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

PROFESJONALNY PARTNER

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

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

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

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

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
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BEZPŁATNY

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

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

Zakochaj się w Rakoniewicach!

Urząd Miejski Gminy Rakoniewice: Osiedle Parkowe 1, 62-067 Rakoniewice
Tel. 6144 41 002, fax 61 44 41 139       e-mail: sekretariat@rakoniewice.pl       www.rakoniewice.pl

Sprzedam pianino 
 Stan bardzo dobry ! Tel. 606 327 863
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Były przewodniczący Rady 
Miejskiej Leszna, szef lesz-
czyńskich struktur Prawa 
i Sprawidliwości Sławomir 
Szczot otrzymał od Prezy-
denta RP Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski. 
Odznaczenie przyznano mu 
na wniosek NSZZ Solidar-
ność. 

O odznaczeniu dla Sławomira 
Szczota poinformował były 
radny PiS Damian Szymczak. 
Wniosek o nadanie orderu 
złożyły leszczyńskie struktury 
Solidarności. Prezydent

Andrzej Duda odznacza-
jąc Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski 
Sławomira Szczota wskazał 
pola aktywności, które stały 
się powodem odznaczenia: 
działalność na rzecz odnowy 
ruchu harcerskiego, praca w 
odnowionym samorządzie 
terytorialnym oraz jego dzia-
łalność społeczna - napisał 
Damian Szymczak. 

Order Odrodzenia Polski 
to drugie pod względem star-
szeństwa państwowe odzna-

czenie cywilne. Krzyż Kawa-
lerski jest jego piątą klasą. 

-Jestem bardzo zaszczy-
cony, ale muszę zaznaczyć, 
że to odznaczenie to zasługa 

wielu osób, z którymi współ-
pracowałem, bardzo im za to 
dziękuję - powiedział Radiu 
Elka Sławomir Szczot. 

Radio Elka

Sławomir Szczot z Polonia 
Restituta Radio 

Wiceprezydent Leszna 
Piotr Jóźwiak został ofi-
cjalnie powołany w skład 
Trybunału Stanu. Wraz z 
pozostałymi 15 członkami 
tego organu został złożył 
ślubowanie w Sejmie. 

Trybunał Stanu jest konsty-
tucyjnym organem władzy 
sądowniczej w Polsce, zajmuje 
się egzekwowaniem odpo-
wiedzialności najwyższych 
urzędników w kraju za naru-
szenie Konstytucji lub ustaw. 
W listopadzie Sejm powołał 
skład trybunału na obecną 
kadencję parlamentu. W jego 
skład weszło 16 członków i 
dwóch wiceprzewodniczących 
(przewodniczącym TS jest 
Pierwszy Prezes Sądu Naj-
wyższego). Kandydatów pro-
ponowali Marszałek Sejmu lub 
grupy co najmniej 35 posłów. 
Kandydaturę Piotra Jóźwiaka 
zaproponowali posłowie Pra-
wa i Sprawiedliwości. 

Wiceprezydent Leszna jest 
doktorem prawa, autorem 
publikacji prawniczych, zanim 
zaczął pracę w samorządzie 
Leszna prowadził praktykę 
adwokacką. Funkcję członka 
Trybunału Stanu pełni spo-
łecznie. 

Uroczystość zaprzysiężenia 
nowych członków TS od-

była się w Sejmie. -Życzę, 
żeby Państwu nie zabrakło 
nigdy determinacji i woli do 
tego, aby jak najsumienniej 
wypełniać tę bardzo ważną 
i odpowiedzialną funkcję - 
powiedziała Marszałek Sej-
mu Elżbieta Witek gratulując 
nowo powołanym sędziom. 

Radio Elka

Piotr Jóźwiak w Trybunale Stanu 

Radni Leszna większością 
głosów odrzucili petycję 
o publikowanie protoko-
łów z posiedzeń komisji 
Rady Miejskiej. Zdaniem 
przewodniczącego RML 
Tomasza Malepszego mia-
sto wystarczająco infor-
muje obywateli o pracach 
samorządu. Opozycja 
postulowała jednak większą 
transparentność. 

Była to kolejna petycja w 
sprawie publikowania pro-
tokołów z posiedzeń komisji 
Rady Miejskiej w Biuletynie 
Informacji Publicznej. Autor 
domagał się też, żeby pisma 
kończące sprawy, którymi 
zajmuje się rada, publikowane 
były w Leszczyńskiej Biblio-
tece Cyfrowej. Sprawą zajęła 
się Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji, która większością 
głosów uznała petycję za bez-
zasadną. Taką rekomendację 
przedstawiła te w projekcie, 

który trafił na obrady Rady 
Miejskiej. 

-Oparliśmy się na argu-
mentacji przedstawionej przez 
przewodniczącego rady To-
masza Malepszego - powie-
działa podczas sesji Hanna 
Kotomska, przewodnicząca 
komisji - wynika z niej, że 
miasto spełnia zasady wy-
magania prawne dotyczące 
publikowania informacji z prac 
Rady Miejskiej. Jak dodała 
posiedzenia komisji są jawne, 
więc każdy zainteresowany 
może w nich uczestniczyć, zaś 
terminy posiedzeń są podawa-
ne do publicznej wiadomości. 
Zdaniem Tomasza Malepsze-
go realizacja petycji byłaby 
związana też z dodatkowymi 
kosztami, jakich wymagałoby 
przygotowanie protokołów do 
publikacji. Odrzucony został 
także pomysł umieszczania 
dokumentów w Leszczyńskiej 
Bibliotece Cyfrowej, gdyż - jak 
wyjaśnił dyrektor Miejskiej 

Biblioteki Publicznej Andrzej 
Kuźmiński - służy ona do pu-
blikacji dokumentów dotyczą-
cych dziedzictwa kulturowego 
naszego regionu. 

Z przedstawionymi argu-
mentami nie zgadzali się 
radni opozycji. -Nie mamy 
się czego bać - mówiła 
Adriana Machowiak (KO) - 
bądźmy transparentni, było to 
zarówno moje, jak i państwa 
hasło wyborcze. Przemysław 
Górzny (KO) dodał, że pro-
tokoły z posiedzeń komisji 
są publikowane w sąsiednich 
samorządach, zarówno w 
gminach wokół Leszna, jak 
i większych miastach Wiel-
kopolski. 

Ostatecznie jednak więk-
szość zdecydowała o odrzu-
ceniu petycji - za tym roz-
wiązaniem było 10 radnych 
PL18, PiS i Lewicy, przeciwko 
ośmioro radnych Koalicji Oby-
watelskiej. 

Radio Elka

Radni Koalicji Obywatelskiej 
chcą wprowadzenia w cen-
trum Leszna zakazu palenia 
w piecach paliwem stałym, 
głównie węglem i drewnem. 
- Przygotowujemy uchwałę 
intencyjną w tej sprawie – 
zapowiada radny Przemysław 
Górzny. Następnym krokiem 
byłby zakaz stosowania paliw 
stałych w całym mieście. 

Uchwała przygotowywana 
przez klub KO ma mieć cha-
rakter intencyjny, czyli zapo-
wiadającą dalsze rozwiązania 
prawne, zwłaszcza zmianę 
uchwały antysmogowej przyję-

tej przez Sejmik Wielkopolski 
dwa lata temu. -Chcielibyśmy 
w perspektywie od trzech 
do pięciu lat wprowadzić za-
kaz stosowania paliw stałych 
w centrum Leszna - mówi 
Przemysław Górzny. Radny 
zapewnia, że takie rozwiąza-
nie postulują zarówno miesz-
kańcy, jak i przedsiębiorcy ze 
Śródmieścia. Podobna uchwa-
ła obowiązuje od tego roku na 
przykład w Krakowie. 

Radny Górzny przyznaje, 
że wprowadzenie zakazu 
oznaczałoby konieczność wy-
miany bardzo wielu źródeł 

ciepła w mieście, co wiąże 
się ze sporymi nakładami 
finansowymi, zarówno dla 
budynków komunalnych, jak 
i prywatnych. -Liczymy tu na 
dofinansowanie zarówno z 
budżetu miasta, jak i państwa 
- mówi - najprawdopodobniej 
też w nowej perspektywie 
finansowej Unii Europejskiej 
będzie więcej pieniędzy na 
poprawę jakości powietrza. 
Jeśli uchwała zostałaby przy-
jęta, w kolejnych latach mia-
łaby być rozszerzona na całe 
miasto. 

Radio Elka

Rada odrzuciła petycję

Zakaz palenia węglem i drewnem   

Samorządowcy Leszna 
zastanawiają się nad kolej-
ną petycją skierowaną do 
Sejmu. Tym razem chodzi 
o finansowanie edukacji – 
ciężar ponosi miasto, choć 
bardzo wielu uczniów szkół 
średnich dojeżdża z sąsied-
nich powiatów. - Czeka nas 
poważna dyskusja o pienią-
dzach na oświatę – przy-
znaje prezydent Borowiak. 

Podczas dyskusji nad projek-
tem przyszłorocznego budżetu 
na Komisji Edukacji, Kultu-
ry i Sportu Rady Miejskiej 
Leszna jej przewodniczący 
Krystian Maćkowiak posta-
wił wniosek o debatę nad 
formułą finansowania oświaty 
w Lesznie. Jak wiadomo w 
przyszłym roku na edukację 
przeznaczone zostanie 230 
milionów złotych, czyli pra-
wie połowa ogólnych wydat-
ków miasta. -Radny Maćko-
wiak zwrócił uwagę na fakt, 
że bardzo duża część uczniów 
pochodzi spoza Leszna, w 

niektórych szkołach średnich 
jest to nawet 60 procent - 
powiedział Łukasz Borowiak 
- oczywiście otrzymujemy na 
nich subwencję, ale wystarcza 
ona na pokrycie tylko części 
kosztów. 

Samorządowcy Leszna 
zastanawiają się nad znale-
zieniem formuły umożliwia-
jącej dokładanie się sąsied-

nich powiatów do wydatków 
oświatowych. Dlatego chcie-
liby przygotować petycję do 
parlamentu, wzywającą do 
wprowadzenia do ustawy o 
finansowaniu zadań oświato-
wych zapisów umożliwiają-
cych dofinansowanie przez te 
powiaty, których mieszkańcy 
korzystają z bazy oświatowej 
w Lesznie. -Podobną dyskusję 

zapoczątkował już prezydent 
Zielonej Góry - mówi Łukasz 
Borowiak. 

Prezydent Leszna zazna-
cza, że „sąsiedzka pomoc” to 
tylko jeden z elementów, nad 
którymi powinni pochylić 
się samorządowcy Leszna w 
najbliższej przyszłości. Dys-
kusji wymaga bowiem wiele 
innych kosztownych dla bu-

dżetu wydatków oświatowych. 
-Powinniśmy podyskutować 
nad formułą klas sportowych, 
których w Lesznie jest bar-
dzo dużo - powiedział - inną 
kwestią jest międzynarodowa 
matura, która kosztuje nas 2 
miliony złotych, a przecież 
absolwenci tych klas po stu-
diach do Leszna wracają tylko 
na zjazdy absolwentów. 

Dyskusja na temat oświaty

Samorządowcy Leszna zastanawiają się nad 
znalezieniem formuły umożliwiającej dokła-
danie się sąsiednich powiatów do wydatków 
oświatowych.

„Samorządowcy Leszna zastanawiają się nad „Samorządowcy Leszna zastanawiają się nad 
znalezieniem formuły umożliwiającej dokła-„znalezieniem formuły umożliwiającej dokła-„

dżetu wydatków oświatowych. 

„
dżetu wydatków oświatowych. 

danie się sąsiednich powiatów do wydatków „danie się sąsiednich powiatów do wydatków „
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WULKANIZACJA I SERWIS OPON

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

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

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

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

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

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

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

Rakoniewice ul. Dworcowa 5

PRODUKCJA OKIEN 
I DRZWI Z PCV

ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY 
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

RATY!
CENY KONKURENCYJNE
Przyjmę uczni

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

tel. 68 384 27 75 
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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”

 Gmina Opalenica
16 grudnia w Kopankach, 
odbyło się wigilijne spotkanie 
członków i sympatyków Prawa 
i Sprawiedliwości z Panem 
Posłem Krzysztofem Czarnec-
kim. Spotkanie zorganizował 
koordynator PiS w powiecie 
nowotomyskim Pan Adam 
Frąckowiak. Wzięło w nim 
udział ok. 40 osób.

Wspaniała atmosfera udzie-

liła się wszystkim obecnym. 
Jak zawsze wspólne dziele-
nie się opłatkiem i serdeczne 
życzenia dostarczyły wiele 
radości. Nie zabrakło także 
tradycji miłej podniebieniu. 
A więc: barszczu, pierogów 
i rybki.

Pan Poseł Krzysztof Czar-
necki zdał relację z ostat-
nich tygodni pracy w sejmie. 
Poruszył tematy najbardziej 
gorące, takie jak sprawy są-

downictwa i służby zdrowia. 
Mimo przedświątecznego 
zabiegania, znalazł czas na to 
spotkanie. Każdy z uczestni-
ków  miał możliwość podzie-
lenia się swoimi problemami 
i uwagami. 

Serdecznie dziękujemy 
Panu Posłowi i czekamy na 
kolejne spotkania. Cieszymy 
się z dobrej współpracy z na-
szym reprezentantem w sejmie 
rzeczypospolitej. E. K.

Wigilijne spotkanie PiS

 Grodzisk Wlkp.
Podczas ostatniej w tym roku 
sesji Rady Powiatu Grodzi-
skiego, która odbyła się 17 
grudnia 2019 roku, Rada 
Powiatu przyjęła budżet na 
2020 rok. Wcześniej jego pro-
jekt zaopiniowała Regionalna 

Izba Obrachunkowa oraz ko-
misje Rady. Rada Powiatu w 
obecności 17 radnych podjęła 
uchwałę nr XIV/102/2019 w 
sprawie uchwały budżetowej 
Powiatu Grodziskiego na 
2020 rok. Dochody budżetu 
Powiatu Grodziskiego na rok 
2020 zaplanowano w kwocie 

49 868 956 zł, natomiast 
wydatki zaplanowano w wy-
sokości 48 654 156,98 zł. 
Różnica między dochodami i 
wydatkami w wysokości 1 214 
799,02 zł stanowi nadwyżkę 
budżetową, która przezna-
czona zostanie na spłatę rat 
kredytowych.

Budżet na rok 2020 przyjęty

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
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Czwartkowy wieczór 5 
grudnia, w Galerii na Pię-
trze Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w No-
wym Tomyślu zgromadził 
liczne grono miłych gości 
i wprowadził  w bibliotece 
świąteczny klimat. 

Otwarta bowiem została wy-
stawa pt. „RękoDZIEŁA”, 
prezentująca prace 15. nowo-
tomyskich twórczyń. Ręko-
dzieło według definicji jest 
wyrobem nieprzemysłowym, 
wytwarzanym własnoręcz-
nie i będącym pod wieloma 
względami dziełem o walorach 
artystycznych. Żeby je tworzyć 
trzeba niewątpliwie posiadać 
wyobraźnię, spore zdolności 
manualne i artystyczne, a tak-
że być niezwykle kreatywnym. 
Trzeba być po prostu artystą w 
swoim fachu. 

Na wystawie, która trwać 
będzie do Świąt Bożego Na-
rodzenia podziwiać można 
całą gamę wykonanych różny-
mi technikami artystycznych 
przedmiotów, które wyszyły 
spod złotych rąk pań: Moniki 
Heinrich, Gabrieli Helińskiej, 
Ludmiły Ilczenko, Doroty 
Wińczo-Koniecznej, Magda-
leny Mrozik, Karolki Nowak, 
Agaty Olender, Barbary Pato-
ry, Katarzyny Mrozik-Stefań-
skiej, Hanny Szulc, Małgorza-
ty Szurek, Soni Wójcik, Lidii 
Ziomkowskiej oraz Danuty 
Dziurli i Urszuli Teleszyńskiej 
z Sekcji Rękodzielniczej, dzia-
łającej w Klubie Osiedlowym 
nowotomyskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

Panie zaprezentowały mi-
sternie wyszywane haftem 
krzyżykowym i koralikowym 
obrazy, wzbudzające zachwyt 

frywolitkowe koronki, szy-
dełkowe cuda wśród, których 
prym wiodą modne barwne 
chusty, ozdoby choinkowe i 

maskotki, niebywale dekora-
cyjne  przedmioty wykonane 
techniką scrapbookingu quil-
lingu czy wyplecione z papie-

rowej wikliny. Na wystawie 
można także podziwiać: stwo-
rzone z niezwykłym smakiem 
anioły, którym nadano drugie 
życie, choinki i przywołujące 
sentyment z czasów dzieciń-
stwa misie, niekonwencjonalną 
ceramikę, gustowną biżuterię, 
interesujące obrazy i zaskaku-
jąco pomysłowe przedmioty z 
drewna. Każda z prac posiada 
swoisty, oryginalny charakter, 
a także przekazaną przy ich 
tworzeniu cząstkę serca i po-
zytywną energię. Wystawione 
prace mogą być także inspira-
cją na pomysłowy gwiazdkowy 
upominek.

Wśród ogólnego gwaru, 
zachwytów i kuluarowych 
rozmów znalazła się także 
chwila na ciepłą i klimatycz-
ną dedykację muzyczną w 
wykonaniu Katarzyny Klus, 
która doskonali swój talent w 
nowotomyskim Prywatnym 
Ognisku Muzycznym. Nie 
zabrakło też tradycyjnego lo-
sowania, tym razem licznych 
upominków, które przygoto-
wane przez twórczynie trafiły 
tego wieczoru do kilkunastu 
szczęśliwców.

Wystawa oprócz prezen-
tacji niewątpliwych talentów 
oraz licznych, mniej lub bar-
dziej tradycyjnych technik 
rękodzielniczych, ma także 
wymiar edukacyjny. Jak za-
powiada kurator wystawy 
Grażyna Matuszak:  „W naj-
bliższym tygodniu niektóre 
z twórczyń będą prowadzi-
ły w ramach wolontariatu 
warsztaty rękodzielnicze dla 
młodzieży. Mamy nadzieję, 
że dzięki ich umiejętnościom 
i  pasji uda się zachęcić młode 
osoby do tej formy twórczej 
działalności”.

