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SPRZEDAŻ WĘGLA I PELLETU

SKUP ZŁOMU

TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

Firma Izomet Piskorz Sp. J.
Niałek Wielki 110

MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH

rbj.sp@wp.pl

przyjmie uczniów w zawodzie
blacharz budowlany

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

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

tel. 512 306 483 lub 534 611 454

ZAKŁAD KAMIENIARSKI
Tomasz Brychcy

ul. Poznańska 34 ,Grodzisk Wlkp.

Oferujemy:
- naukę zawodu pod okiem wykwalifikowanych fachowców
- możliwość dalszego zatrudnienia po skończonej nauce

Kontakt: biuro@izomet.pl
tel. (68) 384 25 18

tel. 601 668 680

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

KARTON: 30 gr./1kg

GAZETA: 40 gr./1kg

biuro@zlom.poznan.pl

tel. 509 174 596 lub 534 611 454

LOMBARD

NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI
Profesjonalna naprawa telefonów GSM

PIEKARNIA CUKIERNIA
EUGENIUSZA KOCIKA

nagrobki granitowe

TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

w Rakoniewicach Plac Powst. Wlkp.

www.lombardd.pl
Nowy Tomyśl ul. Piłsudskiego 4
Grodzisk Wlkp. ul. Bukowska 11

tel. 509 408 163
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gmina nowy tomyśl

Dokończenie ścieżki rowerowej
do Borui Kościelnej
Włodzimierz Hibner Burmistrz Nowego Tomyśla
otrzymał propozycję z Wielkopolskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu,
aby wspólnie dokończyć
budowę ścieżki rowerowej
do Borui Kościelnej (przebudowa mostku). Burmistrz
oczywiście widzi potrzebę
szybkiego dokończenia tej

inwestycji z uwagi na zagrożenie dla rowerzystów na
istniejącym odcinku ścieżki, którzy muszą uważać na
intensywny ruch samochodowy, w tym TIR-ów. Gmina
zamierza dołożyć ponad 447
tys. zł na same roboty budowlane, poza tym wybuduje i utrzyma dodatkowych 5
lamp oświetleniowych.

Rozpoczynamy budowę
świetlicy w Chojnikach!

Umowa z wykonawcą (LESZEK NOWAK MBM INSTAL
z Lipna) została podpisana 25
kwietnia.
Gmina Nowy Tomyśl
otrzymała na budowę dofinansowanie
zewnętrzne w wysokości 380 059 zł
z Programu RozwojuObsza-

rów Wiejskich na lata 20142020 na operację w ramach
poddziałania 19.2 Leader.
Świetlica ma mieć powierzchnię użytkową prawie
114 m2 w konstrukcji stalowej szkieletowej, ze ścianami
i stropodachem z płyt warstwowych.

Kolejny KASSK za nami! XVII Konferencja
Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych
W dniach 22-23 kwietnia br.
w Szkole Podstawowej nr
3 im. Feliksa Szołdrskiego
odbyła się 17 edycjaogólnopolskiej Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci
Komputerowych
K@SSK
2022.
Konferencja przebiegała
pod hasłem „Nasz cyfrowy
ślad. Społeczeństwo, technologia, przyszłość, edukacja”.
Podobnie jak przed rokiem,
połączono siły z Ośrodkiem
Edukacji
Informatycznej
i Zastosowań Komputerów
w Warszawie i przeprowadzono wspólne przedsięwzięcie pod nazwą K@SSK
& Mrozy. Edycja mazowiecka
odbędzie się pod koniec maja
w Warszawie. Już trzeci rok
z rzędu partnerem organizacyjnym jest dobrze znana na
rynku edukacyjnym firma
Prodata.
Konferencja przebiegała
pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Roberta Gawła, Starosty
Nowotomyskiego Andrzeja
Wilkońskiego,
Burmistrza
Nowego Tomyśla dr. Włodzimierza Hibnera oraz Ośrodka
Doskonalenia
Nauczycieli
w Poznaniu.
Patronat medialny objęły:
TIK w Edukacji, TygodnikLokalny „Nasz Dzień po Dniu”
oraz Radio Poznań i NOK
TV. Partnerzy strategiczni:

Cortland Sp. z o.o., Microsoft
oraz Poznańskie Centrum
Superkomputerowo Sieciowe.
Wiele uwagi poświęcono
koncepcji nauki programowania oraz realizacji projektu „Laboratoria przyszłości”.
KASSK 2022 był okazją do

omówienia doświadczeń wynikających z nauczania programowania na każdym etapieedukacyjnym. Istotą była
też refleksja na temat internetu jako medium edukacyjnego i sposobów wykorzystania jego potencjału w pracy
z młodzieżą. Podczas konferencji analizowano procesy
cyfrowej transformacji szkół
oraz w jaki sposób technologia wspierała zdalne nauczanie podczas pandemii.
Zadaniem K@SSK było
przekonanie, że edukacja cyfrowa zwiększa efektywność
procesów
edukacyjnych,
pozwala rozwinąć kluczowe
umiejętności w tym społeczne, wpływa na kreatywność
dzieci i młodzieży.
Przygotowano 66 atrakcyjnych warsztatów, prawie
30 wystaw i ekspozycji, de-

monstrowano najnowocześniejsze rozwiązania wspomagające proces kształcenia,
angażujące metody pracy,
sposoby na tworzenie projektów edukacyjnych, możliwości różnego typu robotów,
rozwiązaniach VR, druku 3D,
multimedialnych
studiów
rejestracji i montażu materiałów cyfrowych, przez
konstrukcje i rozwiązania
STEAM z klocków LEGO,
modułów MODI, zestawów
BeCreo, aż na instrumentach
pomiarowych, monitorach
dotykowych i ergonomicznych meblach szkolnych
skończywszy.
Cele jakie udało się osiągnąć dzięki realizacji imprezy:
a podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli,
a wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie posługiwania się technologiami
informacyjno komunikacyjnymi,
a zapoznanie z nowymi
technologiami w edukacji,
a integracja środowiska
naukowego i edukacyjnego,
a wyznaczanie trendów
i standardów w zakresie
funkcjonowania laboratoriów przyszłości.
mgr Dariusz Stachecki
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
im. Feliksa Szołdrskiego
w Nowym Tomyślu

Międzynarodowy Dzień Inwalidów 2022
26 kwietnia br. w Nowotomyskim Ośrodku Kultury odbyły
się obchody Międzynarodowego Dnia Inwalidów „NIEPEŁNOSPRAWNI - RÓŻNE
POTRZEBY, RÓWNE PRAWA”. Prawdopodobnie jest to
najstarsze święto poświęcone osobom niepełnosprawnym w wyniku wypadków
przy pracy. Wydarzeniem
inicjującym
ustanowienie
dnia była katastrofa górnicza
8 sierpnia 1956 roku w kopalni węgla kamiennego BoisduCazier w Marcinelle w Belgii,
w wyniku której śmierć poniosło 262 górników pochodzących z 12 krajów, a część

doznała poważnych obrażeń.
W Polsce obchody organizowane są od 1959 roku przez

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów.
Wydarzeniu towarzyszy-

ła XXI Powiatowa Wystawa Prac Plastycznych Osób
z Niepełnosprawnością.
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SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH
PROFESJONALNY PARTNER
A OKNA A DRZWI A BRAMY
A PARAPETY A ROLETY

ul. Zachodnia 10

A ROLETKI MATERIAŁOWE

Nowy Tomyśl

A MARKIZY A MOSKITIERY

biuro@scrapssw.pl

tel. 536-859-982 SKUP ZŁOMU
Zapamiętaj ceny konkurencji - DAMY CI WIĘCEJ!
ODWIEDŹ NAS:

