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Sprzedam pianino
Stan bardzo dobry ! Tel. 606 327 863

Sp. z o.o. Sp. komandytowa

Przyjmiemy uczniów

w zawodzie ślusarz

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

ul. Przemysłowa 7, 64-200 Wolsztyn
tel. 68 347 61 00 | 503 654 087
biuro@frawent.pl
www.frawent.pl

tel. 61 44 43 217
www.zpmzielinski.pl

tel. 61 44 33 153
www.maciejkozlowski.pl

PROFESJONALNY PARTNER
A OKNA A DRZWI A BRAMY
A PARAPETY A ROLETY

SPRZEDAŻ WĘGLA I PELLETU

A ROLETKI MATERIAŁOWE

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

PIEKARNIA CUKIERNIA
EUGENIUSZA KOCIKA

w Rakoniewicach Plac Powst. Wlkp.

A MARKIZY A MOSKITIERY

www.gmyrpol.pl

A STEROWANIE

gmyrpol@post.pl
Stęszew
ul. Kosickiego 9

Nowy Tomyśl
ul. Ogrodowa 28

Opalenica
ul. Wierzejewskiego 40

Wolsztyn
ul. Słowackiego 11A

tel./fax: 61 813 56 14
tel. kom: 692 436 416

tel./fax: 61 447 56 08
tel. kom: 602 648 298

tel./fax: 61 442 55 41
tel. kom: 606 205 271

tel./fax: 68 346 93 65
tel. kom: 608 311 016

Znajdziesz nas na: www.comland.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

farby, tapety, fototapety
karnisze, kinkiety, płyty g–k

kleje, lakiery, okleiny
listwy dekoracyjne
akcesoria malarskie

Niałek Wielki 60
64-200 Wolsztyn

(kierunek przystań żeglarska)

ul. Zachodnia 10

Nowy Tomyśl

biuro@scrapssw.pl

tel. 536-859-982 SKUP ZŁOMU
Zapamiętaj ceny konkurencji - DAMY CI WIĘCEJ!
a wsad/niewsad 1800 zł /tona

tel: 68 384 0773 / hurtownia@izomet.pl

a blacha 1620 zł/tona

a puszka 6,00 zł/kg

LOMBARD

NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI
Profesjonalna naprawa telefonów GSM

www.lombardd.pl
Wolsztyn ul. 5 stycznia 22
tel.
Rakoniewice ul. Pocztowa 26
Grodzisk Wlkp. ul. Bukowska 11 509 408 163

SKUP ZŁOMU

MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH

TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20
PON-PT 8:00- 16:00
SOBOTA 8:00- 12:00

KARTON: 30 gr./1kg

GAZETA: 40 gr./1kg

biuro@zlom.poznan.pl

tel. 509 174 596 lub 534 611 454
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Polska wobec inwazji Rosji na Ukrainę
Inwazja na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku
o godzinie 4:00 nad ranem.
Jest to największy konflikt
zbrojny w Europie od czasu
II Wojny Światowej. Inwazja Rosji na Ukrainę stanowi
naruszenie Karty Narodów
Zjednoczonych. Zgodnie z
prawem międzynarodowym
stanowi zbrodnię agresji,
która może być ścigana na
mocy jurysdykcji uniwersalnej.Konflikt ukraińsko-rosyjski na wschodzie i południu
Ukrainy jest następstwem
rewolucji z lutego 2014, zwanej Euromajdanem, w wyniku której prezydent Wiktor
Janukowycz został odsunięty od władzy. Kilka tygodni
później Rosja zaatakowała
Donbas i zaanektowała Półwysep Krymski. Od kwietnia do września 2014 roku
w Donbasie i innych obszarach kontrolowanych przez
prorosyjskich separatystów
trwały walki. Jednak w
ostatnim czasie Rosja zaczęła ponownie eskalować napięcie oraz stawiać żądania
Ukrainie i Zachodowi. Rosja
chciała prawnych gwarancji
o nierozszerzaniu NATO o
Ukrainę. 21 lutego prezydent
Rosji Władimir Putin uznał
samozwańcze republiki separatystyczne na wschodzie
Ukrainy za niepodlegle i zdecydował o wysłaniu wojska
do Doniecka i Ługańska. Ten
ruch był niewątpliwiepodstawą do próby wykreowania
pretekstu dla dalszej inwazji
Ukrainy.
Rosjanie niszczą wszystko: dzielnice mieszkaniowe,
przedszkola, szkoły, szpitale,
nawet stację transfuzji krwi.
Ostrzeliwują również korytarze humanitarne, którymi ewakuowane są kobiety,
dzieci, sieroty i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej.

W czwartek 3 marca br. w
Sejmie RP odbyło się pierwsze czytanie rządowego
projektu ustawy o obronie
Ojczyzny. Ustawa ta ma na
celu zwiększenie liczebności

Wojska Polskiego oraz wydatków na Siły Zbrojne RP. W
związku z sytuacją na Ukrainie wprowadzono kolejny
stopień gotowości w wydzielonych jednostkach wojsk

operacyjnych i wojsk obrony
terytorialnej. Żołnierze będą
zobowiązani do pozostania
w nich. Zostały także cofnięte decyzje o urlopach i wyjazdach służbowych. Ministerstwo Obrony Narodowej
zapewnia, że polscy i amerykańscy żołnierze dbają o bezpieczeństwo na wschodniej
flance.
UE przeznaczyła 450 mln
euro na broń, w tym na systemy obrony przeciwlotniczej,
broń przeciwpancerną, amunicję i inny sprzęt wojskowy
dla ukraińskich sił zbrojnych.
Kolejne 50 mln euro zostanie
przeznaczone na dostawy
paliwa, kamizelek kuloodpornych, hełmów i apteczek.
Stany Zjednoczone również
zwiększają swoje dostawy i
przekazują dodatkowe 350
milionów dolarów (313 milionów euro) w ramach pomocy
wojskowej. Niepewność dostarczania broni drogą lotniczą stawia w centrum uwagi
Polskę, która ma 535-kilometrową granicę z Ukrainą.
Jestem przekonana, że
w obecnej sytuacji, gdzie

Ukraina mierzy się z nieustannym
bombardowaniem ważna jest silna deklaracja jedności i solidarności
wobec Ukrainy. Tylko zdecydowane działania mogą
zakończyć ten krwawy konflikt.Ministrowie
obrony
państw NATO podejmują
kolejne decyzje dotyczące
wzmocnienia odstraszania i
obrony na wschodniej flance
Sojuszu.
Rada Europejska potwierdziła swoją pełną solidarność
z Ukrainą. Unia Europejska
nałożyła na Rosje kolejne
sankcje:
• dyplomaci, inni rosyjscy
urzędnicy oraz przedsiębiorcy nie będą już mogli korzystać z ułatwień wizowych,
które dawały im uprzywilejowany dostęp do UE
• zamrożenie aktywów i
ograniczenia podróży
• ograniczenie dostępu Rosji do unijnych rynków oraz
usług kapitałowych i finansowych
• zakaz transakcji z rosyjskim Bankiem Centralnym
• zakaz przelotów przez
przestrzeń powietrzną UE i
dostępu do unijnych lotnisk
dla wszystkich rosyjskich
przewoźników
• wykluczenie siedmiu rosyjskich banków z systemu
SWIFT.
Dzisiaj Ukraina potrzebuje naszego wsparcia i
solidarności. Polska robi
wszystko, co może, aby w
obecnych okolicznościach
wspierać
Ukrainę.Polacy
szybko zaczęli działać w tym
kierunku. W niemal każdej
miejscowości ruszyły zbiórki
najpotrzebniejszych rzeczy
dla tłumnie przybywających
uchodźców. W mediach społecznościowych pojawiają
się niezliczone posty oferujące pomoc w przewiezieniu
z granicy w dowolne miej-

sce w Polsce, udostępnianie
mieszkań dla rodzin uciekających z Ukrainy czy pomoc
w tłumaczeniu i załatwianiu
różnych formalności. Od
momentu rozpoczęcia agresji Rosji na Ukrainę granicę
Polski z Ukrainą przekroczyło ponad1 mln osób uciekających przed wojną. Uruchomionych zostało 30 punktów
recepcyjnych. Funkcjonują
także dodatkowe punkty
organizowane przez samorządy. Działa również 27
punktów informacyjnych, w
których obywatele Ukrainy
mogą otrzymać informację
na temat pomocy w Polsce.
Wszystkie służby podległe
MSWiA oraz wojewodowie
są zaangażowani w pomoc
uchodźcom.Urząd do Spraw
Cudzoziemców przygotował
specjalną infolinię, która
obsługuje zgłoszenia osób
potrzebujących pomocy oraz
stronę internetową: ua.gov.
pl.W ramach istniejącej strony pomagamukrainie.gov.pl
uruchomiona została centralna, rządowa platforma
koordynacji pomocy humanitarnej.
W ostatnim czasie wspieram miejsca zbiórek i pomocy
Ukrainie w naszym regionie. W moim biurze poselskim również funkcjonuje
taki punkt zbiórki. Niejednokrotnie jestem wzruszona, widząc zaangażowanie
mieszkańców różnych miast
i wsi w pomoc obywatelom
Ukrainy. Postawa polskiego
społeczeństwa pokazuje, że
w obliczu takiej tragedii potrafimy się zjednoczyć. Dziękuję wszystkim i każdemu
z osobna za okazane serce.
Jestem całkowicie przeciwna
wszelkim atakom zbrojnym
na jakikolwiek kraj na świecie. Całym sercem wspieram
Ukrainę!
Poseł RP Marta Kubiak

Wręczenie promes na zakup nowych wozów ratowniczo-gaśniczych
W dniu 10 marca 2022 r.
w Muzeum Zamku Opalińskich w Sierakowie miałam
zaszczyt uczestniczyć w uroczystym wręczeniu promes
na zakup samochodów ratowniczo–gaśniczych
dla
ochotniczych straży pożarnych z północno - zachodniej
Wielkopolski. Ogromnie cieszy mnie fakt, że dokument
zapewniający
przyznanie
pieniędzy z budżetu państwa
na zakup samochodów dostało 12 jednostek OSP z mojego regionu.
W powiecie grodziskim
taką promesę otrzymało:
• OSP Wilkowo Polskie na
zakup średniego samochodu

ratowniczo–gaśniczego
Wszystkim jednostkom
serdecznie gratuluję. Wie-

rzę, że nowe samochody
spełnią oczekiwania strażaków i wspomogą ich w reali-

zowaniu tak ważnej i trudnej misji społecznej, jaką
jest ratowanie życia i mienia

ludzkiego. Niech św. Florian
- patron strażaków otacza
Was zawsze swoją opie-

ką i wstawiennictwem we
wszelkich Waszych działaniach.
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gmina nowy tomyśl

VI Konkurs Modeli Kartonowych
Nowy Tomyśl uchodzi za
nieformalną stolicę modeli
kartonowych. Przy Nowotomyskim Ośrodku Kultury od
końca lat 80-tych działa prężnie sekcja modelarska. Zajęcia odbywają się w każdy piątek w godzinach 16.00-18.00.
Dotychczas w wydawnictwie
gminnym Modelarstwo Nowotomyskie zaprojektowało
15 modeli.
W dniach 12-13.03.2022
w Nowotomyskim Ośrodku
Kultury rozegrano VI Konkurs Modeli Kartonowych
o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla. Do rywalizacji
zgłoszono rekordową ilość
– ponad 700 modeli wykonanych przez modelarzy
z Czech, Ukrainy oraz Polski.
Poza oceną wystawiono blisko 40 prac tworzących Galerię Mistrzów, czyli modele
nagrodzone w poprzednich
edycjach. Dodatkowo na sali
widowiskowej zaprezentowano wykłady „Trakcja elek-

tryczna w kolejach wąskotorowych” oraz „Fotografia
w lotnictwie”. Nowotomyski

Ośrodek Kultury reprezentowało 14 modelarzy.
Obyły się również dwa

oficjalne kursy sędziowskie
modelarstwa redukcyjnego,
w których uczestniczyły 32
osoby. Nie zapomniano o najmłodszych osobach zwiedzających wystawę. Każdy mógł
uczestniczyć w warsztatach
modelarskich.Rów nolegle z konkursem odbyła się
wystawa grafik 3D niszczycieli polskich, amerykańskich i japońskich. Pokazano
również kilkadziesiąt komputerowych grafik samolotów i okrętów z okresu II wojny światowej.
W klasyfikacji drużynowej
Nowotomyski Ośrodek Kultury zajął pierwsze miejsce,
a reprezentanci NOK zdobyli 29 medali (12 złotych, 8
srebrnych, 9 brązowych), 4
wyróżnienia oraz 4 nagrody
specjalne. Puchar Burmistrza
Nowego Tomyśla za najlepszy model konkursu otrzymał Oleksandr Dron z Ukrainy za model brytyjskiego
okrętu HMS Dreadnought.