Rękodzieła "złotych rąk"
Smakowite i  pachnące Świę-
tami spotkanie Językowego 
Pogotowia,  odbyło się w 
nowotomyskiej bibliotece w 
poniedziałkowy wieczór, 9 
grudnia.  W rodzinnej, bardzo 
ciepłej i przyjaznej atmosferze, 
toczyły się rozmowy na temat 
świątecznych planów i oby-
czajów. W tle płynęły polskie 
kolędy, a na stole królowały 
tradycyjne dania polskie i 
ukraińskie. Przypomnijmy, że 
spotkania z językiem polskim 
dla obcokrajowców odbywają 
się w bibliotece od 2017 r. 

Przez ten czas  zdążyły nawią-
zać się bliższe znajomości, a 
nawet przyjaźnie. Opiekunki 
Pogotowia: Izabela Putz i 
Grażyna Matuszak dbają o to, 
aby spotkania te były zawsze 
ciekawe i odbywały się w 
miłej atmosferze, przy słod-
kim poczęstunku. Na zajęcia 
przychodzą głównie Ukraińcy, 
ale coraz częściej pojawiają się 
również Białorusini. Wszyscy 
obcokrajowcy są mile widziani 
w progach biblioteki, gdzie 
zawsze mogą liczyć na pomoc 
i językowe wsparcie. 

Polsko-ukraińskie 
świętowanie

Obudziłem się sam o godzinie 
7.30. Spania było wystrczająco 
i nie było potrzeby wstawać 
tak wcześnie, bo leżenia było 
już dosyć, że aż boki bolały. 
Dawno już nie spałem tak 
długo, bo aż 13 godzin. Leżąc 
tak jeszcze w łóżku włączyłem 
radio i posłuchałem wiadomo-
ści z kraju. Wysłuchując tych 
wiadomości zrobiło mi się tak 
trochę smutno tym bardziej, 
że dzisiaj jest niedziela. Moja 
dziatwa na pewno szykuje się 
do kościoła na godzinę 10.00. 
Gdyż Sławek i Szymon są 
ministrantami i służą do mszy 
o tej godzinie. Na pewno już 
tęsknią i wyczekują na swo-
jego tatusia. Minęło już parę 
niedziel i nie mieliśmy ze sobą 
żadnego kontaktu, bo nie nie-
stety nie ma takiej możliwości. 
Ale jestem dobrej myśli i na 
pewno na następną niedzielę 
będziemy wszyscy razem. Po 
godzinie 9.00 przyszedł do 
mnie Władek i poszliśmy się 
umyć do umywalni zakłado-
wej. Po śniadaniu zabrałem 
się do pisania dalszych wspo-
mnień, natomiast Władek z 
nudów umył obydwa samo-
chody i przyczepy, przynosząc 
wodę w wiadrach z pobliskiego 
strumyka. Burty aluminiowe 
wyszorował piskiem i były 
prawie jak nowe. Dał sobie 
czas i skończył to mycie po 
godzinie 16.00. Następnie za-
brał się do szykowania obiadu. 
Ugotował ziemniaki, zrobił sos 
z ostatniego słoika z pieczo-
nym mięsem i jugosłowiańską 
kiszoną kapustą. Tym razem 
z tymi ziemniakami to trochę 
przesolił. Ale trudno. Można 
było to zjeść. Władek jest tutaj 
na etacie kucharza i zaopatrze-
niowca. Po tym słonym obie-

dzie przyniósł ciastka i piwo. 
Szło wytrzymać. A ja dzisiaj 
dużo napisałem. Władek tak 
siedział ze mną do godziny 
19.00. Po czym szykował się 
do wyjścia, chcą iść spać. Na 
odchodne powiedział: „mam 
nadzieję ,że doczekam się tych 
Twoich wspomnień i razem 
przeżytych dni”. Ja pisząc jesz-
cze dalej te stare zaległości i 
opisując te nasze wspólne dzie-
je przesiedziałem do godziny 
2.30. Po czym położyłem się 
spać, ale śpik mnie jakoś nie 
morzy. Odmówiłem pacierz, 
pomyślałem o mojej rodzince 
no i tak zasnąłem.

Spałem do godziny 9.00 
nie nastawiając budzika. Po 
porannej toalecie, czyli umyciu 
się wodą z plastikowej becz-
ki, która była podwieszona 
z prawej strony do podłogi 
samochodu. Beczka ta była o 
pojemności 70 litrów. Wody 
tej wystarczyło do mycia na 
7 dni, np. na objechanie Ira-
ku, po czym tankowało się 
ją dopiero po wjechaniu do 
Turcji lub na jakieś polskiej 
budowie. Wodę natomiast do 
picia i gotowania miałem w 
10 litrowych plastikowych 
kanisterkach które miałem w 
kabinie. Miałem zawsze takie 
cztery kanisterki w kabinie. 
Jeżdżąc do Iraku i stojąc na 
Urzędzie Celnym w Bagda-
dzie zdarzało się że często, a 
zwłaszcza latem gdzie tempe-
ratura w cieniu wynosiła 50 
stopni Celsjusza i tak nie kiedy 
gdy niektórym kierowcom 
kończyła się woda to potrafili 
w nocy przychodzić z bańkami 
i upuszczali nam wodę. Ale 
wspominając tak o tej wodzie 
która ma tutaj ogromne zna-
czenie to przypomniało mi 

się jak jechałem w 1980 roku 
pierwszy raz na bliski wschód 
do Kuwejtu przez Syrię.  W 
Iraku tankując olej napędowy 
za 100 litrów tego paliwa pła-
ciłem 4 dinary irackie, a za 15 
litrów wody z kranu również 
zapłaciłem 4 dinary. Jeden 
dinar iracki był wart 3 dolary 
amerykańskie. Przelicznik był 
ogromny i wówczas dało mi 
to do myślenia jak jest tutaj 
ceniona woda. No niestety to 
wszystko trzeba było przeżyć. 
Jaki nasz organizm ludzki jest 
elastyczny, że można przeżyć 
niekiedy w tak skrajnych wa-
runkach od minus 44 stopnie 
do plus 50 stopni w cieniu, a w 

słońcu temperatura przechodzi 
ponad  60 stopni.  Na ten temat 
można by było napisać jeszcze 
jeden pamiętnik z jazdy latem 
do Iraku. Ale niestety na razie 
muszę ten skończyć. Może 
kiedyś będzie to pamiętnik 
z prawdziwego zdarzenia z 
załączonymi do tego licznymi 
zdjęciami. Pisząc te wspo-
mnienia przyszedł Władek 
i mówi że był na portierni i 
na razie ma czekać aż oni go 
zawołają. Po godzinie 13.00 
przyszedł portier do Władka i 
kazał wjechać pod załadunek. 
Tak sobie pomyślałem, że gdy 
Władka załadują to będzie już 
wieczór i dzisiaj nie będziemy 

wyjeżdżać do Sztipu na Urząd 
Celny, tylko wyjedziemy jutro 
rano, a po odprawie ruszymy 
już do kraju. No i znowu za-
brałem się do spisywania tych 
moich wspomnień. Po godzi-
nie 20.00 Władek wyjechał 
z zakładu i jak się okazało 
to nie był jeszcze całkowicie 
załadowany. Doładunek ma 
jutro i to też nie zaraz z rana. 
Tylko około godziny 10.00. 
Znowu nici z mojego planu. 
Jak Władek opowiadał to w 
czasie jego załadunku były 
załadowane dwa samochody 
jugosłowiańskie, tylko że one 
miały one inne akumulatory 
i wiozły je do Francji. Jakość 
ich produkcji musiała być 
dobra. No niestety musimy 
czekać do jutra. Zrobiliśmy 
obiado-kolację, posiedzieliśmy 
do godziny 22.00, po czym 
poszliśmy spać.

Rano wstając widzę że na 
parkingu stoją dwa bułgarskie 
samochody, zapewne też po 
akumulatory. Musiały przy-
jechać w nocy, gdyż ich nie 
słyszałem. Dzisiaj ze spoko-
jem poszliśmy do zakładowej 
umywalni skorzystać z ciepłej 
wody i się ogolić. Po śnia-
daniu siedziałem u Władka 
planując że powinniśmy do-
jechać do Sztipu. Na pewno 
już dzisiaj się nie odprawimy 
ale może zdążymy chociaż 
złożyć dokumenty. O godzi-
nie 11.00 przyszedł portier i 
kazał Władkowi wjechać pod 
załadunek. Po godzinie 15.00 
Władek przyjechał na parking 
załadowany i miał załadunek 
do hurtowni w Bielsku Białej, 
a ja mam ładunek do Torunia. 
Pasuje mi to, bo będę mógł 
jechać przez Poznań. Mo-
gliśmy wybrać sobie dowol-

ne miejscowości, aby jechać 
chociażby w pobliżu naszych 
domów. Po krótkiej przerwie 
ruszyliśmy do Sztipu. Droga 
tutaj jest bardzo wąska i kręta. 
Mijając się z samochodami 
osobowymi musimy zwalniać 
i w miarę możliwości zjeżdżać 
na skraj drogi. Dobrze że nie 
musieliśmy się mijać z innym 
samochodem ciężarowym. Ale 
po dojeździe do Probistipu dro-
ga znacznie się polepszyła. Po 
przyjeździe do Sztipu na Urząd 
Celny zdążyliśmy zdać doku-
menty. Celnicy jugosłowiańscy 
powiedzieli nam że odprawa i 
założenie plomb będzie jutro. 
A więc jest dobrze. Ustawili-
śmy się na małym parkingu 
i zrobiliśmy obiado-kolację 
po czym poszliśmy do małej 
knajpki na piwo i rakije. Była 
to mała restauracyjka z mały-
mi oknami, okrągłymi stołami 
i trzema krzesłami oraz cha-
rakterystyczną jugosłowiańską 
muzyką która leciała z małego 
radia. Właściciel tej restaura-
cyjki był bardzo miły i przy-
siadł się do nas, wypytując kto 
my jesteśmy i gdzie jedziemy. 
No i tak posiedzieliśmy do 
godziny 20.00, po czym ure-
gulowaliśmy rachunek płacąc 
dinarami jugosłowiańskimi. 
Byliśmy już w lepszym na-
stroju. Humory znacznie nam 
się poprawiły, ale nie tylko po 
wypiciu piwa i rakii. Cieszyli-
śmy się że jutro już ruszamy 
do kraju. A ja jeszcze tylko 
opiszę ten dzisiejszy dzień i 
położę się spać. 

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

Wspaniały kawałek historii polskiego transportu (cześć 45)
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Sukces Powstania Wiel-
kopolskiego miał nie tylko 
ojców, ale miał także matki, 
o których historia rzadko 
wspomina, skupiając się na 
męskich bohaterach walk i 
czynach bitewnych. 

Tymczasem niepodległość 
Wielkopolski była możliwa za-
równo dzięki wieloletniemu za-
angażowaniu kobiet w pracę u 
podstaw, jak i udziałowi kobiet 
w wysiłku zbrojnym. To ko-
biety organizowały i tworzyły 
zaplecze sanitarno-medyczne, 
organizowały i obsługiwa-
ły kuchnie polowe, tworzyły 
pocztę polową, odpowiadały 
za łączność jako telegrafistki 
na pocztach i dworcach kole-
jowych, a gdy zaistniała taka 
potrzeba, stawały do boju. 

„Podczas zorganizowanej 
w maju w Urzędzie Marszał-
kowskim konferencji pt. „Nie 
tylko z bronią w ręku”, która 
była poświęcona ogromnej 
roli, jaką kobiety odegrały 
w Powstaniu Wielkopolskim 
podkreślałem, że nadszedł 
czas, aby zacząć wzbogacać 
oficjalną narrację na temat 
tego wydarzenia i uwzględniać 
udział kobiet w jego sukcesie. 
Dlatego tegoroczna wysta-
wa na wejściu do budynku 

Urzędu Marszałkowskiego 
jest poświęcona w całości 
działalności kobiet – bohaterek 
Powstania Wielkopolskiego. W 
ten symboliczny sposób chce-
my oddać im hołd”, podkreśla 
Marek Woźniak, Marszałek 
Województwa Wielkopol-
skiego. 

Na zdjęciach znajdą Państwo 
żeńską drużynę skautową. 
Przypomnijmy, że to skautki 
w czasie zajęć polowych były 
szkolone w zakresie służby 
wywiadowczej, kurierskiej, 
łączności i sanitarno-opiekuń-
czej. Współpracowały z młody-
mi spiskowcami z organizacji 
UNIA, m.in. śledząc tajnych 
milicjantów przez cały okres 
bezpośrednio poprzedzający 
powstanie. Także Bogusławę 
Zagórską („siostrę Bogdę”) – 
pielęgniarkę, która na wieść 
o wybuchu powstania zdecy-
dowała się poświęcić opiece 
nad rannymi jako starsza pie-
lęgniarka. Galerię dopełniają 
Izabela Drwęska – organizator-
ka kobiecej służby medycznej i 
sanitarnej w Poznaniu, podczas 
powstania twórczyni kobiecego 
oddziału Polskiego Czerwone-
go Krzyża i jego przewodniczą-
ca oraz fotografia sióstr wraz 
z podopiecznymi szpitala w 
Miejskiej Górce.

Skąd Św. Mikołaj zna nasze 
adresy? Skąd wie, kto był 
grzeczny? Czy pakowanie 
prezentów i wysyłanie ży-
czeń podlega ochronie? Czy 
wizerunek Mikołaja jest 
dobrem publicznym? - czyli 
prawo autorskie w przed-
świątecznej gorączce

6 grudnia, to moim zdaniem 
data, od której można bez 
wstydu mówić o okresie świą-
tecznym i na ten temat pisać. 
Pochłonięci prezentową i ku-
linarną gorączką często zapo-
minamy, że w grudniu obo-
wiązuje nas takie samo prawo, 
jak w innych miesiącach roku. 
Prezenty, kartki świąteczne, 
czy w końcu same opakowania 
podarków, podlegają ochronie 
na takich samych zasadach, 
jak wszystkie inne produkty, 
a ich symboliczne konotacje 
nie usprawiedliwiają naruszeń 
prawa.

Zgodnie z tym, co na wcze-
snym etapie naszego życia 
opowiadają nam rodzice oraz 
różne kreskówki, prezenty, 
które Św. Mikołaj przynosi 
dzieciom, produkowane są w 
specjalnej fabryce obsługiwa-
nej przez bliżej nieokreślone 
humanoidalne elfy czy skrzaty. 

Problem w tym, że te pro-
dukty łudząco przypominają 
te, które można kupić w nor-
malnych, ludzkich sklepach. 
Jakby tego było mało, pomoc-
nicy Świętego umieszczają 
logotypy znanych marek na 
wyprodukowanych przez sie-
bie klockach czy konsolach 
video. Z punktu widzenia 
prawa, produkt podrobiony 
to towar, na którym widnieje 

oznaczenie, np. logo czy napis, 
taki sam, jak zarejestrowany 
znak towarowy lub którego 
istotne cechy są identyczne, 
pod warunkiem, iż są to pro-
dukty z tej samej kategorii.

Oczywiście, żeby można 
mówić o podróbce, umiesz-
czenie oznaczenia musi nastą-
pić bez wymaganego zezwo-
lenia, np. w postaci licencji. 
Zakładając, że Mikołaj wraz 
ze zgrają elfów nie respektują 
prawa własności intelektual-
nej, należy z całą stanowczo-
ścią stwierdzić, że dochodzi tu 
poważnych naruszeń – mówi 
o tym np. art. 305 ustawy 
prawo własności przemysłowej 
– „kto, w celu wprowadzenia 
do obrotu, oznacza towary 
podrobionym znakiem towa-
rowym, w tym podrobionym 
znakiem towarowym Unii 
Europejskiej, zarejestrowanym 
znakiem towarowym lub zna-
kiem towarowym Unii Euro-
pejskiej, którego nie ma prawa 
używać lub dokonuje obrotu 
towarami oznaczonymi takimi 
znakami, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do 
lat 2.” W tym miejscu, warto 
również przytoczyć art. 115 
ustawy o prawie autorskim 
– „kto przywłaszcza sobie 
autorstwo albo wprowadza w 
błąd co do autorstwa całości 
lub części cudzego utworu 
albo artystycznego wykona-
nia, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do 
lat 3. Tej samej karze pod-
lega, kto rozpowszechnia 
bez podania nazwiska lub 
pseudonimu twórcy cudzy 

utwór w wersji oryginalnej 
albo w postaci opracowania, 
artystyczne wykonanie, albo 
publicznie zniekształca taki 
utwór, artystyczne wykonanie, 
fonogram, wideogram lub na-
danie.” Sytuacja robi się jesz-
cze bardziej skomplikowana, 
gdy w liście dziecko zażyczy 
sobie np. płytę muzyczną 
albo grę komputerową. Wtedy 
mamy bowiem do czynienia z 
jawnym piractwem, które, w 
przypadku produkcji kompu-
terowych, jest ścigane osobny-
mi przepisami m.in. art. 278 
§ 2 - „kto bez zgody osoby 
uprawnionej uzyskuje cudzy 
program komputerowy w celu 
osiągnięcia korzyści majątko-
wej podlega karze pozbawie-
nia wolności od 3 miesięcy do 
5 lat”. Przepis wskazuje, że 
uzyskanie programu kompu-
terowego nie musi się wiązać 
z fizycznym zaborem nośnika, 
może polegać na sporządzeniu 
kopii tego programu i wyko-
rzystywaniu przez inną osobę. 
Historię nielegalnej dystry-
bucji multimediów opisywa-
łem tutaj --> https://www.
legalnakultura.pl/pl/prawo-w
-kulturze/prawo-w-praktyce/
news/2839,od-romantycznych
-aktywistow-do-miedzynaro-
dowych-przestepcow, także 
zainteresowanych bardziej 
szczegółowym zgłębieniem 
tematu, odsyłam tamże. Warto 
jednak wspomnieć, iż ko-
rzystając z legalnych źródeł 
kultury (bazę takich źródeł 
można znaleźć np. pod tym 
linkiem -> https://www.legal-
nakultura.pl/pl/legalne-zrodla) 
wspieramy twórców i artystów 
oraz przyczyniamy się do 

rozwoju tej niezwykle ważnej 
strefy naszego społecznego 
życia. 