a wsad/niewsad 1600 zł /tona
a blacha 1400 zł/tona

a puszka 6,00 zł/kg

Znajdziesz nas na: www.comland.pl

www.gmyrpol.pl

A STEROWANIE

gmyrpol@post.pl
Stęszew
ul. Kosickiego 9

Nowy Tomyśl
ul. Ogrodowa 28

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

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

Opalenica
ul. Wierzejewskiego 40

Wolsztyn
ul. Słowackiego 11A

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

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

Sprzedam Dwutygodnik

”Powiaty- Gminy”
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

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

przyjmę uczniów

PRZY MŁYNIE

BISTRO

Catering,
imprezy plenerowe

ANNA CZESKA
Buk, ul. Dobieżyńska 21
tel. 61 814 05 22
kom. 600 335 837

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

Od 28 lat wydawany jest na terenie powiatów i gmin.
Od Kargowej do Poznania oraz w Kościanie, Lesznie, Wolsztynie, Nowym
Tomyślu, Grodzisku Wlkp. Pniewach i innych miejscowościach Zachodniej Wlkp.

Cena wywoławcza 50 tys. PLN
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Wakacje z KRUS-em

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie letnich wakacji organizuje 21- dniowe, bezpłatne
turnusy rehabilitacyjne dla
dzieci rolników urodzonych
pomiędzy 2007 – 2015 r. (715 lat), których przynajmniej
jeden z rodziców (prawnych
opiekunów) jest ubezpieczonych w KRUS. Pierwszeństwo
w skierowaniu na turnusy
rehabilitacyjne mają dzieci,
posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (do wniosku należy dołączyć kopię
orzeczenia o niepełnosprawności).
W tym roku turnusy organizowane są w Jedlcu, Świnoujściu i Szklarskiej Porębie.
Podstawą
skierowania
dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik
do rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
na rehabilitację leczniczą
oraz udzielania zamówień na
świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz.U. z 2013 r. poz.

860). Wzór wniosku dostępny
jest na stronie internetowej
KRUS www.krus.gov.pl.
Wypełniony
wniosek
o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z wymaganymi formularzami należy
złożyć do 27.05.2022 roku
w placówce KRUS właściwej
ze względu na miejsce zamieszkania rolnika, informuje Łukasz Grabowski Dyrektor OR KRUS w Poznaniu.

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają
dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę
medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny.
Opiekę nad dziećmi sprawuje
wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Polecamy:
a pelargonie, begonie, niecierpki, surfinie, rośliny ozdobne
z liści oraz wiele, wiele innych roślin na balkony i tarasy
a wiszące donice z kwiatami a byliny i trawy a rozsadę
ziół i warzyw a bardzo duży wybór donic, doniczek
i skrzynek balkonowych
a fachową obsługę i doradztwo
a obsadzanie mis, skrzynek i donic

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

11 mld na Program Kolej Plus
Zapewne wielu z nas miło
wspomina podróże pociągiem w czasach dzieciństwa.
Osobiście uwielbiałam pociągi piętrowe i doskonale pamiętam te wyścigi na górne
piętro…
Niestety obraz kolei po
rządach PO-PSL nie pozostawiał złudzeń. Komisja
Europejska
jednoznacznie
oceniła, że modernizacja
polskiej kolei jest niezadowalająca. Pomimo dużych
nakładów, również z funduszy unijnych funkcjonowanie
transportu szynowego pozostawiało wiele do życzenia.
Raport potwierdza, że przez
lata rządów koalicji PO-PSL
polska kolej była zaniedbana
i traktowana gorzej niż transport drogowy… Uważam, że
transport kolejowy odgrywa
w Polsce znaczną rolę i powinien się rozwijać.Aby naprawić wieloletnie zaniedbania
naszych poprzedników powstał Program Kolej Plus.
Głównym celem Programu
jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe
miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców,
które nie posiadają dostępu
do połączeń pasażerskich
z miastami wojewódzkimi
lub takich, które posiadają
dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają
usprawnienia. Program ten
skierowany
jest
przede
wszystkim do jednostek samorządu
terytorialnego,
które byłyby zainteresowane rozwojem infrastruktury
kolejowej na swoim terenie,
przy uwzględnieniu potrzeb
komunikacyjnych mieszkańców.Program zakłada realizację inwestycji liniowych tj.
modernizację istniejącej lub
budowę nowych linii kolejowych oraz inwestycje punktowe, jak np. budowa nowych
przystanków, mijanek czy
łącznic kolejowych.
Dlatego niezmiernie się
cieszę, że do II etapu Programu Kolej Plus zostało złożonych 47 wniosków wraz
z przygotowaną dokumentacją studiów planistyczno-prognostycznych. PKP Polskie Linie Kolejowe wybrały
34 projekty, które zostaną
zrealizowane.W
Wielkopolsce zakwalifikowało się
aż 5 projektów, z czego 2 są
w moim okręgu. Wspierałam oba projekty na etapie
powstawania
wniosków
i z pewnością wesprę też ich
realizację.
Z radością przyjęłam wiadomość, że Program pozwoli
na powrót pociągów do Międzychodu, który obecnie pozbawiony jest pociągów pasażerskich. Projekt zakłada

Dworzec Czarnków

Dworzec Międzychód

rewitalizację linii 368, prowadzącej z Szamotuł przez
Sieraków do Międzychodu.
W Szamotułach linia ta łączy się z magistralą Poznań
– Szczecin, która jest aktualnie modernizowana. Na
trasie znaleźć się mają przystanki: Międzychód Główny,
Międzychód Letnisko, Kłosowice, Sieraków, Chrzypsko
Wielkie, Nojewo, Ostroróg,
Szczepankowo, Szamotuły
Zachód i Szamotuły. Myślę,
że to bardzo dobra wiado-

mość dla mieszkańców tych
miejscowości, gdyż otrzymają kolejną możliwość na
dojazd do pracy czy szkoły.
W projekcie zamieszczono
również pociągi kursujące
w relacji Międzychód – Poznań. Z założeńwynika, że
pasażerów ma wozić 12 par
pociągów na dobę. Trzymam
kciuki za szybką realizację
odbudowy tej właśnie linii kolejowej. Wiem, że dla
mieszkańców jest ona ważna
i potrzebna.
Z taką samą radością przyjęłam wiadomość, że do Programu zakwalifikował się też
projekt, który ma przywrócić
połączenia pasażerskie do
stolicy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego,
które
Czarnków stracił w 1993 roku.
Projekt zakłada rewitalizację
i przystosowanie do ruchu
pasażerskiego aż dwóch linii kolejowych, a więc 390
na odcinku od Czarnkowa
do przystanku Bzowo Goraj,
a także linii 236, od Bzowa
Goraju do Wągrowca przez
Rogoźno Wielkopolskie. Pozwoli to na utworzenie ciągu
Czarnków – Rogoźno Wielkopolskie – Wągrowiec – Poznań. Planowane jest uruchomienie 10 par pociągów

na dobę w relacji Czarnków
– Rogożno - Wągrowiec –
Poznań lub Czarnków – Rogoźno – Poznań z przesiadką
w Obornikach. Przewidziano
obsługę na minimum 10 przystankach. Są to: Czarnków,
Czarnków Zachodni, Bzowo
Goraj, Lubasz k. Czarnkowa,
Jędrzejewo Wlkp.; Połajewo,
Ryczywół, Rogoźno Wielkopolskie (tutaj przewidziano
modernizację stacji), Runowo k. Wągrowca oraz Wągrowiec Zachód. Pod kolejne
10 przygotowano rezerwę
terenową: Pianówka, Lubasz
Zachód, Prusinowo, Ciążyń,
Skrzetusz, Wiardunki, Kaziopole, Potuły, Runowskie
oraz Wiatrowiec.Podobnie
jak w przypadku Międzychodu uważam, że przywrócenie
połączeń dla tego regionu ma
ogromne znaczenie dla jego
mieszkańców.
Cieszę się, że moje działania mogą być skuteczne.
Jestem przekonana, że obie
inwestycjesą bardzo ważne
z punktu widzenia potrzeb
mieszkańców i regionu w zakresie codziennych dojazdów
do szkół i miejsc pracy czy
dojazdów do Poznania, stolicy naszego województwa.
Poseł RP Marta Kubiak
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leszno

