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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

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

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKuP SuROWcÓW WtÓRNYcH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 540 zł /tona 
a blacha 340 zł/tona
a puszka 2,10 zł/kg 

SKUP ZłOMU

PIEKARNIA CUKIERNIA
EuGENIuSZA KOcIKA 

w Rakoniewicach Plac Powst. Wlkp.
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W tym roku odbyła się 
jubileuszowa 25. edycja 
konkursu „Piękna Wieś” 
oraz „Estetyczne zago-
spodarowanie zagrody 
wiejskiej”. Do konkursu 
na pięknie zagospodaro-
waną posesję zgłosiło się 
29 zagród z 16 miejscowo-
ści. Komisja konkursowa, 
której przewodniczy Jan 
Słomiński, w dniach 13-14 
lipca odwiedziła wszystkie 
zgłoszone zagrody. Oce-
niono również wsie Gminy 
Wolsztyn.

Podczas XXIII sesji Rady 
Miejskiej w Wolsztynie, 30 
września 2020 r., przewod-
niczący komisji Jan Słomiń-
ski podsumował tegoroczną 
edycję konkursu i ogłosił 
jego wyniki. W tym roku 
komisja w kategorii na naj-
piękniejszą posesję przyznała 
19 nagród oraz 10 wyróżnień. 
Nagrodzono również 23 wsie 
biorące udział w konkursie. 
Nagrodę główną przyzna-
no miejscowości Wroniawy. 
Gratulujemy!

Ze względu na ograni-
czenia związane z panującą 
pandemią w tym roku nie 
odbędzie spotkanie uczest-
ników konkursu i uroczyste 
wręczenie nagród. - Zdecydo-
waliśmy, iż aby nie narażać 
naszych mieszkańców na 

niebezpieczeństwo związane 
ze spotkaniem w dużej gru-
pie osób, nagrodzone i wy-
różnione gospodarstwa oraz 
wsi odwiedzimy i wręczymy 
nagrody indywidualnie, oczy-
wiście z zachowaniem reżimu 
sanitarnego - mówi Bur-
mistrz Wolsztyna Wojciech 
Lis. Nagrody i wyróżnienia 
wręczone zostaną w dniach 
1-2 października br.

Jubileuszowa edycja kon-
kursu była też okazją do 
podziękowań i wspomnień. 
- Bardzo dziękuję miesz-
kańcom uczestniczącym 
w konkursie oraz całym 
wioskom, które przez 25 
lat walczyły o prym naj-
piękniejszej – powiedział 
Burmistrz Wojciech Lis. 
- Dziękuję także członkom 
komisji i wszystkim, którzy 
wspierali konkurs.

Przewodniczący Jan Sło-
miński natomiast wspominał 
poprzednie edycje konkur-
su także dziękując jego 
uczestnikom oraz komisjom 
konkursowym. Wspomniał, 
iż przez 25 lat w konkur-
sie udział wzięło ponad 
700 posesji, bardzo różnych  
i zawsze pięknych. - Dziękuję 
wszystkim, którzy pracowali 
przy organizacji konkursu, 
pracownikom gminnym oraz 
mediom, które relacjonowały 
co roku przebieg konkursu. 

25. jubileuszowa edycja konkursu „Piękna Wieś”

WULKANIZACJA I SERWIS OPON

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

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

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

Sprzedam lub wynajmę 
lokal pod działalność gospodarczą w centrum  Rakoniewic

Kontakt: 601 700 138
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SKuP ZŁOMu
MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH
tRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

PON-Pt 8:00- 16:00
SOBOtA 8:00- 12:00  

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

SPRZEDAŻ WĘGLA I PELLETU
tRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

PON-Pt 8:00- 16:00
SOBOtA 8:00- 12:00  

rbj.sp@wp.pl
tel. 512 306 483 lub 534 611 454
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FARBY,  TAPETY, FOTOTAPETY

AKCESORIA MALARSKIE

KLEJE, LAKIERY, OKLEINY
LISTWY DEKORACYJNE

KARNISZE, KINKIETY, PŁYTY G–K 

Niałek Wielki 60
64-200 Wolsztyn

(kierunek przystań żeglarska)

tel: 68 384 0773 / hurtownia@izomet.pl
A OKNA A DRZWI A BRAMY
A PARAPETY A ROLETY 
A ROLETKI MATERIAłOWE 
A MARKIZY A MOSKITIERY 
A NAPĘDY DO BRAM

PROFESJONALNY PARTNER

www.gmyrpol.pl    
gmyrpol@post.pl

Stęszew
ul. Kosickiego 9 
tel./fax: 61 813 56 14
tel. kom: 692 436 416

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

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

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

Sprzedam pianino 
 Stan bardzo dobry ! tel. 606 327 863
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OGŁOSZENIE O PRZEtARGu
Burmistrz Trzciela ogłasza w dniu 16 listopada 2020 roku o godzinie 1000 I przetarg 
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej 
własność Gminy Trzciel, położonej w Trzcielu, składającej się z działki nr 222 i 223  
o powierzchni 7,267 m2.
Cena wywoławcza 216.480,00 zł.
Działka położona w obrębie zabudowy. 
Osoby biorące udział w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 
21.650,00 zł na konto Gminy Trzciel w Lubuskim Banku Spółdzielczym Międzyrzecz 
Oddział Trzciel nr 23 8367 0000 0060 0255 6000 0009 w terminie do dnia 13 listopada 
2020 roku.
Pozostała reszta ceny uzyskana w przetargu winna być uiszczona przez nabywcę  
do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu. 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Ogłoszenie Burmistrza trzciela
Burmistrz Trzciela informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Trzcielu został 
wywieszony wykaz numer 162/2020 nieruchomości komunalnych przeznaczonych 
do sprzedaży.

Pomimo pandemicznego za-
stoju w Panowicach się dzieje. 
Grupa nieformalna o nazwie 
Aktywni Panowiczanie re-
alizowała przedsięwzięcie  
w ramach Projektu Rybac-
kie Inicjatywy Lokalne 2020 
sfinansowanego przez Naro-
dowy Instytut Wolności-Cen-
trum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego ze środków 
Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich na lata 2014-
2020 oraz środków własnych 
Stowarzyszenie Lokalna Gru-
pa Rybacka Obra-Warta, mają-
cy na celu wytworzenie trzech 
produktów lokalnych. 

Grupa realizując projekt 
wytworzyła przepyszne dżemy 
i konfitury z borówki amery-
kańskiej pochodzące z lokal-
nej plantacji Pana Mateusza 
Janeczka z Jasieńca. Kolejnym 
produktem były różnorodne 
kiszonki z warzyw z własnych 
ogródków. Ostatnim, trzecim 
produktem były chleby wy-
piekane w tradycyjnym piecu 
chlebowym zakupionym dzię-
ki środkom z projektu Rybac-
kie Inicjatywy Lokalne 2020. 
Sztuki pieczenia chleba Panie 
uczyły się podczas warsztatów 
piekarniczych prowadzonych 
przez piekarza z wieloletnim 
doświadczeniem Pana To-
masza Mazurkiewicza. Pro-
duktów wytworzonych przez 
członkinie grupy można było 
spróbować podczas Odpustu 

Parafialnego w Brójcach.
W sobotę 10.10.2020 Pa-

nie brały udział w kolejnych 
warsztatach piekarniczych, 
podczas których pod okiem 
Pana Tomasza Mazurkiewi-
cza wykonały pyszny chlebek 
żytni trójfazowy, litewski oraz 
rogaliki typu Croissant.

W sobotę 17.10.2020 na 
sali wiejskiej w Panowicach 
Aktywni Panowiczanie po-
nownie częstowali swoimi 
Panowickimi Specjałami. Było 
aromatycznie za sprawą pysz-
nego chleba, trochę kwaśno 
od niezrównanych kiszonek 
i słodko za sprawą dżemów  
i konfitur z borówki.

Dziękujemy i życzymy ko-
lejnych tak wspaniałych i 
udanych przedsięwzięć.

16 września br. odbył się w 
sali wiejskiej w Brójcach 
kurs carvingu.  Było to 
zadanie publiczne realizo-
wanie przez KGW z dotacji 
z Gminy Trzciel - Rozwój 
społeczności lokalnych w 
ramach współpracy gminy 
z organizacjami pozarządo-
wymi w 2020  r. 

Carving to tajska  filozofia 
tworzenia warzywno-owo-
cowych dekoracji. W kursie 
wzięło udział 36 pań. Kurs 
powadził Jarosław Galiśkie-
wicz, szef kuchni jednej z 
restauracji ze Szczecina. W 
sposób profesjonalny przepro-
wadził praktyczne warsztaty. 
Uczestnicy zdobyli  podstawy 
teoretyczne oraz praktyczne 
w tej dziedzinie,  nauczyli się  
tworzyć niesamowite ozdoby 
z roślin jadalnych. Celem tej 
sztuki jest uczynienie pro-
duktów spożywczych bardziej 
atrakcyjnymi i apetyczniej-
szymi do skonsumowania. Z 
warzyw i owoców powstały  
niezwykłe cuda. KGW czę-
sto organizuje imprezy dla 
środowiska lokalnego, więc 
panie przygotowując następną 
imprezę, na pewno wykorzy-
stają swoje zdolności i pięknie 
udekorują stoły.

Halina Pilipczuk 

Panowickie pyszne specjały

KGW Brójce - Kurs carvingu
W dniu 15 października 
2020 r. w Centrum Kultury 
w Trzcielu odbyła się uro-
czystość wręczenia medali 
„Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” 11 parom 
małżeńskim, które zawarły 
związek małżeński w 1970 
roku. Kolejne 3 pary nie 
wzięły udziału w uroczy-
stości. 

Pan Jarosław Kaczmarek - 
Burmistrz Trzciela dokonał 
aktu dekoracji medalami 
nadanymi przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej dla 
osób, które przeżyły 50 lat w 
jednym związku małżeńskim, 
w dowód społecznego uzna-
nia dla trwałości małżeństwa  
i rodziny. 

Jubilaci z rąk Pana Burmi-
strza otrzymali listy gratula-
cyjne. Nie zabrakło również 
toastu i skromnego poczę-
stunku. W tym roku szanowni 
jubilaci to: Państwo Zofia 
i Kazimierz Chmurzyńscy, 
Halina i Stanisław Galusowie, 
Czesława i Tadeusz Grabow-
scy, Halina i Jerzy Kaczmar-

kowie, Irena i Stanisław Kli-
maszewscy, Kazimiera i Fran-
ciszek Kurysiowie, Teresa i 
Remigiusz Paradowscy, Maria  
i Stanisław Szmytowie, Alek-
sandra i Stanisław Trojanowi-
czowie, Longina i Stanisław 
Trybowie, Czesława i Roman 
Trybusowie, Jadwiga i Zdzi-
sław Kokocińscy, Bronisława 
i Stanisław Liszkiewiczowie, 
Aleksandra i Henryk Łucza-
kowie. Wszystkim życzymy 
zdrowia, pomyślności i wielu 
dalszych wspólnych lat.

Robert Kaczmarek

50 lat pożycia małżeńskiego
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W dniu 09 października 2020 
roku zakończona została budo-
wa drogi dojazdowej do grun-
tów rolnych w miejscowości 
Jabłonna. Budowa tej drogi 
była od dawna wyczekiwana 
przez mieszkańców tej miej-
scowości. Trasa w znacznym 

stopniu ułatwi okolicznym 
mieszkańcom dojazd do po-
bliskich gruntów rolnych oraz 
gospodarstw domowych. W 
ramach prac Usługowy Zakład 
Budowlany Antoni Tomiak 
Kuźnica Zbąska 25, 64-308 
Jabłonna wykonał podbudowę 

drogi wraz z nawierzchnią z 
kostki brukowej, odwodnie-
niem oraz oznakowaniem o 
długości 100 m. Nowa dro-
ga wybudowana została ze 
wsparciem finansowym ze 
środków Województwa Wiel-
kopolskiego.

Nowe drogi dojazdowe

We wtorek 13 października 
w „Gościńcu u Michała” 
w Drzymałowie, odbyła 
się niezwykła uroczystość 
z okazji 50-lecia pożycia 
małżeńskiego dla Jubilatów 
z Gminy Rakoniewice. 

Złote Gody świętowały tym 
razem 22 pary. Ponadto na spo-
tkanie zaproszono także cztery 
pary, które obchodziły 60-tą 
rocznicę ślubu oraz jedną parę, 
która obchodziła żelazną czyli 
65. rocznicę!

Uroczystość poprowadzi-
li Burmistrz Rakoniewic dr 
Gerard Tomiak, Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego 
Magdalena Augustyniak wraz 
z Karoliną Fojud, zastępcą 
kierownika USC. Najważniej-
szym punktem spotkania było 
wręczenie medali w imieniu 
Prezydenta RP, którego do-
konał Burmistrz dr Gerard 
Tomiak. Dla par, które ob-
chodziły złote, diamentowe i 
żelazne gody, przygotowania 
została niespodzianka w po-
staci bukietu kwiatów, oko-
licznościowego adresu oraz 
serdecznych życzeń. Po części 
oficjalnej oraz pamiątkowych 
zdjęciach wszyscy obecni 
uroczyście wznieśli toast i od-
śpiewali tradycyjne „100 lat”.

„Złote gody” świętowali:
a Bednarz Halina i Bogdan
a Dudzińska Alina i Józef
a Haremza Danuta i Czesław
a Herkt Bernadeta i Mie-
czysław
a Jaszczur Grażyna i Ryszard
a Juśkowiak Halina i Antoni
a Jóźkowiak Urszula i Henryk
a Krauze Elżbieta i Janusz
a Laskowska Wanda i Marian
a Malicka Irena i Aleksander

a Nowak Urszula i Andrzej
a Siwińska Irena i Jan
a Stankowiak Krystyna i 
Edmund
a Stelmaszyk Zofia i Zenon
a Szaferska Urszula i Jerzy
a Walkowiak Janina i Kazi-
mierz
a Wieczorek Waleria i Sta-
nisław
a Wilk Stanisława i Fran-
ciszek
a Wiśniewska Leonarda i 
Wiesław
a Woga Teresa i Paweł
a Żok Zofia i Henryk

 „Diamentowe gody” świę-
towali:
a Heinrich Ewa i Władysław
a Kowala Jadwiga i Stanisław
a Kuczyk Jolanta i Zdzisław
a Pietrzak Felicja i Zenon

„Żelazne gody” świętowali:
a Lupa Mirosława i Kazimierz

Szanownym Jubilatom życzy-
my przede wszystkim zdrowia, 
kolejnych długich i wspólnych 
lat życia, rodzinnego ciepła, 
miłości oraz wszelkiej po-
myślności na dalsze lata!

50-lecie pożycia małżeńskiego

Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Rakoniewicach 
zorganizowała w dniu 14 
października br. spotkanie 
autorskie z Panią Zofią 
Mąkosą, autorką cyklu 
„Wendyjska winnica”, 
za który autorka została 
uhonorowana Lubuskim 
Wawrzynem Literackim 
2017 oraz 2019 - nagrodą 
przyznawaną twórcom 
związanym z wojewódz-
twem lubuskim. Na cykl 
„Wendyjska winnica” skła-
dają się „Cierpkie grona”, 
„Winne miasto”, „Dolina 
nadziei”. 

Autorka w trylogii poruszy-
ła trudne tematy, dotyczące 
losów ludzi wypędzonych ze 
swoich ziem – Wielkopolan, 
mieszkańców polskich Kre-
sów i Niemców. Sama o sobie 
mówi, że jest kobietą pograni-
cza, a historia dla niej, history-
ka  z wykształcenia, to źródło 
o przeszłości i teraźniejszości, 
i chyba dlatego tak dobrze 
poradziła sobie z podjętym 
tematem. Bohaterami „Wen-
dyjskiej winnicy” jest zapo-

mniana społeczność Wendów, 
ukazana poprzez losy rodziny 
Neumanów, na krótko przed 
wybuchem II wojny świato-
wej, przez lata wojenne, aż 
po lata chaosu powojennego,  
i początki nowego systemu, 
przywołujące rzeczywistość 
niemiecko-polskiego pogra-
nicza – Chwalimia (gdzie roz-
poczyna się akcja powieści), 
Kargowej, Sulechowa oraz 
Zielonej Góry. 

Podczas spotkania padło 
wiele pytań odnoszących 

się do mozolnej pracy au-
torki, która tak sugestywnie 
przelała na papier nie tylko 
klimat prowincji, w której 
dzieje się „wielka historia” 
ale również jej mieszkańców 
z ich codziennym znojem, 
wyznaczanym pracą w polu,  
na winnicy, wypiekaniem 
chleba, produkcją wina - świat, 
w który wkracza wojna, a wraz 
z nią stan zagrożenia i utrata 
bezpieczeństwa.

Gmina Biblioteka Publiczna w 
Rakoniewicach

Spotkanie autorskie z Panią Zofią Mąkosą

Informujemy, że rozpoczęcie 
nowej, 12 edycji Rakoniewic-
kiej Amatorskiej Ligi Piłki 
Nożnej Halowej (RALPNH) 
odbędzie się 8 listopada 2020r. 
o godz.10:30. 8 listopada 2020r. 
o godz.10:00 odbędzie się uro-
czyste zakończenie 11 edycji 
RALPNH sezon 2019/2020. 
Zapraszamy do przybycia Dru-

żyny/ Przedstawicieli drużyn 
uczestniczących w ubiegłych 
rozgrywkach.