A czy zastanawialiście się 
kiedyś skąd Św. Mikołaj zna 
nasze adresy? Albo skąd wie, 
kto był grzeczny? Z prawnicze-
go punktu widzenia, wygląda 
to na naruszenie przepisów 
RODO. I to właśnie tu na 
chwilę się zatrzymam, gdyż 
nie będę wchodził w prawne 
aspekty stalkingu. W kontek-
ście ochrony danych osobo-
wych warto się przyjrzeć już 
bardziej przyziemnej kwestii 
wysyłania kartek świątecz-
nych. Powszechną praktyką 
w przedświątecznym okresie, 
jest wysyłanie przez różne 
firmy życzeń lub prezentów 
do swoich klientów. Adre-
sy odbiorców znajdują się w 
bazach przedsiębiorstw ze 
zgoła innych powodów niż 
chęć otrzymania kartki raz do 
roku. Powstaje pytanie - czy to 
jest w ogóle zgodne z obecnie 
obowiązującymi przepisami? 
RODO wprowadziło sześć 
podstaw przetwarzania danych 
osobowych. Obok najbardziej 
znanej, jaką jest zgoda wła-
ściciela danych, ustawodawca 
wprowadził również enigma-
tyczną kategorię „uzasadnio-
ny interes administratora” 
- czyli firmy, która decyduje 
się na taką formę kontaktu. 
Interesem jest w tym wypadku 
chęć wspólnego świętowania i 
dzielenia się atmosferą świąt. 
Wymienienie się życzeniami 
czy prezentami jest akcepto-
wanym, a nawet oczekiwanym 
działaniem – także w kon-
taktach biznesowych. Sprawa 
wygląda trochę inaczej, gdy 

weźmiemy pod uwagę formę 
składania życzeń. W sytu-
acji, w której firma chciałaby 
wysłać świątecznego maila, 
wtedy musi liczyć się z obo-
wiązkiem posiadana zgody 
odbiorcy – zgodnie z ustawą o 
świadczeniu usług drogą elek-
troniczną. Nie jest to jednak 
w 100% jasne, gdyż przepisy 
mówią o „informacji handlo-
wej”, lecz cześć komentatorów 
wskazuje, iż budowanie relacji 
biznesowych poprzez wysyła-
nie właśnie życzeń może być 
zinterpretowane jako forma 
marketingu. Z uwagi na ry-
zyko uznania, że na gruncie 
przepisów UŚUDE wysyłka 
e-maila z życzeniami wymaga 
uzyskania zgody, takie maile 
do klientów detalicznych (kon-
sumentów) z ostrożności lepiej 
wysyłać jednak wyłącznie do 
osób, których dane znajdują się 
w naszej „bazie marketingo-
wej” (tj. konsumentów, którzy 
wyrazili zgodę na otrzymy-
wanie informacji handlowej).

Ciekawym aspektem są rów-
nież opakowania prezentów, 
które w dzisiejszych czasach są 
niezwykle ważnym elementem 
całego świątecznego procesu. 
Coraz częściej można spotkać 
się z specjalnymi punktami, 
które oferują indywidualne i 
twórcze opakowanie upomin-
ków. Czy zatem sam sposób 
pakowania (sposób wyrażenia) 
może być uznany za utwór i 
podlegać ochronie? Jak się 
okazuje, może. Wystarczy, 
żeby spełniał podstawowe 
wymogi z ustawy o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych 
– musi być twórczy i posiadać 
indywidualny charakter. Piszę 

o tym dlatego, iż niewiele osób 
wie o tym, że powszechnie 
używany wizerunek Św. Miko-
łaja jako brzuchatego brodacza 
w czerwonym wdzianku, zo-
stał stworzony dopiero w 1931 
r. na potrzeby kampanii rekla-
mowej Coca-Coli. Oznacza to, 
że prawa do wizerunku tej po-
wszechnie znanej postaci na-
leżą właśnie do tej korporacji 
i umieszczając go na torebkach 
prezentowych, teoretycznie 
narażamy się na odpowie-
dzialność karną i cywilną. 
Teoretycznie, bo jak mówi 
Iwona Jacaszek – dyrektor 
korporacyjny Coca-Cola HBC 
Polska „wizerunek św. Miko-
łaja jest dobrem publicznym. 
To, że powszechnie używa się 
obrazu Mikołaja inspirowane-
go tym wypromowanym przez 
Coca-Colę, bardzo nas cieszy. 
Ten wizerunek się spodobał, a 
my nie uzurpujemy sobie pra-
wa do niego. Jeszcze raz więc 
podkreślę, że nie pobieramy 
żadnych opłat z tytułu jego 
wykorzystania”. Wiadomo, 
że korporacjom nie należy 
pod żadnym pozorem ufać, 
ale rzeczywiście jeszcze nie 
słyszałem o przypadku docho-
dzenia roszczeń do wizerunku 
Św. Mikołaja. 

Autor:  Paweł Kowalewicz, prawnik 
w Fundacji Legalna Kultura

 
Publikacja powstała w ra-
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Kobiety w Powstaniu 
Wielkopolskim

Skąd Św. Mikołaj zna nasze adresy?

Warsztaty Terapii Za-
jęciowej z Rakoniewic i 
Grodziska Wlkp. otrzy-
mały nowe busy przy-
stosowane do przewozu 
osób niepełnosprawnych. 
W dniu 5 grudnia odbyło 
się uroczyste przekazanie 
samochodów w Zajeździe 
„U Bogdana” w Rakonie-
wicach. 

Gospodarze czyli Stowarzy-
szenie Pomocy Dzieciom 
„SERCE” w Rakoniewicach 
oraz Polskie Stowarzyszenie 
na rzecz Osób Niepełnospraw-
nych Intelektualnie KOŁO w 
Grodzisku Wlkp. gościło pod-
czas uroczystości m.in. Annę 
Skupień dyrektor Wielkopol-
skiego Oddziału PFRON, J.F. 
Libickiego Senatora RP, Kil-
lion Munyama Posła na Sejm 
RP, Krzysztofa Czarneckiego 
Posła na Sejm RP, Mirosława 
Stachowiaka Prezesa NBS 
w Rakoniewicach oraz Bro-
nisława Chałupkę. Podczas 
uroczystości uczestniczył Ks. 
Proboszcz D. Litkowski z 
Rakoniewic, Ks. Proboszcz C. 

Bukowski z Grodziska Wlkp. 
oraz Mariusz Zgaiński Staro-
sta Powiatu Grodziskiego, Ho-
norata Kozłowska Burmistrz 
Gminy Wielichowo, dr Gerard 
Tomiak Burmistrz Gminy Ra-
koniewice, Piotr Halasz Wójt 
Gminy Kamieniec, Marcin 

Brudło Wice Burmistrz Gmi-
ny Grodzisk Wlkp., Hanna 
Kaczmarek Sekretarz Gminy 
Granowo. Zaproszeni zostali 
również przedstawiciele Rad 
Gmin i Powiatu.  Podczas 
uroczystości odbyło się krót-
kie przedstawienie realizacji 

zadań w ramach Programu 
„Wyrównywania różnic mię-
dzy regionami III” do którego 
przystąpiły stowarzyszenia 
przy pomocy Starostwa Po-
wiatu Grodziskiego. Dzięki 
wspólnemu zaangażowaniu 
stowarzyszeń oraz starostwa 
w partnerstwie 5 gmin: Wie-
lichowo, Rakoniewice, ka-
mienie, Grodzisk Wlkp. oraz 
granowo Warsztaty otrzymały 
dofinansowanie na zakup 2 
busów. Jeden zakupiony bus 
to koszt ok. 155 tyś. zł, z 
czego 80 tyś zł to dofinanso-
wanie z PFRON, 52 tyś. zł do-
finansowanie Starostwa oraz 
Gmin, natomiast pozostałe 
ok. 23 tyś. zł pokryte zostało 
ze środków własnych stowa-
rzyszeń. Łączna kwota zakup 
2 Fordów Transit Custom to 
ok. 310 tyś zł. W przypadku 
busa WTZ z Rakoniewic 
szczególne podziękowania dla 
darczyńców, którzy w dużym 
stopniu pomogli pozyskać 
wymagane środki własne. 
Jednym z darczyńców jest 
Nadobrzański Bank Spółdziel-
czy w Rakoniewicach. 

Busy dla osób niepełnosprawnych
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Podczas ostatniej w tym 
roku sesji poznańscy radni 
przyjęli budżet miasta na 
2020 rok. Za taką decyzją 
było 23 radnych, przeciw - 
9, dwie osoby wstrzymały 
się od głosu. Radni przyjęli 
też Wieloletnią Prognozę 
Finansową dla Miasta 
Poznania - dokument, 
który pozwala wstępnie 
zaplanować pieniądze na 
najważniejsze inwestycje w 
kolejnych latach.

Na realizację wydatków za-
planowano 5,15 mld zł, w tym 
na wydatki bieżące 3,8 mld 
zł, a na majątkowe - 1,35 mld 
zł. Wzrost wydatków bieżą-
cych w przyszłym roku jest 
konsekwencją decyzji władz 
centralnych. O ponad 55 proc. 
wzrosną one w obszarze zadań 
zleconych z zakresu admini-
stracji rządowej (to kolejny 
skutek rozszerzenia programu 
Rodzina 500 plus). Wzrosną 
też wydatki na oświatę, co 
wynika z dodatkowego rocz-
nika w pierwszych klasach 
szkół średnich i podwyżek dla 
nauczycieli. W przyszłym roku 
miasto będzie musiało dołożyć 
na ten cel aż 572 mln zł - to 
aż 43,2 proc. potrzebnej na 
sfinansowanie oświaty kwo-
ty. Dochody budżetu miasta 
zaplanowano na 4,38 mld zł, 
w tym dochody bieżące na 4,1 
mld zł. Plan dochodów mająt-
kowych ustalono na 278 mln 
zł, w tym dotacje na inwestycje 
z budżetu UE wyniosą aż 152 
mln zł.

W 2020 roku najwięcej pie-
niędzy miasto wyda na drogi i 
komunikację zbiorową - ponad 

1,88 mld zł. To niemal jedna 
trzecia wszystkich wydatków. 
Takie rozwiązanie pozwoli na 
rozwijanie zrównoważonego 
transportu w całym mieście. 
Niewiele tylko mniej, bo 1,34 
mld zł pochłonie oświata. 
Trzecią pod względem wiel-
kości pozycją są pieniądze na 
politykę społeczną, zdrowotną 
i rodzinną - tu wydatki wynio-
są ponad 1 mld zł. Ponad 242 
mln zł miasto wyda na ochronę 
środowiska i gospodarkę ko-
munalną, a ponad 174,7 mln zł 
na kulturę i ochronę dziedzic-
twa narodowego. Gospodarka 
przestrzenna, gospodarka nie-
ruchomościami i rewitalizacja 
pochłoną ponad 163,4 mln zł, a 
sport - ponad 110 mln zł.

Mimo bardzo trudnej sy-
tuacji dotyczącej wydatków 
bieżących w budżecie znalazły 
się pieniądze na ważne dla 
mieszkańców i mieszkanek 
Poznania inwestycje. Przewi-
dziano na nie łącznie ponad 
1,35 mld zł. Jednym z priory-
tetów miasta będą działania 

związane z ochroną jakości 
powietrza, na które założono 
pięciokrotny wzrost środków. 
Aż 10 mln zł przewidziano 
na wymianę starych pieców 
na ekologiczne w lokalach 
prywatnych oraz kolejne 8 
mln na takie same wymiany 
w mieszkaniach miejskich. 
Łącznie na ochronę jakości 
powietrza miasto wyda aż 20 
mln zł. Aż 134 mln zł miasto 
wyda w 2020 roku na konty-
nuowanie budowy tramwaju na 
Naramowice. Kolejne 39 mln 
zł - na program Centrum, czyli 
remont dalszych odcinków 
ulicy Święty Marcin. Prawie 
35 mln zł pochłonie w 2020 
roku przebudowa torowiska 
na Wierzbięcicach, a 36,8 
mln - budowa węzła Nowa 
Naramowicka. Ponad 30 mln 
zł zarezerwowano na prze-
budowę Rynku Łazarskiego, 
a ponad 26,4 mln na Węzeł 
Grunwaldzka.

Ponad 12,3 mln zł miasto 
przeznaczy na budowę chod-
ników, a ponad 1,5 mln zł 

na rewaloryzację zieleni w 
śródmieściu. Zaplanowano też 
ponad 34,8 mln zł na budowę 
dróg rowerowych. Na budowę, 
renowację i rewaloryzację 
parków i zieleńców w budżecie 
zaplanowano ponad 11,7 mln 
zł, do tego ponad 1,9 mln zł na 
ogród miododajny na Cytadeli. 
W przyszłym roku miasto 
zamierza również wydać z 
budżetu 24,4 mln na budowę 
Centrum Szyfrów Enigma i 6,2 
mln zł na renowację i adaptację 
Fortu VII w Poznaniu.

W budżecie na 2020 rok 
znalazły się również pieniądze 
na budowę sal gimnastycznych 
przy ZS z Oddziałami Sporto-
wymi nr 1 i 5 - odpowiednio 
4,4 i 2,4 mln zł. Ponad 5,9 mln 
zostanie przeznaczone na mo-
dernizację i rozbudowę Przed-
szkola nr 121. Nie zabraknie 
też inwestycji sportowych 
(pływalnia na os. Zwycięstwa 
- 20 mln zł czy modernizacja 
bieżni lekkoatletycznej na sta-
dionie na Golęcinie - 4,5 mln 
zł) i tych przeznaczonych dla 
seniorów - jak Dom Pomocy 
Społecznej przy ul. Żołnierzy 
Wyklętych (10,7 mln zł w 2020 
roku).

Budżet został zaplanowany 
z deficytem w wysokości 769 
mln zł, który w sposób natu-
ralny jest pochodną wielkości 
inwestycji zaplanowanych na 
2020 rok.

Co czeka mieszkańców Po-
znania w 2020 r.: m.in. wyższe 
ceny biletów komunikacji 
miejskiej,  wzrost opłaty w 
strefie miejskiego parkowania, 
a także droższe bilety wstępu 
do Palmiarni i ZOO…

Roman Szymański

Budżet Poznania 2020 - uchwalony 

„Grześ ma 10 lat i walczy ze złośli-
wym nowotworem mózgu-rakiem 

splotu naczyniówkowego. 
Jako rodzice prosimy o pomoc 

finansową na rehabilitację 
i dalsze leczenie Grzesia. 

Pomóż Grzesiowi i wpłać 
chociaż grosz na konto 

18 1160 2202 0000 0003 0483 5202 
z dopiskiem „dla Grzesia”. 

Dziękuję za każdą okazaną pomoc. 
Tata, Marcin Schulz.

POTRZEBNA POMOC 
DLA GRZEŚIA
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Jest taki okres w roku, 
w którym jedyną muzyką 
jaką wydaje nam się słyszeć 
są świąteczne hity i kolędy. 
Rozgłośnie radiowe ukła-
dają specjalne playlisty, 
centra handlowe umilają 
zakupy jedwabistym głosem 
George’a Michaela, a mo-
tywy znane z kolęd wprost 
wylewają się z reklam i ko-
ściołów. Jak to zazwyczaj 
bywa, niewiele osób zdaje 
sobie sprawę, że utwory 
świąteczne, to dalej utwory 
w rozumienia prawa autor-
skiego, a korzystanie z nich 
podlega w dużym stopniu 
takim samym zasadom, jak 
w przypadku normalnej 
twórczości.
 
Kolędy były pierwotnie pie-
śniami noworocznymi, które 
dopiero z biegiem czasu zo-
stały wchłonięte jako element 
chrześcijańskiego obrządku 
liturgicznego. Sama etymo-
logia słowa (łac. calendae - 
dosłownie „pierwszy dzień 
miesiąca”) wskazuje na ich 
pre-chrześcijańską funkcję. 
Najstarsza zachowana polska 
kolęda, pochodząca z 1424 
roku, zaczyna się od słów 
„Zdrow bądź, krolu anielski”, 
a jej rękopis został odkryty 
w XIX w. w Bibliotece Zału-
skich w Petersburgu. Stałym 
czytelnikom Legalnej Kultu-
ry oraz osobom obeznanym 

z ochroną własności intelek-
tualnej, powinno się w tym 
miejscu zapalić światełko 
z napisem „domena publiczna”.

W polskim ustawodawstwie 
kwestia ta jest uregulowana 
w art. 36 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrew-
nych, zgodnie z którym „au-
torskie prawa majątkowe 
gasną z upływem lat siedem-
dziesięciu: (…) od śmierci 
twórcy”, a w odniesieniu do 
utworu słowno-muzycznego, 
jeżeli utwór słowny i utwór 
muzyczny zostały stworzo-
ne specjalnie dla danego 
utworu słowno-muzycznego 
– „od śmierci później zmar-
łej z wymienionych osób: 
autora utworu słownego albo 

kompozytora utworu muzycz-
nego.” Oznacza to, że po upły-
wie wskazanego okresu, dany 
utwór przechodzi do domeny 
publicznej i można z niego 
swobodnie korzystać. Należy 
jednak pamiętać, że swoboda 
nie oznacza dowolności, a do-
zwolone używanie ogranicza 
się do samej esencji utworu, 
czyli słów oraz muzyki (rozu-
mianej w tym kontekście jako 
zapis nutowy). Żeby nieco 
rozjaśnić – możemy wykorzy-
stać melodie oraz słowa kolęd 
np. do stworzenia własnych 
aranżacji i zrobienia z niej 
płyty, na której będziemy za-
rabiać. Użycie takich utworów 
w reklamie czy w centrum 
handlowym będzie z kolei 

wymagało uzyskania zgody, 
gdyż pomimo tego, że sama 
kolęda znajduje się w dome-
nie publicznej, sam fakt ich 
wykonania upoważnia nas do 
ochrony tzw. artystycznego 
wykonania (art. 85 – „Każ-
de artystyczne wykonanie 
utworu lub dzieła sztuki lu-
dowej pozostaje pod ochroną 
niezależnie od jego wartości, 
przeznaczenia i sposobu wy-
rażenia. (2) Artystycznymi 
wykonaniami, w rozumieniu 
ust. 1, są w szczególności: 
działania aktorów, recytato-
rów, dyrygentów, instrumen-
talistów, wokalistów, tancerzy 
i mimów oraz innych osób 
w sposób twórczy przyczy-
niających się do powstania 
wykonania). Sytuacja może się 
dodatkowo skomplikować, gdy 
w wydaniu płyty uczestniczy 
jakaś wytwórnia (producent), 
która zazwyczaj otrzyma 
status właściciela praw do fo-
nogramu – czyli dźwiękowego 
zapisu stworzonego przez nas, 
jako artystów wykonawców 
materiału. Wykorzystanie tak 
przygotowanej kolędy będzie 
zatem wymagało podpisania 
odpowiedniej umowy. Przed-
siębiorcy, którzy chcą, aby 
w ich lokalach rozbrzmiewała 
świąteczna muzyka muszą 
bowiem pamiętać, że pu-
bliczne rozpowszechnianie 
utworu, bez zgody twórcy jej 
nielegalne i stanowi podstawę 

odpowiedzialności zarówno 
cywilnej, jak i karnej.