Pomagamy rejonowi Podwołoczysk
zorganizowany przez Fundację Akademia Aesculap.
Przypominamy, że Gminny
Punkt Pomocy Lokalnej znajduje się w Nowotomyskim
Ośrodku Kultury przy ul. Tysiąclecia 3, godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 8.00
– 18.00 (wejście boczne od
strony banku PKO BP).
Zbierane są: żywność
o długim terminie przydatności, produkty higieniczne
oraz koce, ręczniki, pościel,
śpiwory itp.
Jesteśmy wdzięczni mieszkańcom naszej gminy za to,
że tak chętnie niosą bezinteresowną pomoc potrzebującym!

Gmina Nowy Tomyśl od kilku lat współpracuje z Podwołoczyskami w obwodzie
tarnopolskim. Wielokrotnie
gościliśmy tamtejszych samorządowców oraz młodzież.
Dziś nasi ukraińscy przyjaciele potrzebują pomocy! 10
marca br. część zbiórki prowadzonej w Gminnym Punkcie Pomocy Lokalnej (przy
współpracy z przedstawicielami Polskiego Czerwonego
Krzyża) została przekazana
do Podwołoczysk. Pierwszy
transport nadwyżki darów,
zbieranych przez mieszkańców Gminy Nowy Tomyśl
oraz Gminy Obrzycko, został

Nowotomyskie przechadzki
historyczne
Od 11 marca, na skwerze
przed Miejską i Powiatową
Biblioteką Publiczną w Nowym Tomyślu, u zbiegu ulic:
Witosa i Tysiąclecia pojawiła się nowa odsłona wystawy plenerowej. Biblioteczny
Ośrodek Wiedzy o Regionie
zaprasza tym razem na Nowotomyskie przechadzki historyczne.
Dzięki
prezentowanym
tam starym fotografiom,

zgromadzonym od mieszkańców w zbiorach Nowotomyskiej Galerii Internetowej,
poznacie dawny obraz naszego miasta, zaznajomicie się z
krótkimi historiami poszczególnych ulic, mieszczących
się przy nich obiektach, a nawet o mających miejsce w naszym mieście zaskakujących
incydentach z pogranicza
sensacji.
Źródło: MiPBP w Nowym Tomyślu

Projekt obwodnicy z wiaduktem
o krok od ukończenia

4 marca br. odbyło się kolejne
spotkanie z projektantami
dot. nowego przebiegu drogi
wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul.
Celnej w Nowym Tomyślu
wraz z wiaduktem.
W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele firmy
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” Filip
Walczak (projektanci), trzej
radni Sejmiku Wojewódzkiego (p. dr Zofia Szalczyk,
p. Adam Cukier, p. Henryk
Szymański), były Starosta
Nowotomyski (p. Ireneusz
Kozecki) oraz burmistrz wraz
z zastępczyniami.
Projektanci przedstawili
aktualny stan zaawansowania prac. Projekt przebiegu drogi i wiaduktu jest już
skończony. Do uzyskania pozostało pozwolenie wodnoprawne oraz uzyskanie tzw.
decyzji ZRID. Niezależnie od
tego w kwietniu poznamy
wartość kosztorysową zadania.
Przekazanie projektu tej
inwestycji wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę
do samorządu woj. wielkopolskiego powinno nastąpić
w sierpniu br.
Obecny na spotkaniu
były Burmistrz Grodziska
Wielkopolskiego
(obecnie
radny sejmiku) nadmienił,
że o konieczności budowy
wiaduktu mówiło się w Nowym Tomyślu już kilkanaście lat temu. Włodzimierz
Hibner – Burmistrz Nowego
Tomyśla podkreśla, że taki

projekt powinien powstać
już kilkanaście lat temu za
poprzednich władz miasta,
kiedy to otoczenie finansowe
i prawne samorządów było
znacznie lepsze niż obecnie.
Jeszcze niedawno można
było pozyskać znaczne środki zewnętrzne na tego typu
inwestycje. Gmina i powiat
będą zapewne partycypować
w kosztach budowy tej inwestycji, co oznacza konieczność przeznaczenia ogromnych środków własnych na to
zadanie.
Wybudowanie wiaduktu
nad torami kolejowymi ma na
celu zarówno usprawnienie
i „odkorkowanie” ruchu drogowego w centrum jednego
z ważniejszych miast powiatowych w zachodniej Wielkopolsce, jak również powinno
stworzyć dogodne warunki
komunikacyjne dla całego
regionu. Wielu mieszkańców
z ościennych gmin i powiatów dojeżdża tą trasą do autostrady lub korzysta z dworca
przy międzynarodowej linii
kolejowej Berlin – Warszawa.
Obecnie osoby wjeżdżające
do miasta lub wyjeżdżające
z niego bardzo często zmuszone są czekać długo przed
zamkniętym przejazdem kolejowym.
Optymistyczne jest to, że
same roboty budowlane nowej obwodnicy z wiaduktem
powinny trwać znacznie
krócej niż faza projektowa
i uzyskiwanie dużej ilości
niezbędnych opinii oraz
uzgodnień.

Wzajemna językowa pomoc
9 marca br. bibliotekarki
z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym
Tomyślu rozpoczęły naukę
języka ukraińskiego, przy
wsparciu nauczycielki z Kijowa - Olgi Lech. Na pierwszej
lekcji poznały alfabet ukraiński oraz podstawowe zwroty
w tym języku. Z kolei następnego dnia, w czytelni biblioteki odbyło się dynamiczne
i bardzo owocne spotkanie
z wolontariuszkami na temat
nauczania języka polskiego
uchodźców z terenu naszej
gminy.
W połowie marca nowotomyska biblioteka, we współ-

pracy ze Szkołą Językową
Front English i wsparciu
wolontariuszek rozpoczyna
naukę języka polskiego dla
uchodźców z Ukrainy.
Źródło: MiPBP w Nowym Tomyślu
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gmina grodzisk wielkopolski

I Otwarty Turniej FIFA
o Puchar Burmistrza Grodziska
Wielkopolskiego
Dwa dni trwały rozgrywki
w ramach I Otwartego Turnieju FIFA o Puchar Burmistrza
Grodziska Wielkopolskiego.
W sobotę, do eliminacji przystąpiły 64 osoby. Po meczach
eliminacyjnych ci, którym się
nie poszczęściło, zakończyli
turniej.
W niedzielę 13 marca od
wczesnych godzin rannych
rozpoczęły się mecze finałowe. Podzieleni na osiem grup
zawodnicy rozgrywali mecze
w systemie grupowym, a następne pucharowym eliminując kolejne osoby. Z meczu na
mecz emocje rosły, a odpadnięcie z turnieju stawało się
coraz trudniejsze.
Najmłodszy zawodnik liczył
niespełna 10 lat, najstarsi - to
już dojrzali panowie, dla których również wyeliminowanie
swoich małych przeciwników,
nie było łatwe. Integracja międzypokoleniowa okazała się
dodatkowym atutem wydarzenia, a wspólnym rozmowom nie było końca.
W rolę organizatorów – wolontariuszy wcieliło się czterech uczniów Zespołu Szkół
Technicznych w Grodzisku
Wielkopolskim Bartek, Kuba,
Wojtek i Oskar, którym serdecznie dziękujemy za pomoc
i poświęcenie wolnego czasu.
Po niezwykle emocjonujących rozgrywkach, mecz o III
miejsce rozegrali Marcel Rzepa oraz Marcel Szeszuła. Po

Pierwszy Grodziszczanin 2022 roku

W środę 9 marca 2022 gościliśmy w Urzędzie Miejskim
pierwszego mieszkańca gminy Grodzisk Wielkopolski
urodzonego w 2022 roku
wraz z rodzicami.
Gratulacje oraz upominek od

Samorządu
Grodziskiego
szczęśliwym rodzicom wręczyli Burmistrz Grodziska
Wielkopolskiego Piotr Hojan, Przewodniczący Rady
Miejskiej Józef Gawron oraz
Kierownik Urzędu Stanu Cy-

wilnego Agnieszka Maik.
Małemu
Konstantemu
oraz całej rodzinie życzymy
przede wszystkim zdrowia,
ale też wielu szczęśliwych
chwil spędzonych w rodzinnym gronie.

Docierają do nas dary od zagranicznych przyjaciół
niezwykle wyrównanym spotkaniu ostatecznie zwyciężył
Marcel Szeszuła. Sporo emocji
towarzyszyło również spotkaniu finałowemu, które stoczyli
Oskar Sławiński i Jakub Stachowski. Zgromadzeni kibice
dość długo czekali na gola.
Ostatecznie skuteczny strzał
Jakub Stachowskiego zdecydował że to on właśnie został
zwycięzcą I Turnieju FIFA.
Zwycięskie puchary oraz
nagrody wręczył zawodnikom
Zastępca Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Marcin
Brudło, serdecznie gratulu-

jąc wszystkim uczestnikom,
podkreślając że podobne wydarzenia, które integrują naszych mieszkańców, ale też
dają szansę dzielenia się pasją,
przynoszą dobrą rozrywkę są
cenne i z pewnością jeszcze
do nich powrócimy.
Serdecznie
dziękujemy
wszystkim uczestnikom za
udział oraz bardzo pozytywny
odbiór naszej kolejnej propozycji. Dziękujemy również
sklepowi sportowemu Futbolsport z Grodziska Wielkopolskiego za dofinansowanie
nagród dla zwycięzców.

„Ludzi należy dzielić na dobrych i złych. Rasa, pochodzenie, religia, wykształcenie,
majątek - nie mają żadnego
znaczenia. Tylko to, jakim się
jest człowiekiem” ?/Irena Sendlerowa/
We wtorek 15 marca do naszego miasta dotarły kolejne
dary dla uchodźców z Ukrainy
oraz mieszkańców Doliny naszego miasta partnerskiego na
Ukrainie.
To niezwykle cenne, że nasze starania i wysiłki są doceniane w wielu miejscach
Europy.
Tym razem, z inicjatywy
grupy mieszkańców Grodziska Wielkopolskiego, swoje
serce szeroko otworzyli ich

Włoscy przyjaciele, którzy
postanowili pomóc uchodźcom z Ukrainy, a przy tym
nam - w tym trudnym czasie.
To niezwykle cenne, że nie
zostajemy sami z ogromem
potrzeb, które wciąż rosną.
Na apel o pomoc, grupa

zaprzyjaźnionych włoskich
wolontariuszy z miejscowości
Turano Lodigiano zorganizowała lokalną zbiórkę, która
szybko przerosła ich oczekiwania. W zaledwie 4 dni
zebrali żywność, ubrania i artykuły higieniczne, które pozwoliły zapełnić 3 busy. Duża
część tych darów trafiła do naszego punktu pomocy, część,
trafiła również do punktów
pomocy w Międzyrzeczu i Poznaniu.
Sami włoscy wolontariusze
pragną pozostać anonimowi.
Jak mówią dawanie jest lepsze
niż branie. Wiemy już, że organizują kolejną zbiórkę, która dotrze do nas pod koniec
marca.
DZIĘKUJEMY!!!
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Podpisanie umowy na realizację zadania pn. Przebudowa
drogi powiatowej Granowo-Doły-Konojad

Powiat Grodziski podpisał
umowę z firmą INFRAKOM
Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-akcyjna z Kościana, na realizację zadania pn. Przebudowa
drogi powiatowej Granowo -

Doły - Konojad. Wartość kontraktu na roboty budowlane
wynosi 7.039.048,50 zł
W ramach zadania wykonane zostaną prace polegające na poszerzeniu jezdni,

wykonaniu
odwodnienia,
wykonaniu nakładki mineralno-asfaltowej, przebudowie skrzyżowania w miejscowości Konojad, wykonaniu
chodników oraz 4 przejść

„

dla pieszych, w tym jednego
o podwyższonym standardzie

Wartość kontraktu
na roboty budowlane
wynosi 7.039.048,50 zł

bezpieczeństwa.
Zadanie realizowane będzie
w ramach uzyskanego przez
Powiat Grodziski dofinansowania z Rządowego Funduszu
Polski Ład - Program Inwesty-

cji Strategicznych, w wysokości 5.000.000,00 zł. Zadanie
współfinansowane jest proporcjonalnie, przez Powiat
Grodziski, Gminę Granowo
oraz Gminę Kamieniec.