Tegoroczne rozgr ywk i 
RALPNH odbędą się w zmie-
nionej formie. Rozegranych 
zostanie cykl pięciu turniejów 
Grand Prix, w każdą 2-gą 
niedzielę miesiąca. Zasady 
wyłonienia zwycięzcy nastąpią 

wg. Regulaminu dostępnego 
na stronie: www.halarakonie-
wice.pl

TERMINY Grand Prix:
a 08.11.2020r.  - godz. 10:00
a 13.12.2020r.  - godz. 10:30
a 10.01.2021r.  - godz. 10:30
a 14.02.2021r.  - godz. 10:30
a 14.03.2021r.  - godz. 10:30

Rakoniewicka Amatorska Liga Piłki Nożnej 
Halowej - 12 edycja, sezon 2020-2021

W budynku Urzędu Miejskie-
go Gminy Rakoniewice, tuż 
przy drzwiach wejściowych, 
umieszczony został defibry-
lator AED iPAD SP1, który 
zakup został w większości 
sfinansowany (4.000,00 zł) ze 
środków przekazanych przez 
BROKERS UNION Sp. z o.o. z 
Wrocławia oraz środków Gmi-
ny Rakoniewice (859,00 zł). 

To automatyczne urządze-
nie, które za pomocą pole-
ceń głosowych i wizualnych 
potrafi przeprowadzić nawet 
osobę bez przygotowania me-
dycznego przez procedurę 
bezpiecznej defibrylacji w za-
trzymaniu krążenia. Wczesne 
użycie defibrylatora powo-
duje zwiększenie wskaźnika 
przeżyć, jeżeli defibrylację 
wykonano w ciągu 3 minut od 
chwili zatrzymania krążenia. 
Szacuje się, że w Polsce z 
przyczyn związanych z niepra-

widłowym działaniem serca 
umiera ponad 160 tys. osób 
rocznie. Większość to ofiary 
nagłego zatrzymania krążenia, 
często mylonego z zawałem. 
Nagłe zatrzymanie krążenia to 
stan, w którym serce przestaje 
pracować w prawidłowy spo-
sób, a jego skutkiem może być 

niedotlenienie organizmu. Po 
upływie około czterech minut 
od ustania krążenia dochodzi 
do nieodwracalnych zmian w 
centralnym układzie nerwo-
wym. Zatrzymanie krążenia 
może zdarzyć się każdemu bez 
względu na wiek, płeć, stan 
zdrowia, czy styl życia.

Defibrylator AED w Urzędzie Miejskim 
Gminy Rakoniewice

uWAGA

 Informujemy, że 15 listopada 2020r. w Hali Widowiskowo - Spor-
towej odbędzie się „Plan na kino, zapraszają Provident i AXA”. 
BILETY i REPERTUAR dostępne na stronie: www.plannakino.pl
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Zasada DDM - czyli dezyn-
fekcja, dystans i maseczki 
- jest to jedyne rozwiązanie 
pozwalające, żeby liczba no-
wych zakażeń zaczęła spadać. 
Tylko w ten sposób możemy 
zahamować rozwój epidemii 
oraz chronić siebie i naszych 
bliskich. 

Jak właściwe używać ma-
seczki ochronne oraz jak 
często należy je wymieniać? 
Wiele osób nie ma pełnej 
wiedzy na ten temat i po-
pełnia podstawowe błędy, 
które mogą przyczynić się do 

problemów zdrowotnych. 4 
godziny – tyle czasu powinna 
być maksymalnie używana 
maseczka jednorazowa w 
ocenie specjalistów. Powinna 
być wymieniana częściej w 
przypadku, gdy jest mocno 
zawilgocona. Dlaczego jest 
to tak ważne z medycznego 
punktu widzenia? Ponieważ 
jej niewłaściwie noszenie 
może narazić układ oddecho-
wy na zakażenie bakteriami 
lub grzybami, a skórę na 
schorzenia dermatologiczne.

Roman Szymański

Rządowy Fundusz Inicjatyw 
Lokalnych to zastrzyk dużej 
gotówki dla gmin i powiatów. 
Nasi oponenci przed wybora-
mi prezydenckimi krytykowali 
ten program. Twierdzili, że to 
wirtualne pieniądze. Oczywi-
ście mylili się. Dotrzymaliśmy 
słowa. 

Kilka tygodni temu na kon-
to Piły trafiło ponad sześć 
milionów złotych. Powiat 
pilski otrzymał ponad czte-
ry miliony złotych. Każdy 
samorząd dostał pieniądze. 
Środki te mogą w praktyce 
wydać na wybrane przez 

siebie inwestycje. Drogi, 
remonty szkół czy wodocią-
gi. Łącznie trafiło do nich 
sześć miliardów złotych. 
Obecnie trwa rozstrzygnię-
cie drugiej odsłony rządo-
wego funduszu. Tym razem 
projekty oceni komisja przy 
premierze. Przez ostatnie 
tygodnie spotykałem się z 
wieloma lokalnymi samo-
rządowcami doradzając 
jakie projekty mają naj-
większe szanse. 

Dzięki temu przygotowali 
dobre wnioski. Do wielu 
gmin i powiatów północnej 

Wielkopolski niebawem 
trafią kolejne miliony 
złotych na inwestycje które 
pozwolą utrzymać wiele 
miejsc pracy. Są też takie 
gminy, które wolały pójść 
swoją drogą np. uznając, że 
jak mieszkańcy osiedla tyle 
lat męczą się życiem przy 
nieremontowanej ulicy to 
jeszcze mogą poczekać, a 
nową drogę należy zbudo-
wać tam gdzie oczekują 
tego deweloperzy. 

Na szczęście to niechlubne 
wyjątki.

Poseł Marcin Porzucek

Jak często powinniśmy 
zmieniać maseczki ochronne?

Sześć milardów złotych dla gmin 
i powiatów

Proszę przybliżyć teren 
Okręgu Pilskiego
Okręg nasz ma 11 powiatów w 
tym również powiat grodziski 
i jest to bardzo rozległy okręg. 
W wyborach do powiatu jest 
podzielony na dwie części. 
Okręg do Sejmu jest okrę-
giem dużym, ale jest także 
okręgiem o zaszłościach które 
przekładają się na poglądy 
ludzi o zabarwieniu lewi-
cowym, peeselowskim oraz 
P.O. a także prawicowym. My 
jako prawicowcy walczymy 
o przedstawienie  programu 
prospołecznego  aby przeko-
nać niedowiarków że rządy 
Prawa i Sprawiedliwości to 
są rządy, które starają się o 
zrównoważony rozwój gospo-
darczy bo jest dużo środków 
finansowych , które trafiają do 
poszczególnych samorządów 
powiatowych. Te pieniądze 
służą mieszkańcom powiatu 
i Gmin. My jako posłowie 
tego okręgu przyjęliśmy taką 
zasadę, że będziemy się starali 
aby biuro PiS funkcjonowało  
w każdym powiecie. Przy tym 
podziale biuro w Grodzisku 
przypadło mojej osobie. W 
związku z tym udało nam 
się znaleźć miejsce na biuro 
w budynku który należał do 
mleczarni.

Co dalej będzie się działo?
Zostało ono wreszcie otwarte 
i będzie czynne gdy ustalimy 
terminy otwarcia w poszcze-

gólnych dniach miesiąca. Ja 
także będę zobowiązany co 
pewien czas przyjechać aby 
spotkać się z mieszkańcami. 
Będę się starać aby te wnioski 
były w miarę przekazane do 
instytucji, które te sprawy 
rozstrzygają . To biuro opła-
cam już od kilku miesięcy 
a umowa została podpisana 
już przed wybuchem epide-
mii. Podczas otwarcia biura 
zauważyłem duże zaintere-
sowanie bardzo wielu gości. 
Dla mnie to było bardzo miłe 
zaskoczenie bo oznacza, że 
taka potrzeba w grodzisku 
występuje. Jest to przede 
wszystkim  możliwość spo-
tkania się z członkami naszej 
partii. Moja rola jako posła 
jest jest taka aby pomagać 
ludziom.

Nie jest tajemnicą, że w 
samorządach powiatowych 
oraz gminnych większość 
radnych stanowią ludzie 
związani z SLD, PSL lub 
Platformą Obywatelską
Samorządy są o różnych za-
barwieniach. Natomiast spo-
łeczeństwo w większości jest 
świadome tego i wybierają z 
bardzo niską frekwencją. Sa-
morządy bez względu na swoją 
barwę mają swoje potrze-
by. Premier przekazał środki 
finansowe i są na kontach 
samorządów. W październi-
ku    samorządy mają składać 
kolejne wnioski. Programów 
rządowych jest bardzo dużo. 
Jeżeli jest dobry i mądry wójt 
lub burmistrz i potrafi dobrze 
opisać wniosek to jest korzyst-
ne dla społeczności.

Poseł Czarnecki – pomagać ludziom
Z posłem Prawa i Sprawiedliwości Krzysztofem Czarneckim 

z Trzcianki – szefem Okręgu Pilskiego rozmawia Franciszek Gwardzik

„Chociaż wiemy, że kiedyś nastąpi Śmierć,
zawsze wydaje się niespodziewana”

Panu  
Ireneuszowi Duch

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci SYNA

składają
Rada Nadzorcza i Zarząd 

Banku Spółdzielczego w Siedlcu

15 października na za-
proszenie bibliotekarek 
Strefy Koloru do Miejskiej 
i Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej w Nowym Tomyślu 
zawitał Łukasz Wierzbicki 
- podróżnik, redaktor i bio-
grafista, który przedstawił 
książkę swojego autorstwa  
pt. “Machiną przez Chiny”. 

Opowieść  oparta na prawdzi-
wej historii pary podróżników 
Haliny i Stanisława Bujakow-
skich, którzy w latach 30-tych 
wybrali się w podróż poślubną 
motocyklem do Chin nie może 
być przecież nudna.  

Liczne anegdoty i opowiast-
ki o przygodach głównych 
bohaterów bardzo zaciekawi-
ły i rozbudziły wyobraźnię 
młodych widzów. Zdawać by 
się mogło, że pewne sytuacje,  
które ich spotkały są nie-
prawdopodobne, jednak mają 
one swoje miejsce na kartach 
historii, a dzieci mogły się o 
tym przekonać  dzięki auten-
tycznym zdjęciom z podróży 
państwa Bujakowskich. Pisarz 
opowiadał również o tym jak 
zrodził się pomysł na pisanie. 

Przedstawił  także  inne książ-
ki swojego autorstwa opartych 
na faktach, które znane są mło-
dym  czytelnikom, takich jak 
„Afryka Kazika”, „Dziadek i 
niedźwiadek” oraz o najnow-
szej „Ocean to pikuś”. 

Czytanie fragmentów ksią-
żek przy pomocy  eksponatów 
urozmaiciły spotkanie, które z 
pewnością dzieci zapamiętają 

nie tylko jako ciekawostkę 
historyczną, ale również jako 
lekcję, że marzenia są na wy-
ciągnięcie ręki i nie można bać 
się po nie sięgać.

Spotkanie odbyło się w 
ramach projektu: ”Wydarzyło 
się naprawdę” dofinansowa-
nego ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego.

„Machiną przez Chiny” w bibliotece

Cały kraj objęty czerwona 
strefą! Decyzja nie zasko-
czyła większości miesz-
kańców z uwagi na odno-
towywanie wzrostu ilości 
zakażeń. 

Wp r owa d z en ie  cz e r wo -
nej strefy oznacza poważne 
zmiany w funkcjonowaniu 
niemal wszystkich branż, w 
tym branży wystawienniczej, 
funkcjonowania punktów ga-
stronomicznych, działalności 
basenów i siłowni, organizo-
wania imprez okolicznościo-
wych, a także komunikacji 
publicznej. Zmiany dotykają 
także kościołów. 

Między innymi obowiązuje 
całkowity zakaz działalności 
gastronomicznej stacjonarnej, 
z wyłączeniem wydawania 
posiłków na zewnątrz, obo-
wiązuje zakaz organizacji 
imprez okolicznościowych 
(wesela, konsolacje i inne); 
podczas uroczystości religij-
nych nie więcej niż 1 osoba 

na 7m2, wszystkie szkoły i 
uczelnie obowiązuje nauka 
zdalna z wyłączeniem zajęć 
praktycznych (przepis nie 
dotyczy klas 1-3 w szkołach 
podstawowych), wprowa-
dzono godziny zakupów dla 
seniorów w godzinach 10-
12), wydarzenia sportowe 
bez udziału publiczności; w 
wydarzeniach kulturalnych 
max. 25 proc. miejsc zajętych 
przez publiczność; zawieszona 
działalność basenów, aqu-
aparków i siłowni, ponowne 
zamknięcie sanatoriów. Do-
datkowo wprowadzono obo-
strzenia w przemieszczaniu 
dzieci do 16 r.ż. bez opieki 
osoby dorosłej oraz zalecenie 
związane z pobytem seniorów 
na zewnątrz (senior może 
jedynie przemieszczać się 
celem dokonania zaspokojenia 
potrzeb życia codziennego, 
oraz w celu sprawowania lub 
uczestniczenia w sprawowaniu 
kultu religijnego. W placów-
kach handlowych obowiązuje 

zasada 5 osób na kasę, przy 
powierzchni handlowej do 100 
mkw, lub w przypadku powy-
żej 100 mkw. – 1 osoba na 15 
mkw. W transporcie publicz-
nym zajętych może być 50 
% miejsce siedzących lub 30 
% wszystkich miejsc. Ogra-
niczono możliwość spotkań 
o zebrań oraz zgromadzeń 
publicznych do 5 osób spoza 
gospodarstwa domowego.

Dodatkowo NFZ wprowa-
dził ograniczenia w wykony-
waniu planowych zabiegów 
operacyjnych, podobnie jak 
było to na wiosnę po wybuchu 
pandemii. Dla wielu oczeku-
jących na zabieg, a dotyczy to 
również pacjentów z choroba-
mi onkologicznymi, to dramat. 
Quo Vadis służbo zdrowia? 
Oczywiście obowiązuje zasada 
„Zero tolerancji dla nieprze-
strzegania zasad bezpieczeń-
stwa”. Za brak maseczki w 
przestrzeni publicznej można 
dostać mandat.

Roman Szymański 

Nowe zasady profilaktyki 
przeciw COVID-19

Okres wzmożonej izolacji 
jest ciężki dla wszystkich, 
ale dla seniorów jest on 
szczególnie trudny, po-
nieważ często są to osoby 
samotne. Starsi mieszkań-
cy i mieszkanki miasta, 
którym doskwiera izolacja 
i chcieliby z kimś porozma-
wiać, mogą zadzwonić na 
specjalną linię. 

Po drugiej stronie słuchaw-
ki czekać będzie rozmówca 
gotowy do pomocy. Telefon 
Serdeczności ma przeciwdzia-
łać samotności wśród osób 

starszych w trudnym okresie 
pandemii. Mogą z niego sko-
rzystać wszyscy seniorzy, któ-
rym doskwiera poczucie izo-
lacji i samotności nasilające 
się w związku z kwarantanną, 
nie mają z kim porozmawiać 
i chcieliby podzielić się swo-
imi przemyśleniami, lękami, 
obawami. Wystarczy by uzy-
skać wsparcie zadzwonić pod 
numer: 691 870 091 (czynny 
jest od poniedziałku do piątku 
w godz. 12-20). Obsługiwany 
jest przez pracownika Zespołu 
Dziennych Domów Pomocy, 
który na co dzień współpra-

cuje z seniorami, zna ich pro-
blemy i jest gotowy do udzie-
lenia wsparcia i przydatnych 
informacji przez telefon, nie 
tylko wysłucha, ale wspomoże 
słowem i wesprze podczas 
tego ciężkiego okresu.

W sytuacji, gdy senior bę-
dzie potrzebował profesjonal-
nej pomocy psychologicznej 
(interwencyjnej), pracownik 
ZDDP przekaże numer do 
specjalistów (w ramach ak-
tualnie dostępnej oferty na 
stronie miasta i Centrum 
Inicjatyw Senioralnych) lub 
przekieruje połączenie do 

CIS lub Biura Poznań Kon-
takt. 

Również rząd w ramach 
Solidarnościowego Korpusu 
Wsparcia Seniorów uru-
chomił infolinię. Dzwoniąc 
pod numer telefonu 22 505 
11 11, osoby starsze będą 
mogły poprosić o pomoc 
w czynnościach, które wyma-
gają wyjścia z domu, a które 
utrudnione są przez panującą 
pandemię. Mowa m.in. o 
zakupach spożywczych czy 
dostarczeniu artykułów hi-
gienicznych.

Roman Szymański

Telefon Serdeczności
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Coroczny festyn, odbywa-
jący się w Poznaniu w Dniu 
Święta Niepodległości 11 
listopada, obchodzony w 
stolicy Wielkopolski jako 
Dzień Świętego Marcina 
(Imieniny Ulicy Św. Mar-
cin), w tym roku zmienia 
całkowicie charakter. 

Z uwagi na panującą epidemię 
koronawirusa nie może odbyć 
się w kształcie, jaki znamy i 
pamiętamy. Rokrocznie ko-
jarzony z Korowodem, Świę-
tym Marcinem tryumfalnie 
wznoszącym klucze do miasta, 
kiermaszem rogali, daniami 
z gęsiny i koncertami, w tym 
roku to kolorowe i jedyne 
w swoim rodzaju święto się 
odbędzie, ale w zupełnie innej 
formie niż dotychczas. 

