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

PROFESJONALNY PARTNER

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

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

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

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

OWIATY-GMINYPP NAJLEPSZY DWUTYGODNIK W POLSCE

Nr  20 (555)
31.10.2019 - 14.11.2019 ISNN 1733-4713 22 lata

BEZPŁATNY

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

Sprzedam pianino 
 Stan bardzo dobry ! Tel. 606 327 863

ZATRUDNIMY
absolwenta studiów budowlanych

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

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

Zapraszamy na nasze wyjazdy na 
Jarmark Bożonarodzeniowy 

do Wrocławia 
Terminy: 7.12 / 21.12

Cena od 75 zł 
Wyjazd z Gostynia, Kościana, Grodziska 

i Nowego Tomysla

Szczegóły i zapisy:  www.tu-travel.pl
kontakt@tu-travel.pl

530 889 576

FIRMA BUDOWLANA SPRZEDA 
ZABUDOWANĄ NIERUCHOMOŚĆ 

GOSPODARCZĄ 
I SPRZĘT BUDOWLANO- SAMOCHODOWY
TELEFON 604 425 597

WULKANIZACJA I SERWIS OPON

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

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

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

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 480 zł /tona 
a blacha 330 zł/tona
a puszka 3,10 zł/kg 

SKUP ZŁOMU

workowa 
kora sosnowa

Przedsiębiorstwo WELLTON Sp. z o.o.
JAROMIERZ 101A, 64-225 Kopanica

POSEZONOWA WYPRZEDAŻ WYBRANEGO ASORTYMENTU

tel. 692 497 473, 692 370 968
sprzedaż online 

kontakt 693 408 070
online@wellton.pl 

www.wellton.pl

AUTO PASZKOWSKI

734 120 226 
604 441 405

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW  
w Rakoniewicach

LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
PRZEGLĄDY OKRESOWE

kierunek Poznań k/stacji BP

AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE

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

   LEGALIZACJA GAŚNICY 

     G
RATIS
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Opracowanie: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU

Nowotomyska Rada Sportu 
ukonstytuowała się

I posiedzenie Gminnej 
Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Nowym To-
myślu III kadencji odbyło 
się 8 października w Urzę-
dzie Miejskim w Nowym 
Tomyślu. 

Przybyłych na posiedzenie 
członków Gminnej Rady po-
witał Burmistrz Nowego To-
myśla Włodzimierz Hibner 
wraz z Zastępcą Burmistrza 
Grażyną Pogonowską. O dzia-
łalności Gminnej Rady w II 
kadencji  opowiedziała jej 
przewodnicząca Eliza Bąbliń-
ska-Masztalerz. Następnie 
burmistrz podziękował człon-
kom Rady II kadencji wręcza-
jąc okolicznościowe adresy. 
Minutą ciszy zebrani uczcili 
pamięć śp. Moniki Perz – 
członkini Rady minionej ka-
dencji. Kolejnym punktem po-

siedzenie było wręczenie przez 
burmistrza nominacji nowym 
członkom Gminnej Rady, 
którzy rozpoczynają swoją 
trzyletnią działalność. Warto 
przypomnieć, że zarządze-
niem nr 175/2019 Burmistrza 
Nowego Tomyśla z dnia 25 
września 2019 r. na okres trzy-
letniej kadencji 2019 – 2022 
powołane do GRDPP zostały 
osoby wskazane przez Radę 
Miejską w Nowym Tomyślu: 
Wojciech Andryszczyk, Rafał 
Górczyński i Adam Polański, 
przedstawiciele Burmistrza 
Nowego Tomyśla: Marzena 
Kortus i Łukasz Pilarczyk 
oraz przedstawiciele organi-
zacji pozarządowych: Eliza 
Bąblińska-Masztalerz, Sławo-
mir Gołębiewski, Elżbieta Ję-
drzejczak, Zenon Matuszczak, 
Renata Parniewicz, Agnieszka 
Rajewska-Czajka, Maria Tysz-

kowska oraz Katarzyna Wa-
chowiak. Członkowie Gmin-
nej Rady ze swojego grona, w 
głosowaniu jawnym, wybrali 
przewodniczącego, wiceprze-
wodniczącego i sekretarza. 
Funkcję przewodniczącej 
Gminnej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego, podob-
nie jak w dwóch poprzednich 
kadencjach, powierzono Eli-
zie Bąblińskiej-Masztalerz, 
wiceprzewodniczącym został 
Sławomir Gołębiewski, a se-
kretarzem Marzena Kortus.

Na pierwszym posiedzeniu 
członkowie Rady zaopiniowali 
program współpracy Gminy 
Nowy Tomyśl z organizacja-
mi pozarządowymi na 2020 
rok oraz projekt uchwały w 
sprawie określenia warunków i 
trybu finansowego wspierania 
rozwoju sportu przez Gminę 
Nowy Tomyśl. 

10 października odbyło się 
pierwsze posiedzenie Nowo-
tomyskiej Rady Sportu. 

NRS to nowy organ konsul-
tacyjny powołany w Gminie 
Nowy Tomyśl. Jego zada-
niem jest m.in. opiniowanie 
dokumentów strategicznych i 
programowych dotyczących 
sportu. 

Nowotomyska Rada Spor-
tu na kadencję 2019 – 2023 
powołana została Zarządze-
niem nr 137/2019 Burmistrza 
Nowego Tomyśla z dnia 15 
lipca 2019 r. Tworzy ją 10 
osób reprezentujących stowa-
rzyszenia sportowe, Ośrodek 
Sportu i Rekreacji oraz Urząd 
Miejski: Marian Bobkiewicz, 
Mariusz Jaroński, Jarosław 
Kasperczak, Marzena Kortus, 
Wioleta Kucz, Marcin Lampe, 
Artur Łoziński, Krzysztof 
Łuka, Krzysztof Miarka i 
Krzysztof Szeffner.  

Podczas pierwszego spo-
tkania Zastępca Burmistrza 
Nowego Tomyśla Grażyna Po-
gonowska wręczyła członkom 
NRS nominacje. Rada spośród 
swojego grona wybrała prze-
wodniczącego, którym został 
Krzysztof Szeffner. Funkcję 
zastępcy przewodniczącego 
powierzono Arturowi Łoziń-

skiemu, a sekretarza - Jarosła-
wowi Kasperczakowi.  

Rada na pierwszym posie-
dzeniu zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie określenia 
warunków i trybu finansowego 
wspierania rozwoju sportu 
przez Gminę Nowy Tomyśl, a 
także omawiała plan działań 
na najbliższy okres. 

Gminna Rada Działalności Pożytku 
Publicznego III kadencji

W środę 9 października w 
ramach akcji sprzątania świa-
ta, odbyło się porządkowanie 
Nowego Tomyśla. 

W to działanie na rzecz 
środowiska zaangażowali się: 
burmistrz Włodzimierz Hib-
ner, zastępca burmistrza Gra-
żyna Pogonowska, radni Rady 

Miejskiej oraz pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Nowym 
Tomyślu. 

W ramach akcji zbierano 
śmieci m.in.: w Parku Feliksa, 
na placach zabaw przy ulicy 
Nowej, Świerkowej i Olcho-
wej, a także teren przy ul. 
Wypoczynkowej.

Akcja – Sprzątanie świata

Ze względu na zakończone 
prace związane z przebudo-
wą ulicy Piłsudskiego, od 11 
października 2019 roku ruch 
został wznowiony. Przypo-

mnijmy, że koszt inwestycji 
wyniósł 4.453.427,60 zł. 

Ulica Piłsudskiego sta-
ła się wizytówką Nowego 
Tomyśla.

Do 29 listopada br. wykonane 
zostaną roboty budowlane 
przy zbiegu ulic: Szpitalnej i 
Świerkowej. 

Wykonawcą jest firma: „Ca-

łus” Sp. z o.o. spółka koman-
dytowa, Boruja Nowa 47, 64-
300 Nowy Tomyśl. Natomiast 
wartości inwestycji wynosi 
499.673,97 zł.

Ulica Piłsudskiego 
już przejezdna

Długo wyczekiwana 
inwestycja
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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

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

OKRĘGOWA 
STACJA 
KONTROLI 
POJAZDÓW

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

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

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA
POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

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

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

Ciorga Grzegorz 
Rakoniewice ul. Ogrodowa 4

tel. 510-235-065

PRZEDSIĘBIORSTWO 
HANDLOWO–USŁUGOWE

SKLEP WĘDKARSKI   HURT – DETAL

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

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



Str. 4 POWIATY-GMINY
31 października 2019

m Nowy Tomyśl
21 października odbyło się 
uroczyste otwarcie boisk przy 
Szkole Podstawowej Nr 1 im. 
Tadeusza Kościuszki w No-
wym Tomyślu. Swoją przemo-
wą rozpoczął dyrektor szkoły 
Krzysztof Magdans, dzięku-
jąc burmistrzowi za stworze-
nie sportowego miejsca dla 
dzieci. Następnie głos zabrał 
Burmistrz Nowego Tomyśla 
Włodzimierz Hibner, który ży-
czył dzieciom wielu sukcesów 
sportowych. Po uroczystym 
przecięciu wstęgi uczniowie 
Szkoły Podstawowej zapre-
zentowali swoje umiejętności 
artystyczne oraz sportowe.

Wykonawcą inwestycji jest 
firma:  ROWIT Sp. z o.o.  
Całkowity koszt: 1.105.567,93 
zł brutto 

Otwarcie boisk przy Szkole 
Podstawowej nr 1 m Miedzichowo

Pomiędzy 12 października 
, a 19 października w miej-
scowości Szkło na Ukrainie 
trwała polsko-ukraińska 
wymiana młodzieży, finan-
sowana przez  Ukraińską 
Radą Wymiany Młodzieży 
w ramach złożonego pro-
jektu pn. „Art Life”.  

Głównym celem jest integracja 
młodzieży obu państw, pozna-
wanie kultury i zwyczajów 
naszych sąsiadów. W projek-
cie brali udział 12 uczniów 
z Zespołu Szkół i Placówek 
Oświatowych w Bolewicach, 
5 uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich oraz ukraiń-
ska młodzież – uczniowie z 
zaprzyjaźnionej miejscowości 
Czernilawa na Ukrainie.

Kluczową częścią programu 
były wspólne warsztaty arty-
styczne, zabawy, podczas któ-
rych młodzież z Polski i Ukra-
iny mogła wspólnie pracować, 
ale również nawiązać nowe 
przyjaźnie. Oprócz licznych 
warsztatów, w ramach wy-

miany odbyły się wycieczki, 
imprezy integracyjne, a także 
spotkania i prezentacje, które 
miały za zadanie zwiększyć 
wiedzę uczestników na temat 
sąsiadów i ich kultury.

Młodzież pierwszego dnia 
spotkała się na zajęciach inte-
gracyjnych oraz na wspólnych 
warsztatach, aby lepiej się 
poznać. Na drugi dzień mło-
dzież została oprowadzona 
po Rynku we Lwowie, gdzie 
obchodzono święto narodo-
we. Cały rynek i okolice były 
przepełnione żołnierzami oraz 
postaciami historycznymi. 
Trzeciego dnia uczestnicy 
wymiany poznawali historię 
obu państw. Dzień zakończył 
się wspólnymi zabawami na 
świeżym powietrzu.

Nazajutrz młode pokolenie 
udało się do miejscowości 
Jaworowa, gdzie mogli poznać 
historię tego miasta. Grupa 
również udała się na zajęcia 
malowania kawą. Młodzież po 
zajęciach udali się do swojego 
hotelu, gdzie spotkali się z 
Wójtem Gminy Miedzicho-
wo dr Stanisławem Piechotą, 
Senatorem RP Janem Filipem 

Libicki oraz współpracow-
nikami. Kolejny dzień roz-
począł się zespołową  pracą 
nad szablonami do wspólnej 
graffiti pn.: ART Life. Graffiti 
polegało na połączeniu dwóch 
państw, które mają inne nieco 
życiowe doświadczenia.  Po-
przez wspólne szkicowanie 
oraz malowanie, mogli poznać 
swoje kultury . Ostatniego 
dnia młode pokolenie udało 
się na dokończenia pracy nad 
graffiti na wolnym powietrzu. 
Dzień zakończył się wspólnym 
obiadem oraz pożegnaniem.

Zrealizowany projekt dowo-
dzi, że nawet garstka uczniów 
z małej miejscowości razem z 
inną, niewielką, mieszkającą 
setki kilometrów dalej grupą, 
mającą nieco inne życiowe 
doświadczenia podczas jed-
nego spotkania może zrobić 
wokół siebie nieco dobrego 
zamieszania, a przy okazji zo-
stać zauważona przez innych. 
Wierzymy przy tym, że projekt 
przyczynił się do zmiany świa-
topoglądu wielu osób, dzięki 
czemu w przyszłości szybciej 
uda im się zaakceptować in-
nych ludzi.

Integracja Polsko - Ukraińska 
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W październiku obchodzimy 
"Dzień Seniora" i z tej okazji 
mieliśmy zaszczyt gościć w 
naszej bibliotece "Trzcielskich 
Seniorów" i mieszkańców 
Trzciela. Święto to uczciliśmy 
koncertem ballad Leonarda 
Cohena w wykonaniu Kuby 
Michalskiego. Usłyszeliśmy 
między innymi, takie utwory 
tego, bardzo znanego pieśnia-
rza i poety kanadyjskiego, jak: 
"Alleluja", "Zuzanna", "Niebie-
ski prochowiec", "Tańcz mnie 

po miłości kres". Uzupełnie-
niem koncertu były kompo-
zycje Kuby Michalskiego 
do tekstów Adama Asnyka, 
Leopolda Staffa, Bolesława 
Leśmiana. 

NASZYM "TR ZCIEL-
SKIM SENIOROM" ŻYCZY-
MY DŁUGICH LAT ŻYCIA 
W DOBRYM ZDROWIU, 
SAMYCH RADOŚCI, PO-
CZUCIA HUMORU I SPEŁ-
NIENIA MARZEŃ.

B.P.M. i G. w Trzcielu

„Dzień Seniora” w Bibliotece 
w Trzcielu

Jakie inwestycje są w 
trakcie realizacji lub się 
rozpoczną?
Zakończyliśmy największą 
tegoroczną inwestycję, czyli 
przebudowę ulicy Piłsud-
skiego w Nowym Tomyślu. 
Położono nową nawierzch-
nię z kostki granitowej, 
pojawiły się nowe, energo-
oszczędne lampy i nowe 
nasadzenia, a także wiele 
obiektów małej architek-
tury. Ta ulica czekała na 
remont od wielu, wielu lat. 
Niech każdy sam oceni jaki 
jest efekt końcowy. Roboty 
budowlane prowadzone były 
na odcinku 320 metrów, a 
ich koszt wyniósł ok. 4,5 
miliona złotych.
Z dużych, trwających wciąż 
inwestycji muszę wymie-
nić budowę parkingu w 
pobliżu szpitala powiato-
wego (u zbiegu ulic Szpi-
talnej i Świerkowej). Koszt 
tych robót to pół miliona 
złotych. Ponadto budujemy 
duże rondo na skrzyżowa-
niu ulic Janusa, 3 Stycznia 
i Ślósarskiego. Jego koszt 
to ponad milion złotych. 
Roboty budowlane powinny 
zostać zakończone jeszcze 
w tym roku.
Wszystko wskazuje też 
na to, że „pod choinkę” 
uruchomimy zadaszo-
ne lodowisko za ponad 
milion złotych. Takiego 
obiektu brakuje w regio-
nie i liczę, że przyciągnie 
mieszkańców sąsiednich 
gmin: Wolsztyna, Gro-
dziska Wlkp., Zbąszynia, 
Rakoniewic, Opalenicy i 
Pniew. 

Trwają liczne prace pro-
jektowe i mam nadzieję, 
że niedługo przejdziemy 
do fazy ich realizacji. W 
wielu rankingach widać 
dynamiczny rozwój Gminy 
Nowy Tomyśl i dlatego 
stawiam na poprawę warun-
ków życia, w szczególności 
młodych rodzin z małymi 
dziećmi. Moim głównym 
celem w przyszłym roku 
będzie przebudowa ist-
niejącego żłobka (ilość 
dzieci zwiększy się z 75 do 

aż 155). Równie ważnym 
wyzwaniem będzie budowa 
nowego, dużego przedszko-
la z gotowych płyt. Nowe 
przedszkole ma mieć 8 
oddziałów, czyli pomieści 
aż 200 przedszkolaków. 
Część budynku byłaby 
przeznaczona na Centrum 
Usług Wspólnych, czyli 
administrację oświatową. 
Pomieszczenia przedszkol-
ne mają być wyposażone w 
sprzęt, który umożliwiałby 
naukę języków obcych. Ma 

to być nowoczesny budynek 
wyposażony w rozwiązania 
ekologiczne.

W planach mam jeszcze 
jedną, kosztowną inwestycję 
– budowę sieci kanalizacyj-
nej do miejscowości Sątopy. 
Mówimy o sporej kwocie 
ok. 12 milionów złotych. 
Bez dofinansowania ze-

wnętrznego trudno będzie 
nam zrealizować tę inwesty-
cję. Z budżetu gminy trzeba 
będzie wydać 7 milionów, z 
kolei liczymy na możliwość 
otrzymania preferencyjnych 
pożyczek lub dotacji na 
poziomie 5 milionów. Ale 
w końcu inwestycja ta ma 
służyć poprawie warunków 
życia mieszkańców obsza-
rów wiejskich. Mamy zmo-
dernizowaną i nowoczesną 
oczyszczalnię ścieków, więc 
włączenie do sieci kolejnych 
kilkuset klientów ma sens.

Jak wygląda rewitalizacja 
Ogrodu Zoologicznego i 
Parku Feliksa?
W najbliższych tygodniach 
wyrównamy i utwardzimy 
kilka alejek gruntowych 
na terenie Parku Feliksa i 
ZOO. Będziemy również 
starać się o dofinansowa-
nie z nowego programu. 

Chcielibyśmy dwukrotnie 
powiększyć obszar istnieją-
cego ogrodu zoologicznego. 
Jest on sercem naszego 
parku. Stanowi atrakcję 
turystyczną, szczególnie dla 
dzieci. Marzy nam się mała 
palmiarnia wraz z nowym 
wejściem do ZOO. Ponadto 
zamierzamy sprowadzić 
kilka rodzimych gatunków 

fauny, np. niedźwiedzia 
brunatnego i wilka. Ale nie 
zrobimy tego wszystkiego 
bez dużego dofinansowania.

Również w samym Parku 
Feliksa wiele się dzieje i 
będzie dziać. Postawiliśmy 
automatyczną toaletę przy 
wejściu, pojawiły się krzy-
we zwierciadła oraz tzw. 
inteligentna ławka.

Jesteśmy w fazie projek-
towej zupełnie nowego 
budynku usługowo-admi-
nistracyjnego. Jedna część 
budynku przeznaczona 
będzie dla pracowników 
zieleni, a druga część 
służyłaby jako kawiarnia 
dla zwiedzających nasz 30 
hektarowy park z ogrodem 
zoologicznym. Oprócz tego 
trwają prace projektowe 
wieży widokowej również w 
Parku Feliksa. Jej planowa-

na wysokość ma wynosić 30 
metrów. Zamierzam złożyć 
do końca października 
wniosek o dofinansowanie, 
aby uzyskać wsparcie do 85 
% wartości tej inwestycji.
Ponadto już niedługo kupu-
jemy pływającą fontannę do 
naszych stawków. 
A w strefie sportu doło-
żymy coś dla młodych – 
pumptrack dla rowerzystów 
i miłośników rolek.
To wszystko po to, aby park 
z ZOO były magnesem 
przyciągającym mieszkań-
ców i turystów z dziećmi. 
To są ogromne, zielone 
płuca naszego miasta i tu 
naprawdę można się zrelak-
sować!

A co pan powie na temat 
ścieżek rowerowych?
Trwają prace projektowe 
ścieżek rowerowych – 
jedna przy drodze woje-
wódzkiej, w kierunku na 
wjazd na pas autostradowy 
(okolice Przyłęku). Kolejną 
jest szlak rowerowy przez 
las z Sękowa w kierunku 
granicy z Gminą Zbąszyń.  
Ponadto czekamy aż pro-
jektant ścieżki rowerowej z 
Nowego Tomyśla do Borui 
Kościelnej dokona uzu-
pełnień wskazanych przez 
Wojewodę Wielkopolskie-
go. Dopiero po wydaniu 
przez niego decyzji na 
realizację tej inwestycji 
gmina przekaże komplet 
dokumentacji projektowo
-kosztorysowej do realiza-
cji przez wykonawcę, czyli 
Wielkopolski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich.

Dynamiczny rozwój Gminy Nowy Tomyśl
Z Włodzimierzem Hibnerem – burmistrzem Nowego Tomyśla rozmawia Franciszek Gwardzik.

SZENIA DO REDAKCJI !!!                                 

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)  oraz uchwały Rady Miejskiej w Trzcielu  Nr

V/44/2019 z  dnia  25.04.2019  r.  zawiadamiam  o  wyłożeniu  do publicznego  wglądu  projektu

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15 listopada do 5 grudnia 2019 r. w

Urzędzie Miejskim w Trzcielu  ul. Poznańska 22, pokój nr 8 w godzinach od 900  do 1500  oraz na

stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego. Zmiana dotyczy ustaleń

dla obszaru oznaczonego symbolem 6P/U w zmienianym planie uchwalonym przez Radę Miejską

w Trzcielu uchwałą Nr XXIII/156/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.

Dyskusja  publiczna  nad  rozwiązaniami  przyjętymi  w  projekcie  zmiany  miejscowego planu

zagospodarowania  przestrzennego  odbędzie  się  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Trzcielu  w

pokoju nr 8 w dniu 22 listopada 2019 r. o godz. 1000.

Zgodnie z  art.  18 ustawy,  każdy,  kto kwestionuje  ustalenia  przyjęte  w projekcie  miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego,  może  wnieść uwagi.  Uwagi  należy składać na piśmie

do Burmistrza  Trzciela  z  podaniem  imienia  i nazwiska  lub  nazwy  jednostki  organizacyjnej  i

adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do  dnia

23 grudnia 2019 r.,  ustnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty

elektronicznej  urzad@trzciel.pl. Uwaga powinna zawierać także oświadczenie osoby składającej

uwagę  dotyczące  przetwarzania  i  udostępniania  danych  osobowych  na  potrzeby  procedury

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Trzciela.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

W wielu rankingach widać dynamiczny roz-
wój Gminy Nowy Tomyśl i dlatego stawiam 
na poprawę warunków życia, w szczególności 
młodych rodzin z małymi dziećmi. 

„W wielu rankingach widać dynamiczny roz-„W wielu rankingach widać dynamiczny roz-
wój Gminy Nowy Tomyśl i dlatego stawiam „wój Gminy Nowy Tomyśl i dlatego stawiam 
na poprawę warunków życia, w szczególności „na poprawę warunków życia, w szczególności „„



Str. 6 POWIATY-GMINY
31 października 2019

Maksymalne dofinanso-
wanie inwestycji w progra-
mie „Szatnia na medal”, 
którym może wesprzeć 
samorząd województwa, 
to kwota 100.000 złotych. I 
właśnie takie maksymalne 
dofinansowanie otrzymała 
gmina Wolsztyn. W ramach 
„Szatni na medal” nowe ob-
licze uzyskają cztery obiek-
ty, a szacowana całkowita 
wartość inwestycji to ponad 
200 tysięcy złotych. 

Umowę dotyczącą przekazania 
dofinansowania podpisał dziś 
(17 października) Jacek Bogu-
sławski, członek zarządu wo-
jewództwa wielkopolskiego, 
wspólnie z Wojciechem Lisem, 
burmistrzem Wolsztyna, przy 
kontrasygnacie skarbnika gmi-
ny, Anny Prządki. 

- Bardzo się cieszę, ze może-
my wspomóc gminę Wolsztyn 
maksymalną kwotą dofinan-
sowania przewidzianą w pro-
gramie „Szatnia na medal”. 
To program, który funkcjonuje 
bardzo dobrze, choć zdajemy 
sobie sprawę, że beneficjenci 
muszą w swoich budżetach 
zabezpieczyć podobną kwotę 
na realizacje inwestycji, po-
nieważ tak jest skonstruowa-
na „Szatnia na medal”. Nie 
zmienia to faktu, że dzięki 
temu programowi możemy re-

montować pomieszczenia, czy 
obiekty szatniowe, socjalne, 
które przecież powinny speł-
niać określone standardy, by 
móc dobrze służyć mieszkań-
com. Serdecznie gratuluję tej 
inwestycji gminie Wolsztyn, 

i mam nadzieję, że niedługo, 
jeśli wnioski przejdą pozy-
tywnie procedury, będziemy 
mogli podpisać kolejne umowy 
– mówi Jacek Bogusławski, 
członek zarządu województwa 
wielkopolskiego.

Jakie remonty zostały 
zrobione w ostatnim czasie 
w szkołach średnich?
Podlegają nam trzy takie pla-
cówki: Zespół Szkół Ogólno-
kształcących w Wolsztynie, 
Zespół Szkół Zawodowych w 
Wolsztynie oraz Zespół Szkół 
Rolniczych i Technicznych                   
w Powodowie. W tym roku 
zrobiliśmy remont dachu w 
ogólniaku – to ostatni etap 
modernizacji zabytkowego 
budynku. Jesteśmy w trakcie 
wdrażania programu „Szatnia 
na medal”. Ponadto moder-
nizujemy salę gimnastyczną 
w Powodowie. To na razie 
tyle, ponieważ poprzednicy 

zostawili nam w budżecie 
skromne fundusze na oświa-
towe remonty.

A jak wygląda sytuacja z 
inwestycjami drogowymi?
Ruszą pełną parą w przyszłym 
roku i będą znaczące. Przetargi 
już zostały ogłoszone.  Przede 
wszystkim otrzymaliśmy pie-
niądze na drogę Powodowo 
- Kiełpiny - Tuchorza. War-
tość tej inwestycji to blisko 
12 milionów złotych, z czego 
70% wynosi dotacja z budżetu 
państwa,  a 30% to wymagany 
wkład własny – połowę zabez-
pieczy Powiat Wolsztyński, 
połowę – Gmina  Siedlec. 

Drugą inwestycją będzie droga 
Bucz - Przemęt. Jej wartość 
to około 6,5 miliona złotych. 
70% kosztów pokryje budżet 
państwa, 30% sfinansują po 
połowie: Powiat Wolsztyński 
i Gmina Przemęt. Są jeszcze 
inwestycje, na które nie do-
staliśmy dotacji, ale czekają na 
tzw. liście rezerwowej. Chodzi 
o remont ulicy Lipowej w 
Wolsztynie i odcinka drogi w 
Adamowie.

Jedną z najbardziej bulwer-
sujących opinię publiczną 
spraw jest zadłużenie 
powiatowego szpitala w 
Wolsztynie.

Z dniem 1 października roz-
wiązaliśmy umowę z dotych-
czasowym dyrektorem Tade-
uszem Tofelem.  Ogłosiliśmy 
już konkurs na to stanowisko. 
Do czasu powołania nowego 
dyrektora, SPZOZ-em kieruje 
Karol Mońko. Jeżeli chodzi 
o zadłużenie szpitala, na tle 
innych lecznic powiatowym 
nasza sytuacja nie jest taka 
zła. Zresztą wszystkie szpi-
tale w Polsce borykają się z 
dużymi problemami finanso-
wymi. Wynikają one z braku 
środków na pełne zapewnienie 
bezpieczeństwa zdrowotnego 
naszych mieszkańców oraz 
niewystarczającej liczby le-

karzy i pielęgniarek.

Mówi się o prawdopodob-
nej fuzji trzech szpitali 
powiatowych: z Wolsztyna, 
Grodziska Wlkp. i Nowego 
Tomyśla. Na czym to ma 
polegać?
W gronie trzech starostów 
i ekspertów próbujemy do-
prowadzić do konsolidacji 
szpitali. Ma to sens, ponieważ 
nasze lecznice dzieli ledwie 25 
km. Być może ta konsolidacja 
przyniesie oczekiwany efekt 
czyli zmniejszenie kosztów 
funkcjonowania i polepszenie 
jakości usług. Analizujemy 
wszystkie aspekty tych zmian.

Wolsztyn na maksa!

Fuzja szpitali dla dobra pacjentów
Ze starostą wolsztyńskim Jackiem Skrobiszem rozmawia Franciszek Gwardzik

W niedzielę 20 październi-
ka 2019 w hali sportowej 
SP3 rozegraliśmy turniej 
siatkówki mężczyzn o 
puchar burmistrza Nowego 
Tomyśla na rok 2019.

Organizatorem imprezy był 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Nowym Tomyślu.

Tym razem udział w zawo-
dach wzięła rekordowa ilość 
15 drużyn, które przyjechały z 
Wielkopolski oraz z Lubuskie-
go, a co cieszy sporo drużyn 
reprezentowało Nowy Tomyśl.  

Punktualnie o godzinie 
10:00 przystąpiliśmy do ofi-
cjalnego powitania zawodni-
ków oraz otwarcia turnieju. 
W imieniu burmistrza Nowego 
Tomyśla wszystkich zgroma-
dzonych powitał Wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej 
pan Wojciech Andryszczyk. 
Oficjalnego otwarcia dokonał 
Przewodniczący Nowotomy-
skiej Rady Sportu pan Krzysz-
tof Szeffner.

Po wcześniejszym losowa-
niu ustalono 4 grupy i rozpo-
częto zmagania, które odbyły 
się na 3 boiskach jednocześnie.

Po zaciętej rywalizacji z każ-
dej z grup wyszły po 2 najlep-
sze drużyny, które zmierzyły 
się w ćwierćfinałach:
a Ramole ’68 – Tim Trans 
Runo 0:2
a Polley Bolls Drezdenko – 
Pyry z Dzikiem 0:2
a Ci coś grają – Acapulco 
Stallion 2:0
a Orki z z Majorki – Cicho-
ciemni 0:2

Po krótkiej przerwie zostały 
rozegrane mecze półfinałowe:
a Cichociemni – Pyry z Dzi-
kiem 2:0
a Ci coś grają – Tim Trans 
Runo 2:0

Około godziny 15 przystąpi-

liśmy do rozegrania meczów 
finałowych.

W meczu o 3 miejsce „Pyry 
z Dzikiem” pokonały po za-
ciętym pojedynku „Tim Trans 
Runo” 2:0 i tym samym upla-
sowali się na 3 pozycji.