 
A co z kolędami, do których 
prawa jeszcze nie wygasły? 
Jak się okazuje, nie wszystkie 
pastorałki są na tyle stare, żeby 
z automatu trafiły do domeny 
publicznej. Do tej kategorii 
należy np. utwórz lat 30. „Nie 
było miejsca dla Ciebie” czy 
kolęda o gwieździe z musicalu 
Kolęda Nocka z lat. 80, wo-
bec których należy stosować 
powszechne przepisy o pu-
blicznym rozpowszechnianiu. 
Utwory, które można zaliczyć 
do kategorii kolęd znajdują się 
także w artystycznym dorobku 
m.in. Zbigniewa Preisnera oraz 
Witolda Lutosławskiego. Co 
ciekawe. Ciekawostką może 
być również fakt, iż utwór 
„Scherzo h-moll op. 20 Fry-
deryka Chopina oparty jest na 
motywie melodycznym kolędy 
„Lulajże, Jezuniu”.

 
ZAiKS dopuszcza jednak nie-
odpłatne wykonywanie takich 
piosenek podczas np. imprez 
szkolnych czy akademickich 
oraz ceremonii religijnych, je-
żeli nie łączy się z tym osiąga-
nie pośrednio lub bezpośrednio 
korzyści majątkowych i artyści 
wykonawcy nie otrzymują 
wynagrodzenia. Oznacza to 
m.in., że organista wykonujący 
utwór podczas mszy, nie może 
otrzymać wynagrodzenia za 

ten konkretny wycinek swojej 
pracy (zbieranie na tzw. tacę 
jest powszechnie uznanym 
zwyczajem, który realizo-
wany jest nie tylko podczas 
mszy bożonarodzeniowych, 
w związki z czym nie może 
zostać uznany za pośrednie 
osiąganie korzyści majątkowej 
przy wykorzystaniu utworu). 
Dopuszczane, nieodpłatne 
wykonywania chronionych 
utworów – w tym wypadku 
objętych ochroną kolęd, wią-
że się z ich wykonaniem „na 
żywo”, nie dotyczy jednak 
odtwarzania. Za odtworzenie 
nagrania, wykonawcy oraz 
właścicielowi praw do fono-
gramu należy się stosowne 
wynagrodzenie – tutaj nie ma 
wyjątków, a identyczne prze-
pisy dotyczą zarówno kościo-
łów, jak i galerii handlowych.

 
Autor: Paweł Kowalewicz, prawnik 

w Fundacji Legalna Kultura
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Współpraca dwóch delegatur 
CBA doprowadziła do zatrzy-
mania trzech osób w związku 
ze śledztwem dotyczącym 
nadzoru nad SKOK Wołomin.

Funkcjonariusze CBA ze 
Szczecina i Krakowa zatrzy-
mali 3 osoby. Wśród których 
znaleźli się znany trójmiejski 
i warszawski adwokat, me-
nedżer i urzędnik państwowy 

wysokiego szczebla – w latach 
2004-2005 podsekretarz sta-
nu w Ministerstwie Skarbu 
Państwa oraz przedstawi-
ciel jednej z warszawskich 
firm. Prowadzone wspólnie 
z Prokuraturą Regionalną 
w Szczecinie postępowanie 
dotyczy nadzoru nad SKOK 
Wołomin w latach 2012-2014 
r., w tym powoływania się 

na wpływy w instytucji pań-
stwowej. Czynności odbyły 
się w Gdyni, Szczecinie i pod 
Warszawą. Obecnie prowadzo-
ne są przeszukania. Jeszcze 
dziś zatrzymane przez CBA 
osoby zostaną przewiezione 
do prokuratury, gdzie usłyszą 
zarzuty.

Jest to nowe śledztwo CBA 
o rozwojowym charakterze.

SKOK Wołomin. 3 osoby zatrzymane 

Siedem osób zatrzymanych 
przez funkcjonariuszy Cen-
tralnego Biura Antykorup-
cyjnego w ramach nowego 
śledztwa dotyczycącego niego-
spodarności w KWK Pniówek. 
Oszacowane straty sięgają pół 
miliona złotych.

Funkcjonariusze katowic-
kiej Delegatury CBA prowa-
dzą nowe śledztwo dotyczące 
doprowadzenia Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej S.A. do 
niekorzystnego rozporządze-
nia mieniem. W ramach tego 
postępowania agenci CBA 
zatrzymali siedem osób, w tym 
obecnego i 3 byłych pracowni-
ków KWK Pniówek piastują-
cych kierownicze stanowiska 
oraz 3 osoby reprezentujące 
firmy działające na Śląsku, 
które realizowały umowy na 

usługi i dostawy urządzeń do 
KWK Pniówek.

Zgromadzone materiały 
wskazują, że osoby piastujące 
stanowiska kierownicze w 
KWK Pniówek występowały 
do Zarządu JSW S.A. z wnio-
skami o przeprowadzenie prac, 
wiedząc, że ich wykonanie w 
danym czasie jest faktycznie 
niemożliwe, a na dalszym 
etapie potwierdzały ich wy-
konanie. Poświadczały też 
dostawy materiałowe, które 
faktycznie nie miały miejsca. 
Wszystko wskazuje na to, że 
szereg prac za wyłonionych 
wykonawców faktycznie reali-
zowali pracownicy kopalnia-
nego oddziału elektrycznego. 
Natomiast część z zamówio-
nych urządzeń, materiałów 
nie została dostarczona przez 

wykonawców, lub posiadały 
odmienne parametry technicz-
ne od zamawianych. Powołany 
w śledztwie biegły, oszacował 
powstałe w majątku Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej S.A. 
straty na kwotę blisko pół 
miliona złotych.

Umowy te dotyczyły mię-
dzy innymi remontu instalacji 
oświetleniowej w budynku 
suszarni flotokoncentratu, mo-
dernizacji mechanicznej wen-
tylacji wyciągowej w obiekcie 
zbiorników węgla surowego, 
wykonania nowej instalacji 
oświetleniowej w budynku 
załadowni węgla.

Zatrzymani zostaną prze-
wiezieni do Prokuratury Okrę-
gowej w Gliwicach. Tam usły-
szą zarzuty. Sprawa w dalszym 
ciągu jest rozwojowa.

Cztery osoby zatrzymane 
przez CBA w związku z dzia-
łaniem na szkodę Zakładów 
Chemicznych Police S.A. Wy-
sokość szacowanej szkody 
przekracza 87 mln zł. 

Funkcjonariusze Delegatu-
ry Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego w Szczecinie 
prowadzą wspólnie z Proku-
raturą Regionalną w Szcze-
cinie śledztwo dotyczące 
między innymi oszustwa na 
szkodę Zakładów Chemicz-

nych Police S.A. na kwotę 
ponad 87 mln zł przy zawar-
ciu i wykonywaniu umowy 
sprzedaży akcji senegalskiej 
spółki African Investment 
Group S.A. 

Do tej sprawy agenci Biura 
zatrzymali 4 osoby związane 
z działalnością wrocławskiej 
f irmy handlowo-inwesty-
cyjnej, która zbywała akcje 
African Investment Group 
S.A. na rzecz ZCH Police 
S.A. Wśród zatrzymanych 

znaleźli się były prezes za-
rządu spółki oraz jej trzej 
udziałowcy.

W toku prowadzonych czyn-
ności zgromadzono obszerny 
materiał dowodowy wskazu-
jący na podejrzenie popełnie-
nia oszustwa przy transakcji 
związanej z zakupem akcji 
African Investment Group 
S.A. Wszystko wskazuje na to, 
że między innymi zawyżono 
wartość spółki na potrzeby 
dokonanej transakcji.

Funkcjonar iusze CBA ze 
Szczecina prowadzą śledz-
two dotyczące między innymi 
powoływania się na wpływy 
w instytucjach państwowych 
i utrudniania postępowania 
karnego.

3 zatrzymane osoby, to zna-
ny szczeciński adwokat, były 
funkcjonariusz Policji oraz 
jego żona. W zamian za korzy-

ści majątkowe obiecali pomoc 
w załatwieniu umorzenia spraw 
karnych a nawet w odzyskaniu 
prawa jazdy. Podejrzani głów-
nie powoływali się na wpływy 
w policji oraz prokuraturze.

W toku śledztwa zgromadzo-
no obszerny materiał dowodo-
wy, którego analiza wykazała, 
że jest uzasadnione podejrzenie 
popełnienia przestępstw przez 

zatrzymane osoby.
Sprawa jest prowadzona pod 

nadzorem Zachodniopomor-
skiego Wydziału Zamiejsco-
wego Departamentu do Spraw 
Przestępczości Zorganizo-
wanej i Korupcji Prokuratury 
Krajowej w Szczecinie.

Śledztwo jest rozwojowe, 
niewykluczone kolejne zatrzy-
mania. 

Funkcjonariusze katowic-
kiej Delegatury Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego 28 
października 2019 r.  zakoń-
czyli kontrolę w Państwowym 
Przedsiębiorstwie Odzieżo-
wym RAKON z siedzibą w 
Raciborzu. Prowadzona kon-
trola objęła swym zakresem 
„Prawidłowości udzielania 
oraz pozyskiwania zleceń 

przez Państwowe Przedsię-
biorstwo Odzieżowe RAKON 
z siedzibą w Raciborzu oraz 
w zakresie prawidłowości 
realizacji i wykonawstwa 
zawartych umów w latach 
2015 – 2019”. Szczegółowej 
analizie poddano zlecenia 
na roboty budowlane uzy-
skiwane przez jednostkę 
kontrolowaną w trybie art. 4d 

ust.1 pkt 8 Prawa zamówień 
publicznych.

W toku prowadzonej kon-
troli ujawniono naruszenia 
ustawy Prawo Zamówień Pu-
blicznych.

Kontrola zakończyła się 
podpisaniem przez Kontrolo-
wanego protokołu kontroli. W 
sprawie planowane są dalsze 
czynności pokontrolne.

Funkcjonariusze Delegatury 
Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego  w Krakowie od 
14 maja 2019r. do 8 listopada 
2019r. prowadzili kontrolę 
w Urzędzie Miasta i Gminy 
Połaniec. Kontrola dotyczyła 
wybranych zamówień publicz-
nych udzielonych przez gminę 
Połaniec, w szczególności 
udzielenia kredytu długoter-

minowego na sfinansowanie 
zadań inwestycyjnych przez 
miasto i gminę Połaniec oraz 
remontu i rozbudowy pomiesz-
czeń w budynku Warsztatu 
Terapii Zajęciowej (WTZ) 
przy ul. Lipowej 20.

Ustalenia poczynione w 
toku prowadzonych czynności 
wykazały, że kontrolowany 
nie stosował określonych w 

przepisach ustawy Prawo Za-
mówień Publicznych zasad 
dotyczących prowadzenia i 
dokumentowania postępowań 
przetargowych objętych ni-
niejszą kontrolą.

8 listopada 2019r. Burmistrz 
Miasta i Gminy Połaniec zapo-
znał się z wynikami kontroli i 
podpisał protokół nie wnosząc 
do niego zastrzeżeń.

6 grudnia 2019 r. funkcjo-
nariusze poznańskiej dele-
gatury Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego rozpoczęli 
czynności analityczno – in-
formacyjne w spółce AQU-
ANET S.A. Działania Biura 
zostały podjęte w związku 
z podejrzeniem wystąpienia 
nieprawidłowości w funkcjo-
nowaniu, należącej do tego 
podmiotu, suszarni odpadów 
przy oczyszczalni ścieków w 
Koziegłowach oraz udziela-
niem przez spółkę zamówień 
na wywóz wytwarzanych w 
suszarni osadów.

W ramach podjętych działań 
funkcjonariusze zwrócili się 
do prezesa zarządu spółki o 
udostępnienie dokumentacji 
dotyczącej:

- realizacji oraz oddania do 
użytkowania inwestycji pole-
gającej na budowie suszarni 
osadów przy oczyszczalni w 
Koziegłowach oraz przepro-
wadzonych w obiekcie prac 
modernizacyjnych;

- przyczyn oraz sposobu 
likwidacji awarii linii tech-
nologicznej suszarni osadów 
w Koziegłowach, w tym do-
kumentacji dotyczącej po-

stępowań w zakresie wyboru 
wykonawcy prac naprawczych 
i ewentualnych prac moderni-
zacyjnych, ich zakresu oraz 
informacji nt. wszelkich pod-
jętych przez Spółkę działań 
naprawczych związanych ze 
skutkami awarii, służących za-
bezpieczeniu realizacji zadań 
z zakresu likwidacji osadów,

- postępowania przetargo-
wego oraz udzielenia zamó-
wienia w trybie bezprzetargo-
wym na wywóz i zagospodaro-
wanie osadów wytwarzanych 
w oczyszczalni w Koziegło-
wach na lata 2019 - 2020.

Trzy osoby związane z działal-
nością jednej z warszawskich 
spółek zatrzymane przez Cen-
tralne Biuro Antykorupcyjne. 
W tle śledztwo dotyczące 
korupcji i powoływania się 
na wpływy w instytucjach 
państwowych.

Funkcjonariusze krakow-
skiej delegatury CBA prowa-
dzą śledztwo w sprawie po-
dejmowania się pośrednictwa 
w załatwieniu spraw w zamian 
za korzyści majątkowe, przy 
powoływaniu się na wpływy 
w instytucjach państwowych, 

samorządowych i innych, wo-
jewództwa małopolskiego 
oraz udzielania korzyści ma-
jątkowych osobom pełniącym 
funkcje publiczne. Zarzuty w 
tej sprawie usłyszało 21 osób, 
w tym były senator RP VIII 
kadencji. Do tej sprawy agenci 
CBA zatrzymali kolejne trzy 
osoby powiązane obecnie bądź 
też w przeszłości z jedną z war-
szawskich spółek. Wszystko 
wskazuje na to, że zatrzymani 
udzielili korzyści majątkowe 
w formie darowizny na rzecz 
wskazanych fundacji, bądź też 

złożyli obietnicę ,,gratyfika-
cji”, w zamian za podjęcie się 
pośrednictwa byłego senatora 
w załatwieniu korzystnego 
dla tej spółki rozstrzygnięcia 
przetargu. Ustalenia śled-
czych wskazują, że zatrzymani 
złożyli obietnicę udzielenia 
korzyści majątkowej w kwocie 
1 mln zł pod zakup gruntów, 
na których miało zostać wy-
budowane Centrum Autyzmu.

Zatrzymane przez CBA 
osoby usłyszą zarzuty w Pro-
kuraturze Regionalnej w Ka-
towicach.

Niegospodarność spółki węglowej87 mln. strat w Zakładach Chemicznych

Zatrzymany adwokat i żona

Naruszenie ustawy RAKON

Kontrola w Gminie Połaniec

CBA w Koziegłowach

Łapówki w przetargu

Funkcjonariusze katowickiej 
Delegatury Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego wszczęli 
21 października 2019 r. kon-
trolę w należącej do Grupy 
Kapitałowej TAURON spółce 
TAURON Wydobycie S.A. 
Kontrolowane są zamówienia 

publiczne sektorowe zwią-
zane z drążeniem wyrobisk 
górniczych oraz eksploatacją 
podziemną złóż węgla kamien-
nego. Grupa Kapitałowa TAU-
RON to jeden z największych 
podmiotów gospodarczych 
w Polsce, dysponujący kapi-

tałem własnym w wysokości 
około 18 miliardów złotych. 
Grupa ta kontroluje ok. 20 
proc. polskich zasobów węgla 
kamiennego.

Planowany termin zakoń-
czenia kontroli to 21 stycznia 
2020 r.

CBA kontroluje spółkę TAURON Wydobycie 

Agenci CBA zatrzymali dwie 
osoby zajmujące się wyłudza-
niem podatku VAT za pomocą 
faktur nie dokumentujących 
rzeczywistych zdarzeń gospo-
darczych. Za faktury na kwotę 
ponad 1.5 mln zł umniejszono 
należności skarbowe o ponad 
100 tys. zł. Funkcjonariusze 
poznańskiej delegatury Cen-
tralnego Biura Antykorupcyj-
nego prowadzą pod nadzorem 
Prokuratury Okręgowej w 
Poznaniu śledztwo obejmujące 
wystawianie od 2013 do 2018 
roku fikcyjnych faktur VAT 
z tytułu rzekomego obrotu 
częściami samochodowymi, 

na kwotę ponad 10 mln zł. Jak 
ustalili śledczy właściciele 
podmiotów gospodarczych 
z terenu Wielkopolski doko-
nywali sprzedaży ,,pustych” 
faktur VAT na rzecz innych 
firm, które wykazywały je w 
deklaracjach podatkowych, 
doprowadzając do uszczuple-
nia należności skarbowych. 
Pierwszą realizację w tej spra-
wie funkcjonariusze CBA 
przeprowadzili na początku 
września tego roku. Wówczas 
zostało zatrzymanych 5 osób.

Dzisiaj w ramach toczącego 
się postępowania zatrzymano 
kolejne dwie osoby, właści-

cieli firm, z których jeden 
wystawił w 2018 roku fikcyjne 
faktury VAT na ponad 1.5 mln 
zł, a drugi na ich podstawie 
umniejszył swoje należności 
skarbowe na co najmniej 100 
tys. zł, wskazując je jako kosz-
ty prowadzonej działalności.

Fun kcjona r iusze  CBA 
przeszukują także miejsca 
zamieszkania, rzekomego pro-
wadzenia działalności gospo-
darczych, a także biur rachun-
kowych, celem zabezpieczenia 
materiału dowodowego.

Zatrzymani usłyszą zarzuty 
w Prokuraturze Okręgowej w 
Poznaniu.