Polonia Mundial 2022

Mamy wspaniałą informację. Piłkarskie rozgrywki Polonia Mundial 2022 odbędą
się w Lesznie! Klub Piłkarski
Polonia 1912 Leszno został
oficjalnym
gospodarzem
Mistrzostw Świata Drużyn
Polonijnych w Piłce Nożnej
w 2022 roku. Turniej planowany jest w terminie od 12
lipca do 17 lipca br.
Wszystkie zainteresowane
drużyny z całego świata zapraszamy do zgłaszania swoich Klubów poprzez formularz zgłoszeniowy w terminie
do 20 kwietnia - zachęca menadżer Klubu Piłkarskiego
Polonia 1912 Leszno- Turniej
będzie doskonałą okazją do
integracji środowiska polonijnego połączonej z rywalizacją sportową w duchu
fair-play. Z pewnością będzie
to największe wydarzenie

piłkarskie w 110-letniej historii naszego klubu, który
w tym roku obchodzi swój
jubileusz.
Starania leszczyńskiego
klubu od samego początku
wspierał poseł naszego regionu Jan Dziedziczak- Przypomnę, że rok temu Leszno
przez kilka dni było stolicą
piłkarskiego turnieju Polonia Euro 2021. Mogliśmy podziwiać drużyny, które na co
dzień reprezentują nasz kraj
poza granicami -powiedział
Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą - Drużyny
te nie tylko działają w sferze
sportu, ale i rozmawiają po
polsku, a w ten sposób kultywują nasze polskie tradycje.
Niech to wydarzenie będzie
wyrazem patriotyzmu i jedności- podkreślał.

Blisko 58 mln zł rządowego wsparcia dla wielkopolskich
samorządów z Funduszu Pomocy dla Ukrainy
Gdy 24 lutego rozpoczęła się
agresja Rosji na Ukrainę polski rząd zareagował natychmiastowo. W przeciągu paru
godzin zorganizowana została pomoc dla osób uciekających przed wojną z Ukrainy.
Przy granicy powstały punkty recepcyjne, ale stopniowo
te działania rozszerzyły się
na cały kraj.
Na terenie województwa
wielkopolskiego funkcjonuje
258 punktów zakwaterowania dla obywateli Ukrainy,
które zostały zorganizowane
prze wojewodę wielkopolskiego oraz we współpracy
z samorządami. Schronienie znalazło w nich około 10
tys. uchodźców wojennych
z Ukrainy.
Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji do dziś blisko
3 mln osób przyjechała do
Polski z Ukrainy od wybuchu
wojny. Z tego szacowana liczba obywateli Ukrainy, która
znalazła schronienie w Wielkopolsce wynosi blisko 200
tys. osób, z czego około 45%
osób z tej liczby przebywa

w Poznaniu i w powiecie poznańskim.
- W pozostałych częściach
województwa rozkłada się
to różnie, zależne jest to od
kwestii gospodarczych, rozwoju przemysłu i tego, gdzie
wcześniej przebywali obywatele Ukrainy.Spora liczba uchodźców znajduje się
w powiecie szamotulskim,
kaliskim oraz konińskim –
poinformował
wojewoda
wielkopolski Michał Zieliński.
Łącznie 57 533 185 zł tra-

fiło do wielkopolskich samorządów na realizację zadań związanych z kryzysem
uchodźczym
spowodowanym konfliktem zbrojnym na
terytorium Ukrainy.
Środki Funduszu Pomocy przekazane dotychczas
jednostkom samorządu terytorialnego zostały przeznaczone m.in. na refundację wydatków poniesionych
przez jednostki samorządu
terytorialnegoze
środków
rezerwy na zarządzanie kryzysowe (644 tys. zł), realizację

zobowiązań wynikających
z 16 porozumień zawartych
przez wojewodę wielkopolskiego z jednostkami samorządu terytorialnego ( 526 tys.
zł), czy też realizację poleceń
wydanych przez wojewodę
wielkopolskiego powiatom
(1, 89 mln zł).W ramach wypłaty świadczeń pieniężnych
z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia
obywatelom Ukrainy przeznaczono już ponad 15,4 mln
zł na podstawie ponad 4 tys.
złożonych wniosków.
Największa część środków
w ramach Funduszu Pomocy
została przeznaczona na wypłatę świadczeń w obszarze
pomocy społecznej – ponad
39 mln zł. Ponadto obywatele Ukrainy złożyli ponad 54
tys. wniosków o jednorazowe świadczenie w wysokości
300 zł.
Do dziś w Wielkopolsce
wydano 92 tys. numerów PESEL. W całej Polsce ta liczba
oscyluje w granicach miliona.
W wielkopolskich przedszkolach i szkołach uczy się około
18 tys. ukraińskich dzieci.

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

STIHL MS-170
pilarka łańcuchowa

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

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.

749,929

535 840 919

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

Kupię Stare monety
z II RP lata 1923-1939

Tel. 519 503 203
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Jak bezpiecznie podróżować z domem na kółkach
W poprzednim felietonie starałem się podać Państwu kilka istotnych rad dotyczących
podróżowania z przyczepą
lub kamperem. Sposobu ładowania bagaży, dodatkowych elementów wyposażenia auta, czy też planowania
podróży. Mówiłem głównie
o wypoczynku w naszym
kraju i jeździe po terenach
raczej płaskich. Dzisiaj jeszcze kilka uwag o podróżowaniu w górach. Ale najpierw
jazda kamperem. Wydawać
by się mogło, że nie różni się
ona zasadniczo od podróżowania autem osobowym.
Otóż nie do końca i choćby
na kilka elementów musimy
zwrócić uwagę. Po pierwsze
prowadzimy pojazd zdecydowanie cięższy. Tu jedna
uwaga, pamiętajmy, jeśli posiadamy Prawo Jazdy kat.B,
ciężar kampera nie może
przekraczać 3,5t. A powracając do tego na co musimy
jeszcze zwrócić uwagę, otóż
bardzo istotnym elementem
w prowadzeniu kampera jest
jego długość. Najczęściej zaczyna się ona w granicach
nieco ponad 5m. Ale mamy
także pojazdy przekraczające
7m., a to już jak dla kierowcy
przyzwyczajonego do typo-