Niestety, nie doszło do meczu 
o 1 miejsce pomiędzy „Ci 
coś grają” a „Cichociemni”, 
ponieważ ekipa „Cichociem-
nych” musiała opuścić turniej 
ze względu na planowany do 
rozegrania mecz ligowy w 
Luboniu.

Tym samym drużyna „Ci coś 
grają” zajęła 1 miejsce.

Chcielibyśmy nadmienić, że 
zespół „Ci coś grają” to zespół 
złożony z nowotomyskich za-
wodników, którzy od dawna 
godnie reprezentują naszą 
gminę w wielu rozgrywkach 
w Wielkopolsce.

Podsumowania turnieju 
dokonał menedżer OSiR – 
Tomasz Radwan, natomiast 
wręczenia pucharów oraz 
medali dokonali ponownie 
panowie: Wojciech Andrysz-

czyk i Krzysztof Szeffner, 
którzy na koniec podziękowali 
zawodnikom za przybycie i 
udział w turnieju o puchar 
burmistrza Nowego Tomyśla 
na za rok 2019.

Poniżej przedstawiamy dru-
żyny, które brały udział w 
mistrzostwach:
a Milesza Targowa Górka
a Milesza II Targowa Górka
a Pyry z Dzikiem
a Polley Bolls Drezdenko
a Ci coś grają
a Ramole ’68
a Młodzi szybcy i wściekli
a Tim Trans Runo
a Acapulco Stallion
a Orki z z Majorki
a Kompromitacja
a Cichociemni
a Drużyna w 5 minut
a Sokoły
a Ramoli

Na koniec chcielibyśmy po-
dziękować panu dyrektorowi 
hali SP3 panu Dariuszowi 
Pilzowi za udostępnienie hali 
oraz przygotowanie boisk, 
oraz Tomaszowi Grześkowia-
kowi za pomoc przy organiza-
cji imprezy.

Siatkarze o Puchar Burmistrza

Rozpoczynamy zapisy do Nowotomyskiej Ligi Halowej 
- JAKO CUP IV

Szczegółowy regulamin 
http://osirnt.pl/2019/10/23/jako-cup-iv/

Ilość drużyn jest ograniczona do 9 ekip.
Początek rozgrywek 17.11.2019.

O kolejności decyduje data zgłoszenia.
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Wiesław Szczepański 
inauguruje swój mandat 
poselski. W czwartek ode-
brał oficjalne zaświadczenie 
o wyborze. Dziś podczas 
konferencji prasowej zapo-
wiedział, że swoje pierw-
sze zapytanie skieruje do 
prezydenta Leszna – będzie 
ono dotyczyło Teatru Miej-
skiego, a w szczególności 
kwestii zwolnienia Beaty 
Kawki i tego, ile będzie ono 
kosztowało podatników

Wybrany z listy SLD do Sejmu 
Wiesław Szczepański wrócił 
właśnie z Warszawy, gdzie 
wziął udział w szkoleniu dla 
nowych posłów i odebrał za-
świadczenie PKW o wybo-
rze. Pierwsze posiedzenie 
nowej kadencji odbyć się ma 
12 listopada, jednak poseł 
Szczepański już zapowiada, że 
poważnie zabiera się do pracy. 

-Pierwsze zapytanie posel-
skie skieruję do prezydenta

Leszna, będzie ono doty-
czyło Teatru Miejskiego - po-
wiedział. Chodzi zwłaszcza o 
sprawę zwolnienia Beaty Kaw-
ki, kierownika artystycznego 
TM. Powodem, jaki w maju 
ubiegłego roku podał były 
już dyrektor Błażej Baraniak, 
była utrata zaufania i działa-
nia na szkodę teatru. Kawka 
skierowała sprawę do sądu 
pracy. Dwa tygodnie temu, już 

podczas trwającego procesu 
kierownictwo teatru uznało 
powództwo, przyznając jej 
rację. Efektem jest orzeczenie 
o wypłaceniu Beacie Kawce 
30 tysięcy złotych odszkodo-
wania. 

-Takie stanowisko teatru 
otwiera pani Kawce drogę do 
dalszych roszczeń, ponieważ 
wpis o działaniu na szkodę te-
atru praktycznie zablokowało 
jej możliwość ubiegania się o 
pracę - powiedział Wiesław 
Szczepański - możliwe, że za 
chwilę wynajmie ona prawni-
ków, którzy złożą pozew o na 
przykład 100 tysięcy złotych. 
Poseł będzie domagał się wyja-
śnień, kto jest odpowiedzialny 
za taką sytuację. -Jeśli uznano, 
że nie można współpracować z 
panią Kawką, wystarczyło po 
prostu rozwiązać umowę bez 

podawania takich przyczyn, 
a jeśli rzeczywiście działała 
na szkodę, trzeba było bronić 
tego przed sądem - powiedział 
Szczepański - dla mnie to, co 
się stało, jest działaniem na 
szkodę miasta. 

Poseł dodał, że pytanie 
dotyczyć będzie też przed-
stawień, które po zwolnieniu 
Beaty Kawki poszły „w 
odstawkę”, mimo że po-
niesiono spore nakłady na 
ich przygotowanie. Zapyta 
także o umowę z Urzędem 
Marszałkowskim - zakłada 
ona 10-letnie dofinansowanie 
działalności teatru w wysoko-
ści 1,4 miliona złotych rocz-
nie; zdaniem Szczepańskiego 
brak tu zapisów mówiących 
o uwzględnieniu wskaźników 
inflacyjnych. 

Radio Elka

Chcemy w ciągu najbliż-
szych dwóch lat dopro-
wadzić do powstania 
pieszo-rowerowego traktu 
łączącego Aleje Konstytucji 
3 Maja z ulicą Mickiewicza 
– poinformował prezydent 
Łukasz Borowiak. Ma on 
przebiegać przez Antoniny i 
za Osiedlem Ogrody, przez 
nowe przejście z sygnaliza-
cją na dawnej „Piątce”. 

Przy okazji dyskusji o prze-
znaczeniu dodatkowych środ-
ków na rewitalizację terenu 
przy planowanym pomniku 
Armii Krajowej prezydent Łu-
kasz Borowiak poinformował 
radnych o koncepcji nowego 
traktu pieszo-rowerowego łą-
czącego wschodnie dzielnice 
miasta z centrum. -Ma to być 
wydłużenie obecnie istniejącej 
Drogi św. Jakuba - powie-
dział. Tę nazwę nosi ścieżka 
pieszo-rowerowa położona na 
północnych obrzeżach Osiedla 
Wieniawa, biegnąca od ul. 
Osieckiej do Alei Konstytucji 
3 Maja. Pielgrzymowanie 
szlakami św. Jakuba, wiodą-
cymi przez całą Europę aż 
do Santiago di Compostela w 
Hiszpanii staje się coraz bar-
dziej popularne, pielgrzymi od 
czasu do czasu zahaczają też 
o Leszno, ponieważ właśnie 
przez nasze miasto wiedzie 
tak zwana Wielkopolska Dro-
ga św. Jakuba z Mogilna do 
Głogowa. 

Zdaniem prezydenta szlak 
ułatwi też komunikację mię-
dzy wschodnimi dzielnicami 
miasta a centrum. W tym 
celu planowanych jest kilka 
inwestycji. -Chcemy wytyczyć 
nowe przejście przez Aleje 
Konstytucji 3 Maja na wyso-
kości Drogi św. Jakuba, oczy-
wiście z sygnalizacją świetlną 
- powiedział Łukasz Borowiak 
- badania natężenia ruchu 
wskazują, że po wybudowa-
niu obwodnicy Leszna jest to 
możliwe. Dalej utwardzona ma 
być także gruntowa obecnie 
droga na zapleczu Osiedla 
Ogrody do ulicy Ostroroga. 
Następnie trakt ma dochodzić 
do ul. Mickiewicza na wyso-
kości przejścia dla pieszych na 
wysokości auli PWSZ, gdzie 
połączy się ze ścieżką przy po-
mniku AK i Alejami Słowac-
kiego. -Udało się nam dojść do 
porozumienia z właścicielem 
terenu, na którym znajduje się 
supermarket Lidl - powiedział 
prezydent - w przyszłym roku 
market zostanie przebudowa-
ny, w związku z tym możliwe 
będzie poprowadzenie ciągu 
pieszo-rowerowego na prze-
dłużeniu ul. Ostroroga. Cała 
dłuższa Droga św. Jakuba ma 
być gotowa w ciągu dwóch lat, 
choć prezydent zastrzega, że 
zależy to przede wszystkim od 
nastawienia Rady Miejskiej do 
planowanych inwestycji. 

Radio Elka
(Fot. Jarek Adamek)

Jeszcze w tym roku roz-
pocznie się modernizacja 
leszczyńskiego ratusza. 
Przetarg na to zadanie 
wygrała firma Orlikon z 
Poznania, która zapropo-
nowała najkorzystniejszą 
ofertę. W przyszłym tygo-
dniu ma zostać podpisana 
umowa. Od tego momentu 
wykonawca będzie miał 30 
dni na wejście na plac bu-
dowy. Po remoncie ratusz 
będzie miał barwy beżowo-
szare.   

Na przetarg wpłynęły trzy 
oferty. - Najkorzystniejszą 
złożyła firma Orlikon z Po-
znania, która zaproponowała 2 
mln 400 tys. zł - powiedziała 
Lucyna Gbiorczyk z biura 
prasowego Urzędu Miasta 
Leszna. Pozostały opiewały 
na kwoty ponad 2 mln 800 
tys. zł oraz 3 mln 500 tys. zł. 
Wszyscy dawali taką samą 
gwarancję jakości, a miano-
wicie 60 miesięcy. 

Kolejnym krokiem będzie 
podpisanie umowy. - Mamy 
nadzieję, że uda się to zrobić w 
przyszłym tygodniu. Po pod-
pisaniu umowy wykonawca 
będzie miał 30 dni na wejście 
na plac budowy i rozpoczęcie 
prac - dodała L.Gbiorczyk. Ra-
tusz zostanie zasłonięty rusz-

towaniami, choć nie wiadomo 
jeszcze, która strona będzie 
remontowana jako pierwsza. 

Najbardziej widocznym 
efektem robót będzie zmiana 
kolorystyki ratusza. Najważ-
niejsza budowla w mieście bę-
dzie pomalowana w kolorach 
beżowym i szarym. Wcześniej 
trzeba przeprowadzić szereg 
prac osuszających i zabez-
pieczających. W zakres robót 
wchodzi też wykonanie nowej 
instalacji odgromowej. 

Koszt inwestycji zostanie 
pokryty z budżetu miasta. 

Radio Elka
(Fot. Łukasz Witkowski/UM Leszna)

W Bibliotece Ratuszowej 
odbyła się promocja książki 
poświęconej Mieczysławowi 
Opatrnemu, wybitnemu 
leszczyńskiemu adwokato-
wi zamordowanemu przez 
Niemców 80 lat temu. Auto-
rem biografii jest Damian  
Małecki

Mieczysław Opatrny przecięt-
nemu mieszkańcowi Leszna 
znany jest przede wszystkim 
jako jeden z obywateli miasta 
zamordowanych przez Niem-
ców w publicznej egzekucji 21 
października 1939 roku. Dwa 
lata temu radni Leszna nadali 
jego imię rondu położonemu 
na Osiedlu Zamenhofa. Przy-
bliżenia postaci dra Opatrnego 
podjął się Damian Małecki, 
prezes

Związku Towarzystw Gim-
nastycznych Sokół w Polsce i 
doktorant Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, który napisał po-
święconą mu książkę „Szkoła 
życia” wydaną w serii Cives 
nostri. -Mieczysław Opatrny 
był wybitnym adwokatem, ale 
także działaczem społecznym, 
aktywnym w kilku stowa-
rzyszeniach - mówi Damian 
Małecki - zająłem się jego 

postacią zwłaszcza ze względu 
na zaangażowanie w Towarzy-
stwo Gimnastyczne Sokół. 

Autor opisuje wiele niezna-
nych szerzej faktów z życia 
adwokata - jednym z nich jest 
na przykład czeskie pochodze-
nie oraz to, że podczas służ-
by wojskowej przez pewien 
czas, przez pomyłkę, uznano 
go za… dezertera. Małec-
ki poświęca też dużo uwagi 
działalności społecznej oraz 
publicystycznej Mieczysława 
Opatrnego. -Ciekawostką jest 
jego udział w dyskusji, jak po-
winno nazywać się mieszkań-
ca Leszna, obstawał za formą 
„lesznianin” - mówi Małecki. 
Wreszcie szczegółowo opisano 
ostatnie tygodnie życia praw-
nika, który stanął na czele 
Komitetu Obywatelskiego, 
sprawującego polską władzę 
w Lesznie do zajęcia go przez 
Niemców. Po zadenuncjowa-
niu przez niemieckiego miesz-
kańca miasta został aresztowa-
ny 18 października 1939 roku, 
trzy dni później stanął przed 
plutonem egzekucyjnym pod 
ścianą więzienia przy Placu 
Kościuszki. 

Radio Elka
(Fot. Jarek Adamek)

Pierwsze zapytanie 
– o Teatr Miejski 

Wydłużyć Drogę św. Jakuba  Orlikon wygrał przetarg 
na remont ratusza 

Leszczyniak czy lesznianin? 

W tych wyborach pobiliśmy 
kilka rekordów – mó-
wił podczas konferencji 
prasowej poseł i lider PiS 
w okręgu kalisko-leszczyń-
skim. Jednym z nich jest 
ponad 60 tysięcy głosów 
na samego Dziedziczaka. 
Jedynym niepowodzeniem 
była senacka przegrana 
Adama Kośmidra, jednak 
ten uważa, że nie popełnił w 
kampanii żadnych błędów. 

Pierwszym z wymienionych 
przez posła Jana Dziedziczaka 
rekordów był jego wynik - 60 
599 głosów. -To najwyższy wy-
nik w tym regionie zarówno w 
latach międzywojennych, jak 
i współczesnych - powiedział. 
Inne rekordy wymienione 
przez posła to najlepszy wynik 
partii we wszystkich wyborach 
od 1991 roku, zarówno w 
liczbie głosów, jak i procen-
towy, najwyższa frekwencja 
wyborcza i ponowne zdobycie 
samodzielnej większości par-
lamentarnej.

-Za to wszystko bardzo dzię-
kuję wyborcom, zwłaszcza 
tym z subregionu leszczyń-
skiego - mówił Dziedziczak. 

Poseł podziękował też za 
wynik Adama Kośmidra, 
kandydata PiS do Senatu. 
-Nie udało się, ale dlatego, 
że sukces odniosła kampania 
„wszyscy, byle nie PiS” - mó-
wił - jednak wynik, prawie 60 
tysięcy głosów jest bardzo do-
bry. Dziedziczak podziękował 
także za wsparcie obecnemu 

na konferencji Markowi So-
wie, również kandydującemu 
do Sejmu radnemu Sejmiku 
Województwa Wielkopol-
skiego. 

Adam Kośmider podkreślił, 
że senacka przegrana nie 
podcięła mu skrzydeł. -Mam 
wrażenie, że nie były to wy-
bory za kimś, tylko przeciwko 
komuś - powiedział - jednak 
moje ponad 59 tysięcy głosów 
to ogromny progres w stosun-
ku do 33 tysięcy sprzed trzech 
lat. Podziękował też za wal-
kę zwycięzcy, Wojciechowi 
Ziemniakowi z KO. Kandydat 
zapytany o to, czy dostrzega 
jakieś błędy swojej kampanii 
odpowiedział, że nic takiego 
nie przychodzi mu do głowy. 
-Bardzo ciężko pracowałem, 
nie mam sobie nic do zarzu-
cenia - zapewnił. Padło też 
pytanie o koszty kampanii. 
-Największe to stres, nieobec-

ność w domu, nadwyrężone 
zdrowie - powiedział, jednak 
nie wymienił żadnych kwot; 
jak zaznaczył limit jego wy-
datków w kampanii był wyż-
szy niż 20 tysięcy złotych. 
-Za kilka miesięcy będzie 
można sprawdzić finansowa-
nie kampanii, bo dane na ten 
temat są jawne - dodał Jan 
Dziedziczak. 

Zapytaliśmy posła, czy jego 
wynik zostanie wzięty pod 
uwagę przy konstruowaniu no-
wego rządu (Jan Dziedziczak 
w przeszłości był już i rzecz-
nikiem rządu i wiceministrem 
spraw zagranicznych). -Mam 
nadzieję, że nie - odpowie-
dział, choć zapytany, czy roz-
mawia się z nim o obsadzeniu 
rządowych stanowisk, był 
już mniej stanowczy. -Jestem 
asertywny, zobaczymy na ile 
- stwierdził tajemniczo. 

Radio Elka

PiS podsumowuje wybory
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Z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej Starosta Kościań-
ski wyróżnił nagrodami 
pedagogów zatrudnionych 
w placówkach oświato-
wych prowadzonych przez 
Powiat. 

Henryk Bartoszewski spotkał 
się z nauczycielami i pedago-
gami 16 października 2019 
roku w Starostwie Powiato-
wym w Kościanie. W spotka-
niu uczestniczyli Zbigniew 
Franek, Wicestarosta Ko-
ściański i Iwona Bereszyńska, 
Przewodnicząca Rady Powiatu 
Kościańskiego. 

W tym roku nagrody Starosty 
otrzymali:
a Adela Drgas – psycholog 
Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Kościanie,
a Jerzy Gąsiorowski – nauczy-
ciel wychowania fizycznego w 
Zespole Szkół Specjalnych w 
Kościanie,
a Anna Violetta Skiba – na-
uczyciel matematyki w Zespo-
le Szkół Ponadpodstawowych 
w Kościanie,
a Monika Oleszak – wice-
dyrektor, nauczyciel fizyki, 
informatyki, technologii in-
formacyjnej i przedmiotów 
zawodowych w  Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych w Nie-
tążkowie,
a Magdalena Dyszkiewicz 
– dyrektor Zespół Szkół Spe-
cjalnych im. M. Konopnickiej,
a Małgorzata Durek – dyrek-
tor Zespołu Szkół Ponadpod-
stawowych w Kościanie,
a Grażyna Majchrzycka – dy-
rektor Poradni Psychologiczno 
– Pedagogicznej w Kościanie.

Gratulacje i życzenia otrzy-
mała Arleta Adamczak – Puk, 
dyrektor Zespołu Szkół Ponad-
podstawowych w Nietążkowie.

Zwracając się do nauczycieli 
H. Bartoszewski wspominając 
o sytuacji w oświacie, powie-
dział: - Spotkaniem, przyję-
ciem i kwiatami chcemy wam 
podziękować za prowadzenie 
trudnej dziedziny życia spo-
łecznego, jaką jest edukacja. 
Edukacja, która w ostatnich 
latach - nie czasach - a latach, 
przeżywa wstrząsy. Ciągle 
przy niej eksperymentujemy 
i poszukujemy nowych dróg. 
Nie tylko metod, ale zmian w 
podstawach programowych i 
w programach. Nauczyciele 
mają szczególnie trudny czas 
chaosu – zaznaczył starosta. 
- Każdy wypracowuje sobie 
model pracy. Ten model w 
przypadku nauczycieli ulega 
ciągle ruinie i trzeba od nowa 
przymierzać się do rozwiązań, 
które z rożnych względów są 
forsowane, przekazywane, 
wcielane w życie – podkreślał 
H. Bartoszewski.

Starosta mówił o trudno-
ściach, które wprowadzane 
zmiany wymusiły na szko-
łach i samorządach. – Teraz 

w szkołach ponadpodstawo-
wych pojawiły się dwa różne 
modele nauczania. I obydwa 
te modele trzeba prowadzić. 
Rodzi to utrudnienia lokalowe, 
finansowe i kadrowe. Rodzi 
to trudności w organizacji 
planu nauczania. Staraliśmy 
się zaadaptować wszystko, co 
możliwe, by dać  możliwość 
młodzieży z powiatu kościań-
skiego, by skończyli szkołę w 
naszych szkołach – podkreślał. 
- Organizacja tego roku wyma-
gała wysiłku. Dziękuję pań-
stwu za podjęcie tego wysiłku 
wspólnie z nami. Dziękuję za 
umiejętności organizacyjne i 
poświęcony czas.

Zwracając się do nagrodzo-
nych nauczycieli powiedział: 
- Gratuluję szczególnie pań-
stwu, że dyrektorzy wskazali 
was do nagrody starosty. Bądź-

cie przykładem do naśladowa-
nia. Życzę radości z zawodu, 
satysfakcji i szacunku tych 
wszystkich, którym służycie, 
młodzieży, a jeszcze bardziej 
rodziców.  Jestem pewien, że 
wasza mądrość i doświadcze-
nie pozwoli wam rozwiązać 
wszystkie problemy.

Na zakończenie starosta H. 
Bartoszewski odniósł się do 
planowanego strajku nauczy-
cieli. - Trudno powiedzieć 
jak się do propozycji strajku 
odniosą nauczyciele ze szkół 
powiatowych. Mam prośbę, 
byście się nad tym pochylili i 
podeszli do propozycji strajku 
bez emocji. W opracowaniu 
modelu oświaty polskiej, która 
będzie długo stabilna, a nie 
uzależniona od politycznych 
wiatrów potrzeba spokoju.

Nagrody dla nauczycieli
Władze Powiatu Kościańskie-
go, 16 października 2019 roku 
uczciły 41. rocznicę wyboru 
kardynała Karola Wojtyły 
na papieża. Henryk Barto-
szewski, starosta kościański i 

Zbigniew Franek, wicestarosta 
kościański złożyli kwiaty i 
zapalili znicz pod pomnikiem 
św. Jana Pawła II na pl. Nie-
złomnych w Kościanie. W uro-
czystości wzięli udział także 

Piotr Ruszkiewicz, burmistrz 
miasta Kościana, Andrzej 
Przybyła, wójt Gminy Kościan 
i Henryk Michalski, zastępca 
Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Kościan. 

W Domu Pomocy Społecz-
nej w Mościszkach zakoń-
czył się remont systemu 
ogrzewania.  

W ramach remontu rozpro-
wadzono na terenie DPS – u 
rurociąg wewnętrznej insta-
lacji gazowej, zdemontowano 
piece węglowe i komin, przy-
stosowano pomieszczenie na 
potrzeby kotłowni gazowej 
oraz  zamontowano dwa kotły 
grzewcze kondensacyjne. Poza 
tym doprowadzono instalację 
gazową do kuchni a także 
rozprowadzono rury stalowe, 
przewodowe instalacji gazo-
wej wewnątrz budynku do 
poszczególnych odbiorników 
gazu.

Inwestycje zrealizowano w 
ramach zadania pod nazwą: 
„Przebudowa istniejącej ko-
tłowni węglowej na kotłownię 
gazową w budynku Domu 

Pomocy Społecznej w Mo-
ściszkach”. Koszt jej realizacji 
wyniósł niespełna 328 tys. 
złotych Na zadanie Powiat za-
ciągnął częściowo umarzalną 
pożyczkę z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu. Wykonawcą inwe-
stycji była firma TopInstal z 
Chodzieży.

Po rozruchu instalacji i urzą-
dzeń gazowych kotłownia w 
DPS jest bezobsługowa.

Przy ścieżkach rowerowych 
biegnących wzdłuż dróg po-
wiatowych zbudowano trzy 
wiaty dające schronienie 
rowerzystom i wszystkim, 
którzy potrzebują przy-
stanku w podróży.

Nowe wiaty stanęły w pobliżu 
Słonina, na trasie Słonin – 
Witkówki, między Gryżyną i 
Nowym Dębcem oraz w oko-
licach Bronikowa przy nowej 
drodze powiatowej Nietążko-
wo – Boguszyn.

Wiaty stanęły na ułożonej, 
betonowej kostce. Pod każdą 
wiatą postawione zostały stoły 
i  ławki oraz po dwa, przykry-
wane kosze na śmieci. Dodat-
kowo w pobliżu postawiono  
stojaki na rowery. Przy wia-
tach wystawiono turystyczno 
– informacyjne mapy powiatu 
z lokalizatorem – „tu jesteś”.

Inwestycje na zlecenie Za-
rządu Dróg Powiatowych w 
Kościanie wykonała Firma 
Usługowo – Handlową BRUK 
– LAND Arkadiusza Matu-
szaka. Wiaty wybudowano w 
ramach projektu pn.: „Wiaty 
postojowe dla rowerzystów 
przy ścieżkach rowerowych” 
współfinansowanego przez 
Samorząd Województwa Wiel-
kopolskiego. Kwota dofinan-
sowania wyniosła 32 933,00 
złotych. Powiat Kościański na 
inwestycje przekazał kwotę 44 
581,02 złotych. 

41. rocznica wyboru papieża

Nowy piec w DPS w Mościszkach

Przystankowe wiaty
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 Recenzowane przeze mnie 
spektakle czy koncerty by-
wają różne lepsze lub gorsze. 
Ten w jakim uczestniczyłem 
zaliczam do najlepszych w 
ostatnim pół wieku.Dlacze-
go tak wysoko go stawiam 
w moim prywatnym Top 
Twendt. Z wielu powodów

Koncert, POZNAŃSKA 
MUZYKA WOLNOŚĆI 
niewątpliwie głęboko był 
podszyty patriotyzmem, a z 
uwagi na plejadę wykonaw-
ców już na pierwszy rzut 
oka - kojarzącą się z wielo-
ścią stylistyk. Dwaj Piotro-
wie Kałużny i Wiza oraz 
Wiesław Bednarek „ wzieli 
na swoje plecy” ogrom pracy 
przy aranżacjach i  stylowych 
brzmieniach.  Publiczność 
zwabiona skromnym zapro-
szeniem sama zakosztowała 
smaków tej muzyki i całego 
koncertu w przepięknej Auli 
UAM, którą poznańscy melo-
mani uwielbiają. Ten  koncert  
ogrzał duszę tym wszystkim, 
co przynieśli dzielni, boha-
terscy  powstańcy wielkopol-
scy. Myśli o wolności i swo-
bodach obywatelskich, które 
teraz są naszym udziałem 
- najpierw podtrzymywały 
gorące serca dumnych Wiel-

kopolan i pozyskały swojego 
wielkiego rzecznika w mężu 
stanu i wybitnym pianiście 
Ignacym Janie Paderewskim, 
aż przynosić zaczęły plony 
dla całej Rzeczypospolitej.

 Nasze myślenie 
jest wzniosłe, 
wyrośliśmy w 
domu bardzo 
dumnych, god-
nych a skrom-
nych Rodziców, 
którym historia 
podała mnóstwo 
czerstwego chle-
ba, lata zaborów, 
potem II wojnę 
światową, a po niej - 
eksperymenty polityczne i 
ustrojowe...  To myślenie o 
wolności jest wspominaniem 
trudnych dróg pokonywanych 
mocą niezłomnego ducha i 
niegasnącego płomienia pra-
gnień, wiary... To łączy nas 
Wielkopolan, wielu Polaków. 
Patetyczne tonacje jednak są 
już rzadkie, jakby się część 
ludzi wstydziła tego godnego 
dziedzictwa i prawdy... 

 Organizując ten koncert 
chciano również uczcić setną 
rocznicę odzyskania przez 
Polskę  Niepodleglości oraz 

bohaterów Powstania Wiel-
kopolskiego. Dedykowano 
go poznaniakom i wszystkim 
potomkom powstańców 
wielkopolskich. Ten koncert 
ogrzał duszę tym wszyst-

kim, co przyniesli dzielni, 
bohaterscy powstańcy 

wielkopolscy. Myśli 
o wolności i swo-
bodach obywatel-
skich, które teraz 
sa naszym udzia-
łem -najpierw 
podtrzymywały 
gorące serca dum-

nych Wielkopolan 
i pozyskaly swojego 

wielkiego orędownika 
w Ignacym Janie Paderew-

skim, aż przynosić zaczęly 
plony dla całej Rzeczpospo-
litej.

Myślę że szanowna publicz-
ność zakosztowała smaku tej 
muzyki i całego koncertu. 
Celowo nie wymieniam 
wykonawców, są wymienieni 
w zaproszeniach, bo każdy 
z nich jest niepowtarzalny, 
wręcz wyjątkowy. Zresztą 
sami państwo będący na kon-
cercie oceniliście porywają-
cymi brawami.

Krzysztof Wodniczak.

Felieton Wodniczaka

Piszę nuty, nie artykuły. 
Jednak pozwolę sobie tobie 
napisać kilka smutnych słów 
rzeczywistości.

Są w Poznaniu wykonawcy, 
i to bardzo dobrzy. Starsi i 
młodsi, ale  ilu z nich ma 
w sobie głębszą więź z tym 
miastem?

Po prostu tu mieszkają, 
działają i dla części z nich 
przysłowiowa „poznańskość 
„ jest obojętna. W repertu-
arze wykonawców koncertu 
próżno szukać choćby jednej 
piosenki o Poznaniu czy 
Wielkopolsce, a przecież 
istnieją takie utwory. W ty-

tule koncertu jest Poznańska 
muzyka wolności.. i co?

Mój profesor Andrzej 
Koszewski na zajęciach z 
kompozycji nieraz mówił do 
mnie,    „ panie Bernardzie 
proszę pamiętać całe życie, 
tytuł utworu zobowiązuje.” 
No właśnie!

Na słowo Poznańskość i 
Wielkopolska jestem bardzo 
wrażliwy. Moi przodkowie  
od pokoleń wywodzą się z 
Wielkopolski - a to mnie 
zobowiązuje do wielkiego 
szacunku do ziemi na której 
żyję. Miejsce, w którym ja 
się urodziłem początkowo po 

II wojnie światowej należało 
do ( wówczas ) Województwa 
Poznańskiego. Wielokrot-
nie bywałem za granicą, 
również w trudnych czasach, 
ale zawsze wracałem do 
domu, mimo nazwiska jakie 
posiadam.
Myślę, że w przyszłości na-
leży obowiązkowo uwzględ-
nić w programie koncertu 
chociaż jedną piosenkę 
o treści poznańskiej czy 
Powstania Wielkopolskiego. 
Jednak  brak w programie 
tej tematyki nie obniżyło 
rangi koncertu jako koncertu 
i prawdopodobnie niewiele 
osób zwróciło na to uwagę.

 Bernard Stieler

Powiedzieli, co wiedzieli

Dnia 29 października 2019 
r. w Poznaniu odbył się 
koncert pt.  Poznańska Mu-
zyka Wolności. dedykowany 
będzie przede wszystkim 
potomkom powstańców 
wielkopolskich i poznania-
kom, a główną ideą było 
uczczenie setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości oraz boha-
terów Powstania Wielko-
polskiego. Nazwa koncertu 
zawiera w sobie głęboki 
przekaz..

