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BEZPłATNY

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

SKUP ZŁOMU
MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

PON-PT 8:00- 16:00
SOBOTA 8:00- 12:00 

WSAD: 1,5 zł/1kg BLACHA: 1,3 zł./1kg PUSZKA: 5,00 zł/1kg
biuro@zlom.poznan.pl

tel. 509 174 596 lub 534 611 454

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

SPRZEDAŻ WĘGLA I PELLETU
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

PON-PT 8:00- 16:00, 
SOBOTA 8:00- 12:00  

rbj.sp@wp.pl
tel. 512 306 483 lub 534 611 454

przyjmujemy wyłącznie  
uczniów w zawodzie

ŚLUSARZ

Sp. z o.o. 
Sp. komandytowa

tel. 68 347 61 00    |    504 244 997

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

Profesjonalna naprawa telefonów GSM
NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI
LOMBARD

www.lombardd.pl
Wolsztyn ul. 5 stycznia 22  

Rakoniewice ul. Pocztowa 26
Grodzisk Wlkp. ul. Bukowska 11

tel.  
509 408 163

A OKNA A DRZWI A BRAMY
A PARAPETY A ROLETY 

A ROLETKI MATERIAŁOWE 
A MARKIZY A MOSKITIERY 

A STEROWANIE

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

Znajdziesz nas na: www.comland.pl
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Gmina Nowy Tomyśl od kil-
ku lat współpracuje z Pod-
wołoczyskami w obwodzie 
tarnopolskim. Wielokrotnie 
gościliśmy tamtejszych sa-
morządowców oraz mło-
dzież. Dziś nasi ukraińscy 
przyjaciele potrzebują pomo-
cy! Dlatego też część zbiórki 
prowadzonej w Gminnym 
punkcie pomocy lokalnej 
(przy współpracy z przedsta-
wicielami Polskiego Czerwo-
nego Krzyża) zostanie prze-
kazana do Podwołoczysk. 
Zbierane są: żywność o dłu-
gim terminie przydatności, 
produkty higieniczne oraz 

koce, ręczniki, pościel, śpi-
wory itp. 

Gminny punkt pomocy lo-
kalnej znajduje się w Nowo-
tomyskim Ośrodku Kultury 
przy ul. Tysiąclecia 3, godzi-
ny otwarcia: poniedziałek - 
piątek  8.00 – 18.00 (wejście 
boczne od strony banku PKO 
BP). 

Bardzo dziękujemy mło-
dym harcerzom ZHP Hufiec 
Nowy Tomyśl za zaangażo-
wanie! Jesteśmy wdzięczni-
mieszkańcom naszej gminy 
za to, że tak chętnie niosą 
bezinteresowną pomoc po-
trzebującym!

27 lutego odbyły się finały 
Mistrzostw Nowego Tomy-
śla w Piłce Nożnej Halowej 
o Puchar Burmistrza Nowe-
go Tomyśla. Turniej ten, ze 
względu na bardzo dużą ilość 
drużyn, został podzielony na 
dwa etapy. Eliminacje odbył 
się dwa tygodnie wcześniej z 

udziałem 21 drużyn. Do fina-
łów awansowało po 6 najlep-
szych z kategorii zaawanso-
wani oraz niezaawansowani.

W niedzielnych rywaliza-
cjach udział wzięło 104 za-
wodników, którzy rozegrali 
25 pojedynków.

Puchary oraz medale wrę-

czyli burmistrz Nowego To-
myśla Włodzimierz Hibner, 
dyrektor OSiR Artur Łoziń-
ski, zastępca przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Wojciech 
Andryszczyk oraz radny 
Rady Miejskiej Henryk Krze-
szowski.

Najlepsze wyniki:

NIEZAAWANSOWANI
1. Auto Handel Telichowski - 15 pkt.
2. EXTALER LOGISTICS - 12 pkt.
3. Na zero z przodu, a z tyłu coś wpad-
nie - 5 pkt.
ZAAWANSOWANI
1. Wracamy do gry - 12 pkt.
2. Młoda Ambitna Drużyna - 9 pkt
3. SEDAN - 6 pkt 

W ramach Naboru Wniosków 
o dofinansowanie z Progra-
mu Rządowy Fundusz Pol-
ski Ład - Program Inwestycji 
Strategicznych, Gmina Nowy 
Tomyśl złożyła następujące 
wnioski:

EDYCJA DRUGA:
1. Wniosek, którego war-

tość dofinansowania nie 
może przekroczyć 5 mln zł:

Nazwa inwestycji: Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej, sieci kanali-
zacji sanitarnej ciśnieniowej 
wraz z przepompownią ście-
ków w Przyłęku.

Przewidywana wartość in-
westycji: 1 000000,00 zł

Kwota wnioskowanych 
środków: 950000,00 zł

2. Wniosek, którego war-
tość dofinansowania nie 
może przekroczyć 30 mln zł:

Nazwa inwestycji: Budowa 
stadionu lekkoatletycznego 
wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą w Nowym Tomyślu.

Przewidywana wartość in-
westycji: 14 000000,00 zł

Kwota wnioskowanych 
środków: 9 999000,00 zł

3. Wniosek, którego war-
tość dofinansowania nie 
może przekroczyć 65 mln zł:

Nazwa inwestycji: Budo-
wa dróg na terenie Gminy 
Nowy Tomyśl (przebudowa 
i budowa następujących ulic: 
Irysowa, Konwaliowa, Goź-
dzikowa oraz Lawendowa, 
budowa ul. Lutowej i Majowej 
w Glinnie).

Przewidywana wartość in-
westycji: 35 000000,00 zł

Kwota wnioskowanych 
środków: 33 250000,00 zł

EDYCJA TRZECIA – PGR:
1. Wniosek, którego war-

tość dofinansowania nie 
może przekroczyć 2 mln zł:

Nazwa inwestycji: Zago-
spodarowanie terenu przy 
ul. Zbąszyńskiej w Nowym 
Tomyślu.

Przewidywana wartość in-
westycji: 2 000000,00 zł

Kwota wnioskowanych 
środków: 1960000,00 zł

2. Wniosek, którego war-
tość dofinansowania nie 
może przekroczyć 5 mln zł:

Nazwa inwestycji: Budowa 
sieci kanalizacji w Borui Ko-
ścielnej oraz Borui Nowej.

Przewidywana wartość in-
westycji: 2 500000,00 zł

Kwota wnioskowanych 
środków: 2450000,00 zł

Pomagamy rejonowi Podwołoczysk

Mistrzostwa Nowego Tomyśla w Piłce Nożnej 
Halowej o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla

Rządowy fundusz polski ład: 
program inwestycji strategicznych 

– druga i trzecia edycja
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2.03.2022 r, na Międzyna-
rodowych Targach Poznań-
skich w pawilonie 4 /wjazd 
od ulicy Bukowskiej / został 
uruchomiony punkt pomocy 
dla Ukrainy związany z woj-
ną z Rosją. 

Udział wzięli: wojewoda 
wielkopolski , v-ce prezydent 
m. Poznania, przedstawiciel 
Caritasu, przedstawiciel Za-

rządu MTP w Poznaniu , ZHR
Wojewoda poinformował, 

że na terenie Wielkopolski 
już mieszka 300 osób przy-
byłych z Ukrainy. Hotel Ikar 
pełni rolę głównej bazy. Na 
Dworcu Głównym w Pozna-
niu przyjmowani są uchodź-
cy z Ukrainy. Wszyscy chęt-
ni mieszkańcy Poznania 
i Metropoli mogą swoje dary 

przywozić do pawilonu 4, 
który jest czynny od godz. 10 
do godz. 20. Całość obsługi 
zapewniają harcerze z ZHR.
Chodzi głównie o odzież, 
środki chemiczne, pasty do 
zębów, szczoteczki, szam-
pony, nawet latarki, itp. Na 
dzień dzisiejszy Polska przy-
jęła już 500 000 mieszkań-
ców z Ukrainy. Według MSZ 

Ukrainy na terenie przebywa 
125 przedstawicieli różnych 
narodowości, którzy w Polsce 
otrzymają pomoc (duża ilość 
studentów i przedstawicieli 
różnych firm). Według v-ce 
prezydenta m. Poznania wła-
dze Poznania są w kontak-
tach telefonicznych z merami 
Kijowa i Charkowa .

Tekst:Zygmunt Tomkowiak

Pomoc dla Ukrainy

Dzień Pamięci ,, Żołnierzy 
Wyklętych’’

1 marca Narodowy Dzień 
Pamięci „Żołnierzy Wyklę-
tych”. 11 lat temu ustano-
wione święto, jest wyrazem 
hołdu złożonego żołnierzom 
antykomunistycznego i nie-
podległościowego podzie-
mia, którzy nie zgodzili się na 
sowiecką agresję i komuni-
styczny reżim.

Mówi się, że historia jest 
nauczycielką życia. Wobec 
ostatnich, dramatycznych 
wydarzeń na Ukrainie, mo-
żemy mieć wątpliwości, czy 

to prawdziwe słowa. Rosyjski 
reżim, kolejny raz w historii 
Europy nie pozwala o sobie 
zapomnieć. Łączy więc ten 
dzień pamięć o tym co było, 
z tym, co przeżywamy dzisiaj. 
Delegacja Prawa i Sprawie-
dliwości, oraz Klubu Gazety 
Polskiej w Nowym Tomyślu 
złożyła kwiaty pod Tabli-
cą Smoleńską, jako symbol 
wdzięczności poległym, ale 
i nadziei na życie w wolności 
i pokoju.

Cześć i Chwała Bohaterom!

Dzień 1 marca to Narodowy 
Dzień Pamięci ,, Żołnierzy 
Wyklętych’’. Jest to dzień hoł-
du dla żołnierzy walczących 
w konspiracji z reżimem ko-
munistycznym, narzuconym 
przez sowiecką Rosję o Wol-
ną i Niepodległą Polskę. Dzię-
ki patriotycznej postawie 
członków Prawo i Sprawie-

dliwość oraz sympatyków, 
zostały złożone kwiaty oraz 
zapalono znicz przy Pomniku 
Powstańców Wielkopolskich 
w Opalenicy. Kwiaty złoży-
li: Józef Biegański, Wojciech 
Stankowski, Leonard Stan-
kowski, Roman Chmielowiec, 
Eugeniusz Duda, Jan i Krzysz-
tof Kolscy, Adam Frąckowiak.

Nowy Tomyśl

Opalenica

1. Kontrola polityczna nad 
przepływem surowców ener-
getycznych z terenu Federa-
cji Rosyjskiej do Europy oraz 
żywności z Europy na teren 
Federacji Rosyjskiej. Sprawo-
wanie przez Unię Europejską 
pełnej kontroli politycznej 
nad przepływem, przez teren 
Międzymorza, surowców, a 
w tym szczególnie surowców 
energetycznych z terenu Fe-
deracji Rosyjskiej do Europy 
oraz żywności i artykułów 
konsumpcyjnych z Europy 
na teren Federacji Rosyjskiej. 
Kontrola ta ma w pierwszej 
kolejności uwzględniać in-
teresy polityczne Unii Euro-
pejskiej i interesy polityczne 
państw Unii Europejskiej, a 
dopiero w dalszej kolejności 
interesy gospodarcze Unii 
Europejskiej i interesy go-
spodarcze państw Unii Euro-
pejskiej. Interesy gospodar-
cze koncernów narodowych 
i międzynarodowych, nie 
związane z interesami Unii 
lub interesami państw Unii, 
nie będą w żadnym wymiarze 
uwzględniane. Z jednej strony 
kontrola polityczna ma służyć 
ograniczeniu uzależniania 
się państw Unii Europejskiej 
od dostaw surowców energe-
tycznych z Federacji Rosyj-
skiej, które to uzależnienie 
spowodowane jest niekontro-
lowanym rozwojem gospo-
darczym uwzględniającym 
jedynie czynniki ekonomicz-
ne, bez uwzględniania czyn-
ników politycznych. Z drugiej 
strony kontrola polityczna ma 
dać Unii i państwom Unii sku-
teczne narzędzie wywierania 

presji politycznej na Federację 
Rosyjską za pomocą instru-
mentów ekonomicznych.

2. Ukaranie zbrodniarzy 
komunistycznych i postko-
munistycznych. Postawienie 
przed trybunałem między-
narodowym komunistycz-
nych i postkomunistycznych 
zbrodniarzy wojennych i 
zbrodniarzy przeciwko ludz-
kości ukrywających się na 
terenie podległym Federacji 
Rosyjskiej, a szczególnie win-
nych zbrodni popełnionych 
w wyniku agresji Związku 
Socjalistycznych Republik 
Radzieckich na Polskę (1939), 
Finlandię (1939), Litwę, Ło-
twę i Estonię (1940), Ber-
lin Wschodni (1953), Węgry 
(1956), Czechosłowację (1968) 
i Afganistan (1979) oraz Fede-
racji Rosyjskiej na Czeczenię 
(1994) i Gruzję (2008).

3. Demilitaryzacja tzw. Ob-
wodu Kaliningradzkiego. Cał-
kowita demilitaryzacja terenu 
tzw. Obwodu Kaliningradz-
kiego polegająca na wycofa-

niu wszystkich wojsk Fede-
racji Rosyjskiej oraz sprzętu 
wojskowego i demontażu oraz 
likwidacji takich urządzeń jak 
silosy wyrzutni rakietowych, 
hangary, schrony, porty wo-
jenne itp. Pozostawienie na 
tym terenie wyłącznie nie-
zbędnych sił policyjnych i nie-
zbędnych oddziałów ochrony 
granicy.

4. Powrót wojsk Federacji 
Rosyjskiej do domu. Wycofa-
nie wojsk Federacji Rosyjskiej 
z tzw. Naddniestrzańskiej 
Republiki Mołdawskiej, Biało-
rusi, Krymu, Abchazji, Osetii 
Południowej oraz innych te-
rytoriów w Europie i Azji le-
żących poza obszarem, uzna-
wanych przez społeczność 
międzynarodową, granic Fe-
deracji Rosyjskiej.

5. Nowa linia Curzona dla 
Rosji i Rosjan. Wyznaczenie 
dla Rosji i Rosjan “nowej li-
nii Curzona” i to zarówno na 
zachodzie jak i na wschodzie 
oraz na południu i północy, 
rozumianej jako linia demar-

kacyjna wyznaczająca przy-
szłą granicę państwa rosyj-
skiego i oddzielająca tereny 
zamieszkałe przez Rosjan od 
terenów zamieszkałych przez 
inne narody oraz od obszarów 
wielonarodowościowych.

6. Referenda i plebiscyty na 
terenach wyzwolonych spod 
okupacji Federacji Rosyjskiej. 
Przeprowadzenie referendów 
niepodległościowych na tere-
nach byłej Federacji Rosyjskiej 
zamieszkałych przez narody 
inne niż naród Rosyjski oraz 
przeprowadzenie plebiscytów 
na terenach zamieszkałych 
przez społeczności wielona-
rodowe. Celem plebiscytów 
będzie przyporządkowanie 
terenów wielonarodowościo-
wych do powstałych, w wy-
niku referendów niepodle-
głościowych, nowych państw. 
Referenda niepodległościowe 
i plebiscyty przeprowadzo-
ne zostaną pod kontrolą in-
stytucji międzynarodowych 
na podobnych zasadach jak 
plebiscyty, które przepro-
wadzone zostały w Europie 
Centralnej w konsekwencji 
Traktatu Wersalskiego, przy 
uwzględnieniu doświadczeń 
uzyskanych podczas tamtych 
plebiscytów.

7. Wolne wybory. Przepro-
wadzenie, pod kontrolą in-
stytucji międzynarodowych, 
pierwszych demokratycznych 
wyborów parlamentarnych 
i prezydenckich w nowych 
państwach, a w tym także na 
terenie przyszłego państwa 
rosyjskiego.

Paweł Urbański 

Już przeszło tydzień trwa bombardowanie Kijowa i Charkowa oraz innych miast ukraińskich 
przez sowieckie wojska. Najbardziej tragiczne jest to że, premierzy i prezydenci państw całej Europy 

są bezsilni, aby zatrzymać ludobójce Putina w swojej walce z Ukrainą. Przecież taki zdesperowany 
brakiem zwycięstwa może nacisnąć czerwony guzik wyrzutni jądrowej. Putin obecnie jest 
zagrożeniem dla całej Europy, także świata. Naszym obowiązkiem jest pomagać narodowi 

ukraińskiemu z całych sił. Chwała bohaterowi prezydentowi Zeleńskiemu 
i wszystkim bohaterom ukraińskim. Katolicka Polska modli się za cały naród ukraiński i wierzy, 

że odniesiemy wspólnie zwycięstwo z sowietami. Niech żyje wolna Ukraina!