Fikcyjne faktury VAT na 1.5 mln zł

Były prezes reaktywowanej 
warszawskiej spółki zatrzyma-
ny po raz drugi przez funkcjo-
nariuszy CBA w związku ze 
śledztwem dotyczącym niepra-
widłowości przy warszawskiej 
reprywatyzacji.

Funkcjonariusze warszaw-
skiej delegatury Centralne-
go Biura Antykorupcyjnego 
zatrzymali byłego prezesa 
reaktywowanej warszawskiej 
spółki. Mężczyzna został za-
trzymany w maju tego roku do 
sprawy nieprawidłowości przy 
warszawskiej reprywatyzacji. 
Wówczas otrzymał wolno-
ściowe środki zapobiegaw-
cze. Pomimo tego nie wpłacił 
poręczenia majątkowego i 
nie stawiał się na wezwania 
prokuratury.

Czynności przeprowadzo-
ne przez agentów CBA mają 

związek ze śledztwem doty-
czącym usiłowania wyłudze-
nia wielomilionowego odszko-
dowania od m.st. Warszawy w 
związku z realizacją roszczeń 
do nieruchomości przysługują-
cych spółce. W toku śledztwa 
ustalono, iż firma sprzedała na 
rzecz dwóch osób roszczenia 
do nieruchomości znajdującej 
się u zbiegu ulic Książęcej, 
Smolnej i Herberta. Sprzedaż 
ta była wynikiem oszustwa, 
gdyż uprzednio roszczenia 
zostały przeniesione na inny 
podmiot kontrolowany przez 
podejrzanego, o czym na-
bywcy nie byli informowani. 
Tym sposobem zainkasowane 
zostały środki w wysokości 
175 tys. zł. Następnie prezes 
podjął działania w celu ukry-
cia przestępczego pochodzenia 
tych środków, które polecił 

wypłacić na swoją rzecz.
Po zakończeniu czynności 

mężczyzna został przewiezio-
ny do Prokuratury Regionalnej 
we Wrocławiu, gdzie usłyszał 
zarzuty.

Funkcjonariusze warszaw-
skiej delegatury CBA prowa-
dzą obecnie pod nadzorem 
prokuratury około 70 śledztw 
dotyczących przestępstw zwią-
zanych z reprywatyzacją w 
Warszawie, które dotyczą 
blisko 200 nieruchomości, a 
zarzuty w sprawie usłyszało 
już około 40 osób. Wartość 
szkód z tego tytułu została 
oszacowana na ponad 3 mld 
zł. We wrześniu 2019 roku 
Prokuratura Regionalna we 
Wrocławiu skierował szósty 
akt oskarżenia w związku z 
tym wielowątkowym postę-
powaniem.

Te same roszczenia sprzedał kilkukrotnie. 
Zatrzymało go CBA
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Prof. Romuald Szere-
mietiew: Nie tylko o Bana-
sia tu chodzi. Obserwując 
„aferę” Mariana Banasia 
odczuwam swoiste deja vu.  
Przeżywałem dokładnie coś 
takiego, wszystko dzieje 
się wedle scenariusza, jaki 
był w mojej historii. Jest 
nawet ten sam atakujący 
„dziennikarz śledczy”, 
podobne szczucie z różnych 
stron, nagonka, rechot 
tzw. salonu, odsuwanie się 
niedawnych znajomych. 

Publiczne oczyszczenie z ab-
surdalnych zarzutów, stwier-
dzenie, że atakowany jest 
niewinny, mają przyjść po 
latach, tak jak było ze mną. 
Widzę w sprawie Banasia 
odbicie własnego doświad-
czenia. I mam do polityków 
Zjednoczonej Prawicy, lide-
rów opinii po prawej stronie 
żal za pochopne danie wiary 
Kittlowi i jego mocodawcom, 
mierzi mnie ich chowanie się 
do mysiej dziury. I oddanie 
pola w tym sporze o głowę 
szefa NIK.  Apeluję do was 
koledzy z prawicy, byście z 
tej ślepej uliczki wycofali 
się póki czas. Bo inaczej, po 
latach, gdy prawda wyjdzie 
na jaw, będziecie wam po 
prostu wstyd. 

1. Nie chcę przypominać, co 
mnie dotknęło kiedyś, ale 
wyjaśniający wstęp musi być 
zrobiony. 18 lat temu Bertold 
Kittel, będąc wówczas dzien-
nikarzem w „Rzeczpospoli-
tej”, złamał mi – sekretarzowi 
stanu w MON – karierę. Wraz 
ze swoją koleżanką Anną 
Marszałek zrobił ze mnie afe-
rzystę, człowieka uwikłanego 
w najgorsze postępki. Zapła-
ciłem za to utratą stanowiska 
i ostatecznie wypchnięciem na 
margines życia publicznego, 
gorzką cenę zapłacili moi 
bliscy, moja żona piętnowana 
mężem „aferzystą”. Mniejsza 
o inspiratorów ówczesnej akcji 
Kittla i rolę tajnych służb w 
tejże sprawie – to nadaje się na 
osobną rozprawę. W każdym 
razie odłożony w latach epilog 
wyglądał tak, że Kittel okazał 
się oszczercą, a mnie oczysz-
czono z podejrzeń. Ale lat 
upokorzenia, życia z piętnem 
„aferzysty” wymazać się nie 
da. Salon dziennikarski jeżeli 

to można nazwać salonem, 
obdarował Kittla licznymi 
nagrodami, nawet uczynił go 
„Dziennikarzem Roku”. Tym 
razem za reportaż, w którym 
grupka niezrównoważonych 
osobników, do policzenia na 
palcach jednej ręki, układa 
sobie w lesie swastykę z cze-
koladowych wafelków. W cza-
sach, gdy tłumy „nazioli” na 
zachodzie na różnych spędach 
podnosi ręce w faszystowskim 
pozdrowieniu. Dużo mówi się 
o złej kondycji życia politycz-
nego. Z dziennikarskim chyba 
też nie jest najlepiej, skoro do 
zaszczytów za takie odkrycia 
wynoszone są postaci takie, 
jak wspomniany redaktor 
WafelSS. 

2. W ostatnich tygodniach 
Kittel, a za nim cała sfora, 
rzucili się na szefa NIK-u 
Mariana Banasia. Potwa-
rze, kłamstwa, najzwyklejsze 
draństwa w domenie publicz-
nej przekroczyły wszelkie 
normy – Banasia nazwano 
szefem grupy małopolskich 
stręczycieli i VAT-owskich 
wyłudzaczy, a po godzinach 
czyścicielem kamienic. Pra-
wica zasznurowała sobie usta 
niejako akceptując to polowa-
nie. Powiem Wam tak, drodzy 
koledzy z prawicy – Mariana 
Banasia znam ponad 40 lat. 
Wspólnie i w porozumieniu 
– jak mawiał tow. prokurator – 
działaliśmy przeciw reżimowi 
PRL jeszcze przed sierpniem 
80., w latach 80. za tę dzia-
łalność siedzieliśmy w więzie-
niach. Ja się na kombatanctwo 
nie powołuję i nie zamierzam 
używać go jako tarczy. Chcę 
tylko zasygnalizować jedno – 
znam Banasia nie od wczoraj 
i miałem czas, by wyrobić 
sobie o nim zdanie w latach 
najtrudniejszych prób. Wiem 
kim jest i wiem, że dziś do-
tykają go oszczerstwa. Banaś 
jest państwowcem o wielkich 
zasługach. W szanującym się 
państwie odbierałby za to co 

zrobił najwyższe państwowe 
odznaczenie z rąk prezydenta. 
Banaś w błyskawicznym tem-
pie stworzył system uszczel-
nień VAT-owskich, dzięki któ-
rym rząd mógł przeprowadzić 
największe w III RP programy 
socjalne. Mówiąc krótko, 
bez Banasia, jego twardości, 
determinacji, siły przebicia 
nie byłoby środków na 500 
plus, nie byłoby w aresztach 
cwaniaków, którzy uszczuplali 
skarbiec państwa o miliardy. 
Dobrze, powie ktoś, ale zasłu-
gi nie mogą być zasłoną dla 
tych, którzy zbroili. Zgadzam 
się z tym całkowicie. Zasady 
powinny być dla wszystkich 
równe, odpowiedzialność też. 
Rzecz w tym, że gdy się moc-
niej dmuchnie, to z wielkiej 
chmury zarzutów wyprodu-
kowanych przez Kittla i jego 
wyznawców zostaje wielkie 
nic. Spójrzmy na fakty. 

3. Pierwszy z wykrzyczanych 
zarzutów dotyczy Henryka 
Stachowskiego, AK-owca, 
który na początku wieku prze-
pisał krakowską kamienicę 
na rzecz Mariana Banasia. 
Pisano o „rzekomym AK
-owcu od Banasia”, zaczęto 
odbierać zasługi nieżyjącemu 
już człowiekowi, który jako 
żołnierz Kedywu walczył z 
Niemcami, potem był torturo-
wany przez ubeków, sekowany 
w PRL-u, zapisał ładną kartę 
w Solidarności w latach 80. 
Banaś się z nim przyjaźnił. 
W zamian za dożywotnią 
opiekę i mieszkanie samotny 
Stachowski przepisał Banasio-
wi zrujnowaną kamienicę na 
krakowskim Podgórzu. Co w 
tym dziwnego? Historia jakich 
wiele. Widziałem u Mariana 
Banasia zdjęcia zrobione na 
przestrzeni lat. Z uroczystości 
rodzinnych na przykład. Raz 
dzieci Mariana mają po kilka 
lat, na innych fotografiach już 
po kilkanaście. Na zdjęciach z 
nimi jest Stachowski. Dzielą 
się opłatkiem, jedzą kolację, 
oglądają telewizję, spędzają 
razem czas. Normalny do-
mownik, jeden z nich. Do cze-
go tu można się przyczepić? 

4. Sprawa druga, dotycząca 
domu, który Marian za własne 
pieniądze i własnymi siłami 
wyremontował. W kamienicy 
akademik przez lata prowa-

dził syn Mariana, Jakub. Po 
pewnym czasie chłopak miał 
inne plany, chciał zmienić 
zajęcie. W 2014 roku lokal 
został wydzierżawiony komuś, 
kto miał w pobliżu interes 
hotelarski. Nie, nie temu 
osobnikowi z pierścieniami 
na palcach, wbrew medialnym 
opowieściom, lecz jego pasier-
bowi. Czy Banaś powinien był 
może sprawdzać kto należy 
do bliskich dzierżawiącego? 
Sfora, która poszła z Kittlem, 
rzucająca się na Banasia ja-
zgocze, że cena jak na taką 
dzierżawę była za niska, bo 
wynosiła tylko 4 tysiące zło-
tych miesięcznie! U czytelni-
ków doniesienia ma powstać 
wrażenie, że pewnie Banaś 
był w jakimś układzie albo 
dostawał dodatkowe pieniądze 
pod stołem. Tymczasem po 
pierwsze dzierżawiący brał 
na siebie wszelakie opłaty, 
również remontowe. Po dru-
gie, Banaś i jego kontrahent 
na piśmie (także notarial-
nie) umówili się na sprzedaż 
domu. Tytułem zadatków i 
zaliczek, w wyniku podpi-
sania przedwstępnej umowy 
sprzedaży, na konto Mariana 
Banasia wpłynęło 390 tysięcy. 
Potem dzierżawca nie dostał 
kredytu i musiał z zakupu zre-
zygnować. Ale przy Banasiu 
zostało 200 tysięcy zadatku, 
co jest oczywiste wobec nie 
wykonania umowy. Nie było 
to więc 4 tysiące miesięcznie, 
ale 4 tysięcy +200 tysięcy. 
Pieniądze udokumentowane, 
legalne, na podstawie umów. 
Gdy okazało się, że dotych-
czasowy dzierżawiący domu 
nie kupi Banaś zabiegał, by 
nabył go ktoś inny. I tu mała 
uwaga. 

5. W 2015 roku Marian 
Banaś odebrał nominację na 
wiceministra finansów, szefa 
Służby Celnej. I dostał ważne 
zadanie stworzenia służby do 
zatamowania gigantycznych 
uszczupleń VAT-owskich. 

To może być t rudne do 
zrozumienia dla osób mniej 
obeznanych z realiami spra-
wowania urzędu. Prawda jest 
taka, że jeśli ktoś dostaje 
do wykonania ważne zdanie 
w poważnym resorcie, ktoś, 
kto poważnie traktuje swoją 
służbę, to nie będzie miał 
czasu na nic innego, poza 
nią. Wtedy marzeniem staje 
się, aby mieć czas na kilka 
godzin snu. Myślenie, że 
Banaś w tej sytuacji miał 
czas jeździć na drugi koniec 
Polski, sprawdzać, doglądać 
własnych interesów jest my-
śleniem absurdalnym. Myśle-
niem ludzi, którzy nie wiedzą 
jak zachowują się państwow-
cy. Albo myśleniem takich, 
którzy to doskonale wiedzą 
i celowo nie chcą wziąć tego 
pod uwagę. Do Banasia nie 
docierały żadne skargi na 
działalność dzierżawiącego, 
nie było niezadowolenia są-
siadów. Zero sygnałów. Nie 
było też ostrzeżeń, uwag, 
powiadomień od instytu-
cji, które mają za zadanie 
trzymać kontrwywiadowczą 
osłonę nad najwyższymi 
rangą urzędnikami. I jeszcze 
jedno, ważne. Kiedy Kittel 
sprokurował i ogłosił swój 
materiał w TVN, a wraz z 
tym zaczęło się walenie w 
bębny propagandy, Banaś nie 
był właścicielem krakowskiej 
kamienicy. W wakacje 2019, 
normalnie z ogłoszenia, udało 
się sprzedać ją firmie zajmu-
jącej się inwestowaniem na 
rynku nieruchomości. O tym 
w materiałach „śledczych” 
nie było słowa. 

6. Mój tekst mógłby się cią-
gnąć jeszcze długo, bo po-
dobnie podłych sztuczek w 
sprawie Banasia próbowano 
więcej. Chciano na przykład 
na jego dawnej wspólniczce 
wymóc, by zrobiła z niego 
oszusta. Skończyło się na jej 
twardym, pisemnym oświad-
czeniu dla Gazety Wyborczej, 
że Banaś jest człowiekiem 
uczciwym i rzetelnym. O jed-
nej rzeczy na koniec chciał-
bym jednak wspomnieć, by 
pokazać raz jeszcze metodę 
tego ataku. Na pierwszych 
stronach gazet wylądowały 
niedawno zarzuty, że jacyś 
urzędnicy skarbowi i b. pra-
cownicy resortu finansów 

byli zamieszani w karuzele 
VAT-owskie. Podpięto ich 
pod Mariana Banasia i jego 
obwiniono publicznie za ich 
czyny. Zadam proste pytania: 
Czy gdyby kolega pana Kittla 
z „Superwizjera” TVN zajmo-
wał się po godzinach handlem 
narkotykami, to czy pan Kittel 
byłby temu winny? Czy szef 
TVN jest winny temu, że 
pan Durczok zachowywał 
się, najdelikatniej mówiąc, 
nieodpowiednio w pracy i 
po pracy? Tymczasem usiłuje 
się obciążyć Banasia tym, co 
nagannego skrycie robili jacyś 
pracownicy ministerstwa. 

7. I może najważniejsze. Od-
budowujemy państwo polskie, 
co nie wszystkim podoba się. 
A są i tacy, którzy Polsce źle 
życzą. Marian Banaś zasadnie 
powiedział, że gdyby nie jego 
walka z oszustami VAT to nie 
byłoby środków na programy 
socjalne. W 1999-2000 prze-
prowadziłem program arma-
to-haubicy Krab – zapłaciłem 
za to zarzutami korupcyjnymi 
– w co dziś uzbrajalibyśmy 
nasze wojsko, gdybym nie 
przeprowadził programu Kra-
ba? Trzeba wreszcie ustalić 
w czyim interesie niszczy 
się ludzi służących państwu 
polskiemu i jaką w tym rolę 
odgrywają tacy „dzienni-
karze” jak red. Kittel. Tak, 
jestem tym atakiem na Ma-
riana Banasie dotknięty. Po 
prostu przeszedłem przez 
podobną „ścieżkę zdrowia”, 
gdy na dętych zarzutach ci 
sami często ludzie, dziś tę-
piciele Banasia, mnie obwi-
niali o różne bezeceństwa 
przed opinią publiczną. Nie 
jestem naiwny. nie oczekuję 
od nich zachowania zasad, 
honoru, przestrzegania reguł. 
Oczekuje jednak od ludzi 
rozumnych, świadomych, by 
nie oddawali pola takiej grze, 
by nie odwracali wzroku dla 
własnego spokoju, nie dawali 
się zakrzyczeć tłuszczy. Bo to 
jest prosta droga do tego, że 
jutro można będzie zniszczyć 
każdego służącego Polsce, tak 
jak kiedyś zniszczono mnie, 
a dziś usiłuje się zniszczyć 
Mariana Banasia. Jest po-
wiedzenie: by zwyciężyło zło 
wystarczy, że ludzie uczciwi 
nic nie zrobią. 

Autor:  Prof. Romuald Szeremietiew

W dniu 4 grudnia br. w 
Wielkopolskim Oddziale 
NFZ w Poznaniu odbyła 
się konferencja w sprawie 
likwidacji Szpitala Powiato-
wego w Wyrzysku. 