W muzyce wolności autorzy 
tekstów nie tylko operują 
wariantami pojęcia podmiotu, 
ale odnoszą się do tworzonych 
przez siebie niezależnych se-
kwencji. Nie są to jednak na 
szczęście symptomy kryzysu 
różnorodności indywidualnej. 
Wydźwięk utworów wpisuje 
się w pewną strategię, opiera 
się na nawiązaniach do dzieł 
już stworzonych w celu dzie-
lenia się „własnością intelek-
tualną i prywatną”. Należy 
odnieść wrażenie, że istotnym 
elementem decydującym o 
wartości tego podejścia są 
barwy i różnorodna stylistyka 
dźwiękowa, konotująca wysu-
blimowane barwy i nowocze-
sne brzmienia.

Warto też zauważyć, że 
interpretacja nie jest w istocie 
jednoznaczna. Staje się ona 
symptomatycznym, udźwięko-
wionym obrazem, opierającym 
się na pewnych, bliżej nie-
określonych podobieństwach, 
wpisując się w różnorodne 
nurty i mająca zdolność prze-
łamywania ukrytego systemu. 
Pozwala to na stosowanie w 
niej z jednej strony dyscypliny, 
zaś z drugiej na angażowanie 
woli twórczej, osobistej reflek-
sji i czułej pamięci, niosącej 
wrażliwość, pamięć, refleksję, 
zachwyt, motywację do życia 
i wiele jeszcze innych cech i 
wartości po to, żeby zyskać 
poczucia dobra i szczęścia. 
Muzyka i semantyka są tożsa-
me od pierwszego dźwięku po 
ostatni akord.

Poznańskie środowisko mu-
zyczne ma swoją wieloletnią 
historię , a wraz z nią okresowe 
czy ponadczasowe przesłania, 
które w wersji koncertowej 
zostały zaprezentowane przez 
takich artystów jak: Halina 
Benedyk, Justyna Szafran, 
Ewelina Rajchel, Dominika 
Narożna, Marianna Ćwiąkała, 
Piotr Kuźniak, Grzegorz Kup-
czyk, Piotr Schultz, Dariusz 
Rennert,  Grzegorz Tomczak i 
Filip Popów, a także zespoły: 
Anno Domini, Konsonans, 

W związku z docierający-
mi do nas informacjami o 
zamiarach znaczących cięć 
wydatków bieżących na 
kulturę w budżecie miasta 
na rok 2020 w odniesieniu 
do roku 2019 wyraża-
my sprzeciw wobec tych 
planów i zaniepokojenie 
wywołanymi przez nie 
konsekwencjami. Apelu-
jemy do Włodarzy Miasta 
Poznania o niezmniejszanie 
budżetu na kulturę na rok 
2020. 

Wyrażamy przekonanie, 
iż kultura jest kluczowym 
spoiwem społeczeństwa i 
nie powinna być traktowa-
na jako zbytek, z którego 
można łatwo zrezygnować. 
Poznańskie instytucje 
kultury potrzebują stabil-
nego finansowania, by móc 
świadczyć wysokiej jakości 
ofertę dostępną dla miesz-
kańców każdego dnia. Za-
dania realizowane oddolnie 
przez organizacje pozarzą-
dowe nie tylko stanowią o 
wyjątkowości Poznania, ale 

także wpisują się w ważną 
gałąź gospodarki i two-
rzą realne miejsca pracy. 
Zmniejszenie środków w 
pierwszej kolejności odbije 
się na wynagrodzeniach 
osób pracujących w kultu-
rze – które, jak powszech-
nie wiadomo, i tak należą 
do najniższych. Planowane 
cięcia doprowadziłyby 
także do odwołania wielu 
cennych wydarzeń: festiwa-
li muzycznych, filmowych, 
działań edukacyjnych i 
wydawniczych czy nawet 
zamknięcia niektórych 
filii miejskich bibliotek. 
Swoje działania zreduko-
wać będzie musiało wiele 
organizacji pozarządowych, 
a odbudowanie tych inicja-
tyw po przerwie może być 
zadaniem trudnym, jeśli nie 
niewykonalnym. 

Dlatego my, niżej pod-
pisani, nawołujemy do 
przemyślenia struktury 
przyszłorocznego planu 
finansowego i nieogra-
niczania, niewielkiego w 

skali miasta, budżetu na 
kulturę. Nawołujemy do 
szukania oszczędności na 
innych polach – kultura i 
edukacja przyczyniają się 
do kształtowania postaw 
i rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego, a na tym 
nie powinno się oszczę-
dzać. Zwracamy się z proś-
bą o możliwość spotkania 
przedstawicieli i przed-
stawicielek środowiska 
kultury z Panem Prezyden-
tem Jackiem Jaśkowiakiem 
w celu nawiązania dialogu 
wokół polityki kulturalnej 
Miasta Poznania. 

Zachęcamy do podpi-
sywania listu obywateli 
i obywatelki Poznania, 
uczestników życia kultural-
nego, środowisko artystów, 
twórców i pracowników 
sektora kultury, a tak-
że wszystkie osoby, dla 
których kultura stanowi 
niepodważalną wartość.

Z wyrazami szacunku,
środowisko artystó i twórców kultury

Poznańska Muzyka 
Wolności

List otwarty do Rady Miasta 
i Prezydenta

Wszyscy wykonawcy śpiewają na finał utwór Grzegorza Tomczaka „Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos”

Sun Flower Orchestra oraz Or-
kiestra Zespołu Szkół Muzycz-
nych p/d Wiesława Bednarka.

 Jak się okazało podczas 
koncertu Reprezentację mu-
zyki wolności mamy zatem 
godną, jakiej nie powstydzi-
łyby się inne miasta. koncert 
w reprezentacyjnej Sali kon-
certowej - poznańskiej Auli  
UAM był ze wszech stron 
pozytywnie odebrany, bowiem 
„ciążył” na nim pozytywnym 
tego słowa znaczeniu dodat-
kowy element - słuchaczami 
byli potomkowie powstań-
ców Wielkopolskich. Koncert 
wspólnymi siłami zorgani-

zowali  Polskie Towarzystwo 
Artystów, Autorów, Anima-
torów Kultury - PTAAAK, 
miasto Poznań, Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza, Ze-
spół Szkół Muzycznych w Po-
znaniu, 2 Skrzydła Lotnictwa 
Taktycznego, Towarzystwo 
Pamięci Powstania Wielko-
polskiego 1918-198, Stowarzy-
szenie Koliber Poznań  i inni. 
Nie raz jeszcze na naszych 
łamach wracać będziemy do 
tego jakże ważnego koncertu 
z patriotycznym przesłaniem 
i wartościowym przekazem.

Krzysztof Wodniczak
zdjęcia: Hieronim Dymalski
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Od 24 kwietnia 2019 r. do 9 
września 2019 r. funkcjona-
riusze lubelskiej delegatury 
Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego prowadzili kontrolę w 
Agencji Rozwoju Przemysłu 
Spółka Akcyjna dotyczącą 
sprzedaży akcji Fabryki Ło-
żysk Tocznych w Kraśniku 
S.A.

W 2012 r. zarząd Agencji, 
pomimo trwającej w Fabryce 
restrukturyzacji i jej dofinan-
sowaniu kwotą 20 mln zł zde-

cydował jednak o sprzedaży 
posiadanych przez siebie akcji 
fabryki.

Zgłosiło się dwóch inwe-
storów – chiński i słowacki. 
Kontrola CBA wykazała, że 
przeprowadzona sprzedaż 
akcji FŁT Kraśnik SA została 
zrealizowana z naruszeniem 
obowiązującej w ARP SA 
„Procedury zbywania ak-
cji”. Akcje zostały sprzedane 
chińskiej korporacji za cenę 
niższą o blisko 39 mln zł od 

oferowanej przez słowackiego 
inwestora. Skutkiem czego  
wyrządzona została szkoda  
w majątku Agencji Rozwoju 
Przemysłu S.A.

Centralne Biuro Antykorup-
cyjne w Lublinie skierowało 
zawiadomienie do Prokuratury 
Regionalnej w Warszawie o 
możliwości popełnienia prze-
stępstwa przez osoby odpowie-
dzialne za proces prywatyzacji 
Fabryki Łożysk Tocznych w 
Kraśniku S.A.

Warszawski przedsiębiorca 
zatrzymany przez CBA. 
Jest to kolejna realizacja 
w związku ze śledztwem 
dotyczącym korupcji w 
warszawskim MPWiK.

Funkcjonariusze warszawskiej 
delegatury CBA zatrzymali 
współwłaściciela warszaw-
skiego przedsiębiorstwa z 
branży usług komunalnych. 

Mężczyzna podejrzany jest 
o wręczenie korzyści mająt-
kowej zatrzymanemu wcze-
śniej do sprawy dyrektorowi 
MPWiK.

Śledztwo prowadzone jest 
przez funkcjonariuszy CBA 
pod nadzorem Prokuratury 
Okręgowej w Warszawie.

Na początku lipca br. do 
tej sprawy zatrzymano Dy-
rektora Pionu Wsparcia w 

Miejskim Przedsiębiorstwie 
Wodociągów i Kanalizacji 
w Warszawie, dwóch przed-
siębiorców-wspólników spółki 
ze Śląska oraz zastępcę kie-
rownika ds. sieci kanalizacji 
sosnowieckich wodociągów i 
byłego kierownika działu sie-
ci kanalizacyjnej gliwickiego 
Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Były pracownik Starostwa 
Powiatowego w Kamieniu 
Pomorskim zatrzymany przez 
CBA. Funkcjonariusze szcze-
cińskiej Delegatury Central-
nego Biura Antykorupcyjnego 
prowadzą śledztwo w kierun-
ku popełniania przestępstw o 
charakterze korupcyjnym w 
Gminie Kamień Pomorski. 
Śledztwo prowadzone jest pod 

nadzorem Prokuratury Regio-
nalnej w Szczecinie. 

Do tej sprawy agenci CBA 
zatrzymali byłego pracownika 
Starostwa Powiatowego w Ka-
mieniu Pomorskim. Przeszu-
kano także zajmowane przez 
niego nieruchomości. Mężczy-
zna podejrzany jest o udział w 
procederze korupcyjnym oraz 
przekroczenie obowiązków 

służbowych.
Zatrzymany został dopro-

wadzony do Prokuratury Re-
gionalnej w Szczecinie, gdzie 
usłyszał zarzuty o charakterze 
korupcyjnym, przekroczenia 
uprawnień na stanowisku kie-
rowniczym, a także utrudnia-
nia przetargów publicznych.

Śledztwo ma charakter roz-
wojowy.

Co najmniej 96 mln zł 
wyprowadzone z majątku 
jednego z polskich przedsię-
biorstw. 3 osoby zatrzyma-
ne przez CBA.

Agenci białostockiej dele-
gatury Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego zatrzymali 
na terenie Dolnego Śląska i 
Mazowsza trzy osoby zwią-
zane z działalnością grupy 
kapitałowej, w skład której 
wchodzą spółki z branży 
biopaliw oraz spirytusowej. 
Wśród zatrzymanych osób 
znalazł się m.in. Prezes Za-
rządu całej grupy.

Jak ustalono w trakcie pro-
wadzonego postępowania za-

trzymani działali na szkodę 
akcjonariuszy i właścicieli 
grupy kapitałowej nadużywa-
jąc udzielonych im uprawnień 
i doprowadzając do wyprowa-
dzenia składników majątko-
wych, w tym mienia ruchome-
go, nieruchomości, papierów 
wartościowych oraz praw 
majątkowych wielkiej warto-
ści. Wszystko wskazuje na to, 
że były one wyprowadzane 
do polskich i zagranicznych 
podmiotów kontrolowanych 
przez zatrzymanego Prezesa. 
Wstępne szacunki wskazują 
na powstanie w związku z 
tym procederem co najmniej 
96 milionów złotych szkody.

Funkcjonariusze CBA wy-

konują jednocześnie przeszu-
kania w 13 lokalizacjach na 
Dolnym Śląsku, Wielkopolsce, 
i Mazowszu. Zabezpieczane są 
nośniki danych i dokumentacja 
niezbędna w toku prowadzone-
go postępowania. Czynności 
prowadzone są m.in. w sie-
dzibach spółek i kancelariach 
prawnych.

Zatrzymani zostaną prze-
wiezieni do siedziby Prokura-
tury Krajowej w Białymstoku, 
gdzie usłyszą zarzuty.

Postępowanie prowadzone 
jest w całości przez Delegaturę 
CBA w Białymstoku. Są to 
pierwsze zatrzymania w tej 
sprawie. Sprawa ma charakter 
typowo rozwojowy.

Faktury opiewające na blisko 
300 tys. zł wystawione na fik-
cyjne usługi doradcze. Sześć 
osób zatrzymanych przez CBA 
w tym były Wiceszef ABW.

Funkcjonariusze gdańskiej 
delegatury Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego prowadzą 
pod nadzorem Prokuratu-
ry Regionalnej w Lublinie 
postępowanie dotyczące 
podejrzenia poświadczenia 
nieprawdy w wystawianych 
fakturach za usługi dorad-

cze na rzecz trzech spółek 
z Warszawy, Starachowic 
i Sokołowa. Do tej spra-
wy agenci CBA zatrzymali 
wczoraj sześć osób, w tym 
byłego Zastępcę Szefa ABW 
w latach 2008-2013, trzy 
osoby z jego najbliższego 
otoczenia, udziałowca spółki 
i Prezesa Zarządu spółki. 
Wszystko wskazuje na to, że 
jedna z zatrzymanych osób, 
właścicielka warszawskiej fir-
my consultingowej, działając 

w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej i współpracując 
z pozostałymi wystawiała 
faktury na fikcyjne usługi 
doradcze opiewające na nie-
mal 300 tys. zł. Jak ustalili 
śledczy CBA proceder trwał 
od lipca do grudnia 2018 r.

Agenci Biura przeszukali 
miejsca zamieszkania zatrzy-
manych oraz miejsca prze-
chowywania dokumentacji 
firmowej. 

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Przestępstwa w prywatyzacji

Korupcja w stołecznych wodociągach

Korupcja w Kamieniu Pomorskim

Wyprowadzono z majątku 96 mln

Fikcyjne usługi doradcze
W związku z doniesieniami 
mediów informujemy, że Cen-
tralne Biuro Antykorupcyjne 
prowadzi swoje działania w 
oparciu o przepisy polskiego 
prawa. Kontrola operacyjna 

jest prowadzona w uzasad-
nionych i opisanych prawem 
przypadkach, po uzyskaniu 
zgody Prokuratura General-
nego i wydaniu postanowienia 
przez sąd. CBA nie zakupiło 

żadnego „systemu masowej 
inwigilacji Polaków”. Pojawia-
jące się w tej sprawie opinie i 
komentarze są insynuacjami i 
nie mają poparcia w faktach.

Wydział Komunikacji Społecznej, CBA

W poniedziałek przed 
Sądem Okręgowym w 
Rzeszowie ma się rozpocząć 
proces 10 byłych dyrek-
torów sądów z apelacji 
krakowskiej i wrocławskiej, 
oskarżonych o przyjęcie 
łącznie około 867 tysięcy 
złotych łapówek! To jeden z 
wątków śledztwa dotyczący 
przywłaszczenia prawie 30 
milionów złotych na szkodę 
Sądu Apelacyjnego w Kra-
kowie.

Na ławie oskarżonych zasiądą 
byli dyrektorzy: Sądu Apela-
cyjnego we Wrocławiu Roman 
P., który miał przyjąć co naj-
mniej 47,4 tys. zł, oraz sądów 
okręgowych: w Kielcach - 
Edward K. (co najmniej 227,8 
tys. zł), w Tarnowie - Jacek G. 
(co najmniej 231,5 tys. zł i te-
lefon komórkowy wart 3,2 tys. 
zł), w Nowym Sączu - Józef 
K. (co najmniej 170,5 tys. zł) i 
w Krakowie - Bolesław R. (co 
najmniej 130 tys. zł).

Pięciu pozostałych oskarżo-
nych to byli dyrektorzy sądów 
rejonowych: w Zakopanem 
- Mirosław S., w Oświęcimiu 
- Andrzej Cz., w Wadowicach 
- Ryszard P., w Chrzanowie - 
Mariusz B. i w Olkuszu - Ma-
teusz W. Mieli przyjąć kwoty 
od 4 do 22 tys. zł.

Jak informowała przy oka-
zji kierowania do sądu aktu 
oskarżenia Prokuratura Krajo-
wa, w toku śledztwa ustalono, 
że ośmiu spośród dziesięciu 
oskarżonych dyrektorów są-
dów brało udział w zorgani-

zowanej grupie przestępczej 
założonej i kierowanej przez 
byłego już dyrektora Sądu 
Apelacyjnego w Krakowie 
Andrzeja P. (jego proces, to-
czący się od grudnia 2017 r. 
przed rzeszowskim sądem 
okręgowym, został w czerwcu 
br. zawieszony na czas nie-
określony).

Dyrektorzy sądów zostali 
oskarżeni o przyjmowanie ko-
rzyści majątkowych w zamian 
za przychylność przy zlecaniu 
usług podmiotom gospodar-
czym współpracującym z Są-
dem Apelacyjnym w Krakowie 
oraz aprobatę i dyspozycyjność 
względem oskarżonego byłego 
dyrektora krakowskiego SA 
Andrzeja P. w zakresie podej-
mowanych przez niego decyzji 
związanych z zarządzaniem 
mieniem sądów.

W skład tej grupy przestęp-
czej – według prokuratury 
- wchodzili także m.in. były 
prezes Sądu Apelacyjnego w 
Krakowie oraz inni byli pra-
cownicy tego sądu: główna 
księgowa, zastępca dyrek-
tora, główny specjalista do 
spraw zamówień publicznych, 
a także przedsiębiorcy, którzy 
rzekomo współpracowali z 
tym sądem i mieli wykonywać 
określone usługi na jego rzecz.

Według prokuratury, oskar-
żeni dyrektorzy sądów i po-
zostali członkowie zorgani-
zowanej grupy przestępczej 
przywłaszczali sobie pienią-
dze przekazywane Sądowi 
Apelacyjnemu w Krakowie 
przez Skarb Państwa, popeł-

niali przestępstwa przeciwko 
mieniu, wiarygodności doku-
mentów i przeciwko obrotowi 
gospodarczemu. Na skutek ich 
działalności krakowski Sąd 
Apelacyjny miał stracić prawie 
30 mln zł.

Do przywłaszczenia pienię-
dzy miało dochodzić poprzez 
podpisywanie f ikcyjnych 
umów cywilnoprawnych na 
wykonywanie usług i rachun-
ków potwierdzających ich 
rzekomą realizację. Usługi 
wynikające z podpisanych 
umów nie były wykonywane 
bądź obejmowały zakres prac 
wykonanych w ramach obo-
wiązków służbowych, a mimo 
to płacono za nie określonym 
podmiotom.

Dyrektorzy usłyszeli też 
zarzuty prania pieniędzy - od 
co najmniej 4 tys. zł do co naj-
mniej 231,5 tys. - poprzez pod-
pisywanie fikcyjnych umów i 
poświadczających nieprawdę 
rachunków potwierdzających 
ich realizację. Jak podawała 
PK, łączna kwota zarzutów 
dotyczących prania pieniędzy 
stawianych byłym dyrektorom 
sądów wynosi 863 tys. 950.

W śledztwie zabezpieczono 
majątek oskarżonych wart 
687,4 tys. zł. Odpowiadają 
z wolnej stopy, ale zastoso-
wano wobec nich poręczenia 
majątkowe od 10 tys. do 200 
tys. zł, dozór policji i zakaz 
opuszczania kraju. Łączna 
kwota poręczeń majątkowych 
zastosowanych wobec oskar-
żonych wynosi 835 tys. zł.

Gazeta Polska

CBA realizując swoje usta-
wowe obowiązki prowadzi 
od 16 kwietnia br. kontrolę 
oświadczeń majątkowych Pana 
Mariana Banasia. Postępowa-
nie obejmuje oświadczenia 
majątkowe złożone w latach 
2015-2019. Planowany termin 
zakończenia kontroli przypada 

na drugą połowę październi-
ka br. Czynności kontrolne 
poprzedziła przeprowadzona 
analiza.

Postępowanie zgodnie z 
ustawą o CBA może trwać do 
9 miesięcy. Jej przedłużenie w 
tym czasie wynika z potrze-
by zgromadzenia niezbędnej 

dokumentacji. Do chwili za-
kończenia kontroli CBA, jak 
w każdym innym przypadku, 
nie informuje o szczegółach 
toczącego się postępowania 
ani też nie przesądza o jego 
wynikach.

T. Brodowski, CBA

6 osób zostało zatrzymanych 
przez funkcjonariuszy CBA. 
Sprawa dotyczy kontroli, jaką 
jeszcze w 2017 r. w spółce 
przeprowadziło CBA.

Funkcjonariusze gdańskiej 
Delegatury Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego prowa-
dzą wielowątkowe śledztwo 
dotyczące między innymi 
podejrzenia korupcjogennych 
powiązań łączących byłego 
prezesa zarządu Polskiego 
Koncernu Naftowego Orlen 
S.A. z agencjami eventowymi 
świadczącymi na rzecz Kon-
cernu usługi organizacji im-
prez masowych oraz kampanii 
reklamowych. Postępowanie 
prowadzone jest pod nadzo-

rem Prokuratury Regionalnej 
w Łodzi.

Do tej sprawy agenci CBA 
zatrzymali 6 osób, w tym pre-
zesa zarządu Orlen S.A. w la-
tach 2008-2015 oraz właścicie-
li i członków zarządów agencji 
eventowych. Agenci Biura 
przeszukali także miejsca 
zamieszkania zatrzymanych 
oraz miejsce przechowywania 
dokumentacji firmowej.

Wszystkie zatrzymane przez 
CBA osoby usłyszały zarzuty 
w Prokuraturze Regionalnej 
w Łodzi. Jednej z zatrzy-
manych osób uzupełniono 
zarzuty dotyczące niegospo-
darności, kolejnym osobom 
przedstawiono zarzuty m.in. 

poświadczenia nieprawdy, 
składania fałszywych zeznań 
oraz przywłaszczenia mienia 
znacznej wartości. Prokurator 
zastosował wobec wszystkich 
wolnościowe środki zapobie-
gawcze.

Sprawa została zainicjo-
wana czynnościami CBA, w 
tym przeprowadzoną w 2017 
roku kontrolą procedur podej-
mowania i realizacji decyzji 
dotyczących rozporządzania 
mieniem, w zakresie umów na 
wybrane usługi zlecane przez 
PKN Orlen S.A.

Jest to kolejna realizacja w 
tej sprawie, w dalszym ciągu 
śledztwo ma charakter roz-
wojowy.

Insynuacyjne komentarze

Sędziowie przyjęli około 900 tys. zł .łapówek

Kontrola Mariana Banasia

Były Prezes Orlenu zatrzymany

AUTO KOMIS 
Orwat Rafa³   Serdecznie zaprasza

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

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

Sprzedam 
pianino 

marki „Fazer”
 Stan bardzo dobry 
Tel. 605 203 302
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Międzynarodowe Targi 
Poznańskie miały zaszczyt 
zaprosić fanów, zwolen-
ników, projektantów i 
programistów gier kom-
puterowych, konsolowych 
i rozrywki multimedialnej 
we wschodniej części Unii 
Europejskiej w okresie od 
18 – 20 października 2019 
roku na Poznań Game 
Arena.

W tegorocznej imprezie wysta-
wili się około 220 wystawców 
w 10 pawilonach, w których 
udostępnili 130 polskich i za-
granicznych tytułów w strefie 
Indie Games, dla uczestników 
przygotowane było 1500 sta-
nowisk do gier, które mogły 
przyjąć 76.199 graczy kom-
puterowych w różnym wieku 
w branży gamingu, esportu i 
nowych technologii.

Agencja Gamingowa Fan-
tasyexpo przedstawiła nowe 
propozycje i rozwiązania w 
zakresie innowacji oraz zor-
ganizuje w grudniu 2019 roku 
jeszcze jedna imprezę event 
offline finał dla zwycięzców 
(miejsce wkrótce będzie po-
dane do wiadomości).

Polska Liga Esportowa na 
PGA ponadto zorganizowała 
spotkania z gwiazdami YouTu-
be i Twitch, w których mogli 
gościć w specjalnej strefie dla 
Stars4Fans.

Uzupełnieniem imprezy był 
koncert symfoniczno – roc-
kowego zespołu Epic Game 
Music w Sali Ziemi w dniu 
18.10.2019 roku, który wpro-
wadził w zaczarowany świat 
muzyki epickich gier poprzez 
muzyczną podróż od Mario i 
Sonica, przez Dooma i Assas-
sin’s Creed, Wiedźmina i God 

of War. Wystąpili m.in. solista 
Ruud Jolie, gitarzysta Within 
Temptation.

Do innych atrakcji zaplano-
wane były konferencje Game 
Industry Conference oraz 
głosowanie dla uczestników 
CEEGA.

Serdecznie dziękujemy 
MTP w Poznaniu i sponsorom 
za zorganizowanie tak super 
imprezy, która jest bardzo 
ważnym przedsięwzięciem dla 
gości z polski i zagranicy od-
wiedzających miejsca targowe 
i poszczególne pawilony MTP 
nie tylko zainteresowanych 
ale i całe rodziny kochające 
gry i zabawy komputerowe. 
Sponsorom, którzy przezna-
czyli znaczne środki należą 
się szczególne podziękowania 
a do nich należą sponsorzy 
główni: Tymbark, Lotto;

Paweł vel Mirosław Kałużny

Jesienny blok targów to 
prawdziwa synergia branż 
spożywczej i opakowanio-
wej oraz gastronomicznej 
i HoReCa. W tym samym 
czasie odbywały się targi 
Polagra Tech, Polagra 
Food, Polagra Gastro i 
Invest Hotel, Taropak, 
4Print oraz Smaki Regio-
nów. To największe wyda-
rzenie w tym sektorze w 
Polsce.

Smaczki z całej Polski
Otwarcie targów Smaki Re-
gionów oraz wręczenie nagród 
w konkursie o Medal Tar-
gów Smaki Regionów, odbyło 
się w niedzielę 29 września 
w pawilonie 3A na terenie 
Międzynarodowych Targów 
Poznańskich. W otwarciu 
wzięli udział m.in. Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan 
Krzysztof Ardanowski oraz 
Minister Przedsiębiorczości 
i Technologii Jadwiga Emi-
lewicz.

Wielka uczta regionalnej 
polskiej kuchni, tradycyjnych 
receptur oraz niepowtarzalne-
go smaku i aromatu rozpoczęła 
się już w sobotę 28 września. 
Do poniedziałku 30 wrze-
śnia każdy smakosz dobrego 
jedzenia mógł znaleźć tutaj 
produkty przygotowywane w 
oparciu o dawne receptury, 
produkowane tradycyjnymi 
metodami, w oparciu o posza-
nowanie lokalnych zwyczajów 
i wartości. W ekspozycji udział 
wzięli przedstawiciele wszyst-
kich województw. Znaleźć 
więc tu było można prawdziwe 
rarytasy, np. wyroby cukier-
nicze, przetwory z owoców i 
warzyw, śląskie oblaty, ryby, 
piwa i wiele innych. Smaki 
Regionów to także wydarzenie 
ekologiczne, zgodne z tren-
dem slow food adresowane 
do współczesnych, bardzo 
świadomych konsumentów, 
przykładających dużą uwagę 
do spożywanych produktów 
i poszukujących tych, które 
mają ekologiczne pochodze-
nie czy też ich produkcja jest 
potwierdzona certyfikatem. 
Smaki Regionów obfitowały w 
atrakcje związane z jedzeniem, 
zdrową żywnością. Odbyły się 
seanse Kina Kulinarnego („Fa-
ceci od kuchni” – reż. Daniel 
Cohen, „Podróż na sto stóp” 
– reż. Lasse Hallström).

Gwiazdy świata kulinar-
nego

Tegoroczna edycja targów 
Smaki Regionów kusiła za-
pachem i smakiem również 
dzięki gwiazdom sceny kuli-
narnej. Pojawił się tu Mateusz 
Gessler – kucharz, restaurator, 
miłośnik dobrego jedzenia, 

znany szerokiej publiczności 
również jako juror programu 
telewizyjnego TVN Master-
Chef Junior, który wystąpił 
jako ambasador produktów 
certyfikowanych Spółdzielni 
Mleczarskiej Udziałowców 
w Strzałkowie. Z idolem mło-
dych kucharzy było można 
spotkać się również na stoisku 
województwa wielkopolskie-
go. Na scenie kulinarnej wy-
stąpił także Jan Kuroń, a ci, 
którzy lubią oglądać programy 
kulinarne z pewnością ucie-
szyli się na widok Oli Nguyen 
- zwyciężczyni MasterChef 
2018 oraz Tomasza Mullera 
– prowadzącego program w 
TVN Style „Z gruntu zdrowo”.

Wielki finał konkursu ku-
linarnego dla kół gospodyń 
wiejskich Bitwa Smaków

„Bitwa Regionów” to ogól-
nopolski konkurs, w którym 
reprezentacje Kół Gospodyń 
Wiejskich przygotowują regio-
nalną potrawę według własnej 
receptury i z rodzimych pro-
duktów. W tym roku zainte-
resowanie wydarzeniem było 
najwyższe w historii konkursu 
– aż 784 Koła Gospodyń Wiej-
skich zgłosiły się do udziału. 
W „Bitwie Regionów” brały 
udział drużyny składające się 
z maksymalnie trzech osób. 
Najlepszych 16 drużyn z ca-
łego kraju, po wcześniejszej 
selekcji, spotkało się podczas 
finału 29 września. Organizo-
wany już po raz piąty konkurs 
był okazją do zaprezentowania 
różnorodności tradycji kuli-
narnych oraz obyczajów regio-
nów Polski. Najlepsze koła zo-
stały uhonorowane nagrodami, 
w tym nagrodami specjalnymi 
od Kancelarii Prezydenta. Or-
ganizatorem konkursu pn. „Bi-
twa Regionów” jest Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 
Wydarzenie zostało objęte ho-
norowym patronatem Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Polagra Food – produkty z 
różnych stron świata

Otwarcie targów branży 
spożywczo-gastronomicznej 
POLAGRA odbyło się w pa-
wilonie 11 (Iglica) w dniu 30 
września. Targi Polagra Food 

od wielu lat są miejscem spo-
tkań i rozmów o przyszłości 
sektora spożywczego i gastro-
nomicznego. Swoje wyroby 
zaprezentowali m.in.: polski 
sektor mleczarski i mięsny, 
firmy przetwórstwa owoco-
wo-warzywnego oraz firmy 
produkujące słodycze, herbaty, 
napoje, przyprawy i produkty 
spożywcze eko. Nie zabrakło 
wystawców zagranicznych, 
w tym z Chorwacji, Francji, 
Indonezji, Chin, Indii, Litwy, 
Niemiec, Korei, Rosji, Senega-
lu, Węgier i Włoch. Wśród no-
wości zaprezentowane zostały 
m.in. produkty mleczarskie 
bio, dania kuchni indyjskiej 
w wersji ready to eat, wina z 
regionu Villany – węgierskiej 
stolicy czerwonego wina i 
wiele innych.