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

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

zestawy wypoczynkowe / systemy/ sypialnie
stoły i krzesła / meble kuchenne
meble młodzieżowe
meblościanki

P.W MELBEX M.W Łukaszewscy
Wolsztyn ul. Przemysłowa 7

www.melbex.pl biuro@melbex.pl tel. 68 347 13 58 czynne: Pn - Pt: 10 - 18 So: 10 - 14

Zakład Szewski „Jar- But” świadczy usługi:

a rozciąganie obuwia a wszywanie zamków a zelowanie a wymiana fleków
ul. Sienkiewicza 15 (przy targowisku) w Grodzisku Wlkp tel. 535 840 919
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„Kobiety na trzech kontynentach”
spotkanie z podróżnikiem

W dniu 9 marca 2022 r.
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rakoniewicach odbyło się spotkanie z Piotrem
Kowalczykiem – podróżnikiem, fotografem i przewodnikiem, który uczestników
zabrał w podróż do trzech
różnych kulturowo regionów świata. Kolorowa relacja
przybliżyła zebranym owianą tajemniczością kulturę islamu, kambodżańską dżunglę oraz egzystencję w małej
osadzie na środku Sahary,
w którą wpleciona została historia trzech kobiet spotkanych podczas wspomnianych
podróży.

Tematyka spotkania była
nieprzypadkowa, została dopasowana do obchodzonego
8 marca, Dnia Kobiet i miała
na celu ukazanie życia i bytu
kobiet w innych częściach
świata. Ciekawy przekaz
i niesamowita ilość ciekawostek m. in. czy niewolnictwo
jeszcze istnieje, ile żon może
mieć muzułmanin, gdzie jedzie najdłuższy pociąg świata, jak złapać tarantulę i gdzie
jest ona przysmakiem… sprawiła, że godzinna podróż minęła zdecydowanie za szybko.
Gminna Biblioteka Publiczna
w Rakoniewicach

Sołtysi Gminy Rakoniewice docenieni przez Burmistrza
11 marca 2022 roku, w piątkowe przedpołudnie w sali konferencyjnej Rakoniewickiego
Ośrodka Kultury w Rakoniewicach, odbyło się spotkanie
z okazji Dnia Sołtysa. W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Rakoniewic dr Gerard
Tomiak, Zastępca Burmistrza Arkadiusz Pawłowski,
Sekretarz Gminy Jarosław
Marciniak, Skarbnik Gminy
Teresa Kmiecik, Dyrektor Rakoniewickiego Ośrodka Kultury Gizela Ziółkowska, Marek Wieczorek i Magdalena
Chojnacka, którzy na codzień
współpracują z sołtysami
oraz zaproszeni Sołtysi Gminy Rakoniewice.
Spotkanie było okazją do
wymiany doświadczeń związanych z funkcją sołtysa, jak
również okazją do porozmawiania o bieżących sprawach
wsi i jej mieszkańców. Istotnym tematem zebrania były
także planowane inwestycje
w poszczególnych sołec-

twach. Burmistrz podziękował sołtysom za dotychcza-

sową pracę i zaangażowanie
na rzecz mieszkańców oraz

wszelką aktywność, której
efektem są ciekawe wydarzenia i przedsięwzięcia
w sołectwach. Przekazał
również słowa uznania za
pracę każdego z liderów
społeczności, podkreślając,
iż nikt lepiej od nich nie zna
lokalnych wyzwań i nie wie,
jak kształtować przestrzeń
publiczną we wsi. Złożył też
gospodarzom wsi najserdeczniejsze życzenia. Sołtysi
otrzymali w prezencie drobny upominek.
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Uroczystość wręczenia promes na zakup nowych Warsztaty integracyjne w Bibliotece w Trzcielu
samochodów ratowniczo-gaśniczych
pt.: „Wielkanoc - zwyczaje i tradycje”
W dniu 10 marca 2022 r. w
Muzeum Zamek Opalińskich
w Sierakowie odbyła się uroczystość wręczenia promes
na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych
dla ochotniczych straży pożarnych z północno-zachodniej wielkopolski.
Podczas wydarzenia Promesy na zakup nowych samochodów dostało aż 12
jednostek z północno-zachodniej Wielkopolski w tym
jednostka OSP Miedzichowo,
gm. Miedzichowo.
Promese osobiście odbierał
Wójt Gminy Miedzichowo dr
Stanisław Piechota oraz Komendant Gminny ZOSP RP w
Miedzichowie dh Krzysztof
Patrzała.

Zjazd Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu
Nowotomyskiego w Bolewicach
W Restauracji „MAGDALENKA” w Bolewicach członkowie Stowarzyszenia Sołtysów
Powiatu
Nowotomyskiego
podsumowali rok 2021.
Podczas spotkania Wójt
Gminy Miedzichowo dr Stanisław Piechota w swoim wystąpieniu wymienił najważniejsze osiągnięcia Gminy
Miedzichowo.
Wręczono
wyróżnienia

sołtysom z każdej gminy, jak
również nadano tytuł Super
Sołtysa.
Wyróżnieni sołtysi w Gminie Miedzichowo:
- Mariola Diakowicz - sołectwo Prądówka
- Magdalena Kaczorowska
- sołectwo Stary Folwark,
Trzciel-Odbudowa
- Leszek Kuśnierkiewicz sołectwo Piotry

- Stanisław Łodyga - sołectwo Bolewice.
Statuetkę Super Sołtysa z
rąk Starosty Nowotomyskiego Andrzeja Wilkońskiego
oraz Prezesa Stowarzyszenia
Arkadiusza
Kaźmierczaka
odebrał Stanisław Łodyga sołtys Bolewic.
W części artystycznej wystąpił Zespół Śpiewaczy „BOLEWICZANIE” i Kwartet Ojej.

3 marca nasza biblioteka
miała zaszczyt gościć u siebie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy z Trzciela. Przedmiotem
warsztatów były zajęcia
plastyczne pt.: „Wielkanoc -

zwyczaje i tradycje”. Uczestnicy spotkania wykazali się
bardzo dużymi zdolnościami
plastycznymi. Oprócz zajęć
plastycznych grupa wzięła
udział w zajęciach edukacyjnych poświęconych zwycza-

jom i tradycją, jakie mamy
w naszym kraju. Każdy miał
okazję podzielić się swoimi
wiadomościami na ten temat.
W tej wesołej i miłej atmosferze powstały piękne prace
naszych gości.
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Otwarcie sali wiejskiej w Urbanowie

Choć nowoczesną salą wiejską mieszkańcy Urbanowa
mogą cieszyć się od grudnia
ubiegłego roku, to dopiero
teraz – w sobotę 17 lipca –
nastąpiło oficjalne otwarcie
obiektu.
Wcześniej nie było to
możliwe ze względu na pandemię koronawirusa. Zluzowani obostrzeń spowodowało, że uroczystość związana
z otwarciem sali mogła się
odbyć. Towarzyszył jej okolicznościowy festyn, który
zjednoczył
mieszkańców
Urbanowa i okolic.
Przypomnijmy, że po wielu latach oczekiwań społeczeństwo Urbanowa doczekało się swojej świetlicy.
Wcześniej mieszkańcy nie
mieli swojego miejsca spotkań, a pomieszczenia świetlicowe musieli wynajmować. Teraz to się zmieniło.
Budynek został od podstaw
wybudowany na terenie
przy boisku sportowym. Jest
imponujący. Prócz dużej sali
widowiskowej, do dyspozycji
mieszkańców pozostaje też
zaplecze kuchenne, szatnia
oraz węzeł sanitarny. Budy-

nek zachęca też z zewnątrz –
ładną elewacją, czy efektow-

nym podświetleniem.
Mieszkańcy
Urbanowa

wreszcie mają swój dom,
swoje miejsce – i zapewne

Odsłonięcie Pomnika Powstańców Wlkp.
Mszą świętą w kościele pod
wezwaniem Świętego Mateusza w Opalenicy rozpoczęły się w niedzielę 27 czerwca
uroczystości związane z oficjalnym odsłonięciem wyjątkowej budowli, jaka powstała
przed Centrum Kultury i Bibliotece w Opalenicy.
Pomnik Powstańców Wielkopolskich – bo o nim mowa
- nieprzypadkowo znalazł
się w tym miejscu – a więc
przed budynkiem CKiB, którego patronem są właśnie
są bohaterscy mieszkańcy
Wielkopolski, którzy walczyli z zaborcą i walkę tą wygrali,
dając impuls do odzyskania
niepodległości w naszym
kraju.
- Dzisiejszy dzień jest
dla mnie bardzo podniosły
ponieważ mówimy o powstańcach wielkopolskich,
o jedynym zrywie, który doprowadził do wolności Wielkopolski i do tego, że dziś
możemy być dumnymi Polakami, dumnymi Wielkopolanami. Historia naszego pomnika – mógłbym przekornie
powiedzieć, że rozpoczęła się
w 1977 roku. Ówczesne władze zdecydowały o budowie
pomnika przy Urzędzie Miejskim. Pomnik ten składał się
z obelisku i fontanny. Niestety od lat 90-tych pomnik
był degradowany i niszczony. Zlikwidowano fontannę,
a w to miejsce usypano klepisko. Pozostał samotny, zapomniany obelisk. Przy rewitalizacji pomnika, chcieliśmy

go tutaj przenieść, niestety
stan techniczny okazał się na
tyle słaby, że uległ całkowitemu zniszczeniu. Postanowiłem, że zbudujemy nowy
pomnik, w nowej lokalizacji.
Powiem, że Opalenica jest
miejscem wyjątkowym, bo
projekt wsparło od razu wiele osób. W bardzo krótkim
czasie udało nam się pomnik
wybudować – mówił podczas uroczystości Burmistrz
Opalenicy Tomasz Szulc. - Te
osoby dały tak dużą wiarę,
że w bardoz krótkim czasie
udało nam się pomnik wybudować. Wspomnę tutaj o doktorze Kościańskim, doktorze
Wojcieszaku, o przedstawicielach Izby Gospodarczej,
m.in. Stanisławowi Dachowi,
czy Janie Adamczewskim. Był
również z nami od samego
początku prezes Komopalu