Co roku w Dniu Świętego 
Marcina w stolicy Wielko-
polski odbywały się huczne 
obchody na cześć patrona 
jednej z głównych ulic mia-
sta. Najbardziej widowisko-
wą atrakcją był Korowód ze 

świętym Marcinem w stroju 
rzymskiego legionisty, który 
w otoczeniu szczudlarzy, mu-
zyków, machin oraz platform 
przemierzał ulicę. Prezydent 
Miasta Poznania uroczyście 
przekazywał klucz do bram 
miasta, co było sygnałem 
do rozpoczęcia radosnego 
świętowania. W tym ulubio-
nym święcie Poznaniaków, 
nawiązującym tradycją do 
średniowiecznych obchodów 

tego święta, zjadano też nie-
zliczone ilości słynnych Rogali 
Świętomarcińskich, które w 
tym dniu były spożywane 
przez mieszkańców regionu 
w zawrotnych ilościach (ponad 
dwa miliony sztuk). Święto 
Ulicy odwołuje się do kulty-
wowanej w Poznaniu tradycji 
świętomarcińskiej. W XII w. 
obok kościoła pw. św. Marcina 

wykształciła się podmiejska 
osada zamieszkana przez rze-
mieślników, zwana od patrona 
Święty Marcin. Według legen-
dy to na odpuście w parafii św. 
Marcina pojawiły się po raz 
pierwszy świętomarcińskie 
rogale. Upiekł je i przyniósł 
jeden z poznańskich cukier-
ników w odpowiedzi na apel 
proboszcza parafii proszącego 
o dary dla biednych. Rogale 
są wypiekane tylko w tych 

cukierniach, które posiadają 
specjalny certyfikat. W prak-
tyce oznacza to, że prawdziwy 
rogal świętomarciński jest 
wypiekany tylko w Poznaniu 
i w wyznaczonych powiatach 
Wielkopolski. Poza tym rejo-
nem nikt nie może używać tej 
nazwy. Co roku poznaniacy 
zjadają około 300 ton tego 
przysmaku.

W tym roku 11 listopada 
planowane jest rozpoczęcie 
akcji, która skupi się na po-
mocy osobom starszym na-
rażonym na skutki pandemii 
COVID-19. Przed CK Zamek 
powstanie rzeźba „Razem 
w pandemii”. Tworzące jej 
symboliczną oprawę artystki 
przywołały znany z historii 
symbol zwycięstwa, ubrany 
w antywirusową niebieską 
rękawiczkę. W układzie pal-
ców wycelowanych w niebo, 
wyrastających z zaciśniętej 
dłoni, zawiera się wciąż wiele 
ważnych treści. Rzeźbę będzie 
można oglądać od 6 do 11 
listopada.

Roman Szymański

Imieniny Ulicy – korowodu 
nie będzie! 23 września 2020 r. ucznio-

wie szkół podstawowych z 
subregionu leszczyńskiego 
uczestniczyli w uroczystym 
wręczeniu nagród ramach 
konkursu organizowanego 
przez Samorząd Woje-
wództwa Wielkopolowego o 
tematyce związanej z odna-
wialnymi źródłami energii 
(OZE) „CZTERY PORY 
ROKU Z OZE”.  

Spotkanie odbyło się przed 
siedzibą wydziału Prawa i 
Administracji Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu. Konkurs był skiero-
wany do dwóch grup  uczniów 
szkół podstawowych. Ucznio-
wie klas IV- VI mieli za zdanie 
przygotować plakat o dowolnej 
tematyce, natomiast uczniowie 
klas VII- VIII przygotowali 
kalendarze. Prace miały na-
wiązywać do tematyki odna-
wialnych źródeł energii. 

Promowanie idei odnawial-
nych źródeł energii jest nie-
zwykle ważna wśród najmłod-
szych pokoleń, gdyż udział 
energii z nich pozyskiwany 
będzie stale wzrastał, a edu-
kacja najmłodszych pokoleń 
to ważna kwestia w kierunku 
odejścia od źródeł konwen-
cjonalnych. Konkurs pozwala 
uczestnikom zapoznać się 
szerzej z tematyką OZE dając 
szansę wygrania wartościo-
wych nagród – mówi Krzysz-
tof Grabowski Wicemarszałek 
Województwa Wielkopol-
skiego.

W ramach konkursu ucznio-
wie klas IV-VI przesłali 9 
prac, natomiast 6 prac prze-
słali uczniowie z klas VII-VIII. 
Kapituła konkursowa oceniła 
nadesłane prace konkursowe, 
uwzględniając zgodność z 
tematyką konkursu, stopień 
trudności wykonania oraz 
estetykę wykonania, a tak-
że pomysłowość autora. Wi-
cemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego Krzysztof 
Grabowski wręczył nagrody 
pierwszego, drugiego i trze-
ciego stopnia, a także wyróż-
nienia oraz nagrody dla szkół 
laureatów. Łączna wartość 
nagród, które trafiły do  po-
szczególnych subregionów to 
ponad 13 tys. zł

W subregionie leszczyń-
skim w grupie klas IV-VI 
wyłoniono:

I miejsce – Wojciech Bo-
rowiak, Zespół Szkół Gminy 
Kościan Przedszkole i Szkoła 
Podstawowa w Racocie,

II miejsce – Wiktoria Zelek, 
Zespół Szkół im. Stanisława 
Mikołajczyka w Miejskiej 
Górce,

III miejsce – Julia Dopiera-
ła, Zespół Szkół im. Stanisła-
wa Mikołajczyka w Miejskiej 

Górce,
wyróżnienie – Dominika 

Raszke, Szkoła Podstawowa 
we Wroniawach.

Natomiast wśród uczniów 
VII-VIII kapituła konkursowa 
wyłoniła nagrodzonych:

I miejsce – Matylda Jeruzel, 
Szkoła Podstawowa nr 13 z 
Oddziałami Integracyjnymi 
im. Króla Stanisława Lesz-
czyńskiego w Lesznie, 

II miejsce – Dominika Ma-
tysik, Szkoła Podstawowa we 
Wroniawach, 

III- miejsce – Bartosz Bie-
gański, Szkoła Podstawowa nr 
1 im. Powstańców Wielkopol-
skich w Kościanie,

wyróżnienie – Angelika 
Wolniczak, Szkoła Podstawo-

wa we Wroniawach, Sandra 
Wolniczak, Szkoła Podstawo-
wa we Wroniawach.

Ponadto przyznane zostały 
także nagrody pieniężne dla 
szkół z których pochodzą 
laureaci:

a 1500 zł dla szkoły nr 13 w 
Lesznie i Racocie,

a 1000 zł dla szkoły w 
Miejskiej Górce i Wroniawach,

a 500 zł dla szkoły nr 1 w 
Kościanie i Wroniawach.

Galer ia prac, które zo-
sta ły nagrodzone w kon-
k ursie  dostępna jest  do 
p obr a n ia  p o d  a d r e sem: 
https://www.umww.pl/depar-
tamenty_departament-rolnic-
twa-i-rozwoju-wsi_wielkopol-
skie-dni-energii-wde

Pandemia koronowirusa 
sprawiła, że niemal każda 
dziedzina naszego życia 
musiała ulec diametralnej 
zmianie. Sytuacja, w której 
obecnie się znaleźliśmy, jest 
szczególnie niebezpieczna 
dla osób starszych, które 
są najbardziej narażone na 
działania wirusa. 

W tych trudnych chwilach nie 
pozostają jednak sami – wciąż 
mogą liczyć na wsparcie swo-
ich najbliższych. Istotne jest 
wykorzystanie w tym celu 
najnowszej technologii. – To 
nie tylko ułatwia kontakt z 
drugą osobą, ale też gwaran-
tuje bezpieczeństwo osobom 
starszym – mówi minister 
rodziny i polityki społecznej 
Marlena Maląg.

Seniorze, zostań w domu, 
poproś o pomoc
Osoby starsze, które często 
zmagają się z różnego rodzaju 
schorzeniami, są grupą szcze-
gólnie zagrożoną w czasie pan-
demii koronawirusa. Dlatego 
też minister Marlena Maląg 
apeluje do seniorów, aby ogra-
niczyli wychodzenie z domu, 
a jeśli już muszą wyjść np. na 
zakupy, żeby wybierali godzi-
ny im dedykowane (10-12) oraz 
nosili maseczki. – Pamiętajmy 
przy tym o środkach bezpie-
czeństwa. Nośmy masecz-
ki, zakładajmy jednorazowe 
rękawiczki i pamiętajmy o 
zachowaniu odpowiedniego 
dystansu – mówi minister. 

Bezpieczna komunikacja
Bardzo ważne jest to, aby w 
tym trudnym okresie seniorzy 

mieli stały kontakt ze swoimi 
bliskimi. W tym kontekście 
warte podkreślenia jest to, że 
w dzisiejszych czasach mogą 
zobaczyć się z drugą osobą 
nie wychodząc nawet z domu. 
Do tego wystarczy komputer, 
smartfon lub tablet i komuni-
kator internetowy z funkcją 
wideo rozmowy. 

– Jak widać współczesna 
technologia służy nie tylko 
osobom młodym. Dzięki niej 
seniorzy mogą rozmawiać 
ze swoimi bliskimi i znajo-
mymi, i przy okazji widzieć 
siebie nawzajem. Wszystko na 
odległość, bez konieczności 
bezpośredniego kontaktu, a co 
za tym idzie – bez narażania 
zdrowia własnego i innych – 
mówi minister.

Badania na odległość
Niezależnie sytuacji konieczne 
jest dbanie o zdrowie osób 
starszych. W tym celu powstał 
szeroki wachlarz możliwości, 
dzięki któremu mogą oni unik-
nąć wizyty u lekarza. Jednym 
z takich rozwiązań są telepora-

dy. Osoby, które podejrzewają 
u siebie koronowirusa mogą 
zadzwonić pod specjalna in-
folinię Narodowego Funduszu 
Zdrowia, gdzie otrzymają 
stosowne zalecenia, a w razie 
konieczności sugestię kontaktu 
ze stacją sanitarno-epidemio-
logiczną. 

– Czasy są trudne, a te wy-
magają szczególnych roz-
wiązań. Dzięki teleporadom 
osoby starsze mogą uzyskać 
niezbędną pomoc nie wycho-
dząc z domu i nie narażając 
siebie i swojego otoczenia – 
podkreśla minister Marlena 
Maląg - Kolejnym, rozwią-
zaniem jest aplikacja STOP 
COVID - ProteGO Safe, która 
pomaga w walce z koronawiru-
sem. Aplikacja zbierane dane 
o tym, z kim spotyka się jej 
użytkownik i informuje, gdy 
dana osoba miała kontakt z 
osoba zakażoną. Aplikacja jest 
w pełni bezpieczna i można z 
niej korzystać bezpłatnie.

(źródło: Ministerstwo Rodziny  
i Polityki Społecznej)

Fot. Roman Szymański

Cztery pory roku z OZE

Rządowe wsparcie dla seniorów

Co roku w Dniu Świętego Marcina w stolicy 
Wielkopolski odbywały się huczne obchody na 
cześć patrona jednej z głównych ulic miasta.

„

m Nowy Tomyśl
Sąd Arbitrażowy przy Nowo-
tomyskiej Izbie Gospodarczej 
aktywnie promuje zarówno 
w kraju, jak i na świecie ten 
sposób rozwiązywania kon-
fliktów. Widząc reges w za-
kresie ilości spraw rozstrzy-
ganych w ten sposób podjął 
wspólnie z wielkopolskimi 
ośrodkami arbitrażu - Wiel-
kopolską Izbą Przemysłowo - 
Handlową, Wielkopolską Izbą 
Budownictwa, Wielkopolską 
Izbą Importerów i Ekspor-
terów, a także środowiskiem 
akademickim z Poznania ini-
cjatywę w zakresie promocji 
arbitrażu.

Wynikiem wspólnych roz-
mów ma być wirtualna konfe-

rencja poświęcona arbitrażowi 
i mediacji. – Mamy duże 
doświadczenie w organiza-
cji tego typu przedsięwzięć, 
także w obecnie trudnych 
realiach związanych z pan-
demią. Przykładem niech 
będzie ostatnia konferencja 
z cyklu mediacja i arbitraż, 
która odbyła się w czerwcu w 
Nowym Tomyślu. Konferencja 
pod patronatem Prezydenta 
RP odbywała się zdalnie. 
Było to unikalne wydarzenie, 
w którym w roli prelegentów 
wystąpiły wybitne autory-
tety m.in. z Rosji, Ukrainy, 
Azerbejdżanu, Czech, Węgier 
Litwy, Białorusi i Polski. Było 
to dla nas wyzwanie, któremu 
podołaliśmy. Zrealizowali-
śmy dwa bloki – związany z 

mediacją i związany z arbi-
trażem. Zapewniliśmy także 
tłumaczenia wystąpień na ję-
zyki angielski i rosyjski. Była 
również możliwość zgłaszania 
pytań i dyskusji. W konferen-
cji wzięło udział około 200 
osób z całego świata - nawet 
z tak odległych krajów jak 
Singapur – powiedział Wło-
dzimierz Brych -  prezes Sądu 
Arbitrażowego przy Nowoto-
myskiej Izbie Gospodarczej.

Warto dodać, że Nowy To-
myśl jest jednym z prężniej 
rozwijających się ośrodków 
arbitrażu w Polsce.  Podejmuje 
współprace m.in. z ośrodkami 
w Kijowie na Ukrainie, w 
Pekinie (Chiny), Moskwie 
(Rosja).

opr. KK

Wspólnie dla arbitrażu
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„Nie chciałem tak umierać” 
to drugi, po „Dziś się uda”, 
singiel zapowiadający epkę 
Cooksa zatytulowaną „Mia-
łem sen”. Tym razem artysta 
do współpracy zaprosił Floral 
Bugsa oraz Gibbsa. Nowy 
utwór, podobnie jak całą epkę, 
wyprodukował SHDOW. Vi-
deo do tego tracu, zrealizo-
wane przez Marathon Films, 
obejrzeć można na oficjalnym 
kanale Cooksa na youtube.

Znamy także datę premiery 
krążka „Miałem sen”, ukaże 
się on w piątek, trzynastego 
listopada. Materiał zamawiać 
można już w przedsprzedaży.

Gościnnie Cooksa wsparli 
liczni goście, na płycie poja-
wiają się Sztoss, DMN, Moli, 
7x7x7, Rizi Beizeti, Floral 
Bugs i Gibbs

K.W.

Cooks, Floral Bugs i Gibbs we wspólnym singlu

„Trzeba sobie radzić, z tym, 
co się ma” - brzmi jak banał 
w normalnych czasach, ale w 
szalonym 2020 roku nic nie 
jest takie oczywiste. W swej 
nowej piosence „All We Got” 
Robin Schulz próbuje uchwy-
cić zmagania dnia codzienne-
go. Nawiązując współpracę ze 
szwedzką wokalistką i autorką 
piosenek Kiddo, próbuje zmie-
nić otaczającą nas ponurość w 
triumf.

W nowym singlu Robin 
Schulz łączy porywające, for-
tepianowe akordy z wirujący-
mi smykami. 

„Kiedy po raz pierwszy 
usłyszałem demo „All We 
Got”, od razu zakochałem się 
w unikatowym głosie Kiddo i 
przesłaniu tej piosenki” - mówi 
Robin. - „Długo pracowałem 
i udoskonalałem ten utwór 
i jestem niezwykle podeks-
cytowany, że w końcu go 
wydajemy”.

„Bardzo podoba mi się ta 
słodko-gorzka magia, którą 
stworzyliśmy z Robinem na 
temat obecnej sytuacji na 
świecie” - dodaje Kiddo. -”W 
takich czasach, stawiasz pyta-
nia, zaczynasz doceniać to, co 

brałaś za oczywiste i chcesz 
wykorzystać jak najwięcej z 
tego, co masz. Jeśli to wszyst-
ko, co mamy, dlaczego nie 
pójść na całość”.

Robin Schulz feat. KIDDO 
- All We Got (Official Video)

Teledysk do „All We Got” 
nakręcono w Bukareszcie, w 
Rumunii. Klip przedstawia 
historię przyjaźni dwóch gim-
nastyczek, które grają dwie 
byłe zawodniczki Olivia Cim-
pian (brązowy medal podczas 

Młodzieżowych Europejskich 
Mistrzostw 2016 i czterokrotna 
młodzieżowa mistrzyni Ru-
munii) oraz Andrada Craciun 
(była reprezentantka młodzie-
żowej reprezentacji Rumunii).

„All We Got” to następ-
ca ostatniego singla Robina 
Schulza „Alane”, który okazał 
się kolejnym sukcesem dla 
niemieckiego DJ-a i produ-
centa. Piosenka dotarła do 6. 
miejsca oficjalnej listy singli 
w Niemczech, na 3. pozycję 
europejskiego airplay oraz do 
top 100 zestawienia Spotify 
Global. W Niemczech i Francji 
utwór pokrył się złotem, dołą-
czając do imponującej kolekcji 
275 złotych, platynowych i 
diamentowych wyróżnień na 
30 rynkach.

Kiddo znana jest z sin-
gli „Drunk & I Miss You”, 
„Bang My Head” czy „Co-
ming Down”. Jako jedna z 
najbardziej ekscytujących i 
kreatywnych autorek piosenek 
w Szwecji, współpracowała 
z takimi wykonawcami John 
Newman, Dagny, Yellow Claw 
i Icona Pop.

Krzysztof Wodniczak

Robin Schulz i Kiddo w nowym 
singlu „All We Got”W moim rodzinnym domu 

nie było tradycji muzycz-
nych. Żaden z rodziców nie 
miał w genach „udzwie-
kowienie”. Rodzeństwo 
starsze ode mnie tez nie 
przejawiało zainteresowań 
w dziedzinie muzyki. 

Na pierwszy publiczny koncert 
wybrałem się mając 10 lub 11 
lat do Ostrowskiego Domu 
Kultury na koncert Zespołu 
Gitar Hawajskich Marimba 
pod dyr. Jerzego Ławrusiewi-
cza. I tak mi się ten koncert 
spodobał, że z utęsknieniem 
czekałem na kolejne przy-
jazdy muzyków i solistów. I 
doczekałem się koncertów 
„kolorowych zespołów” - jak 
je określano - Czerwono Czar-
nych, Niebiesko Czarnych, 
Czerwonych Gitar itp. Pierw-
szy longplay jaki kupiłem to 
Zespół Zygmunta Wicharego 
z solistami.