W eksperckim gronie od-
bywały się dyskusje na temat 
zachowania konsumentów, 
marketingu produktów spo-
żywczych, perspektyw roz-
woju produktów roślinnych, 
a także na temat komunikacji 
„proekologicznej” na produk-
tach spożywczych i w ich re-
klamie związanych z trendami 
zero waste, nude food czy eko. 
Pojawiła się także odpowiedź 
na pytanie o to, jak bezpiecznie 
stosować takie oznaczenia, 
jak: „bez laktozy”, „bezglu-
tenowy”, „bez antybiotyków”, 
„wege”, „vegan” czy „bio”.

Nowością na tegorocznej 
edycji targów POLAGRA 
FOOD był projekt „Wyspa 
Innowacji”. Pod tą nazwą zlo-
kalizowano wspólne stoisko 
wszystkich instytutów badaw-
czych nadzorowanych przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi oraz Centrum Doradztwa 
Rolniczego i Wielkopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go. Było można m.in. zapoznać 
się ze starymi odmianami 
roślin uprawnych, dowiedzieć 
się na czym polega proces tra-
dycyjnego wędzenia, zapoznać 
się z etapami produkcji cukru, 
a pod mikroskopem poobser-
wować rozwój drożdży.

Oprac. red. Michał Szott
Źródło / zdjęcia: Centrum Prasowe 

Grupy MTP

Poznań Game Arena Targi Smaki Regionów

Pięć szkół dziedzinowych, 
dwadzieścia wydziałów 
dyscyplinowych i cztery 
filie poza Poznaniem - 1 
października Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu zainaugurował 
rok akademicki. To pierw-
sze dwa semestry nauki z 
nowym statutem, regulami-
nem organizacyjnym i zmia-
nami wprowadzonymi przez 
ustawę - Prawo o szkolnic-
twie wyższym i nauce.

Nowy rok akademicki na UAM 
zainaugurowało w sumie po-
nad 37 i pół tysiąca studentów 
i 5 tysięcy pracowników.

- Miniony rok przyniósł nam 
sporo sukcesów - mówił w Auli 
UAM rektor prof. Andrzej Le-
sicki. - Wśród najważniejszych 
trzeba wymienić wejście, wraz 
z siedmioma innymi uczelnia-
mi europejskimi, w skład kon-
sorcjum realizującego projekt 
European Partnership for an 
Innovative Campus Unifying 
Regions, od którego to tytułu 
przyjęto akronim EPICUR, 
nawiązujący do nazwiska 
greckiego filozofa. Można 
zatem powiedzieć, że drugi 
wiek działalności rozpoczyna-
my jako uczelnia prawdziwie 
europejska! - mówił rektor.

W uroczystości wzięl i 
udział przedstawiciele władz 
państwowych, wojewódzkich 
i samorządowych oraz ko-
ścielnych. Obecni byli także 
rektorzy poznańskich uczelni 
oraz wiceprezydent Uniwersy-
tetu Europejskiego Viadrina.

Prof. Andrzej Lesicki pod-
kreślił, że Uniwersytet za-
czyna działalność w nowej 
strukturze, którą tworzy pięć 
szkół dziedzinowych i przy-
pisanych do nich dwadzieścia 
wydziałów dyscyplinowych 
wraz z radami naukowymi 
dyscyplin. Swoje działania 
inauguruje również Szkoła 
Doktorska UAM z pięcioma 
sekcjami - szkołami doktorski-
mi w szkołach dziedzinowych. 
Uniwersytet tworzą ponad-
to cztery filie: w Kaliszu, 
Słubicach, Gnieźnie i Pile. 
Uczelnia ma także centra i 
ośrodki uniwersyteckie oraz 
jednostki ogólnouczelniane. 
Jak zapowiedział rektor, naj-
bliższe trzy miesiące upłyną 
na dostosowaniu do wymo-
gów nowego statutu jednostek 
wchodzących w skład wy-
działów. Podkreślił, że jest to 
kolejne wielkie wyzwanie dla 
wszystkich, a nadchodzące 
miesiące będą weryfikować w 
praktyce rozwiązania przyjęte 
w dokumentach. - Wszystkim 
nam przecież zależy, żeby to 
struktura służyła ludziom, 

a nie odwrotnie - zapewnił 
prof. Lesicki. Rektor wyraził 
zadowolenie, że udało się 
istotnie podnieść poziom płac 
pracowników niebędących 
nauczycielami, a regulamin 
wynagrodzeń otwiera drogę 
do wyższego uposażenia dla 
nauczycieli akademickich 
najbardziej efektywnych w 
działalności badawczej, naj-
więcej publikujących i pozy-
skujących znaczące środki 
finansowe. Wspomniał o tzw. 
premii projektowej za składa-
nie aplikacji grantowych, ale 
również za sukcesy w tej dzie-
dzinie. Rektor zwrócił uwagę, 
że troska o dobrą kondycję 
uczelni nie pozwala na to, by 
koncentrować się wyłącznie na 
najbliższym roku. - Kreślimy 
plany na kilka lat do przodu, 
nie bacząc kto zasiądzie za 
sterami Uniwersytetu - mówił. 
- Zatem już dziś myślimy o 
procesie ewaluacji dyscyplin 
naukowych, który zostanie 
przeprowadzony w roku 2021. 
To następne z wielkich wy-
zwań przyszłości - dodał. Prof. 
Andrzej Lesicki cieszył się 
także z wyników tegorocznej 
rekrutacji, której poziom, po-
mimo niżu demograficznego, 
był zbliżony do poziomu lat 
ubiegłych. Do postępowania 
rekrutacyjnego przystąpiło 
32,7 tysiąca kandydatów, z 
których przyjęto już blisko 12 
i pół tysiąca osób, a rekrutacja 
nadal trwa. Studentom I roku 
rektor życzył, by uczelnia 
stała się dla nich miejscem 
inspiracji i rozwoju, a oni 
wypełniali ją młodzieńczym 
zapałem i zaangażowaniem, 
pasją w zdobywaniu wiedzy i 

kreowaniu nowego, lepszego 
świata. - Jako rektor będę stać 
na straży autonomii Uniwersy-
tetu, wolności i różnorodności 
badań, będę wierny zasadom 
demokracji w naszej uniwer-
syteckiej codzienności, ale 
także na zewnątrz - mówił 
na zakończenie rektor, prof. 
Andrzej Lesicki.

Zastępca prezydenta Po-
znania Mariusz Wiśniewski 
odczytał list od Prezydenta 
Miasta, w którym Jacek Jaś-
kowiak napisał: - Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu przez ostatnie sto lat 
uległ wielu przemianom, aby 
dopasować się do zmieniają-
cego otoczenia. Wkraczacie 
Państwo w drugi wiek, który 
przyniesie kolejne wyzwa-
nia, szczególnie te związane 
z rozwojem nowoczesnych 
technologii i przystosowaniem 
się wymagań stawianych ab-
solwentom przez współczesny 
rynek pracy. Miasto chce być 
wsparciem dla szkolnictwa 
wyższego w dynamicznych re-
aliach współczesnego świata.

Podczas inauguracji wrę-
czono także Palmae Universi-
tatis Studiorum Posnaniensis 
- najwyższe wyróżnienie aka-
demickie UAM, przyznawane 
wybitnym uczonym, których 
praca naukowa przyczyniła się 
do budowy znaczenia uczelni 
na akademickiej mapie Polski. 
W tym roku uhonorowano 
nagrodą prof. Helenę Sęk oraz 
prof. Kazimierza Przyszczyp-
kowskiego.

Oprac. red. Michał Szott
Fot. Przemysław Stanula

Źródło: Centrum Marketingu | Sekcja 
Prasowa BP UAM

Inauguracja roku akademickiego

09.10.2019r. o godz. 17:30 w 
Mediatece „Światowid” odbyła 
się promocja książki „Region 
Wojnowo Arkadia łowców i 
zbieraczy” pod redakcją prof. 
dr hab. Michała Kobusiewicza. 
W spotkaniu uczestniczyli 
archeolodzy z Instytutu Ar-
cheologii i Etnologii Polskiej 
Akademii Nauk w Poznaniu: 
prof. Michał Kobusiewicz, dr. 
Iwona Sobkowiak-Tabaka, dr. 
Przemysław Bobrowski, Joanna 
Lewicka, Maciej Jórdeczko 
oraz starosta Stowarzyszenia 
Gmin Rzeczpospolitej Polskiej 
Regionu Kozła, wójt Gminy 
Siedlec Jacek Kolesiński, Ber-
nard Radny Burmistrz Babi-
mostu, Jerzy Fabiś Burmistrz 
Kargowej i jego zastępca Marta 
Paron, oraz radni, pracownicy 
urzędu, przedstawiciele KUTW 
w Kargowej i klubowiczki Dys-
kusyjnego Klubu Książki, pan 
Eugeniusz Kurzawa i czytelnicy 

naszej biblioteki.
Wydawcą monografii są: 

Stowarzyszenie Gmin Rze-
czypospolitej Polskiej Region 
Kozła, Ośrodek Studiów Pra-
dziejowych i Średniowiecznych 
Instytut Archeologii i Etnologii 
Polskiej Akademii Nauk w 
Poznaniu. Druk dofinansowano 
również ze środków Wojewódz-
twa Lubuskiego w ramach 
realizacji zadania publicznego 
w formie wsparcia w 2019 roku 
w rozwój obszarów wiejskich 
na działanie „ Lubuska Odnowa 
Wsi”, jak również z budżetu 
Gminy Kargowa, Gminy Sie-
dlec i Instytutu Archeologii i 
Etnologii Polskiej Akademii 
Nauk w Poznaniu.

Książka, która jest podsu-
mowaniem 50-lecia prac ar-
cheologicznych, w tym głownie 
profesora Michała Kobusie-
wicza w Wojnowie, Smolnie 
Wielkim, Chwalimiu, Kargo-

wej, Linach i Kopanicy, omawia 
rozwój kulturowy społeczności 
łowiecko-zbierackich bytują-
cych w schyłku plejstocenu i 
w pierwszej połowie holocenu 
na terenie nazywanym Region 
Wojnowo. Zawiera też próbę 
odpowiedzi na pytanie, co było 
powodem niezwykle bogatego 
osadnictwa w tym okresie 
pozwalającego Region Wojno-
wo nazwać Arkadią łowców i 
zbieraczy.

W trakcie spotkania miał 
miejsce wykład połączony z 
wystawą pt. Najnowsze badania 
nad epoką kamienia w „Rejonie 
Wojnowa” – Kopanica stan. 
29 Przygotowany przez dr 
Iwonę Sobkowiak- Tabakę i dr 
Przemysława Bobrowskiego ar-
cheologów z Ośrodka Studiów 
Pradziejowych i Średniowiecz-
nych Instytutu Archeologii i 
Etnologii Polskiej Akademii 
Nauk w Poznaniu.

Spotkanie z archeologią w Kargowej
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IV edycja Fest iwalu Fi l-
mów Odpowiedz ia l nych 
„17 Celów”  przeszła do 
h istor i i .  Impreza t rwa ła  
2 dni (27-28 września), w trak-
cie których widzowie obejrzeli 
prawie 50 krótkich filmików 
przygotowanych przez 3 sekto-
ry: samorządy, biznes i NGO. 
Niezależne Jury złożone w 
ekspertów przyznało swoje 
nagrody, widzowie wybrali 
najlepsze ich zdaniem filmi-
ki, a organizator Festiwalu, 
Fundacja Res Severa specjal-
nie podziękowała wręczając 
nagrody specjalne. Na kon-
kurs nadesłano 74 filmiki, do 
konkursu zakwalifikowano 47 
produkcji.

W opinii uczestników, Ju-
rów i widzów w tym roku 
poziom był wyjątkowo wysoki.

Nagrodzone samorządy
Jednostki samorządu teryto-
rialnego i lokalne podmioty to 
nowa kategoria Festiwalu „17 
Celów”. W tym roku przesła-
no 19 zgłoszeń, a do pokazu 
zakwalifikowano 17 filmów 
z 12 miast i gmin (kolejność 
alfabetyczna): Bojanowo, Gro-
dzisk Wlkp, Jarocin, Kwilcz, 
Międzychód, Mosina, Suchy 
Las, Szamotuły, Śrem, Środa, 
Tarnowo Podgórne, Września. 
W opinii jurorów najlepsze 
okazały się filmy mówiące 
o smogu (Grodzisk Wlkp), 
zwracające uwagę na czystość 
miejskich chodników (Śrem) 
oraz edukujące w zakresie 
BIO – odpadów (Jarocin). 
Publiczność doceniła film z 
Suchego Lasu, natomiast or-
ganizator  przyznał nagrody 
za inicjatywę Jadłodzielni  w 
Mosinie oraz Środa Wietrzy.

 
Firmowe filmy 
pokazują dobre praktyki
W kategorii „Przedsiębior-
stwa” odnotowano 32 zgło-
szenia, do pokazu przyjęto 
22 filmy 18 przedsiębiorstw  i 
fundacji korporacyjnych (ko-
lejność alfabetyczna):

ABC Czepczyński, Altered 
Company Sweden / OOOTo-
ToTo.pl, EI SPOCO, ENEA 
Operator, Fundacja Integralia, 
Fundacja Medicover, IKEA, 
ING Bank Śląski, Inspekty.pl, 
Kompania Piwowarska, Lo-
anMe, Raben Group, Sopockie 

Towarzystwo Ubezpieczeń 
Ergo Hestia, Sprout Europe 
ApS Denmark / OOOToToTo.
pl, Stena Recycling, Toyota 
Bońkowscy, Volkswagen Po-
znań, Wieloryb Sklep.

W tym roku Jury doceni-
ło małe firmy: Złotą Tarczę 
otrzymał startup z Krakowa 
(Inspekty.pl), Srebrna Tarcza 
trafiła do Poznania (Wieloryb 
Sklep), natomiast Brązową 
Tarczę odebrali przedstawi-
ciele fundacji korporacyjnej 
należącej to Towarzystwa 
Ergo-Hestia.

Organizacje pozarządowe 
edukują i upowszechniają 
Agendę 2030
Orga n izacje  poza rządo -
we i inne podmioty zgło-
s i ł y  2 3  o b r a z y  f i l m o -
we, a pokazano 8 filmów  
(kolejność alfabetyczna): Fa-
irtade Polska, Fundacja Kupuj 
Odpowiedzialnie, Fundacja 
Otwarty Plan, Grupa Zagra-
nica, Lions Club Poznań Ro-
tunda, Magdalena Juszczyk, 
Miejski Ogród Zoologiczny 
w Warszawie, Polska Akcja 
Humanitarna. Najlepszy film  
traktował o problemach Glo-
balnego Południa („Pomaga-
my czy szkodzimy” Grupy 
Zagranica), Srebrną Tarczę 
otrzymał Warszawski Ogród 
Zoologiczny, a Brązową – Fa-
irtrade Polska.

IV Festiwal Filmów Odpo-
wiedzialnych „17 Celów” 
to  kon k u r s  naj lepsz ych 
krótkich form filmowych 
 (w tym filmów promocyjnych 
i reklamowych), nie trwają-
cych dłużej niż 5 minut, wy-
produkowanych przez przed-

siębiorstwa, organizacje non 
profit, jednostki samorządu 
terytorialnego oraz inne pod-
mioty zainteresowane zrów-
noważonym rozwojem i spo-
łeczną odpowiedzialnością. 
Tematy poruszane podczas 
Festiwalu dotyczą 17 celów 
zrównoważonego rozwoju, a 
zatem dotyczą wszystkich sfer 
aktywności człowieka. Każda 
organizacja czy firma może 
pochwalić się działaniami w 
takim zakresie. Do udziału w 
Festiwalu organizatorzy kwa-
lifikują filmy promocyjne i re-
klamowe według prostych kry-
teriów: filmy muszą poruszać 
ważne problemy społeczne, 
upowszechniać założenia 17 
globalnych celów lub społecz-
nej odpowiedzialności biznesu 
i pokazywać je w praktyce, a 
także propagować uniwersalne 
wartości. Oczywiście nie bez 
znaczenia jest ich wysoki po-
ziom artystyczny. Zgłoszenie 
i projekcja filmu w konkursie 
jest bezpłatna. Niezależne 
Jury, złożone z ekspertów w 
swoich dziedzinach wybiera 
spośród nadesłanych filmów 
te najlepsze. Laureaci otrzy-
mują Złote, Srebrne i Brązowe 
Tarcze, natomiast publiczność 
obecna na Gali Finałowej 
wskazuje swojego faworyta. 
Oprócz Nagrody Publiczności 
organizatorzy wręczają też 
nagrody specjalne. Nagrody te 
są o tyle cenne, że zdobywcy 
nagród mogą liczyć na bezpłat-
ną promocję w całej Polsce i 
pokazanie filmików w ramach 
specjalnego przeglądu. Prze-
gląd „17 Celów” to najlepsze 
festiwalowe filmy pokazywane 
już od 2017 roku. 

Joanna Skałuba,

Pragnę podzielić się dzisiaj z 
Wami ogromnym sukcesem, 
jaki odniosły Roty Marszu 
Niepodległości! Władze Uni-
wersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu zawiesiły w 
prawach wykładowcy aka-
demickiego prof. Andrzeja 
Nalaskowskiego. Przyczyną 
była merytoryczna krytyka 
środowisk lesbijek, gejów, 
biseksualistów i transseksu-
alistów.  W wyniku ogromne-
go sprzeciwu wobec decyzji 
władz UMK oraz interwencji 
mecenasa Stefana Saczkow-
skiego z sekcji prawnej Rot 
Niepodległości, prof. Nala-
skowski został przywrócony 
w prawach wykładowcy na 
UMK. Jak się okazuje utrzy-
mywanie sekcji prawnej, które 
jest możliwe dzięki Państwa 
regularnym wpłatom, przynosi 
owoce.

To nie pierwszy przypadek, 
kiedy polska uczelnia napięt-
nuje naukowców stających w 
obronie prawdy. Na tej samej 
uczelni zawieszono niedawno 
prof. Jacka Bartyzela, który 
przy użyciu cytatu z Pisma 

Świętego zareagował na oczer-
nianie Polski przez izraelskich 
dziennikarzy. Co dziwne, 
na tej samej uczelni nikt nie 
został zawieszony po zorgani-
zowaniu wykładu Zygmunta 
Baumana (16.11.2010 r.), który 
z bronią w ręku, jako szef ko-
munistycznego wydziału poli-
tyczno-wychowawczego KBW 
walczył z Polskim Podzie-
miem Niepodległościowym.

Na prof. Nalaskowskiego 
wylała się fala krytyki po 
publikacji w tygodniku „wSie-
ci” felietonu jego autorstwa, 
MEMw którym naukowiec 
krytykuje ideologię dewian-
tów. Decyzją rektora prof. dr 
hab. Andrzeja Tretyna prof. 
Nalaskowski został zawie-
szony jako wykładowca aka-
demicki. Ta reakcja władz 
uczelni obnażyła ideologiczne 
zaangażowanie uniwersytetu 
po stronie lewicowych bo-
jówek i wywołała sprzeciw 
środowisk katolickich i pa-
triotycznych. Roty nie pozo-
stały obojętne na tę rażącą 
niesprawiedliwość. Po raz 
kolejny stanęliśmy w obronie 

prawdy! Równocześnie z opu-
blikowaniem petycji na stro-
nie podpiszapel.pl, działania 
rozpoczął nasz zespół prawny 
z mecenasem Saczkowskim 
na czele. Natychmiastowa 
reakcja okazała się skuteczna. 
Dzisiaj prof. Nalaskowski zo-
stał odwieszony po spotkaniu 
z rektorem uczelni!

Jest to niewątpliwy sukces 
Rot Niepodległości. Pokazuje 
on, że nasze działania mogą re-
alnie i skutecznie wpływać na 
otaczającą nas rzeczywistość. 
Razem zmieniamy Polskę!

Przeprowadzenie skutecznej 
obrony prof. Nalaskowskiego 
nie byłoby możliwe bez Pań-
stwa wsparcia, za co bardzo 
Państwu dziękuję.

Serdecznie pozdrawiam w 
imieniu działaczy Rot Nie-
podległości.

Robert Bąkiewicz 
Prezes Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Roty 
Marszu Niepodległości

a: ul. Przechodnia 32, 
05-800 Pruszków,

e:kontakt@roty.pl k: +48 500 072 622
NIP: 5342601946, REGON: 383529583 

Czym skutkuje wybieranie 
celebrytów na odpowiedzial-
ne stanowiska, właśnie mieli-
śmy okazję przekonać się po 
awarii ścieków w Warszawie. 
Celebryta Trzaskowski nie 
widzi problemu, bo katastro-
fy to nie jego domena. On 
jest od dowolnych obiecanek, 
hołubienia zboczeńców i bu-
dowania drewniano-asfalto-
wych sfer relaksu w oparach 
spalin, na dwa miesiące, za 
milion złotych.

Farsa zarządzania stolicą 
to zapewne specjalność 
naszego ratusza, a dramat tej 
farsy oglądają i przeżywają 

mieszkańcy. Czym w takim 
razie zajmują się teatry? Po 
takim włodarzu trudno się 
spodziewać, że przyznałby 
jakieś subwencje teatrowi z 
prawdziwego zdarzenia, nie-
nastawionemu na głupawą, 
tęczową widownię.

Zapytałam 75 polskojęzycz-
nych teatrów, czy chciałyby 
przeczytać nową współczesną 
sztukę.45 nie zaszczyciło 
mnie żadną odpowiedzią. W 
5 przypadkach teatry okazały 
się tylko budynkami nie-
dysponującymi zespołem. 6 
teatrów z wyższością odrzu-
ciło pomysł przeczytania. 17 

zgodziło się, żeby im sztukę 
przesłać. Dwa teatry przeczy-
tały, z czego jeden odrzucił, 
nie kryjąc, iż powodem tego 
nie są zarzuty merytoryczne, 
a ideowe. Sztuka nie opiewa 
bowiem dzielnych postpo-
nowanych zboczeńców ani 
nawet równie dzielnych szla-
chetnych komunistów. Jeden 
teatr sztukę by wystawił...! 
Gdyby dostał subwencję 80 
tys. zł.

Łatwiej jednak o 80 milio-
nów na nowe muzeum niż 80 
tysięcy na nową sztukę.

 Małgorzata Todd

IV Festiwal Filmów 
Odpowiedzialnych „17 Celów”

Napiętnowanie naukowca w Toruniu

Farsa zarządzania stolicą

Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej zajmował 
się ostatnio sprawą, która 
z pozoru mogłaby wydawać 
się prosta. Prawo autorskie 
bywa jednak przewrot-
ne, a jego interpretacja 
może być problematycz-
na. Zwłaszcza w kontekście 
tak dynamicznej dyscypliny 
jaką jest moda.

 
Spór pomiędzy portugalskim 
producentem Cofemel, a ho-
lenderską firmą G-Star Raw, 
dotyczył projektu jeansów.  
Spodnie, pierwotnie zaprojek-
towane przez G-Star, posia-
dały charakterystyczne prze-
szycie w okolicach pachwin 
oraz kolan. Podobny projekt 
postanowil i wykorzystać 
Portugalczycy, co nie uszło 
uwadze obserwatorom rynku. 
Skierowane do portugalskiego 
sądu (ze względu na siedzibę 
pozwanego przedsiębiorstwa) 
powództwo zakończyło się 
uwzględnieniem roszczeń 
G-Star. Sąd I instancji uznał 
roszczenia oraz zauważył, że 
ochrona przysługuje „dziełom 
sztuki stosowanej, wzorom 
przemysłowym i dziełom sztu-
ki wzorniczej, pod warun-
kiem, że są one oryginalne, to 
znaczy, że stanowią one rezul-
tat własnej twórczości intelek-
tualnej ich autora, bez ustana-
wiania wymogu szczególnego 
poziomu wartości estetycznej 
lub artystycznej” oraz orzekł 
o obowiązku zapłaty kwoty 
odpowiadającej profitom uzy-
skanym ze sprzedaży spornego 
wzoru jeansów. Wydawać 
by się mogło, że wszystko 
idzie po myśli G-Star, jednak 
w sprawę zaangażował się 
Supremo Tribunal de Justiça 
czyli portugalski Sąd Najwyż-
szy. Organ ten powziął pewne 
wątpliwości i stwierdził, że co 
prawda Cofomel „zapożyczył” 
pewne charakterystyczne ele-
menty projektu (przeszycia), 
ale portugalskie orzecznictwo 
i doktryna nie są zgodne, kie-
dy prawno-autorska ochrona 
przysługuje – mówiąc inaczej, 
czy przyznanie ochrony może 
być uzależnione od stopnia 
wartości artystycznej dane-
go dzieła. W tej konkretnej 
sprawie G-Star uważają, że 
ich wzory stanowią utwory 
w rozumieniu prawa autorskie-
go, gdyż wywołują konkretny 
efekt estetyczny. Wątpliwości 
okazały się na tyle duże, że 
podjęto decyzję o skierowaniu 
pytania prejudycjalnego do 
Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej, który 12 
września br. wydał w tej spra-
wie wyrok. Zapytanie brzmia-
ło: „Czy dyrektywa o prawie 
autorskim stoi na przeszko-
dzie temu, by ustawodawstwo 
krajowe przyznawało taką 

ochronę w przypadku, gdy 
spełniona jest szczególna prze-
słanka, zgodnie z którą wzory 
powinny, poza realizowanym 
przez nie celem użytkowym, 
wywoływać swoisty efekt 
estetyczny?”

 
Odnosząc się do istoty ca-
łej sprawy TSUE stwierdził, 
że „utworem jest oryginalny 
efekt twórczości intelektual-
nej autora, odzwierciedlenie 
jego osobowości. Nie jest nim 
jednak przedmiot, którego wy-
konanie podlegało ogranicze-
niom, które nie pozwalają na 
pełną swobodę twórczą”. Cho-
dzi przede wszystkim o ogra-
niczenia natury technicznej, 
jakie niesie ze sobą projek-
towanie odzieży – materiały, 
technika produkcyjna czy 
nawet ugruntowana forma jaką 
są spodnie. „Estetyczny efekt”, 
na który powoływało się w tej 
sprawie G-Star, wg TSUE to za 
mało, aby uznać wzór jeansów 
za przedmiot prawa autorskie-
go. Istnienie utworu nie może 
wynikać z subiektywnego od-
czucia danej osoby i konieczne 
jest z jednej strony wykazanie, 
że przedmiot można zidentyfi-
kować z wystarczającym stop-
niem precyzji i obiektywności, 
a z drugiej strony dowiedzenie, 
że stanowi on twórczość inte-
lektualną odzwierciedlającą 
swobodę wyboru i osobowość 
jego autora. Tymczasem efekt 
estetyczny z natury rzeczy 
jest subiektywny i zależy od 
odbiorcy.   

 
Inne formy ochrony
Należy jednak pamiętać, iż 
własność intelektualna podle-
ga różnym porządkom ochro-
ny, a prawo autorskie jest tylko 
jednym elementem całkiem 
sporego systemu prawnego. 
Projekty (wzory) odzieży są 
przede wszystkim chronione 
przez prawo własności prze-
mysłowej. Różnica jest jednak 
taka, że aby uzyskać taką 
ochronę wzór musi być zareje-
strowany (w przypadku prawa 
autorskiego, utwór jest chro-
niony od momentu powstania 
– bez wymogu spełniania 
jakichkolwiek formalności) 
i tak, ustawa prawo własności 
przemysłowej wprowadza roz-
różnienie na wzór użytkowy 
(nowe i użyteczne rozwiązanie 
o charakterze technicznym, 
dotyczące kształtu, budowy 
lub zestawienia przedmio-
tu o trwałej postaci – art. 
94) oraz wzór przemysłowy 
(nowa i posiadająca indywidu-
alny charakter postać wytworu 
lub jego części, nadana mu 
w szczególności przez cechy 
linii, konturów, kształtów, 
kolorystykę, fakturę lub ma-
teriał wytworu oraz przez 
jego ornamentację – art. 102). 

Prawo ochronne (wzór użyt-
kowy) oraz prawo z rejestracji 
(wzór przemysłowy) można 
uzyskać wyłącznie dla nowego 
projektu, tj. takiego, który nie 
został wcześniej udostępniony 
publicznie, np. poprzez jego 
stosowanie, wystawienie lub 
ujawnienie.

 
Wracając jednak na grunt 
omawianej sprawy - TSUE 
przypomniał, iż ochrona wy-
nikająca z prawa autorskiego 
oraz z prawa własności prze-
mysłowej może być stosowa-
na kumulatywnie (łącznie, 
równolegle), wymagana jest 
natomiast obecność twór-
czej inwencji autora, która 
to inwencja nie może być 
ograniczona. Zgodnie bowiem 
wnioskami TSUE „przyznanie 
ochrony prawno-autorskiej 
przedmiotowi chronionemu 
już jako wzór, nie może pro-
wadzić do tego, że naruszone 
zostaną cele i skuteczność 
właściwe obu tym rodzajom 
ochrony, co stanowi powód, 
dla którego kumulatywne 
przyznanie takiej ochrony 
może nastąpić jedynie w okre-
ślonych sytuacjach”. Wynika 
to między innymi z różnych 
celów, których realizacji mają 
służyć te dwa odrębne systemy 
prawne. Prawo przemysłowe 
chroni przedmioty o charak-
terze użytkowym, przezna-
czonym do masowej produkcji. 
Prawo autorskie z kolei ma 
za zadanie chronić często 
abstrakcyjną twórczość, która 
poprzez swoje cechy może być 
uznana za utwór w rozumieniu 
ustawy. Czy to jednak znaczy, 
że wytwory mody nie będą 
mogły być uznane za utwory 
w rozumieniu prawa autor-
skiego? Niekoniecznie. Aby 
skutecznie wytłumaczyć takie 
stanowisko posłużę się wypo-
wiedzią dr. Krzysztofa Siewi-
cza z Ministerstwa Cyfryzacji. 
Na pytanie „czy moda podlega 
ochronie prawa autorskiego 
w Polsce?” odpowiedział 
następująco: „Żadne dzieło nie 
jest chronione tylko dlatego, że 
należy do określonego rodza-
ju. Ochrona dotyczy zawsze 
konkretnych dzieł, w których 
odnajdziemy wkład indywidu-
alnej twórczości (choć może to 
być nawet bardzo mały wkład). 
Moda, a ściśle rzecz ujmując 
konkretne ubiory, mogą być 
utworami (utworem może 
być nawet twórcze połączenie 
zwykłych, niechronionych 
ubiorów). Ocena zależy od 
konkretnej jurysdykcji, ale 
generalnie niski próg indywi-
dualnej twórczości jest stan-
dardem w większości krajów, 
w tym w Polsce.”