                                                                                                              Wydawca Franciszek Gwardzik

Nowa doktryna wobec Federacji Rosjskiej

ZATRZYMAĆ SZALEŃCA
I LUDO-BÓJCE PUTINA
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W piątek, 18 lutego w Urzędzie 
Miejskim w Opalenicy miało 
miejsce podpisanie umowy 
najmu budynku przy ulicy 3 
Maja na potrzeby stworzenia 
bursy przez Akademię Pił-
karską Reissa. W spotkaniu, 
podczas którego parafowano 
dokument, ze strony gminy 
uczestniczyli burmistrz To-
masz Szulc, skarbnik Agniesz-
ka Antkowiak-Żak i prezes 
firmy KOMOPAL Michał Ko-
morowski. Stronę inwestora 
reprezentował prezes zarządu 
AP Reissa Piotr Matecki.

Intencją najemcy jest stwo-
rzenie bursy dla uczniów 
gminnych szkół, w tym dla 
zawodników SMS APR Opa-
lenica, projektu działającego 
w ramach struktur Akademii 
Piłkarskiej Reissa. Klub dekla-
ruje wyremontowanie obiektu 
ze środków własnych. Po-
wstanie bursy zapewni opiekę 
i wychowanie dla uczniów, 
którzy w okresie pobierania 
nauki przebywają poza miej-
scem stałego zamieszkania. 
Powyższa inwestycja ściśle 
jest związana ze starania-
mi, aby w naszym mieście 
- w ramach Zespołu Szkół 
w Opalenicy, powstała Szko-
ła Mistrzostwa Sportowego. 
Niewątpliwie sukces tych 
zabiegów przyniesie szereg 
korzyści zarówno dla samej 
placówki oświatowej, jak i dla 
całej Opalenicy. 

„Działania wpisują się 
w strategię rozwoju miasta 
poprzez sport. W projekt za-
angażowani są mieszkańcy 

i przedsiębiorcy z naszej gmi-
ny, a dla naszej szkoły pojawia 
się szansa dalszego rozwoju. 
To również ważny aspekt pro-
mocyjny dla Opalenicy znanej 
nie tylko z goszczenia Repre-
zentacji Polski, ale także jed-
nej z najsilniejszych akademii 

w naszym kraju” – powiedział 
burmistrz Tomasz Szulc. 

Akademia dla najmłod-
szych działa w Opalenicy od 
10 lat, w tym od blisko trzech 
realizuje tzw. projekt PRO dla 
najbardziej utalentowanych 
zawodników w wieku od 

14 lat. Obecnie uczestniczy 
w nim ponad siedemdziesię-
ciu młodych zawodników, 
którzy uczą się w SP Wojnowi-
ce i ZS w Opalenicy. Są wśród 
nich zarówno chłopcy z od-
ległych miejscowości z całej 
Polski, jak i piłkarze z naszej 

czy też ościennych gmin. Dru-
żyny biorą udział w rozgryw-
kach Centralnej Ligi Juniorów, 
czyli najwyższym szczeblu 
rozgrywkowym dla młodzieży 
w Polsce.

„Ścisła współpraca z gmi-
ną, szkołami oraz Hotelem 
Remes, dobre skomuniko-
wanie z Poznaniem, warunki 
do treningu na najwyższym 
europejskim poziomie, roz-
budowana kadra szkoleniowa 
sprawiły, że dołączyliśmy do 
czołówki najlepiej szkolących 

klubów w Polsce. Stawiamy na 
wszechstronny rozwój spor-
towy i intelektualny zawodni-
ków oraz pomagamy wybrać 
optymalną ścieżkę kariery, 
a Opalenica to świetna miej-
scowość dla rozwoju chłopa-
ków w wieku dojrzewania” 
– dodał Piotr Matecki, prezes 
Akademii Piłkarskiej Reissa.

Opalenica jest dla Akade-
mii Piłkarskiej Reissa mia-
stem, w którym sukcesywnie 
rozbudowuje swe struktury. 
Od przyszłego roku szkolne-
go w Projekcie ma uczestni-
czyć już ponad stu młodych 
adeptów sztuki piłkarskiej. 
Co istotne, oprócz wychowa-
nia sportowego, dla trenerów 
ważne jest kształtowanie wła-
ściwych postaw, aby chłopcy 
stali się nie tylko dobrymi 
piłkarzami, ale przede wszyst-
kim dobrymi ludźmi.

Tekst TM, Foto TA

Nowoczesna bursa już wkrótce w Opalenicy!!!

AUTO KOMIS 
Orwat Rafa³   Serdecznie zaprasza

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

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

Stawiamy 
na wszechstronny 
rozwój sportowy i in-
telektualny zawodni-
ków oraz pomagamy 
wybrać optymalną 
ścieżkę kariery

„
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Informacja o wywieszeniu wykazu 
nieruchomości przeznaczonej do oddania

w użyczenie

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), Zarząd Powiatu Grodziskiego 
podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony 
wykaz nieruchomości, położonej
w Jabłonnie, gm. Rakoniewice, stanowiącej własność Po-
wiatu Grodziskiego, przeznaczonej do oddania w użycze-
nie jednostce organizacyjnej.
Z wykazem tym można zapoznać się na stronie interne-
towej Powiatu Grodziskiego oraz na stronie podmiotowej 
Biuletynu Informacji https://bip.pgw.pl/m,6157,wykaz-
nieruchomosci-polozonej-w-jablonnie-gm-rakoniewice-
przeznaczonej-do-oddania-w-uzyczenie-jednos.html.
Wykaz został także wywieszony na tablicach ogłoszeń 
Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. przy ul. Żwirki 
i Wigury 1. 

Grodzisk Wielkopolski, 01.03.2022 r.

POWIAT GRODZISKI

W sobotę, 19 lutego 2022r.w 
Grodziskiej Hali Sportowej 
odbył się po raz kolejny Ma-
raton Zumba Fitness. Jak 
zwykle było wesoło i ener-
getycznie! Trzygodzinny 
maraton tańca znów przy-
ciągnął tłumy sympatyków 
aktywnego spędzania cza-
su. Prowadzący zadbali o 
oryginalne choreografie do 
tanecznych przebojów. Mi-
łośników zumby wciąż przy-
bywa, dlatego organizowane 
są maratony. Zespół Szkół 
Technicznych reprezento-
wały: 

Olga Stankowiak kl. 3B, 
Aleksandra Rudnicka kl. 1AT, 
Tatiana Kaczmarek kl. 1GT, 

Natalia Lemańska kl. 3LT, 
Kornelia Skrzypczak kl. 1db, 
Sandra Słowikowska kl.1db, 

Emilia Judek kl.1db, Wiktoria 
Ratajska kl. 1db oraz Zuzanna 
Juja kl. 2LT.

Maraton Zumba Fitness

Po przerwie spowodowa-
nej pandemią koronawirusa 
powróciliśmy w szkole do 
idei spotkań z Powiatowym 
Rzecznikiem Praw Konsu-
mentów.

2 marca 2022r. gościliśmy 
pana Ireneusza Józefow-
skiego, który przeprowadził 
zajęcia dla klas: 3ET (techni-
kum ekonomiczne) oraz 3 bb 
(Branżowa Szkoła I stopnia – 
zawód sprzedawca).

W czasie dwugodzinnych 
zajęć nasz gość poruszył te-
maty związane m.in. z ochro-
ną praw klientów, przepisa-
mi prawnymi i problemami 
ubezpieczeniowymi konsu-
mentów. Przedstawił także 
zakres działań i obowiązków 
Powiatowego Rzecznika 

Praw Konsumentów. 
Spotkanie zostało uzupeł-

nione przykładami kilku-
nastu spraw prowadzonych 

przez biuro rzecznika, które 
znajduje się w siedzibie gro-
dziskiego Starostwa Powia-
towego.

O prawach konsumentów słów kilka…

Od 24 lutego rozpoczęła się 
agresja Federacji Rosyjskiej 
na Ukrainę, a obrazy które 
docierają do świata budzą 
przerażenie, wzruszają 
i otwierają serca i pomocną 
dłoń naszych rodaków dla 
dzieci, kobiet, seniorów 
z Ukrainy. 

Spontaniczne społeczne 
inicjatywy, zbiórki pomo-
cy, pomoc organizowana 
przez samorządy wydatnie 
rozwiązują obowiązki rządu 
w czasie kryzysu humanitar-
nego. Należy docenić szybkie 
decyzje rządu upraszczające 
procedurę graniczną dla 
uciekających przed wojną, 
włączenie struktur pań-
stwa w proces pomocy dla 
uchodźców. 

Wielokrotnie słyszymy, ze 
strony uciekających przed 
wojenną pożogą, którzy 
dziękując Polakom i Polsce 
mówią - „mamy olbrzymi 
respekt i wdzięczność dla 
Polski”. Organizując ze 
Starostą spotkanie popar-
cia dla Ukrainy z udziałem 
społeczeństwa w Ostrzeszo-
wie, połączyłem się z Polką, 

nauczycielką obywatelką 
Ukrainy z partnerskiego 
Drohobycza, która po-
wiedziała, że jest dumna 
z Polski. Po tych kilku dniach 
zauważam milknące spory 
polityczne i nawoływanie do 
jedności, w ciągu kilku dni 
dwukrotnie Prezydent RP 
zwołał Radę Bezpieczeństwa 
Narodowego z udziałem 
opozycji, których wynikiem 

są zgodne komunikaty. Nie 
wiemy jak będzie rozwijał 
kryzys na Ukrainie, ale nie-
wątpliwie nie zakończy się 
w krótkim czasie. Widzimy 
rozmiar zniszczeń, w tym 
w substancji mieszkaniowej, 
infrastruktury społecznej 
(szpitale, szkoły, przedszkola 
) i technicznej. 

Zatem wszystkie nasze ini-
cjatywy pomocy powinniśmy 

planować na długi okres cza-
su, ponieważ każdy kryzys 
humanitarny w swojej natu-
rze rozwiązuje się w długim 
okresie czasu. Nasza pomoc 
powinna trafiać w potrzeby 
i w przestrzeni naszych gmin 
i powiatów i szczególnie 
adresowana do przybywają-
cych do wielkopolskich gmin 
i powiatów. Przygotowy-
wana jest ustawa dotycząca 
pomocy uchodźcom, która 
rozwiąże szereg pytań po-

stawionych przez samorządy 
( legalizacji pobytu osób, 
które dotarły indywidualnie, 
legalnego dostępu do rynku 
pracy i zatrudnienia uchodź-
ców, prawa do świadczeń 
społecznych, włączenia do 
usług zdrowotnych, ułatwień 
w założeniu kont banko-
wych, czy problem wymiany 
ukraińskiej waluty. Doświad-
czenia samorządów, insty-
tucji wsparcia, organizacji 
samorządowych z tych kilku 
dni od 24 lutego, które rów-
nież dotarły do mojego biura 
poselskiego będą podstawą 
do ujęcia w spec ustawie 
rozwiązań, które ułatwią 
pomoc uchodźcom i pracę 
samorządom i administracji 
państwowej. Konieczna jest 
jeszcze jedna refleksja na 
kanwie wojny na Ukra-
inie, dotycząca polskiego 
członkostwa w NATO i Unii 
Europejskiej, które dają Pol-
sce i Polakom poczucie bez-
pieczeństwa. Warto zatem 
szybko rozwiązać wszystkie 
sporne kwestie z UE, bo jest 
ku temu dobry klimat i jest to 
w interesie Polski.

Dr Andrzej Grzyb
Poseł na Sejm RP

Ukraina walczy o niepodległość - Polska otwiera 
serca dla uchodźców

Warto rozwiązać 
sporne kwestie 
z UE, bo jest ku temu 
dobry klimat i jest to 
w interesie Polski

„
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Od kilkunastu lat muzeum 
w Ratuszu Poznańskim gro-
madzi i opracowuje obiekty 
związane z bogatymi, li-
czącymi 700 lat, tradycjami 
bractw strzeleckich w Wiel-
kopolsce. Zbiór ten, liczący 
aktualnie kilkaset pamiątek 
kurkowych. Muzeum Historii 
m. Poznania systematycznie 
powiększa. Najcenniejsze 
z nich prezentowane są na 
stałej ekspozycji poświęco-
nej tej tematyce. W zespole 
tym znajduje się interesująca 
grupa pamiątek po Bractwie 
Strzeleckim w Kórniku. 

Pamiątki te przekazał do 
zbiorów muzealnych w r. 
1979 śp.p. Józef Mączkowski, 
postać w Kórniku znana 
i powszechnie szanowa-
na. Zmarły  w wieku 93 lat,  
p. J. Mączkowski był zało-
życielem i długoletnim dy-
rektorem Banku Ludowego 
w Kórniku, dwukrotnym 
królem kurkowym w 1928 
i 1936 r., wreszcie preze-
sem Bractwa Strzeleckiego 
w Kórniku. Jako społecznik 
cieszył się dużym autory-
tetem wśród mieszkańców 
swojego rodzinnego miasta. 
Pamiątki po bractwie kórnic-
kim, przechowywane przez 
p. J. Mączkowskiego z dużym 
poświęceniem, przetrwały 
okres okupacji hitlerowskiej 
i szczęśliwie dotrwały do 
dnia dzisiejszego. Znacznie 
mniej łaskawy okazał się los 
dla samego Bractwa Strzelec-
kiego, którego ośmiu człon-
ków zginęło z rąk okupanta.

Niestety również czasy po-
wojenne nie były dla bractwa 
pomyślne. W 1949 r., decyzją 
Starosty Powiatowego Śrem-
skiego zlikwidowane zostało 
Bractwo Strzeleckie w Kórni-
ku. P.J Mączkowski, z biegiem 
lat, tracąc już nadzieję na jego 
reaktywowanie, postanowił 
pamiątki po bractwie przeka-
zać do zbiorów muzealnych. 

Ponieważ muzea w Kór-
niku i Śremie nie wykazały 
zainteresowania przejęciem 
tych pamiątek, w rezultacie 
trafiły one do Poznania. Do 
przekazania ich poznań-
skiemu muzeum przyczyniła 
się wystawa zatytułowana: 
,,Kurkowe Bractwa Strzelec-
kie w Wielkopolsce”, otwarta 
12 XII 1978 r. w Ratuszu Po-
znańskim. Przekazane przez 
J. Mączkowskiego pamiątki 
kurkowe z Kórnika znalazły 
na niej swe właściwe miej-
sce i później po załatwieniu 
niezbędnych formalności 
i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami stały się własno-
ścią naszego muzeum. 

Są wśród nich obiekty 
szczególne cenne. Z kilku 
sztandarów znajdujących 
się, w poznańskim muzeum, 
najstarszy – wykonany 
w 1835 r. – pochodzi właśnie 
z Kórnika. Sztandar ten pod-
dany aktualnie gruntow-
nej konserwacji, ozdobiony 
jest malowanym na płótnie 
herbem Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego i herbem Dzia-
łyńskich – właścicieli miasta, 
na odwrocie emblemetami 
strzeleckimi. Dużą wartość 
przedstawia szarfa króle-
waka Bractwa Strzeleckiego 
w Kórniku, pochodząca z poł. 
VIII wieku, jedna z najstar-
szych w zbiorach polskich. 

 Ufundowała ją naj-
prawdopodobniej ówczesna 
właścicielka Kórnika, Teofila 
z Działyńskich Szołdrska-
-Potulicka, legendarna kór-
nicka ,,biała dama”. Do szarfy 
tej, bogato haftowanej złotą 
i srebrną nicią, kolejni kró-
lowie kurkowi odwieszali 
pamiątkowe medale, monety 
i zawieszki z wyrytym na-
zwiskiem i datą. Przy szarfie 
znajdują się 42 medale z lat 
1788-1924, w tym 30 wyko-
nanych z monet polskich, 
francuskich (z wizerunkiem 
Napoleona), rosyjskich i nie-
mieckich z lat 1612-1890.

Wśród medali okoliczno-
ściowych wyróżniają się: 
srebrny medal – Pamiątka 
200-letniej Rocznicy Od-
sieczy Wiedeńskiej z 1883 r. 

wykonany w pracowni Wa-
cława Głowackiego w Krako-
wie oraz medal na pamiątkę 
Powstania Polskiego w roku 
1863, wykonany poza grani-
cami kraju – u F. Landry

Świadczą one o rozległych 
kontaktach mieszkańców 
niewielkiego Kórnika. 

W doskonałym stanie za-
chował się do naszych cza-
sów interesujący sztandar 
Bractwa Strzeleckiego w Kór-
niku wraz z trzema szarfami 
z 1939 roku. Z jednej strony 
sztandaru, na niebieskim 
tle wyhaftowano emblemat 
Zjednoczenia Bractw Strze-
leckich R.P. i daty 1745-1939 
a na odwrotnej stronie, na 
czerwonym tle godło pań-
stwowe, herb Kórnika, wy-
obrażenie Matki Boskiej i na-
pis - ,,Bóg-Honor-Ojczyzna”.