  Mogę kolokwialnie napi-
sać, że repertuar w/w zespo-
łów  poznałem dobrze i z kon-
certów i z grających krążków. 
Toteż z pewną  roztropnością 
przyjąłem zaproszenie na 
koncert jaki się odbył w w 
Jeżyckim Centrum Kultury ( 
druga nazwa Stara Prochow-
nia też zobowiązuje przecież 
to Old  i ma dobre skojarze-
nia ) Przeboje polskiego big 
beatu. Przypomniano nam jak 
to bywało 60 lat temu kiedy 
puszczaliśmy płyty winylowe 
- bo innych nie było - na ada-
pterze Bambino, czytaliśmy 
na prywatkach wiersze jako 
własne i takie tam drobne 
przeistaczanie, aby zaimpono-
wać rówieśniczkom. Znam ze-
spół CZERWONE KORONY, 
który tego wieczoru był go-
spodarzem spotkania, jednak 
z powodu pandemii przybył 
zdziesiątkowany czyli tylko 
w duecie Piotr Kuhn - gitara, 
harmonijka ustna, śpiew i 
Wojtek Szopka - akordeon, 
keyboard, śpiew.

  Muzycy wprowadzili nas 
w nastrój lat sześćdziesiątych 
wywołując poczucie bycia w 
samym środku polskiego big 
beatu jaki przekazywały nam 
wymienione kolorowe zespoły. 
Ich repertuar opierał się na 
własnych kompozycjach, a 
wielu z instrumentalistów jacy 

tworzyli ten zespołowy reper-
tuar już nie żyje (Bogusław 
Klimczuk, Jerzy Krzeczek, 
Henryk Fabian, Janusz Po-
pławski, Zbigniew Podgajny, 
Franciszek Walicki, Mateusz 
Święcicki, Czesław Niemen 
Wydrzycki, Krzysztof Klen-
czon, Jerzy Kossela). To był 
koncert, który odebrałem  jako 
swoisty ukłon do nieżyjących 
już twórców. Mimo iż były 
utwory, które znają co naj-
mniej trzy pokolenia Polaków 
i czuliśmy poczucie pulsu 
tamtych lat, i  koncertowy 
stan podgorączkowy Milicji 
Obywatelskiej jaka była przy-
dzielona do obserwacji tych 
występów.

  Aby nie być gołosłownym, 
że dominowały w tym koncer-
cie przeboje przez niektórych 
zwane coverami wymienię  ta-
kie jak:  O mnie się nie martw, 
Trzynastego, Pola zielone, 
Bądz dziewczyną z moich 
marzeń,  Dwudziestolatki, 
Pod papugami ( to Czerwono 

Czarni), Rudy rydz, Niedziela 
będzie dla nas, Czarny Aliba-
ba, Puste koperty, Powiedzcie 
jej ( to wykonywali jako pierw-
si Niebiesko Czarni), Matura, 
Nie zadzieraj nosa, Kwiaty we 
włosach,

Wschód słońca w stadni-
nie koni, Trzecia miłość ża-
gle, Powiedz stary gdzieś Ty 
był ( wylansowały te utwory 
Czerwone Gitary i Trzy Ko-
rony Krzysztofa Klenczona). 
Brzmienie w istocie duetu 
okazało się niewyszukane, 
mocno klasyczne ( tzw. rock 
and roll revival) - świadomy 
krok wstecz w dobie rocka 
psychodelicznego czy pro-
gresywnego. Wokalista Piotr 
Kuhn nie silił się  na kopiowa-
nie solistów z tych zespołów, a 
jego nosowy głos pozwalał na 
swobodną wypowiedz, gdyż 
okazało się, że teksty pisane  
przed 60 lat wydają się równie 
proste co muzyka. I to nie jest 
żaden zarzut !.

Krzysztof Wodniczak 

Z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej (14 paździer-
nika) w XX LO odbyło się 
spotkanie poetycko-mu-
zyczne „Filipinki w hołdzie 
polskiej szkole”, na które 
zaproszeni zostali emery-
towani nauczyciele SP 37/
GIM 8/GIM9/XX LO oraz 
mieszkańcy Winograd. 

Artystyczną przyczyną zor-
ganizowania spotkania była 
przypadająca właśnie 60-ta 
rocznica pierwszego publicz-
nego występu Żeńskiego Ze-
społu Wokalnego przy ówcze-
snym Technikum Handlowym 
w Szczecinie (dawny Zespół 
Szkół nr 3, a obecnie Techni-
kum  Ekonomiczne w Szcze-
cinie). Zespół ten przeszedł do  
historii polskiej muzyki jako 
„FILIPINKI”.

 Z tej okazji autorski recital 
poetycki (przeplatany najpo-
pularniejszymi przebojami 
słynnego girls bandu oraz 
zaaranżowanym wywiadem 
przez Mateusza Otta na temat 
jego dziejów i twórczości) 
przedstawił dla przybyłych 
gości mieszkaniec Winograd 
i znawca „Filipinek” - p. Bo-
gusław Graliński. Wystąpienie 

uzupełniła projekcja filmu 
dokumentalnego o szcze-
cińskim zespole w reżyserii 
Kazimierza Oracza. Całość 
zwieńczyła piosenka na cześć 
legendarnych dziewcząt ze 
Szczecina, ułożona przez p. 
Bogusława pod melodię utwo-
ru „Konik na biegunach”, którą 
zaśpiewała grupa wokalna „ad 
hoc” licealistek (na zdjęciu 
od lewej: Emilia (gościnnie z 
XXI LO - ZSBud. nr 1), Julia, 
Wiktoria i Teresa) przy akom-
paniamencie klawiszowym 
Mateusza Drobniucha - ucznia 

XX LO i absolwenta GIM 9. 
Program artystyczny po-

przedziła okolicznościowa 
mowa prezesa Stowarzyszenia 
p. Mateusza Otta „w hołdzie 
polskiej szkole”, podczas któ-
rej wspomniano także postać 
zmarłej dwa miesiące temu 
pierwszej dyrektorki naszej 
szkoły (SP 37) - śp. Wandy 
Komorowskiej. Wraz ze śp. 
dyrektor Komorowską, chwi-
lą ciszy uhonorowano także 
wszystkich innych zmarłych 
„ludzi naszej szkoły”, zwłasz-
cza zmarłe w tym roku: śp. 

Helenę Kostrzewę - nauczy-
cielkę-bibliotekarkę (luty) oraz 
śp. Donatę Strońską - działacz-
kę rady rodziców (wrzesień).

Niestety, względy epide-
miczne wymusiły drastyczne 
ograniczenie zarówno licz-
by osób na widowni, jak i 
rozmachu przedsięwzięcia. 
Spotkanie w kameralnym 
gronie miało jednak swój urok 
i było chwilą radości w tych 
ogólnie dość smutnych dniach. 
Gdy „wiosna majem wróci”, z 
pewnością wrócimy do orga-
nizacji podobnych wydarzeń 
na większą skalę. W zanadrzu 
mamy bogaty harmonogram 
działań w ramach projektu 
– „Pokolenia20na20”, który 
musieliśmy zawiesić i którego 
jedyną, namiastkową formę 
realizacji stanowiło środowe 
spotkanie – powiedział prezes 
Stowarzyszenia.

Organizatorami spotkania 
byli: XX Liceum Ogólno-
kształcące w Poznaniu, oraz 
Stowarzyszenie

Przyjaciół XX Liceum Po-
znania. Nieocenionej pomocy 
udzieliło studium muzyczne 

„Świat Gitary” z os. Zwy-
cięstwa.

Tekst i zdj.: Hieronim Dymalski

W Starej Prochowni Old Music

Filipinki w hołdzie polskiej szkole

Jaromierz 38, 64-225 Kopanica
tel 68 384 06 45 – tel. kom. 604 222 116, 694 560 009

www.brudlo.com.pl

Polecamy: 

a pelargonie, surfinie, begonie, niecierpki, fuksje 
i wiele innych ciekawych gatunków i odmian
a byliny i trawy  a obsadzanie mis, donic 

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

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

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

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

   tel. 535 840 919
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Jako Przewodniczący 
Ogólnopolskiej Rady 
Zespołów Folklorystycz-
nych SCENA LUDOWA w 
Krakowie niejednokrotnie 
spotykałem się z zespołami 
folklorystycznymi wykonu-
jących repertuar zarówno 
wiejskiego bluesa jak i 
miejskiego. 

Oba te gatunki różnią się od 
siebie, a mi bliższy jest ten ar-
chaiczny wywodzący się z del-
ty Misissipi. Miejskie ośrodki 
mają też tradycję koncertów 
i stałych imprez z bluesem w 
tytule (w Poznaniu Folk Blues 
Meeting, Dobry wieczór Mr 
Blues, w Katowicach

Rawa Blues, w Toruniu Blu-
esowa harmonijka, W Brodnicy 
Blues Miting, w Im Imelinie 
Imielin Blues, w Lusowie Blu-
esowanie, w Olsztynie Olsztyń-
skie Noce Bluesowe itp)

W Jeżyckim centrum Kultu-
ry od 4 miesięcy funkcjonuje 
Poznańska Akademia Senio-
ralna, której program układa i 
prowadzi prezes Towarzystwa 
PTAAAK, znany redaktor 
Krzysztof Wodniczak. Rolę 
gospodarza pełni Karol Wy-
rębski właściciel lokalu Stara 
Prochownia. Dwojąc się i 
trojąc obsługują z Krzysztofem 
Poniedziałkowe spotkania, a 

Karol dodatkowo pełni jedno-
cześnie funkcję akustyka oraz 
kieruje programem.

Spotkania nazwane O MU-
ZYCE RZY MUZYCE mają 
stały rozkład zajęć: wykłady 
i wspomnienia, uroczysty 
obiad, koncert związany z 
tematem i dyskusję przy kawie 
i ciastkach.

Najlepszy dwutygodnik w 
Polsce POWIATY I GMINY 
regularnie zamieszcza mate-
riały ilustrowane zdjęciami 
stałych autorów Hieronima 
Dymalskiego i Romana Szy-
mańskiego. 

Z niektórych spotkań, ale 
to, co zdarzyło się 14 września  
br. przeszło nawet oczekiwania 
uczestników i organizato-
rów. Umiejętnie dobierany 
program tematów i dobór 
filmów, nagrań oraz koncert 
zgromadził stałą grupę uczest-
ników - miłośników muzyki, 
wykonawców,. Było już wiele 
zachwytów i niezwykłej at-
mosfery przy okazji referatów 
popartych ilustracją dzwięko-
wą i filmową  oraz koncertów 
profesjonalistów poszczegól-
nych gatunków muzycznych. 
I .okazją do uczczenia minutą 
ciszy Wielkich w dane Tych, 
którzy ostatnio odeszli. Warto 
byłoby przytoczyć obszer-
ne fragmenty referatu  Irka 

Wojciechowskiego, którego 
tematem był blues w każdej 
postaci i odmianie.

Referat ilustrował sam przy 
pomocy gitary i śpiewu oraz  
grono muzycznych przyja-
ciół grających na różnych 
instrumentach (gitarze, sak-
sofonie tenorowym, trąbce, 
mandolinie harmonijkach 
ustnych. wszyscy śpiewali,  
nawet przy akompaniamencie 
łyżek- ekwilibrystycznie po 
wirtuozowsku naśladując ka-
skaniety. Integracyjna częścią 
wykładu był jednak film z po-
znańskiej imprezy w I rocznicę 
śmierci Ojca polskiego bluesa 
Tadeusza Nalepy.

Przy kawie i ciastkach wy-
kład i ilustracje mu oraz kon-
cert przerodziły się w niesa-
mowity blues sessions Życze-
nia od wszystkich uczestników 
spotkania. Długo jeszcze po 
zakończeniu muzycznego blu-
esa uczestnicy razem z wyko-
nawcami będą mieli w pamięci 
to GRANIE, a wykonawcy, 
głównemu prowadzącemu 
Irkowi Wojciechowskiemu do-
starczyły pełnej satysfakcji. Te 
poglądowe i z dodatkiem eru-
dycyjnych wykładów stały się  
elementem wiodącym spotkań 
w pierwszy dzień tygodnia,

KAZMIERZ MILER
fot. Wanda Dziechowicz

Niesamowity blues sessions

Muzycy od lewej  Włodzimierz Grycan - gitara, Irek Wojciechowski - gitara, śpiew, autor wygłaszający referat, 
Zbigniew Stróżyński - mandolina, Jerzy Konopa - sax tenorowy, trąbka, Krzysztof Wodniczak - bez instrumentu

(kontrabas był nieobecny, a szkoda, byłby dodatkowym rytmicznym wzmocnieniem ).

Utwór „Horyzont” promuje 
najnowszy album Krzysztofa 
Krawczyka o tym samym ty-
tule, który ukarze się jutro,To 
piosenka wprowadzająca i 
najwierniej oddająca osobisty 
charakter wydawnictwa.

Horyzont wzywa za swój brzeg
Do niego ciągle podążamy
Jedyna droga, jeden cel  
Idziemy wciąż i wciąż czekamy.

„Myśl tej piosenki towarzyszy-
ła mnie i mojej ekipie twórczej 
przez 3 lata pracy nad tą płytą. 
Targały nami różne prze-
czucia, jakby coś wisiało w 
powietrzu. I stało się! Nastała 
epidemia, lecz zdążyliśmy z 
tą płytą! Chcemy Covid-19 
pokonać nadzieją, która tli 
się w treści tej płyty.” - tak 

o piosence mówi Krzysztof 
Krawczyk.

Wspomina też moment, 
kiedy poznał Macieja Świtoń-
skiego, autora singla:

„28 czerwca 1988 roku, 
byłem blisko przekroczenia 
horyzontu życia. Wjechałem 
moim autem na drzewo pod 
Buszkowem. Ja i mój syn zo-
staliśmy zabrani nieprzytomni 
przez karetkę do szpitala w 

Bydgoszczy. Na ostrym dy-
żurze ratował mi życie młody 
lekarz Maciej Świtoński. A 
potem wraz ze swoim Ojcem 
walczyli o moje zdrowie i 
postawili mnie na nogi. Życie 
pisze nieprawdopodobne sce-
nariusze. Otóż młody lekarz, 
który miał dyżur tego fatalne-
go dnia, zanim został lekarzem 
skończył szkołę muzyczną! 
Czyż to nie jest zrządzeniem 
losu, że akurat trafiłem w 
ręce lekarza-muzyka? I to on 
napisał potem kilka piosenek 
dla mnie, a teraz jest twórcą 
piosenki „Horyzont”!!!!

Taką piosenkę o życiu i jego 
przemijaniu mógł tylko napi-
sać człowiek, którego treścią 
życia jest codzienna walka o 
życie ludzkie…” 

Krzysztof Wodniczak

Na półmetku akcji O muzyce 
przy muzyce w ramach 
akcji Poznańskiej Akademii 
Senioralnej w Jeżyckim 
Centrum Kultury odbył się 
koncert Przeboje Polskiego 
Big-Beatu. Big-beat, (ang. 
mocne uderzenie) – określe-
nie rock and rolla i pokrew-
nych gatunków muzycznych. 

Twórcą polskiego wyraże-
nia „big-beat” był Franciszek 
Walicki, który zapożyczył to 
pojęcie i wprowadził do języka 
polskiego w nowym znacze-
niu, gdyż określenie muzyka 
rockandrollowa nie odpowia-
dało ówczesnym władzom 
politycznym jako zbyt silnie 
powiązane z kulturą zachod-
nią. Powszechnie nazywa się 
tak całą muzykę młodzieżo-
wą lat 60. XX w. Franciszek 
Walicki był nie tylko twórcą 
terminu, ale też prekursorem 
samego zjawiska.

Podczas koncertu wystąpili 
muzycy ze zdziesiątkowanego 
zespołu Czerwone Korony: 
Wojtek Szopka – instr. klawi-
szowe, wokal oraz Piotr Kuhn 
– gitara, wokal. Czerwone 
Korony to zespół nawiązu-
jący do okresu polskiego big 
beatu, gwarantujący świetną 
zabawę. Muzycy z ogromną 
werwą grali i śpiewali znane 
z tamtych lat przeboje. Po-

dzielono ich występ na trzy 
okresy, Pierwszy to działal-
ność zespołu Czerwono Czarni 
(wysłuchaliśmy repertuar ich 
solistów m.in. O mnie się 
nie martw, Trzynastego, Pola 
zielone, Dwudziestolatki) , 
druga część dotyczyła bar-
dzo aktywnego okres zespołu 
Niebiesko Czarni z solistami 
Heleną Majdaniec, Adrianą 
Rusowicz, Wojciechem Kor-
dą, Czesławem Wydrzyckim, 
Krzysztofem Klenczonem ( 
Rudy rydz, Czarny Alibaba, 
Niedziela będzie dla nas,, Pu-
ste koperty ), Najbardziej prze-
konywujący w wykonaniu tego 
duetu były kompozycje Jerzego 
Kosseli, Krzysztofa Klenczona 
i Seweryna Krajewskiego czyli 
zespołu Czerwone Gitary, wy-
słuchaliśmy nie kopionwanych, 
ale własne opracowania takich 
utworów jak Anna Maria, Ma-
tura, Nie zadzieraj nosa, Kwiaty 
we włosach, Wschód słońca 
w stadninie koni), Natomiast 
dzięki zespołowi Trzy korony 
stworzonemu rzez K. Klen-
czona wysłuchaliśmy m.in. 
Powiedz stary gdzieś ty był, 
W drogę  Pogoń z...) Jako post 
scriptum wykonano utwory z 
rep. Czesława Niemena Wspo-
mnienie i Pod papugami..