 Paweł Kowalewicz, prawnik 
w Fundacji Legalna Kultura

Prawo autorskie bywa jednak 
przewrotne
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„Polska jest krajem bardzo 
podzielonym, bardzo spolary-
zowanym. Zupełnie inny jest 
charakter obszarów miejskich 
i wiejskich. Kraj podzielił się 
dokładnie na dwie połowy” 
– mówiła Anna Słojewska, 
brukselska korespondentka 
dziennika „Rzeczpospolita”, 
we wtorek 15 października 
podczas debaty „Polska za-
głosowała” we wspólnej sie-
dzibie Wielkopolski i Hesji w 
Brukseli.  Regiony partnerskie 
zorganizowały spotkanie nt. 
polskich wyborów parlamen-
tarnych w ramach szerszego 
cyklu „Europa po wyborach”, 
który odbywa się z inicjatywy 
Hesji.

„Jeżeli chcesz odnieść suk-
ces w wyborach, musisz stwo-
rzyć koalicję” – powiedziała 
Izabela Gorczyca, dyrektor 
Biura Wielkopolski w Bruk-
seli, otwierając spotkanie. Na-
wiązała w ten sposób do faktu, 
że choć w wyborach do Sejmu 
sukces odniosło 5 bloków poli-
tycznych, w ławach sejmowych 
zasiądą przedstawiciele 15 
różnych partii. Zwróciła rów-
nież uwagę, że wysoki udział 
społeczeństwa w procesie 
decydowania o władzy świad-
czy o żywym zainteresowaniu 
nim Polaków i efektywnych 
kampaniach profrekwencyj-
nych. „Frekwencja wyborcza 
w wyborach parlamentarnych 
2019 r. była najwyższa spośród 
wszystkich polskich wyborów 
od 1989 roku - w głosowaniu 
wzięło udział 61,74% upraw-
nionych. To o 10 % więcej 
niż 4 lata temu” – podkreśliła 

Izabela Gorczyca. Wskazała 
także, że w Wielkopolsce fre-
kwencja była jeszcze wyższa 
niż w kraju i wyniosła 62,95 
proc., natomiast w samym 
okręgu poznańskim - 73,95 
proc. i była jedną z najwyż-
szych w Polsce.

„Wynik Prawa i Sprawie-
dliwości jest niższy od za-
kładanego przed wyborami 
przez członków tej partii” – 
zaznaczyła Anna Słojewska, 
brukselska korespondentka 
dziennika „Rzeczpospolita”. 
Podczas spotkania przedsta-
wiła i omówiła wyniki nie-
dzielnych wyborów do Sejmu 

i Senatu. Wskazała, że nie róż-
nią się one znacząco od tych 
przewidywanych w sondażach. 
Dziennikarka zwróciła uwagę, 
że partia rządzącą, choć z 
wyższym łącznym wynikiem 
niż 4 lata temu, zdobyła taką 
samą ilość mandatów w Sej-
mie RP. Utraciła 2 zdjnato-
miast większość w Senacie, 
co może oznaczać wydłużenie 
procesu legislacyjnego w pol-
skim parlamencie. Zgodnie 
z przewidywaniami, do ław 
poselskich powrócili przed-
stawiciele Lewicy. Zdaniem 
Słojewskiej, zaskoczeniem był 
rezultat Ludowców wyższy od 
wskazywanego przez więk-
szość przedwyborczych son-
daży. Ponadto, do ogłoszenia 
oficjalnych wyników nie było 
też jasne, czy w Sejmie znajdą 
się przedstawiciele Konfedera-
cji. „Partia rządząca w Polsce 
znalazła się nagle w nowej sy-
tuacji. Została otoczona przez 
inne partie, zarówno z prawej, 
jak i z lewej strony sceny 
politycznej” – podsumowała 
Słojewska.

Biuro Wielkopolski w Brukseli

W środę (16 października) 
odbyło się wyjątkowe spo-
tkanie Klubu Wielkopolan 
w Brukseli z udziałem nowo 
wybranych wielkopolskich 
europosłów. Premier Le-
szek Miller, prof. Zdzisław 
Krasnodębski i dr Sylwia 
Spurek podzielili się z 
Wielkopolanami i sympaty-
kami Wielkopolski swoimi 
wrażeniami z pierwszych 
tygodni nowej kadencji w 
debacie prowadzonej przez 
Izabelę Gorczycę, dyrek-
tor Biura Wielkopolski w 
Brukseli. Spotkanie zostało 
dodatkowo uświetnione 
wernisażem wystawy „Po-
nad granicami” malarstwa 
Wielkopolanina Bogdana 
Galewskiego.

Tradycją stało się już, że 
pierwsze spotkanie Klubu 
Wielkopolan w Brukseli po 
wyborach europejskich od-
bywa się z udziałem nowo 
wybranych wielkopolskich 
eurodeputowanych. „Znam 
pozostałe instytucje Unii Eu-
ropejskiej, bo negocjowałem 
warunki wejścia Polski do Unii 
Europejskiej, ale Parlament był 
mi dotychczas dość słabo zna-
ny” – rozpoczął były premier 
Leszek Miller, który pomimo 
bogatej kariery politycznej jest 
w Parlamencie Europejskim 
(PE) debiutantem. „Jestem 
pod wrażeniem funkcji kon-
trolnych Parlamentu Europej-
skiego. Przekonałem się, że 
to nie jest instytucja z papie-
ru, tylko poważnie traktuje 
swoje powinności” – mówił 
podczas spotkania premier 
w kontekście  przesłuchań 
kandydatów na komisarzy. 

Z kolei europosłanka Sylwia 
Spurek, która nie kryła zasko-
czenia ze zdobycia mandatu, 
zaznaczyła, drugiepiatekże 
zamierza pracować ciężko i 
w sposób usystematyzowany. 
„Staram się wykorzystywać 
wszelkie mechanizmy dostęp-
ne w ramach mojego mandatu. 
Pytam o rzeczy, które należą 
do kompetencji UE i którymi 
UE może się efektywnie za-
jąć” – podkreśliła. Natomiast 
prof. Zdzisław Krasnodębski 
- jedyny spośród zaproszonych 
gości, który jest posłem PE już 

po raz kolejny – opowiedział 
między innymi o swoich do-
świadczeniach z poprzedniej 
kadencji. „W Parlamencie 
Europejskim bardzo często 
możemy zrobić więcej niż w 
parlamencie krajowym. Często 
wiemy o wielu sprawach dużo 
wcześniej. To pewnego typu 
profesjonalizacja polityki” – 
podzielił się doświadczeniem 
prof. Krasnodębski.

Posłowie odpowiedzieli 
również na pytanie o plany i 
cele, jakie wyznaczają sobie na 
najbliższe pięć lat oraz w jaki 

sposób chcą przełożyć swoje 
dotychczasowe doświadczenia 
na działalność w Brukse-
li. Posłanka Sylwia Spurek 
opowiedziała o swojej wie-
loletniej pracy na rzecz praw 
człowieka, a w ostatnich latach 
także – praw zwierząt, którą 
chce kontynuować w Brukseli. 
„Chcę, aby Unia zajmowała się 
przemocą wobec kobiet, ale 
nie jest to nadal kompetencja 
UE, dlatego rozmawiałam już 
o możliwości zastosowania 
traktatowej procedury passe-
relle”. Zaznaczyła również, że 

zamierza włączyć się w prace 
PE w m. in. w kwestiach 

Z kolei prof. Krasnodębski 
jako pierwszy wiceprzewodni-
czący parlamentarnej Komisji 
Przemysłu, Badań i Energii, 
zamierza aktywnie zajmo-
wać się kwestią transformacji 
energetycznej obszarów gór-
niczych oraz środkami unij-
nymi na badania i naukę. „W 
sprawie programów i funduszy 
naukowych, trzeba zaznaczyć, 
że więcej płacimy niż uzy-
skujemy z UE (…) Dlatego 
ważny jest udział Polaków w 

gremiach decydujących o przy-
znawaniu środków dla polskiej 
nauki” - mówił prof. Krasno-
dębski o wsparciu badań w 
Polsce. Premier Leszek Miller 
wskazał swoje priorytety na 
kolejne pięć lat w nawiązaniu 
do obszarów tematycznych ko-
misji parlamentarnych, w któ-
rych zasiada. W komisji Rynku 
Wewnętrznego i Konsumenta 
chciałby zająć się podwójną 
jakością towarów w krajach 
Unii Europejskiej. Natomiast 
w Komisji Spraw Społecznych 
chciałby podjąć temat europej-
skiej płacy minimalnej, który 
rozbrzmiewa od czasu ogłosze-
nia priorytetów nowej Komisji 
Europejskiej. „Chciałbym, 
żebyśmy w pewnych sprawach 
znajdowali kompromis pośród 
51 z polskich europarlamenta-
rzystów” – podsumował prof. 
Krasnodębski.

W trakcie spotkanie człon-
kowie Klubu Wielkopolan 
mieli jednocześnie okazję 
obejrzeć wystawę „Ponad 
Granicami” wielkopolskiego 
artysty Bogdana Galewskie-
go. Sprowadzone na werni-
saż czwartepiatekw siedzibie 
Wielkopolski w Brukseli ob-
razy zainspirowane są rodzimą 
Wielkopolską oraz pobytami 
w trzech regionach Unii Eu-
ropejskiej: hiszpańskiej Anda-
luzji, francuskiej Normandii i 
belgijskiej Brukseli. Galewski 
zaprezentował prace wyko-
nane w technice zbliżonej do 
impresjonizmu, z akcentami 
realizmu, inspirowane dzieła-
mi wielkich polskich i zagra-
nicznych postimpresjonistów.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli
Zdjęcia: Biuro Wielkopolski w Brukse-

li, M. Galewska

Rozmowy o polskich wyborach 

Wielkopolscy europosłowie gośćmi Klubu 
Wielkopolan w Brukseli

Horizon europePoznaliśmy 
listę członków Mission 
Assemblies – niezwykle 
prestiżowych eksperckich 
ciał doradczych przy każdej 
z pięciu Rad Misji nowego 
programu Unii Europej-
skiej na rzecz badań i inno-
wacji „Horyzont Europa”. 
Misje staną się kluczowym 
elementem programu na 
lata 2021-2027.

Wśród nich znalazło się kil-
koro naukowców z Polski, w 
tym aż dwóch z Wielkopol-
ski! Dzięki temu zwiększamy 
szanse na to, że Misje progra-
mu Horyzont Europa będą 
odpowiadały wielkopolskim 
potrzebom i możliwościom. 
Eksperci będą pomagali Ra-
dom Misji doradzać Komisji 
Europejskiej w identyfikacji 

kluczowych zagadnień z da-
nego obszaru.

Wielkopolanie wybrani do 
Mission Assemblies:
a Misja dot. walki z rakiem:
Prof. Rodryg Ramlau – Kate-
dra i Klinika Onkologii, Uni-
wersytet Medyczny im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu
a Misja dot. zmian klima-
tycznych:
Prof. Zbigniew Kundzewicz 
- Zakład Klimatu i Zasobów 
Wodnych, Instytut Środowiska 
Rolniczego i Leśnego PAN w 
Poznaniu

Wybranym naukowcom ser-
decznie gratulujemy!

Pełna listy członków Mission 
Assemblies znajduje się na 
stronie Komisji Europejskiej:

https://bit.ly/2Bdybxe

„Horyzont Europa” to naj-
bardziej ambitny w historii 
program w zakresie badań 
naukowych i innowacji, na 
który w latach 2021–2027 
Komisja proponuje przydzie-
lenie nawet 100 mld euro. 
Środki przeznaczone zostaną 
m.in. na walkę o czyste mo-
rza i oceany, ze zmianami 
klimatu, czy zaprojektowanie 
smart cities. Dla Wielkopolski 
i jej mieszkańców program 
Horyzont Europa to szansa 
na np. zwiększenie zaanga-
żowania w międzynarodowe 
projekty, finansowe wsparcie 
dla działalności badawczej 
i innowacyjnej, możliwość 
współpracy przy przełomo-
wych projektach.

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Sukces wielkopolskich naukowców
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W dniu 10 październ ika 
2019 roku uczniowie klas 
pierwszych (po gimnazjum) i 
uczniowie klas II i III, realizu-
jący rozszerzenie z przedmiotu 
fizyka spotkali się w auli 
szkolnej z Panem Jędrzejem 
Krzyżostaniakiem – pasjona-
tem obserwacji astronomicz-
nych. Pan Jędrzej pokazał 
wykonane przez siebie zdjęcia 
oraz przedstawił oprzyrządo-
wanie, przy pomocy którego 
może delektować się widokami 
nocnego nieba. Opowiedział 
o swoich obserwacjach i zau-
roczeniu ciałami niebieskimi 
oraz tym co uchwycił pięknego 
w ich widoku. 

Temat na chwilę zszedł na 
ekologię w związku z tym jak 
smog przeszkadza w obserwa-
cjach i jak w ostatnich latach 
się nasilił.

Pan Jędrzej odpowiadał na 
pytania i zachęcał do samo-
dzielnych obserwacji nieba, a 
jako wstęp do nich zapropo-
nował skorzystanie z aplikacji 
StarTracker.

Na końcu kilkoro uczniów 
zostało jeszcze, aby chwilę 
porozmawiać i z bliska obej-
rzeć sprzęt.

Dnia 27 września 2019r. w 
ramach Licealiady  na rok 
szkolny 2019/2020, odbyły się 
zawody sportowe w sztafeto-
wych biegach przełajowych. 
Najlepsze zespoły awanso-
wały do finału wojewódz-
kiego. Młodzież startowała 
w sztafetach 10-osobowych  
w kategorii dziewcząt i chłop-
ców. Ostatecznie, na pierw-
szym miejscu uplasowała 
się drużyna z Zespołu Szkół 
Technicznych im. E. Kwiat-
kowskiego w Grodzisku Wlkp 
- grupa chłopców, dziewczęta 
zakończyły bieg na 2 miejscu.

Reprezentacja ZST wystąpi-
ła w składzie:

Laura Poniży, Patrycja Fór-
maniak, Amelia Nowak, Maja 
Szymaniak, Marta Woźna, 
Sofia Datsyuk, Julia Filipiak, 

Nadia Koshakov, Natal ia 
Łuczak, Dominika Rosołek, 
Weronika Szklarska i Joanna 
Walkowiak.

Szymon Mortka, Hubert 
Bielawski, Mikołaj Micha-
lak, Adam Czekała, Cezary 
Mikołajczyk, Adam Banach, 

Cyprian Jankowski, Mikołaj 
Blażejewski, Adam Kozłow-
ski, Maciej Kaczmarek, Dawid 
Flis, Daniel Cieślakowski i 
Mikołaj Polerski.

Opiekunowie:
Anna Hoffman-Lusina, Jarosław Szulc

Czym lepiej w życiu kiero-
wać się – logiką czy intuicją? 
Jedna i druga może być 
zawodna – logika wtedy, gdy 
nie uwzględnimy jakiegoś 
istotnego czynnika przy 
podejmowaniu decyzji, a in-
tuicja właściwie zawsze może 
zawodzić, bo ona za nic nie 
odpowiada i o nic jej winić 
nie można.
     
Ale czy zdarza się Wam mieć 
nieodparte wrażenie co do 

prawdomówności, lub jej 
braku wobec osoby właśnie 
poznanej? Pierwsze przemó-
wienie Tadeusza Mazowiec-
kiego kiedy został „naszym” 
premierem, w odróżnieniu 
od „ich” prezydenta, czyli Ja-
ruzelskiego – było doskonałą 
ilustracją tego o czym mówię. 
Jeśli nawet ktoś wcześniej po-
lityką się nie interesowałam, 
nie czytywał pism, w których 
on publikował i bardzo chciał 
dopatrzeć się czegoś pozy-

tywnego w jego wystąpieniu, 
to nie mógł. Wiało od niego 
fałszem na kilometr.
     
Późniejsi po-okrągłostołowi 
premierzy aż tak oczywi-
stym fałszem nie epatowali. 
Ich brak wiarygodności był 
lepiej, lub gorzej ukrywany. 
Arogancję usiłowano nam 
„sprzedawać” jako odwagę 
i dopiero po aferach ich 
poznajemy.     

Małgorzata Todd

Spotkanie z pasjonatem 
astronomii

Finał w biegach sztafetowych

Logika czy intuicja?

Na takich zawodach nie mogło 
zabraknąć uczniów Zespołu 
Szkół Technicznych im. E. 
Kwiatkowskiego w Grodzisku 
Wlkp.  , którzy w licznym gro-
nie stawili się nad Poznańską 
Maltą. Zawodnicy mieli do po-
konania w kategorii dziewcząt 
2400 m w kategorii chłopców 
3200m. Cała reprezentacja 
ZST pokonała z zadowalają-
cym rezultatem bieg  i upla-
sowała się drużynowo  na 9 
miejscu na 16 startujących  
szkół z Wielkopolski. Ucznio-
wie nie kryli entuzjazmu z 
udziału w biegu,  i już szykują  
formę na kolejne starty na 
szkolnych treningach. Na za-

wodach uczniów wspierali mgr 
Weronika Bereszyńska oraz z 

mgr Marcin Łodyga.
Marcin Łodyga.

25.09.2019r. grupa uczniów 
logistyków z klas II L, III L 
I IV C Zespołu Szkół Tech-
nicznych im. E. Kwiatkow-
skiego w Grodzisku Wlkp 
pod opieka nauczycieli 
Magdaleny Lange, Marii 
Łukowskiej, Wojciecha 
Drozda Łukasza Góreckie-
go, wyruszyła na wycieczkę 
w stronę Starachowic. 

Pierwszym punktem wyjazdu 
było zwiedzenie Muzeum 
Przyrody i Techniki w Stara-
chowicach, w którym znajduje 
się zakład wielkopiecowy z 
1841r. w którym wydobywano 
rudy żelaza. Nasza młodzież 
mogła na własne oczy zoba-
czyć infrastrukturę procesów 
produkcyjnych z początku 
XIX wieku. , kompletnym 
ciągiem technologicznym to-
rowisk kolejowych, magazyny 
materiałów wsadowych czy 
kamienna estakada. Na terenie 
muzeum znajduje się również 
hala poświęcona tropom di-
nozaurów z osadów jurajskich 
gór świętokrzyskich. Siedziba 
muzeum to również kolebka 
Zakładów Starachowickich, 
w których produkowano sa-
mochody ciężarowe STAR. 
Najcenniejszymi i najciekaw-
szymi eksponatami muzeum 

są: STAR 266R – uczestnik X 
rajdu Paryż Dakar oraz STAR 
660M2 – replika jedynego 
polskiego papamobile z okresu 
I Pielgrzymki Jana Pawła II do 
Polski w 1979r. 

Kolejnym punktem wyjaz-
du, było zwiedzanie zakładu 
PKC Group Poland Sp. z o.o. 
, producenta wiązek elektro-
nicznych dla takich marek jak 
MAN, DAF, Scania.  Ucznio-
wie poznali infrastrukturę ma-
gazynową zakładu produkcyj-
nego; systemy automatyzacji 
spawania wiązek. Mieliśmy 
również możliwość zaobser-
wowania nowinek technolo-
gicznych z branży – tablice in-

teraktywne, wspomagającego 
człowieka w kompletowaniu 
wiązek elektronicznych do 
pulpitów samochodowych. 

Po zwiedzaniu zakładu 
produkcyjnego udaliśmy się 
do Niepublicznego Techni-
kum Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego im. Wojska 
Polskiego w Starachowicach. 
Dzięki życzliwości dyrekcji 
i nauczycieli, zorganizowa-
liśmy turniej piłki nożnej 
chłopców i piłki siatkowej 
dziewcząt. Po wyrównanej 
walce, obiecaliśmy sobie 
rewanż, tym razem w Gro-
dzisku Wielkopolskim. 

Wojciech Drozd

Finał w biegu ulicznym Wycieczka logistyków 
do muzeum
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Kolejne posiedzenie Miej-
skiej Rady Seniorów odbyło 
się 17 października w Te-
atrze Polskim przy ul. 27 
grudnia i miało charakter 
otwarty, umożliwiło spotka-
nie mieszkańców Poznania 
z MRS, jak również prze-
prowadzenie rozmów na 
wszelkie tematy związane z 
problemami osób starszych 
w naszym mieście. 

Wszelkie rozmowy poprze-
dziło wystąpienie Dyrekto-
ra Teatru Polskiego Marcina 
Kowalskiego. Po raz kolejny 
Teatr Polski w Poznaniu bierze 
udział w akcji „Senioralni. 
Poznań”, co sprawia że jedna 
z najważniejszych placówek 
kulturalnych w Poznaniu na-
leży do miejsc przyjaznych 
seniorom. Dowodem jest przy-
znanie w dniu 28 września br. 
z okazji otwarcia dziewiątej 
edycji imprezy „Senioralni. 
Poznań” stosownego certyfika-
tu. Przypomnijmy, że głównym 
celem akcji Miejsce Przyjazne 
Seniorom jest promowanie 
miejsc działających na terenie 
Poznania takich jak kawiarnie, 
sklepy, instytucje kulturalne, 
użyteczności publicznej i inne, 
odpowiadające na potrzeby 
starszych mieszkańców po-
przez oferowanie atrakcyjnych 

produktów i usług, stosowanie 
zniżek czy dostosowanie swo-
jej architektury.

Spotkanie znalazło duże 
uznanie wśród przybyłych 
seniorów, czego przykładem 
było przeprowadzenie wielu 
rozmów, które zapewne przy-
czynią się w przyszłości  do 
poszerzenia pakietu usług dla 
osób starszych zamieszkają-
cych miasto. Tym bardziej, że 
Poznań postrzegane jest jako 
wiodące w kraju pod wzglę-
dem wszelkiej działalności 
na rzecz seniorów, co jest 
niewątpliwą zasługą włodarzy 
miasta, jak i jednostek UM 
oraz organizacji działających 
i wspomagających seniorów w 
każdej dziedzinie. Jedną z ich 
jest Miejska Rada Seniorów, 
której inicjatywy i działania 
w realny sposób wpływają na 
polepszenie życia tej grupy 
społecznej, która w Poznaniu 
przekracza 148 tysięcy. Z tej 
okazji przygotowano spe-
cjalne wydanie Informatora 
MRS, umożliwiającego nie 
tylko poznanie wszystkich 
członków MRS, ale przede 
uzyskania wszystkim infor-
mującej o działaniach Rady 
oraz możliwościach korzysta-
nia z pakietów skierowanych 
dla seniorów.

Roman Szymański

W dniu 19 października, w 
ramach akcji „Senioralni. 
Poznań” w Galerii POSNA-
NIA w Poznaniu, odbył 
się, organizowany przy 
współpracy i z inicjatywy 
Miejskiej Rady Seniorów 
- Pokaz Mody „Fashion 
60+” – p.t. „Trzy pokolenia, 
jeden styl”, w którym wzięli 
udział poznańscy seniorzy 
w towarzystwie swoich 
dzieci i wnuków.  

- Październik w Poznaniu 
należy do seniorów – podkre-
ślił Jędrzej Solarski, zastępca 
prezydenta Poznania. – Trwają 
senioralia - cykl wydarzeń 
przeznaczonych dla starszych 
mieszkańców miasta. Gdy po-
jawiła się możliwość zorgani-
zowania w tym czasie pokazu 
mody, z radością wsparliśmy 
tę inicjatywę. Poznańscy se-
niorzy to silna i aktywna grupa 
mieszkańców, jest ich ponad 
148 tysięcy. Zależy nam na 
tym, by czuli się w Poznaniu 
komfortowo – dodał. 

Na wyjątkowej scenie po-
jawiły się modelki i modele 
60+ w pełnych blasku styli-
zacjach – dla wielu z nich był 
to pierwszy w życiu spacer 
po profesjonalnym wybiegu! 
O oprawę muzyczną zadbała 
DJ Wika – najstarsza polska 
didżejka, która swoją niesamo-

witą energią wciągnęła wszyst-
kich w wir modowej zabawy! 

Modelki i modele 60+ wy-
stąpiły na profesjonalnym 
wybiegu w stylizacjach przy-
gotowanych specjalnie na tę 
okazję. W wydarzeniu wzięły 
udział osoby zrzeszone w 
poznańskich klubach seniora, 

ale też seniorzy, którzy zgłosili 
się indywidualnie. Wydarzenie 
poprzedzone zostało m.in. 
pokazami stylistów, wykładem 
o historii mody, jak również w 
ramach pokazu przygotowano 
spotkania warsztatowe, pod-
czas których seniorzy uczyli 
się, jak chodzić po wybiegu, 

a także umożliwiono udział w 
konsultacjach ze specjalistami 
od kreowania wizerunku. Al-
dona Anastazow z Miejskiej 
Rady Seniorów, główny in-
spirator pokazu - zapowiadała 
- Pokaz będzie eteryczny, bar-
dzo kobiecy, energetyzujący, 
i z całą pewnością, inspirują-

cy… i tak też było. 
Kolejny  ju ż  r a z  M RS 

udowodni ła , że wszelk ie 
przedsięwzięcia związane 
z  aktywizacją seniorów na 
wszelkich płaszczyznach mają 
sens i przynoszą zadowolenie 
wszystkim. Nieobecni niech 
żałują.  Roman Szymański

Miejska Rada Seniorów 

„Trzy pokolenia, jeden styl”



Str. 16 POWIATY-GMINY
31 października 2019

Te małe dzieciaki czyszcząc 
takie zabłocone buty co jakiś 
czas wołały o papierosa czyli 
„Mister sigaret” pokazując 
jednocześnie ręką przykłada-
jąc ją do ust. Mając papierosa 
w ustach byli bardzo zadowo-
leni i uśmiechnięci. Widocznie 
ten papieros dawał im tyle 
radości, a może i ważności, 
że jest już dorosłym i ważnym 
człowiekiem. 

Tak patrząc na tego dziecia-
ka zrobiło mi się go żal. Gdyż 
ten mały czyścibut na pewno 
nie zdawał sobie sprawy pa-
ląc tyle papierosów dziennie, 
co będzie go w późniejszym 
życiu czekało. Jednocześnie 
przyszło mi na myśl, że moi 
synowie: Sławek który miał 
12 lat i Szymon mający 9 lat, 
to  nie mogłem sobie tego wy-
obrazić, aby moje dzieci tak 
musiały postępować, aby żyć. 
I tak chodziło mi po głowie 
czy z tego dzieciaka wyrośnie 
zdrowy mężczyzna. Czy o tym 
wiedzą jego rodzice, że taki 
małolat  pali tak dużo papie-
rosów zarabiając na jedzenie 
i na życie dla pozostałej ro-
dziny. U nas to jest jednak nie 
spotykane ,że  tutejsze dzieci 
muszą tak ciężko pracować na 
kawałek chleba. Ja również 
dałem wyczyścić swoje buty 
i zrobiłem sobie zdjęcie wraz 
z bułgarskimi kierowcami 
którzy wczoraj użyczyli nam 
liny i holu do wyciągnięcia 
anglika. Jeden z nich miał 
małego synka i kupił dla nie-
go dużego pluszowego misia. 
Oni również mieli buty do 
wyczyszczenia, więc ustawili 
się w kolejce i jednocześnie 
częstowali papierosami tego 
małego czyścibuta. 

Mały czyścibut  po wypale-
niu papierosa  po chwili doma-
gał się już  następnego. Przez 
tą chwilę naliczyłem  pięć  
spalonych papierosów przez 
tego młodziana. Czyszcząc 
te buty wyjmował papierosa 
tylko po to aby splunąć śliną 
na czyszczone buty i zaraz 
ponownie brał papierosa do 
ust czyszcząc dalej buty. A 
trzymając papierosa w ustach 
cały czas był uśmiechnięty i 

zadowolony. Zapewne czuł 
się dorosły i bardzo ważny bo 
zarabiał pieniądze. Cóż  to za 
życie tego dzieciaka. No i tak 
podjeżdżając coraz bliżej gra-
nicy podjechaliśmy do naszego 
spedytora „TURTRANS-a” 
aby odebrać pokwitowanie za 
opłaty przy wyjeździe z Tur-
cji którą musieliśmy wpłacić 
wjeżdżając z Iranu do Turcji. 
Przy odbiorze pokwitowania 
przedstawiciel spedytora dał 
nam powrotne ładunki z Ju-
gosławii. A dokładnie były 
to akumulatory z Probishtipu 
koło Skopje. Więc do domu 
przyjedziemy znowu dwa lub 
trzy dni później. Nie było 
gadania ani żadnego usprawie-
dliwienia, na nic zdawały się 
bakszysze. Co bardzo rzadko 
w Turcji się zdarzało, że  nie 
dali się przekupić. Nie było 
innego wyjścia , nie byliśmy z 
tego zbyt zadowoleni ale mając 
powrotny ładunek dostawali-
śmy 30 dolarów więcej. Te 30 
dolarów to nie było aż tak mało 
, bo na te pieniądze trzeba 
było w kraju pracować prawie 
tydzień. Ale myśmy byli już 
bardzo stęsknieni za swoimi 
rodzinami i nie zależało nam 
aż tak bardzo  na tych 30 do-
larach. Po prostu chcieliśmy 
być szybciej w domu. Zygmunt 
natomiast miał załadowany 
ciągnik krzykacza i miał pro-
blem z głowy. Po wjeździe 
na Urząd Celny zaczynamy 
się odprawiać. Jak na razie 
wszystko idzie dobrze. Przy 
następnym podejściu Zygmunt 
ma problem, bo na zezwoleniu 
nie chcą mu podstemplować 
wyjazdu z Turcji, gdyż miał 
stare zezwolenie na wjazd z 
ubiegłego roku jak wjeżdżał 
do Turcji. I tutaj  Władek po-
pisuje się swoją zaradnością. 
Bierze te zezwolenie, idzie 
do szefa, zdejmując czapkę, 
przykucnął i prosi jak tylko 
umie po turecku i angielsku, 
że ten człowiek jedzie już bez 
pieniędzy i bez jedzenia, gdyż 
miał tutaj taką przygodę. Wła-
śnie tutaj w Kapikule Zygmun-
towi skradziono pieniądze, a 
jego zmiennikowi skradziono 
kurtkę wraz paszportem i 

pieniędzmi. Wówczas szef się 
zastanowił  bo było to widać  
po jego twarzy, jak przymknął 
oczy i na chwilę się zamyślił, 
bo na pewno to było tutaj 
głośne. Po chwili namysłu z 
uśmiechem na twarzy i zama-
szystym ruchem ręki podpisał 
dokument uprawniający do 
wyjazdu z Turcji. Kamień 
spadł nam z serca. 