Michał Komorowski, był dyrektor Krzysztof Sadowski,
byli pracownicy urzędu i ta
grupa bardzo szybko stworzyła koncepcję – dodał szef
Gmin Opalenica.
Ostateczny kształt pomnika, to zasługa jego autora – poznańskiego artysty
Romana Kosmali. Pomnik
wykonany jest ze szlachetnych materiałów. Wykonawcą elementów granitowych
jest Granitmar Marian Gryś
z Kościana, który specjalnie
sprowadził odpowiednio dobrany granit. Odlewy z brązu
wkomponowane w kamień
stanowić będą przez wiele lat
jego stały element.
Kilka zdań na temat samego pomnika, jak i historii
Powstania Wielkopolskiego
w nawiązaniu do Opalenicy
i jej mieszkańców wypowie-

dział historyk doktor Zdzisław Kościański. Następnie
dokonano oficjalnego odsłonięcia pomnika poprzez
ściągnięcie biało – czerwonej wstęgi. Aktu tego dokonał burmistrz Tomasz Szulc,
w asyście doktora Zdzisława
Kościańskiego oraz dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki w Opalenicy Krzysztofa
Sadowskiego.
Pomnik poświęcili księża
proboszczowie opalenickich
parafii – Antoni Lorenz oraz
Zbigniew Kuźnicki.
Zwieńczeniem uroczystości było wmurowanie przy
pomniku tak zwanej kapsuły
czasu – na pamiątkę dla przyszłych pokoleń opaleniczan.
W kapsule znalazły się: nazwiska powstańców z Kampanii Opalenickiej, powstańcza flaga, rysunki dzieci po
konkursie „Powstanie Wielkopolskie oczami dziecka”,
raport o stanie Gmina Opalenica za 2020 rok, kilka pozycji książkowych traktujących
o Powstaniu Wielkopolskim,
a w których pisaniu uczestniczył doktor Bogumił Wojcieszak. Do kapsuły włożono
również akt poświęcenia
i odsłonięcia pomnika. Kapsułę wmurował burmistrz
Tomasz Szulc oraz starosta
nowotomyski Andrzej Wilkoński.
Na koniec liczne delegacje
złożyły wieńce pod pomnikiem, a całość krótkim koncertem uświetniła Opalenicka Orkiestra Dęta.

już nie mogą doczekać się
pierwszej imprezy. Na to jed-

nak będzie trzeba poczekać
do zakończenia pandemii. Z
tego też powodu, w niedzielę zrezygnowano z hucznego otwarcia obiektu – na to
przyjdzie jeszcze czas.
- Bardzo cieszymy się, że
udało nam się zrealizować
tą ważną i społecznie potrzebną inwestycję. Wiemy,
że mieszkańcy Urbanowa
potrzebowali świetlicy, dlatego chcieliśmy spełnić ich
marzenia. Dzięki przychylności radnych Rady Miejskiej w Opalenicy udało się
zabezpieczyć w budżecie
gminy potrzebne środki, jak
również zdobyć dofinansowanie dla naszej inwestychui. Jestem zadowolony,
że w kolejnej miejscowości
powstała nowoczesna sala
wiejska, na miarę XXI wieku
– powiedział burmistrz Tomasz Szulc.
Dodajmy, że inwestycja
kosztowała 3 090 000 złotych, z czego Gminie Opalenica udało pozyskać się dofinansowanie z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 371 956
złotych.

Bieżnia na „Orliku”

Zakończyła się budowa okólnej, ponad trzystu-metrowej
trzytorowej bieżni rekreacyjnej wokół boisk „ORLIK”
w Opalenicy.
Bieżnia posiada czterotorowy, 100 metrowy odcinkiem
prostej do biegów krótkodystansowych, gdzie skrajny tor
służyć ma także jako rozbieg
do skoczni do skoku w dal.
Nawierzchnia bieżni została wykonana w technologii
poliuretanowej natryskowej.
W toku przeprowadzonej
procedury wyboru wykonawcy, najkorzystniejszą ofertę
złożyła firma TORAKOL Sp.
z o.o. z Radziejowa i to ona

wykonała inwestycję.
Warto
tu
zaznaczyć,
że Opalenica znalazła się
w gronie 10 gmin, które
dzięki złożonemu wnioskowi konkursowemu na
realizację inwestycji otrzymała wsparcie finansowe
w wysokości 160 tysięcy zł
z Wielkopolskiego Urzędu
Marszałkowskiego, w ramach
dofinansowania zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej), realizowanych przez samorządy
województwa wielkopolskiego w 2021 roku. Całość inwestycji zamknęła się kwotą:
544 944,60 zł.
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Ostatni etap ścieżki już gotowy

się do poprawy stanu środowiska naturalnego.
Droga rowerowa stworzyła bezpieczne połączenie z dworcem kolejowym
w Opalenicy i głównym
przystankiem
autobusowym w mieście. Powstało
w ten sposób pełnoprawne
centrum przesiadkowe, już
wcześniej wyposażone w infrastrukturą do obsługi ruchu rowerowego, czyli wiatę
garażową i samoobsługową
stację serwisową.
W ramach projektu wykonano i zamontowane również:
• 31 lamp hybrydowych,
również na odcinku ścieżki
powstałej wcześniej,
• 2 ławki solarne,
• 8 ławek z koszami na
śmieci,
• 2 aktywne przejścia dla
pieszych na ulicy Wyzwolenia i Młyńskiej,
• 2 punkty serwisowe dla
obsługi rowerów,
• zjazdy ze ścieżki w celu
lepszego jej skomunikowania
z infrastrukturą miejską.

Zakończyła się budowa
ostatniego, brakującego odcinka miejskiego ścieżki rowerowej, który jest również
zwieńczeniem już ponad
dziesięcioletnich starań wybudowania bezpiecznego połączenia rowerowego pomiędzy Opalenicą i Grodziskiem
Wielkopolskim.
Na realizację budowy prawie 700 metrowego szlaku
rowerowego Gmina Opalenica otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 155 297,44
zł co stanowi 85% całkowitych kosztów zadania ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 –
2020 w ramach Osi priorytetowej 3 „Energia” Działania
3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałania
3.3.1. „Inwestycje w obszarze
transportu miejskiego”.
Głównym celem projektu
pn. „Budowa ścieżki rowerowej wraz z budową nowego
zjazdu-etap III (odcinek od
ul. 3 Maja do ul. Wyzwolenia)”
jest promocja i integracja różnych form niskoemisyjnego
transportu przyczyniająca

Nowa promenada
dla specerowiczów
W czerwcu oficjalnie podsumowaliśmy już prace związane z budową promenady
spacerowej, która powstała
w okolicach Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego.
Całość udało nam się bardzo szybko zrealizować dzięki wsparciu firm Najazdy
Samochodowe Przemysław
Budźko oraz Rouwdach Łęczyce z prezesem panem Stanisławem Dachem na czele.
Dotychczas – szczególnie dzieci i ich rodzice – by
dostać się na tereny przyprzedszkolne musiały chodzić dookoła – chodnikiem
przy ulicy Poznańskiej. Teraz
przejście zostało skrócone,
poprawiło się też samo bezpieczeństwo.
- Mamy nadzieję, że nowa

promenada spacerowa się
Wam podoba i spełni swoją
funkcję. Jednocześnie dziękujemy partnerom naszego
zadania – firmom Rouwdach
oraz Najazdy Samochodowe
za znaczne wsparcie finansowe tej inwestycji. Obie firmy przekazały po 35 000 złotych – powiedział Burmistrz
Opalenicy Tomasz Szulc.
Promenada – dzięki specjalnej kładce nad rzeką
Mogilnicą – połączyła przedszkole i żłobek z rejonem
miasta przy ulicy Wodnej.
Prócz wspomnianej kładki
powstała także aleja spacerowa, z ławkami oraz lampami. Całość wyjątkowo
urokliwie wygląda szczególnie po zmroku. Zapraszamy
wszystkich do korzystania.

Wybudowaliśmy garaż dla karetki pogotowia
Gdy w lipcu 2018 roku do
opalenickiej stacji pogotowia trafiła fabrycznie nowa
karetka, Burmistrz Tomasz
Szulc deklarował, że doprowadzi zarówno do odświeżenia i zmodernizowania pomieszczeń, w których dyżur
– czekając na wyjazd – pełnią
medycy, jak również do powstania budynku garażowego dla karetki. Dotychczas
bowiem ta parkować musiała
„pod chmurką”.
Dziś możemy z radością
powiedzieć, że udało się
zrealizować oba założenia.
Pomieszczenia odnowiono
już jakiś czas temu, z kolei
w poniedziałek Burmistrz
Opalenicy w asyście Starosty
Nowotomyskiego Andrzeja
Wilkońskiego, Wicestarosty
Marcina Brambora oraz dy-

rektora SP ZOZ w Nowym Tomyślu Tomasza Przybylskiego – symbolicznie przekazał
klucze do garażu dla opalenickiej karetki. Te odebrali

pełniący tego dnia służbę
ratownicy medyczni – Błażej
Lipiecki oraz Adrian Klamecki. Oni, ale i ich koledzy i koleżanki pełniący służbę w ra-

mach opalenickiej podstacji
nie kryli zadowolenia z przeprowadzonych inwestycji.
- Chciałbym serdecznie
podziękować panu staroście

Andrzejowi Wilkońskiemu,
bowiem to dzięki jego osobistemu zaangażowaniu w kadencji 2010 – 2014 udało się
na stałe utrzymać podsta-

cję pogotowia w Opalenicy,
a były przecież odgórne plany, żeby karetka dojeżdżała
do nas z oddalonego o ponad
20 kilometrów Nowego Tomyśla. Cieszymy się jednak,
że mamy swoją karetkę, której czas reakcji jest bardzo
szybki – mówi.
Dodać tu należy, że opalenicki Zespół Ratownictwa
Medycznego
zabezpiecza
również
bezpieczeństwo
mieszkańców gmin Kuślin,
Lwówek, czy Buk.
- Serdeczne podziękowania kieruję również do
ratowniczek i ratowników
medycznych, którzy jeżdżą
w opalenickim zespole. Dziękuję za ich ciężką pracę i poświęcenie w codziennej walce o zdrowie i życie ludzkie
– powiedział Tomasz Szulc.
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Uruchomiliśmy halę starego dworca dla uchodźców

Poniżej cała rozmowa w audycji Kluczowy Temat:
Łukasz Kaźmierczak: Najpierw chciałbym ustalić jedną rzecz, która od pewnego
czasu pojawia się przy okazji
różnych komunikatów na temat pomocy, jaką udzielamy
dla uchodźców z Ukrainy
jako kraj, jako obywatele,
pod wieloma z takich informacji czytam komentarze,
w których pojawia się taka
opinia, że rząd, wojewoda,
samorządy nie robią nic, a
tak naprawdę, gdyby nie wolontariusze, nie byłoby żadnej pomocy. Zatem, jak jest z
tą pomocą systemową, panie
wojewodo jest? Nie ma jej?
Michał Zieliński: Już praktycznie od samego początku,
od momentu rozpoczęcia wojny na Ukrainie, pomoc rządowa jest organizowana. Na
początku powstawały punkty
recepcyjne przy samej granicy
i organizatorami takich punktów recepcyjnych dla pierwszych uchodźców byli właśnie
wojewodowie: wojewoda podkarpacka i wojewoda lubelski.
Właśnie to była taka pierwsza
pomoc, od razu praktycznie
po pierwszych godzinach od
momentu wybuchu wojny
reakcja. Później już praktycznie z godziny na godzinę powstawały punkty recepcyjne,
ale też powstawały punkty
noclegowe, ośrodki noclegowe, które organizował zawsze
wojewoda. Tu, jeśli chodzi o
te noclegi, to były noclegi z
wyżywieniem, też bezpłatny
transport był udostępniany.
Każdy, kto chciał skorzystać z
tych środków transportowych

bezpośrednio z granicy do
konkretnych miast, ale też wewnątrz ten transport dalej był
organizowany do poszczególnych miejsc, gdzie te ośrodki
były przygotowane. To też jest
kwestia nie tylko noclegów i
zabezpieczenie wyżywienia,
ale także transporty darów na
Ukrainę. To też wojewodowie organizują. Jeżeli chodzi
o tę pomoc bezpośrednią już
dla mieszkańców na Ukrainie
mamy w naszym województwie taki hub, do którego trafiają te wszystkie dary i właśnie poprzez te huby, poprzez
Rządową Agencję Rezerw Strategicznych są przekazywane
na Ukrainę.
Pamiętam, że pan mówił o
tym na naszej antenie, że ta
pomoc na zewnątrz ma być
koordynowana. Gdzie w tym
wszystkim konkretnie jest
wojewoda? Za jaką sferę odpowiada? Za koordynację
właśnie pomocy takiej ogólnej? Bo tak sobie myślę, że
może gdyby pan się sfotografował z jakimś pudełkiem, jak
pan te dary daje, to może nie
byłoby takich opinii w internecie.
Z jednej strony to systemowa
organizacja pobytu czy pierwszych dni, tygodni pobytu na
naszym terenie. To z jednej
strony, jest też kwestia współpracy wojewody z samorządami i przede wszystkim wielki
udział wolontariatu, dzięki
odzewowi Polaków tak licznemu, także Wielkopolan, jest
to możliwe i te wszystkie elementy współgrają. Dzięki temu
właśnie ponad milion 700 tysięcy osób mogło przekroczyć
granicę i wielu z nich mogło
tutaj znaleźć bezpieczną przystań.
Panie wojewodo ci wolontariusze, którzy są na pierwszej
linii, to rzeczywiście tak wygląda, jakby to oni ten ciężar
dźwigali, a jak to wygląda,
jeśli chodzi o poszczególne
służby publiczne, państwowe? Bo to także jest cegiełka.
Czym np. zajmują się strażacy, jeśli chodzi o pomoc dla
Ukraińców?
Ja zawsze na pierwszym miejscu mówię o wolontariuszach
i doceniam ich ogromną rolę
i wkład w to, że w takim krótkim okresie czasu możemy tak
wielką liczbę uchodźców przyjąć, ale są też konkretne działania służb tutaj. Straż Pożarna
jest w tej chwili np. odpowiedzialna za koordynację działań między innymi na dworcu
głównym, też w poszczególnych miejscach noclegowych.
Stanął namiot np. przed
dworcem i to jest namiot strażacki.
Namioty nawet, ale to jest taka
wizualna część tego, ale oni
praktycznie zawsze świadczą
pomoc osobom, które przyjeżdżają tutaj pociągami. Robią to
wraz z wolontariuszami, wraz
z pracownikami też Urzędu

to w ogóle jest możliwe. Była
pozytywna odpowiedź po
tych wizjach lokalnych, dziś
na moją prośbę odbędzie się
kolejne spotkanie i będą już
prace przygotowawcze dziś
wdrożone.

