Wybory samorządowe 
21 października 2018 r.
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WULKANIZACJA I SERWIS OPON

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

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

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

 Lipno ul. Powstańców Wlkp. 5    65 534 09 90 

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

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

Ciorga Grzegorz 
Rakoniewice ul. Ogrodowa 4

tel. 510-235-065

PRZEDSIĘBIORSTWO 
HANDLOWO–USŁUGOWE

SKLEP WĘDKARSKI   HURT – DETAL

FILIA w Grodzisku Wlkp., ul. Leśna 8A

REKLAMY I OGŁOSZENIA: 
powiaty@wp.pl 

tel.  608 321 611

PRODUKCJA OKIEN 
I DRZWI Z PCV

ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY 
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

RATY!
CENY KONKURENCYJNE
Przyjmę uczni

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

tel. 68 384 27 75 
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