Był to człowiek może trochę 
starszy ode mnie o łagodnej 
twarzy lecz o rudawych wło-
sach i rudawym wąsie co nie 
wskazywało na prawdziwego 
turka. Tutejsi urzędnicy to 
takie prawdziwe turki o czer-
stwych twarzach, czarnych 
oczach i białych błyszczących 
zębach. Natomiast ten nasz 
dobrodziej przypominał nam 
raczej anglika. No i znowu 
kolejna przeszkoda została 
pokonana. Teraz to już tylko 
ustawiamy się w kolejce do 
wyjazdu. I pozostał jeszcze 
tylko karnet de pasaż, czyli 
ubezpieczenie międzynaro-
dowe pojazdu. I tutaj cały 
wysiłek Władka poszedł na 
marne. Głupi krzykacz wziął 
swoje karnety i nie czeka-
jąc na Zygmunta który wiózł 
jego samochód na naczepie 
poszedł się sam odprawiać. A 

przy tym niepotrzebnie dużo 
i  głupio paplał. No i turecki 
urzędnik połapał się o co cho-
dzi mówiąc, że nie wypuści 
ich prędzej dopóki ktoś nie 
przyciągnie jego naczepy z 
oddalonego o 1200 kilometrów 
Sivas. Naprawdę zrobiło mi się 
żal tego Zygmunta, bo był to 
bardzo przyzwoity człowiek 
który sam przeszedł tak ciężką 
drogę jadąc do Iranu przez te 
najwyższe  ośnieżone góry. To 
co on przeżył jadąc samotnie, 
to naprawdę  nie było to takie 
łatwe był zdany tylko na siebie. 
A teraz tutaj znowu spotkało 
go takie nie szczęście. Nato-
miast ten zasraniec krzykacz 
narobił nam już wcześniej 
wielu kłopotów chociażby  
na granicy irańsko tureckiej 
gdzie się upił z Bułgarem. Co 
ta za człowiek, nie daj Boże z 
nim znowu gdzieś się znaleść. 
Zygmuntowi naprawdę los nie 
sprzyjał. Jeden ze spotkanych 
kierowców który już jeździ na 
bliski wschód 12 lat był szcze-
rze zdziwiony i nie mógł sobie 
uzmysłowić skąd wziął się taki 
człowiek w PEKAES-ie i że 
tacy ludzie w ogóle dostali się 
do tej firmy. Niestety jest to 
smutna i gorzka prawda. Ale 
co zrobić, taki to już jest los 

niektórych ludzi. My natomiast 
podjeżdżamy do przejścia gra-
nicznego z Bułgarią. Zygmunt 
i przygłup nadal zostali w 
Turcji. Ponownie musieli iść 
do naszego przedstawiciela 
TURTRANS-a i za jego pomo-
cą ściągnąć naczepę z Sivas. I 
napewno kolejny tydzień mają 
do tyłu. Tym czasem jest już 
późne popołudnie, ale słońce 
jeszcze ładnie przygrzewa. 
Dzisiaj na pewno wyjedziemy, 
jak to my kierowcy nazywamy, 
z tego pół piekła. Naprawdę 
jest mi żal tego Zygmunta. Po 
odprawie u Bułgarów  podjeż-
dżamy do biura gdzie załatwia 
się talony na paliwo. Nasze 
talony zostały wystawione 
jeszcze w starym roku i trzeba 
było je odnowić gdyż straciły 
już ważność. Odczepiliśmy 
przyczepę  i podjechaliśmy do 
oddalonego o 50 kilometrów 
Swilengadu, po czym Władek 
udał się do szefa bułgarskiego 
Cepeenu aby otrzymać pi-
smo zezwalające na pobranie 
talonów. Potrzebowaliśmy 
800 litrów paliwa na przejazd 
przez Bułgarię i Jugosławię. 
Po powrotnym przyjeździe na 
granice bułgarską urzędnik 
przeczytał to pismo i pokiwał 
tylko głową z niedowierza-
niem, że tą sprawę tak szybko 
załatwiliśmy i podstemplował 
nam te nie ważne już talony. I 
tak znowu została pokonana 
kolejna przeszkoda na naszej 
drodze do kraju. Po zatan-
kowaniu zjedliśmy wspólnie 
obiado-kolacje i wyruszyliśmy 
do Sofii oddalonej o 330 ki-
lometrów. Droga jak narazie 
jest dobra, asfaltowa i sucha. 
Jedzie się przyjemnie. Teraz 
to jest już naprawdę inne sa-
mopoczucie. 

Jesteśmy w Europie. Zaczy-
na zapadać już zmrok, jest go-
dzina 19 a ruch na drodze jest 
duży. Jedziemy jednak już bez 
szarpania nerwów. Po około 3 
godzinach jazdy wjeżdżamy na 
piękną bułgarską autostradę. 
Ach, co to za luksus. Tutaj nie 
ma jak narazie żadnego ruchu, 
jedziemy tylko we dwoje. Za-
trzymujemy się tylko na krótko 
na najbliższym parkingu, aby 

ustalić parking na noc. De-
cydujemy się, że dojedziemy 
do Sofii. Jadąc tą autostradą 
wjeżdżamy w pięknie oświe-
tlony tunel pod ogromną górą, 
którą jadąc do Iranu trzeba 
było jeszcze objeżdżać. Co to 
znaczy dzisiejsza technika i 
jak można uprzyjemnić życie 
innym ludziom. Po wyjeździe 
z tego tunelu znowu jedziemy 
w tych bułgarskich górach, ale 
co to za góry, jadąc tak piękną 
autostradą , to tych gór wcale 
się nie odczuwa. Tym bardziej 
jadąc bez ładunków. Po uje-
chaniu jeszcze kilku dziesięciu 
kilometrów zaczyna mnie 
morzyć spanie, ale w oddali 
na horyzoncie widać już łunę 
na niebie. Na pewno to już So-
fia. Po ujechaniu jeszcze tych 
kilkudziesięciu kilometrów 
faktycznie tak jest. Zjeżdżamy 
z autostrady i wjeżdżamy na 
objazdówkę Sofii. Tutaj to  już 
jest znacznie gorsza droga. Ale 
do parkingu jest już nie daleko. 

Po przejechaniu kilkunastu 
kilometrów wjeżdżamy na  
parking i zaczyna padać śnieg i 
wiać silny wiatr. Nawet tutaj w 
tej ciepłej Bułgarii  prześladuje 
nas ten śnieg. Po zjedzeniu 
wspólnej kolacji i wysłuchaniu 
wiadomości z kraju oraz wspo-
mnieniu o pechowym koledzy 
Zygmuncie, idę do swojego 
samochodu. Jest godzina 1,20 
i czas na spanie a padający 
śnieg zostawiam na jutro wraz 
z załatwieniem następnych ta-
lonów na paliwo, gdyż musimy 
jutro podjechać taksówką do 
naszego przedstawiciela w So-
fii załatwiając nowe talony na 
paliwo. Ponieważ w Jugosławii 
jest dużo droższe paliwo, i 
możemy zatankować ale tylko 
w szczególnych sytuacjach. 

Dzisiaj  i tak nam poszło 
dobrze, że dojechaliśmy aż 
do Sofii i znowu przekładam 
pisanie wspomnień na dzień 
jutrzejszy, dobrze że napisałem 
wczorajsze notatki.

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

Wspaniały kawałek historii polskiego transportu (cześć 42)

Małgorzata i Zdzisław Brudło
Jaromierz 38, 64-225 Kopanica

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

www.brudlo.com.pl

Polecamy: 
a gwiazdy betlejemskie  a cyklameny

a choinki cięte i doniczkowe   a golterie 
i ciemierniki   a dekoracje świąteczne 

a sprzedaż hurtowa i detaliczna
a fachowa obsługa i doradztwo 

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

PRZY MŁYNIE
BISTRO

Catering, 
imprezy plenerowe
ANNA CZESKA

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

kom. 600 335 837

PIEKARNIA 
CUKIERNIA
EUGENIUSZA 

KOCIKA
w Rakoniewicach 
Plac Powst. Wlkp.
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„Na wybory idą głosować lu-
dzie, którzy g***o się interesu-
ją”. Kompromitujące nagrania 
Sławomira Neumanna

„Jeśli będziesz w Platfor-
mie, będę cię k***a bronił 
jak niepodległości”, „KOD 
jest niczym, to żadna siła, 
przybudówka”, „w Tczewie 
są same p***eby, rzygam 
Tczewem” – mówi szef klubu 
PO-KO Sławomir Neumann 
w kuluarowych rozmowach 
partyjnych.

Ujawniono nagrania ze spo-
tkania pomorskich działaczy 
PO z końca 2017 r.

Sławomir Neuman uważa, 
że zarzuty prokuratorskie sta-
wiane członkom PO w czasie 
rządów PiS są przez wyborców 
PO odbierane pozytywnie

    Polityk przyznaje, że zdaje 
sobie sprawę z wagi oskarżeń 
formułowanych pod adre-
sem ówczesnego prezydenta 
Gdańska Pawła Adamowicza 
lecz nie grają one dla niego 
żadnej roli

W nagraniach zapewnia, 
że PO będzie broniła swoich 
członków, nawet gdyby łamali 
prawo

Sławomir Neuman gardzi 
mieszkańcami małych miej-
scowości

Polityk PO wyraża się po-
gardliwie o KOD

Nagrania ze spotkania 
Sławomira Neumanna z lo-
kalnymi działaczami PO z 
Tczewa opublikowała TVP 
Info. Spotkanie miało na celu 
wyłonienie kandydata PO na 
prezydenta miasta. Rozmowy 
odsłaniają kulisy brutalnej 
politycznej gry wewnątrz PO.

Neumann przekonuje, że 
ewentualne kłopoty prezy-
dentów PO z prawem nie będą 
problemem w kampanii, bo 
zarzuty prokuratorskie są zda-
niem Neumanna z punktu 
widzenia wyborców anty-PiS 
korzystne.
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Mariusz Błaszczak: politycy 
PO traktują ludzi z pogardą

„Politycy rozmawiali też o 
sytuacji urzędującego prezy-
denta Mirosława Pobłockiego, 
którego działalnością intere-
sowało się CBA. Chodziło o 
sprzedaż gruntów w mieście 
(jest podejrzenie, że miasto 
straciło miliony złotych)” - na-
pisano na internetowej stronie 
portalu.

Lokalny polityk PO: Sła-
wek, ale tam jest jeszcze spra-
wa w tle najgrubsza. Ta działka 
na Rokickiej. On sprzedał 
za bezcen... a potem zmienił 

plan zagospodarowania prze-
strzennego.

Sławomir Neumann: Więc 
będzie to miał w prokuraturze, 
będziesz miał akt oskarżenia 
przed wyborami.

Lokalny polityk: Jak mu za 
to postawią, to jest koniec.

S. Neumann: Nic nie jest 
końcem.

Lokalny polityk: Ja pier***ę. 
Przecież to jest gruba sprawa, 
naprawdę.

S. Neumann: Na wybory idą 
głosować ludzie, którzy g***o 
się interesują. Nie wiedzą, kto 
jest. I będą widzieli w Polsce 
atakowanych niepisowskich 
prezydentów z aktami oskar-
żenia.

Poseł Neumann zapewnia, 
że partia stanie murem za 
wszystkimi, którzy mają pro-
blem z prawem. Warunek jest 
jeden: członkostwo w Platfor-
mie Obywatelskiej.

– Pamiętaj: jedna zasada 
jest dla mnie święta, k***a. 
Naucz się tego, jak będziesz 
o czymkolwiek rozmawiał. 
Jak będziesz w Platformie, 
będę cię bronił, k***a, jak 
niepodległości. Jak wyjdziesz 
z Platformy, to masz problem.

Działacz powiedział, że nie 
wyjdzie z partii.

- Ja tylko mówię o zasadzie. 
Jak Pobłocki będzie członkiem 
Platformy i będzie naszym 
prezydentem, to będę się o 
niego bił, k..., do końca życia. 
Jak jest poza, mam go w dupie. 
Jak jest do wykorzystania, to 
wykorzystamy, jak nie, to nie. 
Tak samo Adamowicza, tak 

samo Karnowskiego i wszyst-
kich innych. Tak samo. Dla 
mnie Platforma jest ważniejsza 
– deklaruje Neumann.

„Adamowicz ma absolutnie 
mega twarde rzeczy”

Neumann wymienia nazwi-
ska lokalnych polityków zwią-
zanych lub popierających PO i 
podkreśla, że ich problemy z 
prawem nie mają znaczenia, a 
nawet są pozytywnie odbiera-
ne przez wyborców PO.
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K. Czabański o „taśmach 
Neumanna”: mafijne podejście 
do państwa

- Będzie Hania Zdanowska, 
Żuk, Witkowski, Adamowicz, 
Karnowski, Jaśkowiak. On 
będzie w takim gronie zacnych 
ludzi, że, k***a, nikogo to nie 
ruszy. O tym ci mówię. Nikogo 
to nie ruszy. Nasz elektorat, 
ten antypisowski, uzna, że to 
jest k***a atak PiS-u, żeby go 
zabić. I pójdą jeszcze bardziej 
na niego. Tak to wygląda. W 
różnych badaniach, k***a, 
naszych, których oskarżają. 
Hania Zdanowska zyskuje, jak 
ma akt oskarżenia. Idzie wręcz 
dokładnie odwrotnie. Nie patrz 
na to, to nie ma żadnego zna-
czenia. Oni ilością aktów, in-
flacją tych aktów oskarżenia, 
powodują, że nie mają żadnego 
[znaczenia]. Jedynym gościem 
jest Adamowicz, który ma ab-
solutnie mega twarde rzeczy, 
które mogłyby go wyprowa-
dzić w kajdankach - słyszymy 
w nagraniach

Polityka

Kompromitujące nagrania PO
Rafał Grupiński to były 
opozycjonista, założyciel 
pisma Czas Kultury, poeta, 
były przewodniczący klubu 
parlamentarnego Platformy 
Obywatelskiej, Rafał Gru-
piński, zapowiada realiza-
cję postulatów środowisk 
LGBT.

Według słów polityka miałoby 
do niej dojść po wyborach 
do parlamentu krajowego. 
Rozmowę przechodnia z Ra-
fałem Grupińskim, podczas 
dzisiejszego marszu Koalicji 
Europejskiej, publikuje portal 
Niezależna.pl. Przechodzień 
pyta polityka o stosunek 
Platformy Obywatelskiej do 
czołowego postulatu środo-
wisk LGBT - wprowadzenia 
tak zwanych związków part-
nerskich. - My będziemy na 
pewno w tej sprawie działać 
progresywnie. Ale po dwu-
dziestym którymś paździer-
nika... Po prostu musimy 
też prowincję przyciągnąć 
do głosowania (...) stąd też 
dzisiaj nie eksponujemy tego 
za bardzo - mówi na nagraniu 
Rafał Grupiński. Zwraca rów-
nież uwagę na różne nastroje 
panujące - jego zdaniem - w 
dużych miastach i poza nimi. 
- Może to Rafał robić w War-
szawie, ale my nie możemy 
tego mówić w Pleszewie czy 
w Świebodzinie, tak? Bo na 
przepędzą. Tu jest problem - 
mówił prominentny polityk 
Platformy Obywatelskiej. IAR

Oto komentarze internautów 
jakie się pojawiły po jego 
„szczerościach”:
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Robert Es Politycy powinni mieć 

przypadłość Pinokio - za każde kłam-
stwo nos się wydłuża i wtedy byłoby 
wszystko widać. A tak to my wyborcy w 
obecnej sytuacji jesteśmy na straconej 
pozycji … chyba, że przypomnimy 
sobie jak było, a jak jest. Patrzeć na 
fakty, a nie na słowa. Oszust Nie chodzi 
o to, czy ktoś jest za czy przeciwko, ale 
o uczciwość, a tej PO / KO nie reprezen-
tuje. Wiosna Biedronia jest uczciwsza, 
bo mówi o tym wprost. Natomiast PO 
chce oszukać wyborców, tak jak do tej 
pory oszukiwała.

franc   … dajemy sobie przysłonić 
oczy a przeciwnik się zbroi i niedługo 
obudzimy się w Polsce nie do poznania, 
takiej której nie chcieliśmy, ale tak wy-
braliśmy. Z prawicą coś jeszcze można 
wynegocjować jaka by nie była, a z 
lewicą już nie, tylko formułują świetlane 
obietnice! Adam  Mniejsze miasta takie 
jak Pleszew czy Świebodzin to takie, w 
których statystycznie biorą PiS wygrał 
w wyborach samorządowych z Koalicją 
Obywatelską 30-22. Raczej konserwa-
tywne obyczajowo - w Świebodzinie 
jest figura Chrystusa, patronem Ple-
szewa jest Jan Chrzciciel. Grupiński 
wskazał więc jasno: mieszkańców takich 
miast zamierzamy oszukać. Ważne, by 
w każdym z takich miast mieszkańcy 
mieli świadomość, że taki jest plan PO.

Mietek Te wyjątkowe przypadki 
ewidentnych przestępstw w Kościele 

są bardzo złe i trzeba je napiętnować 
(w tym karać)! Ale, niestety, to, co 
proponują wrogowie Kościoła będzie 
skutkować takimi występkami w skali 
bardziej masowej, że... szkoda gadać. 
No ale teraz jest „trynd”, aby walić w 
Kościół, więc racjonalna refleksja się nie 
liczy. Zez sterowany Zezowaty głosem 
zołzowatych ?

widz telewidz  Ten zezowaty pajac 
wreszcie OBNAŻYŁ całą platformerską 
OBŁUDĘ! I oszustwo dokonywane

krzysztofmichał   zgadzam się w 
większości z komentarzami jarock. 
Tym razem bym polemizował, co do 
rzetelności rez. Sekielskiego. Wybrał-
bym raczej Sylwestra Latkowskiego, 
którego f ilm pułkownik Pedofile z 
dworca centralnego miłl wczoraj emi-
sje w TVP Info. Pedofilami okazali się 
reżyserzy, ci od mody, prokuratorzy, 
aktorzy, a nawet minister w rządzie 
Mazowieckiego. I teraz wiadomo dla-
czego KRESKA ta bolała pana Tadeusza. 
k  „Małożeństwa, adopcje, prawa LGBT’ 
taki transparent powiewał za plecami 
Rafala Grupińskiego, Grzegorza Schety-
ny i Władyslawa Kosiniaka Kamysza 
w czasie wczorajszego marszu POKO 
Koalicji Europejskiej lewackiej  czak  W 
Pleszewie mieście rodzinnym Hanny 
Suchockiej może można głosić takie 
poglądy, bo i ona zmieniła się nie do 
poznania, ale w Swiebodzinie, gdzie 
mieszka rodzina Wydrzyckich ( Od Cze-
sława Niemena patrioty i prawicowca) 
takie dyrdymaly i banialuki nie przejdą. 
kry  Proponuje nowe hasło na transpa-
rentach GRUPIŃSKI SZUKA... MĘŻĄ Olek 

To prawda nikt nie oszukał nas tyle razy 
co Platforma pseudo Obywatelska i nikt 
nie ukradł nam tyle .Kolejny raz próbują 
nas oszukać .Koalicja Europejska to 
budowniczowie państwa teoretycznego 
z dominującą rolą Niemiec. Przykry jest 
fakt że tacy ludzie jeszcze nie siedzą.

zigi  Ciekaw jestem ilu poświęconych 
i nowoczesnych poznaniaków na tą 
partię zagłosuj ebc W dużych miastach 
jest więcej moralnej zgnilizny, ludzi 
bezbożnych, niemoralnych. Dlatego 
Koalicja Ubywatelska chce promować 
i rozwijać duże aglomeracje miejskie i 
pompować tam wszystkie pieniądze. 
Homoseksualizm to choroba, którą się 
z powodzeniem wyleczy, trzeba tylko 
chcieć przestrzegać Bożych przykazań. 
Piotr  A tobie stary pierdoło geriatria a 
nie polityka

kibol Platforma Oszustów zdefinio-
wana w tych kilku zdaniach w 100%.

Pogarda. i oszustwo dla ludzi. Grupiński 
czy dla takich jak Ty można jeszcze 
mieć szacunek .Splunąć na takiego to 
za mało.

Głos rozsądku w chaosie
Nazwisko Angela Merkel według 

opinii niektórych historyków jest ana-
gramem z nazwiska nikogo innego 
jak samego Mengele i jej matki, bodaj 
siostry żony Adolfa (trzeba sprawdzić 
w artykule bo nie pamiętam dokładnie). 
Mengele był tutaj bardzo ważny, bo to 
on przysłużył się do zapłodnienia nosi-
cielki z zamrożonego nasienia Hitlera, 
które magazynowano dla podtrzymania 
rodu „geniusza”. Natomiast sam Hitler 
przeżył wojnę i uciekł do Argentyny 
gdzie umarł dopiero w wieku 72 lat. 
Są nawet jego zdjęcia z rezydencji w 
dżungli gdzie mieszkał, którą ofiarował 
mu jego wielbiciel, ówczesny chyba 
prezydent. Argentyna skrywała wielu 
hitlerowców po wojnie a w ucieczce 
pomagał im niestety niemiecki biskup. 
Historia zatacza wielkie koło a przy 
takim obrocie sprawy nie dziwi fakt, 
że do dnia dzisiejszego niemiecki rząd 
po cichu wypłaca pozostałym przy 
życiu hitlerowcom nieopodatkowane 
i pozabudzetowe emerytury zagwa-
rantowane przez samego Hitlera. Takie 
kwiatki!!! Parada Oszustów hetman888

stajé w prawdzie i przyznaję : na 
15-16 lat temu dałem się oszukać 
platformie i głosowałem na nich .Wstyd 
mi za to ,szczególnie mocno gdy widzę 
platformę bratającą się z komuchami i 
zboczeńcami. Dziś głosuję na PIS :) Co 
do Merkel ,to jej dziadek był z Poznania 

,więc niezła mieszanka ...Głos rozsądku 
w chaosie 

Potrzebujemy głosu ciemnego 
ludu to dzisiaj dajmy im to co chcą 
usłyszeć, a jak przyjdzie czas to zro-
bimy to co my uznamy za stosowne...   
Czyż nie to samo, oficjalnie dając spo-
łeczeństwu słowo zajmowania się 
interesami Polski zrobiła platforma 
w 2003 roku? Ilu wtedy z nas dało 
się oszukać tym JUDASZOM? Prze-
cież dla nich ludzie to tylko głosy 
wyborcze a program przyjeżdża w 
teczce z Berlina. To od lat jest oczywiste. 
Ps. A propos Berlina. W necie znalazłem 
ostatnio ciekawe wyniki śledztwa za-
granicznych historyków, które dowodzą 
iż pani Merkel jest córką... Hitlera. Warto 
poczytać te sensacyjne wyniki śledztwa 
potwierdzone przez znawców z wielu 
państw!

AST

O aferze wokół Mariana Bana-
sia i jego kamienicy w Krako-
wie, o planach rozbudowy sieci 
kanalizacyjnej w Warszawie, 
o kantach przy przetargach 
na infrastrukturę hydrotech-
niczną, o emocjonalnym wy-
stąpieniu Grety Thunberg 
na forum ONZ, o rezygnacji 
Sławomira Nowaka z pracy na 
Ukrainie, o występie Klaudii 
Jachiry z kontrowersyjnym 
hasłem, o akcji „nie świruj, 
idź na wybory”, o wizycie 
prezydenta Andrzeja Dudy w 
USA, o porozumieniu Włoch, 
Niemiec, Francji i Malty w 
sprawie imigrantów.

- Znam pana Mariana Ba-
nasia bardzo długo. Razem 
z Szeremietiewem działali 
w PPNie, siedzieli razem w 
więzieniu. Dlaczego to mó-
wię, że go znam? Dlatego, 
żeby powiedzieć, że mam do 
niego wielką sympatię. Jest mi 
człowiekiem bliskim. To, co 
się dzieje ostatnio wokół jego 

osoby, kamienicy w Krakowie, 
reportażu TVN napawa mnie 
głębokim smutkiem i nie chce 
mi się w to wierzyć - mówił 
Gadowski

- To nie są osoby przypadko-
we. Kittel to dziennikarz, który 
ma długą historię. Debiutował 
ze swoim bratem w „Gazecie 
Wyborczej”. Doprowadził do 
zniszczenia Marka Kępskiego, 
przyzwoitego działacza „Soli-
darności”. Potem obrał sobie 
za cel Romualda Szeremietie-
wa. Nie jestem obiektywny w 
tej sprawie, ponieważ dotyczy 
moich znajomych. Romuald 
Szeremietiew został znisz-
czony przez Kittela, w końcu 
zwyciężył - odzyskał dobre 
imię. Ale co z tego? Ile musiał 
przeżyć, znieść oskarżeń, 
ile złych słów padło na jego 
temat. Epilog tej sprawy jest 
taki, że Bertold Kittel w tym 
roku znowu odżył. Najpierw 
przygotował reportaż o „wafel-
kowym SS”. Z zeznań „Agory” 

wynika, że była inspiracja ze 
strony mediów - opowiadał 
publicysta

- Od dłuższego czasu wokół 
Mariana Banasia gromadziły 
się czarne chmury - dodawał

-  Ubieranie go w strój su-
tenera jest draństwem! - za-
znaczył 

- Marian Banaś jest preze-
sem NIK, musi zważać na to z 
kim rozmawia, jak rozmawia. 
To są rzeczy niefrasobliwe, ale 
czy to są rzeczy, które mają 
przesądzić o tym, żeby strącić 
go ze sfery publicznej, bo tak 
się podoba TVNowi? Strącić 
go dlatego, że dobrał się do 
skóry VAT-owcom, paliwow-
com, że popsuł interesy na sto 
miliardów złotych. Taka jest 
skala. Za takie pieniądze moż-
na wynając nie jedną firmę i 
nie jedną służbę opłacić. Tutaj 
są paluszki służb specjalnych. 
Służby specjalne od dawna 
pracowały przy Marianie Ba-
nasiu - mówił

Żaby w pewnym bajorku 
narzekały, że gdzie nie 
spojrzeć – to błoto. Wydele-
gowały jedną spośród nich, 
żeby sprawdziła, jak wygląda 
świat poza ich bajorem. Żaba 
przeskoczyła do najbliższej 
kałuży, a stamtąd do na-
stępnej. Obleciała wszystkie 
pobliskie bajora i po powro-
cie stwierdziła, że błoto jest 
wszędzie.  

Przypomniałam sobie 
tę anegdotkę, słuchając 
zaproszonego przez Tuska 
profesorka, który w „wyrafi-

nowany” sposób usiłował ob-
rażać katolików. On przecież 
opisywał świat, w którym 
sam żyje na co dzień! Takie 
„profesorskie” wydanie rów-
nego mu pod tym względem 
Owsiaka.

Podobnie ma się sprawa ze 
świrami Koalicji Obywatel-
skiej. Trzeba ich zachęcać, 
żeby wyleźli z nor i dzielnie 
przeciwstawili się szale-
jącemu kaczystowskiemu 
reżimowi. Oni naprawdę są 
ciężko przestraszeni! Ktoś, 
kto traktował poważnie wy-

powiedzi Kopacz, Wielgus, 
prof. Płatek (specjalistki od 
rozrodczości zboczeńców), 
Schetyny, Kidawy-Błońskiej 
(o samo-przekopie Mierzei 
Wiślanej)oraz innych myśli-
cieli tej formacji i uwierzył 
GW, TVN itp., musiał doznać 
uszczerbku na zdrowiu 
psychicznym. Aktorzy wcale 
nie parodiowali niepełno-
sprawnych, oni po prostu 
przedstawili swój faktyczny 
stan umysłowy i elektoratów 
Targowicy Totalnej.

Małgorzata Todd

Literaci do piór, nie do polityki

Taniec TVN wokół Banasia

Błotne świry
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Pierwsze„Zmiany nastąpią 
bez względu na to, czy ludzie 
tego chcą, czy nie. Dlatego 
chcemy zaangażować w ten 
proces społeczeństwo i władze 
lokalne” - powiedział pod-
czas międzynarodowej debaty 
współorganizowanej przez 
Biuro Wielkopolski w Brukseli 
nt.  transformacji energetycz-
nej Jakub Jackowski, zastępca 
dyrektora z Departamentu 
Gospodarki UMWW. W ra-
mach Europejskiego Tygodnia 
Regionów i Miast, Wielkopol-
ska zaprezentowała projekt 
stworzenia Doliny Wodorowej 
na obszarach pogórniczych. 
Współorganizatorami wyda-
rzenia byli, obok Wielkopolski 
w roli gospodarza, Barcelona, 
Malmö, Kopenhaga, Hanower, 
Roeselare i „Dublin Climate 
Action”.