Fot. Leon Bielewicz

Wojewoda wielkopolski ogłosił, że będzie to punkt, gdzie po
wyjściu z pociągów, Ukraińcy
będą mogli liczyć na pierwszą
pomoc. W tej chwili jest ona
udzielana w namiotach, które
strażacy ustawili przed dworcem.
W starym budynku dworca
odbyły się już wizje lokalne.
Dziś w tej sprawie zaplanowano kolejne spotkanie.
W regionie uruchamiane są
też kolejne miejsca noclegowe
- mówił w porannej rozmowie
Radia Poznań wojewoda Michał Zieliński.
Musimy się liczyć z tym, że
uchodźców będzie napływać
do Polski cały czas duża liczba.
W związku z tym przygotowujemy kolejną bazę noclegową.
Ona jest de facto przygotowana, tylko będę przez porozumienia z kolejnymi samorządami uruchamiał kolejne
miejsca noclegowe i wyżywienia tak, by wszyscy, którzy trafią do Polski, znaleźli ten dach
nad głową - mówi wojewoda.
W najbliższych dniach okaże się, ilu Ukraińców zostanie
w Polsce, bo jutro w urzędach
gmin rozpoczyna się ich rejestracja. Według szacunków 3040 procent uchodźców, którzy
przyjechali do Polski, pojedzie
dalej.

Wojewódzkiego.
No właśnie panie wojewodo,
co z pracownikami Urzędu
Wojewódzkiego? To nie jest
tak, że siedzą za biurkiem w
tej chwili?
Przede wszystkim pracownicy
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zajmują się między innymi obsługą punktu
informacyjnego na dworcu, to
przede wszystkim pracownicy
Wydziału do Spraw Cudzoziemców, którzy to obsługują,
znają język ukraiński. Wspomagamy się tam też wolontariuszami, bo punkt od kilku
dni jest czynny 24 godziny na
dobę, więc wielu urzędników
nie tylko w ramach godzin pracy, ale też wolontariatu poza
godzinami pracy zdecydowało
się być w tych różnych punktach. To punkt informacyjny,
ale też punkt recepcyjny, olbrzymia ich rola, jeśli chodzi
o hale na targach, w których
jest ponad 700 miejsc noclegowych. To także Arena, Politechnika Poznańska - tych
miejsc jest ponad dwa tysiące.
Panie wojewodo w mediach
społecznościowych, szczególnie takich zamkniętych
grupach pomocowych, można przeczytać takie wpisy,
że np. w takich miejscach jak
dworzec PKP kończą się zapasy, brakuje jedzenia, kończą się zapasy środków higieny osobistej. Jak to wygląda w
rzeczywistości?
Sytuacja jest dynamiczna,
staramy się zawsze reagować
na takie momenty, w których
może się wydawać, że takich
rzeczy nie ma. Koordynujemy
to logistycznie i w przypadku,
kiedy jest sygnał, że jakieś artykuły się kończą, staramy się
jak najszybciej reagować i z innego punktu ten towar dostarczyć. Tutaj duża pomoc też ze
strony Caritas, z którą współpracujemy. Otrzymujemy bardzo dużo pomocy od Caritas.
Mamy też pozawierane umowy
z firmami, które dostarczają
np. jedzenie do poszczególnych punktów zorganizowanych przez wojewodę.
Czyli nie jest tak, że jest ktoś

głodny na dworcu, nie ma takiej sytuacji?
Nie, nie ma takiej sytuacji. Natomiast ważne jest, by cały czas
monitorować tę sytuację, bo
może w jednej chwili przyjechać pociągami kilkaset osób.
To jest olbrzymie wyzwanie,
żeby w tym momencie szybko
ta pomoc była tym osobom po
długiej drodze udzielona i to
nie tylko, jeśli chodzi o wodę,
ciepły napój czy żywność, ale
także jeżeli chodzi o taką szybką pomoc medyczną, bo takiej
też ci, którzy długo podróżują,
wymagają.
Panie wojewodo, mamy świeżą informację z dnia wczorajszego, złożył pan wniosek,
by stary budynek dworca
kolejowego w Poznaniu był
dostępny dla uchodźców z
Ukrainy. Przed oczami mam
ten budynek jako taki w niezbyt dobry stanie. Jak to wygląda, czy on jest rzeczywiście przystosowany do tego,
czy da się go przystosować do
takiego szybkiego udzielenia
pomocy? Dach nad głową jest
w tym momencie rzeczą najważniejszą i niezbędną.
Przypomnę tylko, że zaczęliśmy od punktu informacyjnego, który zaczął działać praktycznie dwa dni po wybuchu
wojny. Natomiast cała strefa
na dworcu rozwija się z dnia na
dzień, bo coraz więcej uchodźców przyjeżdża. Później powstał punkt recepcyjny na
MTP. Teraz ze względu na to,
że w jednym momencie może
przyjechać kilkaset osób, takie
też postulaty były wśród osób,
które obsługują uchodźców,
dlatego, że na obecnym dworcu za bardzo nie ma miejsca,
żeby takie coś zorganizować.
Mówi pan o nowym dworcu?
Mówię o nowym dworcu, dokładnie. Tak logistycznie nie
byłoby to możliwe, dlatego
naturalną rzeczą jest wykorzystanie starego dworca PKP.
Potrzebujemy kilku chwili, by
go zaadaptować do tych warunków.
Jest to wykonalne?
Pracujemy nad tym, wczoraj
odbyły się wizje lokalne, czy

Panie wojewodo ważne pytanie, samorządowcy też
mówią, że sporą część tej
pomocy dźwigają na swoich
barkach i pytają, kiedy popłyną pieniądze do nich, te,
które są przeznaczone na wyrównanie tej pomocy, której
one udzielają.
To wsparcie finansowe dla samorządów będzie uruchamiane lada moment. Wczoraj też
skierowałem do wszystkich
samorządów w Wielkopolsce
takie pismo z prośbą, by zadeklarowali jaką pomoc świadczyli od samego początku
wybuchu wojny i te wszystkie
koszty, które były poniesione
na przyjęcie uchodźców, będą
rekompensowane i praktycznie te pieniądze trafią do samorządów lada moment, praktycznie na dniach.
Panie wojewodo, a jak pan
w ogóle ocenia współpracę z
samorządami, np. z miastem
Poznań, jeśli chodzi o tę koordynację i wzajemne działania na rzecz uchodźców?
Z miastem Poznań współpracujemy w kilku punktach
- począwszy od punktu recepcyjnego. Właścicielem tego
terenu jest miasto Poznań i
jest dobra współpraca z MTP,
Poznaniem, jeśli chodzi o ten
punkt recepcyjny, każdy ma
swoje zadania, więc to jest podzielone. Poszczególne służby
mają wykonywać określone
zadania. Też jeśli chodzi o Arenę, to była kwestia kilku dni
przygotowań, bo ten obiekt nie
funkcjonował na co dzień. Tak,
że tam, gdzie możemy współpracować, tam ta współpraca
jest, zawsze odzew ze strony
miasta jest pozytywny.
Ciśnie mi się na usta biblijne: po owocach ich poznacie.
Zdaje się, że po otwieraniu
tych kolejnych miejsc, to wygląda całkiem pozytywnie.
Jeszcze jedna rzecz panie wojewodo, bo o to zawsze muszę
zapytać w tym momencie, o
aktualne potrzeby? O to co w
tej chwili mogą zrobić mieszkańcy, obywatele chętni do
niesienia pomocy? Jak mogą
sprawdzić, gdzie mogą pomóc, jaka jest lista potrzeb,
bo to trochę zawsze wymaga
takiego updatu codziennego.
Przede wszystkim informujemy o tym na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Tutaj znajduje się
zakładka: pomagam Ukrainie.
Tam można znaleźć listę potrzebnych produktów, informacje o zbiórkach, informacje
o tym, co obecnie jest najbardziej potrzebne. Inne artykuły
są potrzebne tu na miejscu,
inne mieszkańcom Ukrainy,
którzy zostali tam. Działamy tu