Największym jednak mu-
zycznym objawieniem tego 
koncertu było wykonananie 

kompozycji dwóch poznań-
skich Andrzejów Mikołajcza-
ka i Sobczaka Kasablanka. 
Wojtek Szopka po swojemu 
zaaranżował to w stylu chi-
cagowskiego bluesa dodając  
do dominanty, subdominanty 
swoje melizmaty czyniąc z 
tego utworu  prawdziwą pe-
rełkę muzyczną. Muzykolodzy 
będą mogli ten utwór „roz-
bierać „ na czynnik ipierw-
sze. ,Do zabawy i wspólnego 
śpiewania chętnie włączyła 
się  publiczność. Piosenki były 
przeplatane wspomnieniami 
red. Krzysztofa Wodniczaka., 
który wcielił się w tzw. re-
daktora dyżurnego. Ogromnie 
ciekawie mówił o zespołach, 
artystach, koncertach, kom-
pozytorach i autorach tekstów 
piosenek. Kopalnia takiej wie-
dzy o świecie muzyki, jakiej 
nie znajdzie się w żadnych 
źródłach, encyklopediach. 
Koncert przeciągał się do 
późnych godzin, bisom nie 
było końca. Jak za dawnych 
lat machano marynarkami  )
wg Młynarskiego powiedze-
nie Fruwa twoja marynara) 
i tańczono  Aż nogi same 
chodziły przy takich  rytmach. 
Nie trzeba chodzić na areobik. 
Ludzie uczcie się od Wojtka 
Szopki i przybywajcie na jego i 
Czerwonych Koron koncertów.

Irek Wojciechowski

Jednym z najważniejszych 
projektów Polskiego Towa-
rzystwa Artystów, Autorów, 
Animatorów Kultury PTA-
AAK był cykl koncertów pod 
nazwą „Senioralne spotkania z 
muzyką”. W latach 2017-2020 
odbyło się kilkanaście takich 
spotkań dedykowanych przede 
wszystkim (ale nie tylko) oso-
bom w podeszłym wieku i 
mieszkającym w domach po-
mocy społecznej.

Ideą przyświecającą twór-
com „Senioralnych spotkań 
z muzyką” było wyjście ze 
sztuką naprzeciw seniorom, 
którzy nie mogą samodzielnie 
uczestniczyć w wydarzeniach 
kulturalnych. Dlatego „Senio-
ralne spotkania z muzyką” 
odbywają się na terenie DPS’u 
przy ul. Ugory w Poznaniu.

Każdemu koncertowi to-
warzyszyła myśl przewodnia. 
Zatem uczestnicy usłyszeli 
m.in. mocne uderzenie, czyli 
big beat (tak w latach 60-tych 

XX wieku w Polsce okre-
ślano muzykę rockandrollo-
wą); „Świat muzyczny Louisa 
Armstronga”; brzmienia lat 
sześćdziesiątych (twist, ma-
dison, charleston itp.); mu-
zyczne zaduszki (ukłon dla 
tych twórców i wykonawców, 
których już pożegnaliśmy – 
m.in. Ireny Jarockiej, Kaliny 
Jędrusik, Charlesa Aznavoura, 
Edmunda Fettinga, Krzysztofa 
Klenczona, Tadeusza Nalepy, 
Czesława Niemena, Zbigniewa 
Wodeckiego); kolędy i piosen-
ki świąteczne.

Przez koncerty z cyklu „Se-
nioralne spotkania z muzyką” 
przewinęło się wielu wyko-
nawców. Nie sposób wszyst-
kich wymienić, więc ograniczę 
się do tych najważniejszych, 
najczęściej występujących 
w DPS’ie: Ewelina Rajchel, 
Przemysław Lisiecki, Fari-
da, Andrzej Kossowski, Ja-
nusz Musielak, Teresa Bastol, 
Marta Grabowska, Marianna 

Ćwiąkała, Piotr Wiza, Alina 
Pszczółkowska, Małgorzata 
Bratek, Jarosław Królikowski, 
Barbara Włodarska-Fabisiak, 
Maciej Piotr, Tomasz Dziubiń-
ski, Kazimierz Miller. Wspo-
mniani artyści znane, ponad-
czasowe utwory interpretowali 
„po swojemu”, unikali kopii i 
przesadnego naśladownictwa. 
Nieodzownym punktem tych 
spotkań zawsze są wspomnie-
nia, nie tylko muzyczne.

W koncertach pn. „Senio-
ralne spotkania z muzyką” 
każdorazowo brało udział od 
50 do 80 osób, żywo reagu-
jących na dźwięki. Atmosfe-
ra na widowni zawsze była 
wspaniała, a seniorzy bawili 
się doskonale.

„Senioralne spotkania z mu-
zyką” PTAAAK organizował 
przy współpracy z Miejską 
Radą Seniorów i Urzędem 
Miasta Poznania.

Michał Sobkowiak

Krzysztof Krawczyk - Horyzont

Jeszcze w zielone gramy czyli przeboje 
big beatu

Senioralne spotkania z muzyką

„ Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
ks. Jan Twardowski

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, 
że odszedł od nas nagle i nieoczekiwanie

nasz serdeczny Przyjaciel

Jerzy Plenzler
tancerz Zespołu Pieśni i Tańca Wielkopolska

wokalista w grupie wokalnej Konsonans

Żegnaj i spoczywaj w pokoju wiecznym
Będzie nam Ciebie bardzo brakowało.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Artystów,
Autorów, Animatorów Kultury PTAAAK

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 
w czwartek 29 pazdziernika o godz. 12.30
na cmentarzu junikowskim w Poznaniu.
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W dniu 16 października Bur-
mistrz Miasta Kościana Piotr 
Ruszkiewicz podpisał w Urzę-
dzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Wielkopolskiego w 
Poznaniu umowę na dofinan-
sowanie w ramach projektu 
„Szatnia na Medal”. Urząd 
Marszałkowski reprezentował 
Jacek Bogusławski – Członek 
Zarządu Województwa Wiel-
kopolskiego.

Projekt „Szatnia na Me-
dal” zakłada remont szatni 
w budynku przy Stadionie 
Miejskim w Kościanie, kwota 
przyznanego dofinansowania 
to 48 tys. złotych. Łączna 
kwota inwestycji wyniesie 
97.983,08 zł.

„Szatnia na medal” to działa-
nie Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego skierowane 
do samorządów lokalnych, 
czyli powiatów i gmin nasze-
go regionu. Jego celem jest 
zbudowanie pozytywnego wi-

zerunku sportu kojarzonego 
ze zdrowiem oraz higieną i 
poprawa warunków ogólnodo-
stępnych budynków szatniowo 
– sanitarnych przy obiektach

W dniu 16 października 
2020 roku nastąpiło uro-
czyste odsłonięcie tablicy 
zamieszczonej na kamieni-
cy z numerem 10 przy ul. 
Stanisława Szczepanow-
skiego w Kościanie.

Pamiątkową tablicę uroczyście 
odsłonili: Burmistrz Piotr 
Ruszkiewicz, Prezes Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Ko-
ściańskiej Zdzisław Witkow-
ski oraz Wiceprezes TMZK 
Jan Kozak.

Na tablicy znajduje się napis: 
„STANISŁAWOWI SZCZE-
PANOWSKIEMU 1846-1900 
SYNOWI ZIEMI KOŚCIAŃ-
SKIEJ. DZIAŁACZOWI NIE-
PODLEGŁOŚCIOWEMU, 
PROPAGATOROWI PRZE-
MYSŁU NAFTOWEGO W 
120-TĄ ROCZNICĘ ŚMIER-
CI TOWARZYSTWO MIŁO-
ŚNIKÓW ZIEMI KOŚCIAŃ-
SKIEJ”.

Poniżej prezentujemy postać 
Stanisława Szczepanow-
skiego.
Wybitny ekonomista, przemy-
słowiec działacz społeczny, 
twórca polskiego przemysłu 
naftowego i węgla brunatnego 
w Galicji. Urodził się 13 grud-
nia 1846 roku w Kościanie w 
rodzinie inżyniera melioranta 

Jana i Wandy z Poplińskich. 
Po ukończeniu gimnazjum 
w Chełmnie studiował na 
Politechnice Wiedeńskiej, 
uzyskując w 1867 roku dyplom 
inżyniera.

Wiele podróżował, zamiesz-
kując w 1879 roku we Lwowie. 
Żywo interesował się dolą Po-
laków pod zaborem austriac-
kim w wyniku czego napisał 
studium „Nędza Galicji”. Był 
posłem do parlamentu wiedeń-
skiego i sejmu galicyjskiego 
oraz współzałożycielem kilku 
towarzystw przemysłowych i 
oświatowych.

Szczególnie interesował 
go przemysł wydobywczy i 
przetwórczy. Ręczne kopanie 
szybów górniczych zastą-
pił maszynami patowymi, 

sprowadzając z Kanady do-
świadczonych wier tników 
i budując w Peczeniżynie 
nowoczesną rafinerię ropy 
naftowej. Za jego przykła-
dem poszło na Podkarpaciu 
wielu innych przemysłowców. 
Po wstrzymaniu przez wła-
dze austriackie zezwoleń dla 
polskich przedsiębiorców na 
budowę rafinerii ropy i niewy-
płacalności Lwowskiej Kasy 
Oszczędności, podobnie jak 
wielu innych zbankrutował za-
padając na chorobę wieńcową 
serca. Zmarł 13 października 
1900 roku w czasie pobytu na 
kuracji w Nauheim. Po roku 
jego zwłoki spoczęły w ufun-
dowanym przez społeczeństwo 
grobowcu na cmentarzu łycza-
kowskim we Lwowie.

Umowa „Szatnia na Medal”

Odsłonięcie tablicy Stanisława 
SzczepanowskiegO

16 października 2020 roku był 
dniem 42. rocznicy wyboru 
kardynała Karola Wojtyły na 
papieża. Z tej okazji kwiaty 
pod pomnikiem Świętego Jana 
Pawła II na Placu Niezłomnych 
w Kościanie w imieniu miesz-
kańców Powiatu Kościańskie-
go złożył Zbigniew Franek, 
Wicestarosta Kościański.

Wiązanki kwiatów złożyli 
również: Piotr Ruszkiewicz, 
Burmistrz Miasta Kościa-
na, Andrzej Przybyła, Wójt 
Gminy Kościan, Mirosław 
Duda, Zastępca Wójta Gminy 

Kościan, Jan Szczepaniak, 
Przewodniczący Rady Gminy 
Kościan, Henryk Michalski, 
Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Kościan.

Jan Paweł II został 264. 
papieżem, pierwszym od po-
nad czterystu pięćdziesięciu 
lat papieżem spoza Włoch. 
Pontyfikat Polaka był jed-
nym z najdłuższych w historii 
kościoła. 27 kwietnia 2014 
roku Jan Paweł II w Niedzielę 
Miłosierdzia Bożego został 
ogłoszony świętym Kościoła 
Rzymskiego.

42. rocznica wyboru Karola 
Wojtyły na papieża

Samorząd miasta Kościana 
zakupił budki dla owadów, 
które zostały zamontowane 
na terenie Parku Miejskiego 
im. Kajetana Morawskiego w 
Kościanie.

Hotele dla owadów stwarza-
ją dogodne warunki bytowe dla 
dzikich pszczół, trzmieli oraz 
biedronek. Posiadają także 
pozytywną rekomendację In-
stytutu Zoologii Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu.
Podejmujemy liczne działa-

nia mające na celu stworzenie 
przyjaznych warunków dla 
pszczół oraz innych pożytecz-
nych owadów na terenie Ko-
ściana. Przypomnę, że wiosną 
bieżącego roku na bulwarze 
pojawiły się pierwsze budki 
dla owadów oraz łąka kwietna 
– informuje burmistrz Piotr 
Ruszkiewicz.

Kościan coraz bardziej 
przyjazny pszczołom

Powiat Kościański otrzymał 
ponad 177 tys. złotych na 
realizację Projektu „Wspar-
cie dzieci umieszczonych w 
pieczy zastępczej w okresie 
epidemii COVID - 19”. 
Projekt realizuje Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kościanie.

Celem projektu jest zapobie-
ganie i ograniczenie negatyw-
nych skutków wystąpienia CO-
VID -19. Wsparcie ma dzieci 
ma być realizowane poprzez 
zakup sprzętu komputerowe-
go, oprogramowania i sprzętu 
audiowizualnego.

Liderem Projektu jest Mi-
nisterstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej. Partnerem 
16 województw, samorząd 
powiatu i województwa. Z 
funduszy europejskich Powiat 
Kościański otrzymał ponad 
149 tys. złotych, a pozostała 
kwota prawie 28 tys. złotych 
pochodzi ze środków Wojewo-
dy Wielkopolskiego.

- Obecnie opiekujemy się 75 
rodzinami, które realizują pie-
czę zastępczą nad dziećmi.  W 
ramach projektu wspierającego 
rodziny zastępcze kupiliśmy 
53 laptopy wraz z oprogra-
mowaniem i torbami, które 
zostaną użyczone dzieciom. 

Dodatkowo kupiliśmy sprzęt 
audiowizualny – słuchawki, 
które pomogą dzieciom w re-
alizowaniu ewentualnej, zdal-
nej nauki. Przyznane środki 
pozwoliły nam także na zakup 
płynów dezynfekcyjnych, ma-
seczek i  rękawiczek. Wszyst-
kie te rzeczy trafią do rodzin 
zastępczych w naszym po-
wiecie – wyjaśnia Agnieszka 
Marszewska, dyrektor PCPR 
w Kościanie.

Unijne dofinansowanie po-
chodzi z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego i z Programu 
Operacyjnego Wiedza Eduka-
cja Rozwój.

Rodzinna piecza zastępcza 
jest sprawowana w przypad-
ku niemożności zapewnienia 
dziecku opieki i wychowania 
przez rodziców biologicznych. 
Jest to przejściowa – okresowa 
forma opieki nad dzieckiem. 
W rodzinach zastępczych 
umieszcza się dzieci, których 
rodzice zostali trwale lub 
czasowo pozbawieni praw 
rodzicielskich lub gdy władza 
ta została im ograniczona. 
Umieszczenie dziecka w ro-
dzinie zastępczej następuje na 
podstawie orzeczenia sądu i 
po uzyskaniu zgody rodziców 
zastępczych. B. JANKOWSKI

Wsparcie dla dzieci z PCPR 

Z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej pedagogom pracującym 
w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat 
Kościański przyznano nagro-
dy okolicznościowe.

Wyróżnienia i gratulacje 
Starosty Kościańskiego w tym 
roku otrzymały:

a Jadwiga Koźlik-Smoczyk 
– pedagog Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej w 
Kościanie,

a Irmina Jaźwińska – na-
uczyciel przedmiotów za-
wodowych ekonomicznych i 
teoretycznych przedmiotów 
zawodowych z fryzjerstwa 
i stylizacji w Zespole Szkól 
Ponadpodstawowych im. F. 
Ratajczaka w Kościanie,

a Eliza Kozłowska – na-

uczyciel prowadzący zajęcia z 
przysposobienia do pracy oraz 
zajęcia rewalidacyjne – zajęcia 
korekcyjno-kompensacyjne w 
Zespole Szkół Specjalnych im. 
M. Konopnickiej w Kościanie,

a Justyna Górniak-Zielon-
ka- nauczyciel języka an-
gielskiego w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych im. J. 
Kasprowicza w Nietążkowie,

a Magdalena Dyszkiewicz 
– dyrektor Zespół Szkół Spe-
cjalnych im. M. Konopnickiej 
w Kościanie,

a Małgorzata Durek – dy-
rektor Zespołu Szkół Ponad-
podstawowych im. F. Rataj-
czaka w Kościanie,

a Arleta Adamczak – Puk, 
dyrektor Zespołu Szkół Ponad-
podstawowych im. J. Kaspro-
wicza w Nietążkowie,

a  Grażyna Majchrzycka 
– dyrektor Poradni Psycho-
logiczno – Pedagogicznej w 
Kościanie.

Ze względu na sytuację 
epidemiczną nie odbyło się w 
tym roku tradycyjne spotkanie 
z pedagogami w Starostwie.

Nagrodzeni z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Starosta Kościański udziela 
wsparcia finansowego ze środ-
ków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych osobom niepeł-
nosprawnym (posiadającym 
status osoby bezrobotnej albo 
poszukującej pracy niepo-
zostającej w zatrudnieniu). 
Środki te mogą być przezna-
czone na podjęcie działalności 
gospodarczej, rolniczej albo 
na  wniesienie wkładu do 
spółdzielni socjalnej.

Osoba niepełnosprawna ta-
kie wsparcie może otrzymać 

jednorazowo. Ubiegający się 
o wsparcie muszą przedsta-
wić biznesplan planowanej 
działalności gospodarczej 
oraz zaproponować wybraną 
przez siebie formę zabezpie-
czania umowy. Działalność 
musi być prowadzona przez 
okres co najmniej 24 mie-
sięcy.

Wszelkich dodatkowych 
informacji udziela Alicja Roź-
miarek w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy w Kościanie pod 
numerem tel. 65 512-10-55 
wew. 205.        

Po zatrzymaniu Romana 
Giertycha i wyciu TZW 
„POLSKICH ELIT” dopiero 
widać jaki ten kraj jest sko-
rumpowany i zawłaszczony 
przez komuchów i ich dzieci. 