Nie mniej interesujący 
i świetnie zachowany jest 
także srebrny łańcuch tegoż 
bractwa, składający się z 48 
owalnych ogniw a noszony 
przez każdorazowego zwy-
cięzcę strzelania żniwne-
go. Łańcuch ten wykonany 
został w znanym zakładzie 
złotniczo – grawerskim Ste-
fana Zygmaniaka w Poznaniu 
w 1924 r. 

Na poszczególnych jego 
ogniwach wygrawerowa-
ne zostały nazwiska królów 
żniwnych z lat 1924-1938. 

Cennym źródłem rękopi-
śmiennym do historii brac-
twa kórnickiego jest prze-

chowywane w poznańskim 
muzeum jego archiwum, 
szczęśliwie zachowane pra-
wie w całości. W archiwum 
tym znajduje się przywilej 
fundacyjny wraz z najstar-
szym statutem Bractwa, pod-
pisany przez Teofilę Działyń-
skich Szołdrską-Potulicką 
w r. 1749, a więc w pierwszym 
roku działalności, bractwo 
liczyło już 47 członków. Póź-
niejszy statut z r. 1844 określa 
warunki jakim musiał odpo-
wiadać kandydat na członka 
Bractwa Strzeleckiego, zobo-
wiązywał do przestrzegania 
właściwych form współżycia 
społecznego, określał zasady 
podziału bractwa na oddzia-
ły oraz ustalał strój i wypo-
sażenie strzelców, w tym 
również członków zarządu 
bractwa. 

Ponadto w archiwum tym 
znajdują się: protokolarz 
bractwa z zapisami z lat 1749-
1847 i 1877-1928, ustawy dla 
Giełdy Strzeleckiej z lat 1844-
1848, księga suchodziennego 
i kondycji (1867-1928) oraz 
opisy jubileuszy 150 i 175-le-
cie bractwa.

Na uwagę zasługują także 
interesujące fotografie przed-
stawiające Bractwo Strzelec-
kie w Kórniku ze sztandarem 
w 1926 i 1935 r., zwycięzców 
strzelania królewskiego te-
goż bractwa: J. Mączkowskie-
go w stroju galowym w 1935 r. 
Interesującym świadectwem 
uczestnictwa członków brac-
twa kórnickiego w działalno-
ści innych bractw jest książka 
strzałowa Józefa Mączkow-
skiego z zawodów jubileuszo-
wych 525-lecia Bractwa War-
szawskiego z 25-27 Vi 1939r. 

Przechowywane w Ratu-
szu Poznańskim pamiątki po 
bractwach kurkowych stano-
wią dla nas niezwykle cenny 
materiał muzealny. Zapre-
zentowany w formie muze-
alnej ekspozycji pozwala on 
zapoznać z tą tematyką sze-
rokie rzesze społeczeństwa 
i tym samym informować 
o bogatych tradycjach ruchu 
strzeleckiego, tak silnie zwią-
zanego z dziejami wielkopol-
skich miast.  

Józef  Mączkowski   urodził   
się  i pochodził   z  miejscowo-
ści  Ruchocice  k/ Grodziska   
Wlkp.   tam  uczęszczał  do  
miejscowej  Szkoły  Podsta-
wowej . Posiadał   braci   Mi-
chała  , Franciszka , Andrzeja  
i siostrę  Konstancje .  Wszy-
scy  bracia   wraz  z  Józefem  
brali  udział  w  Powstaniu  
Wielkopolskim.  

Katarzyna  Duszczak,  
Stanisław  Mączkowski

Wielkopolskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie

Agencja Kath.net opubliko-
wała ciekawy wywiad z by-
łym prefektem Kongregacji 
Nauki Wiary, kardynałem 
Gerhardem Ludwigiem Mül-
lerem, który skomentował 
ostatnie wydarzenia w Pol-
sce.

Jak mówi niemiecki purpu-
rat:

Polska od dawna znajduje 
się na celowniku finanso-
wych i politycznych potęg 
prowadzących dechrystiani-
zacyjną kampanię w Europie 
i Ameryce.

Te potęgi – jego zdaniem 
– wykorzystują instrumen-
talnie w swej walce z Kościo-
łem prawdziwe przewinienia 
kapłanów, których źródłem 
jest praktykowany przez 
owych duchownych homo-
seksualizm. Z drugiej strony 
same jednak promują homo-
seksualizm, domagając się 
prawnego zrównania par jed-
nopłciowych z małżeństwa-
mi i umożliwienia im adopcji 
dzieci. O fałszywości tej kam-
panii świadczy, według niego, 
fakt atakowania niewinnych 
i gorliwych księży i zakonni-
ków oraz niszczenia kościo-
łów i profanowania symboli 
religijnych. 

Kardynał Müller zwraca 
uwagę na podwójne standar-
dy panujące w Niemczech. 
Zauważa, że każdy, kto de-
monstruje pokojowo w Ber-
linie przeciw nadmiernym 
środkom sanitarnym w czasie 
pandemii, jest surowo potę-
piany. Ale ten, kto organizuje 
w tym samym czasie masowe 
demonstracje w Warszawie, 
lekceważąc wszelkie środki 
bezpieczeństwa, jest ogła-
szany „bohaterem wolności”, 
tylko dlatego, że domaga się 
prawa do aborcji i protestu-
je przeciw demokratycznie 
wybranemu rządowi, nazy-
wanemu „narodowo-konser-
watywnym reżimem” przez 
„mistrzów z Niemiec”.

Kardynał Müller nieprzy-
padkowo nawiązał do słynnej 
frazy ocalałego z Holokaustu 
poety Paula Celana „Śmierć 
jest mistrzem z Niemiec”:

W Polsce nie wyblakła 
jeszcze pamięć o sześciu 
milionach obywateli zamor-
dowanych przez Niemców 
i o traktowaniu wszystkich 
Polaków jak podludzi. Czy 

my, Niemcy, kiedykolwiek 
nauczymy się traktować na-
szych sąsiadów z szacun-
kiem, bez wiecznego besser-
wisserstwa? 

(…) Upór niemieckich po-
lityków i pracowników me-
diów ze skonstruowanym 
przez nich obrazem «Polski 
na niedemokratycznej ścież-
ce« rani każdego, kto zna 
ten kraj i jego mieszkańców, 
a przede wszystkim tych, 
którzy nie spali na lekcjach 
historii. O cierpieniach i 
zmaganiach Polaków o wol-
ność i demokrację z całko-
wicie niedemokratycznymi 
Niemcami, od Fryderyka II 
poprzez Bismarcka do Hitle-
ra, oraz o ich pionierskiej roli 
w upadku żelaznej kurtyny 
w Europie przed rokiem 1989 
nikt nie chce nic wiedzieć, ale 
chcą ich za to uszczęśliwiać 
zachodnimi wartościami 
(aborcją jako prawem kobiet, 
eutanazją osób chorych i 
starszych, wczesną seksuali-
zacją i zrównywaniem jakie-
gokolwiek związku seksual-
nego z małżeństwem).

Obecny atak na Jana Pawła 
II kardynał Müller postrzega 
przez pryzmat wspomnianej 
już kampanii dechrystiani-
zacyjnej. Jego zdaniem znisz-
czenie pamięci o Janie Pawle 
II ma tak naprawdę służyć 
uderzeniu w Kościół katolic-
ki.

Na tle innych wypowiedzi, 
jakie rozlegają się w Niem-
czech na temat Polski, głos 
kardynała różni się od więk-
szości pozostałych. Jest on 
postacią bardzo wpływową 
w kręgach chrześcijańskich 
konserwatystów w Europie 
Zachodniej i jego opinie po-
wodują wyrwy w szczelnym 
monopolu informacyjnym. 
Co szczególnie istotne, nie-
miecki purpurat swoje oce-
ny formułuje na podstawie 
własnych doświadczeń, po-
nieważ często przyjeżdża 
do naszego kraju, a nawet 
nauczył się języka polskiego. 
To odróżnia go od wielu za-
chodnich krytyków, którzy 
nigdy nie byli w dorzeczu 
Wisły i nie potrafią wymienić 
nawet pięciu miast polskich, 
natomiast wypowiadają się 
autorytatywnie jako znawcy 
tutejszej polityki.

autor: Wikipedia/ElkeWetzig

Wywiad z kardynałem 
Gerhardem Ludwigiem Müllerem

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

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

   tel. 535 840 919

Sprzedam lub wynajmę 
lokal pod działalność gospodarczą 

w centrum  Rakoniewic
Kontakt: 601 700 138
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Ogłoszenie Burmistrza Trzciela
o przyjęciu dokumentów

Na podstawie art. 43  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2020 r.  poz. 283 ze zm.), zawia-
damiam, że Rada Miejska w Trzcielu przyjęła  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrę-
bie Jasieniec (działki o numerach ewidencyjnych 963/1, 964, 967, 968, 970/1, 972/2 i 973)  uchwała  Rady Miejskiej w Trzcielu 
XXX / 222/ 2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
 Informuję o możliwości zapoznania się z treścią dokumentów wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem o których 
mowa w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ww ustawy,  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trzciel: 
www.bip.trzciel.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu w pokoju nr 8.

                                                                             BURMISTRZ
                                                                                /-/
                                                                      Jarosław Kaczmarek

We wtorek 22 lutego 2022 
roku na terenie szkół odbył 
się konkurs modelarski.

Konkurs adresowany był 
do dzieci i młodzieży szkol-
nej. Modelarze mogli za-
prezentować swoje modele, 
które wykonują podczas do-
datkowych zajęć organizo-
wanych w szkołach.

Konkurs był podzielony 
na poszczególne kategorie: 
Budowle i diogramy, Pojazdy 
i Inne.

WYNIKI
I KONKURSU MODELARNI 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W 
MIEDZICHOWIE:

Budowle i dioramy
I Miejsce - Maja Puka (Dom z 
panelami)
II Miejsce - Filip Tomczak 

(Checz kaszubska)
III Miejsce - Oliwia Nowak
(Chatka góralska)

Pojazdy
I Miejsce - Filip Tomczak (Po-
lonez)
II Miejsce -Maja Puka (Grat z 
wyścigów WrakDay) 
III Miejsce - Filip Tomczak 
(Wiklinowy Trabant)

Inne
I Miejsce - Filip Tomczak (Sa-
molot TS-8 Bies)
II Miejsce - Filip Tomczak 
(Nowotomyski Ogród Zoolo-
giczny)

WYNIKI
I KONKURSU MODELARNI 
ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓ-
WEK OŚWIATOWYCH W 
BOLEWICACH:

Budowle i dioramy
I Miejsce - Klara Kowala (Dom 
z kominkiem)
II Miejsce - Kacper Michalak
(Dom przysłupowy duży)
III Miejsce - Jakub Kaczmarek
(Pierniczkowa chatka)

Pojazdy
I Miejsce - Adam Łabecki 
(7TP)
II Miejsce - Jakub Kaczmarek
(7TP)
III Miejsce - Kacper Michalak
(Grat z wyścigów WrakDay)

Inne
I Miejsce - Adam Łabecki
(Samolot TS-8 Bies)
II Miejsce - Julia Łotecka
(Nowotomyski Ogród Zoolo-
giczny)
III Miejsce - Kacper Michalak
(Toi-Toi)

W dniu 24 lutego 2022 r. 
w Urzędzie Gminy w Miedzi-
chowo odbyło się uroczyste 
otwarcie windy dla osób nie-
pełnosprawnych.

W uroczystości zaszczyci-
li swoją obecnością Starosta 
Powiatu Nowotomyskiego 
Pan Andrzej Wilkoński oraz 
Wice-Starosta Pan Marcin 
Brambor, Skarbnik Powiatu 
Nowotomyskiego Pani Bar-
bara Golon, Dyrektor Powia-
towego Centrum Pomocy 
Rodzinie Pan Łukasz Nycz-
kowski oraz Pani Alicja Łęsz-
czak - Kubiak.

Zgromadzonych powitał 
Wójt dr Stanisław Piechota, 
a po uroczystym otwarciu 
odbył się próbny przejazd 
windą.

Winda powstała w ramach 
„Programu wyrównywania 
różnic między regionami III” 
w obszarze B.

Koszt całkowity inwestycji 
wyniósł 47.091,30 zł., w tym 
uzyskane dofinansowanie 
ze środków PFRON wyniosło 
16.481,95 zł.

Konkurs modelarski Szkoły Podstawowej 
w Miedzichowie i Zespołu Szkół i Placówek 

Oświatowych w Bolewicach

Oficjalne otwarcie windy dla osób 
niepełnosprawnych w budynku 
Urzędu Gminy w Miedzichowie
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Funkcjonariusze katowickiej 
Delegatury CBA zatrzyma-
li na polecenie Lubelskiego 
II Wydziału Zamiejscowe-
go Departamentu do spraw 
Przestępczości Zorganizo-
wanej i Korupcji Prokuratury 
Krajowej w Lublinie Grzego-
rza J., byłego Posła na Sejm 
RP w latach 2005-2019.

Mężczyzna został zatrzy-
many w Rybniku. Czynności 

mają związek z postępowa-
niem dotyczącym przyjmo-
wania korzyści majątkowych 
w związku z pełnieniem 
funkcji publicznej w latach 
2016-2018. Prowadzone 
śledztwo dotyczy ponadto 
powoływania się na wpływy 
w instytucjach państwowych 
i podejmowania się pośred-
nictwa w załatwieniu spraw 
w zamian za łapówki. Po 

zakończeniu czynności pro-
cesowych mężczyzna został 
przewieziony do prokuratu-
ry, gdzie usłyszał zarzuty.

Jest podejrzewany o przy-
jęcie korzyści majątkowych w 
zamian za rekomendowanie i 
przyczynienie się do powo-
łania na stanowiska w spół-
kach z udziałem Skarbu Pań-
stwa. Usłyszał także zarzuty 
związane z powoływaniem 

się na wpływy w Centralnym 
Zarządzie Służby Więziennej 
oraz przekroczeniem upraw-
nień Posła na Sejm RP do 
podejmowania interwencji 
poselskiej w przedsiębior-
stwie państwowym poprzez 
wywieranie wpływu na po-
dejmowane przez dyrektora 
przedsiębiorstwa decyzje.

Wydział Komunikacji 
Społecznej CBA

Pracownik znanej firmy ofe-
rującej specjalistyczny sprzęt 
medyczny oraz pięciu przed-
stawicieli placówek służby 
zdrowia zatrzymanych przez 
CBA. Postępowanie dotyczy 
ustawiania przetargów na 
sprzęt medyczny stanowiący 
wyposażenie szpitali. Łączna 
wartość zamówień objętych 
śledztwem, w których miało 
dojść do nieprawidłowości to 
na chwilę obecną ok. 5 mln zł.

Funkcjonariusze stołecz-
nej Delegatury CBA prowadzą 
pod nadzorem Prokuratury 
Regionalnej we Wrocławiu 
śledztwo dotyczące rozpo-
wszechniania w celu osią-
gnięcia korzyści majątko-
wych informacji mających 
istotne znaczenie dla zawar-
cia umów w ramach prowa-
dzonych przetargów oraz 
wchodzenia w porozumienie 
z innymi osobami na szkodę 
instytucji, na rzecz których 
były organizowane przetargi. 
Postępowanie obejmuje lata 
2019-2020. Zostało wszczęte 
w oparciu o materiały wła-
sne, zgromadzone w Delega-
turze CBA w Warszawie.

W związku z tą sprawą 
funkcjonariusze CBA zatrzy-
mali sześć osób, w tym przed-
stawiciela znanej firmy ofe-
rującej specjalistyczny sprzęt 
medyczny oraz pięciu przed-
stawicieli placówek służby 
zdrowia. Czynności prze-
prowadzono na terenie wo-
jewództw: mazowieckiego, 
łódzkiego, wielkopolskiego 
i lubelskiego. Wszyscy usły-
szeli w Prokuraturze Regio-
nalnej we Wrocławiu zarzuty 
zmowy przetargowej.

Jak ustalili śledczy, przed-
stawiciel firmy dostarczającej 
sprzęt medyczny dla placó-
wek służby zdrowia, wcho-
dził w nieformalne porozu-
mienie z pracownikami tych 
jednostek odpowiedzialny-
mi za przygotowanie opisu 
przedmiotu zamówienia 
lub bezpośrednio biorący-
mi udział w pracach komisji 
przetargowych. W wyniku 
zakulisowych rozmów, pla-
cówki publicznej służby 
zdrowia ogłaszały konkursy 
na dostawy sprzętu z wyko-
rzystaniem kryteriów przy-
gotowanych przez dostawcę 
tego typu urządzeń, który 
również ubiegał się o udziele-
nie zamówienia. Tym samym 
dochodziło do tzw. zmowy 
przetargowej i rozpowszech-
niania informacji z przetar-
gu.