dwutorowo. Zawsze przypominam, że w pawilonie 4 na MTP
działa centralny punkt zbiórki darów. Jest organizowany
przez Caritas Archidiecezji
Poznańskiej. On jest czynny
od poniedziałku do piątku i w
soboty też.
Od 12.00 do 19.00, w soboty od 10.00 do 16.00, przypomnijmy te godziny, bo to
warto, a najbliższe plany pomocowe? Macie jakieś nowe
pomysły? Ten dworzec to
jest świeża rzecz, ale kolejne
działania?
Tak, oczywiście. Musimy się
liczyć z tym, że uchodźców
będzie napływać do Polski cały
czas duża liczba. W związku
z tym przygotowujemy kolejną bazę noclegową. Ona jest
de facto przygotowana, tylko
będę przez porozumienia z
kolejnymi samorządowcami
uruchamiał kolejne miejsca
noclegowe i wyżywienia tak,
by wszyscy trafiający do Polski,
znaleźli ten dach nad głową.
A jeśli chodzi o same służby,
wolontariuszy,
pracowników, którzy angażują się w to
dzieło, będzie pan spotykał
się z nimi? Ma pan w planie
takie wsparcie?
Ja z samorządowcami spotykam się dość regularnie,
oprócz wideokonferencji też
rozmawiam osobiście. Jeżeli
chodzi o wolontariuszy, to też
mieliśmy spotkanie w sobotę,
natomiast zamierzam być w
stałym kontakcie osobistym z
poszczególnymi grupami wolontariuszy, by oni czuli w każdym momencie moje wsparcie,
bo takie jest.
Na koniec zapytam, pańskim
zdaniem ten ruch, bo część
osób przyjeżdża, część osób
odjeżdża, ilu może tutaj zostać na dłuższy czas mieszkańców Ukrainy, którzy szukają u nas schronienia?
To okaże się tak naprawdę w
najbliższych tygodniach. Tak
szacujemy, że w granicach 3040 procent uchodźców, którzy
przyjechali do Polski, pojadą
dalej.
A
60
procent
zostanie. To jest bardzo dużo.
To jest dopiero szacunek. Myślę, że te liczby będziemy poznawać na bieżąco, chociażby
dlatego, że od jutra rusza rejestracja PESEL. To będzie taki
moment, że będzie można bardzo dobrze już określić liczbę
tych osób, które zdecydują się
raczej zostać tutaj na jakiś czas
w Polsce. Chciałem też zwrócił uwagę na to, że w licznych
rozmowach, które prowadzę
z uchodźcami, jak jestem na
miejscu w punkcie recepcyjnym czy punktach noclegowych, to oni zawsze zwracają
uwagę, że chcą wrócić do swojej ojczyzny.
I to jest pewnie pewna puenta naszej rozmowy.
Łukasz Kaźmierczak
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„Jestem teraz bardzo dumnym Polakiem” - mówi przedsiębiorca i polityk Marek
Jakubiak. W ten sposób skomentował wizytę premiera
Morawieckiego i wicepremiera Kaczyńskiego w Kijowie.
W Porannej Rozmowie Radia Poznań powiedział, że
jako naród zdajemy egzamin
z człowieczeństwa i sąsiedztwa - jak dodał - dostrzegła to
zagraniczna prasa.
Widać zachwyt nad stosunkiem Polaków do uchodźców,
nad odwagą rządu polskiego.
Widać małostkowość Francuzów i Niemców, którzy jeszcze do 2020 roku handlowali
z Rosjanami, zaopatrując ich
w sprzęt wojenny, mimo embarga w 2014 roku, założonego przez Unię Europejską. My
naprawdę jesteśmy w bardzo
dobrym miejscu. W tej chwili
Polska jawi się jako lider Europy, co mnie jako Polaka bardzo
cieszy - mówi Marek Jakubiak.
W ocenie Marka Jakubiaka,
to początek końca tej wojny
i zarazem pokazanie desperacji rządów sąsiedzkich w sprawie agresji Rosjan.
Rosjanie muszą wiedzieć, że
świat się nie boi, Rosja to kolos
na glinianych nogach - mówi
Jakubiak.
Zapytany o polską armię
odpowiada, że jest ona silna,
a europejska gospodarka po
zakończeniu agresji będzie
rozwijać się m.in. zaspokajając
popyt na rynku budowlanym
Ukrainy. Jeśli chodzi o polską
gospodarkę, to pomoże jej
więcej zamówień dla sektora
zbrojeniowego.
Poniżej cała rozmowa w audycji Kluczowy Temat:
Piotr Barełkowski: Chciałbym
poprosić
przede
wszystkim o komentarz do
tej wizyty wicepremiera Kaczyńskiego, premiera Morawieckiego w Kijowie. Łukasz
Warzecha stwierdził, że to
szaleństwo i ryzyko. Jak Pan
to ocenia?
Marek Jakubiak: Jak ktoś się
zachowuje, jak zając, to będzie zającem. Mówimy o szlachetnych postawach, w wyniku których świat dowiedział
się, że solidarność między
państwami istnieje. Nawet
Die Welt napisał, że tak Unia
powinna działać - jeżeli jedno
państwo jest atakowane, to
UE nie powinna zgadzać się
na to, bez względu na ryzyko.
Mamy wojnę w Europie. A takie komentarze (Warzechy) to
może najlepiej w domu sie-

„

Fot. Tomasz Gzell (PAP)

M. Jakubiak: W tej chwili Polska jawi się jako
lider Europy

Wszyscy wiedzieliśmy, że może dojść do ataku na Ukrainę. Rosjanie
mają agresywny stosunek do wszystkiego. Putin chce doprowadzić do
rządzenia większą częścią Europy. I nie kryje się z tym.

Co może ta wizyta dobrego przynieść?
Po pierwsze, ja myślę, że to
początek końca tej wojny. Po
drugie to pierwszy krok pokazania desperacji rządów
sąsiedzkich na temat agresji
Rosjan. Rosjanie muszą wiedzieć, że świat się nie boi, że
Rosja to kolos na glinianych
nogach. Oni dwa dni temu
powiedzieli, że Rosja nie zaatakowała Ukrainy, to jest tak
bezczelne. Jak na to reagować
inaczej, niż śmiechem przez
łzy? Albo się poważnie traktujemy albo traktujemy się tak,
jak Rosja, która ma własną
rzeczywistość.

Naród rosyjski to jest z górą
100 mln obywateli - mają
pewne zaplecze, to jest tylko kwestia determinacji,
logistyki, ale proszę mi nie
mówić, że armia rosyjska to
jest wszystko to, co widzimy
dziś na Ukrainie. Mówi się
o dziesiątkach tys. czołgów,
a tu mówimy o utracie paru
procent tego potencjału.
Wszyscy wiedzieliśmy, że
może dojść do ataku na Ukrainę. Rosjanie mają agresywny stosunek do wszystkiego.
Putin chce doprowadzić do
rządzenia większą częścią
Europy. I nie kryje się z tym.
Okazało się, że Ukraina przez
8 lat, po zajęciu przez Rosję
Krymu i Donbasu, Ukraina
przez te 8 lat zbroiła się, szkoliła i wyszkoliła się. Prośba
do MON, żeby ministerstwo
wzięło sobie do serca to, co się
tam dzieje, ponieważ agresja
Rosji na Polskę będzie bardzo
podobnie wyglądała, jeśli do
niej dojdzie.

Ale czy to nie jest troszeczkę
za bardzo romantyczna wizja? Tu odwołam się do Pana
doświadczenia żołnierskiego. Czy uważa Pan, że Ukraina może militarnie zwyciężyć w tej wojnie?
Czy militarnie zwyciężyć? Tu
jest kłopot, bo mówimy o armii, która ma milion ludzi.

Twardo Pan tu obstaje i jest
admiratorem potęgi Ukrainy i optymistą, jeśli chodzi
o ich zwycięstwo w tej wojnie. W porządku. Bardzo
bym chciał, żeby tak było.
Przejdźmy do spraw, które
dotyczą nas i Pana doświadczenia, jako przedsiębiorcy. Czy polska gospodarka,

dzieć i czekać na wojnę? Ja się
solidaryzuję z uczestnikami
tej wyprawy, jestem teraz bardzo dumnym Polakiem. Nie
dość, że jako naród zdajemy
egzamin z człowieczeństwa
i sąsiedztwa, to w dodatku
władze nasze potrafią powiedzieć, że nie boją się Rosjan.

w perspektywie tego konfliktu i nawet pozytywnego
zakończenia, z myślą o zwycięstwie Ukrainy - czy polska gospodarka może wyjść
cało? Jakie działania powinni podjąć rządzący i co powinni robić przedsiębiorcy,
żeby całą polską gospodarkę przez to morze czerwone
przeprowadzić?
Gospodarka musi pracować,
gospodarka to zaspokajanie
popytu. Jak pojawia się popyt
w określonych warunkach
społeczno-gospodarczych,
to gospodarka musi ten popyt zaspokoić. Nasze zakłady
zbrojeniowe będą miały zlecenia na trzy zmiany i to chyba dobrze. Po etapie wiecznego sprzątania zakładów,
przejdziemy do pracy m.in.
polskich specjalistów, którzy
pokazali, że potrafią myśleć
i konstruować broń. Na pierwszej linii na Ukrainie zastosowanie mają nasze karabinki
produkowane w Radomiu
i broń przeciwpancerna, przeciwlotnicza - ta robi karierę.
Amerykanie rezygnują z własnych konstrukcji, na rzecz
naszych Piorunów.
To ważne, co Pan mówi,
mamy polską cudowną broń,
ale to są liderzy gospodarki.
Wiadomo, że w czasie wojny
takie wyspowo funkcjonują-

Zatrudnię pracownika do myjni samochodowej
na dobrych warunkach - GRADOWICE
Kontakt: 604

347 452

ce branże będą szły do przodu. Trzeba tu dodać pewnie
branżę spożywczą, a nawet
budowlaną, ale czy jako całość uważa Pan, że czeka nas
poważny kryzys? Czy ci liderzy pociągną gospodarkę na
tyle, że uda się nam uniknąć
bardzo poważnej stagnacji?
Czy też w każdym wariancie
możemy spodziewać się sytuacji kryzysowej?
Każda straszna wojna, taka,
jaka jest na Ukrainie powoduje, że gospodarka, po tej
wojnie rusza, zaspokajając
wszystkie potrzeby naruszonych państw czy narodów, tak
było po II wojnie światowej,
tak było po I wojnie światowej, tak będzie po wojnie
ukraińskiej. Całe miasta będą
musiały być odbudowane,
a koniec końców dobrze na
tym wyjdzie. Dojdzie do złożonego zaspokajania popytu
ukraińskiego i mam nadzieję, że Niemcy nie będą w tym
brały udziału.
Uważa Pan, że to jest pole
dla polskiego biznesu? Że
ten popyt na Ukrainie może
być dla nas trampoliną do
sukcesu?
Tak.
Ale mamy inflację, waluty
szaleją, złoty traci, chociaż
w ostatnich godzinach nastąpiła pewna stabilizacja.
Co Pan poleca zwykłym obywatelom w tych trudnych
czasach? Kupować walutę,
ziemię, złoto, żywność na
zapas? Jak racjonalnie zachować się w tej kryzysowej
sytuacji?
Teraz jest za późno, rok temu
miało sens kupowanie waluty,
dziś waluty poszybowały tak
wysoko, że nie opłaca się ich
kupować, ponieważ one mogą
tylko spadać. Tak, jak inflacja
w tym miesiącu zaczęła spadać. Teraz trzeba wstrzymać
się od inwestycji, bo one są na
pułapie zbyt wysokim, żeby
można było na tym zarobić.

„

To nie jest dobra wiadomość
dla przedsiębiorców, jeśli się
ludzie będą wstrzymywali
od inwestycji, to jak będą

Ukraińcy, i Polacy,
i Litwini zaczynają
zauważać, że wtedy,
kiedy byli razem,
Rosja miała gigantyczny problem.

rozwijać polskie firmy?
Zarabiamy, mamy jakieś
oszczędności.
Zagrożenie
jakieś tam jest, ale jesteśmy
członkiem NATO, mamy dość
dobrą sytuację ekonomiczną i sądzę, że to, że dzisiaj
wraca premier Morawiecki
z wicepremierem Kaczyńskim
z Ukrainy to bardzo dobry sygnał dla całego świata. Czytam
trochę tych tytułów zachodnich i jak widzę ten zachwyt
nad stosunkiem Polaków do
uchodźców, nad odwagą rządu polskiego, nad małostkowością Francuzów i Niemców,
którzy do 2020 roku zaopatrywali Rosjan w sprzęt wojenny, mimo embarga w 2014
roku nałożonego przez UE, to
my jesteśmy w bardzo dobrym
miejscu. W tej chwili Polska
jawi się jako lider Europy.
Cały czas emanuje od Pana
optymizm - bardzo dobrze,
ale czy uważa Pan również,
że polska armia jest gotowa
na możliwy konflikt z Rosją?
I czy widzi Pan perspektywę
szybkiego
przygotowania
polskiej armii do realnego,
możliwie zwycięskiego konfliktu z tamtejszą potęgą?
Uważam, że z Rosją trzeba
zakończyć temat, w tej chwili ten niedźwiedź jest bardzo
ranny, ledwo stoi i Ukraina go
pozbawiła nóg. Jak sobie zachód odpuści ten temat, to za
20 lat inne państwo będzie zaatakowane, bo tyle potrzeba
czasu, żeby Rosja stanęła na
nogach. 40 proc. potencjału
Rosji zostało zużyte w Ukrainie, dzięki odwadze Ukraińców. Coś więcej się dzieje, bo
i Ukraińcy, i Polacy, i Litwini
zaczynają zauważać, że wtedy,
kiedy byli razem, Rosja miała
gigantyczny problem.
Ale
czy
nasza
armia może stanąć na wysokości zadania, tu i teraz?
Oczywiście. Teren jest podobny, Ukraina ma tę zaletę, że
ma dwa razy większe terytorium od Polski. Rosjanie zagubili się na bezdrożach. W Polsce mieliby łatwiej, bo są np.
autostrady, jesteśmy bardziej
zurbanizowani. Ale polska
armia jest przygotowywana,
jest WOT w liczbie kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy szkolonych co tydzień, damy sobie
radę na tyłach Rosji. Myślę, że
potencjał armii polskiej charakteryzuje się takim samym
patriotyzmem, jak Ukraina,
a może nawet większym. Wojnę wygrywają optymiści.
Piotr Barełkowski

Sprzedam lub wynajmę

lokal pod działalność gospodarczą
w centrum Rakoniewic
Kontakt: 601 700 138
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Zespół szkół technicznych