„Pochodzimy z siedmiu 
różnych państw członkow-
skich, ale przyświeca nam 
jeden cel jakim jest osiągnięcie 
gospodarki neutralnej pod 
względem emisji dwutlenku 
węgla” – otworzyła wyda-
rzenie na temat przejścia z 
energetyki węglowej do wyko-
rzystania odnawialnych źródeł 
energii Izabela Gorczyca, 
dyrektor Biura Wielkopolski 
w Brukseli. Debata była oka-
zją do wymiany doświadczeń 
pomiędzy Wielkopolską, a 
partnerami z Belgii, Danii, 
Hiszpanii, Irlandii, Niemiec i 
Szwecji, u których proces ten 
jest obecnie bardziej zaawan-
sowany. „W jednej z gmin 
regionu Kopenhagi udało się 
od początku lat 90. zreduko-
wać emisję dwutlenku węgla 
o 70%” – mówiła Marie-Lo-
uise Lemgart reprezentująca 
Region Stołeczny Kopenhagi. 
Z kolei Anna Ardenberg ze 
szwedzkiego Malmö przeko-
nywała, że jej miasto do 2030 
r. zamierza korzystać wyłącz-
nie z odnawialnych źródeł 
energii. „Subregion koniński, 
który wytwarza 10% energii 

w Polsce, potrzebuje wsparcia 
w przejściu przez transforma-
cję energetyczną” – wyjaśnił 
Jakub Jackowski – „chcemy 
zachować tradycyjny dla Ko-
nina przemysł energetyczny. 
Zamiast węgla chcemy jednak 
wykorzystać wodór, farmy 
wiatrowe i źródła geotermal-
ne”. Plany przejścia na energię 
wodorową są rozważane nie 
tylko przez subregion ko-
niński: również w północnej 
części Wielkopolski już teraz 
bierze się je poważnie pod 
uwagę.

Jakub Jackowski zwrócił 
uwagę, że energetyka węglowa 
ma w Polsce długą historię i 
jest kojarzona z okresem do-
brobytu, dlatego ważne jest, 
aby przedstawić jasną wizję 
zmian i powodów, dla których 
są one niezbędne. „Wielko-
polski samorząd rozumie, 
jak ważne jest podnoszenie 
świadomości mieszkańców. 
Transformacja energetyczna 
zaczyna się od ludzi, bo to oni 
muszą w rezultacie zmienić 
swoje życie i znaleźć nowe 
zatrudnienie”- podkreślił, 
zaznaczając, że takie zmiany 
wymagają długoterminowych 
strategii skierowanych na 
zmianę profilu zawodowego 
mieszkańców. Przedstawił 
ideę Porozumienia na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji 
energetycznej Wielkopolski 
Wschodniej: „Budujemy poro-
zumienia między partnerami 
społecznymi i samorządami 

lokalnymi, aby zaangażować 
obywateli w cały proces trans-
formacji energetycznej” – mó-
wił. Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego podpisał 
porozumienie, którego sygna-
tariuszami zostało ponad 40 
podmiotów reprezentujących 
sektor publiczny, prywatny 
i organizacje pozarządowe. 
„Nawet jeśli zdobędziemy 
pieniądze, ale nie przekonamy 
do zmian obywateli, nie uda 
nam się niczego zmienić” – 
podsumował Jackowski.

Międzynarodowa debata 
pod tytułem „Miasta i regiony 
w poszukiwaniu zrównowa-
żonych rozwiązań w zakresie 
transformacji energetycznej” 
została zorganizowana na 
bazie współpracy Biura Wiel-
kopolski z partnerami z innych 
krajów w ramach szerszego 
tematu „Bardziej ekologiczna 
Europa”. Miała ona za zadanie 
pokazać, w jaki sposób władze 
lokalne i regionalne wdrażają 
zrównoważone rozwiązania 
mające na celu przejście na 
gospodarkę neutralną pod 
względem emisji dwutlen-
ku węgla, zaprezentowanie 
na forum unijnym dobrych 
praktyk wypracowywanych 
w Wielkopolsce w tym obsza-
rze oraz umożliwić wymianę 
doświadczeń w międzynaro-
dowym gronie.

autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli
autor zdjęć: Biuro Wielkopolski w 

Brukseli, Monitor Wielkopolski

Transformacja obszarów 
pogórniczych Wielkopolski W CK ZAMEK w Pozna-

niu w Sali Wystaw można 
zwiedzać jedną z dwóch 
najważniejszych wystaw 
tego roku: „Wkraczając w 
nowy wymiar. Twórczość 
Sophie Taeuber-Arp”, któ-
rej kuratorką jest dr Maike 
Steinkamp.

Twórczość Sophie Taeuber
-Arp uznaje się za modelowe 
odzwierciedlenie abstrakcyj-
no-geometrycznych koncepcji, 
jakie rozwinęły się w pierw-
szej połowie XX wieku w róż-
nych krajach, także w Polsce. 
Wystawa prezentuje dorobek 
Sophie Taeuber-Arp z okresu 
od końca lat 20. XX wieku 
do przedwczesnej, tragicznej 
śmierci artystki w styczniu 
1943 roku. W tych bowiem 
latach Sophie Taeuber-Arp 
wypracowała swój charak-
terystyczny, unikalny styl i 
zbudowała świadomość siebie 
jako wolnej, nieograniczonej 
konwencjami twórczyni. So-
phie Taeuber-Arp znalazła 
się w gronie artystów nowo-
czesnych z kręgu abstrakcji i 
konstruktywizmu, takich jak: 
Hans Arp, Alexander Calder, 
Joan Miró czy Katarzyna Ko-
bro. Wszyscy oni złożyli swoje 
podpisy pod „Manifestem dy-
mensjonistycznym” – jednym 
z najważniejszych tekstów 
programowych awangardy w 
historii sztuk wizualnych.

Im bliżej poznajemy postać 
i twórczość Sophie Taeuber
-Arp, tym bardziej jesteśmy 
nią oczarowani. Była mul-
tidyscyplinarną artystką i 
spełnioną kobietą. Żyła i two-
rzyła w wyjątkowych czasach 
Awangardy. Długo pozostawa-
ła w cieniu męża, Hansa Arpa, 
mimo że on zawsze podkreślał 
jej równoważną rolę w duecie 
artystycznym, a także przy-
znawał, że w swojej twórczości 
często czerpał inspiracje z jej 
dzieł.

W poszukiwaniu znako-
mitych wzorów dla współ-
czesnych dziewczynek cza-
sem warto sięgnąć do nie-
oczywistych epok. Początek 
XX wieku nie kojarzy się z 
równouprawnieniem kobiet, 
powszechną edukacją i swo-
bodnym wyborem ścieżki 
kariery. Tymczasem Sophie 
Taeuber-Arp od dziecka reali-
zowała swoje pasje, kształciła 
się w wybranych kierunkach i 
rozwijała jako artystka.

Najpierw studiowała pro-
jektowanie tkanin w St. Gal-
len, następnie praktykowała 
w warsztacie Wilhelma von 
Debschitza w Monachium. 
Przez rok studiowała w Akade-
mii Sztuk i Rzemiosła w Ham-
burgu. Dołączyła do grupy 
artystycznej Schweizerischer 
Werkbund skupiającej się na 
projektowaniu. W tym samym 
czasie rozpoczęła naukę w 
Szkole Tańca Rudolfa Laba-
na – wybitnego choreografa, 
jednego z prekursorów tańca 
współczesnego. Wkrótce do-
łączyła do kolonii artystów w 
Asconie, a rok później sama 
została nauczycielką projekto-
wania i haftu w Szkole Sztuki 
Użytkowej w Zurychu.

Wszystko to przed 1918 ro-
kiem, kiedy w Polsce kobiety 
uzyskały prawa wyborcze i 
ponad 50 lat przed tym, kiedy 
kobiety uzyskały prawa wy-
borcze w Szwajcarii, rodzin-
nym kraju artystki (1971 r.).

Podążając ścieżką wytyczo-
ną przez Sophie organizatorzy 
przygotowali program eduka-
cyjny towarzyszący wystawie. 
W twórczości Sophie Taeuber
-Arp można odkryć fascynację 
malarstwem, architekturą, 
matematyką, fizyką. Niektóre 
z tych dziedzin można zgłę-

biać podczas warsztatów i 
wykładów, towarzyszących 
wystawie. Wielokształtne 
płaszczyzny, barwne figury, 
przecinające się linie z obra-
zów artystki staną się pretek-
stem do stworzenia autorskich 
obiektów abstrakcyjnych pod-
czas warsztatów rodzinnych. 
Dzięki współpracy z Teatrem 
Animacji istnieje możliwość 
poznania tajemnic pracowni 
krawieckiej i lalkarskiej. W 
kontekście twórczości Sophie 
Taeuber-Arp można przyjrzeć 
się m.in.: biżuterii jej czasów, 
geometrii w sztuce i teatrowi 
dadaistów.

Organizatorzy zadbali o 
dostępność wystawy i pro-
gramu edukacyjnego dla osób 
z niepełnosprawnościami. 
Przygotowali zwiedzania z 
przewodnikiem, tłumaczenie 
wykładów na polski język 
migowy, zaplanowali warsz-
taty sensulane oraz specjali-
styczne warsztaty uczące, jak 
opowiadać o sztuce osobom z 
niepełnosprawnością wzroku, 
warsztaty z audiodeskrypcji, 
lekcje muzealne dla szkół. 

W Sali Wystaw są również 
dostępne informacje w języku 
niemieckim i ukraińskim. 
Pełen program edukacyjny 
można znaleźć na stronie in-
ternetowej CK Zamek.

Wystawę można oglądać do 
24 listopada br. Bilety wstępu 
kosztują odpowiednio: 10 zł 
(normalny) i 7 zł (ulgowy).

Michał Szott
Współpraca: Zygmunt Tomkowiak
Zdjęcia: Dział Promocji CK Zamek / 

Michał Szott

Aby dowiedzieć się wię-
cej na temat walorów 
artystycznych ekspozycji, 
rozmawiamy z dr dr Maike 
Steinkamp, kuratorką 
wystawy:

Zygmunt Tomkowiak: 
Mogłaby pani coś więcej 
powiedzieć na temat tego, 
co możemy tutaj zobaczyć?
Maike Steinkamp: Jedną rze-
czą, którą chciałam tu pokazać 
była Sophie Taeuber-Arp jako 
artystka niezależna, tzn. ar-
tystka zajmująca się sztuką, a 
nie artystka zajmująca się sztu-
ką użytkową – nie rzemieśl-
nik, ale artysta. I dlatego tych 
wcześniejszych prac, które 
np. są oparte na technice go-
beliniarskiej, mające w dużej 
mierze charakter użytkowy, 
tutaj nie ma. Takim ważnym 
punktem odniesienia jest tutaj 
tzw. „Manifest dymensjo-
nistyczny” napisany przez 
Charlesa DeSaussure’a, pod 
którym podpisało się bardzo 
wielu artystów, m.in. Kata-

rzyna Kobro, ale też właśnie 
Sophie Taeuber-Arp. Chcia-
łam pokazać, że Charles w tym 
manifeście postulował wejście 
sztuki w nowy wymiar oparty 
na matematyce, doświadczeniu 
percepcji itd. Sophie Taeuber
-Arp była częścią tej mię-
dzynarodowej społeczności 
artystów, którzy właśnie nie 
dość, że podpisali się pod tym 
manifestem, to próbowali jego 
postulaty zrealizować. 

Z. T.: A czy istnieje np. w 
Szwajcarii jakieś główne 
muzeum poświęcone jej 
twórczości?
M. S.: Dedykowanego mu-
zeum artystka nie posiada, 
natomiast istnieje w Niem-
czech specjalna fundacja, 
która posiada większość jej 
spuścizny. Są również funda-
cje we Francji i Szwajcarii, 
które też posiadają niektóre 
z jej dzieł. Jednakże swojego 
własnego muzeum nie posiada. 
Oczywiście jej prace można 
znaleźć również w muzeach 
w Bazylei czy Zurychu.

M. Sz.: Jak dokładnie 
zmarła artystka? Z tego co 
zdążyłem się zorientować, 
to zatruła się tlenkiem 
węgla? 
M. S.: Musimy pamiętać o 
tym, że artystka zmarła w 
Szwajcarii podczas pobytu w 
domu Maxa Billa. Historia jest 
tego typu, że mąż przygotował 
dla niej pokój, nagrzał w nim, 
ale artystka zdecydowała się 
jednak położyć w drugim po-
koju, ale żeby w tym drugim 
pokoju nagrzać, to była nie 
lada trudna sytuacja. To był 
styczeń, było zimno. Próbo-
wała zapalić tam piecyk, nie 
udało jej się, położyła się spać 
i już nie wstała. Tak więc był 
to tragiczny wypadek.

Z. T.: Pierwszy 
raz w Polsce? 
M. S.: Dwa lata temu wraz z 
prof. Martą Smolińską orga-
nizowałam wystawę zatytuło-
waną „Hans Arp” w Muzeum 
Narodowym w Poznaniu. I to 
był zaczątek projektu, który 
swoją kontynuację ma właśnie 
tutaj.

Z. T.: Tak z ciekawości 
zapytam, czy pani wie, że 
to jest ostatni tego typu Za-
mek zbudowany w Europie?
M. S.: Tak wiem, ponieważ 
byłam już tutaj wcześniej na 
specjalnym oprowadzaniu 
z przewodnikiem w języku 
angielskim.

Rozmawiali: Zygmunt Tomkowiak 
i Michał Szott

Być jak Sophie Taeuber-Arp

 Rakoniewice
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e-mail: starostwo@pgw.pl   www.pgw.pl

Zawiadomienie 

o  zamiarze wszczęcia postępowania

Na podstawie art. 113 ust.5 i 6 , art.114 ust. 4  w związku z  art.124, 124a  ustawy z dnia

21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 2204),  Starosta Grodziski

zawiadamia o zamiarze wszczęcia na wniosek   Ujazd sp. z o.o., ul. Żupnicza 11 ,03-821 Warszawa,

z dnia 25 września 2019r. , nr UJA-026/09/2019, postępowania w sprawie  ograniczenia sposobu

korzystania z nieruchomości o  nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie  Ujazd,

gm. Kamieniec,  oznaczonych geodezyjnie jako działki nr:

 4 o pow. 0,6418ha, 

 18 opow. 0,3410ha.

Ograniczenie sposobu korzystania  z nieruchomości będzie miało na celu  zezwolenie firmie  Ujazd

sp. z o.o. na założenie i przeprowadzenie  przewodów i urządzeń energetyczno- światłowodowych,

tj. przepustów linii kablowej SN wraz kanalizacją światłowodową i uziemieniem na okres 30 lat od

 wydania  decyzji w tej sprawie.

Długość linii   przez okres funkcjonowania Farmy Wiatrowej Ujazd  w odniesieniu  do działki  nr :

 4- wynosić będzie 6,5 m -w trzech rurach osłonowych ( łączna powierzchnia zajęta  na ten

cel w rzucie pionowym wynosić będzie  około3,10 m 2),

 18- wynosić będzie 7,5 m -w trzech rurach osłonowych (łączna powierzchnia zajęta  na ten

cel w rzucie pionowym wynosić będzie około 4,0 m 2).

Jeżeli  w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie  zgłoszą się osoby,  którym

przysługują prawa rzeczowe do opisanych  nieruchomości, postępowanie zostanie wszczęte.

Zgłoszenia  można dokonać  w Starostwie  Powiatowym  w  Grodzisku Wlkp. przy ul. Żwirki

i Wigury 1, budynek A, pokój  nr  20, od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  od 7.30  do 15.30.

„MALUCH+”. Można składać 
oferty konkursowe w nowej 
edycji programu 

Do 13 listopada 2019 r. sa-
morządy mogą składać wnioski 
o dofinansowanie w ramach 
programu „MALUCH+” 2020. 
Przyznane środki finansowe 
pozwolą na dofinansowanie 
tworzenia oraz funkcjonowania 
miejsc opieki w żłobkach, klu-
bach dziecięcych i u dziennych 
opiekunów. Na realizację zadań 
związanych z programem w 
2020 roku przeznaczono 400 
mln zł.

Systematycznie poprawia się 
sytuacja z dostępnością miejsc 
opieki nad maluchami. Jeszcze w 
2015 roku wskaźnik użłobkowie-
nia w Polsce wynosił 12,4 proc. a 
według naszej prognozy w 2019 
roku wskaźnik ten wzrośnie do 
prawie  25 proc. Chcemy żeby 
żłobków i klubów dziecięcych 
przybywało coraz więcej. Zachę-
camy władze samorządowe do 
przystąpienia do kolejnej edycji 
programu „MALUCH+” – mówi 
minister rodziny, pracy i polityki 
społecznej Bożena Borys-Szopa.

Składanie ofert w nowej edycji 
programu 

Oferty można składać w for-
mie pisemnej lub elektronicznej 
za pośrednictwem platformy 
ePUAP do właściwego Urzędu 
Wojewódzkiego.

Dofinansowanie można otrzy-

mać na:
Moduł 1a – utworzenie no-

wych miejsc opieki i zapew-
nienie ich funkcjonowania, a 
także na samo tworzenie miejsc 
na terenie tych gmin, gdzie na 
dzień składania oferty konkur-
sowej nie funkcjonują żłobki 
lub kluby dziecięce utworzone 
przez jednostki samorządu te-
rytorialnego, a zadanie dotyczy 
utworzenia miejsc dla nie więcej 
niż 20 proc. dzieci w rocznikach 
1-2 w gminie i wnioskowana 
wysokość dofinansowania na 
tworzenie nowych miejsc opie-
ki w gminie nie przekracza 3 
mln zł (wszystkie wymienione 
warunki musza być spełnione)

Moduł 1b – dofinansowanie 
zadań realizowanych na terenie 
tych gmin, gdzie na dzień skła-
dania oferty konkursowej:

1)   funkcjonowały żłobki lub 
kluby dziecięce i wnioskowana 
wysokość dofinansowania na 
tworzenie nowych miejsc opieki 
w gminie nie przekracza 5 mln zł

2)   nie funkcjonowały żłobki 
lub kluby dziecięce, ale zada-
nie dotyczy utworzenia miejsc 
dla więcej niż 20 proc. dzieci 
w rocznikach 1-2 w gminie 
lub wnioskowana wysokość 
dofinansowania na tworzenie 
nowych miejsc opieki w gminie 
przekracza 3 mln zł

Moduł 2 – dofinansowanie 
funkcjonowania miejsc utwo-

rzonych przez jednostki samo-
rządu terytorialnego z udziałem 
wcześniejszych edycji programu

Moduł 3 – dofinansowanie 
tworzenia nowych miejsc opieki 
dla podmiotów prywatnych. O 
dofinansowanie do tworzenia 
miejsc mogą się ubiegać: 

1.) osoby fizyczne, w tym pra-
codawcy oraz podmioty współ-
pracujące z pracodawcami

2.) osoby prawne i jednostki 
organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, w tym 
uczelnie i współpracujące z nimi 
podmioty oraz pracodawcy i 
współpracujące z nimi podmioty

W modułach 1 i 2 przewidy-
wane jest wsparcie dla dzieci 
niepełnosprawnych lub wyma-
gających specjalnej opieki.

Wyniki konkursu zostaną 
podane na stronie internetowej 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej do 29 stycz-
nia 2020 roku dla wszystkich 
modułów.

W 2018 roku w całej Polsce w 
ramach programu „MALUCH+” 
w 688 instytucjach opieki nad 
dziećmi do lat 3. utworzono łącz-
nie 16,3 tys. miejsc. W samym 
województwie wielkopolskim 
w 58 instytucjach utworzono 
1,4 tys. nowych miejsc. Resort 
szacuje, że w Wielkopolsce do 
końca 2019 roku w 73 placów-
kach utworzonych zostanie 1,7 
tys. miejsc opieki.

„MALUCH+” – 2020PRACA
Spółdzielnia Inwalidów „Wielkopolanka” 

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

mile widzialne orzeczenie o niepełnosprawności
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 i artykułów oraz zmian tytułów

Nazywam się Agnieszka Jurga 
i jestem ambasadorką orga-
nizacji Kobieta i Pieniądze. 
Chciałabym zainteresować 
Państwa nową inicjatywą, 
która powstała w Grodzisku 
Wlkp., a mianowicie został 
otwarty Klub Kobieta i Pienią-
dze Grodzisk Wlkp., którego 
celem jest propagowanie wie-
dzy finansowej wśród kobiet 
poprzez comiesięczne spotka-
nia merytoryczne.

Kluby zrzeszają kobiety, które 
chcą być niezależne i wolne 
finansowo. Spotykamy się, wy-
mieniamy doświadczeniami, 
budujemy społeczność kobiet 
niezależnych i edukujemy wg 
metody 7 Kroków Edukacji 
Finansowej dla Kobiet, której 
autorką jest Dominika Na-
wrocka. Takie kluby działają 
już w całej Polsce a 2 nawet w 
Niemczech. 
Podczas spotkań Panie uczest-
niczą w warsztatach z zakresu 
oszczędzania, zarządzania 
domowym budżetem, zwięk-
szania przychodów, inwe-
stowania oraz wielu innych 
bezpośrednio lub pośrednio 
związanych z finansami. Jest 
to również doskonała okazja 
do nawiązywania kontaktów 
biznesowych i prywatnych.

 Pierwsze spotkanie Klubu 
Kobieta i Pieniądze Grodzisk 
Wlkp. odbyło się 10 paździer-
nika w firmie Ampol Serwis 
Sp. z o.o. (koło McDonalds), 
ul. Fabryczna 2, 62-065 Gro-
dzisk Wlkp.

Bardzo mi zależy na tym, aby 
frekwencja stale rosła, żeby 
kobiety informowały się o 
spotkaniach nie tylko pocztą 
pantoflową. Idea jest mi bli-
ska i widzę jakie to ważne i 
jak wymierne skutki przynosi. 
Uważam, że mądre planowa-
nie i budowanie finansowej 
przyszłości, niezależności i 
wolności jest sposobem na 
bezpieczne życie w sferze fi-
nansów.
 
Zapraszam również do po-
lubienia naszego FB – Klub 
Kobieta i Pieniądze Grodzisk 
Wlkp.

https://www.facebook.com/
Klub-Kobieta-i-Pieni%C4%-
85dze-Grodzisk-Wielkopol-
ski-103869944301832/

Agnieszka Jurga
Ambasadorka Kobieta i Pieniądze

Tel: 512 768 940
https://kobietaipieniadze.pl/

Klub Kobieta i Pieniądze

ELEKTROWNIE SŁONECZNE 
Sprzedaż i Montaż 

Możliwości zastosowania:
ogrzewanie wody, sprzedaż energii do energetyki 

MOŻLIWY KREDYT W WYSOKOŚCI 5%.

PROMIENNIKOWE OGRZEWANIE DOMÓW

tel. 606 172545
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Po wielu latach poszukiwań 
znalazłam siebie, co nie jest 
takie oczywiste, kiedy mamy 
kilkanaście lat. Mamy wte-
dy swoje autorytety, wzorce, 
podoba nam się strasznie jak 
„ktoś coś robi”, chcemy to 
naśladować, być jak ten „ktoś”. 
Bycie sobą, czyli podążanie za 
własnym głosem, a najpierw od-
nalezienie tego głosu i poznanie 
siebie – kim ja tak naprawdę 
jestem – jest bardzo ważne, 
nieoczywiste i niełatwe. Mnie 
to zajęło wiele lat, teraz wiem 
kim jestem – po prostu zwyczaj-
ną Darią Zawiałow – i działam 
zawsze po swojemu, idę własną 
drogą. O nowej płycie, inspira-
cjach życiowych i artystycznych 
rozmawiamy przy okazji wyda-
nia drugiej płyty „Helsinki”.

 
Zapewne wszyscy pytają Cię 
dlaczego tytuł Twojej drugiej 
płyty to „Helsinki”…
Fakt, wszyscy (śmiech).

Zacznijmy więc od innej 
strony. Na Twojej trasie po-
jawiają się artyści z projektu 
„My Name Is New”.
Przed koncertami niektórych 
artystów z Kayaxu, grają mło-
dzi początkujący artyści, de-
biutanci, którzy dopiero zaczy-
nają swoją drogę. W większości 
są to ich pierwsze koncerty 
w życiu. Rozmawiałam z Jago-
dą Kret, która wystąpiła przed 
nami w Stodole – była bardzo 
zestresowana.

A Ty wciąż stresujesz się 
przed wyjściem na scenę?
Oczywiście. Myślę, że trema 
jest nieodłączną częścią wystę-
pów, gdyby jej nie było, to we-
szłaby rutyna. Taka adrenalina 
jest super, gorsza jest zjadająca 
presja.
 
Pamiętasz swój pierwszy 
występ? Da się to jakoś 
porównać?
Pierwszy ever-ever? Miałam 3 
lata i śpiewałam piosenkę z re-
klamy na molo w Kołobrzegu, 
„Pollena Rex urządza pranie, 
cała rodzina cieszy się” – jakoś 
tak to leciało (śmiech). Tego, co 
teraz się dzieje na koncertach, 
kiedy stoję przed tysiącami 
ludzi, nie da się porównać 
z niczym innym. 2 lata temu, 
kiedy grałam pierwszy koncert 
na Spring Breaku, na małej 
Scenie na Piętrze, graliśmy 
dla 100 osób. Dla mnie to były 
oczywiście olbrzymie emocje, 
cieszyłam się, że ktoś przy-
chodzi i chce mnie posłuchać. 
Dzisiaj tydzień przed naszym 
koncertem w Stodole, dowiadu-
jemy się, że jest on wyprzedany. 
Zastanawiamy się jak do tego 
doszło, kiedy to się w ogóle 
stało? To ogromne szczęście 
i emocje.

 
Dzięki Twojej ciężkiej pracy.
Tak sobie to tłumaczę, ale ciągle 
mnie to szokuje, że ludzie chcą 
przychodzić na nasze koncerty 
i słuchać naszej muzyki. Poza 
tym moja ciężka praca to jedno, 
a drugie to wspaniali ludzie, 
którzy pomagali przy całym 
projekcie jakim jest ‚’Daria 
Zawiałow’’.

 
Co jest w tym takiego szoku-
jącego?
Chyba to, że ktoś mnie lubi 
(śmiech). To, że ludzie chcą 
słuchać, znają moje piosenki 
na pamięć. Przy premierze „A 
kysza!” było to moje marzenie, 
które – myślałam – nigdy się nie 
ziści. Byłam z tym pogodzona, 
po serii moich upadków za 
czasów bycia nastolatką byłam 
wręcz przekonana, że ten mate-
riał przejdzie bez echa. Myśla-
łam, że będzie to kolejna próba, 
ostatnia, po której będę musiała 
znaleźć sobie inną drogę na 
życie. Myślałam wtedy – jeśli 
to nie pójdzie – a nie pójdzie 
na pewno – to będę musiała 

pójść na studia albo gdzieś wy-
jechać, zająć się czymś innym.  

Twoja droga do debiutu była 
długa, mówisz, że dosta-
łaś wiele kopów od życia. 
Czy masz jakieś rady dla 
debiutantów?
Mam jedną radę: po prostu 
szukajcie siebie, zawsze. Po 
wielu latach poszukiwań zna-
lazłam siebie, co nie jest takie 
oczywiste, kiedy mamy kilka-
naście lat. Mamy wtedy swoje 
autorytety, wzorce, podoba nam 
się strasznie jak „ktoś coś robi”, 
chcemy to naśladować, być jak 
ten „ktoś”. Bycie sobą, czyli 
podążanie za własnym głosem, 
a najpierw odnalezienie tego 
głosu i poznanie siebie – kim 
ja tak naprawdę jestem – jest 
bardzo ważne, nieoczywiste 
i niełatwe. Mi to zajęło wiele 
lat, teraz wiem kim jestem – 
po prostu zwyczajną Darią 
Zawiałow – i działam zawsze 
po swojemu, idę własną drogą. 
Oczywiście nie zjadłam wszyst-
kim rozumów, jest wiele osób, 
które wiedzą więcej ode mnie 
i bardzo cenię sobie i szanuję 
rady innych. Natomiast zawsze 
decyzje, które podejmuję, idą 
w zgodzie ze mną i nie są 
narzucane. Nikogo nie chcę 
kopiować, nikogo nie chcę 
naśladować, tylko po prostu iść 
swoim torem.

Fajnie się tego słucha, słyszę, 
że jest to prawdziwe, a z 
tyłu głowy mi się włącza: ta 
dziewczyna nie ma jeszcze 
30 lat i mówi takie rzeczy!
Ktoś mi powiedział, że jestem 
starą artystką w młodym ciele. 
Tak naprawdę jestem już po 50 
(śmiech). Szybko wyleciałam 
z gniazda, myślę, że to mnie 
wiele nauczyło.

 
Opuściłaś dom rodzinny 
w wieku 15 lat.
A już wtedy inaczej myślałam, 
zawsze byłam „nazbyt dojrzała” 
jak na swój wiek. Byłam inna, 
nie pasowałam do swojej rodzi-
ny, byłam odmieńcem w szkole.

 
A jak dziś wspominasz 
swoje dzieciństwo? Co Ci dał 
Koszalin?
Bardzo trudne pytanie. Może 
spójrzmy nie na miasto, ale lu-
dzi, których tam spotkałam, jak 
pani Ewa Turowska i jej Mini 
Studio Piosenki i Poezji, w któ-
rym stawiałam swoje muzyczne 
pierwsze kroki. Nie uczyłam się 
tam emisji śpiewu (jestem sa-
moukiem), ale mogłam ćwiczyć 
interpretacje danej piosenki, 
mieliśmy ćwiczenia aktorskie, 
oswajaliśmy się ze sceną. Jest 
to bardzo ważne.

 
Dalej lubisz śpiewać „obce” 
piosenki?
Pewnie. Czym innym jest śpie-
wanie swoich piosenek na co 
dzień i móc raz na jakiś czas, 
w jakimś projekcie specjalnym, 
zmierzyć się z cudzym utwo-
rem, a czym innym jest życie 
z coverowania innych artystów. 
Kiedyś musiałam coverować, 
żyłam z tego. Dzisiaj nie muszę, 
mogę to robić czasami i dla 
przyjemności.

 
Często mówi się, że druga 
płyta to sprawdzian dla 
artysty. Czułaś w związku 
z tym presję przy tworzeniu 
nowego materiału?
Na pewno trochę tak, ale mu-
siałam się zamknąć przed świa-
tem zewnętrznym, wyłączyć 
te wszystkie głosy mówiące: 
„a może tak”, „pójdź w inną 
stronę”, „druga płyta jest naj-
ważniejsza”. Wraz z moim pro-
ducentem Michałem Kushem 
musieliśmy się zamknąć przed 
tym wszystkim. Gdybyśmy 
słuchali tych wszystkich do-
brych rad i presji – którą i tak 
czuliśmy na plecach, nic by 
z tego nie wyszło. Wiadomo, 

że nowy materiał jest trochę 
inny, ale pisząc piosenki na 
„A kysz!” miałam 20 lat, na 
„Helsinki” 26 – na tym etapie 
życia jest to przepaść. Wtedy 
byłam dzieciakiem, teraz jestem 
kobietą - zupełnie inaczej my-
ślę, co innego mnie fascynuje 
i intryguje.