Ujawniony proceder miał 
charakter ogólnokrajowy, 
do nieprawidłowości docho-
dziło w licznych szpitalach 
publicznych. Tym sposobem 
nabywano głównie sprzęt 
ratowniczy wchodzący na 
wyposażenie nowych kare-
tek pogotowia m.in. w postaci 
urządzeń do kompresji klat-
ki piersiowej i defibrylatory. 
Łączna wartość zamówień 
objętych śledztwem, w któ-
rych miało dojść do niepra-
widłowości to ok. 5 milionów 
złotych.

Jest to pierwsza realizacja 
w tej sprawie. Gromadzone 
są kolejne materiały. Niewy-
kluczone dalsze zatrzymania 
i zarzuty.

Wydział Komunikacji 
Społecznej CBA

Funkcjonariusze CBA 
zatrzymali 20 osób, które 
w Prokuraturze Regional-
nej w Warszawie usłyszały 
między innymi zarzuty 
używania poświadczają-
cych nieprawdę faktur. 
Wartość faktur tylko w tym 
wątku sprawy przekracza 
7,5 mln zł, zaś kwota ujaw-
nionych dotychczas faktur 
w toku całego postępowa-
nia wynosi około 50 mln zł.

Funkcjonariusze warszaw-
skiej Delegatury Centralne-
go Biura Antykorupcyjnego 
prowadzą pod nadzorem Pro-
kuratury Regionalnej w War-
szawie śledztwo dotyczące 
wystawiania i posługiwania 
się nierzetelnymi oraz po-
świadczającymi nieprawdę 
fakturami VAT. Śledztwo 
zostało zainicjowane m.in. 
zawiadomieniami złożonymi 
przez Szefa Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej oraz Na-
czelnika Urzędu Skarbowego 
w Legionowie.

15 lutego funkcjonariu-
sze CBA zatrzymali 20 osób, 
przedsiębiorców prowadzą-

cych jednoosobowe działal-
ności gospodarcze, będących 
końcowymi odbiorcami nie-
rzetelnych faktur VAT, które 
służyły im do obniżenia wy-
sokości należności publicz-
noprawnych. Zatrzymania 
przeprowadzono na terenie 
Mazowsza. Uczestniczyło 
w nich blisko 100 funkcjona-
riuszy. Po zakończeniu prze-
szukań w miejscach zamiesz-
kania, firm i biur księgowych, 
zatrzymane osoby zostały 
przewiezione do Prokuratu-
ry Regionalnej w Warszawie, 
gdzie usłyszały zarzuty. Kwo-
ta nierzetelnych faktur w tym 
wątku śledztwa to ponad 7,5 
miliona złotych.

Wcześniej w ramach pro-
wadzonego postępowania 
zarzuty usłyszało 12 osób, 
w tym osoby publicznie zna-
ne. Kwota ujawnionych do-
tychczas faktur w toku całego 
postępowania wynosi około 
50 mln zł.

Śledztwo jest rozwojo-
we i śledczy planują kolejne 
czynności w sprawie.

Wydział Komunikacji 
Społecznej CBA

Były Poseł na Sejm RP zatrzymany przez CBA

Nowe śledztwo CBA. Ustawiane 
przetargi na sprzęt medyczny. Sześć 

osób zatrzymanych

20 osób zatrzymanych przez CBA w śledztwie 
dotyczącym „zbrodni vatowskiej”. Blisko 100 

funkcjonariuszy w akcji

Zaskakująco, w trybie przy-
spieszonym poznański sąd 
zakończył proces Aleksan-
dra G. oskarżonego o pod-
żeganie do zamordowania 
dziennikarza Jarosława 
Ziętary. 

Niewielka sala nr 117 Sądu 
Okręgowego w Poznaniu sta-
ła się miejscem zdumiewają-
cego finału trwającego ponad 
6 lat procesu Aleksandra G., 
kiedyś najbogatszego Polaka 
i senatora. Były biznesmen, 
skazany potem dwukrotnie 
za poważne przestępstwa 
gospodarcze, w 2015 roku 
został oskarżony o podżega-
nie do zabójstwa Jarosława 
Ziętary, poznańskiego dzien-
nikarza. Dziś mógł spokojnie, 
popijając co jakiś czas wodę 
mineralną przyglądać się z 
ławy oskarżonych epilogowi 
sprawy, która rozpoczęła się 
dla niego aresztowaniem je-
sienią 2014 roku.

Pierwszy akordem rozpra-
wy było przesłuchanie żony 
nieżyjącego już dziennika-
rzu Expressu Poznańskiego 
używającego w publikacjach 
pseudonimu „Żuk”. Kobieta 
nie miała żadnej wiedzy do-
tyczącej zabójstwa Jarosława 
Ziętary, ale poświecono jej 
uwagę i czas, co więcej, jej 
przesłuchanie było inicjaty-
wą sądu, nie wnosiło o to ani 
oskarżenie, ani obrona.

Za to czasu sąd nie dał 
już na przesłuchanie świad-
ków w ważnej dla motywów 
zbrodni okoliczności współ-
pracy Aleksandra G. z Mariu-
szem Ś. , założycielem Elek-
tromisu. To pracownicy tego 
nieistniejącego już holdingu 
mieli brać udział w zastra-
szaniu i porwaniu Jarosława 
Ziętary. I to na terenie Elek-
tromisu były senator miał 
w czerwcu 1992 roku pod-
żegać do zabójstwa dzienni-
karza, tam też miał on być 
przetrzymywany po uprowa-
dzeniu, torturowany i zabity.

Sąd odrzucił wnioski 
o przesłuchania wskazanych 
przez oskarżyciela świadków 
przychylając się do twierdze-
nia obrońcy Aleksandra G., 
że byłyby to tylko przedłu-
żaniem sprawy. Zaskoczenie 
tą odmową było jednak ni-
czym w porównaniu do tego, 
co nastąpiło potem. Chociaż 
nikt tego się nie spodzie-
wał, sąd ogłosił zakończenie 

przewodu sądowego. Ale i to 
zostało przyćmione następ-
ną decyzją sądu. Odrzucił on 
bowiem wnioski prokuratora 
Piotra Kosmatego i oskarży-
ciela posiłkowego, brata za-
mordowanego, Jacka Ziętary 
o odroczenie procesu w celu 
przygotowania mów końco-
wych. Oskarżyciel wspomi-
nał wcześniej, że mowa może 
mu zająć kilka godzin i wy-
maga uważnej lektury akt. 
Tymczasem teraz i on, i brat 
Jarosława Ziętary zostali 
zmuszeni do improwizowa-
nia.

Prokurator w zwarty spo-
sób przedstawił wszystkie 
najmocniejsze punkty oskar-
żenia – wzajemnie uzupeł-
niające się, spójne ze sobą ze-
znania kilku świadków oraz 
potwierdzające ich wiary-
godność ekspertyzy. Wniósł 
o skazanie Aleksandra G. na 
25 lat pozbawienia wolno-
ści. Po nim głos zabrał brat 
dziennikarza. 

Przed laty ponieśliśmy klę-
skę, bo państwo nie pomogło 
nam w wyjaśnieniu sprawy. 
Mój ojciec walczył, ale pano-
wała dziwna zmowa milcze-
nia, szczególnie tu w Pozna-
niu. To wszystko, co potem 
ustaliła prokuratura krakow-
ska uważam za wystarcza-
jące do oskarżenia – powie-
dział Jacek Ziętara i wystąpił 

o sprawiedliwy wyrok.
Obrońca oskarżonego, Pa-

weł Szwarc w swojej mowie 
powiedział, że jego klient 
nie miał motywu do podże-
gania o zabicie dziennika-
rza. Stwierdził też, że były 
senator nie miał żadnych 
związków z Elektromisem. 
Zarówno adwokat, jak i wy-
powiadający się jako ostatni, 
Aleksander G., przedstawili 
w negatywnym świetle Jaro-
sława Ziętarę jako dziennika-
rza bez doświadczenia.

Padło nawet słowo, że był 
praktykantem, chociaż za-
mordowany dziennikarz 
miał kilkuletnie doświad-
czenie i sukcesy zawodo-
we, był przez przełożonych 
uznawany za jednego z naj-
lepszych młodych dzienni-
karzy. I obrońca, i oskarżo-
ny zakwestionowali też, że 
Ziętara padł ofiarą zbrodni. 
Aleksander G. zasugerował 
wręcz, że dziennikarz żyje, 
przebywa za granicą i prze-
kazał sądowi podczas swojej 
mowy – co jest niespotykane 
po zakończeniu przewodu 
sądowego, gdy nie można 
już nic włączać do materiału 
dowodowego – płytę z rzeko-
mym tego potwierdzeniem.

Kilkadziesiąt tomów akt 
jawnych akt i wiele tomów 
niejawnych, kilkaset godzin 
przesłuchiwania świadków 

podczas licznych rozpraw 
i epilog po zaledwie 20 mi-
nutach od wysłuchania sta-
nowiska stron procesowych. 
Tego się nikt nie spodziewał, 
w bo w tak poważnych i skom-
plikowanych sprawach mowy 
końcowe zajmują niemal cały 
dzień, a wyrok jest ogłaszany 
po długiej, nierzadko kilku-
dniowej naradzie. W sprawie 
Ziętary tymczasem – co było 
zdumiewające – najwyraźniej 
zaplanowano rozstrzygnię-
cie jeszcze zanim rozpoczęła 
się ostatni rozprawa. Na to 
wskazuje fakt, że sąd miał 
przygotowania wielostroni-
cowe uzasadnienie.

Po ogłoszeniu uniewinnie-
nia oskarżonego przewodni-
cząca składu sędziowskiego, 
sędzia Joanna Rucińska od-
czytując uzasadnienie ko-
lejno odniosła się do zeznań 
wszystkich świadków oskar-
żenia. Zakwestionowała wia-
rygodność każdego z nich.

W przypadku kilku świad-
ków, którzy podczas procesu, 
prawdopodobnie ze strachu, 
odwołali zeznania ze śledz-
twa, sąd uznał za miarodajne 
tylko ich słowa kwestionu-
jące wcześniejsze zeznania, 
chociaż wcześniej kilkakrot-
nie konsekwentnie obciążali 
oskarżonego.

Najwięcej uwagi w uzasad-
nieniu wyroku sąd poświęcił 
Maciejowi B. ps. Baryła, któ-
ry był naocznym świadkiem 
podżegania przez Aleksan-
dra G. do zabójstwa dzien-
nikarza i złożył obszerne, 
potwierdzone przez innych 
świadków zeznania. Sąd za-
kwestionował jego wiarygod-
ność powołując się na opinię 
powołanego przez siebie 
poznańskiego psychologa, 
biegłego bez większego do-
świadczenia w sprawach kry-
minalnych, zajmującego się 
wcześniej głównie sprawami 
rodzinnymi. Zarazem sąd od-
rzucił opinie dwóch biegłych 
sądowych (w tym słynnego 
eksperta, Bogdana Lacha), 
którzy niezależnie od siebie, 
zgodnie dowodzili, że Maciej 
B. to wiarygodny świadek.

Podobnie sąd potraktował 
wskazujące na wiedzę oskar-
żonego o zabójstwie wyniki 
ekspertyz wariografem (tzw. 
wykrywaczem kłamstw), 
które wykonał znany w kraju 
specjalista od tego rodzaju 
badań, Jacek Bieńkuński.   Red

Sąd uniewinnił Aleksandra G. oskarżonego o podżeganie 
do zamordowania dziennikarza Jarosława Ziętary
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Jeżyckie Centrum Kultury od 
dłuższego już czasu w Klubie 
STARA PROCHOWNIA orga-
nizuje coraz to nowe  i coraz 
atrakcyjniejsze wydarze-
nia kulturalno-artystyczne. 
Przysparza to Klubowi coraz 
więcej stałych bywalców, ale 
wtorkowy występ Faridy spo-
wodował, że Stara Prochow-
nia pękała w szwach.

Tym razem, 22 lutego o 
godz. 18.00, Scena Muzycz-
na gościła znakomitą włoską 
piosenkarkę Faridę, a właści-

wie Concettę Gangi, jako że 
Faridato jej pseudonim arty-
styczny.

Dla dojrzałej wiekowo pu-
bliczności, było to wydarzenie 
ogromnej wagi, gdyż ci którzy 
na ten koncert przybyli, do-
skonale pamiętając repertuar 
artystki, na jej zaproszenie 
śpiewali wraz z nią. Artystka 
od samego początku zawład-
nęła publicznością. Jej bez-
pośredniość powodowała, że 
słuchacze koncertu natych-
miast poczuli się tak, jakby 

Farida była z dawien dawna 
ich bliską znajomą. Poniekąd 
jest to uzasadnione faktem, 
że znana jest historia wielkiej 
miłości Faridy i Czesława Nie-
mena Wydrzyckiego. Wpraw-

dzie ten ostatni nie żyje już od 
18 lat, ale dla Faridy, jak sama 
twierdzi, do końca jej życia 
pozostanie kimś, kogo zarów-
no jako piosenkarza, jak i zdo-
bywcę jej uczuć, nie jest w sta-
nie wymazać ze swej pamięci.

To prawda, że tego typu ro-
mantyczne historie, dla wiel-
bicieli stanowią dodatkową 
nić sympatii dla piosenkarki, 
ale złudnym by było sądzić, 
że artystka tylko dzięki tej 
historii zyskała dożywotnią 
sympatię swoich fanów. Kto 

był na koncercie ten wie, że 
głównym powodem zachwy-
tu i nieopisanego podziwu, 
był włoski, ściślej sycylijski 
temperament artystki, jakim 
wypełniała swój występ, za-
dając całkowicie kłam swojej 
metryce.

Koncert prowadził Krzysz-
tof Wodniczak, który był 
ostatnim managerem Czesła-
wa Niemena, a to pogłębiło 
aurę tego koncertu, gdyż było 
świetnie wpisane w jego kli-
mat i powodowało powroty 

do wspomnień.
Znakomity koncert. Kto nie 

uczestniczył, może bardzo ża-
łować, ale na pocieszenie po-
wiem, że na ile znam Krzysia 
Wodniczaka, nie spocznie on 
na laurach i już niezwłocznie 
będzie zabiegał o kolejne takie 
spotkanie z piosenkarką, bo 
doskonale zdaje sobie sprawę, 
że następnym razem znów za-
braknie miejsc dla wszystkich 
chętnych.

Tekst: Ryszard Bączkowski
Zdjęcia :  Hieronim Dymalski

Renomowana Kapela Folklo-
ru Miejskiego wydala kolejną, 
nową płytę zatytułowaną Bra-
wyndy i styndy czyli Śpiewo-
amy i gromy po naszymu. Pio-
senki z tekstami św. pamięci 
Andrzeja Bobkiewicza bardzo 
zdolnego i płodnego byłego 
konferansjera i śpiewaka i tej 
kapeli, która Jego twórczość 
poetycką wydala na jubileusz 
już nieobecnego z nami auto-
ra.

Teksty tych piosenek sta-
nowią bogactwo życia w re-
gionie, a refreny prowadzą do 
śpiewu zbiorowego. Łatwość 
płodzenia tych tych wierszy 
świadczą o poziomie i tej po-
ezji, radosnej kompozycji tych 
piosenek stających się szlagie-
rami. Dodatkowemu smacz-
kowi podlega muzyka oparta 
na pierwotnej ”ludowiznie” 
ściśle związanej i wybrzmiałą 
z tradycji regionalnej i harmo-
nii dotyczącej regionu Wiel-
kopolski. Nawet instrumen-
talizacja posiada alikwotę 
współbrzmienia w harmonii 
i manierze wykonawczej na 
tradycyjnej harmonii regionu 
wlkp.

Brak znużenia ogranymi 
tematami i pogodny nastrój 
świadczy nie tylko o poziomie 
wykonawczym, ale o rzutko-
ści i szerokiej gamie tematów. 
Teksty i muzyka (melodie) 
mają bezpośredni wpływ na 

percepcję słuchaczy , co wy-
twarza znakomite współgra-
nie muzyków z odbiorcami.

Wyjątkową zasługą KAPELI 
ZZA WINKLA jest olbrzymia 
zasługa jej twórczości w kul-
tywowaniu i propagowaniu 
folkloru miejskiego w przecią-
gu lat działalności w ramach 
Federacji Zespołów Folklory-
stycznych w dziale Folkloru 
Miejskiego Scena Ludowa Kra-
ków, poprzez udział, wyróż-
nienia i laury na festiwalach, 

konkursach i przeglądach or-
ganizowanych w rożnych czę-
ściach Polski. Zresztą są na-
grodzeni wielokrotnie przez 
władze miejskie, powiatowe, 
wojewódzkie, a nawet Mini-
sterstwo Kultury za pielęgno-
wanie tradycji muzycznej. 
Kapela z Nowego Tomyśla jest 
wzorem w ruchu amatorskim 
dla zespołów pielęgnujących 
tradycję w różnych formatach.