Upamiętnienie ofiar Zbrodni Katyńskiej
W dniu 5 marca 1940 r. w Moskwie najwyższe władze państwowe i partyjne ZSRS
podjęły ściśle tajną decyzję
o dokonaniu zbrodni katyńskiej i „likwidacji”
14700 jeńców wojennych
– oficerów Wojska Polskiego
(oraz 11 000 więzionych na
terytorium tzw. Zachodniej
Ukrainy i tzw. Zachodniej
Białorusi). W dokumencie zapisano m.in.: „Sprawy [...] rozpatrzyć w trybie specjalnym,
z zastosowaniem wobec nich
najwyższego wymiaru kary –
rozstrzelania. Sprawy rozpatrzyć bez wzywania aresztowanych i bez przedstawiania
zarzutów, decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia”. Decyzję podjęli (akceptując wniosek ludowego
komisarza spraw wewnętrznych ZSRS Ławrientija Berii,
określający „byłych oficerów
armii polskiej” jako „zatwardziałych wrogów władzy radzieckiej, pełnych nienawiści
do ustroju radzieckiego”): Józef Stalin, Łazar Kaganowicz,
Michaił Kalinin, Anastas Mikojan, Wiaczesław Mołotow
i Kliment Woroszyłow.
W dniu 2 marca2022r.
uczniowie klasy II AT wraz
z wychowawcą
Rafałem Maluśkim oraz

nauczycielem historii Sebastianem Tulińskim wspólnie
z dr. hab. Rafałem Reczkiem dyrektorem Instytutu
Pamięci Narodowej Oddział
w Poznaniu oraz Anną
Matysiak dyrektor Zespołu
Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim zapalili znicze przy
tablicy upamiętniającej grodziskie ofiary Zbrodni Katyńskiej, która znajduje
się w kompleksie memoratywnym w Parku Miejskim.

Avatarek - wyniki półfinału
Konkursu Informatycznego
4 marca 2022 roku w naszej
szkole odbył się półfinał kolejnej edycji Konkursu Informatycznego AVATAREK
organizowanego dla uczniów
szkół podstawowych powiatu grodziskiego. Konkurs
(eliminacje i półfinał) organizowany jest w 5 okręgach naszego kraju, których współorganizatorami
są:Zespół
Szkół Technicznych im. E.
Kwiatkowskiego w Grodzisku
Wielkopolskim, Zespół Szkół
Politechnicznych im. Komisji
Edukacji Narodowej w Łodzi,
Zespół Szkół Łączności w Gliwicach, Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile oraz
IV Liceum Ogólnokształcące
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu. Głównym
organizatorem
konkursu
„AVATAREK” jest Zespół
Szkół im. J. i W. Zamoyskich
w Rokietnicy. Patronat nad
konkursem sprawuje m.in.
Kuratorium Oświaty, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Polskie Towarzystwo
Informatyczne z Poznania,
a także lokalne Powiaty.
Otwarcie konkursu i powitania gości dokonała pani dyrektor Anna Matysiak, życząc
wszystkim uczestnikom jak
najlepszych wyników.
Na etapie tym sprawdziło swoją wiedzę 16 uczniów
(8 drużyn dwuosobowych
z 8 szkół). Program merytoryczny konkursu obejmował
treści zawarte w obowiązujących podstawach programowych nauczania informatyki oraz zagadnienia
informatyczne wykraczające
poza podstawy programowe.
Odwiedziły nas szkoły
z Granowa, Strykowa, Ptaszkowa, Jabłonny, Grąblewa
oraz trzy Grodziska Wielkopolskiego. Do rozwiązania
był test składający się z 32 pytań za pośrednictwem platformy Moodle, podobnie jak
w eliminacjach oraz zadania
praktyczne z zakresu tworzenia stron internetowych,
znajomości arkuszy kalkulacyjnych a także programowania.
Ilość zdobytych przez
uczniów punktów w obrębie
1-4 miejsca był bardzo wyrównany, a co najważniejsze,
bardzo wysoki pomimo w dużej części w ostatnich dwóch
latach nauczania zdalnego.
A jak wyglądają wyniki?
I miejsce z bardzo małą
różnicą (dziesiętnych części
punkta) zajęli uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Opalenicy:Jakub Sroka z klas 7g
oraz Maksymilian Kolata
z klasy 8b.
Na drugim miejscu znalazła się Szkoła Podstawowa ze
Strykowa, uczniowie: Bartosz
Gierko oraz Bartosz Nowicki
z klasy 8b.
Trzecie miejsce otrzymali
uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 z Grodziska
Wielkopolskiego: Adrian Łajs

z klasy 7 oraz Filip Zawisza
z klasy 8.
Dodatkowe IV miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Nr 4
również z Grodziska Wielkopolsiego w składzie, uczniowie: Dawid Koszutaz klasy
8b oraz Mateusz Frankiewicz
z klasy 8a.
Pozostali
uczestnicy
z uwagi na prawie wyrównany wynik zajęli tzw. „V” miejsce.
Na zakończenie, wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody, które wręczyła
Pani Dyrektor Anna Matysiak wspólnie z Panem Starostą Sławomirem Górnym
i organizatorami.

Cała impreza nie odbyłaby
się bez udziału Pana Marka
Nowaka - prezesa firmy DĄBEX, który jak co roku wspiera nas finansując nagrody dla
młodzieży biorącej udział
w konkursie.
Dzięki uprzejmości Pana
Marka możliwe było kolejne
zrealizowanie tak dużego
przedsięwzięcia. Cieszymy
się, że firma DĄBEX rozumie potrzeby szkolnictwa,
dostrzega nasze inicjatywy
i pomaga je realizować. Za
pomoc, którą nam Pan Marek
Nowak udzielił po raz kolejny
z góry serdecznie dziękujemy, w imieniu naszym oraz
uczniów.
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Zapytanie do Marszałka Woźniaka
Na podstawie art. 23 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668
ze zm.) składamy zapytanie w sprawie
ochrony zdrowia psychicznego młodych
oraz właściwego wydatkowania środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w obszarze promocji i ochrony
zdrowia.
Pandemia COVID-19 uwydatniła, że coraz więcej dzieci i młodzieży doświadcza
kryzysów psychicznych. Konsekwencje
pandemii dla psychiki młodych ludzi
mogą być daleko idące. Nałożyły się one
oraz wzmogły i tak już postępujący trend
poczucia osamotnienia, braku akceptacji, potrzeby zwrócenia na siebie uwagi
przez dzieci i młodzież. Zaburzeniom
tym sprzyjają zmiany społeczne, które
zapoczątkowane w krajach zachodnich
powoli docierają do Polski.
Amerykański wykładowca akademicki Mark Bauerlein w wydanej ostatnio
książce pt. „Dorasta najgłupsze pokolenie. Od ogłupiałej młodzieży do niebezpiecznych dorosłych” zwraca uwagę na
problem nieodwracalnych szkód intelektualnych młodych Amerykanów wywołanych całkowitym związaniem dzieci z technologiami cyfrowymi. Okazuje
się, że dwudziestoparolatkowie, którzy
w dzieciństwie nadmiernie korzystali
z pozornych dobrodziejstw smartfonów,
bardzo często cierpią na samotność, nie
mają poczucia sensu i celu życia oraz
czują się niespełnieni w życiu zawodowym i rodzinnym. Wielu leczy się psychiatrycznie, cierpi na depresje i ma nawet skłonności samobójcze.
Dotykające młodzież krajów zachodnich i wzrastające problemy tożsamości
płciowej opisał redaktor Grzegorz Górny
w artykule „Ofiary zarażenia społecznego”, który ukazał się w tygodniku Sieci,
w nr 5/2022. W przerażająco szybkim
tempie w krajach zachodnich wzrasta
trend zachwiania tożsamości płciowej
i zmiany płci u młodych ludzi. W Szwecji

w latach 1972-1992 zmiany płci dokonywano średnio u 12 osób rocznie, dziś
jest ich ponad 2 tys. Autor przywołuje
dane, że w Szwecji odsetek dziewczynek w wieku 13-17 lat, które chcą zostać
chłopcami wzrósł w latach 2008-2018 aż
o 1500%. Przyczyną tego stanu rzeczy,
obok zmieniającego się świata, i swoistej
alienacji młodych, braku odpowiedniej
uwagi rodziców, rodzin, braku więzi wspólnotowych i relacji osobistych
jest zarażenie społeczne, a więc pewna
moda, na którą się przyzwala promując i pozwalając na rozmaite dewiacje.
W krajach zachodnich zamiast pomóc
porzucić szkodliwe trendy i wesprzeć
młodych w poznaniu ich prawdziwych
problemów, tworzony jest mechanizm
wpędzania w niebezpieczne złudzenia.
Wobec powyższego prosimy o informacje:
a czy w Wielkopolsce prowadzone są
analizy i badania związane z zaburzeniami psychicznymi u młodych ludzi?
a jakie mają one podłoża?
a czy odnotowuje się trendy wzrastające?
Samorząd Województwa Wielkopolskiego głosami radnych PO, PSL i SLD wydaje
publiczne pieniądze na kontrowersyjny
program in-vitro, stając się jednocześnie operatorem programu dla innych
wielkopolskich samorządów. Liczne
kontrowersje wokół tego programu mają
różne podłoża. Z jednej strony moralne,
w zakresie zamrażania, a więc likwidacji zarodków ludzkich - czyli człowieka
w bardzo wczesnej fazie rozwoju, z drugiej w zakresie niemożności osiągnięcia
celu leczenia bezpłodności, bowiem kobieta będąc bezpłodną poddana tej metodzie, nawet jak urodzi dziecko, wciąż
pozostaje bezpłodna, i nie może począć
dziecka naturalną metodą, a z trzeciej
chodzi o wydatkowanie samorządowych
pieniędzy w obszarach, które leżą poza
kompetencją samorządu województwa.
Papież Franciszek przestrzega przed
uleganiem presji fałszywego współczu-

WYKŁADZINY
DYWANY

Wolsztyn ul. Dworcowa 19
Usługi związane z montażem wykładzin

cia. In vitro - to wielki międzynarodowy
przemysł, a nie program dla zrozpaczonych ludzi.
14 lutego 2022 r. w mediach społecznościowych Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego pojawiła się informacja o tym, że „już 12 dzieci
urodziło się dzięki programowi in-vitro,
który prowadzi Samorząd Województwa
Wielkopolskiego”.
Prosimy o następujące informacje:
a ile pieniędzy wydano od początku
uruchomienia programu do dnia 14 lutego 2022r. na działalność programu in-vitro oraz na jego promocję?
ile zarodków ludzkich (zarodek ludzki - człowiek w bardzo wczesnej fazie
rozwoju) uległo likwidacji np. poprzez
zamrożenie od początku uruchomienia
programu do dnia 14 lutego 2022r.?
a czy dzieci urodzone w ramach programu i ich rodziny otrzymują jakiekolwiek wsparcie ze strony operatora programu po przeprowadzeniu procedury
in-vitro?
a ile jest par, u których od początku
uruchomienia programu do dnia 14 lutego 2022r. bezskutecznie realizowano
procedurę in-vitro?
a czy parom, u których procedura in-vitro nie przyniosła rezultatu operator
zapewnia jakiekolwiek wsparcie, jeśli
tak to jakie?
Samorząd województwa powinien
wykonywać zadania o charakterze
wojewódzkim określone ustawami,
w szczególności m.in. w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Chcąc dobrze
realizować te zadania należy rozważyć
podjęcie wielu działań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego młodych i promocji właściwych, zdrowych postaw
życiowych. Należy publiczne środki
wojewódzkie lokować w tych obszarach,
które mają uzasadnienie i nie budzą szerokich kontrowersji.
Z poważaniem
Marek Sowa, Adam Bogrycewicz