Stworzyli sobie eldorado 
na Polskiej ziemi i gryząc 
ziemię robią wszystko by 

było tak jak było, a ty się 
zastanawiasz dlaczego babcia 
ma 1200 złotych emerytu-
ry. Właśnie dlatego żeby 
innych było stać na kaucję w 
wysokości 5 000000. teraz 
czeka nas 10 lat adwokackich 
sztuczek i jak zwykle prze-
dawnienie

Gwar.

Są pieniądze dla osób 
niepełnosprawnych

Eldorado na naszej ziemi
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Bardzo dziwię się osobom, 
które w ciemno poręczają 
niewinność mec. Romana 
Giertycha. Podobnie było w 
przypadku senatora Józefa 
Piniora. Po jego areszto-
waniu wielu wpływowych, 
znanych publicznie ludzi 
również gwarantowało 
niewinność polityka, oskar-
żając organy ściągania o 
represje i polityczną roz-
grywkę, tymczasem później 
Pinior został skazany przez 
niezależny Sąd, a dowody 
jego winy okazały się niesa-
mowicie przekonujące.

Giertych nie jest adwokatem z 
hufca aniołów. W przeszłości 
zdarzały mu się różne eks-
cesy. W środowisku prawni-
czym znany jest ze stosowania 
rozmaitych wyrafinowanych 
forteli, o czym mówi choćby 
nagranie z 2011 roku rozmowy 
suto zakrapianej alkoholem, 
pomiędzy nim a redaktora-
mi Janem Pińskim i Piotrem 
Nisztorem, podczas, której 
omawiano mechanizm „dzien-
nikarskich wymuszeń rozbój-
niczych” [pisanie książek o 
najbogatszych Polakach (Janie 
Kulczyku), aby za zaniechanie 
jej wydania uzyskać korzyści 
finansowe]. Tą drogą poszedł 
później tygodnik „Wprost” 
wysyłając do spółek podle-
głych ministerstwu transportu: 
najpierw oferty publikacji 
ogłoszeń reklamowych, a na-
stępnie reporterów dopytują-
cych o inkryminowane sprawy 
w podmiotach gospodarczych 
nadzorowanych przez resort 
transportu (np. PKP), w tym 
m.in. o słynny zegarek mi-
nistra transportu, Sławomira 
Nowaka. Później, jak gdyby 
w odruchu zemsty za brak 
spełnienia oczekiwań rekla-
mowych, „Wprost” zaczął pu-
blikować nagrania ze spotkań 
i rozmów czołowych polityków 
PO, członków rządu, w war-
szawskich restauracjach.

Pod powierzchnią tej afery 
toczyła się typowa biznesowa 
gra wymuszeniowa. W akcji 
mieli m.in. uczestniczyć Piński 
oraz Nisztor. Ten ostatni w tym 
samym czasie kontaktował 
się z osadzonym w więzieniu 
Ryszardem Boguckim, oskar-
żonym o zabójstwo jednego z 
liderów gangu pruszkowskiego 
– Andrzeja Kolikowskiego, 
pseudonim „Pershinga”.

Ten sam Giertych, wg re-
lacji Radosława Sikorskiego 
w rozmowie z prezesem PKN 
„ORLEN”, Jackiem Krawcem, 
doradzał później Nowakowi, 
aby słynny zegarek zakwalifi-
kować do wspólnego rozlicze-
nia majątkowego wraz z żoną, 
gdyż w ten sposób stworzy to 
możliwość uniknięcia odpo-
wiedzialności karnej.

Krytykuje się np. okolicz-
ność, że Roman Gier tych 

został podczas zatrzymania 
zakuty w kajdanki. Znam 
przypadek dziewczyny podej-
rzanej o okradzenie sklepu na 
sumę 1.500 zł, którą policja 
wyprowadziła publicznie i 
w sposób spektakularny w 
kajdankach.

Roman Giertych jest po-
dejrzewany o malwersacje fi-
nansowe opiewające na kwotę 
92 mln zł, z czego sam miał 
zarobić 14 mln.

Dlaczego Giertych miał-
by być traktowany lepiej niż 
ta dziewczyna? Dlaczego ją 
można zakuć w kajdanki, 
zaś znanego, wpływowego 
mecenasa nie? Czy „przestęp-
stwa papierkowe” są lepsze 
od przestępstw polegających 
na zwykłej kradzieży z półek 
sklepowych?

W popularnym polskim 
filmie „Vabank” jest taki po-
uczający cytat. Gdy po uda-
nym „skoku” na bank Kramera 
współtowarzysze namawiają 
Henryka Kwinto do kolejne-
go napadu, on kategorycznie 
odmawia, mówiąc: „Jak kraść 
to kraść nie jako prezes, sekre-
tarz, czy inny urzędnik, tylko 
par excellence jako złodziej; 
tak będzie po prostu uczci-
wiej”.

Dla mnie, złodzieje napa-
dający na banki, restauracje, 
czy sklepy w kominiarkach są 
bardziej uczciwi od złodziei w 
białych kołnierzykach, krad-
nących za pomocą matactw 
papierkowych, gdyż ci pierwsi 
nie udają kogoś innego niż są. 
Pytanie kto zakłada głębszą 
maskę jest otwarte...

Oczywiście, w obydwu 
przypadkach nie można mó-
wić o uczciwości, ale „prze-
stępcy papierkowi” okradają 
nas podwójnie: po pierwsze 
z pieniędzy; po drugie z za-
ufania. Przebierają się w gar-
nitury za kogoś innego niż są 
i zdobywając nasze zaufanie 
okradają nas.

Często w kontekście Ro-
mana Giertycha przywołuje 
się sprawę Barbary Blidy. O 
kulisach zabójstwa Blidy na-
pisałem książkę, znam w tej 
sprawie fakty i okoliczności, 
jakich nie zna szeroka opinia 
publiczna.

Rzeczywiście obydwa wy-
darzenia (dotyczące Blidy i 
Giertycha) są podobne, jednak 
w innym sensie niż ten, który 
jest im obecnie nadawany. W 
każdej z tych sytuacji chodziło 
o jedną rzecz: o odsunięcie w 
czasie momentu zatrzymania 
podejrzanych przez organy 
ścigania (ABW i CBA). Barba-
ra Blida nie chciała się zabić, 
nie targnęła się na własne 
życia, nie zamierzała popełnić 
samobójstwa. Jej celem było 
samookaleczenie, znalezienie 
się w szpitalu i odsunięcie mo-
mentu aresztowania. Świad-
czy o tym jeden kluczowy, 

przygniatający fakt: Barbara 
Blida strzelała do siebie z tzw. 
pocisków niepenetrujących 
(inaczej „ślepych”), które w 
zwykłych, normalnych oko-
licznościach nie zabijają.

Ktoś zapyta, dlaczego więc 
zginęła? Odpowiedź moja jest 
taka: to był nieszczęśliwy wy-
padek. Pociski niepenetrujące 
mogą zabić, gdy nastąpi przy-
łożenie broni blisko do pew-
nych wrażliwych części ciała. 
Rekonstrukcja wydarzeń jest 
następująca: Blida weszła do 
łazienki w towarzystwie agent-
ki ABW-u i sięgnęła po broń. 
Zamierzała się okaleczyć, żeby 
w ten sposób odsunąć w czasie 
moment zatrzymania przez 
organy ścigania. Widząca to 
funkcjonariuszka ABW, która 
nie znała prawdziwych (naj-
głębszych) motywów działania 
Barbary Blidy, zinterpreto-
wała jej zachowanie typowo, 
jako próbę samobójstwa, stąd 
gwałtownie interweniowała i 
usiłowała jej odebrać pistolet. 
Wywiązała się szamotanina. 
W jej wyniku lufa broni zna-
lazła się w nietypowej pozycji 
wobec ciała (nietypowy kąt 
nachylenia).

Wówczas padł strzał. Me-
chanizm wystrzału nastąpił 
tak niefortunnie, że Barbara 
Blida najpierw straciła przy-
tomność, a chwilę później 
zmarła.

Blida znała specyfikę dzia-
łania broni, gdyż sama w miarę 
często korzystała ze strzelnicy. 
Nie mogła więc chcieć się sku-
tecznie zabić używając do tego 
pocisków niepenetrujących. 
Jednak niefortunny zbieg oko-
liczności, reakcja funkcjona-
riuszki ABW-u spowodowały, 
że w konsekwencji szamota-
niny broń blisko przyległa do 
ciała i nastąpił wystrzał.

Później ABW pod rządami 
PiS zatuszowało wiele okolicz-
ności tej sprawy i rolę funk-
cjonariuszki. M.in. agentka 
umyła ręce przed policyjnymi 
oględzinami, czego procedura 
śledcza zabrania robić, a oce-
ny ekspertyz jej kurtki były 
niejednoznaczne, aczkolwiek 
znaleziono na niej ślady pro-
chu. W proceder był bardzo 
mocno zamieszany ówczesny 
szef ABW a obecnie proku-
rator krajowy i „prawa ręka” 
ministra sprawiedliwości, 
Zbigniewa Ziobro – Bogdan 
Święczkowski.

Kilka lat później napisa-
łem wraz z Łukaszem Zia-
ją głośną książkę w formie 
wywiadu rzeki, której boha-
terem był właśnie Bogdan 
Święczkowski. Jest w niej 
wiele o Ryszardzie Krauzie, 
aferze gruntowej, rozgrywce 
zorganizowanych struktur 
przestępczych oraz rosyjskich 
służb specjalnych. Być może 
to właśnie w tamtych wyda-
rzeniach znajduje się klucz do 

rozwikłania tajemnicy śmierci 
Andrzeja Leppera.

Wypaczanie przez śledczych 
związanych z PiS okoliczności 
aresztowania Barbary Blidy, 
nie zmienia rzeczy, że była 
ona oskarżona o korupcję na 
dużą skalę. Ciążyły na niej 
bardzo poważne oskarżenia. 
Wcześniej, przed podjęciem 
sprawy przez organy ścigania, 
o faktach mocno obciążają-
cych Blidę dużo pisała „Gazeta 
Wyborcza”.

Sprawę Blidy i Giertycha 
łączy jeszcze jedna rzecz: 
ocena decyzji o zatrzymaniu. 
Mówi się często, że osoby po-
dejrzewane o przestępstwa go-
spodarcze można „zapraszać” 
na przesłuchania, zaniechując 
procedur aresztowych. Nie-
stety są to naiwne enuncjacje 
niezgodne ze zdrowym roz-
sądkiem, a także pragmatyką 
poczynań śledczych. Jest róż-
nica czy kogoś zatrzyma się od 
razu, w sposób równoległy i 
skoordynowany, wraz z innymi 
podejrzanymi, czy pozostawi 
mu się czas do namysłu nad 
zeznaniami.

Czas jest tu kwestią niezwy-
kle istotną. Czas często działa 
na korzyść przestępców, a na 
niekorzyść organów ścigania 
i skuteczności śledztwa.

Kryminalistyka zna katego-
rię zeznań spójnych, czasami 
nawet bardzo spójnych, bo 
wypracowanych przez całe 
konsylia adwokatów, ale mimo 
wszystko obiektywnie, feno-
menologicznie fałszywych, 
jednak takich, których dostęp-
nymi instrumentami prawny-
mi nie da się obalić.

O to szedł bój w sprawie 
Barbary Blidy. I o to idzie bój 
w sprawie wielu innych zatrzy-
mań: żeby uniknąć natychmia-
stowego odizolowania, żeby 
zyskać czas na mataczenie.

I na koniec ostatni aspekt 
sprawy. Szczęście Giertycha, 
Krauzego i innych polega na 
tym, że zatrzymała ich aktu-
alna władza (PiS), do której 
nie można mieć ani odrobiny 
zaufania, znana z różnego 
rodzaju nadużyć.

Brak wiarygodności tej wła-
dzy działa na korzyść Gierty-
cha oraz Krauzego, choć sami 
oni, jak napisałem wcześniej, 
nie reprezentują cnót rodem 
z hufca aniołów. Być może, 
gdyby funkcję gospodarza 
śledztwa pełniła prokuratura 
pod rządami innej władzy, 
procesowe, a zwłaszcza wize-
runkowe położenie Giertycha 
oraz Krauzego byłoby dużo 
gorsze. Bo ta inna władza 
dysponowałaby większą wia-
rygodnością i przypisywano 
by do niej silniejsze poczucie 
bezstronności, obiektywności, 
neutralności.

Nie można również zapomi-
nać o wielu okolicznościach 
przemawiających na rzecz 

Romana Giertycha i Ryszarda 
Krauzego, zaś przeciwko ich 
zatrzymaniu. Choćby to, że w 
następny dzień po zatrzyma-
niu, podczas rozprawy areszto-
wej przeciwko biznesmenowi 
Leszkowi Czarneckiemu, mec, 
Giertych miał ujawnić infor-
macje poważnie obciążające 
wicepremiera Jarosława Ka-
czyńskiego.

Albo tę okoliczność, że 
wicepremier Kaczyński może 
się mścić na Krauze za ufor-
mowanie przecieku, wraz z 
Januszem Kaczmarkiem i 
Leszkiem Woszczerowiczem, 
w sprawie planowanego aresz-
towania Andrzeja Leppera 
pod podejrzeniem korupcji w 
aferze gruntowej.

Przeciek ten tak napraw-
dę pochodził od prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego, który 
chciał w ten sposób zapobiec 
upadkowi rządu Jarosława 
Kaczyńskiego oraz uratować 
interesy Ryszarda Krauzego w 
Kazachstanie; chodziło o de-
biut spółek giełdowych, m.in. 
„Petolinvest S.A.” W grze tej 
operacyjnie uczestniczyły rów-
nież rosyjskie czynniki wy-
wiadowcze, prawdopodobnie 
osłaniające operacyjnie intere-
sy Krauzego w Kazachstanie.

Była to jedna z tych nie-
wielu spraw, w której Lech 
Kaczyński nie zgadzał się ze 
swoim bratem, Jarosławem. 
Ten ostatni, wraz ze Zbignie-
wem Ziobro i Mariuszem Ka-
mińskim, chciał doprowadzić 
do aresztowania Andrzeja 
Leppera pod zarzutami korup-
cyjnymi, wyprowadzenia go z 
budynku ministerstwa rolnic-
twa w kajdankach i przejęcia 
zasobów parlamentarnych 
„Samoobrony”. W ten sposób 
PiS, „zjadając przystawki” 
uzyskałby samodzielną więk-
szość rządową w Sejmie. Pre-
zydent Lech Kaczyński, wraz 
ze swoim otoczeniem, bał 
się tego scenariusza, uważał, 
że doprowadzi on do upadku 
rządu Jarosława Kaczyńskiego 
oraz popsucia startu przedsię-
biorstwa należącego do Ry-
szarda Krauzego na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w 
Warszawie.

Dlatego poszedł przeciek z 
Pałacu Namiestnikowskiego 
do Leppera, na który lider 
„Samoobrony” źle, bo ner-
wowo i awanturniczo, za-
reagował. W konsekwencji, 
wbrew intencjom prezydenta 
Kaczyńskiego, rząd jego brata 
i tak upadł, a debiut giełdowy 
spółek Krauzego odbywał się 
w atmosferze politycznego i 
korupcyjnego skandalu.

Lech Kaczyński przyjaźnił 
się z Ryszardem Krauze. Z 
drugiej strony Krauze cieszył 
się dobrą estymą wśród Ro-
sjan, miał dobre relacje z rosyj-
skimi służbami specjalnymi, a 
także blisko współpracował z 

Andrzejem Lepperem (infor-
matyzacja przez „PROKOM 
SOFTWARE S.A. minister-
stwa rolnictwa, KRUS, itd.).

Nie jestem w stanie pisać 
Państwu o tym wszystkim 
szczegółowo, a i tak zająłem 
już – zwłaszcza jak na wa-
runki FB – sporo miejsca. 
Wszystkie te sprawy opisałem 
w swoich książkach sprzed 
lat: „Łańcuch poszlak. Wielka 
gra mafii i rosyjskich służb 
specjalnych” – wywiad rzeka 
z byłym szefem ABW-u Bog-
danem Święczkowskim oraz 
„Strefa tabu. Największe afery 
III RP”.

Gdy tylko znajdę czas i 
możliwość postaram się przy-
bliżyć na Facebooku konkret-
ne wydarzenia dużo bardziej 
szczegółowo.

Sprawy te na pewno nie 
są proste. Są bardzo zawiłe i 
złożone. Wielowymiarowe. 
Zaś prawda nie jest funkcją 
podziału politycznego i od 
niego nie zależy, a sympatie 
polityczne nie mogą gwaran-
tować niewinności.

Jasne jest, że wobec Romana 
Giertycha należy stosować 
domniemanie niewinności. 
Jednak domniemanie niewin-
ności wobec osób o wyższej 
świadomości prawnej i zna-
nych publicznie, obdarzonych 
społecznym zaufaniem wy-
gląda trochę inaczej i wyżej 
zawiesza poprzeczkę.

Adwokat nie powinien (bo 
oczywiści formalnie, nominal-
nie może) przyjmować takiej 
samej strategii, jak pospolity 
przestępca: mówiąc: udowod-
nijcie mi winę, ja mogę nic nie 
robić na rzecz dowiedzenia 
własnej niewinności, mogę 
pozostawać procesowo bierny, 
mogę chować się za „podwójną 
gardą milczenia” czy nieświa-
domości.

Od adwokata – moralnie – 
należy oczekiwać więcej; tym 
bardziej od byłego i chyba 
również jeszcze aktualnego, 
czynnego polityka.