Tekst: Kazimierz Miler
Zdj.: Adam Polański

Powołanie przy Jeżyckim 
Centrum Kultury Poznań-
skiej Akademii Senioralnej 
okazało się bardzo trafne, 
spełniające wiele programów 
potrzebnych dla spędzenia 
wolnego czasu dla troszkę 
starszych poznaniaków, któ-
rych jest 150 tysięcy. Bardzo 
efektownie, koncertem Józe-
fa Skrzeka najwybitniejszego 
po Czesławie Niemenie Wy-
drzyckim zakończono dru-
gi sezon działań w ramach 
PAS, a już przyszedł czas na 
inaugurację nowego roku 
artystycznego.i kolejne miłe 
przeżycie czyli recital wło-
skiej piosenkarki Faridy 
Wielkiej miłości Czesława 
Niemena Wydrzyckiegp. 
Okazuje się, że nazwisko 
Wydrzycki pochodzi od wło-
skiego Wincinii, stąd może 
Niemena sympatię do kraju 
Włoskiego Buta. W 1970 r 
będąc we Włoszech Czesław 
podczas objazdowego festi-
walu Cantagiro spotkał na 
swojej drodze artystycznej 
i życiowej i tak pokochali się 
i stworzyli niesamowity duet 
i tak pokochał te Włochy. 
Porywał wszystkich ogrom-
ną ekspresją, zadziwiał nie-
wiarygodnie elastycznym 
głosem połączyła ich szalo-
na ekspresja, emocja jakie 
współtworzyli, nawet te kon-
trolowane piski, wrzaski. To 

wszystko jest wyartykuło-
wane na ostatniej CD Faridy, 
która była biletem wstępu na 
jej recital w klubie muzycz-
nym Prochownia ul. Jackow-
skiego 5-7 vis a vis Starostwa 
Powiatowego.

W czasie koncertu mogli-

śmy zapoznać się ze starszy-
mi jak i nowszymi utworami 
w jej wykonaniu : Verdai, Ver-
dai, Rudolfo Valentino, Pen-
sami Stasera, Non Andare 
Via, La MusicaMagica....

Tekst:( KACZINDOW),
Zdj.: Hieronim Dymalski

Wiecznie młoda Farida, w Starej Prochowni

Recenzja nowej plyty Kapeli Zza Winkla Farida, ach farida

Koncert prowadził 
Krzysztof Wodni-
czak, który był ostat-
nim managerem 
Czesława Niemena

„
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Miejska Rada Seniorów 
cały czas monitoruje sytu-
ację starszych mieszkań-
ców Poznania.Na ostatnim 
posiedzeniu zapoznała się 
z działalnością i przyszło-
ścią Zakładów Opiekuńczo 
Leczniczych, a szczególnie 
ZOL zlokalizowanego przy ul. 
Mogileńskiej oraz ZOL przy 
Grunwaldzkiej. Placówka przy 
Mogileńskiej jest w trakcie 
rozbudowy i remontu, dzięki 
której placówka stanie się no-
woczesna zapewniająca spe-
cjalistyczną opiekę kilkuset 
osobom jednocześnie. Rozbu-
dowa była konieczna nie tylko 
w celu zwiększenia dostęp-
nych miejsc, ale także podnie-
sienia standardu i komfortu 
opieki nad pacjentami. Nowo-
czesna placówka po rozbudo-
wie zapewni opiekę dla 440 
pacjentów jednocześnie. Na 
Oddziale Rehabilitacyjnym, 
gdzie obecnie dostępnych jest 
100 łóżek, będzie mogło prze-
bywać 30 osób więcej.Zwięk-
szy się także z 45 do 100 liczba 
miejsc na Oddziale Opiekuń-
czo-Leczniczym. Rozbudo-
wa pozwoli na zapewnienie 
rehabilitacji dziennej nawet 
do 180 osobom dziennie, 
czyli niemal dwa razy tyle, 
co obecnie. W Dziennym 
Domu Opieki Medycznej i na 
Oddziale Dziennym Psychia-
tryczno-Geriatrycznym bę-
dzie po 15 miejsc. Rozbudowa 
o nowe skrzydło to koszt po-
nad 40 mln złotych. Dodatko-
wa wartość specjalistycznego 
sprzętu i wyposażenia wynosi 
ok 1,9 mln.

Na posiedzenie zaproszo-
no również dr Annę Jakrzew-
ską-Sawińską, założycielkę 
i wieloletnią szefową Wiel-
kopolskiego Stowarzyszenia 
Wolontariuszy Opieki Palia-
tywnej „Hospicjum Domowe”, 
która w 1997 r. podjęła jedno 
z najtrudniejszych wyzwań 
lekarskich w swojej karierze 

- niesienie pomocy ludziom 
w terminalnej fazie choroby. 
Opieka hospicyjna to rodzaj 
opieki, który skupia się na 
jakości życia chorego i jego 
bliskich. Zapewnia pomoc 
osobom w zaawansowanym, 
nieuleczalnym stadium cho-
roby, dbając o zaspokojenie 
potrzeb fizycznych, psy-
chicznych, duchowych i so-
cjalnychnad pacjentem i jego 
rodziną w trakcie choroby, 
jak i w okresie żałoby, po stra-
cie najbliższej osoby.Zgod-
nie z ideą opieki hospicyjnej, 
hospicjum oferuje wsparcie 
umożliwiające pacjentom 
możliwie jak najbardziej ak-
tywne życie aż do śmierci. 
Hospicjum daje też nadzieję 
– na uśmierzenie bólu i in-
nych dokuczliwych objawów, 
na fachową opiekę, nie tylko 
medyczną, ale też psycholo-
giczną, na przeżycie w pełni 
czasu, który pozostał.

Największym problemem 

jest obecnie dostępność do 
opieki paliatywnej. Jest na-
dzieja na częściowe zmniej-
szenie narastającego pro-
blemu i zwiększenie łóżek 
hospicyjnych. Stowarzyszenie 
buduje Hospicjum Stacjo-
narne Dla Dzieci i Dorosłych 
w Poznaniu. Będzie to pierw-
sze hospicjum stacjonarne dla 
dzieci w Wielkopolsce i pierw-
sze hospicjum stacjonarne 
w Polsce, gdzie profesjonalną 
opiekę medyczną u schyłku 
życia znajdą seniorzy, nie-
zależnie od rodzaju choroby. 
W chwili obecnej do hospi-
cjów stacjonarnych przyjmo-
wani są zazwyczaj wyłącznie 
pacjenci dorośli w terminalnej 
fazie choroby nowotworowej. 
Wg uzyskanych informacji 
Hospicjum stacjonarne odda-
ne zostanie do pełnego użytku 
w terminie ok. 3. miesięcy. 

Roman Szymański

Z prac MRS… „Budowanie struktur dla integracji 
w Polsce – etap II 

 – pilotaż Centrów Integracji 
Cudzoziemców”

Od marca 2022 roku eme-
rytury i renty wzrosną o 7% 
wszystkie. Od kwietnia prze-
widziana jest 13 pensja. Oka-
zuje się, że nie jest równa 
dla wszystkich, ponieważ 
jak przekroczysz emeryturę 
powyżej 2.500 zł już jest po-
datek. Zawsze 13 pensja była 

równa dla wszystkich to było 
sprawiedliwe. W listopadzie 
przewidziana 14 pensja. Tu-
taj ma być podatek dopiero 
po przekroczeniu 2.900 zł. 
Wtedy nadwyżkę odliczać się 
po złotówkach od 14 pensji. 
W budżecie na 2022 rok 14 
pensja nie była przewidziana. 

Jednak wysoka inflacja 9,2% 
zrobiła swoje i Rząd został tą 
sytuacją zmuszony do wypła-
cenia w IV kwartale 14 pensji, 
bo inaczej budżet emerytów 
i rencistów nie wytrzymały-
by takiej inflacji w ciągu roku 
2022.

Tekst: Zygmunt Tomkowiak

Czy Rząd zarabia na emeryturach i 13 pensjach ?

Szanowni Państwo informu-
jemy, że 1 marca 2022 roku 
uruchomiliśmy Centra Inte-
gracji Cudzoziemców (CIC), 
które znajdują się w:
a Poznaniu, ul. Feliksa No-
wowiejskiego 25/12, 
a Kaliszu, ul. Nowy Świat 13, 
a Koninie, ul. Chopina 23B, 
a Lesznie, Aleje Jana Pawła 
II 12, 
a Pile, Aleja Powstańców 
Wielkopolskich 75/13.

W obecnej sytuacji Centrum 
Integracji Cudzoziemców 
pełni funkcję punktu in-
formacyjnego. Już w naj-
bliższym czasie oferta bę-
dzie obejmowała – zależnie  
od zgłaszanych potrzeb – 
m.in.:
a prowadzenie punktu in-
formacyjnego, w którym mi-
granci i migrantki uzyskają 
niezbędne informacje w za-
kresie np. świadczeń pomocy 
społecznej, świadczeń ro-
dzinnych, zagadnień doty-
czących rynku pracy, eduka-
cji i innych,
a organizację kursów języka 
polskiego i kursów adapta-
cyjnych,
a wsparcie doradców mię-
dzykulturowych,
a wsparcie prawne i psycho-
logiczne,
a zajęcia animacyjne i  in-
tegracyjne dla dzieci i doro-
słych,
a rozwój kompetencji zawo-
dowych,
a kampanie społeczne i dzia-
łania na rzecz społeczności 
lokalnej.

Dodatkowo planowane są 
także szkolenia międzykul-
turowe dla kadry pomocy 
i integracji społecznej.

Zadaniem Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecz-
nej w Poznaniu jest również 
sieciowanie i  inicjowanie 
współpracy pomiędzy róż-
nymi instytucjami zaangażo-
wanymi we wsparcie procesu 
integracji cudzoziemców, 
przede wszystkim: urzędami 
miasta, ośrodkami pomocy 
społecznej, urzędami pracy, 
organizacjami pozarządo-
wymi, społecznościami mi-
granckimi, szkołami itp. 

O Projekcie.
Celem projektu „Budowanie 
struktur dla integracji w Pol-
sce – etap II – pilotaż Centrów 
Integracji Cudzoziemców”, 
jest przetestowanie rozwią-
zań wypracowanych w po-
przednim projekcie „Budo-
wanie struktur dla integracji 
cudzoziemców w Polsce” 
zrealizowanym przez Mini-
sterstwie Rodziny, Pracy i Po-

lityki Społecznej, w ramach 
którego opracowany został 
model integracji cudzoziem-
ców w Polsce. 

Najważniejsze założenia dla 
II etapu projektu to:
a przeprowadzenie pilotażu 
Centrów Integracji Cudzo-
ziemców w celu określenia, 
czy proponowany model in-
tegracji będzie rekomendo-
wany do implementacji w ca-
łej Polsce;
a utworzenie systemu koor-
dynującego obszar związany 
z integracją cudzoziemców  
na różnych szczeblach admi-
nistracji publicznej;
a opracowanie założeń i roz-
wiązań systemowych w ob-
szarze integracji cudzoziem-
ców;
a zwiększenie roli admini-
stracji publicznej w procesie 
integracji cudzoziemców;
a kształtowanie specjali-
stycznej kadry zajmującej się 
problematyką cudzoziemską.

Zgodnie z założeniami 
modelu wypracowanego 
w pierwszym etapie projektu, 
Centrum Integracji Cudzo-
ziemców ma być podmiotem 
koordynowanym przez sa-
morząd województwa w da-
nym regionie.

Ponadto Centrum Integra-
cji Cudzoziemców ma być 
kompleksową formą pomocy 
integracyjnej dla cudzoziem-
ców, zakładającą holistycz-
ne wsparcie dla migrantek  
i migrantów w ich środowisku 
lokalnym. Jego funkcjonowa-
nie oparte jest na koncepcji  
tzw. „jednego okienka” i  po-
lega na skupieniu w jednym 
miejscu różnorodnych usług 
adresowanych do cudzo-
ziemców. W zależności od 
przyjętych założeń są to 
usługi związane z:
a pomocą społeczną, 
a dokumentami pobytowy-
mi, 
a udzielaniem informacji 
na temat różnych aspektów 
związanych z życiem w  Pol-
sce, 
a dostępem do edukacji, 
służby zdrowia itp. 

CIC może też zajmować się 
organizacją kursów języko-
wych i adaptacyjnych. Za-
trudnione mają być tam osoby 
znające języki pochodzenia 
głównych grup migrantów  
oraz tzw. asystenci (me-
diatorzy) kulturowi, którzy 
zazwyczaj wywodzą się ze 
społeczności migranckich 
i wspierają nowoprzybyłych 
w różnych trudnościach 
związanych z adaptacją  

do życia w nowym kraju.
Dodatkowo Centrum ma 

być miejscem aktywnie zrze-
szającym interesariuszy da-
nego regionu działających 
w obszarze integracji cudzo-
ziemców, w celu określania 
zagadnień, które będą przy-
czyniać się do efektywnych 
rozwiązań w przedmioto-
wym zakresie.

Ponadto Regionalny Ośro-
dek Polityki Społecznej w Po-
znaniu odbył w październiku  
i listopadzie 2021 roku cykl 
otwierających spotkań pod 
tytułem „Okrągły stół – mi-
granci i migrantki w Wielko-
polsce, współpraca na rzecz 
integracji”, które miały na 
celu zrzeszenie różnych in-
teresariuszy działających 
na rzecz cudzoziemców, 
ich wzajemne poznanie się, 
a  także przedstawienie zało-
żeń dotyczących tworzenia 
i funkcjonowania Centrum 
Integracji Cudzoziemców 
oraz stworzenie przestrzeni 
do dalszej współpracy.

Umowa i Finansowanie.
Umowa partnerska po-
między Ministerstwem 
Rodziny i  Polityki Spo-
łecznej (Lider Projektu)  
oraz Regionalnym Ośrod-
kiem Polityki Społecznej 
w  Poznaniu, reprezentują-
cym Województwo Wiel-
kopolskie i Wojewódzkim 
Urzędem Pracy w Opolu, 
reprezentującym Wojewódz-
two Opolskie, czyli Partne-
rami Projektu, na rzecz re-
alizacji projektu „Budowanie 
struktur dla integracji w Pol-
sce – etap II – pilotaż Centrów 
Integracji Cudzoziemców”, 
podpisana została 21 paź-
dziernika 2021 roku.

Projekt współfinansowa-
ny jest ze środków Progra-
mu Krajowego Funduszu 
Azylu, Migracji i  Integracji. 
Łączna wartość projektu to: 
8.000.000,00 zł (w tym FAMI 
6.000.000,00 zł i Budżet 
Państwa 2.000.000,00 zł).

Wartość projektu w części 
realizowanej przez Regional-
ny Ośrodek Polityki Społecz-
nej w  Poznaniu wynosi łącz-
nie: 4.661.280,00 zł, z czego 
4.241.527,27 zł to koszty bez-
pośrednie, a 419.752,73 zł to 
koszty pośrednie.

Projekt realizowany będzie 
do 31.12.2022 roku. Po za-
kończeniu pilotażu Centrum 
Integracji Cudzoziemców 
zakłada się kontynuowanie 
tych działań w kolejnych la-
tach.

Michał Brożyński 
WWW: https://rops.poznan.pl 

Wsparcie Wielkopolski dla Ukrainy

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podjął dzia-
łania związane z ewentualnym napływem uchodźców z Ukrainy, którzy z powodu konfliktu, 
mogą szukać w naszym kraju bezpiecznego schronienia.

Na polecenie wojewody wielkopolskiego samorządy zaproponowały miejsca, które mogłyby 
stać się miejscami tymczasowego pobytu dla uchodźców z Ukrainy.

Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował specjalną infolinię, która obsługuje zgłoszenia 
osób potrzebujących pomocy +48 47 721 75 75 oraz stronę internetową: http://ua.gov.pl
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KOMUNIKAT - obsługa paszportowa

w związku ze zniesieniem ograniczeń w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Poznaniu informujemy, że powrót do zasad obsługi klienta w sprawach pasz-
portowych obowiązujących przed ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19 przebiegać będzie 
zgodnie z poniższym harmonogramem.

Oddział Paszportów w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile
Z uwagi na dokonane dotychczas internetowo i telefonicznie rezerwacje wizyt paszporto-
wych na marzec 2022 r., mimo dodatkowej obsługi klientów w dni wolne od pracy, tj. w 
soboty 5, 12 oraz 19 marca 2022 r., pula dostępnych wizyt na złożenie wniosku o paszport do 
28 marca 2022 r. uległa wyczerpaniu. Pozostały terminy w rezerwacji internetowej.

Od 21 marca 2022 r.
a obowiązują standardowe godziny obsługi klienta; w poniedziałki lokalizacje paszporto-
we w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile czynne będą do godz. 18.00.