wego auta osobowego spore
wyzwanie. Do tego niekiedy
dochodzi jeszcze dodatkowy
bagażnik na rowery! Kiedy jadąc po normalnej szosie, czy
też po autostradzie nie będziemy odczuwać większych
problemów, to już szukając
miejsca np. na parkingu przy
drodze, musimy pamiętać,
że długość naszego pojazdu
najczęściej nie pozwala nam
na zatrzymanie auta w miejscach, gdzie stają samochody
osobowe. Niekiedy musimy
poszukać
odpowiedniego
pola pomiędzy... tirami! Z kolei jeśli pojazd nie posiada kamery cofania, to wyjeżdżając
tyłem poprośmy o pomoc kogoś z rodziny. Tak postępując
zadbamy o bezpieczeństwo
zarówno nasze jak i innych.
Do tego jeśli wyjeżdżamy
z ciasnej luki, czy uliczki to
długość auta też utrudnia
nam taki manewr. Wtedy
skręcając należy pamiętać
o tym by tylną, mocno wystającą za oś, częścią kampera,
nie zahaczyć innego pojazdu,
czy np. znaku drogowego, co
często się zdarza.
O właściwym pakowaniu
przyczepy kempingowej pisałem w poprzednim felietonie. A jak bezpiecznie roz-

mieścić bagaże w kamperze?
Kilka zasad jest podobnych,
ale nie wszystkie. W przyczepie prawie zawsze mamy tylko jedną oś, z kolei tutaj dwie
i najczęściej dość duży tylny
zwis. Kiedy rozmieszczamy bagaże pamiętajmy żeby
właśnie tej tylnej części nie
przeładować, choć zachęcają
do tego duże luki bagażowe
pod umieszczonym powyżej obszernym łóżkiem. Co
prawda konstrukcja pojazdu
jest przystosowana do takich
obciążeń, ale w instrukcjach
kamperów niekiedy podawana są limity obciążenia
tyłu. W dodatku źle zapakowane auto prowadzi się mało
komfortowo. Stąd ważne jest

również równomierne rozmieszczenie ciężaru po obu
stronach auta. Do tego tak
jak w aucie osobowym nie
możemy żadnych przedmiotów pozostawić we wnętrzu
luzem. To wręcz śmiertelne
niebezpieczeństwo! Sprzątamy także wszystkie naczynia
z kuchenki gazowej i zlewozmywaka. Chowamy drobiazgi ze stolika i siedzisk.
Również niczego nie pozostawiamy na podłodze.
Z kolei przedmioty schowane w tylnym kufrze powinny być przymocowane,
choćby po to żeby nie zniszczyć innych znajdujących się
tam typowych elementów
wyposażenia fabrycznego.

Jeśli na zewnątrz wieziemy
rowery, sprawdźmy czy są
odpowiednio przymocowane.
Na koniec kilka uwag
pomocnych podczas jazdy
w górach. Kiedy w tak wymagającym terenie ciągniemy przyczepę pamiętajmy,
że musimy właściwie ocenić
strome podjazdy. Jeśli w aucie
mamy skrzynię biegów manualną to wystarczy odpowiednio zredukować przełożenia. Tu często najbardziej
odpowiedni jest trzeci bieg.
Jeśli nawet nie będziemy jechać zbyt szybko to unikniemy na podjeździe redukcji,
która zawsze jest nie lada
wyzwaniem. Jeżeli natomiast
mamy skrzynię automatyczną to w zasadzie nie mamy
takich problemów, ale odpowiednio manewrując pedałem gazu, możemy naszej
skrzyni nieco pomóc. Z kolei
ostre zjazdy to też wyzwanie
dla zestawu auto – przyczepa.
Co prawda nowoczesne przyczepy mają hamulce najazdowe, ale przy długich zjazdach
grzeją się i ich sprawność,
szczególnie przy mocno zużytych elementach, może
spadać. Natomiast już samo
cofanie takiego zestawu na-

wet w płaskim terenie często
przekracza umiejętności kierowcy, a terenie górski staje
się wręcz ryzykowne. Zatem najlepiej wtedy wypiąć
przyczepę, ręcznie obrócić
i ponownie po przestawieniu
pojazdu, spięć z autem. Podczas tego manewry pamiętajmy o właściwym operowaniu
hamulcem ręcznym w przyczepie.
Z kolei jazda kamperem
po górach wymaga od nas
jedynie odpowiedniego posługiwania się biegami, przy
czy automat sam za nas ten
problem powinien rozwiązać. Oczywiście cały czas
pamiętamy o tym, że to pojazd długi wymagający uwagi
w zakrętach. Podobnej oceny
wymaga także zestaw, auto –
przyczepa.
W obu przypadkach przypomnijmy także o tym, że
w terenie górzystym będzie
wydłużać się droga hamowania.
Myślę, że tych kilka kolejnych uwag pomoże nam
szczęśliwie dotrzeć na kemping. A do tematu rozplanowania sobie pobytu na kempingu powrócimy za tydzień.
Tekst: Andrzej Błaszczak
Zdj.: Hieronim Dymalski

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
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

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

WYKŁADZINY
DYWANY

Wolsztyn ul. Dworcowa 19
Usługi związane z montażem wykładzin

REKLAMY I OGŁOSZENIA:
powiaty@wp.pl
tel. 608 321 611

Bosch Car Service FLOREK
ul. Rakoniewicka 27, 64-050 Wielichowo

telefon: 61 443 30 88
e-mail: florekwielichowo@bosch-service.pl
florekpgo.bosch-service.pl
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Czy pojazdy tylko elektryczne?
W poprzednim artykule dotyczącym zmian w motoryzacji zaczęliśmy analizować
problemy związane z autami
elektrycznymi. Przy czym
określenie auta elektryczne
nie zawsze powinno nam się
kojarzyć jedynie z pojazdami wyposażonymi w zespół
akumulatorów i napędzany
prądem silnik. Ale do tego tematu jeszcze powrócę.
Na razie zajmijmy się szeroko rozumianą obsługą aut
elektrycznych. Ich serwisowanie to zupełnie nowe wyzwanie dla warsztatów. I nie
chodzi tu jedynie o wiedzę
potrzebną do prawidłowej obsługi takiego auta, ale przede
wszystkim o kwestie związane
z bezpieczeństwem mechaników. Przeciętny użytkownik
takiego samochodu nawet nie
musi sobie zdawać sprawy jak
skomplikowane są to zagadnienia. W niektórych autach
układy baterii mają napięcie
nawet w okolicy 800V. Zatem
występuje tu już bezpośrednie zagrożenie życia. Stąd po
to żeby wykonać jakiekolwiek czynności przy takim
pojeździe konieczne jest wyjęcie głównego bezpiecznika
i założenie tzw. „kłódki” która
uniemożliwi samoczynne od-

bezpieczenie całego układu.
Oczywiście potrzebne są dla
mechaników nie tylko specjalne szkolenia, po których
zadaje się egzaminy, ale w
perspektywie konieczna jest
zmiana w metodach nauki w
tym zawodzie. A już dzisiaj
ktoś, kto nie posiada specjalnego certyfikatu wydawanego
po wspomnianym przed chwilą szkoleniu nie ma prawa naprawiać aut elektrycznych.
Obostrzenia dotyczą także
specjalistycznego wyposażenia warsztatów w akcesoria,
bez których nie wolno zaczynać żadnych czynności przy
takich autach. Natomiast
naprawy związane z systemami akumulatorów mogą
być przeprowadzane tylko w
specjalnych centrach, które
dopiero powstają. Tam samochód najpierw umieszcza się
w tzw. „Strefach kwarantanny” gdzie odizolowany od otoczenia pojazd jest przez jakiś
czas jedynie monitorowany, a
dopiero potem przystępuje się
do pracy.
Zatem jak widać choćby tylko w zakresie serwisowania
aut elektrycznych wyzwań
jest bardzo wiele. Z kolei na
końcu życia takiego auta pojawia się zupełnie nowa i kosz-