W tym miejscu pojawia się 
również inne fundamentalne 
pytanie: jak powinna zacho-
wywać się opinie publiczna, 
pełniąca przecież w demo-
kracji ważną funkcję kontroli 
społecznej. Czy powinna tylko 
jednostronnie stawać w obro-
nie osób znanych publicznie, 
wpływowych, dobrze usto-
sunkowanych, a oskarżanych 
przez organy ścigania, czy 
powinna jedynie szukać i do-
starczać argumentów na rzecz 
ich obrony i niewinności? Czy 
też powinna implementować 
podejście dużo bardziej kry-
tyczne, wielostronne, wielowy-
miarowe i dostarczać również 
przesłanek i okoliczności, któ-
re działają na niekorzyść osób 
publicznych (inaczej mówiąc, 
drążyć temat)?

 Facebook   - Roman Mańka

Wpływowy mecenas Roman Giertych w kajdankach

Świat świruje, ale to nie 
powód, żebyśmy mu wtóro-
wali. Komunizm w żadnym 
ze swych stadiów nie ma 
nic wspólnego z logiką i 
zawsze żeruje wyłącznie na 
emocjach. Obecnie mamy do 
czynienia z fazą żałosnych 
błaznów występujących w 
obronie proletariatu za-
stępczego, jakim stali się 
biedni zboczeńcy, których 
w Polsce jakoś nikt nie 
chce prześladować. Brak też 
nam murzynów, w imieniu 
obrony których można by 
dewastować wszystko, co 
popadnie.

Sługusy Moskwy w na-
stępnym pokoleniu stali się 
„Europejczykami” i zrobią 
dla Berlina wszystko, co złe 
dla Polski, nawet się z tym 
nie kryjąc. Uwłaszczeni na 
majątku odebranym Polakom 
są bezkarni, zwłaszcza że 
popierani przez destrukto-
rów wszelkiej maści, dla 
których my, Polacy staliśmy 
się obiektem napaści.

Cudem udało się odwojo-
wać trochę niezależności 
w mediach. Front walki 
między nimi to nie tylko 
konfrontacja TVPolskiej z 

TVNiemiecką. Spektrum jest 
szersze i to dobrze. Gorzej, 
że nadal sądownictwo jest 
niezależne od zdrowego 
rozsądku, a kultura schlebia 
tylko niewybrednym gustom.  
W gospodarce mieliśmy 
najmądrzejszego Ministra 
Rolnictwa odkąd pamiętam. 
Niestety, mądrość, to raczej 
wada niż zaleta w naszych 
czasach, więc rekonstrukcja 
rządu go wymiotła.

Co w takiej sytuacji może-
my robić my, szaraczkowie? 
Wspierać byłego ministra 
kupując polskie produkty 

rolne. Każdy z nas może 
stwierdzić, czy to co chce 
kupić jest opatrzone kodem 
590..., czy innym. Zacznij-
my też domagać się głośno 
godziwej rozrywki. Współ-
czesne polskie seriale, nie-
chlubnym wzorem Zachodu, 
coraz częściej pozbawione są 
scenariuszy. Wygląda jakby 
reżyser przychodził na plan i  
pozwala ł aktorom mamro-
tać co popadnie, okraszając 
to sowicie mordobiciem i 
słodkimi całuskami co pięć 
minut.

Małgorzata Todd

Mądry minister to ... wada?
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We wtorek, 13 października 
2020 roku, Starosta Grodzi-
ski wręczył nagrody dla pra-
cowników szkół i placówek 
oświatowych, za szczególne 
osiągnięcia dydaktyczno - wy-
chowawcze i opiekuńcze.

W przeddzień Dnia Edu-
kacji Narodowej, wyróżnie-
ni spotkali się ze Starostą 
Grodziskim Mariuszem Zga-
ińskim, Wicestarostą Sła-
womirem Górnym oraz Prze-

wodniczącym Rady Powiatu 
Grodziskiego Sebastianem 
Skrzypczakiem w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w 
Grodzisku Wielkopolskim.

Podziękowania oraz gra-
tulacje odebrali: z Zespołu 
Szkół Technicznych im. Eu-
geniusza Kwiatkowskiego w 
Grodzisku Wielkopolskim: 
Dyrektor Anna Matysiak, 
Wicedyrektor Aldona Bana-
szak, Wicedyrektor Barbara 

Cichos oraz Ryszard Nowak; 
z Liceum Ogólnokształcącego 
im. Juliusza Słowackiego: 
Dyrektor Jadwiga Łacheta 
oraz Dorota Adam, a także 
Dyrektor Poradni Psycho-
logiczno - Pedagogicznej 
Danuta Przybyła.

Wszystkim nagrodzonym 
serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów oraz 
pomyślności w życiu zawodo-
wym i osobistym!

Dzień Edukacji Narodowej

UCHWAŁA NR XXIII/160/2020 
RADY POWIATU GRODZISKIEGO 

z dnia 23 października 2020 r. 

w sprawie przyjęcia apelu  w sprawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego  dotyczącej  Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim 

Na podstawie § 13 ust. 2 pkt 2) Statutu Powiatu Grodziskiego  (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 7494 ze 
zm.), Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się apel Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 
19 października 2020 r. nr ZD-IV.967.105.2020.1(2) o „realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 
93 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2, w tym 3 łóżek intensywnej 
terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim”, stanowiący załącznik do niniejszej  
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Sebastian Skrzypczak 

Id: B8BE0283-8A3E-4B21-A26B-BA3936AD5BE3. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR XXIII/160/2020 
RADY POWIATU GRODZISKIEGO 

z dnia 23 października 2020 r. 

w sprawie przyjęcia apelu  w sprawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego  dotyczącej  Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim 

Na podstawie § 13 ust. 2 pkt 2) Statutu Powiatu Grodziskiego  (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 7494 ze 
zm.), Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się apel Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 
19 października 2020 r. nr ZD-IV.967.105.2020.1(2) o „realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 
93 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2, w tym 3 łóżek intensywnej 
terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim”, stanowiący załącznik do niniejszej  
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Sebastian Skrzypczak 

Id: B8BE0283-8A3E-4B21-A26B-BA3936AD5BE3. Podpisany Strona 1

15 października Wicemarsza-
łek Województwa Wielkopol-
skiego Krzysztof Grabowski 
podpisał umowy przyznające 
jednostkom samorządu tery-
torialnego z powiatu grodzi-
skiego środki finansowe na 
realizację zadań zgłoszonych 
w ramach naboru wniosków 
programu retencjonowania 
i wykorzystania wód opa-
dowych z dachów obiektów 
użyteczności publicznej pn. 
„Deszczówka”. W ramach pro-
gramu do powiatu trafi  blisko 
50 tys. zł z całkowitej łącznej 
kwoty niespełna 1,5 mln zł. 

Prace nad realizacją progra-
mu nie zwalniają tempa. Po 
zatwierdzeniu listy wniosków 
przez Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego 28 września, 
którym przyznano wsparcie 
nadszedł czas na przygoto-
wanie i podpisanie umów. 
W związku z dynamiczną 
sytuacją epidemiczną panu-
jącą w województwie umowy 
podpisane zostały w siedzibie 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopol-
skiego w Poznaniu i przesłane 
do beneficjentów programu. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu 
realizacja projektów może 
rozpocząć się niezwłocznie 
po dopełnieniu wszystkich 
niezbędnych formalności.

Moment podpisania umo-
wy jest niezwykle ważny dla 
każdej z stron. Beneficjenci 
po otrzymaniu środków mogą 
rozpocząć prace związane 
z realizacją projektu i nie-
zwłocznie wykorzystywać 
efekty w postaci zgormadzonej 
wody. Pilotażowy program 
pn. „Deszczówka” nie tyl-
ko pozwoli gromadzić wodę 
opadową ale także pokazania 

i wypracowania właściwych 
postaw i zachowań, które będą 
przyjazne środowisku oraz 
budżetom domowym i gmin-
nym. Przeznaczone środki  
o łącznej kwocie prawie 1,5 
mln zł  trafią do 20 powia-
tów w Wielkopolsce  - mówi 
Krzysztof Grabowski  Wi-
cemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego.

W powiecie grodziskim 
realizowane będą trzy projekty 
w Grodzisku Wielkopolskim 
przy Szkołach Podstawowych 
nr 1, 2 i 4. Dzięki wsparciu 

w ramach programu powsta-
ną systemy magazynowania 
wody i rozprowadzania jej po 
okolicznych terenach zielo-
nych. Samorządowy program 
„Deszczówka” to inicjatywa 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego, który wpro-
wadza  możliwość uzyskania 
dofinansowania na realizację 
inwestycji związanej z gro-
madzeniem wody deszczowej. 
Program skierowany jest do 
samorządów terytorialnych 
oraz podległych im jednostek.

Podpisanie umów na realizację 
zadań w ramach Samorządowego 

programu „Deszczówka”

Czyste Powietrze to komplek-
sowy program, którego celem 
jest poprawa jakości powietrza 
oraz zmniejszenie emisji ga-
zów cieplarnianych poprzez 
wymianę źródeł ciepła i popra-
wę efektywności energetycz-
nej budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych. Realizację 
programu przewidziano na lata 
2018-2029. 

Narzędziem w osiągnię-
ciu celu jest dofinansowanie 
przedsięwzięć realizowanych 
przez beneficjentów upraw-
nionych do podstawowego 
poziomu dofinansowania oraz 
beneficjentów uprawnionych 
do rozszerzonego poziomu 
dofinansowania. 

W ramach programu można 
dofinansować m. in.  zakup i 
montaż ekologicznego źródła 
ciepła do celów ogrzewania 
lub ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej. Wymieniane źró-
dło ciepła na paliwo stałe musi 
zostać na trwałe wyłączone 
z użytku. Dodatkowo w pro-
gramie można skorzystać z 
dofinansowania na docieplenie 
budynków, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, mikro-
instalacji fotowoltaicznej czy 
wentylacji mechanicznej z 
odzyskiem ciepła. 

Program skierowany jest 
do osób fizycznych, które są 
właścicielami/współwłaścicie-
lami budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego lub wydzielo-
nego w takim budynku lokalu 
mieszkalnego z wyodrębnioną 
księgą wieczystą.

Program obejmuje 2 grupy 
Beneficjentów:

1) Uprawnionych do 
podstawowego poziomu 
dofinansowania – osoby, 
których roczny dochód 
nie przekracza 100 000 
zł.

2) Uprawnionych do 
podwyższonego pozio-
mu dofinansowania – 
osoby, których przecięt-
ny średni miesięczny 
dochód na osobie w go-
spodarstwie domowym 
nie przekracza 1400 zł 
(w gospodarstwie wie-
loosobowym) lub 1960 
zł (w gospodarstwie jed-
noosobowym).

Obecnie uruchomio-
ny jest nabór wniosków dla Be-
neficjentów wnioskujących o 
podstawowy poziom dofinan-
sowania. Prowadzone są prace 
legislacyjne umożliwiające 
uruchomienie drugiej części 
programu dla wnioskodawców 
uprawnionych do podwyższo-
nego dofinansowania (chodzi 
o umożliwienie wydawania 
gminom zaświadczeń o do-
chodach). 

Nabór wniosków prowadzo-
ny jest w trybie ciągły (wnio-
ski oceniane są na bieżąco). 

Wnioski przyjmowane są i 
rozpatrywane są przez właści-
we terytorialnie Wojewódzkie 
Fundusze Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz 
przyjmowane przez gminy, 

które przystąpiły do realizacji 
programu.

Dofinansowaniu podlegają 
przedsięwzięcia zarówno w 
trakcie realizacji, jak i za-
kończone, pod warunkiem 
poniesienia pierwszego kosztu 
maksymalnie 6 miesięcy przed 
złożeniem wniosku o dofinan-
sowanie, ale nie wcześniej niż 
przed datą 15.05.2020 r.

Szczegółowe informacje 
o programie znajdują się na 
stronie internetowej: www.
czyste powietrze.gov.pl.

Firma Wasser Mann  z sie-
dzibą w Bolewicach, działająca 
od ponad 20 lat w branży 
energii odnawialnej, specjali-
zuje się w montażu i serwisie 
pomp ciepła. Pompy ciepła 

oferowane przez firmę 
Wasser Mann spełniają 
wszystkie warunki pro-
gramu. Jednocześnie 
wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom swoich 
Klientów, pracownicy 
firmy  pomagają w przy-
gotowaniu i rozliczaniu 
wniosków o dofinanso-
wanie w ramach progra-
mu Czyste Powietrze. 

Osoby zaintereso-
wane wymianą pieca 
na pompę ciepła oraz 
uzyskaniem dofinanso-
wania zapraszamy do 
kontaktu telefonicznego 
lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej.
P. H. WASSER MANN II – Autoryzowany 

Koncesjoner Pomp Ciepła Marki 
Sofath/De Dietrich

Os. Leśne 2 g
64-305 Bolewice

tel. 604 -174-058, 61 44 11 772
e- mail: biuro@wassermann.pl

www.wassermann.pl

PAMIĘTAJMY! 
TO NASZE CODZIENNE 

WYBORY MAJĄ WPŁYW 
NA JAKOŚĆ POWIETRZA, 

KTÓRYM WSZYSCY ODDYCHAMY!

Zadbaj o swój kawałek nieba! 
Wymień piec na ekologiczną pompę ciepła i skorzystaj z dofinansowania w ramach 

programu „Czyste Powietrze”.
Koronawirus od 7 miesięcy 
atakuje Polaków i nic nie 
wskazuje aby się osłabił bo 
atakuje ze zdwojoną siłą. 
Zakażonych osób przybywa 
ale są pewne wątpliwości 
jeżeli chodzi o ilość osób. 
Może na początek podam 
informacje lekarzy, którzy 
dla rozpoznania podają czym 
się różni popularna grypa od 
covid -19.
Grypa atakuje gwałtownie. 
Ścina z nóg, gorączka do 
40 stopni, silny ból głowy, 
bóle mięśni i stawów, oraz 
duże osłabienie. Natomiast 
Covid-19 rozwija się powoli 
przez kilka dni, gorączka 
powyżej 38 stopni, częsty 
kaszel, duszności i trudności 
w oddychaniu, oraz utrata 
węchu i smaku.
Jak wynika z różnic nawet 
początkujący lekarz- rezydent 
jest w stanie po objawach 
rozpoznać chorobę bez testu 
i specjalisty z sanepidu. Opo-
zycja atakuje rząd i ministra 
zdrowia, że brakuje respirato-
rów i testów. To jest obrzy-
dliwa bzdura. Jeżeli czegoś 
brakuje to z pewnością 
koordynacji tym sprzętem. 
Najważniejsze o co martwią 
się Polacy to nie respiratory 
i testy, ale brak lekarzy i 
pielęgniarek. Może lekarzom 
ostatnich lat kształcenia – 
wystarczy przeszkolenie. Tak 
samo pielęgniarki z ostatnie-

go roku nauki. Jest jeszcze 
jedna sprawa, z którą już 
emeryci i renciści  nie mogą 
się zgodzić. Otóż dlaczego 
mają oni kupować świeże 
pieczywo dopiero po 10 tej. 
Przecież większość kupuje 
także dla wnuków i całej ro-
dziny. Ta decyzja to okropna 

bzdura. Prawie 5 tysięcy w 
szpitalach. Część tych mniej 
chorych mogłaby być w 
domu. Podam przykład jak 
działa skierowanie na kwa-
rantanne. Otóż nie tak dawno 
jeden z uczniów podstawów-
ki miał pozytywny wynik i 
wszyscy uczniowie z tej klasy 
byli na kwarantannie razem 
z całymi rodzinami. Nikt ich 
nie badał i siedzieli w domu. 
To skandal. Ile osób nie było 
w pracy i kto im zapłaci, ale 
jest jeszcze pytanie czy każ-
dy Polak i Polka musi nosić 
na powietrzu  maseczkę? Idę 
na stację  kolejową dwa kilo-
metry i kto ma mnie zarazić? 
Dla mnie jest to głupota i 
nienormalność. 
 Fr. Gwardzik

Lekarze-rezydenci i pielęgniarki 
ostatiego roku do walki 

z pandemią

Najważniejsze o co 
martwią się Polacy 
to nie respiratory i 
testy, ale brak lekarzy 
i pielęgniarek.

„
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W okresie od 15 lipca 2020 r. 
do 22 września 2020 r. trwa-
ły prace budowlane polega-
jące na budowie oświetlenia 
drogowego  w m. Kamieniec. 

Inwestycją objęto następujące 
ulice: Bukową, Klonową, To-
polową, Kasztanową, Lipową, 
Stawową i Sportową. Wyko-
nane oświetlenie poprawiło 
bezpieczeństwo na drodze 
zarówno osób zmechanizowa-
nych, jak i pieszych. W związ-

ku z wykonaniem oświetlenia 
z pewnością wzrosło rów-
nież poczucie bezpieczeństwa 
szczególnie wśród mieszkań-
ców tych ulic.  W ramach zada-
nia posadowiono 50 punktów 
świetlnych o wysokości 9 m. 
na odcinku ok. 2 km. Wyko-
nawcą inwestycji była Firma 
ROB-BUD z siedzibą w Gro-
dzisku Wlkp. Odbioru robót 
dokonano 28 września 2020 r.

Całkowita wartość inwesty-
cji to 242.010,70 zł.

Budowa oświetlenia 
drogowego

Karczewo wzięło udział w 
X edycji konkursu „Pięk-
nieje wielkopolska wieś” w 
ramach programu „Wiel-
kopolska Odnowa Wsi 
2013-2020”. 

Celem programu jest aktywi-
zacja społeczności wiejskich 
poprzez stymulowanie i wspo-
maganie oddolnych inicjatyw 
sołeckich. Program wspiera 
i zachęca do zaangażowania 
w realizację przedsięwzięć na 
rzecz własnej miejscowości, w 
oparciu o oddolnie wypraco-
wane koncepcje odnowy wsi. 