Z dniem 4 kwietnia 2022 r.
a pula wizyt paszportowych objętych w stanie epidemii COVID-19 obowiązkiem rezerwacji 
telefonicznej, udostępniona zostanie w systemie kolejkowym (w celu złożenia wniosku o 
dokument paszportowy lub odbioru paszportu niezbędne będzie pobranie biletu z bileto-
matu),
a nie będzie możliwości dokonania rezerwacji wizyty paszportowej drogą telefoniczną,
a na dotychczasowych zasadach będzie funkcjonować rezerwacja internetowa wizyt pasz-
portowych (możliwość rezerwacji internetowej obejmuje okres 4 tygodni naprzód, tzn. każ-
dego dnia uwalniany jest ostatni dzień okresu objętego rezerwacją, szczegóły dostępne w 
zakładce: Rezerwacja internetowa wizyty paszportowej).

Terenowe Punkty Paszportowe w Nowym Tomyślu, Gnieźnie, Szamotułach, 
Ostrowie Wielkopolskim i Środzie Wielkopolskiej
Z uwagi na dokonane dotychczas telefoniczne rezerwacje wizyt paszportowych na marzec 
i kwiecień 2022 r., mimo dodatkowej obsługi klientów w dni wolne od pracy w Gnieźnie 
i Nowym Tomyślu, tj. w soboty 5, 12 oraz 19 marca 2022 r., pula dostępnych wizyt do 29 
kwietnia 2022 r. uległa wyczerpaniu.

Z dniem 2 maja 2022 r.:
a w celu złożenia wniosku o dokument paszportowy lub odbioru paszportu niezbędne bę-
dzie pobranie biletu z biletomatu,
a nie będzie możliwości dokonania rezerwacji wizyty paszportowej drogą telefoniczną.

Otwarcie punktu informa-
cyjnego dla uchodźców z 
Ukrainy
26 lutego na Dworcu Głów-
nym w Poznaniu urucho-
miony został punkt infor-
macyjny dla uchodźców z 
Ukrainy. Punkt obsługiwany 
jest przez pracowników Wy-
działu Spraw Cudzoziemców 
Wielkopolskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Poznaniu oraz 
wolontariuszy. 

- Punkt nie bez przyczyny 
znajduje się na dworcu, po-
nieważ będzie on pierwszym 
miejscem po przybyciu oby-
wateli Ukrainy do Wielko-
polski. Uzyskają w nim po-
moc w zakwaterowaniu oraz 
wszelkie niezbędne wsparcie 
i informacje - mówił woje-
woda wielkopolski Michał 
Zieliński. 

Punkt jest czynny w go-

dzinach od 8.00 do 22.00, 
ale w zależności od rozwoju 
sytuacji i pojawiających się 
potrzeb, istnieje możliwość 
przedłużenia czasu jego 
funkcjonowania do 24h na 
dobę. Od poniedziałku uru-
chomiona zostanie specjal-
na infolinia dla uchodźców 
z Ukrainy +48 61 850 87 77, 
która będzie dostępna w go-
dzinach 8.00 - 20.00. Pytania 
można również kierować na 
adres e-mail cudzoziemcy@
poznan.uw.gov.pl. Informa-
cje dla ukraińskich obywateli 
znajdują się także na stronie 
migrant.poznan.uw.gov.pl/
uk.

Pomoc humanitarna od 
Wielkopolan
Wojewoda wielkopolski ko-
ordynuje również pomoc 
humanitarną na terenie wo-

jewództwa. 
- Mobilizacja Polaków w 

ostatnich dniach jest niezwy-
kle budująca. Jako społeczeń-
stwo zdajemy wielki egzamin 
z solidarności. Ta pomoc 
musi być jednak organizo-
wana w sposób przemyślany, 
skoordynowany i dostosowa-
ny do obecnych potrzeb oraz 
możliwości. Dlatego proszę o 
niewysyłanie na własną rękę 
pomocy na Ukrainę, ponie-
waż nie będzie możliwości 
jej skutecznego przekazania 
- apeluje wojewoda.

Centralnym koordynato-
rem pomocy humanitarnej 
w Wielkopolsce jest Wielko-
polski Urząd Wojewódzki. Na 
poziomie ogólnopolskim jest 
to Rządowa Agencja Rezerw 
Strategicznych, która będzie 
mogła dostarczyć pomoc na 
Ukrainę W starostwach po-

wiatowych powstaną huby, 
do których oddolne inicjaty-
wy będą zgłaszać chęć prze-
kazania darów lub zaofero-
wania wsparcia. Następnie 
posegregowane w staro-
stwach dary zostaną dostar-
czone do wojewódzkiego 
hubu, skąd Urząd zorganizu-
je całą logistykę i transport 
do krajowego hubu w woje-
wództwie lubelskim. Stam-
tąd dary trafią na Ukrainę.

Otwarcie punktu recepcyj-
nego na MTP
Uruchomiono także punkt 
recepcyjny na Międzynaro-
dowych Targach Poznań-
skich. W punkcie odpowied-
nie służby dbają tam o to, 
żeby uchodźcy z Ukrainy 
otrzymali więcej informacji 
na temat pobytu w Polsce, 
ciepły posiłek, napój, podsta-

wową opiekę medyczną oraz 
miejsce na odpoczynek, a 
także otrzymają skierowanie 
do tymczasowego miejsca za-
kwaterowania. 

Uruchomienie punktu 
zbiórki darów na MTP
Punkt powstał na terenie 
Międzynarodowych Targów 
Poznańskich i będzie działał 
w pawilonie nr 4, od ponie-
działku do soboty, w godz. 
10-20. Do punktu można 
przynieść produkty, które 
zostały zebrane w ramach 
mniejszych, lokalnych zbió-
rek - np. w szkole. Potrzebne 
są m.in.: koce, pościele, go-
towe dania w słoikach, ko-
smetyki i produkty dla dzieci. 
Dary – a szczególnie tekstylia 
– muszą być nowe. 

Zebrane produkty trafią 
do uchodźców, którzy przy-

bywają do Poznania. Będą 
też do dyspozycji wojewody, 
który zdecyduje, czy część z 
nich ma zostać przekazana 
np. do innych magazynów na 
terenie kraju, do ośrodków 
przygranicznych czy też bez-
pośrednio do Ukrainy.

Wojewoda wielkopolski 
Michał Zieliński pozostaje 
w stałym kontakcie z Mini-
sterstwem Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, biorąc 
czynny udział w cyklicznych 
wideokonferencjach, a także 
z organizacjami pozarządo-
wymi oraz wielkopolskimi 
samorządowcami.

W przypadku nowych, 
wiążących ustaleń dotyczą-
cych procedowanych rozwią-
zań legislacyjnych, będziemy 
Państwa informować na bie-
żąco.

Nina Swarcewicz

Działania wojewody wielkopolskiego w zakresie 
pomocy dla uchodźców z Ukrainy

W ramach obchodów 25-lecia 
Kostrzyńsko-Słubickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej 
S.A. (KSSSE) w dniu 17 lutego 
2022 r. w Filharmonii Go-
rzowskiej odbyło się Forum 
Gospodarcze „Silna Polska, 
Silną Gospodarką. Kompas 
dla przedsiębiorstw Polski 
Zachodniej” zorganizowane 
wspólnie z Polską Strefą In-
westycji. Konferencję objął 
swoim honorowym patrona-
tem Prezes Rady Ministrów 
Pan Mateusz Morawiecki.

Wydarzenie skierowane 
było do przedsiębiorców oraz 
samorządowców w zachod-
niej Polsce. Forum Gospodar-
cze Silna Polska, Silną Gospo-
darką stanowiło bardzo dobrą 
okazję do bezpośredniego za-
poznania się z ofertą instytu-
cji udzielających wsparcia dla 
biznesu. Wszystkie podmioty 
przedstawiły ofertę wsparcia 
dla przedsiębiorców i samo-
rządów.

W forum wzięli udział mi-
nistrowie, prezesi i przedsta-
wiciele instytucji rządowych 
m.in.: Ministerstwa Rozwoju, 
Klimatu i Środowiska, Cyfry-
zacji oraz Finansów, a także 
Agencji Rozwoju Przemysłu, 
Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Polskiej 
Agencji Inwestycji i Handlu, 
Banku Gospodarstwa Kra-
jowego, Polskiego Funduszu 
Rozwoju, Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, jak i 
również miasta Gorzów Wiel-
kopolski. 

Wziąć udział w wydarzeniu 
można było także w formu-
le on-line, gdyż Forum było 
transmitowane na żywo na 
kanale YouTube KSSSE. Ob-
szerne relacje miały miejsce 
również w mediach ze wzglę-
du na fakt, iż forum zostało 
objęte patronatem medial-
nym Radia Zachód oraz TVP 3 
Gorzów Wielkopolski. 

Wydarzenie rozpoczęło się 
od wystąpienia gościa spe-
cjalnego konferencji, jakim 
było przemówienie Premie-
ra Mateusza Morawieckiego 
emitowane w formie prze-
kazu video. Chwilę później 
uczestnicy konferencji zostali 
powitani przez organizatora 
wydarzenia, pana Krzysztofa 
Kielca - Prezesa K-SSSE, a tak-
że przez Wojewodę Lubuskie-
go Władysława Dajczaka oraz 
Jacka Wójcickiego, Prezyden-
ta Gorzowa Wielkopolskiego.

Panel inauguracyjny pt. 
„Silna Polska, Silną Gospo-
darką” wzbudził dużo emocji 
oraz wywołał ciekawą dys-
kusję. O cyfryzacji w służbie 
społeczeństwu i gospodarce 
mówił Adam Andruszkiewicz, 
sekretarz stanu w KPRM, o 
wsparciu inwestycji w Polsce 
- Grzegorz Piechowiak, sekre-
tarz stanu w MRiT, na temat 
OZE jako elemencie strategii 
rozwoju gospodarczego kra-
ju - Ireneusz Zyska, sekretarz 
stanu w MKiŚ, z kolei o instru-
mentach wsparcia rozwoju 
przedsiębiorstw oferowanych 
przez Agencję Rozwoju Prze-
mysłu S.A. opowiedział Ceza-
riusz Lesisz, Prezes Zarządu 
ARP S.A.

Następnie mogliśmy do-
wiedzieć się, że system gwa-
rancji Banku Gospodarstwa 
Krajowego stanowi duże 
wsparcie dla przedsiębior-

ców w realizacji inwestycji w 
ramach Programu Inwestycji 
Strategicznych, o czym wspo-
minała Dyrektor Rozwoju 
Regionu Lubuskiego - Edyta 
Płanka. Równie ciekawe były 
wystąpienia Mikołaja Różyc-
kiego - Prezesa PARP - prezen-
tujące ofertę Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości 
dla podmiotów gospodar-
czych uwzględniającą przy-
szłą perspektywę finansową 
UE, a także ofertę Polskiej 
Agencji Inwestycji i Handlu, 
którą przedstawił Grzegorz 
Słomkowski, Członek Zarzą-
du PAIH S.A.

W dalszej części konferen-
cji na temat roli NFOŚiGW w 
procesie transformacji ener-
getycznej Polski słów kilka 
mogliśmy usłyszeć ze strony 
Pawła Mirowskiego, Zastępcy 
Prezesa Zarządu NFOŚiGW. 
Zaś o Polskiej Strefie Inwesty-
cji  i szansach jakie stwarza 
dla rozwoju firmy mówił na 
koniec Krzysztof Kielec, Pre-
zes K-SSSE. 

Po przerwie na lunch mia-
ły jeszcze miejsce warsztaty 
tematyczne, które dotyczyły 
m.in. sztucznej inteligencji 
w praktyce samorządów i 
przedsiębiorstw, prowadzone 
przez  Ministerstwo Cyfryza-
cji ds. Społeczeństwa Infor-
macyjnego, instrumentów fi-
nansowania przedsiębiorstw 
oferowanych przez Agencję 
Rozwoju Przemysłu S.A., Go-
spodarki Obiegu Zamknięte-
go jako nowego modelu bizne-
sowego (prezentujące wyniki 
badań, analizę potrzeb, do-
bre praktyki) – prowadzone 
przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości, a także 
3W (woda, wodór, węgiel) na 
temat współpracy nauki, biz-
nesu i lokalnych władz we-
dług modelu opracowanego 
przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego.

Tekst i zdjęcia: Michał Szott

Forum Gospodarcze „Silna Polska, Silną Gospodarką”
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Tak zwany „mechanizm pra-
worządności”, to instrument 
ograniczony do spraw bu-
dżetowych i należy wykazać 
związek między domniema-
nym naruszeniem zasad pra-
worządności a wydawaniem 
środków europejskich. Tak 
wczorajszy wyrok Trybunału 
Sprawiedliwości UE komen-
tuje gość porannej rozmowy 
Radia Poznań wielkopolski 
europoseł prof. Zdzisław 
Krasnodębski. 

Trybunał uznał przepisy 
uzależniające wypłatę fun-
duszy od kwestii związanych 
z praworządnością - za zgod-
ne z unijnym prawem.

Komisja trochę jest pod 
presją parlamentu, który 
jest bardzo radykalny, który 
uważa ten mechanizm wa-
runkowości, że to jest wresz-
cie narzędzie „tortur”, bo pa-
dło takie sformułowanie, że 
wreszcie mają ci ludzie, ci po-
słowie poczucie, że to wresz-
cie jest instrument, który 
pozwoli - powiem kolokwial-
nie - dopaść Polskę i Węgry 
i ukarać. Natomiast sama ko-
misja, niezależnie od tego, że 
się prawo nagina, interpretu-
je dosyć twórczo, musi jednak 
działać w ramach pewnych 
regulacji. Przypuszczam też, 
że w komisji również są różne 
opinie - mówi europoseł.

Prof. Krasnodębski odniósł 
się także do słów prezesa 
PiS Jarosława Kaczyńskie-
go, że - tu cytat - „mamy do 
czynienia z oszustem w UE”. 
Gość porannej rozmowy po-
wiedział, że oszustwo polega 
na tym, że wprowadzenie 
mechanizmu praworządno-
ści jest tworzeniem prawa 
wtórnego i de facto zmianą 
traktatów.

Poniżej cała rozmowa w au-
dycji Kluczowy Temat:

Roman Wawrzyniak: Try-
bunał Sprawiedliwości UE 
uznał za zgodne z unijnym 
prawem przepisy uzależ-
niające wypłatę funduszy 
od kwestii związanych 
z praworządnością. Sę-
dziowie oddalili tym sa-
mym skargi Polski i Wę-
gier. Od razu postanowiła 
to wykorzystać niemiecka 
wiceprzewodnicząca PE 
Katarina Barley, zresztą ta 
sama, która wcześniej dała 
się poznać z wypowiedzi 
o głodzeniu Polski i Węgier, 
ale tym razem zaapelowała, 
by natychmiast urucha-
miać mechanizm: „pie-
niądze za samorządność” 
wobec Polski i Węgier. Czy 
to orzeczenie TSUE, Panie 
Profesorze, wpisuje się w te 
oczekiwania Barley i im po-
dobnym, bo nie brakuje ich 
również po stronie polskiej 
opozycji?
Prof. Zdzisław Krasnodębski: 
No tak, właśnie trwa debata 
na ten temat, w której takie 
wystąpienia, w tym pani Bar-
ley, że teraz Komisja Europej-
ska powinna podjąć kroki, 

których ci posłowie oczekują. 
Nawet pojawiły się ostrze-
żenia pod adresem Komisji, 
że jeżeli nadal pozostanie 
bezczynna w sprawie prawo-
rządności w Polsce i na Wę-
grzech, to spotkają komisję 
konsekwencje. To były we-
zwania do komisji, naciska-
nie na komisję, żeby komisja 
zaczęła działać energicznie, 
żeby przerwała swoją bez-
czynność - zdaniem tych po-
słów.

Czy  zgodnie  z  życzenia-
mi  przywoływanej  tu-
taj Barley.
Tak, ona była jednym z gło-
sów, jedną z najbardziej ak-
tywnych tutaj postaci w tej 
sprawie, ale ja bym powie-
dział tak: najciekawsze było 
wystąpienie komisarza 
Hahna, który jednak bardzo 
trzeźwo i w zasadzie to było 
przemówienie podsumowu-
jące, które zostało przyjęte 
z pewnym chłodem, on po-
wiedział, że jednak trzeba 
dokładnie pokazać związek 
z budżetem, że on nie bę-
dzie się spieszył, nie będzie 
działał pod wpływem kalen-
darza, tylko zwróci uwagę, 
że ten instrument także jest 
ograniczony, bo oni wszyscy 
mówili - to był jak zwykle po-
kaz demagogii, zresztą dziś 
też od rana kampania w me-
diach, również niemieckich, 
ale nie tylko, gdzie mówi się 
o wartościach. Tam wyraźnie 
jest w tym orzeczeniu, tym 
wyroku, mówi się o tym, że to 
jest instrument tylko ograni-
czony do spraw budżetowych 
i należy wykazać związek 
między naruszeniem czy do-
mniemanym naruszeniem 
zasad praworządności, które 
też do końca nie są zdefinio-
wane z budżetem, z wydawa-
niem środków europejskich. 
Na to też komisarz zwrócił 
uwagę, więc gdyby komisja 
zachowała się zgodnie z tym 

końcowym oświadczeniem 
komisarza, to w zasadzie mo-
glibyśmy powiedzieć, że nie 
byłaby...