towna procedura, recyklingu
modułów z akumulatorami.
Jeszcze istotna uwaga, już
teraz wiemy, że zalecenia
mówią o tym, iż osoby z rozrusznikiem serca nie powinny
pracować przy serwisowaniu
takich aut, a związane jest to
z występowaniem dużych pól
elektromagnetycznych.
Wielu ekspertów twierdzi,
że skupienie się branży motoryzacyjnej jedynie na produkcji aut wyposażonych w zestawy akumulatorów i silnikami
elektrycznymi, jest błędem.
Argumentują oni, że tak jak w
każdej branży, paleta powinna

być zdecydowanie szersza. W
taki rozumowaniu prym wiodą przede wszystkim firmy japońskie. Pod koniec roku 2021
Toyota, Lexus, Mazda Subaru,
Yamaha i Kawasaki zawarły
porozumienie o wspólnym
rozwijaniu napędów alternatywnych. Wcześniej jeden z
głównych dyrektorów Toyoty – Shigeki Terashi na jednej
z konferencji powiedział, że
koncern, który reprezentuje,
w okresie najbliższych 30 lat
będzie oferował swoim klientom auta z takimi napędami,
jakich będą oni oczekiwać, od
silników spalinowych, przez

hybrydy, hybrydy plug – in,
elektryki, aż po ogniwa paliwowe.
Ogniwa paliwowe. Kiedyś
pewne eksperymenty między
innymi prowadził Opel, ale
badania zostały zaniechane.
Natomiast Toyota od kilku
lat ma w swojej ofercie model
Miray, który w ubiegły roku
doczekał się już drugiej generacji. Niezwykle ciekawa konstrukcja, która udowadnia, że
powolne działania w zakresie
zmiany napędów i rozbudowania infrastruktury związanej z dystrybucją wodoru,
może przynieść oczekiwany
skutek. Zalet sporo, a tankowanie trwa około 4 minuty!
Zasięg 650 km.
Napęd wodorowy to także
świetna alternatywa dla samochodów dostawczych.
Być może zdziwiło Państwa, że do wspomnianego
wcześniej porozumienia japońskich koncernów przystąpiły także firmy głównie
produkujące motocykle. Otóż
nie bez powodu, pracuje się
w nich obecnie nad jednośladami także z napędem wodorowym. Japonia dość energicznie przygotowuje się do
tej technologii i ma już ponad
160 stacji z tym paliwem. A na

całym świecie jest ich ponad 2
tyś. Oczywiście na początku
problemem jest sam wodór,
ale i z tym w Japonii sobie
poradzono. W roku 2019 w
stoczni w Kobe zwodowano
pierwszy z serii tzw. wodorowców, czyli statków przystosowanych do transportowania wodoru. Ten skroplony
gaz sprowadzany będzie z Australii. A tam już przygotowują się do tego przedsięwzięcia.
W Melbourne zbudowano
w porcie zbiorniki do przechowywania wodoru. Z kolei
energię do wytworzenia tego
gazu Australijczycy uzyskają z
gazyfikacji węgla brunatnego.
A tak na marginesie co dzieje się z pomysłem na gazyfikację węgla w Polsce?!
Do aut elektrycznych jeszcze powrócimy, bo samochód
napędzany jedynie silnikiem
elektrycznym wcale nie musi
być pozbawiony małego silnika spalinowego, który w sytuacjach krytycznych spełni rolę
generatora prądu. Tak twierdzą właśnie w Japonii. To zupełnie inna filozofia niż w Europie i warto się jej przyjrzeć.
My zrobimy to już w kolejnym
felietonie.
Tekst: Andrzej Błaszczak
Zdj.: Hieronim Dymalski
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GMINA RAKONIEwice

Gala sportów walki MMA - K1 Sparta MMA 2 - powrót króla
Sportowe emocje, rozlew
krwi, piękne hostessy, spektakularne widowisko i wspaniała publiczność. Tak w skrócie
można opisać Galę Sportów
Walki MMA, która odbyła się
w minioną sobotę w Rakoniewicach.
23 kwietnia 2022 roku, na
Hali Widowiskowo - Sportowej w Rakoniewicach, odbył
się event pod nazwą SPARTA MMA II „Powrót Króla” GALA sportów walki MMA K1.
W oktagonie mogliśmy zobaczyć 18 zawodników, którzy
walczyli między sobą. Każda z
walk była dosyć zaskakująca,
ponieważ niektóre z nich kończyły się przed końcem regulaminowego czasu. MMA to
połączenie wszystkich sztuk
walki. Rzuty, ciosy, kopnięcia,
duszenia, dźwignie - sport
dla prawdziwych twardzieli,
który zyskuje coraz większą
popularność w naszym kraju.
Wydarzenie uświetnił Koncert Hans Solo (Przemysław
Frencel) w repertuarze Pięć
Dwa z Poznania.
Wychodząc
naprzeciw
oczekiwaniom mieszkańców
Gminy Rakoniewice, władze
miasta postanowiły zorganizować tego typu wydarzenie
właśnie w Rakoniewicach.
Zobaczyć mogliśmy dziewięć emocjonujących pojedynków a w nich rękawice
skrzyżowali: W zawodowym

MMA - Mikołaj Krukowski vs
Mateusz Rycak (84 kg) -Piotr
Golon vs Wincenty Wrześniowski (84 kg) W amatorskim MMA - Kamil Wałęsa vs
Krystian Patalas (75 kg) - Jonasz Metelski vs Dawid Borzęcki (77 kg) - Zenon Ficner
vs Sebastian Ratajczyk (60.5

kg) - Waldemar Karkocha vs
Mikołaj Szymański (61 kg) Dominik Skotarek vs Damian
Rurkowski (66 kg) - Daniel
Smolarek vs Mateusz Kucharek (84 kg) oraz pojedynek w
formule K1 - Kacper Hozakowski vs Dawid Uzarczyk (84
kg).

„Witaj Maj, piękny Maj”
231 lat temu, 3 maja 1791 r.,
Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez
aklamację ustawę rządową,
która przeszła do historii
jako Konstytucja 3 Maja. Była
drugą na świecie i pierwszą
w Europie ustawą regulującą
organizację władz państwowych, prawa i obowiązki
obywateli. Artykuł trzeci
dokumentu potwierdzał prawo mieszczan m.in. do samostanowienia w istotnych
sprawach. Święto Konstytucji 3 Maja, to jedno z najważniejszych świąt związanych
z niepodległością narodu
polskiego.
3 maja 2022 roku o godzinie
11:30 w kościele parafialnym
pw. św. Marcina i Stanisława
Bpa. w Rakoniewicach, odby-

ła się uroczysta msza święta
w intencji Ojczyzny. Po mszy
zgromadzeni
mieszkańcy
i goście, w towarzystwie Młodzieżowej Orkiestry Dętej
z Rostarzewa oraz pocztów
sztandarowych,
przemaszerowali na rakoniewicki

rynek. Tutaj władze Gminy
Rakoniewice, z Burmistrzem
Gerardem Tomiakiem na czele, oraz zgromadzone delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Pamięci
i Wolności.
Zdjęcia: Rakoniewicki Ośrodek Kultury