 
Sama wymyślasz melodie?
Tak jak i teksty. Michał jest 
współautorem kompozycji 
i producentem.

 
Na płycie słyszę sporo klima-
tów z lat 80-tych…
Mamy zamiłowanie do star-
szych epok. Na „A kyszu!” 
chyba dało się odczuć więcej 
wpływów lat 90-tych, teraz 
bardziej 80-te. Mimo tego, 
że naturalnie wychodzi z nas 
podświadome inspirowanie 
się starszymi gatunkami mu-
zycznymi, zawsze staramy się 
to uwspółcześniać tak, żeby 
było to nasze. Niekopiowane, 
nieudawane, po prostu nasze.

 
Niemniej ciężko jest uciec 
od inspiracji. Wielokrotnie 
mówiłaś, że nie umiesz pisać 
o sobie. Gdzie więc szukasz 
inspiracji?
We wszystkim: w życiu, fil-
mach, obserwacjach, ludziach, 
otoczeniu, naturze. We wszyst-
kim, naprawdę.

 
Czy każdy przedmiot umia-
łabyś przekuć w tekst?
Nie wiem, czy umiałabym napi-
sać np. o kanapce, czy ogórkach 
kiszonych (śmiech).

 
Na „Helsinkach” są już „Sa-
loniki” od salonów…
A Dawid Podsiadło śpiewał 
o szwedzkim łóżku na drugiej 
płycie… Niemniej jednak nie 
wiem, czy byłabym w stanie 
każdy bodziec przekuć w tekst, 
ale faktycznie bardzo dużo 
czerpię z otoczenia, także z mu-
zyki. Dużo mam takich bodź-
ców, które dają mi inspirację.

 
Z jakich legalnych źródeł 
korzystasz?
Mam Netflixa, HBO, kupuję 
płyty, książki, jestem też mocno 
Spotify’owa. Bardzo wspieram 
legalne źródła. Doceniam to, 
że ktoś kupuje moją muzykę, 
a nie ściąga jej z Chomika. 
Tak samo chciałabym, żeby 
robiono z twórczością innych. 
Bardzo cieszę się też z tego, że 
udało się przyjąć Dyrektywę 
o prawach autorskich, sama 
nagrywałam filmiki zachęcają-
ce za jej poparciem do naszych 
europosłów. Niestety muszę 
przyznać, że kompletnie nie 
mam pomysłu jak to naprawić, 
bo ludzie wciąż nie rozumieją, 
że trzeba korzystać z legalnych 
źródeł. Jakiś czas temu odbyłam 
ciekawą rozmowę z Muńkiem 
Staszczykiem, który w latach 
90-tych sprzedał z T.Lovem 60 
tysięcy płyt, ale był to wynik dla 
nich niezadowalający, bo Wil-
ki  sprzedały kilkaset tysięcy. 
Teraz złota płyta to 15 tysięcy 
egzemplarzy, więc różnica jest 

wręcz powalająca. Nie wiem co 
możemy z tym zrobić, jako arty-
ści wspieramy Legalną Kulturę, 
pokazujemy legalne źródła, ale 
chyba nie mamy takiej władzy, 
żeby to zatrzymać. Jest to pro-
ces nieodwracalny, który na do-
datek się rozprzestrzenia. Mam 
wrażenie, że jest coraz gorzej.

 
Jeśli chodzi o Twoją działkę, 
czyli muzykę, to problem pi-
ractwa praktycznie zniknął. 
Pytanie, czy w dobie stre-
amingów opłaca się jeszcze 
wydawać płyty?
Obecnie królem jest już digital 
i fizyczne egzemplarze stają się 
powoli wersjami kolekcjoner-
skimi. Niestety obawiam się 
tego, chodzą pogłoski, że za 
parę lat odejdzie się od fizycz-
nych albumów. Mówi się, że 
płyta będzie całkiem kolekcjo-
nerska, wydawana w kilkuset 
sztukach, że wszystko będzie 
się działo już tylko w digitalu. 
To się w sumie już dzieje, nad 
czym bardzo ubolewam, bo 
w tym zakresie wciąż jestem 
analogowa. Kupuję bardzo 
dużo płyt, słucham ich od po-
czątku do końca, mam swoje 
kolekcje. Lubię to bardzo! Płyta 
jest czymś fajnym, można jej 
dotknąć, przeczytać teksty, 
obejrzeć oprawę graficzną. Zo-
baczyć, jak ktoś się napracował 
i jaką piękną oprawę stworzył. 
Albo i okropną, co też się 
zdarza u niektórych zespołów. 
(śmiech)
 
Ale też przeczytać kto gra 
w danym utworze, w ser-
wisach streamingowych nie 
znajdziemy raczej takich 
informacji.
Tak, dokładnie.

 
Jestem trochę przerażony 
faktem, że coś takiego może 
zniknąć. Płyta to jakaś ca-
łość, historia. Pewnie nawet 
ułożenie piosenek w finalnej 
kolejności to nie chwila?
Oczywiście, trudno ułożyć 
je w odpowiedniej kolejno-
ści, ale tak samo trudno jest 
przygotować sesję zdjęciową 
do druku. Zamarzyłam sobie, 
żeby „Helsinki” pojawiły się 
na półce w Empiku jako mój 
digipack-niebo. Gdyby nie ist-
niała płyta fizyczna, byłoby 
to niemożliwe. Bardzo dużo 
miłości i serca przykładam do 
oprawy graficznej – jak ma 
wyglądać digipack, jaka ma 
być czcionka… To też może 
istnieć w internecie, ale nie 
będzie miało już tego samego 
wydźwięku – nie możesz tego 
dotknąć, wziąć do ręki. Wszyst-
ko jest dziś w cyberświecie i jest 
to niestety nie do zastopowania 
w XXI wieku.
 
Ludzie słuchają teraz bar-
dziej utworów niż płyt. To 
chyba też widać po stre-
amingach?
Zdecydowanie, teraz pracuje się 
singlami. Przed premierą naszej 
pierwszej płyty, ukazały się 3 
single, przed „Helsinkami” 2. 
Kiedy płyta już wyjdzie, nie 

ma sensu puszczać kolejnych 
singli z albumu, trzeba poka-
zywać nowe utwory, jeszcze 
niepublikowane.
 
A jakie to uczucie mieć sold 
out?
Zapierające dech w piersiach, 
ogromna radość. Do mnie to 
chyba jeszcze nie dotarło, wy-
przedaliśmy większość trasy 
„Helsinki”. Mamy już zakon-
traktowanych sporo koncertów 
na 2020 rok – to jest dla mnie 
niesamowite. Nie mogę uwie-
rzyć, że to wszystko się dzieje 
wokół mnie. Jestem z tego obo-
zu, który stoi twardo na ziemi 
i nie chce się zachłysnąć, tylko 
docenić, szanować ludzi, z któ-
rymi pracuję. O pokorze ładnie 
i łatwo się mówi, ale przez te 
10 lat przed debiutem tyle razy 
dostałam kopa od życia, że 
staram się mieć z tyłu głowy, 
że mogę za moment nie być 
już na świeczniku. Bardzo się 
cieszę i doceniam to co mam, 
nie chciałabym odlecieć na or-
bitę. Oczywiście lubię planować 
i wszystko kontrolować, jestem 
Zosią-samosią, która musi mieć 
wszystko dopięte na ostatni 
guzik, ale stoję jednocześnie 
z boku i mam dystans. Trzeba 
mieć zdrowe podejście.
 
Podoba mi się to i życzę Ci 
tego, by tak zostało. Myślę, 
nie wskazując palcami, że 
wielu artystom tego dziś 
brakuje…
Zgodzę się z Tobą i mam też 
wiele takich obserwacji, które 
nawet przelałam na płytę. To 
jak ludzie się do siebie odnoszą, 
co się dzieje na świecie – także 
poza naszym rynkiem muzycz-
nym, cały ten wyścig szczu-
rów. Napisałam o tym choćby 
w „Kryzysie wieku naszego”.
 
Jedna z moich ulubionych 
piosenek na płycie. Drugą 
jest „Hej hej” z Bogdanem 
Kondrackim, producencki 
wyjątek na albumie.
Z Michałem kochamy Bogdana 
od dłuższego czasu, postanowi-
liśmy zatem zaprosić go na tę 
płytę, stworzyć też utwór, który 
będzie oddechem dla naszej 
twórczości. Bardzo się cieszę, 
że mogłam współpracować 
z Bogdanem, a Michał ma go 
na swojej płycie jako wisienkę 
na torcie. Oboje się bardzo tym 
jaramy. Bogdan to multiinstru-
mentalista i multiczłowiek.

 
Mówiłaś, że lubisz mieć pie-
czę nad wszystkim, czy tak 
samo jest przy teledyskach?
Lubię kontrolować wszyst-
ko dookoła siebie, pilnować 
wszystkiego sama. Współtwo-
rzyłam wszystkie scenariusze 
do swoich teledysków, współ-
reżyserowałam ‚’Nie dobiję się 
do Ciebie’’ czy ‚’Na skróty’’. 
‚’Kundel Bury’’ był nagry-
wany przy 3 stopniach, od 
godziny 23:00 do 12:00 dnia 
następnego, a ja byłam tylko 
w golfiku – to była najtrud-
niejsza noc mojego życia. Po 
nakręceniu „Nie dobiję się do 
Ciebie” byłam już zmęczona 
dowodzeniem, chciałam też 
trochę odpocząć, stwierdziłam, 
że jest też mnie już za dużo na 
ekranie przez co teledyski za-
raz zaczną być przewidywalne. 
Poza tym fizycznie nie miałam 
czasu zająć się teledyskiem.  
Przekazałam więc pałeczkę, 
pomysł ‚’nieszczęśliwego psa’’ 
wyszedł od Michała, a ja, jako 
psychofana psów, od razu to 
podłapałam. Zadzwoniłam 
z tym pomysłem do Doroty 
Piskor z Psychokina, wraz 
z Tomkiem Ślesickim napisali 
mega mocny scenariusz.
 
Bardzo mocny.
Ale to bardzo dobrze, bo wielu 
ludzi nie zdaje sobie sprawy 
jak potężny jest problem po-
rzucania zwierząt. „Szarówka” 

pociągnęła za sobą wiele niesa-
mowitych akcji, jak zbieranie 
karmy na koncertach. Zebra-
liśmy ponad 2 tony karmy! 
W samej Łodzi było 300 kilo, 
to niewyobrażalne. Mój fanklub 
wpadł na ten pomysł i naprawdę 
zorganizowali to niesamowicie, 
ja mogłam nagłośnić sprawę 
medialnie. Ludzie mega się w to 
zaangażowali.
 
Może to będzie Twój znak 
rozpoznawczy, każda trasa 
to zbiórka charytatywna?
Następnym razem przynoście 
mi lizaki (śmiech). Zbieramy 
słodycze dla Darii i zespołu.

 
Uzależnienie od cukru?
Raczej od słodkich napojów, 
bardzo mocno słodzę kawę 
i herbatę. Z deserów poproszę 
tatar. Po słodkiej kawie nie zjem 
już ciastka.

 
Byłaś na planie „Szarówki”? 
Jestem też pod wrażeniem 
jak niesamowicie zagrały 
wszystkie psy.
Tylko przez jeden dzień, za-
ufałam Tomkowi i Dorocie. 
Falko niesamowicie zagrał, 
autentyczne emocje na psiej 
twarzy. Drugi raz pracowałam 
już z Psychokinem i nie zawio-
dłam się na nich absolutnie. 
Teledysk do ‚’Szarówki’’ zwalił 
mnie z nóg.

 
Zapytam o Twoją współpra-
cę z Piotrem Roguckim, bo 
niedawno doszedł kolejny jej 
element.
Zaczęło się od koncertu w Trój-
ce, gdzie wykonaliśmy utwór 
„Niemoc”, później wystąpi-
liśmy w łódzkiej Wytwórni. 
Potem był podwójny teledysk 
Comy i mój. Teraz wystąpiłam 
gościnne na płycie Comy, to są 
wspaniałe chłopaki, uwielbiam 
ich.
 
Ich podejście do piosenek 
z filmów dla dzieci jest nie-
samowite.
„Sen o 7 szklankach” zaczął się 
od projektu na Męskim Graniu, 
gdzie śpiewałam pierwszy raz 
„Przybyszów z Matplanety”. 
To jest totalnie ekstra, fajnie, 
że to robią.
 
Jaka muzyka Cię napędza?
Ciężko mi powiedzieć, bo je-
stem z tych osób, które nie 
szufladkują muzyki. Sama nie 
potrafię określić swojej muzyki. 
Dostałam Fryderyka w katego-
rii album roku alternatywa, ale 
gdyby to był album roku pop 
czy rock, to tak samo bym się 
cieszyła. Jeżeli ktoś myśli, że to 
rock, pop, jazz czy alternatywa 
– to jest to dla mnie ok. To jest 
wasza interpretacja, rozwijajcie 
ją i swoją wyobraźnię, baaaar-
dzo mnie to kręci! Słucham 
różnej muzyki, to zależy od 
dnia, nastroju, innej muzyki słu-
cham też w trasie. Ostatnio nie 
mogę się odkleić od nowej płyty 
Foalsów, to jest mój ukochany 
band. Byłam na ich koncercie 
w Mediolanie! Kiedy jestem 
w procesie tworzenia albumu, 
staram się odcinać od nowej 
muzyki. Nie zawsze to się udaje, 
nie oszukujmy się – ostatnią 
płytę Arctic Monkeys słucha-
łam namiętnie, a tworzyłam 
wtedy tworzyłam „Helsinki”.
 
Czy Fryderyki, które do-
stałaś za debiut i płytę, Cię 
zmieniły?
Na pewno mnie nie zmieniły, 
ale sporo mi dały. To naprawdę 
miłe, jest to dla mnie uho-
norowanie mojej twórczości 
i zarazem zamknięcie pewnego 
etapu. Kolejnym etapem są 
‚’Helsinki’’.

 
Rozmawiał: Krzysztof Zwierzchlejski

 
Publikacja powstała w ramach 

Społecznej kampanii edukacyjnej 
Legalna Kultura 

Daria Zawiałow: Teraz jestem kobietą
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Materiał przygotował Wydział Rozwoju i Strategii Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu

W sobotę, 26 października 
w Wąsowie odbył się III 
Bieg Niepodległości, będący 
również biegiem finałowym, 
VII Grand Prix Powiatu 
Nowotomyskiego w Biegach 
Ulicznych. Imprezą towa-
rzyszącą był rajd Nordic 
Walking. 

W składzie tegorocznej edy-
cji Grand Prix oprócz biegu 
finałowego znalazły się nastę-
pujące zawody: IX Dziesiątka 
Fiedlerowska w Bolewicach, 
XXVIII Bieg Opalińskich w 
Opalenicy, IX Chyża Dzie-
siątka w Nowym Tomyślu, 
XXXII Bieg Zbąskich - XII 
Półmaraton Zbąszyń, IX Lwó-
wecka Dziesiątka - XL Bieg 
Powstańczy Lwówek oraz 
wspomniany III Bieg Niepod-
ległości w Wąsowie.

W biegu finałowym wystar-
towało łącznie 125 biegaczy 
oraz 10 osób w konkurencji 
Nordic Walking. Sportowcy 
mieli do pokonania dziesię-
ciokilometrową trasę wiodąca 
urokliwymi zakątkami Wąso-
wa. Na mecie każdy zawodnik 
biegu otrzymał pamiątkowy 
medal, a wszystkie panie do-
datkowo piękną różę. Spośród 
zawodników biorących udział 
w klasyfikacji Grand Prix roz-
losowano sportowe nagrody. 
Dla najlepszych biegaczy przy-
gotowano nagrody pieniężne w 
postaci kart podarunkowych 
do zrealizowania w sieci skle-
pów sportowych Decathlon. 
Najlepszym zawodnikiem 
Grand Prix okazał się Prze-

mysław Fornalik, z łącznym 
czasem 02:55:29. Za nim z 
czasem 03:04:35 uplasował się 
Karol Miszta. Trzecie miejsce 
w klasyfikacji Open przypadło 
w udziale Marcinowi Mazur 
(03:12:48). 

Wśród pań najlepszym wy-
nikiem może się poszczycić 

Iwona Maciąg (czas: 03:27:36), 
która wyprzedziła Joannę Gu-
zik (czas 03:38:04) i Agnieszkę 
Wachowską (czas: 03:45:46). 
W konkurencji Nordic Wal-
king pierwsze miejsce zajął 
Szymon Skrzypczak. Na dru-
gim znalazł się Jacek Guzek, a 
na trzecim Marzena Feliksiak. 

Puchary i nagrody w po-
szczególnych kategoriach wrę-
czali: starosta nowotomyski 
Andrzej Wilkoński, wicesta-
rosta nowotomyski Marcin 
Brambor, wójt gminy Kuślin 
Mieczysław Skrzypczak, wójt 
Miedzichowa Stanisław Pie-
chota (uczestnik biegu fina-
łowego), dyrektor PCS Jakub 
Skrzypczak, członek Zarządu 
Powiatu Nowotomyskiego 
Edwin Pigla, zastępca prze-
wodniczącej Rady Powia-
tu Nowotomyskiego Tomasz 
Szczechowicz, radny Rady 
Powiatu Nowotomyskiego 
Jacek Pieprzyk, skarbnik po-
wiatu Barbara Golon, zastępca 
Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Grodzisk Wojciech Śliczner 
oraz zastępca dyrektora ZSi-
PO w Bolewicach Wiesław 
Żołędziowski. 

Organizatorem głównym 
biegu finałowego było Staro-
stwo Powiatowe w Nowym 
Tomyślu, Powiatowe Centrum 
Sportu w Nowym Tomyślu 
i Gmina Kuślin. Partnerem 
finansowym był Bank Spół-
dzielczy w Nowym Tomyślu.

S z c z e g ó l n e  w y r a z y 
wdzięczności na leżą się 
wszystkim zaangażowanym 
w przygotowanie biegu fi-
nałowego. Dziękujemy także 
miejscowym strażakom i 
służbom porządkowym oraz 
uczniom - wolontariuszom z 
ZSPP w Wąsowie i ZS nr 1 
w Nowym Tomyślu. Gratulu-
jemy wszystkim sportowcom, 
którzy ukończyli biegi zali-
czane do Grand Prix.

VII Grand Prix Powiatu Nowotomyskiego w Biegach Ulicznych

Podczas odbywających się w 
piątek, 25 października na 
terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich uro-
czystości podsumowujących 
konkurs „Viva! Wielkopolski 

Senior” wyróżnienie otrzy-
mał przewodniczący Od-
działu Rejonowego Polskiego 
Związku Emerytów i Ren-
cistów w Nowym Tomyślu. 
Kapituła konkursu doceniła 

działalność pana Zenona 
Matuszczaka na rzecz osób 
starszych w Województwie 
Wielkopolskim. 

Obecny podczas Gali sta-
rosta nowotomyski Andrzej 

Wilkoński odebrał z rak 
członka Zarządu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Marze-
ny Wodzińskiej podziękowa-
nie za zgłoszenie kandydata 
do konkursu.

Viva! Wielkopolski Senior

WYNIKI W KATEGORII OPEN:
1 miejsce - Pr zemysław Fornalik 
(00:36:04)
2 miejsce - Roman Janas (00:36:49)
3 miejsce - Karol Miszta (00:37:38)

WYNIKI W KATEGORIACH 
WIEKOWYCH KOBIET:
a Kategoria wiekowa 16 - 30:
1 miejsce - Magdalena Maciąg (00:47:13)
2 m i ej s ce  -  H o n o r a t a  Ja n ow i c z 
(00:48:53)
3 miejsce - Dorota Adamek (00:49:05)
a Kategoria wiekowa 31 - 40:
1 miejsce - Iwona Maciąg (00:43:36)
2 miejsce - Joanna Guzik (00:43:54)

3 miejsce - Agnieszka Wachowska 
(00:44:30)
a Kategoria wiekowa powyżej 
40 lat:
1 miejsce - Marzenna Perz (00:49:51)
2 miejsce - Izabela Odrobna - (00:52:43)
3 miejsce - Agnieszka Jarnót (00:58:24) 

WYNIKI W KATEGORIACH 
WIEKOWYCH MĘŻCZYZN:
a Kategoria wiekowa 16 - 30:
1 miejsce - Tomasz Bielawski (00:38:08)]
2 miejsce - Łukasz Kunysz (00:39:07)
3 miejsce - Wojciech Marcinkowski 
(00:39:21)
a Kategoria wiekowa 31 - 40: 

1 miejsce - Karol Miszta (00:37:38)
2 miejsce - Marcin Mazur (00:38:41)
3 miejsce - Hubert Kukawa (00:39:41)
a Kategoria wiekowa 41 - 50:
1 miejsce - Pr zemysław Fornalik 
(00:36:04)
2 miejsce - Roman Janas (00:36:49)
3 miejsce - Kazimierz Chwirot (00:39:18)
a Kategoria wiekowa powyżej 
50 lat:
1 miejsce - Waldemar Janiszewski 
(00:41:19) 
2 miejsce - Waldemar Marciniak 
(00:42:30)
3 miejs ce – S ł awomir  Skot ar ek 
(00:42:44)

WYNIKI W KATEGORIACH WIEKO-
WYCH KOBIET:
1 miejsce - Magdalena Maciąg (03:46:56)
2 miejsce - Honorata Janowicz (04:13:24)
3 miejsce - Klaudia Grabia (04:14:57)

a Kategoria wiekowa 31 - 40:
1 miejsce - Iwona Maciąg (03:27:35)
2 miejsce - Joanna Guzik (03:38:03)
3 miejsce - Agnieszka Wachowska 
(03:45:45)
a Kategoria wiekowa powyżej 
40 lat:
1 miejsce - Marzenna Perz (04:03:36)

2 miejsce - Izabela Odrobna - (04:39:44)
3 miejsce - Agnieszka Jarnót (04:47:04) 

WYNIKI W KATEGORIACH WIEKO-
WYCH MĘŻCZYZN
a Kategoria wiekowa 16 - 30:
1 miejsce - Łukasz Kunysz (03:16:37)
2 miejsce - Kamil Sieroń (03:18:06)
3 miejsce - O widiusz Pankowski 
(03:26:12)
a Kategoria wiekowa 31 - 40: 
1 miejsce - Karol Miszta (03:04:33)
2 miejsce - Marcin Mazur (03:12:46)
3 miejsce - Hubert Kukawa (03:18:58)

a Kategoria wiekowa 41 - 50:
1 miejsce - Pr zemysław Fornalik 
(02:55:29)
2 mi ej s ce -  Pr ze my s ł aw N ow ak 
(03:15:46)
3 miejsce - Kazimierz Chwirot (03:16:44)

 a Kategoria wiekowa powyżej 
50 lat:
1 miejsce - Waldemar Janiszewski 
(03:29:55) 
2 miejsce - Waldemar Marciniak 
(03:33:16)
3 miejsce - Sławomir Skotarek (03:36:06)

VII GRAND PRIX POWIATU NOWOTOMYSKIEGO 
W BIEGACH ULICZNYCH

III BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
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Tel. 68-3860-966

ZBĄSZYŃ
Plac Wolności 2

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

Profesjonalna naprawa telefonów GSM
NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI

 www.lombardd.pl

WOLSZTYN UL. 5 STYCZNIA 22  
RAKONIEWICE UL. POCZTOWA 26

GRODZISK WLKP. UL. BUKOWSKA 11

tel.   509 408 163

PRODUKCJA OKIEN 
I DRZWI Z PCV

ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY 
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

RATY!
CENY KONKURENCYJNE
Przyjmę uczni

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

tel. 68 384 27 75 

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

 Lipno ul. Powstańców Wlkp. 5    65 534 09 90 

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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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”

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

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

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

oraz usługi związane 
z montażem wykładzin

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

TOmASZ BRYCHCY
ul. Poznańska 34 ,Grodzisk Wlkp.
tel. 601 668 680

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 

nagrobki granitoweszeroka gama wyrobów
remonty, renowacje
galanteria nagrobków
lampy, wazony, liternictwo itp.
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To już XXIV edycja kon-
kursu ,,Piękna Wieś”. Jest 
on organizowany od 1996 r.  
i corocznie cieszy się dużym 
zainteresowaniem wśród 
mieszkańców naszej gminy. 
Organizatorem konkursu 
jest Burmistrz Wolsztyna.

Celem konkursu jest uczy-
nienie naszych wsi – miej-
scowościa m i zadba nym i  
i uporządkowanymi z funkcjo-
nalną, ładną, otoczoną zielenią 
architekturą, w których praca 
staje się łatwiejsza, a życie i od-
poczynek przyjemne i zdrowe.

Konkurs jest bodźcem do 
dbania o estetykę zabudowy 
oraz warunki higieniczno-
sanitarne.

Winien skłaniać mieszkań-
ców wsi do podejmowania oraz 
kontynuowania prac porząd-
kowych, instalowania urzą-
dzeń ułatwiających codzienne 
życie (wodociąg, kanaliza-
cja, telefon, gaz, naprawy 
dróg i chodników, rozwiązań 
architektonicznych, utrzy-
manie skwerów, kwietników  
i klombów oraz placów zabaw 
dla dzieci.)

K o n k u r s  o r g a n i z o -
wa ny  n a  t e r e n i e  G m i -
ny Wolsztyn prowadzony 
jest w dwóch kategoriach:  
na najbardziej uporządkowaną 
i zadbaną wieś oraz na najbar-
dziej estetyczne zagospoda-
rowanie zagrody wiejskiej z 
podziałem na:
a zagrody rolnicze
a zagrody nierolnicze

O zgłoszeniu danej wsi do kon-
kursu decyduje Rada Sołecka.

Burmistrz Wolsztyna Za-
rządzeniem nr 107/2019 z 
dnia 29 maja br. powołał 
Komisję do spraw oceny 
Konkursów ,,Piękna wieś” 
i ,,Estetyczne zagospoda-
rowanie zagrody wiejskiej”  
w składzie:
a Jan Słomiński – przewod-

niczący komisji konkursowej,
a Wojciech Lis,
a Tomasz Spiralski,
a Jarosław Adamczak,
a Gerard Jastrzębski,
a Zofia Ball,
a Damian Sarbak,
a Henryk Żok,
a Natalia Pauch,
a Danuta Sawicka,
a Sebastian Sip.

Komisja konkursowa ocenia-
ła wsie oraz zagrody wiej-
skie (rolnicze i nierolnicze)  
wg. punktacji od 0 do 5.

W konkursie  ,,Piękna wieś” 
komisja przyznała nagrody w 
dwóch kategoriach:
a wieś nagrodzona otrzy-
m uj e:  n a g r o d ę  r z e cz o -
wą ,  n a g r o d ę  p i e n i ę ż n ą  
oraz dyplom

a wsie biorące udział w kon-
kursie otrzymują: nagrody 
rzeczowe oraz dyplom

W konkursie , ,Estetycz-
ne zagospodarowanie za-
grody wiejskiej (rolniczej  
oraz nierolniczej)” przyznano 
nagrody w dwóch kategoriach:
a zagrody nagrodzone otrzy-
mują: nagrodę pieniężną, wy-
dawnictwo książkowe oraz 
dyplom
a zagrody wyróżnione otrzy-
mują nagrodę książkową oraz 
dyplom

W tym roku w konkursie wzię-
ły udział 31 zagrud wiejskich 
oraz 22 wsie.

Wieś nagrodzona – Kębłowo 
otrzymuje: nagrodę w wyso-
kości 4.000,00 zł.

Wsie biorące udział w konkur-
sie otrzymują talon o wartości 
400,00 zł na zakup sprzętu 
ogrodniczego:

a Stary Widzim
a Nowy Widzim
a Nowa Dąbrowa
a Stara Dąbrowa
a Gościeszyn
a Błocko
a Tłoki
a Nowe Tłoki
a Barłożnia Gościeszyńska
a Karpicko
a Chorzemin
a Powodowo
a Niałek Wielki
a Obra
a Nowa Obra
a Świętno
a Rudno
a Wilcze
a Adamowo

a Stradyń
a Wroniawy

Komisja konkursowa ustaliła, 
że nagrody w postaci talonu na 
zakup sprzętu ogrodniczego  
w wysokości 400,00 zł, książki 
oraz dyplomy zostaną przy-
znane następującym osobom 
biorącym udział w konkursie: 

Nagrodzeni:
a Monika, Łukasz Orwat, 
Adamowo 
a Katarzyna, Jarosław Po-
chanke, Stary Widzim
a Paulina, Dominik Żok, 
Nowa Dabrowa
a Iwona, Mariusz Bieganek, 
Nowa Dąbrowa
a Wanda, Eugeniusz Wajs, 
Stara Dąbrowa
a Elżbieta, Grzegorz Łuka-
szewscy, Tłoki

a Bogumiła, Marek Piosik, 
Tłoki 
a Michał, Joanna Grajek, 
Nowe Tłoki
a Regina, Adam Marach, 
Nowe Tłoki
a Natalia, Adrian Błoszyk, 
Nowe Tłoki
a Dorota, Stanisław Skibińscy, 
Chorzemin
a Monika, Damian Olejni-
czak, Chorzemin
a Małgorzata Piętka, Niałek 
Wielki
a Grażyna, Robert Przymu-
szała, Obra
a Anna, Sławomir Lorenz, 
Obra
a Joanna, Dariusz Lorenz, 
Nowa Obra
a Alicja, Andrzej Piotrowscy, 
Świętno
a Małgorzata, Paweł Wieczo-
rek, Świętno
a Alicja, Roman Łukaszew-
scy, Kębłowo
a Elżbieta Jackowiak, Wro-
niawy,

Komisja konkursowa ustaliła, 
że wyróżnienia zostaną przy-
znane następującym osobom 
biorącym udział w konkursie, 
które otrzymują książkę oraz 
dyplom.

Wyróżnieni:
a Katarzyna, Łukasz Olejnik, 
Stary Widzim
a Anna, Piotr Gajowiak, Stary 
Widzim 
a Maja, Jarosław Kryś, Nowy 
Widzim
a Dorota, Jan Adamczak, 
Gościeszyn
a Aleksandra, Wiktor Nowak, 
Powodowo 
a Kinga, Mariusz Woga, Obra
a Anita, Robert Siczyńscy, 
Świętno
a Maria, Zdzisław Wiercińscy, 
Rudno
a Elżbieta, Jan Tomys, Wilcze
a Marta, Grzegorz Ptak, Wro-
niawy,
a Małgorzata Tomiak, Wro-
niawy,

Kębłowo „Piękną Wsią”
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