Dużo szumu o nic...
Jak wiemy Polska nie ma 
trudności z wydawaniem 
środków, on zresztą powie-
dział coś takiego, że korupcję 
trzeba udowodnić. To nie jest 
coś, co można sobie powie-
dzieć.

Zarzucić...
Natomiast ci posłowie po 
prostu oczekują, że mecha-
nicznie komisja teraz za-
trzyma środki czy zredukuje 
środki z różnych funduszy. 
Moim zdaniem tak nie bę-
dzie, jeżeli komisja się nie 
podda tej presji, a niestety 
takie niebezpieczeństwo jed-
nak istnieje.

To zapytam wprost, to o co 
toczy się w rzeczywistości 
ten spór z Komisją Europej-
ską i będącym jednak na jej 

usługach politycznym Try-
bunałem Sprawiedliwości, 
Panie Profesorze?
Ja bym powiedział, że to jest 
spór nieco bardziej wymiaro-
wy, bo tak, jak powiedziałem, 
komisja trochę jest pod presją 
parlamentu, który jest bar-
dzo radykalny, który uważa 
ten mechanizm warunkowo-
ści, który został wprowadzo-
ny, to jest wreszcie narzędzie 
„tortur”, bo też kiedyś takie 
padło sformułowanie, że 
wreszcie mają ci ludzie, ci po-
słowie poczucie, że to wresz-
cie jest instrument, który po-
zwoli - powiem kolokwialnie 
- dopaść Polskę i Węgry i uka-

rać. Natomiast sama komisja, 
niezależnie od tego, że się 
prawo nagina, interpretuje 
dosyć twórczo, musi jednak 
działać w ramach pewnych 
regulacji. Przypuszczam też, 
że w komisji są również różne 
opinie. TSUE ma inne jeszcze 
zadanie, jest to sąd, który ma 
program polityczny - ściślej-
sza integracja, centralizacja. 
Te wszystkie instytucje mają 
jakby ten sam cel, ale powin-
niśmy zwrócić uwagę na tę 
różnicę i nie traktować gło-
sów najbardziej radykalnych, 
które są charakterystyczne 
niestety dla większości par-
lamentarnej, ale nie charak-
terystyczne niejako dla całej 
UE.

Dobrze Panie Profesorze, 
ale dostrzegając te różnice, 
na ile głos szefowej Komi-
sji Europejskiej Ursuli von 
der Leyen ma znaczenie, bo 
ona jednak mówiła w takim 
duchu: „dzisiejszy wyrok 
potwierdza, że obraliśmy 

właściwą ścieżkę”, że ko-
misja będzie działać z pełną 
determinacją w przypadku 
złamania zasad praworząd-
ności, no więc pytanie, co 
z tego wynika, z tej jej wy-
powiedzi? Na ile one są jed-
noznaczne?
No, nie, to jest oczywiście 
składanie zobowiązania, ale 
teraz trzeba przejść do kon-
kretów. Należałoby wyka-
zać, że takie złamanie prawa 
nastąpiło i że ono ma kon-
sekwencje dla wydawania 
środków, jeżeli komisja bę-
dzie się trzymać tego wyro-
ku. Natomiast, jeżeli ulegnie 
presji, trzeba powiedzieć, że 

pozycja Ursuli von der Leyen 
nie jest zbyt mocna - jej partia 
przegrała wybory, ona praw-
dopodobnie chciała zostać 
na stanowisku na następną 
kadencję, więc musi się liczyć 
z tym...

Z głosem innych...
Z konsekwencjami. Jeże-
li postąpiłaby rzeczywiście 
według tego, co żądali ci 
radykalni posłowie, to wte-
dy będziemy mieli do czy-
nienia - to oczywiście może 
się zdarzyć - rzeczywiście 
z naruszeniem całkowicie 
prawa europejskiego, ale ten 
wyrok, jeżeli go przeczyta-
my, jest wiążący dla komisji, 
więc zobaczymy. Natomiast 
to, że komisja wspiera, to jest 
jeszcze inna sprawa, cały ten 
mechanizm jest niewątpliwie 
niezgodny z traktatami. Wy-
rok zapadł, komisja będzie 
działać według tego wyroku, 
ograniczy nieco te ideolo-
giczne zapędy i teraz zoba-
czymy, jak to się potoczy.

Przywoływałem Panie Pro-
fesorze polityków UE, to 
teraz, jak Pan pozwoli, dwa 
cytaty prezesa Jarosława 
Kaczyńskiego, który wczo-
raj dla Polskiego Radia 24 
mówił tak: „mamy do czy-
nienia z oszustem w UE”, 
więc chciałem zapytać, 
na czym Pana zdaniem to 
oszustwo polega, ale z dru-
giej strony prezes Kaczyń-
ski, to jest też bardzo cie-
kawe, mówił tak: „jestem 
optymistą w kwestii sporu 
z unijnymi instytucjami” 
i też pytanie, czy Pan Profe-
sor podziela ten optymizm, 
mimo wszystko?
Ja uważam, że to jest tak, że 
gdyby do głosu doszły siły 
umiarkowane, zwłaszcza 
w obecnym kontekście geo-
politycznym, bo przecież 
tego samego dnia, kiedy 
odbyła się dyskusja nad tą 

sprawą, tzw. praworządno-
ści, była dyskusja na temat 
Ukrainy i zagrożenia rosyj-
skiego i działano by zgodnie 
z tym orzeczeniem, bardzo 
ściśle w ramach tego mecha-
nizmu, to nie byłoby wielkiej 
tragedii. Można by było być 
optymistą, umiarkowanym 
optymistą. Jeżeli natomiast, 
jak było do tej pory, szczegól-
nie wtedy, kiedy zajmowała 
się tą sprawą pani wiceprze-
wodnicząca Jourova, która 
ulega tym ideologicznym za-
pędom, demagogii, to wów-
czas można wątpić, że do ta-
kiego porozumienia dojdzie. 
Natomiast oszustwo polega 
na tym, że do tej pory zawsze 
budżet miał takie powiąza-
nia, to znaczy zawsze spraw-
dzano, jak są wydawane 
środki, jest do tego specjalna 
agencja itd., natomiast wpro-
wadzenie tego mechanizmu 
jest tworzeniem prawa wtór-
nego i de facto zmianą trak-
tatów. Nawet jeżeli - jak mó-
wię - byłaby to zmiana w tej 
interpretacji ograniczającej 
tej mechanizm, to jednak jest 
to bardzo poważna zmiana 
traktatów, na którą się pań-
stwa nie zgodziły.

I w tym sensie możemy mó-
wić o oszustwie, rozumiem. 
Na koniec, jeśli Panie Profe-
sorze można, bo nie sposób 
nie zapytać o to. Dzisiaj wy-
soki rangą przedstawiciel 
administracji USA powie-
dział tak: rosyjska zapo-
wiedź wycofania części sił 
okazała się fałszywa. Nad 
granicę z Ukrainą przerzu-
cono kolejnych 7 tysięcy 
żołnierzy. Dodał, że Rosja 
intensyfikuje rozsiewanie 
dezinformacji na temat rze-
komych zagrożeń dla Rosji 
w Donbasie. Jak Pan Profe-
sor skomentuje to, co dzieje 
się na wschodzie, czy doj-
dzie do takiej pełnej agresji 
Rosji wobec Ukrainy?
Tego rzeczywiście nie wie-
my, ale są sprzeczne infor-
macje. Rosja opublikowała 
jakiś materiał, który ma po-
kazywać, że rzeczywiście ta-
kie wycofanie wojsk ma miej-
sce. Natomiast też wywiad 
brytyjski stwierdził bodajże, 
że nic takiego nie ma miejsca 
i następuje dalsza koncen-
tracja. Nie można wykluczyć, 
że taka nastąpi. Wszyscy 
oczywiście oczekiwali, że to 
będzie noc z wtorku na śro-
dę, pewnie było to dość wy-
raźne oczekiwanie. Kiedy za-
grożenie nie minęło, nawet 
gdyby się nie wydarzyło nic 
poważnego w najbliższych 
dniach, to przecież dążenia 
Rosji są znane, wyartyku-
łowane politycznie. Wiado-
mo, o co chodzi, więc nadal 
musimy być bardzo czujni, 
obserwować to, co się dzieje. 
Jak mówię, ta sytuacja geo-
polityczna może to być źró-
dłem pewnego otrzeźwienia, 
przynajmniej dla części elit 
w Europie.
Może tak się stanie.

...dopaść Polskę i Węgry i ukarać
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Pojawiły się ostrzeżenia pod adresem Komisji, 
że jeżeli nadal pozostanie bezczynna w sprawie 
praworządności w Polsce i na Węgrzech, to spo-
tkają komisję konsekwencje.

„
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We wtorek, 1 marca odbyła się 
uroczystość otwarcia nowego 
skrzydła Szkoły Podstawowej 
w Grąblewie.

W ramach rozbudowy po-
wstały trzy sale lekcyjne  wraz 
z holem wejściowym oraz to-
aletą dla dziewcząt, chłopców 
i personelu.  Wartość inwesty-
cji wyniosła 1 493 595,26 zł

Podczas uroczystości dy-
rektor Szkoły Podstawowej 
w Grąblewie Barbara Kosz-
towna nie kryła wzruszenia, 
dziękując zarówno władzom 
miasta reprezentowanym 

przez Burmistrza Piotra Ho-
jana, radnym Rady Miejskiej 
reprezentowanym przez Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
Jozefa Gawrona, wykonawcy 
zadania, nadzorowi budowla-
nemu oraz  wszystkim, którzy 
przyczynili się do zakończe-
nia z sukcesem tej cennej dla 
społeczności Grąblewa inwe-
stycji. Burmistrz Piotr Hojan 
złożył społeczności szkolnej 
serdeczne życzenia, by nauka 
w rozbudowanej szkole przy-
niosła uczniom jeszcze wię-
cej radości, by mogli rozwijać 

swoje zainteresowania i zdo-
bywać wiedzę, która pozwoli 
im z sukcesami wejść w doro-
słość.

Wśród gości obecni byli 
również Radny Sejmiku 
Województwa Wielkopol-
skiego Henryk Szymański, 
dyrektorzy gminnych szkół, 
przedstawiciele lokalnej spo-
łeczności, w tym organizacji 
działających w Grąblewie oraz 
uczniowie szkoły, którzy nie 
kryli radości, że będą realizo-
wać naukę w nowych salach, 
na miarę XXI wieku. 

W niedzielę 27 lutego w Gro-
dziskiej Hali Sportowej odbył 
się Halowy Turniej Piłki Noż-
nej Sołectw o Puchar Burmi-
strza Grodziska Wielkopol-
skiego.

Po sportowej walce, I miej-
sce zdobyła reprezentacja 
Grąblewo II. Miejsce II wywal-
czyła Drużyna I z Ptaszkowa. 
Na miejscu III uplasował się 
zespół z Kąkolewa. Kolejne 
miejsca zajęły reprezentacje: 
Grąblewo I, Lasówki, Grąble-
wo III, Ptaszkowo II, Słocin.

Dyplomy wszystkim dru-
żynom oraz puchary zwycię-
skim zespołom wręczył Sekre-
tarz Gminy Artur Kalinowski. 

Podczas czwartkowej Sesji 
Rady Miejskiej w Grodzisku 
Wielkopolskim dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Ptaszkowie Raj-
mund Majcherek otrzymał 
najwyższe regionalne wyróż-
nienie „Odznakę Honorową – 
Za zasługi dla województwa 
wielkopolskiego”.

Kapituła, rozpatrując kan-

dydaturę na wniosek radnego 
Sejmiku Województwa Wiel-
kopolskiego Henryka Szy-
mańskiego, doceniła cało-
kształt pracy dydaktycznej i 
wychowawczej na rzecz mło-
dego pokolenia Wielkopolan.

Jak podkreślił Wicemar-
szałek Wojciech Jankowiak, 
na uznanie zasługuje zarów-
no zaangażowanie w sferze 

wychowawczej i pedagogicz-
nej, ale również wyróżniający 
się wkład w życie społeczne, 
która stanowi dobry przykład 
dla młodego pokolenia.

Gratulacje Rajmundowi 
Majcherkowi złożyli również 
Burmistrz Grodziska Wiel-
kopolskiego Piotr Hojan oraz 
radni Rady Miejskiej.

Serdecznie gratulujemy!

Szanowni Mieszkańcy,
z ogromnym napięciem i nie-
dowierzaniem obserwuje-
my ostatnie wydarzenia na 
Ukrainie. Naruszanie inte-
gralności terytorialnej nieza-
wisłego państwa, wszczyna-
nie działań destabilizujących 
sytuację politycznąi gospo-
darczą w regionie, próby za-
właszczania części teryto-
rium i wszczynanie działań 
militarnych wzbudzają nasz 
stanowczy sprzeciw.

Polska jest krajem, który 
w swej historii boleśnie do-
świadczył agresji silniejszych 
sąsiadów oraz utratę nieza-

wisłości. Tym bardziej dziś, 
nie może być naszej zgody na 
podobne działania podejmo-
wane wobec sąsiadującego 
z nami suwerennego i nieza-
wisłego państwa.

Grodzisk Wielkopolski od 
2008 roku prowadzi współ-
pracę z miastem Dolina na 
Ukrainie. Łączą nas więzi 
przyjaźni - wielokrotnie nasi 
mieszkańcy mieli okazję 
zwiedzać Dolinę i podziwiać 
niezwykle bogatą kulturę 
Ukrainy. Wiele razy również 
grupy artystyczne z miasta 
Dolina, młodzież szkolna, 
artyści, sportowcy, delegacje, 

gościły w naszym mieście.
Wielu obywateli Ukrainy 

przebywa na terenie naszej 
gminy. Pracując i mieszkając 
tutaj wraz ze swoimi rodzi-
nami, stali się częścią naszej 
społeczności.

Wywieszeniem flagi 
Ukrainy wraz z flagą Polski 
i naszego miasta, chcemy 
wyrazić nasz sprzeciw wobec 
bezprawnego ataku Rosji na 
naszych sąsiadów, sprzeciw 
przeciwko przemocy, sprze-
ciw przeciwko cierpieniu cy-
wilów.

Jesteśmy solidarni z Ukra-
iną!

Otwarcie nowego skrzydła Szkoły Podstawowej w Grąblewie

Halowy Turniej Piłki Nożnej Sołectw Wyróżnienie dla dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Ptaszkowie

Solidarni z Ukrainą
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Jeśli chcecie Państwo zna-
leźć się w miejscu, którego 
nazwa brzmi ekscytująco, 
a nie macie zbyt wiele czasu 
żeby przeznaczyć go na 
odległą podróż, to właśnie 
Wenecja będzie nadawać 
się do takiej wyprawy 
idealnie. 

Wenecja? Ktoś zapyta. Prze-
cież nawet jeśli chcielibyśmy 
wybrać się tam samolotem, 
a nie autem to i tak jest to 
wyprawa na kilka dni. Otóż 
nie do końca, bowiem dziś 
zaproszę wszystkich na krót-
ka wycieczkę. A dotarcie tam 
samochodem nie będzie sta-
nowiło żadnego problemu. 
To idealne miejsce na jed-
nodniową, weekendową wy-
cieczkę.

Jak już kiedyś wspomina-
łem Wielkopolska oferuje 
nam ogromną ilość atrak-
cji i tylko od nas zależy czy 
potrafimy z niej skorzystać. 
Zatem wsiadamy do auta i je-
dziemy na... Pałuki. A gdzie 
je znajdziemy? To północ-
no - wschodni styk naszego 
województwa, oraz kujaw-
sko – pomorskiego. Ale po-
dział na województwa ma tu 
niewielkie znaczenie. Bo to 
ziemia dość jednolita kultu-

rowo, a przy okazji chyba nie 
do końca odkryta. Obszar, na 
którym odnajdziemy w lekko 
pofałdowanym terenie ponad 
100 jezior, połączonych szla-
kami zarówno pieszymi jak 
i rowerowymi, które tą wspo-
mnianą granicę pomiędzy 
województwami swobodnie 
przekraczają i tak kiedy na-
szą wędrówkę zaczniemy np. 
w Wągrowcu, największym 
mieście na Pałukach to bę-
dziemy jeszcze w Wielkopol-
sce, a kiedy dojedziemy wła-
śnie do Wenecji to już powita 
nas kujawsko – pomorskie.