Imprezę oficjalnym patronatem objął Burmistrz Rakoniewic Gerard Tomiak. Nad
całością przygotowań czuwał
Zakład Usług Komunalnych
w Rakoniewicach z Kierownikiem obiektu sportowego Michałem Serwą na czele. Dziękujemy również Radnym Rady
Miejskiej Rakoniewic, których
w dniu Gali reprezentował
Wiceprzewodniczący Marek
Maćkowiak.
To wyjątkowe wydarzenie
udało się zorganizować dzięki
Magdalenie i Pawłowi Kaufmann, właścicieli Kaufmann
Enterprises. Sponsorem Gali
było W.P.I.P. Sp. z o.o. Sp. k.generalny wykonawca Inwestycji budowlanych i hal z Dariuszem Stasikiem i Januszem
Signeztkim na czele.
Sukces to składowa wielu
czynników i co najważniejsze
wielu ludzi - ludzi, bez których ta impreza, by się nie
udała i nie odbyła. Ludzie Ci
zasługują na szczególne brawa, owacje i gratulacje bo bez
nich w pojedynkę ta gala nie
ujrzałaby światła dziennegomówi Paweł Kaufmann - właściciel Kaufmann Enterprises
i organizator wydarzenia.
Galę Sportów Walki MMA K1-SPARTA MMA II: Powrót Króla, zorganizowaną w Rakoniewicach można zdecydowanie
nazwać sukcesem.
Fot. UMiG Rakoniewice / O. Kaczmarek

Wygrani walk gali Sparta MMA
To była na pewno jedna z najbardziej nieprzewidywalnych gal. Dominik Skotarek (amatorskie
MMA 66 kg) wygrał z Damianem Rurkowskim. Niestety, pierwsza walka nie trwała zbyt długo,
ponieważ zakończyła się już w pierwszej rundzie. Dominik wygrał przez KO 40 sekundzie.
W kolejnej walce mogliśmy zobaczyć Mikołaja Szymańskiego i Waldemara Karkocha (amatorskie MMA 61 kg). W pierwszej rundzie pojedynku wygrał Mikołaj poprzez duszenie gilotynowe.
Mateusz Kucharski stanął w oktagonie naprzeciw Daniela Smolarka (amatorskie MMA 84 kg).
Zwycięzcą okazał się Mateusz Kucharski przez TKO w pierwszej rundzie 2:26
Walka Jonasza Metelskiego i Dawida Borzęckiego (semi pro MMA 77kg) jednogłośną decyzją
sędziów zakończyła się zwycięstwem Dawida Borzęckiego.
W kolejnym pojedynku zmierzyli się Dawid Uzarczyk i Kacper Hozakowski (semi pro K1 84 kg).
Jednogłośną decyzją sędziów zwyciężył Dawid Uzarczyk.
Walka Zenona Ficnera i Sebastiana Ratajczyka (semi pro MMA 60,5kg) zakończyła się jednogłośną decyzją sędziów dla Sebastiana Ratajczyka.
Pojedynek Kamila Wałęsy z Krystianiem Patalasem (semi pro MMA 75 kg) wbudził najwięcej
kontrowersji i szumu medialnego. Walka pozostaje no contest przez rozcięcie łuku brwiowego
Krystiana Patalasa wywołane nieintencjonalnym faulem.
Piotr Golon zmierzył się z Wincentym Wrześniowskim (pro MMA 84 kg).
Zwyciężył Piotr Golon przez KO w pierwszej rundzie 0:53
Ostatnią walką było starcie Mateusza Rycaka i Mikołaja Krukowskiego (pro MMA 84 kg).
Zwyciężył Mikołaj Krukowski przez TKO w pierwszej rundzie 1:00 (niedopuszczenie do dalszej
walki przez rozciętą powiekę). _

______________________________

Wyniki Gali SPARTA MMA 2 - POWRÓT KRÓLA
1) Damian Rurkowski vs Dominik Skotarek (amatorskie MMA 66 kg)
zwycięża Dominik Skotarek przez KO w pierwszej rundzie 0:40
2) Mikołaj Szymański vs Waldemar Karkocha (amatorskie MMA 61 kg)
Zwycięża Mikołaj Szymański poprzez duszenie gilotynowe w pierwszej rundzie 1:31
3) Mateusz Kucharski vs Daniel Smolarek (amatorskie MMA 84 kg)
zwycięża Mateusz Kucharski przez TKO w pierwszej rundzie 2:26
4) Jonasz Metelski vs Dawid Borzęcki (semi pro MMA 77kg)
Zwycięża jednogłośną decyzją sędziów Dawid Borzęcki
5) Dawid Uzarczyk vs Kacper Hozakowski (semi pro K1 84 kg)
Zwycięża jednogłośną decyzją sędziów Dawid Uzarczyk
6) Zenon Ficner vs Sebastian Ratajczyk (semi pro MMA 60,5kg)
Zwycięża jednogłośną decyzją sędziów Sebastian Ratajczyk
7) Kamil Wałęsa vs Krystian Patalas (semi pro MMA 75 kg)
Walka pozostaje no contest przez rozcięcie łuku brwiowego Krystiana Patalasa wywołane nieintencjonalnym faulem
8 ) Piotr Golon vs Wincenty Wrześniowski (pro MMA 84 kg)
zwycięża Piotr Golon przez KO w pierwszej rundzie 0:53
9) Mateusz Rycak vs Mikołaj Krukowski (pro MMA 84 kg)
zwycięża Mikołaj Krukowski przez TKO w pierwszej rundzie 1:00
(niedopuszczenie do dalszej walki przez rozciętą powiekę)

45. Biegi 3 majowe za nami!
Po dwuletniej pandemicznej
przerwie o godzinie 15:00
w rakoniewickim parku rozpoczęły się 45. Biegi 3 Majowe. Piękna pogoda, wysoka
frekwencja uczestników oraz
pozytywny nastrój tego dnia,
sprawiły, że było to kolejne
udane przedsięwzięcie.
W 45. Biegach z okazji Święta 3ego Maja wzięło udział
prawie 400 uczestników. Na
każde dziecko na mecie czekał
pamiątkowy medal i dyplom
za uczestnictwo oraz woda
i słodki rogalik. Dla dorosłych
przygotowaliśmy 2 kilometrową trasę Nordic Walking.
W trakcie imprezy dla naszych najmłodszych czekały liczne atrakcje takie jak:
dmuchańce, gry i zabawy czy
fotobudka. Kolorowym za-

kończeniem biegów był festiwal kolorów. Dzieci wyrzuciły
w górę kolorowe proszki Holi,
które utworzyły piękne wielobarwne chmury, a przede
wszystkim uśmiech i radość
na twarzach młodszych jak
i starszych. Galeria zdjęć
z tego wydarzenia na stronie
rakoniewice.pl
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W rakoniewickiej hali widowiskowej odbyła się po raz
pierwszy GALA SPORTÓW
WALKI MMA w kategorii
SPARTA MMA-2. Podczas
ważenia była okazja do rozmowy z zawodnikami oraz
z organizatorami MMA.
Paweł Kaufmann z Poznania -organizator Gali
Organizujemy w małych
miejscowościach turnieje
lokalnie. Chcemy aby wykazała się umiejętnościami
młodzież z terenów małych
miasteczek takich jak np.
Rakoniewice. Dajemy możliwość młodym mężczyznom
promować się. Wszędzie
tam będziemy gdzie władze
lokalne będą dla naszych
turniejów przychylne. Takie
wydarzenia odbywają się
z korzyścią dla obydwu
stron. W Rakoniewicach
planuję współpracę długofalową i mam nadzieję,
ze będzie to wydarzenie

cykliczne. Ze swojej strony
mogę powiedzieć, że kiedyś
też walczyłem na Gali tak,
że mam jakieś doświadczenie w tym kierunku. Co do
frekwencji to zdarzało się,
że przyjeżdżali zawodnicy
z całej Polski. Dzisiaj np.
są z Krakowa, Rzeszowa
i Gdyni. Ponieważ jestem
z Poznania więc liczę na
zwycięstwa również zawodników z Poznania.
Mikołaj Krukowski z Nowego Tomyśla
To już jest któryś turniej
w której startuję. Przed tym
Startowałem jako ambasador a dzisiaj będzie to moja
pierwsza walka zawodowa.
Liczę na zwycięstwo i na
dalsze starty.
Damian Rutkowski z Żodynia k/ Wolsztyna
Będę dzisiaj walczył jako
amator na Gali a ogólnie
czwartą w mojej karierze.