Zmiany w strukturze organi-
zacyjnej szpitali często wy-
chodzą naprzeciw potrzebom 
starzejącego się społeczeń-
stwa. Dla pacjentów oznacza 
to lepszą jakość leczenia, którą 
można osiągnąć dzięki prze-
kształceniu placówki. Tak 
stało się w Wyrzysku. Szpi-
tal Powiatowy  w Wyrzysku 
postawił na świadczenia w 
ramach których pacjent może 
kontynuować leczenie po po-
bycie w innych szpitalach. W 
przypadku rehabilitacji neu-
rologicznej oznacza to opiekę 
po udarach lub urazach układu 
nerwowego. Tak powstał po 
przekształceniu szpitala Za-
kład Opiekuńczo-Leczniczy w 
Wyrzysku gdzie zlikwidowano 
oddział chirurgiczny wraz z 
blokiem operacyjnym  gdzie 
wykonywano najwyżej dwa 
zabiegi na dobę a utrzymanie 

całodobowe bloku operacyj-
nego generowało bardzo duże 
koszty.Całodobowe świad-
czenia chirurgiczne zabezpie-
czono 35 km dalej w Szpitalu 
Specjalistycznym im. Stanisła-
wa Staszica  w Pile, który jest 
wyspecjalizowaną jednostką w 
ramach chirurgii ogólnej, na-
czyniowej, klatki piersiowej i 
onkologicznej, a także posiada 
sprzęt do szybkiej diagnosty-
ki, czego nie było w szpitalu 
w Wyrzysku. W wyniku tej 

zmiany ryczałt szpitala w Wy-
rzysku zostanie pomniejszony 
o około 3 mln. zł. Część z tych 
pieniędzy będzie przeznaczona 
na zwiększenie liczby łóżek w 
Zakładzie Opiekuńczo-Lecz-
niczym w Wyrzysku i w ZOL
-u w Śremie. Dodatkowe pie-
niądze trafią też do Szpitala w 
Pile, który przejmie pacjentów 
ze Szpitala w Wyrzysku.  Na 
konferencji prasowej w NFZ 
w poznaniu prezes NFZ Adam 
Niedzielski powiedział: „aby 

usprawnić funkcjonowanie 
systemu ochrony zdrowia ko-
nieczne są zmiany w kierunku 
profilowania szpitali. Monito-
rujemy  zjawiska zachodzące 
w systemie i reagujemy na 
nie. Bierzemy  pod uwagę 
także zmiany demograficzne, 
aby jak najbardziej skutecznie 
zarządzać naszymi zasobami. 
Zmiany w  szpitalu w Wyrzy-
sku są przykładem ich dobrego 
wykorzystania”.
Tekst: B. Dym / fot: Hieronim Dymalski

Wyklęty, powstań ludu 
ziemi!
– śpiewali i nadal śpiewają 
socjaliści w swoim hymnie: 
„Międzynarodówce”. A 
kimże jest ów wyklęty lud 
ziemi? Kiedyś byli to robot-
nicy, dziś zaś lista „uciemię-
żonych” grup społecznych 
– i nie tylko – wydaje się 
znacznie szersza.

Socjaliści „walczą” bowiem o 
„prawa” kobiet, tworząc przy 
tym – w sztuczny sposób – 
antagonizm między płciami, 
które tak naprawdę są wo-
bec siebie komplementarne. 
Postępowcy „kruszą kopię” 
także w interesie osób o 
nieuporządkowanych skłon-
nościach natury seksualnej 
przekonując, że odchylenie 
stanowi normę. To jednak 
nie wszystko, gdyż najnowsze 
prądy ideologiczne czerpiące 
z marksizmu całymi gar-
ściami interesują się także 
kwestiami „praw zwierząt”, 
klimatem i planetą. W ten 
sposób na miejscu mniej 
lub bardziej autentycznie 

wykluczonych ludzi stawia 
się innych.

Czerwona, tęczowa oraz 
zielona opcja różnią się głów-
nym polem zainteresowania, 
acz dzisiaj zwykle trudno 
jednoznacznie przypisać dane 
ugrupowanie do któregoś z 
postępowych kolorów. Obec-
nie różnice są niemalże nie-
dostrzegalne nawet w Polsce, 
gdzie dawni czerwoni towa-
rzysze akceptują tęczowe i 
zielone postulaty. Nie może 
to dziwić, wszak wszystkie 
odmiany lewicy wywodzą się 
z jednego, wspólnego źródła.

Poważniejszy problem sta-
nowi natomiast ideologiczna 
kolonizacja środowisk nielewi-
cowych – ugrupowań politycz-
nych, a nawet samego Kościoła 
– dokonująca się głównie za 
sprawą mody na ekologię. Czy 
więc marksizm, który w wersji 
czerwonej odniósł porażkę 
mimo istnienia potężnego im-
perium sowieckiego, odniesie 
globalny sukces za sprawą na 
pozór apolitycznej troski o 
przyrodę? 

Michał Wałach 

Szeremietiew: przeżywałem to samo co Banaś

Likwidacja Szpitala Powiatowego w Wyrzysku. Walczą o prawa kobiet
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wiał tow. prokurator 
– działaliśmy przeciw 
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Wielokrotnie nagradzany 
platyną WHITESNA-
KE, legendarny rock ’n’ 
roll’owy zespół założony 
przez wokalistę DEEP 
PURPLE- Davida’A Cover-
dale z dumą ogłasza swoje 
pierwsze koncerty na 2020 
rok. Podczas trasy “FLESH 
& BLOOD” zespół zagra 
piosenki ze studyjnego 
albumu wydanego przez 
Frontiers w maju 2019 
roku, ale także swoje naj-
większe przeboje, powstałe 
przez ponad 40 lat istnienia.

Założony w 1978 przez by-
łego wokalistę Deep Purple 
Davida Coverdale zespół, 
posiada w swoim dorobku 
wiele albumów, które pokryły 
się platyną:‘TROUBLE’, ‘LO-
VEHUNTER’, ‘READY AND 
WILLING’ i ‘COME AN’ 
GET’, a także hard rock’owy  
multiplatynowy ‘SLIDE IT 
IN’ czy, powstały w 1987 
roku, absolutny hit ‘WHITE-
SNAKE’.

Piosenki z tych albumów 
wielokrotnie znajdowały się 

na listach 10 najlepszych hitów 
na świecie, jak chociażby nie-
zapomniany przebój “Still Of 
The Night”. Zespół dwukrotnie 
również znalazł się na pierw-
szym miejscu z singlami: “Here 
I Go Again” i “Is This Love”.

W 2017 roku, grupa świętu-
jąc 30-lecie powstania albumu 
“WHITESNAKE”, który stał 
się jej największym sukcesem, 
wydał wersję Deluxe krążka 
pod szyldem Rhino Records.

Współpraca z Rhino zaowo-
cowałała niedawnym wyda-
niem  albumu “UNZIPPED”, 
kolekcji rzadkich i nieopubli-
kowanych wcześniej akustycz-
nych występów, które odbyły 
się na przestrzeni ostatnich 
20 lat. Jest to wyjątkowa oka-
zja, żeby usłyszeć prawdziwe 
klasyki zespołu Whitesnake 
w wersji, w której jeszcze ich 
nigdy nie słyszeliśmy.  

Brawura, talent i pasja spo-
wodowały, że zespół utwier-
dził się na pozycji wielolet-
niego i nieprzemijającego ulu-
bieńca publiczności, który już 
w 2020 roku powróci ze swoją 
trasą koncertową. Światowej 

sławy grupa, w której skład 
wchodzą DAVID COVER-
DALE (wokal), REB BEACH 
(gitara), JOEL HOEKSTRA 
(gitara), MICHAEL DEVIN 
(bas), TOMMY ALDRIDGE 
(perkusja) i MICHELE LUPPI  
(klawisze) niedawno wydała 
swój 13-ty studyjny album. 

David Coverdale...wokalista 
Whitesnake: „Jesteśmy naj-
prawdę podekscytowani i nie 
możemy się doczekać, żeby 
zagrać w Warszawie w 2020 
roku, W ten sposób chcemy 
kontunuować świętowanie 
40-lecia powstania White-
snake.”

“Jestem zaszczycony i nie-
zmiernie wdzięczny, że mogę 
brać udział w trasach na cały 
świecie przez ponad 40 lat, 
świętując i przeżywając nie-
samowite chwile z milionami 
osób… Wszystkimi  tymi, 
którzy są ze mną podczas tej 
wspaniałej przygody… Na-
prawdę kocham moją pracę i 
zawsze będę... Ponad 4 deka-
dy ŚWIETNEJ ZABAWY!! 
DZIĘKUJĘ!!”

Krzysztof Wodniczak

Whitesnake 29 kwietnia 
– Warszawa, klub Stodoła

Jakub T. Wolski
Dyplomatyczny 
cicer cum caule

„Kilkadziesiąt lat pracy 
autora w polskiej służbie 
zagranicznej zaowoco-
wało zbiorem kapitalnych 
wypisów z powszechnej 
– często tej mniej oficjal-
nej – historii dyplomacji. 
Prezentowane są różne 
kraje, postaci, fragmenty 
rozmów, przykłady podej-
mowanych decyzji. Nie 
brakuje humoru.
 
Smakowite – czekamy na 
dalszy ciąg”.
 
Anna i Andrzej Magierscy
 
 
 

  
Marek Nowakowski
Książę Nocy. 
Najlepsze opowiadania
 
Wybór czterdziestu najlep-
szych opowiadań jedne-
go z najwybitniejszych 
polskich pisarzy, mistrza 
krótkich form, Marka No-
wakowskiego, zebranych w 
jednym tomie. Wśród nich 
są między innymi Książę 
Nocy, Benek Kwiaciarz, We-
sele raz jeszcze!, Kwadrato-
wy, Górą Edek, Piorunek. 
 

   
Michał Jagiełło
Piarżysko. Tatry i Zakopa-
ne w reportażach praso-
wych przełomu XIX i XX 
wieku
 
XIX-wieczne Zakopane, 
spopularyzowane przez 
Tytusa Chałubińskiego jako 
uzdrowisko przyciągało nie 

tylko „zwykłych” kuracju-
szy, ale też inteligencję 
– pojawiali się tutaj znani 
pisarze i publicyści, mala-
rze, kompozytorzy, politycy 
i działacze społeczni.

Niniejsza książka zbiera 
wiele z tych relacji i zapi-
sków. Opatrzone ciepłym, 
serdecznym komentarzem 
Michała Jagiełły są źródłem 
wiedzy o odkrywaniu pięk-
na Tatr, kultury jej miesz-
kańców, opisem bohaterów 
wypraw górskich. 
 
 

 
  
 

Michał Morawski
 Rozmyślania 
o fajce i tytoniu
 
Eseistyczny przewodnik 
po kulturze palenia fajek 
i sztuce ich wytwarzania. 
Autor – przez sześćdziesiąt 
lat palący i kolekcjonujący 
fajki – był posiadaczem 
wielu bezcennych eks-
ponatów fajczarskich. Ich 
historie, prezentowane 
w książce, są niezwykłym 
obrazem wielowiekowej 
tradycji, popularnej nie-
gdyś na całym świecie. 
 

 
 
  
 
 
 
 

  
Arkadiusz Szaraniec
 Warszawa dzika
 
Największe polskie miasto 
od wieków tworzą ludzie, 
architektura i dzika natura. 
Bez Wisły mała wioska 
nigdy by nie powstała, a 
już na pewno nie zostałaby 
stolicą Polski. Jej stałymi 
częściami są nie tylko ostat-
nia tak wielka a jeszcze 
dzika, nieuregulowana 
rzeka Europy, ale także 
parki i kompleksy leśne 
oraz wiele gatunków roślin 
i zwierząt, wielkich i ma-
łych, typowych dla puszcz i 
parków narodowych, które 
można napotkać między 
betonowymi blokami. 
„Dzika” strona Warszawy to 
prawdziwy fenomen, który 
wymyka się z ram wszel-
kich naukowych prognoz i 
definicji. 

 

 
 
  
 
 
  
Barbara Magierowa
 i Antoni Kroh
Z polskiego na nasze, 
czyli prywatny leksykon 
współczesnej polszczy-
zny
 
Leksykon mowy potocznej, 
pisanej i mówionej, doku-
mentujący dzieje kultury 
polskiej od zakończenia 
drugiej wojny światowej 
do dziś, w układzie chrono-
logicznym. Zbiór wyrażeń, 
wypowiedzi, komentarzy, 
frazesów, sloganów, zbitek 
pojęciowych, epitetów, 
napisów na murach i 
transparentach, lapsusów 
językowych. Zdaniem 
autorów polszczyzna 
potoczna to najsumienniej-
szy obserwator i kronikarz 
życia zbiorowego. 
 

 
 
  
 
 
Irena Domańska-Kubiak
Zakątek pamięci. Życie w 
XIX-wiecznych dworkach 
kresowych
 
Razem z dworami zniknął 
na zawsze styl życia nie 
do odtworzenia w innym 
czasie i miejscu. Razem 
z owym stylem życia 
poznikały różne drobne 
szczegóły tego świata, 
przedmioty codziennego 
użytku jak szkandela czy 
lampa naftowa.

Zakątek pamięci jest zapro-
szeniem do starego dworu: 
na pokoje, do alkowy i gar-
deroby, kuchni i spiżarni, 
na ganek i do ogrodu, zimą 
i latem. Przypomina, jak 
żyli, czym się smucili i jak 
się radowali jego miesz-
kańcy, przywołuje smaki, 
zapachy, kolory i dźwięki 
tego dawno minionego 
świata. 

Poradnik prezentowy

Liczni pasażerowie na 
poznańskim Dworcu 
Głównym PKP w Poznaniu 
byli w niedziele 15 grudnia, 
grubo oprzed 16, trochę 
zdziwieni, gdy Kapela Zza 
Winkla zaczęła śpiewać 
„Jedzie bana do Poznania” 
i inne swoje przeboje. 

Szok przeżyli ci, którzy wi-
dzieli jak z pociągu, identycz-
nego jak ten sprzed 100 lat wy-
chodzi Ignacy Jan Paderewski, 
czyli wybitny poznański aktor 
Andrzej j Lajborek. Paderew-
ski przyjechał historycznym 
pociągiem ciągniętym przez 
Pięlkną Helenę,zabytkową 
lokomotywą z parowozowni 
w Wolsztynie. Na peronie 
6. były przemówienia, śpie-
wano pieśni. Później mistrz 
przesiadł się symbolicznie 
do nowego pociągu, co miało 
pokazać związki historii ze 
współczesnością.

Wszystko to z okazji pierw-
szego rejsu pociągu Intercity 
„Paderewski” z Poznania do 
Warszawy. Od niedzieli 15 
grudnia będzie już jeżdzil 
do s olicy na stałe. Skromną 
uroczystośc zakończył Chór 
Poznańskich Nauczycieli im. 
Ignacego Jana Paderewskego, 
który pod batutą prof. Ryszar-
da Łuczaka odśpiewał, jak za-
wsze rewelacyjnie, wiązankę 
pieśni patriotycznych, polskich 
i wielkopolskich.

Podobnie jak 101 lat temu, 
ale już 15 grudnia zjawił się w 
tym roku w Poznaniu Ignacy 
Jan Paderewski. Tak kolejarze 
postanowili uczcić inaugurację 
nowego pociągu do Warszawy, 
który będzie się nazywał wła-
śnie „Paderewski”.

Kolejowa spółka PKP Inter-
city z nowym rozkładem jazdy 

uruchomiła pociąg „Paderew-
ski” do Warszawy. Z tej okazji 
przygotowano dzisiaj niemal 
identyczną inscenizację przy-
jazdu mistrza z występem tego 
samego chóru. Paderewski 
grany przez aktora Andrzeja 
Lajborka przyjechał histo-
rycznym pociągiem, na pero-
nie były przemówienia, śpie-
wano pieśni. Później mistrz 
przesiadł się symbolicznie 
do nowego pociągu, co miało 
pokazać związki historii ze 
współczesnością.

Inscenizacja przyjazdu 
Paderewskiego sprzed 101 
lat nie jest niczyją własno-
ścią, dlatego gdy urzędnicy z 
Warszawy poprosili nas o jej 

uświetnienie, postanowiliśmy 
się włączyć w tę inicjatywę 
– mówi Ryszard Łuczak, dy-
rygent i szef chóru i dodaje: 
– Nie czujemy się przez nikogo 
manipulowani. Po prostu gdy 
jest okazja, bierzemy udział w 
uroczystościach, które przy-
pominają ważne wydarzenia 
z historii. Musimy to robić ze 
względu na młode pokolenia.

– Czy to oznacza, że 26 
grudnia tradycyjna insceniza-
cja się nie odbędzie?

– Oczywiście, że się od-
będzie. My na nikogo się nie 
obraziliśmy, tylko poszerzamy 
zakres swojego działania. Już 
dziś zapraszamy na Dworzec 
Letni w drugi dzień świąt 
Bożego Narodzenia. Takie 
wydarzenie ma ludzi łączyć, 
a nie dzielić – podsumowuje 
Łuczak.

Pociąg „Paderewski” z Po-
znania do Warszawy jeździ od 
dziś o godz. 17.30. Niestety, na 
tej linii wciąż nie skończył się 
remont i do stacji Warszawa 
Centralna jedzie aż 3 godz. i 
15 min.

Z kolei IC Wawel, który 
dotąd jeździł tylko z Krakowa 
do Poznania i z powrotem, 
teraz został wydłużony do 
Zielonej Góry.

Jak Paderewski do Poznania
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W Auli UAM w dniu 15 
grudnia odbył się wyjątko-
wy koncert. Pod patronatem 
Prezydenta Miasta Poznania 
z okazji Międzynarodowego 
Dnia Wolontariusza -Orkiestra 
Reprezentacyjna Sił Powietrz-
nych w Poznaniu pod dyrekcją 
Majora Pawła Joksa wraz z za-
proszonymi solistami: Urszulą 
Laudańską, Marią Magdaleną 
Łęcką, Adamem Michalakiem 
oraz Aleksandrem Jaszykiem i 
Ignacym Jaszykiem - umiliła 
muzycznie koncertem „Muzy-
ka Świata”, którego głównym 
beneficjentem byli wolonta-
riusze – ludzie pochylający się 
nad cierpieniem innych i po-
trafiących zrozumieć potrze-
bujących, w podziękowaniu 
za przywracanie etosu pracy 
społecznej i należnego jej 
miejsca w dzisiejszym świecie. 

Organizatorem koncertu 
było Wielkopolskie Stowarzy-
szenie Wolontariuszy Opieki 
Paliatywnej „Hospicjum Do-
mowe”, a dochód z koncertu 
zostanie w całości przekazany 
na rzecz budowy Stacjonarnego 
Hospicjum dla Dzieci i Doro-
słych. Podczas uroczystej Gali 
odznaczano tytułem „Przyja-
ciela Hospicjum” osoby, które 
w bezinteresowny sposób w 
mijającym roku wspierały dzia-
łania Hospicjum. W tym roku 
tytuł otrzymała m.in. Szkoła 
Podstawowa nr 70.