Pamiętajmy, że to przede 
wszystkim ziemia o wielkim 
znaczeniu historycznym, 
gdzie na długo przed po-
wstaniem państwa polskiego 
istniały już świetnie zor-
ganizowane społeczności, 
wznoszono np. obronne gro-
dy zajmujące się także han-
dlem. To w tych pradawnych 
czasach założono tu Łękno 
czy Biskupin.  Biskupin to 
jedno z nielicznych miejsc 
w Europie, które pozwala 
nam wręcz dotknąć odległej, 
liczonej w tysiącach lat, hi-
storii. A to właśnie niedaleko 
Biskupina położona jest „na-
sza” Wenecja. Historia tego 
miejsca, a w szczególności 

zamku, którego ruiny tu od-
najdziemy, jest niezwykła, 
i sięga drugiej połowy XIV w. 
Wzniósł go nad jeziorem Mi-
kołaj Nałęcz. Człowiek o cha-
rakterze na tyle podłym, że 
nadano mu przydomek „Dia-
beł Wenecki”. Po jego śmierci 
i przejęciu dóbr przez wnuka 
Mikołaja Pomiana zmoderni-
zowany zamek stał się ważną 
twierdzą chroniącą od półno-
cy Archidiecezje Gnieźnień-
ską, przed Zakonem Krzyżac-
kim. Zresztą w krótkim czasie 

archidiecezja stała się właści-
cielem tych dóbr, wraz zam-
kiem. Sieć twierdz w tym re-
jonie była w tamtych czasach 
niezwykle istotna dla zacho-
wania spokoju w ówczesnej 
Wielkopolsce, a zamek w We-
necji był istotnym ogniwem 
tego pierścienia. W kolejnych 
latach, kiedy Zakon przestał 
już być tak groźną potęgą, 
zamek przejął Piotr Nałęcz 
z Szamotuł, starosta wielko-
polski. Ale dość szybko oka-
zało się, że kosztowna siedzi-

ba nie służąc już obronności 
granic, trudna jest do utrzy-
mania. Zatem zamiast popa-
dać w ruinę postanowiono 
ją...zburzyć. To przykład jak-
że nieliczny wśród zamków, 
kiedy to budowla nie uległa 
zniszczeniu w czasie wojen, 
a po prostu została rozebrane 
dla pozyskania budulca. Ten 
z zamku w Wenecji posłużył 
do wzniesienia wielu obiek-
tów w Żninie, który wtedy 
wrastał na ważny ośrodek 
administracyjny na Pału-

kach. Dzisiaj jednak pomimo 
iż nie ma tu już potężnej for-
tecy, to i tak zachowane ruiny 
oraz kopie wielkich drewnia-
nych machin oblężniczych 
stanowią ciekawą atrakcję 
turystyczną. Ale to nie jedy-
na niespodzianka w Wene-
cji, bowiem tuż obok zamku 
mamy Muzeum Kolei Wąsko-
torowej. Małe lokomotywy 
parowe, wagony pasażerskie 
i towarowe, fragmenty in-
frastruktury kolejowej, dzie-
siątki zabytkowych świetnie 
zachowanych elementów. Do 
tego możemy nie tylko obej-
rzeć to eksponaty, ale także 
skorzystać z czynnej linii ko-
lei wąskotorowej przejeżdża-
jącej przez Wenecję leżącą na 
szlaku prowadzącym ze Żni-
na do Gąsawy.

Proszę mi wierzyć przejazd 
taką ciuchcią to niebywała 
atrakcja, nie tylko dla dzieci.

A w dodatku wiosna tuż, 
tuż. Nie przegapmy tej wspa-
niałej pory roku,

kiedy po zimowym mara-
zmie przyroda znów się od-
radza . Zaczyna kusić świe-
żymi barwami, delikatnymi 
zapachami i śpiewem coraz 
liczniej przylatujących do nas 
ptaków.  

Tekst i zdj.: Andrzej Błaszczak

Czy Wenecja jest blisko?

W zasadzie co roku 
styczeń i luty to czas 
w którym spływają pod-
sumowania minionych 
12 miesięcy. Pojawiają się 
tabele, porównania, ana-
lizy i dotyczy to w zasa-
dzie wszystkich dziedzin 
naszego życia.

Nas interesować dziś będzie 
oczywiście, motoryzacja. Od-
powiedź na pytanie czy ubie-
gły rok w tej branży był do-
bry, czy też nie, wcale nie jest 
jednoznaczna. Oczywiście 
dla większości koncernów 
był wręcz fatalny z wyjąt-
kiem Toyoty, która wypuściła 
o ponad 10% aut więcej niż 
rok wcześniej i powróciła na 
pierwsze miejsce wśród pro-
ducentów aut na świecie.

Ale największe wzrosty 
zanotowały firmy, które nie 
są producentami na masową 
skalę, no może oprócz jednej, 
gdzie z taśm montażowych 
zjeżdżają już auta liczone 
w setkach tys. sztuk. Nie są to 
też wytwórcy samochodów 
tanich, wręcz przeciwnie, to 
sektor aut sportowych i luk-
susowych. Przeznaczonych 
dla wybranego klienta.

Ale po kolei. Zacznijmy od 
tej największej firmy, która 
zanotowała spory wzrost, to 
Porsche.

Pobito nienotowany w hi-
storii rekord. Wyprodukowa-
no, łącznie z modelem elek-
trycznym Taykan, ponad 300 
tys. samochodów. Wzrost 
w stosunku do roku 2020 wy-

niósł 11%. to bardzo dużo bo 
ponad 30 tys. sztuk.

Spójrzmy na kolejne firmy.
Lamborghini. Bramy za-

kładu w Sant’ Agata Bologne-
se opuściło 8405 pojazdów, 
czyli o 13% więcej niż w roku 
poprzednim.

Kolejną fabryką, któ-
ra zanotowała spory skok 
w produkcji było Ferrari. 11 
155 pojazdów dało wzrost aż 
o ponad 22%.

Jednak największym re-
kordzistą okazała się firma 
o najstarszych, w tym ze-
stawieniu tradycjach. Otóż 
nigdy w 117 letniej historii 
nie wyprodukowała ona tylu 
aut i nie zanotowała takiego 
przyrostu w ciągu jednego 
roku. To Rolls Royce. Proszę 
sobie wyobrazić, że popyt na 
te jedne z najbardziej luksu-
sowych i najdroższych limu-
zyn na świecie zmusił fabry-
kę do wyprodukowania 5586 
aut, co dało niewyobrażalny 
przyrost, bo aż o 49%. Świad-
czy to także o dużej elastycz-
ności fabryki z brytyjskiego 
miasta Goodwood. Przecież 
zwiększenie oferty o pra-
wie 50% to nie lada wyczyn. 
Biorąc pod uwagę, że prak-
tycznie każde auto jest sper-
sonalizowane. A to wymaga 
przecież specyficznego po-
dejścia do pojazdu. Pamiętaj-
my także, że wiele elementów 
tych aut wymaga pracy ręcz-
nej i to rozpisanej często na 
dziesiątki godzin. Jak trudno 
dzisiaj o wykwalifikowanego 
rzemieślnika wiemy bardzo 

dobrze. Na szczęście w Wiel-
kiej Brytanii rzemiosło nie 
tylko przetrwało, ale cieszy 
się nadal wielkim poważa-
niem, a tradycje są często 
kultywowane w rodzinach 
przez kolejne pokolenia.

A powracając do podsu-
mowania roku 2021, widać 
nie wszyscy odczuli skutki 
kryzysu, bo w całym sekto-
rze tzw. aut luksusowych za-
notowano na świecie zwięk-
szenie sprzedaży, a taka 
sytuacja miała miejsce także 
w Polsce.

 Myślę, że nie zanudziłem 
Państwa tymi liczbami, ale 
analiza takich danych po-
zwala nam bardziej zrozu-
mieć niektóre mechanizmy 

światowego kapitału.
Kolejny temat, który 

chciałbym dzisiaj poruszyć 
to, opony samochodowe. Mo-
żemy śmiało powiedzieć, że 
wiosna tuż, tuż, zatem czeka 
nas wymiana opon z zimo-
wych na letnie. Jeszcze do 
niedawna można było zaob-
serwować rosnący trend po-
siadania przez właścicieli aut 
dwóch kompletów ogumie-
nia przeznaczonych na dwa 
okresy eksploatacji pojazdu. 
Jednak w ciągu ostatnich 
kilku lat można zaobserwo-
wać nieco inną tendencję, to 
wzrost sprzedaży opon cało-
rocznych. Oczywiście mówi-
my o średniej krajowej, bez 
podziału na regiony. Nie ma 

tu jakiejś zwyżki skokowej, 
ale powoli wielu kierowców 
decyduje się właśnie na taki 
rodzaj ogumienia.

W roku ubiegłym było to 
już 17% rynku. Dużo to czy 
mało? Trudno o jednoznacz-
ną odpowiedź. Pamiętajmy, 
że w np. w Polsce południowej 
na terenach górzystych zde-
cydowanie bezpieczniej jest 
mieć w użyciu osobne rodza-
je opon. Szczególnie mam na 
myśli okres zimowy. Większe 
opady śniegu, niższe tempe-
ratury powodują, ze tak jest 
zdecydowanie bezpieczniej. 
Do tego dochodzą kierowcy, 
którzy z różnych względów 
poruszają się praktycznie na 
obszarze całego kraju i do-

tyczy to nie tylko aut cięża-
rowych. Zatem opony cało-
roczne raczej nigdy nie będą 
przeważały. A ten wzrost 
ich sprzedaży, który obec-
nie obserwujemy zapewne 
zatrzyma się na pewnym po-
ziomie. Chyba, że naukowcy 
zaskoczą nas pomysłem na 
rewolucyjną mieszankę dia-
metralnie zmieniającą swoje 
parametry w zależności od 
temperatury i dającą gwa-
rancję na bezpieczną jazdę 
w każdych warunkach. Ale 
puki co, o takich rewelacjach 
nikt nie wspomina.

A cóż to takiego opona ca-
łoroczna? Otóż jest to pro-
dukt będący swego rodzaju 
kompromisem pozwalającym 
na bezpieczne użytkowanie 
auta zarówno podczas lek-
kiej zimy jak i latem, kiedy 
nie mamy skrajnie wysokich 
temperatur. Większość pro-
ducentów podaje, że na takim 
typie opon można poruszać 
się bezpiecznie w przedzia-
le temperatur od 0 do około 
plus 20 st. Celsjusza. Zatem 
tak jak powiedziałem, opona 
całoroczna to rozwiązanie... 
kompromisowe i nie dla każ-
dego kierowcy.

Natomiast jeśli jednak no-
sicie się Państwo z zamiarem 
kupna opon całorocznych 
proszę najpierw przejrzeć so-
bie testy porównawcze pro-
duktów różnych firm i wybrać 
te, które byłyby najbardziej 
odpowiednie.

Tekst: Andrzej Błaszczak
Zdj.: Hieronim Dymalski

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

STIHL MS-170 
PILARKA łAńCUChOWA 749,-849

WYKŁADZINY 
DYWANY

Wolsztyn ul. Dworcowa 19
Usługi związane z montażem wykładzin

PRODUKCJA OKIEN 
I DRZWI Z PCV

ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY 
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

RATY!
CENY KONKURENCYJNE

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

tel. 68 384 27 75 

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” 

Zatrudnię 
pracownika 
do myjni 

samochodowej 
na dobrych warunkach 

- GRADOWICE

Kontakt: 

604 347 452

PIEKARNIA 
CUKIERNIA
EUGENIUSZA KOCIKA
w Rakoniewicach 
Plac Powst. Wlkp.

P. H. ANDRZEJ CIORGA
OSPRZĘT ELEKTRYCZNY, ARMATURA SANITARNA

PŁYTKI, KLEJE, FARBY, SILIKONY, GWOŹDZIE, ŚRUBY

WIELICHOWO, ul. Ogrodowa 11, tel. 61/44 40 145
RAKONIEWICE, ul. Garbary, tel. 61/44 41 062
RAKONIEWICE, ul. Kościelna, tel. 61/44 41 007
NOWY TOMYŚL ul. Długa, tel. 61/44 21 068, 61/44 41 210
KAMIENIEC, ul. Główna 23, tel. 61/44 24 841
CZYNNE OD 7.00 DO 18.00   SOBOTY 7.00 - 15.00

Usługi w ramach MEDYCYNY PRACY

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

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

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

Przychodnia Specjalistyczna
„POLIKLINIKA” NZOZ

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 1350 zł /tona 
a blacha 1150 zł/tona

a puszka 4,50 zł/kg 

SKUP ZłOMU

KOMUNIKAT BURMISTRZA NOWEGO TOMYŚLA

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podjął dzia Mieszkańcy Gminy Nowy Tomyśl,
w związku z zaistniała sytuacją dotycząca wojny na Ukrainie i przyjmowania przez państwo polskie uchodźców z Ukrainy i udzielania im pomocy humanitarnej Woje-
woda Wielkopolski Michał Zieliński zorganizował telekonferencję z przedstawicielami samorządów naszego województwa. 
Omówiono zasady przyjmowania osób z Ukrainy oraz udzielanejim pomocy przez poszczególne samorządy tj.: województwa, powiaty i gminy. 

W związku z powyższym w ramach gwarantowanej pomocy Województwa Wielkopolskiego:
Powstał punkt informacyjny na terenie dworca Poznań Główny oraz w Poznaniu powstanie punkt recepcyjny (na terenie Targów Poznańskich), kierujący do miejsc 
zakwaterowania, gdziena koszt Państwa Polskiego zapewniony będzie nocleg, wyżywienie i niezbędna pomoc medyczna.
W zależności od potrzeb, punkty recepcyjne utworzone zostaną, również w poszczególnych regionach województwa.

Uchodźcy przybywający do poszczególnych miejscowości powinni być kierowani do punktów recepcyjnych lub miejsc docelowego zakwaterowania ustalonego z 
Centrum  Zarządzania Kryzysowego przy Wojewodzie Wielkopolskim (tel.61 8549900).

Nie dotyczy to rodzin, które przyjechały do bliskich, pracujących i mieszkających na terenie Polski.

Zbiórka humanitarna odbywać się będzie dwutorowo,jako:
•	 pomoc	rzeczowo	-	lokalna	dla	Ukraińców-	zbiórka	żywności	o	długim	terminie	przydatności	do	spożycia,	produkty	sanitarne,	koce,	ręczniki	itp.

•	 pomoc	dla	Ukrainy–dotyczy	artykułów	w	hurtowych	ilościach,	które	magazynowane	będą	centralnie	w	Poznaniu	(posortowany	i	opisany	towar	dostar-
czony będzie na Ukrainę w konwoju humanitarnym).

Służby Wojewody w najbliższym czasie uruchomią aplikację
z wykazem konkretnych potrzeb.

Nie przewiduje się indywidualnej pomocy dla strefy przygranicznej, zarówno po stronie polskiej jak i ukraińskiej.
  
Uchodźcy z Ukrainy kwaterowani będą w pierwszej kolejności do ośrodkówwskazanych 
i przygotowanych  przez Wojewodę Wielkopolskiego. Wojewoda ma zamiar utworzyć rejestr kwater (mieszkań) prywatnych osób chcących przyjąć indywidualnie 
uchodźców.
Obecnie brak w tym zakresie konkretnych postanowień.

W ramach pomocy gwarantowanej przez Gminę Nowy Tomyśl

Burmistrz Nowego Tomyśla uruchamia Punkt Informacyjny na pl. Niepodległości w Gminnym Ośrodku Informacji.

Zostaną opracowane i kolportowane ulotki informacyjne o możliwościach  udzielania pomocy i wsparcia uchodźcom.

Polski Czerwony Krzyż wraz z Burmistrzem Nowego Tomyśla uruchamia w Nowotomyskim Domu Kultury punkt zbiórki żywności o długim terminie przydatności do 
użytku, produktów higienicznych oraz koców, ręczników, pościeli, śpiworów itp. 

        Włodzimierz Hibner
                            Burmistrz Nowego Tomyśla
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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

62-065 Grodzisk Wielkopolski ul. Powtańców Chocieszyńskich 26
tel. 602 495 869 tel. 61 863 69 29 w 13

www.ubezpieczeniatomex.com.pl
e-mail: tomaszmachnicki@o2.pl

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

www.brudlo.com.pl
Zapraszamy na naszego Facebooka oraz Instagram

Polecamy: 
a Bratki krzaczaste i zwisające, stokrotki, 

prymule, niezapominajki, jaskry a Cyklameny i paprocie
a Byliny i trawy a Hortensje ogrodowe i bukietowe

a Rozsady warzyw i ziół a Duży wybór donic i doniczek 
oraz skrzynek balkonowych i mis

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