W poprzednich pojedynkach dwie wygrałem a jedną
przegrałem. Jutro liczę na
zwycięstwo, ponieważ przyjechali moi kibice, którzy
będą mnie wspierali.
Michał Serwa- kierownik
hali sportowej w Rakoniewicach
Zorganizowanie Gali MMA
zainicjował burmistrz Rakoniewic dr. Gerard Tomiak
i zaproponował panu Koufmanowi aby Gala odbyła się
w naszej hali sportowej. Dalej
potoczyło się już formalnie wyraziłem zgodę i stąd
ta Gala w Rakoniewicach.
Uważam że ta Gala rozrusza
młodzież z naszego miasteczka i okolic. Odbędzie się
dziewięć walk każda po pięć
rund i liczę na duże emocje
sportowe. Bilety zostały już
wykupione a więc zapowiada
się hit tego miesiąca.
Fr. Gwardzik

„Uroki” korporacyjnej rzeczywistości
na Dyskusyjnym Klubie Książki
„Korporacja” MaxaBarr’ego,
była tematem dyskusji, podczas kwietniowego (26.04.)
spotkania
Dyskusyjnego
Klubu Książki. Opisana w powieści korporacja Zephyr jest
firmą, w której pracownicy
nie potrafią odpowiedzieć na
pytanie, co tak właściwie tam
robią. Autor dokonał wnikliwej analizy współczesnej
zbiurokratyzowanej rzeczywistości. Czarny humor autora, wywołuje u czytelnika
skrajne odczucia, od niedowierzania, poprzez przerażenie, że coś takiego może mieć
miejsce, do rozbawienia.
Prześmiewczy obraz zwyczajów i absurdów codzienności
pracy w korporacji, gdzie pracowników nazywa się „listą
płac” lub „zasobami”, sekretarkę zwalnia się za nieosiągnięcie celów, które nigdy nie
zostały sprecyzowane, gra
się w tzw. „pulę nieboszczyka”, czyli obstawia za 10 dolarów kolejnego zwolnionego,
a awantura o brakującego
pączka jest przyczyną wyrzucenia winowajcy z pracy. Czy
głównemu bohaterowi, który
pierwszego dnia pracy, staje
się świadkiem tej absurdalnej
sytuacji, uda się przeciwstawić zasadom panującym w
korporacji i obalić system?
Książka napisana lekko, z
humorem. Warta przeczy-

tania. Polecamy szczególnie
tym, którzy zastanawiają się
nad podjęciem pracy. Miłym
punktem tego spotkania była
dyskusja nad tym, jak realizują się panie, które są już
na emeryturze i do pracy nie
chodzą. Jedna z pań „deka-

kowiczek”, oprócz czytania
książek oddaje się malowaniu i na spotkanie przywiozła
swoje prace, które mieliśmy
okazję podziwiać, za co serdecznie dziękujemy.
Gminna Biblioteka Publiczna
w Rakoniewicach
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Wieści z biblioteki
Z okazji „Światowego Dnia
Książki” w naszej bibliotece
odbył się konkurs „Prawda
czy Fałsz?”. Konkurs został
zorganizowany wspólnie ze
Szkołą Podstawową w Trzcielu. W konkursie udział wzięła
klasa szósta naszej szkoły.
Uczniowie mieli za zadanie
wykazać się wiedzą z: literatury, historii, geografii i
biologii. W trakcie konkursu
była bardzo zaciekła rywalizacja w atmosferze bardzo
fajnej zabawy.
Odbyło się także spotkanie z grupą przedszkolną
„Nutki”. Na spotkaniu dzieci
miały okazję poznać, jak powstaje książka i jak należy ją
szanować. W trakcie tej wizyty, dzieci usłyszały również
książkę Zofii Staneckiej „Basia i kask” oraz obejrzały teatr kamishibai według scenariusza Juliana Brudzewskiego
„O panach Palcach”.
Z okazji „Międzynarodowego Dnia Ziemi” Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy
w Trzcielu i uczniowie klas
I - III Szkoły Podstawowej w
Trzcielu dzięki uprzejmości naszego Nadleśnictwa w
Trzcielu mieli okazję to święto spędzić w plenerze nad Jeziorem Żydowskim w Trzcielu. Pracownicy Nadleśnictwa
w Trzcielu przygotowali bardzo ciekawy i wyczerpujący
program edukacyjny na te
spotkania. W trakcie wycieczek dzieci miały okazję
zobaczyć żerowiska bobrów,
które zamieszkały przy Jeziorze Żydowskim. Uczniowie
mieli okazję poznać różne
techniki rozpoznawania wieku drzew oraz ich gatunki,

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel
Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Trzcielu Uchwały Nr XXXII/243/2022 z dnia 12 kwietnia
2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel.
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 46 ust. 1 pkt 1 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze
zm. 2389) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium w tym opracowania prognozy
oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany studium.

jak również zobaczyć szkodniki leśne. Ważnym elementem wycieczki było wspólne
sadzenie sadzonek różnych
drzew oraz pokaz wykorzystania w służbie leśnej drona. Kolejną niespodzianką
był pokaz samochodu Straży

Leśnej patrolowo – gaśniczego naszego Nadleśnictwa w
Trzcielu. Dzieci zobaczyły,
jak działa taki pojazd. Również możliwość skorzystania z lornetek dała uczniom
obejrzenia gatunków ptaków,
które żyją na naszym terenie.
Ważnym elementem spotkania była rozmowa na temat
prawidłowego zachowania
w lesie i szanowania takiego
skarbu, jakim są nasze lasy.
Na koniec każdego spotkania,
odbyło się wspólne ognisko
z pieczonymi kiełbaskami i
grami edukacyjnymi . Bardzo
dziękujemy
Pracownikom
Nadleśnictwa w Trzcielu
za tę wspaniałą edukacyjną
przygodę oraz upominki dla
wszystkich dzieci.