WSWOP „Hospicjum Do-
mowe” w pierwszym kwartale 
2020 r otworzy Dzienny Dom 

Opieki Medycznej, który bę-
dzie formą opieki skierowaną 
dla osób niesamodzielnych, 
w szczególności powyżej 65 
roku życia. DDOM zapewni 
opiekę medyczną połączoną 
z kontynuacją terapii i proce-
sem usprawniania w zakresie 
funkcjonalnym oraz proce-
sów poznawczych. Również 
w 2020 r. planowane jest 
otwarcie Hospicjum Stacjo-
narnego dla Dzieci i Doro-
słych przy ul. Engeströma. 
Obecnie  Hospicjum niesie 
pomoc osobom nieuleczalnie 
chorym w ostatnim okresie 
ich życia, obejmuje opieką 
domową pacjentów z cho-
robami nowotworowymi i 
nienowotworowymi, a także 

otacza wszechstronną opieką 
nieuleczalnie chore dzieci 
w ich domach. Co ważne 
– wszystkie  świadczenia 
realizowane przez WSWOP 
„Hospicjum Domowe” są bez-
płatne, finansowane w oparciu 
o kontrakty NFZ i dotacje.

Duże uznanie należy się 
twórcy „Hospicjum” dr Annie 
Jakrzewskiej – Sawińskiej, 
która od powstania placówki w 
1997 r. nią kieruje i z wyjątko-
wą estymą podchodzi do ludzi 
chorych, szczególnie osób 
starszych, a jej zaangażowanie 
w geriatrię – dziedzinę medy-
cyny zajmującą się schorze-
niami wieku podeszłego jest 
powszechnie znane i cenione.

Roman Szymański

XXII Galowy Koncert 
Charytatywny

Święta Bożego Narodzenia  
w tradycji chrześcijańskiej 
– święto upamiętniające na-
rodziny Jezusa Chrystusa 
- jest obchodzone w Polsce 
z wyjątkowym pietyzmem, 
i to bez względu na wyzna-
nie. Weszło już do tradycji, 
że w okresie przedświątecz-
nym ruszają przygotowania 
do tych najbardziej rodzin-
nych świąt. 

Niejednokrotnie ludzie wydają 
bez opamiętania duże pienią-
dze na potrawy i prezenty, 
którymi obdarowują najbliż-
szych. Jest niestety grupa osób 
pozbawionych możliwości 
spędzenia świąt w atmosferze 
rodzinnej, czy to z powodu sa-
motności, choroby, czy wresz-
cie wykluczania społecznego. 
To dla nich organizowane są 
wigilijne spotkania, umożli-
wiające chociaż przez chwilę, 
poczuć specyfikę okresu świą-
tecznego i wspólnie spożyć 
tradycyjne dania,  czy po prostu 
wspólnie poczuć urok i towa-
rzyszący świętom nastrój. Jest 
to przykre, że z roku na rok 
przybywa uczestników tego 
typu spotkań. 

Jedną z grup społecznych 
pozbawionych szczególnie 
możliwości spędzenia świąt 
w rodzinnym gronie są osoby 
starsze wiekiem, w większo-
ści samotne, które z nostalgią 
wspominają święta sprzed 
lat i czasy swej młodości. 
I właśnie dla nich od kliku 
już lat Miejska Rada Senio-
rów organizuje spotkanie 
opłatkowe w strzeszyńskiej 
Oazie. Podopieczni Domów 
Pomocy Społecznej, Dzien-
nych Domów Pomocy, a także 
niektórych Kół Seniorów, 
mieli możliwość spotkania 
się przy „wigilijnym” stole 

z zastępcą prezydenta Po-
znania Jędrzejem Solarskim, 
członkami MRS, a także z   
zaproszonymi specjalnie na tę 
okazję gośćmi. W uroczystym 
spotkaniu wzięło udział ponad 
130 osób, dla których wizyta 
w Oazie była odskocznią od 
monotonni dnia codziennego. 
Atmosfera świąteczna udzieli-
ła się wszystkim obecnym, a 
u wielu uczestników pojawiło 
się poczucie docenienia i 
spełnienia. 

Pełne radości, kultury, tra-
dycji, życzeń, przyjaźni, bycia 
że sobą, humoru, okazjonal-

nych prezentów pod choinkę, a 
przede wszystkim możliwości 
wysłuchania wspaniale wyko-
nanych kolęd przez przedsta-
wicieli Poznańskiego Chóru 
Chłopięcego pod dyrekcją 
Jacka Sykulskiego, spowodo-
wały nie tylko nostalgiczne 
wspomnienia Świąt Bożego 
Narodzenia sprzed lat, ale i 
możliwość patrzenia w przy-
szłość z dużym optymizmem, 
co dla seniorów jest bardzo 
ważne. Oczywiście były też 
potrawy świąteczne, ciasta… 
i wspaniała atmosfera.

Roman Szymański

Oaza seniorów…

Sposobów na ogrzanie 
domu jest przynajmniej kil-
kanaście, a wybierać można 
spośród różnych technolo-
gii, urządzeń i rodzaju wy-
korzystywanego paliwa. W 
ogromie możliwości, warto 
postawić na rozwiązania 
ekonomiczne, praktycznie 
bezobsługowe i przy okazji 
przyjazne dla środowiska 
naturalnego. W ostatnim 
czasie jednym z najpopu-
larniejszych rozwiązań 
spełniających te kryteria na 
które decydują się inwesto-
rzy są pompy ciepła. 

Okres zimowy to idealny mo-
ment by pomyśleć o moder-
nizacji instalacji i wymianie 
przestarzałego urządzenia 
grzewczego na przyszły rok. 
Choć zimy w ostatnich latach 
nie są tak mroźne, to nagły spa-
dek temperatury może mocno 
zaskoczyć nieprzygotowanych 
i dać się we znaki domow-
nikom. Przymierzając się do 

wymiany urządzenia grzew-
czego na bardziej ekonomiczne 
warto wybrać takie, które nie 
tylko zapewni oszczędności 
eksploatacyjne, ale też zaofe-
ruje coś więcej, jak łatwa i 

bezproblemowa obsługa czy 
ekologiczna praca. 

Decydując się na moder-
nizację systemu grzewczego, 
ale też wybierając rozwią-
zanie do nowobudowanego 

domu warto swoją uwagę 
skierować na pompy ciepła. 
Urządzenia te wykorzystują 
energię odnawialną z powie-
trza lub z gruntu i są obecnie 
 najtańszym w eksploatacji 
sposobem ogrzewania budyn-
ku mieszkalnego. Choć koszty 
inwestycyjne w ich przypadku 
są nieco wyższe, niż przy-
kładowo w odniesieniu do 
kotłów kondensacyjnych, to 
już późniejsze koszty użytko-
wania są odczuwalnie niższe. 
Nowoczesne pompy ciepła 
pracują nawet, gdy tempe-
ratury zewnętrzne sięgają 
-20°C, wiec biorąc pod uwagę 
klimat naszego kraju nie ma 
obaw, że energia do ogrzania 
domu i podgrzania wody 
nie zostanie dostarczona. 
Najpopularniejsze sprężarko-
we pompy ciepła wymagają 
zasilenia sprężarki energią 
elektryczną, lecz warto wspo-
mnieć, że jej pobór stanowi 
tylko około 20%, a pozostała 
część ciepła dostarczanego 

do obiektu czerpana jest ze 
źródeł odnawialnych.

Dysponując dużą działką 
warto zdecydować się na pom-
pę gruntową, którą charaktery-
zuje względnie niezmienna w 
okresie całego roku sprawność, 
a kolektor gruntowy można 
wykonać w wersji poziomej 
lub pionowej. W przypadku 
nowej inwestycji wykonanie 
prac ziemnych jest łatwiejsze, 
ponieważ teren nie jest wów-
czas jeszcze zaaranżowany.  
Alternatywnym, tańszym i 
szybszym w montażu rozwią-
zaniem jest pompa powietrzna, 
ponieważ moduł zewnętrzny 
może być zainstalowany wszę-
dzie, niezależnie od ukształto-
wania terenu.  Rozwiązanie to 
idealnie sprawdzi się więc w 
budynku, w którym już istnieje 
system grzewczy zwłaszcza, że 
jej konstrukcja daje możliwość 
współpracy z istniejącymi 
źródłami ciepła. Najwięk-
szą wydajność pompy ciepła 
uzyskują w momencie, kiedy 

różnica pomiędzy temperatu-
rą na wejściu do urządzenia 
(temperatura uzyskana z dol-
nego źródła), a temperaturą 
zasilania systemu grzewcze-
go będzie jak najmniejsza. 
Oznacza to, że najefektywniej 
pracują w połączeniu z ni-
skotemperaturowym ogrze-
waniem płaszczyznowym, 
podłogowym lub ściennym. 
Tego typu systemy nie tylko 
pozwolą ograniczyć wyso-
kość rachunków, ale również 
zagwarantują domownikom 
wysoki komfort użytkowania. 
Powszechnie wykorzystywane 
do celów grzewczych pom-
py ciepła mogą także latem 
z powodzeniem efektywnie 
chłodzić pomieszczenia lub 
ogrzewać wodę w basenie.

P.H. Wasser Mann w Bolewicach
Autoryzowany Koncesjoner marki 

SOFATH
Osiedle Leśne 2G, 64-305 Bolewice

tel. 61 441 17 25tel. kom. 606 327 863
www.wassermann.pl

biuro@wassermann.pl

Ekonomiczne ogrzewanie
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Nie wyblakły jeszcze wspo-
mnienia tegorocznych wymian 
z włoską szkołą L.A. Muratori 
– San Carlo w Modenie, nie-
miecką szkołą Wilhelm von 
OranienSchule w Dillinburgu 
czy stażu do Beverley w East 
Yorkshire w Wielkiej Brytanii, 
a Grodziski „Słowak” po raz 
kolejny udowodnił jak ważna 
jest praktyczna nauka języka 
obcego. 

Tym razem nauczycielki 
języka angielskiego Aneta 
Ochmańska i Katarzyna Holka  
z  LO im. J. Słowackiego  
zorganizowały wymianę pol-
sko-duńską z zaprzyjaźnio-
ną szkołą Zealand Business 
College w Ringsted. Wymia-
ny z ZBC mają miejsce w 
„Słowaku” już od 15 lat.  W  
ich ramach realizowany był 
anglojęzyczny projekt eduka-

cyjny „Cultural Perspectives”. 
Duńska 30 osobowa grupa 
rozpoczęła swoją przygodę 
wycieczką do Krakowa, który 
urzekł ich pięknem architektu-
ry i niepowtarzalną atmosferą. 
W kolejnych dniach odwiedzili 
Wieliczkę i Oświęcim. Dnia 
19.11.2019 przyjechali do Gro-
dziska by wspólnie z uczniami 
„Słowaka” rozpocząć prace 
nad projektem. 

Wymiana polsko–duńska

27.11.2019r. uczniowie 
kształcący się w zawodzie 
technik logistyk uczestni-
czyli w wycieczce do Cen-
trum Logistycznego firmy 
DPD w Strykowie. Ucznio-
wie mogli zobaczyć jak 
wygląda praca największej 
sortowni paczek i przesyłek 
w Polsce. 

Centralna sortownia zajmuje 
powierzchnię 9 hektarów a sam 
plac manewrowy 5,5 hektara. 
Wyposażona jest w 44 doki 
rozładunkowe oraz 96 doków 
załadunkowych. Zwiedzanie 
rozpoczęliśmy od strefy rozła-
dunkowej, w której uczniowie 
mogli zobaczyć doki rozładun-
kowe, posiadające stanowiska 
przeładunkowe rozlokowane 
przy rampie, która zapewnia 
wstępną kompensację różnicy 
wysokości między podłogami 
magazynu i pojazdu. 

Każdy front przeładunko-
wy wyposażony był w most-
ki ładunkowe, które służą 
do wypełnienia przestrzeni 
miedzy rampą rozładunkową 
/ załadunkową a powierzch-
nią ładunkową pojazdu, któ-
ra może znajdować się na róż-
nych poziomach. Mogliśmy 
również obserwować pracę 
infrastruktury transporto-
wej towarzyszącej operacjom 
w centrum logistycznym, po-
cząwszy od ręcznych wóz-
ków naładownych, poprzez 

napędzane wózki naładowne, 
wózki podnośnikowe prowa-
dzone po tradycyjne wózki 
widłowe. Infrastruktura trans-
portowa wykorzystywana jest, 
gdy przesyłki posiadają niewy-
miarowe gabaryty i nie może 
być użyty sorter. 

Następnie uczniowie do-
wiedzieli się o rodzajach do-
kumentów towarzyszącym 
pracy sorterów. W przypadku 
uszkodzenia przesyłki, nie-
zbędne jest wystawienie proto-
kołu szkody i poinformowanie 
klienta o szkodzie w transpo-
rcie. Kolejnym etapem było 
zwiedzanie głównego sortera. 
Uczniowie mogli zaobserwo-
wać w jaki sposób wykorzy-
stywana jest automatyzacja, 
każda przesyłka jest śledzona 
przez ok. 3500 czujników, 
dzięki czemu dyspozytor wie 

gdzie znajduje się konkretna 
paczka, na każdym etapie 
pracy sortera. 

Po zakończeniu zwiedza-
nia sortowni uczniowie po-
znali pracę dyspozytora, 
który zarządza ruchem po-
jazdów na placu manewro-
wym. Przedstawiciele DPD 
pokazali uczniom systemy 
, dzięki którym praca sor-
towni przebiega w sposób 
bardzo sprawny. Uczniowie 
byli pod dużym wrażeniem 
nowoczesności sortowni. Pod-
czas zwiedzania nie zabrakło 
nowinek technologicznych 
m.in. „rentgena” dla prze-
syłek międzynarodowych 
czy mechanicznych plomb 
do ciężarówek, dzięki któ-
rym dyspozytorzy widzą 
każdą próbę manipulacji przy 
samochodzie ciężarowym.

W dniach 20-22 listopada 
2019 roku w Szczecinie 
odbyła się IV edycja Inter-
dyscyplinarnej Konferencji 
Samorządów Szkolnych, 
organizowana przez V LO 
im. Adama Asnyka.

Było to 3-dniowe wydarzenie 
dla młodych ludzi pragnących 
urozmaicić życie w szkole.

Reprezentacja naszej szko-
ły,w składzie: Maja Bernad, 
Jagna Jaśkowiak i opiekunka 
SU Danuta Szymkowiak, jako 
jedyna z Wielkopolski wzięła 
w niej udział. 

Program konferencji był 
bardzo bogaty. Zajęcia odby-
wały się w gmachu V LO, na  
Uniwersytecie Szczecińskim i 
Sejmiku Wojewódzkim.

Poza bardzo ciekawymi wy-
kładami, bardzo ważne były 
warsztaty prowadzone przez 
ekspertów.

Na Uniwersytecie Szczeciń-
skim odbyło się spotkanie z 
prezydentem Szczecina panem 
Piotrem Krzystkiem.

Młodzież w grupach zasta-
nawiała się nad współpracą z 
samorządami uczniowskimi 
z innych państw. Prezentacja 

projektów odbyła się trzeciego 
dnia w sejmiku wojewódzkim, 
a po niej bardzo ożywiona 
dyskusja. 

Pełni wrażeń, zdobytych 
doświadczeń wróciłyśmy bar-
dzo zadowolone i gotowe do 
pracy.

W dniach 2-16.11.2019 r. 
grupa 12 uczniów klas dru-
gich z naszej szkoły wraz 
z opiekunkami Paniami 
Jarosławą Jują i Alicją 
Brembor-Kubacką wyje-
chała na staż do Beverley w 
East Yorkshire w Wielkiej 
Brytanii. 

Celem wyjazdu było prak-
tyczne zastosowanie języka 
angielskiego i sprawdzenie 
swoich umiejętności. Naszymi 
miejscami stażu były: Oxfam 
bookshop,  Hull Truck The-
atre, East Riding Theatre, 
sklep Cars & Bikes, Tickton 
Grange Hotel oraz szkoły pod-
stawowe: Woodmansey Prima-
ry, Tickton Primary, St. John’s 
Primary, Molescroft Primary, 
St.Mary’s Primary, Swine-
moor Primary, St. Nicholas 
Primary. Zatrzymaliśmy się w 
Barmston Farm Woodmansey 
w północnej Anglii.

W miejscach stażu mieliśmy 
codziennie różne zadania: 
obsługa klientów w księgarni 
i sklepie z rowerami, pomoc 
w montażu rowerów, obsługa 
konferencji w hotelu, pomoc w 
organizacji pracy w nauczycie-
la w szkole, pomoc w czytaniu 
i liczeniu i inne. 

Dzięki codziennemu obco-
waniu z językiem nauczyliśmy 

się nowego słownictwa i po-
znaliśmy zupełnie nowy dla 
nas akcent charakterystyczny 
dla regionu East Yorkshire. 
Oprócz pracy, uczestniczyli-
śmy również w zajęciach z 
fonetyki, na których uczyli-
śmy się poprawnej wymowy 
języka angielskiego.  Kolejną 
rzeczą, której uczy taki wy-
jazd jest samodzielność - sami 
robiliśmy zakupy, przygoto-
wywaliśmy posiłki, dojeż-
dżaliśmy do miejsc pracy. We 
wtorek w UK świętowaliśmy 
Bonfire Night. Z tej okazji 
przez cały wieczór niebo 
rozjaśniało się fajerwerkami, a 
na przydomowych ogródkach 
palono ogniska. W weekend 

wybraliśmy się na wycieczkę 
do pobliskiego Kingston upon 
Hull. Zwiedziliśmy miasto i 
muzeum transportu. Był też 
czas na zakupy. W niedzielę 
uczestniczyliśmy w uroczystej 
mszy świętej w katedrze Min-
ster w Beverley z okazji Re-
mebrance Day - dnia pamięci 
wszystkich, którzy polegli w 
wojnach.  Resztę dnia rów-
nież spędziliśmy w mieście. 
W środę udaliśmy się na 
koncert do małego pubu 
The Monks Walk. Warto też 
wspomnieć o spotkaniach 
z organizatorami wyjazdu, 
na których omawialiśmy jak 
mijały nasze dni oraz nasze 
postępy. 

Wycieczka logistyków do firmy DPD

Konferencja Samorządów

Wyjechali do Wielkiej Brytanii

Na początku listopada  mie-
liśmy przyjemność gościć 
w naszej szkole  harcerzy 
z Brześcia.  Nasi ucznio-
wie  stanęli na wysokości 
zadania i przyjęli do swoich 
domów naszych rodaków 
ze Wschodu. Już na wstępie 
nie obyło się  bez wzru-
szeń, młodzież z Białorusi 
emocjonalnie reagowała na 
życzliwość i gościnność, z 
jaką się spotkała  ze strony  
naszych uczniów. 