W ramach konkursu Gmina 
Kamieniec pozyskała dotację 
w wysokości 30.000,00 zł na 
realizację zadania pod nazwą 
„Budowa boiska sportowego 
w m. Karczewo”. Na początku 
września 2020 r. rozpoczęto 
roboty budowlane, w zakre-
sie których wykonano min. 
prace ziemne, montaż obrze-
ży, podbudowę tłuczniową, 
nawierzchnię z trawy synte-
tycznej oraz zamontowano 
bramki. Prace wykonała Firma 
Matejko Development Sp. z 
o.o. z siedzibą Czapurach. 
Wykonawca został wyłoniony 
w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego pro-
wadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego. 

W realizację zadania zaan-
gażowani byli również miesz-
kańcy sołectwa Karczewo, 
którzy własnymi siłami do-
konali uprzątnięcia terenu 
wokół boiska. Operacja bez 
wątpienia przyczyni się do 
poprawy jakości życia miesz-
kańców Karczewa, jak rów-
nież scementuje tożsamość i 
integralność sołectwa. Miesz-
kańcy dzięki zaangażowaniu  
mieli okazję polepszyć jakość 
życia w swojej miejscowości, 
poprzez stworzenie miejsca 
integracji, wypoczynku, roz-
rywki i zabawy.

Całkowita wartość projek-
tu to 165.225,90 zł, w tym 
30.000,00 zł stanowi dotacja 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego.

W październiku zakończono 
prace budowlane związane 
z budową boiska w Lubie-
chowie. W ramach inwesty-
cji wykonane zostało boisko 
sportowe o wymiarach 16 m 
x 30 m (pole gry 14 m x 26 
m) o nawierzchni ze sztucznej 
trawy, dzięki czemu będzie 
mogło służyć mieszkańcom 

przez cały rok, niezależnie od 
warunków atmosferycznych. 
Wykonawcą zadania była Fir-
ma Matejko Development Sp. 
z o.o. z siedzibą Czapurach.

Dużą rolę w budowie boiska 
odegrali mieszkańcy Lubie-
chowa, którzy z zaangażowa-
niem pomagali przy pracach 
porządkowych i wykończenio-

wych. Boisko będzie służyło 
wszystkim mieszkańcom so-
łectwa przez wiele lat. 

Jest to obiekt, który umoż-
liwi mieszkańcom aktywny 
wypoczynek na świeżym po-
wietrzu, ruchową aktywność 
w czasie wolnym od pracy, 
a tym samym wpłynie też na 
poprawę zdrowia i dobrego 

samopoczucia.
Nowy obiekt umożliwi róż-

norodne formy aktywności po-
dejmowane poza obowiązkami 
codziennego życia dla odpo-
czynku, rozrywki i rozwoju 
własnych zainteresowań. Poza 
oczywistą funkcją umożliwia-
jącą grę w piłkę obiekt pozwoli 
na inne formy aktywnego 

wypoczynku lokalnej spo-
łeczności, takich jak koncer-
ty, pikniki, festyny, zawody, 
itp. Powstały obiekt będzie 
służył zaspokajaniu potrzeb 
mieszkańców Lubiechowa i 
przyczyni się do zacieśnienia 
więzi społecznej.

Całkowity koszt inwestycji 
to 111.561,00 zł. 

Budowa boiska sportowego w Karczewie

Budowa boiska w Lubiechowie
Dużą rolę w budowie 
boiska odegrali 
mieszkańcy Lubiechowa, 
którzy z zaangażowa-
niem pomagali przy 
pracach porządkowych 
i wykończeniowych.

„
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Dnia 13 października br., 
w Szkole Podstawowej nr 1 
im. Tadeusza Kościuszki w 
Nowym Tomyślu odbyło się 
oficjalne pasowanie na ucznia. 

Dzień później pierwszokla-
siści SP nr 3 im. Feliksa Szoł-
drskiego w Nowym Tomyślu 
również zostali włączeni do 
grona społeczności uczniow-
skiej. Podczas występów arty-
stycznych uczniowie wzorowo 
zaprezentowali swoje umie-
jętności recytatorskie oraz 
wokalne. Uwieńczeniem aktu 
pasowania było wręczenie pa-
miątkowych dyplomów przez 
Dyrekcję Szkoły. 

Gratulujemy wszystkim 
Pierwszakom i życzymy sa-
mych pogodnych dni w szkole! 

Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Nowym Tomy-
ślu Spółka z o.o. realizuje bu-
dowę instalacji fotowoltaicznej 
o mocy 153,6 kWp wytwarza-
jącej energię elektryczną dla 
potrzeb oczyszczalni ścieków 

w Nowym Tomyślu. Wyko-
nawcą robót jest firma Enviro-
tech Spółka z o.o. z siedzibą w 
Poznaniu ul. Kochanowskiego 
7.  Zakończenie budowy plano-
wane jest na początek listopada 
2020 r.

Ogłoszony został przetarg 
na budowę ulicy Różanej w 
Nowym Tomyślu wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą. 
Termin składania ofert upłynął 
19 października br. Długość 
odcinka drogi jaki został ujęty 
do pierwszego etapu budowy 
ulicy Różanej to 410 mb. W 
ramach budowy ulicy ma po-
wstać m. in. nowa konstrukcja 

jezdni, chodników oraz zjaz-
dów. W związku z projektem 
przewidziana jest również 
realizacja zadań tj. przebudo-
wa sieci telekomunikacyjnej, 
oświetlenia ulicznego, a także 
budowa nowej sieci kanalizacji 
deszczowej. Wskazany przez 
Zamawiającego termin na re-
alizację zadania to 14 grudzień 
2020 r. 

Dnia 20 października br. 
Gmina Nowy Tomyśl nieod-
płatnie przekazała w używa-
nie nowy sprzęt komputerowy: 
Notebook Dell Vostro 3590 
wraz z systemem operacyj-
nym Windows 10 ProEDU 
w ilości 40 szt., których jest 
właścicielem. 

Komputery zostały zakupio-
ne w ramach Umowy o powie-
rzenie grantu nr 7881916753 w 
ramach Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020 Osi Priorytetowej 
nr 1 „Powszechny dostęp do 
szybkiego Internetu” działanie 
1.1: „Wyeliminowanie teryto-
rialnych różnic w możliwości 
dostępu do szerokopasmowego 
internetu o wysokich prze-

pustowościach” dotyczącej 
realizacji projektu grantowego 
pn. Zdalna Szkoła + w ramach 
Ogólnopolskiej Sieci Eduka-
cyjnej zawartej w dniu 28 maja 
z Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa.

Sprzęt, o którym mowa jest 
przeznaczony dla uczniów z 
rodzin wielodzietnych (3+),  
do wykorzystania w proce-
sie nauki zdalnej, w czasie 
zamknięcia szkół spowodo-
wanego epidemią COVID-19. 
Po tym czasie będzie podlegał 
zagospodarowaniu na cele sta-
tutowe jednostki. Jeśli stanie 
się zbędny, szkoła ma obowią-
zek niezwłocznie zwrócić go 
protokolarnie Gminie Nowy 
Tomyśl.

Pasowanie na ucznia

Budowa instalacji 
fotowoltaicznej

Przetarg na ulicę Różaną

Sprzęt komputerowy dla uczniów 
z rodzin wielodzietnych

Czas pandemii uniemożli-
wia przeprowadzenie róż-
nych wydarzeń i spotkań. 
Chociaż w tym roku zostały 
odwołane dwie imprezy mo-
delarskie, to Gmina Nowy 
Tomyśl oraz Nowotomyski 
Ośrodek Kultury znaleźli 
sposób na dalszy rozwój 
modelarstwa na naszym 
terenie. 

Od czerwca do końca września 
wszyscy zainteresowani mogli 
wziąć udział w internetowym 
Konkursie Modeli Kartono-
wych Wydawnictwa Modelar-
stwo Nowotomyskie z okazji 
234 urodzin Nowego Tomyśla. 
Ogółem zgłoszono 110 modeli, 
które wykonały osoby indywi-
dualne oraz przedstawiciele 
13 modelarni. Nowotomyski 
Ośrodek Kultury reprezento-
wało 13 osób, które wystawiły 
łącznie 27 modeli. Naszym 
zawodnikom udało się zdobyć 
8 medali (3 złote i 5 srebr-
nych). W kategorii wiekowej 
Młodzik dwa srebrne medale 

wywalczył Jarosław Szewczuk 
modelami Wiklinowy Tra-
bant i samochód z wyścigów 
WRAK DAY. W tej samej 
kategorii wiekowej Julia Wer-
ner zdobyła srebro modelem 
samolotu TS-8 Bies. Również 
Patryk Brzostowski wywal-
czył srebro za Nowotomyski 
Ogród Zoologiczny. W grupie 
Juniorów Jakub Werner zdobył 
złoto modelem Wiklinowy 
Trabant. Wśród nowotomy-
skich modelarzy reprezentu-
jących grupę wiekową Senior 
dominowały uplastycznione i 
zmodyfikowane modele. Se-
bastian Wlaźlak zdobył dwa 
złote medale za repliki Chaty 
Olęderskiej i Urzędu Miasta 
w Nowym Tomyślu. Rów-
nież model Chaty Olęderskiej 
Piotra Szepelawego otrzymał 
srebro. W klasyfikacji dru-
żynowej Nowotomyski Ośro-
dek Kultury zdobył pierwsze 
miejsce, drugie przypadło 
modelarni Combat z Chełmży, 
trzecie Modelandii z Czarnej 
Białostockiej. 

Internetowy 
Konkurs Modeli 

Kartonowych
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EDMUND BOSY

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

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

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

PRZEGLĄdY REJEStRAcYJNE SAMOcHOdÓW ZASILANYcH GAZEM
SAMOCHODY OSOBOWE „B” I DOSTAWCZE (do 3,5 t.)

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

AUTOBUSY „D”
CIĄGNIKI „T”

PRZYCZEPY I NACZEPY „E” 

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

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

StIHL MS-170 
PILARKA ŁAńCUChOWA 749,-749,-

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

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

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

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

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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„Potrzeba długotrwałych 
środków przeciwko ciągłym 
i pieniącym się niegodziwo-
ściom nie po to, aby ustały, 
lecz by nie odniosły zwycię-
stwa”

 - Lucjusz Anneusz  Seneka 
Przewodniczący XVI wydz. 
Karnego SSO w Poznaniu  
Piotr (*) podał fałszywą in-
formację o wyroku Sądu Ape-
lacyjnego I  w  sprawie  II A 
Ka 247/11 z dnia 20 12 2011  
zgodnie z zaleceniem grupy  
przestępczej przesyłając do  
Krajowego Rejestru Karnego  
oraz rozsyłając informacje do  
Prokuratur  Rejonowych , że   
byłem karany. 

SSR Joanna (*) w Gro-
dzisku  Wlkp. (aktualnie SSO 
w Poznaniu)  wyrok II K 
122/06    skazała mnie na dwa 
lata bezwzględnego więzienia 
za  wypłatę należnego i zale-
głego wynagrodzenia z mojej  
Spółki, fałszując protokół 
z  rozprawy dopisując pod 
moją  nieobecność 12 linijek 
treści. Zgodnie z zaleceniem  
prokuratora i Sądu zostałem  
skierowany na badania do  
„psychuszki”? Po paru mie-
siącach po wydanym wyroku 
Pani Sędzia w nagrodę   zo-
stała awansowana na  Zastępcę 
Przewodniczącego XVI wydz. 
Karnego SSO w Poznaniu  

Sędziowie i referendarze  
Sądu Rejonowego Poznań   
Nowe Miasto Wilda KSH w  

Poznaniu nie respektowali   
przez 13 lat obowiązujące  
prawa art. 382 § 2 w zw. z art.  
390 § K 1 i 4 KSH, umożliwia-
jąc Zarządowi na dokonanie  
przestępstw na szkodę Spółki  
Rakpol-Jacquot-Polska SA w  
wysokości ponad 6 mil zł.

Byłem świadk iem, gdy  
wspólnik Józef (*) godzinę  
przed rozprawą w  sprawie   

IX GC 69/09 złożył „wizytę” 
w pokoju sędziowskim  Pani 
Sędzi Marii (*) Sądu   Okrę-
gowego w Poznaniu. 

Na rozprawie Pani sędzia  
„waliła głupa” pieniąc się  ze 
złości zaprzeczała, że go wi-
działa zapomniała rozpoznać   
mojego wniosku dowodowe-
go, równocześnie umarzając  
sprawę. 

Takich różnych zdarzeń i  
sytuacji było wiele przez 14 lat  
moich przykrych „przygód” z  
wymiarem sprawiedliwości.

SSR Poznań Stare Miasto   
Anna (*) jako podwładna   w/w  
sędziów rozpatrując moje  za-
żalenie na umorzenie sprawy   
PR. I Ds. 2109 Prokuratury   
Stare Miasto w Poznaniu za-
wiadomienie o popełnionych  
przestępstwach w/w sędziów  
w dniu 27 09 2019 wydając   
postanowienie w sprawie III 
Kp. 104 /19   używając retoryki  
adwokackiej potrafiła   wszyst-
kie moje zarzuty pięknie wy-
tłumaczyć nie dopatrując się   
żadnych  przestępstw  zgodnie   
z zasadą „przecież nic się nie  
stało.”

Przez siedem lat byłem  fał-
szywie oskarżany przez  moich 
wspólników, o kradzież należ-
nego i zaległego wynagrodze-
nia ze Spółki, którą założyłem  
i żyrowałem wszystkie kredyty 
dla spółki moim i żony ma-
jątkiem. Oskarżycielem  był 
Przemysław (*) Prokurator 
Prokuratury Rejonowej  Stare 
Miasto w Poznaniu, aktualnie  
z  powołania zwierzchników  z 
Prokuratury Okręgowej  został 
szefem Prokuratury Rejonowej 
w Grodzisku Wlkp „pilnując 
moich spraw” i rozpatrując 
moje zawiadomienia o prze-
stępstwach na kwoty milio-
nowe  popełnionych  przez   
wspólników na szkodę Skarbu   

Państwa, moją i Spółki (m.  
in.  korupcji i prania brudnych  
pieniędzy) potwierdzonych 
dziesiątkami dowodów zeznań  
światków wszystkie zostały   
umorzone przez  prokuratury  
i sądy.  

W wyniku interpelacji po-
selskiej Pana Marszałka śp.  
Kornela Morawieckiego i Fun-
dacji Lex Nostra Prokurator  
Krajowy Pan Bogdan Święcz-
kowski nakazał Prokuraturom  
od nowa rozpoznać   26 moich 
zawiadomień o popełnionych  
przestępstwach przez Zarządy  
i  wspólników Spółek  Rakpol,  
które zostały umorzone bez  
uwzględnienia składanych do-
wodów ..Przesłuchujący mnie  
prokuratorzy traktowali mnie   
jak ewentualnego przestępcę .

Niestety w dalszym ciągu   
rozpatrujące te 26 spraw  Pro-
kuratura Okręgowa w Zielonej  
Górze Daria (*) wykonała 
poleceń Prokuratora Krajo-
wego  ani Sądu Rejonowego 
w  Grodzisku Wlkp. umorzy-
ła  postępowanie w sprawie 
PO IV 13. 2019, popełniając 
te  same błędy co poprzedni  
Prokuratorzy, a Sędzia Joanna 
(*) Sądu  Rejonowego w Ko-
ścianie rozpatrując  zażalenie  
w sprawie II Kp. 26.20 na 
umorzenie postępowania,  nie 
wnikając w  szczegóły „przy-
klepała sprawę ”         

W efekcie mam zniszczo-
nych 14 lat życia, które mo-

głem przeznaczyć na dobro  
rodziny i kraju jestem  pozba-
wiony zdrowia i majątku .

Sprawy się toczą od nowa, 
prokuratorzy i sędziowie „  
dalej walą głupa”  a  ostatnio  
przy tzw.  „ dobrej zmianie ” 
daje się odczuć realizację „ 
złotej myśl” Pani sędzi Ireny  
Kamińskiej cyt: „będę  szczera  
ja  pragnę  zemsty ” -  co  od-
czuwają niektórzy podsądni   -- 
przecież nic się nie stało. (sic?!) 

U K Ł A D Y,  K A S T A ,  
UKŁADY  - i  nic nie zrobisz 
??? !!!! wszyscy wiedzą, że   
większość Sędziów pracuje  
uczciwe, ale mimo tego refor-
ma wymiaru sprawiedliwości    
jest konieczna by wyzbyć się   
„czarnych owiec” ,  które  psują  
opinie całemu Wymiarowi  
Sprawiedliwości  (sami się  
wybierać  i  sami  siebie  sądzić  
„ma  być  jak  było” !!!!!!! 

Stanisław  Mączkowski
(*) – osoby  „prawnie” nietykalne

P.S.   większość  forowiczów  fb oczeki-
wało  na  odpowiedź  „dobrego  Józia”  

-  niestety   też  się  zawiodłem 

Kto zła nie karze, każe je czynić
Leonardo da Vinci

Potrzeba  długotrwałych  środków    
przeciwko  ciągłym  i  pieniących  
się niegodziwościom, nie  po to, 

żeby ustały,  lecz   by  nie  odniosły  
zwycięstwa .

Lucjusz  Anneusz  Seneka 
*nie  wolno  wymieniać  nazwiska 

Właściciele firmy i sędziowie zniszczyli mi 14 lat życia
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TOMASZ BRYCHCY
ul. Poznańska 34 ,Grodzisk Wlkp.
tel. 601 668 680

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 

nagrobki granitoweszeroka gama wyrobów
remonty, renowacje
galanteria nagrobków
lampy, wazony, liternictwo itp.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”

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

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

Rakoniewice ul. Dworcowa 5