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

14. Zbąszyńskie Zakładowe
Rozgrywki Piłki Nożnej Halowej
sezon 2022

Do tegorocznej edycji rozgrywek zgłosiło się 7 drużyn.
83 zawodników od 12 lutego
2022 roku do 5 marca 2022
roku, rozegrało 42 spotkania, w których strzelono 288
bramek, co daje średnią 6,86
bramki na jeden mecz.
Każdy z zespołów spędził
na boisku 288
minut.
Nad sprawnym przebiegiem meczów czuwali sędziowie: Tomasz Siedlarz,
i Łukasz Śliwa, obsługę techniczną zapewniali Eliasz Michałowski i Adam Siedlarz.
Kibice, którzy licznie gromadzili się w hali „Zbąszynianka” w trakcie każdej kolejki nie mogli narzekać na
brak emocji i piłkarskich wrażeń. Kulminacją wydarzeń
była ostatnia sobota, kiedy to
zapadały najważniejsze rozstrzygnięcia - poznawaliśmy
zdobywców coraz wyższych
miejsc w końcowej tabeli.
Mimo walki o jak najwyższe
miejsca, na boisku dominowała przyjazna atmosfera.
Po ostatniej syrenie obwieszczającej koniec tegorocznych rozgrywek przystąpiono do podsumowań.
W pierwszej kolejności wręczono wyróżnienie specjalne.
Nagrodę Fair Play dla drużyny, która zakończyła zawody z najmniejszą ilością
przewinień indywidualnych.
Zdobywcą tego pucharu został zespół Kuvert /Ecobag.
Kolejne nagrody, to wyróżnienia indywidualne. Otrzymali je:
a najskuteczniejszy zawodnik Adrian Winiarz (Bor

Szott)
a najlepszy bramkarz Jakub Kreft (Ikea)
a MVP rozgrywek Szymon
Żak (Wellton)
Następnie
wszystkie
uczestniczące zespoły otrzymały pamiątkowe puchary,
a zdobywcy najwyższych
miejsc dodatkowo złote,
srebrne oraz brązowe medale.
Nagrody wręczali, przybyli
na uroczystość zakończenia
rozgrywek zaproszeni goście: Burmistrz Zbaszynia
– Tomasz Kurasiński oraz
przedstawiciele firm biorących udział w rywalizacji
sportowej Adam Huchwajda (Bestem), Jarosław Gmiąt
i Andrzej Bordych (Balda), Tadeusz Borkowski (Bor Szott).
Organizatorem rozgrywek
było Zbąszyńskie Centrum
Sportu, Turystyki i Rekreacji
Mecze odbywały się w hali
sportowej „Zbąszynianka”.
Dziękujemy wszystkim za
wzięcie udziału w rozgrywkach i już dziś zapraszamy
na kolejną imprezę piłkarską
- Turniej Piłkarskich Trójek
Rodzinnych, który zostanie
rozegrany w sobotę 19 marca
2022 roku.
Kolejność końcowa 14.
Zbąszyńskich Zakładowych
Rozgrywek Piłki Nożnej Halowej:
1. Wellton
2. Ikea
3. ZM Sobkowiak
4. Bor Szott
5. Bestem
6. Balda
7. Kuvert Ecobag

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

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

Edmund Bosy

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”
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
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W dniu 15 marca 2022 roku
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz wiceprezes Rady Ministrów, przewodniczący Komitetu ds.
Bezpieczeństwa Narodowego
i spraw Obronnych Jarosław
Kaczyńskiwraz z premierem
Czech Petrem Fialą oraz premierem Słowenii Janezem
Janszą spotkali się z Prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i Premierem
Ukrainy Denysem Szmyhalem.
Celem wizyty było potwierdzenie poparcia całej
Unii Europejskiej dla suwerenności i niepodległości
Ukrainy, a także przedstawienie szerokiego pakietu
wsparcia dla państwa i społeczeństwa ukraińskiego. O delegacji poinformowana była

społeczność międzynarodowa, w tym organizacje takie
jak OBWE, ONZ i NATO.
Premier Mateusz Morawiecki wyraził podziw dla
walki ukraińskiego narodu
przeciwko brutalnemu agresorowi. Zapewnił jednocześnie, że ukraińscy uchodźcy
są bezpieczni, a ta inwazja
musi się jak najszybciej zakończyć. Premier Polski popiera jak najszybsze nadanie
Ukrainie statusu kandydata
UE.
Wicepremier
Jarosław
Kaczyński także wyraził
słowa uznania i szacunku
dla Prezydenta i Premiera
Ukrainy oraz dla całego narodu ukraińskiego. Wyraził
też współczucie dla ofiar tej
zbrodniczej inwazji. Zwrócił
się do przywódców państw

Przychodnia Specjalistyczna
„POLIKLINIKA” NZOZ

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

Unii Europejskiej i państw
NATO o odwagę i natychmiastowe czyny. Prezes PiS
mówił o potrzebie misji pokojowej NATO lub szerszego
układu międzynarodowego
na terenie Ukrainy. Misja

miałaby dążyć do pokoju, do
udzielania pomocy humanitarnej, ale jednocześnie
powinna być osłonięta przez
siły zbrojne.
Premier Słowenii podkreślił, że są w Kijowie, żeby

podziwiać odwagę i walkę
Ukraińców. Zapewniał, że
Słowenia popiera przyspieszoną ścieżkę Ukrainy do
członkostwa w UE. Zaznaczył
również, że w tym momencie
najważniejszym jest pomoc
Ukrainie w odpowiednim dozbrojeniu, z bronią obronną,
defensywną i ofensywną, tak
by mogli bronić się na lądzie,
w powietrzu i na morzu.
Premier Czechpodkreślił,
że wizyta premierów w Kijowie ma pokazać wsparcie
dla walk o niepodległość idla
całego narodu ukraińskiego.
Przekazał, że Ukraina nie
jest sama i że stoi za nią cała
Europa.
Przez 20 dni zbrodniczej
inwazji Putina na Ukrainę
cała Europa pokazuje swoją
solidarność. Premier Ma-

teusz Morawiecki przytoczył także słowa śp. Lecha
Kaczyńskiego, który 14 lat
temu w stolicy Gruzji, Tbilisi,
podczas rosyjskiej inwazji na
ten kraj mówił: „ Dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze
państwa bałtyckie, a później
może i czas na mój kraj, na
Polskę”. Wizyta ta byłą niewątpliwie aktem odwagi, która zmieniła wtedy percepcję
wojny i dodała ducha walki
Gruzinom.
Widząc odwagę oraz starania Premierów Polski, Słowenii i Czech przepełnia mnie
duma i nadzieja, że słowa i
składane deklaracje zamienią
się w czyny. Nie ukrywam, że
liczę na szybkie efekty jakie
przyniesie spotkanie w Kijowie. Najwyższy czas by Europa się przebudziła. 
red

ZAKŁAD KAMIENIARSKI
Tomasz Brychcy
ul. Poznańska 34 ,Grodzisk Wlkp.
tel. 601 668 680

szeroka gama wyrobów
remonty, renowacje
galanteria nagrobków
lampy, wazony, liternictwo itp.

nagrobki granitowe

Konieczna Danuta, Konieczny Bartosz

www.restauracjasandra.pl
Dostępna bogata oferta
oraz w formie cateringowej
Uprzejmie zapraszamy
tel. 61 44 23 442 / 504 035 303
Nowy Tomyśl, Plac Chopina 8

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

STIHL MS-170
pilarka łańcuchowa

749,849

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

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.

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA

POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE
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Kto otruje cara Putina
Minęły trzy tygodnie od
bombardowania miast i
wiosek ukraińskich przez
ludobójce Putina i nic nie
wskazuje, aby ten agresor
się wstrzymał od mordowania cywilnych osób w tym
niewinnych kobiet i dzieci.
Są obawy, że ta wojna może
się potoczyć dłużej i Putin
włączy do niej wojska białoruskie. Tą wojną zmęczeni są
już mieszkańcy ukraińskich
miast, a także żołnierze
agresora, których ogarnia
demoralizacja. Czekając
długie godziny na sygnał do
walki opuszczają pojazdy
i, jak pisze prasa, stoją po
lasach, ostro piją, sprzedają
paliwo oraz jak się uda uciekają przed siebie. Wygłodzeni i wychłodzeni rosyjscy
żołnierze są sfrustrowani i
zmęczeni.
Na dziś nie wiadomo w jakim
kierunku pójdzie Putina
polityka inwazji - czy będzie
chciał zająć część Ukrainy
tam gdzie są minerały jak
uran i złoto, czy też posunie
się dalej.
Pamiętać należy, że ma przy
sobie oligarchów. Jednak

są już napięcia wśród nich.
Mają już dość strat i chętnie
by Putina usunęli, bo konfiskata jachtów o wartości
kilkuset milionów dolarów
oraz zablokowanie kont w
zachodnich bankach jest
bardzo bolesne. W całym
tym konflikcie przykry jest
fakt, że niektórzy prezydenci państw unijnych jak
Holandia, Belgia, Węgry czy
Niemcy są tajnymi sojusznikami Putina. Odwlekają
pomoc Ukrainie i nie blokują
banków oligarchów. Tak
samo Chiny i Indie nie
potępiły bestialstwa Putina,
co gorsze to przywódcy tych
państw szkalują kraje, które
udzielają pomocy militarnej
Ukrainie. Zagrożeniem dla
życia Putina są nie tylko niezadowoleni oligarchowie, ale
także osoby z najbliższego
jego otoczenia. Tutaj przytoczę historię sowieckich
przywódców, którzy tracili
życie w dziwnych okolicznościach.
Zacznę od Piotra III który
w 1762 roku stał się ofiarą
spisku na czele którego
stała jego żona Katarzyna
II. Został zamordowany
przez swoich strażników.

Następnie władcą został syn
Katarzyny Paweł, który po
czterech latach ponownie
zginął w zamachu w 1801
roku. Spiskiem kierował syn
cesarza Pawła – Aleksander I
który na swojej drodze miał
zdarzenia z dzieła Dostojewskiego „Zbrodnia i Kara”.
Po Aleksandrze I rozpoczął
30 letnie panowanie Mikołaj
I, który zmarł w 1855 roku.
Przyczyną śmierci było
podobno zapalenie płuc, ale
niektóre źródła sugerują,
że popełnił samobójstwo.
Zaczęło się panowanie
Aleksandra II przez 26 lat.
Zginął od wybuchu bomby, którą rzucił mu Polak
Hryniewiecki członek grupy
zamachowców. Jego następca Aleksander III zmarł na

zapalenie nerek. Monarchą
został Mikołaj II który zginął
wraz z całą rodziną 17 lipca
1918 roku od bolszewickich
kul plutonu egzekucyjnego.
Nastał czas Rosji Sowieckiej
i Lenina. W zejściu z tego
świata pomógł jego następca
Stalin. (Lekarze twierdzili, że
zmarł na syfilis) Józef Stalin
wobec swoich przeciwników
stosował metodę”medyczną”,
czyli truciznę. Od tej broni
sam zmarł otruty przez szefa
bezpieki Berie w 1953 roku.
W dziwnych okolicznościach
zmarł także Chruszczow w
1971 roku. Oficjalnie został
uznany przez partię, że złożył rezygnację ze stanowiska
sekretarza generalnego
KPZR ze względu na zły stan
zdrowia.
Obecnie panujący car Putin
nie wie jaki los mu zgotuje
jego otoczenie. Prawdopodobnie, jak pisze jeden z jego
otoczenia kucharz, wszystkie potrawy, które otrzymuje
karmi najpierw kota i psa, a
następnie konsumuje. Być
może, że wreszcie doczeka
się „medycznego” sposobu
takiego jak truł Nawalnego.
Wydawca Fr. Gwardzik

Poseł prof. Krasnodębski
odznaczony Krzyżem Służby
Niepodległości

W dniu 25 lutego decyzją Kapituły Krzyża - prof. Zdzisław
Krasnodębski - Poseł do Parlamentu Europejskiego został
odznaczony Krzyżem Służby
Niepodległości.
Uroczyste wręczenie krzyża poprzedziło odwiedzenie
Muzeum Żołnierzy Wyklę-

tych i Więźniów politycznych
PRL, w którego murach wciąż
żywy jest duch walki i męczeństwa o wolną i niepodległą Polskę.Odbyła się również
debata o przyszłości Europy
organizowana przez Formację Niepodległościową.
FOT: FB Prof. Z. Krasnodębskiego.
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