Wtorek był dniem wspólnej 
wycieczki do Poznania. Z 
inicjatywy pana Rafała Lusiny, 
reprezentującego Motocyklo-
we Stowarzyszenie Pomocy 
Polakom Wschód – Zachód”, 
pani dyrektor ZST Anny Ma-
tysiak i pani Barbary Jokś, 
goście z Brześcia pod opieką p. 
Anny Majcherek i p. Magdale-
ny Lange zwiedzili  Muzeum  
Martyrologii Wielkopolan 
Fort VII Wielkopolskiego 
Muzeum Niepodległości, zo-
baczyli Stary Rynek i obo-
wiązkowo symbol Poznania 
– „ trykające się koziołki”. Ta 
część podobała się najmłod-
szym uczestnikom.  W parafii 
Błogosławionej Poznańskiej 
Piątki  wysłuchali pouczającej 

bajki i motywującej historii  
księdza, który pokonał wie-
le przeszkód aby osiągnąć 
swój cel życiowy. Kolejnym 
miejscem na mapie Poznania 
był Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza.  Pod kierunkiem 
przewodnika  otworzył się dla 
zwiedzających gabinet Rekto-
ra, galeria portretów włodarzy 
uczelni w połączeniu z historią 
miejsca, która zrobiła duże 
wrażenie, ostatnim miejscem 
zwiedzania była przepiękna 
uniwersytecka aula. 

Zwieńczeniem wspólnego 
dnia, było  wieczorne spotka-
nie integracyjne w Wigwamie 
w Zdroju. Harcerze z Brześcia 
wspólnie z harcerzami gro-
dziskich drużyn, wymienili 
wspólne doświadczenia.

Na koniec warto zaapelować 
do wszystkich, którzy w tym 
roku nie zdecydowali się przy-
jąć  gości z Brześcia aby oka-
zali gościnność w przyszłym. 
Wdzięczność naszych rodaków 
była wielka, łzy wzruszenia za 
okazaną serdeczność bezcen-
na. Młodzi  ludzie z Brześcia 
na co dzień kultywują pamięć 
o historii Polski, uczą się 
języka polskiego i pokonują 
trudności aby zachować toż-
samość narodową.  Dlatego 
warto abyśmy wsłuchali się 
w słowa piosenki: Ja to mam 
szczęście, żyć mi przyszło w 
kraju nad Wisłą, ja to mam 
szczęście, mój kraj szczęśli-
wy , piękny, prawdziwy….” i 
docenili rodaków ze Wschodu, 
którzy tęsknią.

Wizyta harcerzy z Brześcia

Dnia 28. 11. 2019 r. uczeń 
klasy 3M Filip Przybyła, 
laureat 1 miejsca w konkursie 
na mem internetowy „Nie daj 
szansy AIDS” etapu powia-
towego, udał się do Poznania 
na rozstrzygnięcie finałowego 
etapu konkursu na szczeblu 
wojewódzkim, w którym 
ostatecznie zajął 2 miejsce 
,Anna Ledzianowska

Nie daj 
szany 
„AIDS”
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Jubileusz 90. urodzin 
jest szczególną okazją do 
świętowania zarówno dla 
Jubilata, jak również dla 
Jego najbliższych. Tak 
piękne urodziny obcho-
dziła pani Halina Hojan. 
Z tej okazji, Jubilatce 
najserdeczniejsze życze-
nia złożyli Burmistrz 
Grodziska Wielkopol-
skiego Piotr Hojan oraz 
Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Agnieszka 
Maik. Jubilatce życzy-
my dużo zdrowia oraz 
kolejnych jubileuszy 
spędzonych w gronie 
najbliższych.

90. urodziny Pani Haliny Hojan
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Opracowanie: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU

W dniu 15 grudnia br, 
Nowotomyski Ośrodek 
Kultury zorganizował 
tradycyjny  IX Kiermasz 
Świąteczny Pachnący 
Piernikiem. W tym roku 
wszystkie wydarzenia towa-
rzyszące kiermaszowi miały 
miejsce w budynku ośrodka 
kultury. 

W przystrojonym choinkami 
holu stanęły stoiska handlowe 
z rękodziełem, miodami i 
kolorowymi piernikami. Tuż 
obok zapachami kusiła kawia-
renka, a w niej nowotomyscy 
harcerze wraz z KGW Sękowo 
zapraszali na aromatyczną, 
gorącą herbatę i pyszne ciacho. 
Natomiast Restauracja „Czte-
ry Pory Roku” serwowała 
tradycyjne pierogi z kapustą i 
grzybami oraz barszcz. Dzięki 
wparciu Gminy Nowy Tomyśl 
dla najmłodszych odbyły się 
warsztaty świąteczne m. in. 
zdobienie czapek mikołajko-
wych, choinek drewnianych i 
cyprysów, które cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem. 
Również z inicjatywy gminy 
zorganizowano akcję pod ha-
słem 150 flag powstańczych. 
W dolnym holu na wszystkich 
fanów zabawnych fotografii 
czekała Fotobudka „Słodka 
Mgiełka”. W godzinach od 
15.30 – 18.30 o świąteczny 

klimat w holu zadbała grupa 
akordeonistów z Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Nowym 
Tomyślu. Natomiast w sali 
widowiskowej NOK-u miała 
miejsce część artystyczna. 
Na scenie, w programach 
świątecznych,wystąpiły grupy 

przedszkolne z Nowego To-
myśla. Dla miłośników jazzu 
i muzyki bigbandowej zapre-
zentował się zespół Happy Jazz 
Band z Poznania. Gwiazdą 
wieczoru był zespół GOSPEL 
JOY – jeden z najbardziej zna-
nych chórów gospel w Polsce. 

W środę 11 grudnia w Nowo-
tomyskim Ośrodku Kultury 
odbyło się spotkanie wigilij-
ne członków Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku Kopernik w 
Nowym Tomyślu. Zebranych 
studentów oraz gości powitał 
Prezes UTW Ryszard Tratwal. 
Życzenia świąteczne zebranym 
złożyli: Wicestarosta Nowoto-
myski Marcin Brambor, ksiądz 
kanonik Andrzej Grabański 
oraz Burmistrz Nowego Tomy-
śla Włodzimierz Hibner. Wraz 
z świątecznymi życzeniami 
włodarz miasta przekazał 
wszystkim członkom UTW 
kalendarze na 2020 rok z 
pracami malarskimi nowoto-
myskich artystów.   

W dniu 16 grudnia br. 
w Jastrzębsku Starym 
oficjalnie oddano do użytku 
wyremontowaną szatnię 
sportową. 

W uroczystości uczestniczyli: 
Burmistrz Nowego Tomyśla 
Włodzimierz Hibner, Za-
stępca Burmistrza Grażyna 
Pogonowska, Poseł na Sejm 
RP Jakub Rutnicki, Członek 
Zarządu Województwa Wiel-
kopolskiego Jacek Bogusław-
ski, Prezes Wielkopolskiego 
Związku Piłki Nożnej Paweł 
Wojtała, dyrektor Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Nowym 
Tomyślu Artur Łoziński, 
sołtys Jastrzębska Starego 
Henryk Krzeszowski, a także 
przedstawiciele samorządu 
gminnego, sołectwa Jastrzęb-
sko Stare, działacze sportowi, 
uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Jastrzębsku Starym 
oraz przedstawiciele wyko-
nawcy prac remontowych.

Prace remontowe w Ja-
strzębsku Starym zostały 
przeprowadzone w ramach 
zadania „Remont szatni w 
Jastrzębsku Starym, gmina 
Nowy Tomyśl”. Prace in-
westycyjne polegały m.in. 
na: robotach rozbiórkowych, 
wymianie pokrycia dachu, 
dociepleniu ścian, wykona-
niu elewacji zewnętrznej, 
położeniu nowej posadzki, a 
także położeniu płytek oraz 

wykonaniu nowej instala-
cji elektrycznej i sanitarnej. 
Projekt dofinansowano ze 
środków Samorządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego w 
ramach Programu „Szatnia 
na medal”. Dotacja z budżetu 
Województwa Wielkopolskie-
go wyniosła 

100 000,00 zł, natomiast 
Gmina Nowy Tomyśl prze-
znaczyła na ten cel kwotę 
143 006,95 zł.

Gmina Nowy Tomyśl syste-
matycznie poprawia jakość 
sprzętu gminnych jednostek 
OSP. W miesiącu grudniu 
druhowie z OSP Bukowiec 
otrzymali z rąk Burmistrza 
Nowego Tomyśla pięć no-
wych kompletów ubrań spe-
cjalnych, które zastąpią starą 
i zużytą odzież. Pozyskane 
ubrania specjalne znacząco 
poprawią bezpieczeństwo i 
komfort pracy ratowników. 
Zakup został sfinansowany 
z budżetu Gminy Nowy 
Tomyśl. 

IX Kiermasz Świąteczny 
Pachnący Piernikiem

Spotkanie wigilijne UTW Jastrzębsko Stare z szatnią na medal

Strażacy otrzymali nowy sprzęt 

W dniu 20 grudnia br, 
na skrzyżowaniu ulic:  3 
Stycznia, Ślósarskiego i Ja-
nusa oficjalnie oddano do 
użytku nowo wybudowane 
rondo. 

W uroczystym przecięciu 
wstęgi uczestniczyli: Bur-
mistrz Nowego Tomyśla Wło-
dzimierz Hibner, Zastępcy 
Burmistrza: Adrianna Zieliń-
ska oraz Grażyna Pogonow-
ska, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Marek Ratajczak, 
Wiceprzewodniczący Rady 

Powiatu Nowotomyskiego 
Zbigniew Markowski, prezes 
PWiK Marek Wichtowski, a 
także radni Rady Miejskiej, 
przedstawiciele wykonawcy 
inwestycji oraz pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Nowym 
Tomyślu. 

Nowo oddane rondo nosi 
nazwę: Rondo Miasta Partner-
skiego Biesenthal. W dniu 25 
listopada br. podczas uroczy-
stej sesji, radni Rady Miejskiej 
jednogłośnie przyjęli uchwałę 
nadającą rondu nazwę na cześć 
miasta partnerskiego Nowego 

Tomyśla. W ten sposób sta-
nowić ono będzie pamiątkę 
20-lecia partnerstwa pomiędzy 
regionami, która przypada 
2019 roku. 

Inwestycja związana z prze-
budową skrzyżowania dróg 
gminnych ul. 3 Stycznia, ul. 
Ślósarskiego i ul. Janusa w 
Nowym Tomyślu objęła budo-
wę ronda wraz z oświetleniem 
oraz przebudowę odwodnie-
nia, sieci elektroenergetycznej, 
gazowej, telekomunikacyjnej 
oraz wodociągowej. Wartość 
inwestycji: 1.089.456,02 zł 

W dniu 18 grudnia br, w Parku 
Feliksa, na obszarze strefy 
sportu, tuż przy istniejącej 
siłowni zewnętrznej zamon-
towano dwa nowe urządzenia. 
Stanowią one uzupełnienie 
tradycyjnej, plenerowej siłow-
ni dla dorosłych. Nowe urzą-
dzenia są przeznaczone spe-
cjalnie dla dzieci. Najmłodsi 
mieszkańcy Gminy mogą teraz 
towarzyszyć swoim rodzicom 
podczas ćwiczeń korzystając 
z pajacyka, wahadła, steppera 
lub rowerka. 

Otwarcie ronda Biesenthal 

Nowy sprzęt do ćwiczeń
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Po ponad 4 latach, od mo-
mentu gdy część pomiesz-
czeń Centrum Kultury 
i Biblioteki w Opalenicy 
została wyłączona z użyt-
kowania ze względu na 
katastrofalny stan tech-
niczny, zakończono prace 
budowlane polegające na 
rozbudowie i modernizacji 
budynku.

Przedsięwzięcie realizowane 
było zasadniczo w dwóch eta-
pach: w pierwszej kolejności w 
ramach Partnerstwa Publicz-
no - Prywatnego wykonano 
rozbudowę bryły obiektu i 
dokonano jego termomoder-
nizacji. Wykonanie kolejnego 
etapu prac był możliwe dzięki 
uzyskanemu dofinansowaniu 
w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014-2020 
dla działania 4.4 Zachowanie, 
ochrona, promowanie i rozwój 
dziedzictwa naturalnego 

i kulturowego, poddziałania 
4.4.1. Inwestycje w obszarze 
dziedzictwa kulturowego re-
gionu. Prace objęły wnętrze 
budynku i miały za zadanie  
przeniesienie funkcji biblio-
tecznej na rozbudowany parter 
budynku oraz przebudowę pię-
tra z przeznaczeniem na funk-
cję administracyjną. Budynek 
dzięki nowemu podjazdowi 
oraz szybowi windy stał się 
dostępny i przyjazny dla osób 
starszych 

i niepełnosprawnych. Koszt 
przeprowadzonych prac szaco-
wany jest na 6,5 mln zł.

Oficjalne otwarcie budynku 
zbiegło się z jubileuszami: 
50-lecia istnienia opalenickiej 
placówki kultury i 70-lecia 
działalności bibliotecznej. 
Uroczystość miała miejsce w 
piątek 13 grudnia, natomiast 
przez cały weekend (14 i 15 
grudnia) mieszkańcy mogli 
zwiedzić i obejrzeć

przebudowany obiekt pod-
czas „Drzwi Otwartych”. Pod-
czas tego weekendu nie zabra-
kło „kulturalnych atrakcji”. 
Na scenie Centrum Kultury 

i Biblioteki zaprezentowali 
się uczniowie SP Opalenica 
w spektaklu historycznym o 
Powstaniu Wielkopolskim. 

Swój koncert dała Opalenic-
ka Orkiestra Dęta, a Grupa 
Teatralna ZŁAPANKI wy-
stawiła premierowo spektakl 

„Qui Pro Quo” wg reżyserii i 
scenariusza Renaty Knop.  Na-
stąpiło również otwarcie kina 
mieszczącego się w CKiB. 
Wziął w nim udział znany z 
wielu charakterystycznych ról 
aktor Marian Dziędziel, który 
spotkał się z przybyłymi na 
premierowy seans opalenic-
kiego kina. 

Odwiedzający zmodernizo-
wany obiekt nie kryli zachwy-
tu nad wielką metamorfozą 
Centrum Kultury i Biblioteki. 
Opalenica doczekała się w 
końcu placówki, która spełnia 
oczekiwania pod względem 
funkcjonalności oraz estetyki 
i jest kolejnym obiektem uży-
teczności publicznej po przed-
szkolu na ulicy Zamkowej i 
budynku OSP, które stanowią 
opalenicką wizytówkę. 

GMINA OPALENICA

Informacja: Biuro Promocji i Rozwoju oraz Zarządzania Funduszami

Nie zawsze cyfra „13” musi 
kojarzyć się z pechem i 
złą passą. Od piątku, 13 
grudnia 2019 roku dla 
opaleniczan data ta będzie 
oznaczała powrót kina 
do naszego miasta. Prace 
budowlane polegające na 
adaptacji jednego z po-
mieszczeń centrum kultury 
na potrzeby sali kinowej 
trwały od maja br. 

Realizacja tego przedsięwzię-
cia była możliwa dzięki wnio-
skowi złożonemu w ramach 
Wielkopolskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020 dla działania 
4.4 Zachowanie, ochrona, pro-
mowanie i rozwój dziedzictwa 
naturalnego i kulturowego, 
poddziałania 4.4.1. Inwestycje 
w obszarze dziedzictwa kultu-
rowego regionu.

Gmina Opalenica jest jedną 
z  26 gmin, które zdecydowały 
się na  wspólne aplikowanie 
o środki pomocowe, gdzie 
podmiotem koordynującym 
całość przedsięwzięcia jest 
Stowarzyszenie Gmin i Powia-
tów Wielkopolski.

Kino wyposażone jest w 
nowoczesny sprzęt audio 
JBL oraz rzutnik 4K, dzię-
ki czemu jakość dźwięku 

i obrazu dostarczą widzom 
niesamowitych wrażeń, a 
efekty nie odbiegają od tych, 
z którymi spotykamy się w 
dużych kinach. Sala kinowa 
jest kameralna, przygotowana 
na przyjęcie 30-tu widzów. 
Nasze kino oprócz planowych 
seansów daje również możli-
wość zamówienia dostępnego 
w kinotece filmu i wynaję-
cia sali, aby móc obejrzeć 
wybrany seans z rodziną i 
przyjaciółmi. Opalenickie 
kino to także miejsce, w 
którym można przeprowadzać 
szkolenia lub prezentację 
multimedialne.

Kino w Opalenicy jest 
pierwszym, które powsta-
ło w ramach tego projektu. 
Całkowita wartość przekro-
czyła 420 tys. zł, przy uzy-
skanym dofinansowaniu 150 
tys. zł. Kino zainaugurowało 
swoją działalność  seansem 
filmu „Moje córki krowy” 
ze wspaniałą rolą Mariana 
Dziędziela, który osobiście 
zaprosił widzów do obejrzenia 
filmu. Opalenickie kino jest 
częścią ogólnopolskiej sieci 
Kino za Rogiem dzięki czemu 
placówka uzyskał dostęp do 
przystępnej cenowo szerokiej 
oferty dystrybucyjnej.

Kino wróciło 
do Opalenicy

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

OKRĘGOWA 
STACJA 
KONTROLI 
POJAZDÓW

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

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

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA
POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

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

Małgorzata i Zdzisław Brudło
Jaromierz 38, 64-225 Kopanica

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

www.brudlo.com.pl

Polecamy: 
a gwiazdy betlejemskie  a cyklameny

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

a sprzedaż hurtowa i detaliczna
a fachowa obsługa i doradztwo 

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

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.

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 560 zł /tona 
a blacha 410 zł/tona
a puszka 3,00 zł/kg 

SKUP ZŁOMU

Sprzedam pianino 
marki „Fazer” – Tel. 605 203 302

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

AUTORYZOWANY DEALER: 
NOWY TOMYŚL  ul. Kolejowa 17 
tel. 61 442 40 85, kom 602 775 274
ZBĄSZYŃ  ul. Poznańska 42 
              tel. 68 386 75 04

MS-170 JUŻ OD 699,00 PLN

Raty 0%

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
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