Zmianie podlega Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Trzciel (uchwalone uchwałą Nr XIV/126/00 z dnia 25 lutego 2000 r. zmienione
uchwałami Rady Miejskiej w Trzcielu: Nr XXX/241/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r., Nr
IV/25/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. i Nr VIII/45/2015 z dnia 29 maja 2015 r., NR
XIV/115/2020 z dnia 21 maja 2020 r. oraz będącym w trakcie zmiany, we fragmencie
geodezyjnym Jasieniec w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XXV/191/2021
z dnia 12 sierpnia 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel) we fragmencie
obrębu geodezyjnego Brójce.
Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany studium i prognozy. Wnioski należy
składać w terminie do 12 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul.
Poznańska nr 22, na piśmie, ustnie do protokołu w sekretariacie urzędu oraz za pomocą
środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@trzciel.pl.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Trzciela.
Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego
dalej „RODO”, informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia
RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te
pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w
toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest
Burmistrz Trzciela. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w
Trzcielu za pomocą e-mail: dpo@trzciel.pl.
Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach
sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych
osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.
Burmistrz Trzciela
Jarosław Kaczmarek
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Sportowa Majówka w Zbąszyniu
Sportowy weekend majówkowy w Zbąszyniu rozpoczął
się w piątek, 29 kwietnia po
południu. Na Orliku przy
Zbąszyniance
rozegrany
został 9. Nocny Turniej Piłki Nożnej „Kuvert Cup”. Aż
czternaście zespołów wystartowało w tegorocznej
edycji turnieju. O puchary
walczyli: Sezonowcy, LPNW
Relax, Auto-Handel Fiedorowicz, Borowiki, Forever
Young, Remiza Team, Spoceni w Lodówce, Pickles, RJ,
Gustaw, Ave Zenit, Pogoń Boruja oraz dwie drużyny sponsora imprezy, Firmy Kuvert
Polska Sp. z o.o.
Początek to pojedynki
w czterech grupach. Awans do
dalszej gry uzyskały po trzy
z każdej grupy. Kolejny etap
turnieju toczył się już systemem pucharowym - zespół
przegrywający
spotkanie
odpadał z turnieju, wygrany
pozostawał w grze o medale.
Emocji jak zwykle nie brakowało, kibice z pewnością nie
narzekali na brak wrażeń.
Podczas turnieju panowała
iście piknikowa atmosfera.
Przygotowany poczęstunek
z grilla zachęcił zespoły i ich
kibiców do oglądania przebiegu turnieju na kocach rozkładanych przed orlikiem.
Dalsza, pucharowa część
gwarantowała ciekawe pojedynki i zacięte mecze.
Ostatecznie w półfinałach
spotkały się zespoły Remiza
Team i Spoceni w Lodówce,
w drugim LPNW Relax i Forever Young. W pierwszym
meczu o awansie do finału
decydowały, po bezbramkowym remisie w regulaminowym czasie gry, rzuty
karne. Tutaj minimalnie lepsza okazała się drużyna Remiza Team wygrywając 5:4
ze Spoconymi w Lodówce.
Drugi półfinał był równie
emocjonujący, LPNW Relax
zameldował się w finale po
pokonaniu Forever Young 2:1.
W meczu o brązowe medale
Forever Young pokonali Spoconych w Lodówce 3:1. W finale LPNW Relax zwyciężyli
Remizę Team 2:0, tym samym
zostając mistrzami tegorocznego turnieju nocnego.
Startujące zespoły otrzymały puchary, a cztery najlepsze dodatkowo okolicznościowe medale ufundowane
przez firmę Kuvert Polska Sp.

z o.o. Dziękujemy sponsorowi oraz sędziom i animatorom za pomoc w organizacji
i przeprowadzeniu turnieju.
Poniżej cztery najlepsze
zespoły 9. Nocnego Turnieju
Piłki Nożnej „Kuvert Cup”.
1. LPNW Relax
2. Remiza Team
3. Forever Young
4. Spoceni w Lodówce.
W sobotnie przedpołudnie,
30 kwietnia, na zbąszyńskich
kortach przy ul. 17 Stycznia
kontynuowaliśmy sportową
majówkę. Punktualnie o godz.
10.00 otworzyliśmy oficjalnie tegoroczny sezon tenisa
ziemnego, turniejem pod
taką właśnie nazwą. Cieszy
nas ogromnie rekordowa frekwencja – piętnastu uczestników zgłosiło się do walki
o pierwsze punkty rankingowe w tym roku. Poza miejscowymi amatorami tenisa gościliśmy zawodników
i zawodniczkę z Drezdenka,
Obry, Poznania, Wolsztyna
i Zbąszynka.
Od początku gra była zacięta ponieważ tym razem
przegrany mecz eliminował
z dalszego udziału w turnieju.
Nikt więc się nie oszczędzał
i nie odpuszczał. Ostatecznie
do meczów półfinałowych dotarli w sobotę Dawid Furman,
Filip Fujak, Adrian Najbor
i Tomek Prońko. W pierwszym półfinale Dawid Furman
pokonał Filipa Fujaka 6:2,
w drugim Adrian Najbor
pokonał Tomka Prońkę 6:4.
W małym finale ostatecznie lepszy okazał się Tomek
Prońko, wygrywając z Filipem Fujakiem 6:4, 3:6, (12:10).
W finale Adrian Najbor pokonał Dawida Furmana 6:4, 6: 3.
Gratulujemy i zapraszamy
na kolejny turniej tenisa już
21 maja, mamy nadzieję na
równie wysoką frekwencję.
Oto czterech najlepszych
tenisistów.
1. Adrian Najbor, Zbąszyń.
2. Dawid Furman, Przyprostynia.
3. Tomek Prońko, Drezdenko.
4. Filip Fujak, Stefanowo.
Kolejną atrakcją minionego weekendu był zorganizowany również w sobotę, 30
kwietnia, Wiosenny Spacer
z Psem. Z wiosennej aury
skorzystało blisko czterdziestu właścicieli swoich
ukochanych czworonogów.

Spacer tradycyjnie kończył
się na campingu Przy Baszcie,
gdzie czekało na wszystkich
jeszcze mnóstwo atrakcji.
Dla psów, niespodzianki
w postaci karmy i misek oraz
specjalnych gryzaków przygotowanych przez „wigorowych” seniorów. Właściciele
mogli posłuchać o pracy psów
ratowników, pracy psów po
specjalnych szkoleniach prowadzonych w ośrodku szkolenia psów w Zbąszyniu oraz
o psiej naturze i jego właściwym wychowaniu. Jeśli natomiast wśród uczestników
znalazł się ktoś jeszcze nie
miał własnego psa, zyskał
niepowtarzalną szansę na
zaadoptowanie zwierzaka.
Wśród spacerowiczów były
bowiem wolontariuszki ze
schroniska w Nowym Dworze, które zachęcały do zabrania zwierzaków pozostających pod opieką schroniska.
Dwóch przedstawicieli było
obecnych na spacerze. Mamy
nadzieję, że już znalazły albo
niedługo znajdą kochające
domy dla siebie. Dla najmłodszych, którzy spacerowali
z psami przygotowane były
warsztaty plastyczne przez
zbąszyńską bibliotekę, nikt
więc się nie nudził.
Dziękujemy
wszystkim
uczestnikom oraz tym, którzy pomogli w przygotowaniu
i przeprowadzeniu Wiosennego Spaceru z Psem.
Na zakończenie majówki, w środę, 3 maja, odbył się
RAJD ROWEROWY Z BIAŁO-CZEROWONĄ. Pogoda
dopisała więc i frekwencja
rowerzystów na wydarzeniu
również. Na trasie królowały kolory biało-czerwone.
Rowery przystrojone w barwy narodowe, tak jak i stroje
uczestników. Rowerzystów
na starcie przywitał Burmistrz Zbąszynia Tomasz
Kurasiński a nad bezpieczeństwem podczas całego rajdu
czuwał Komendant Komisariatu Policji w Zbąszyniu Marek Madaj. Współorganizatorem rajdu było Towarzystwo
Gimnastyczne Sokół. Serdecznie dziękujemy uczestnikom oraz wszystkim, którzy włączyli się w sprawnym
przebiegu wydarzenia.
Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki
i Rekreacji dziękuje wszystkim
za wspólnie spędzoną majówkę.
Super, że byliście z nami!
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Porozumienia o współpracy partnerskiej
na „Szlaku Wikliny” podpisane
We wtorek, 26 kwietnia
w Urzędzie Gminy Miedzichowo podpisano porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą
Miedzichowo a Partnerami
projektu pn. „Szlak Wikliny”.
Porozumienie zawarte zostało w związku ustanowieniem
punktów turystycznych na
Szlaku Wikliny i w celu ich
obsługi na terenie Gminy
Miedzichowo. W imieniu
Gminy Miedzichowo porozumienie podpisał, pomysłodawca projektu dr Stanisław
Piechota, Wójt Gminy Miedzichowo. A w imieniu partnerów:
a Agnieszka Grocholska –
Leśna Farma,
a Jolanta Gibaszek – Koło
Gospodyń Wiejskich “Kwiat
Jabłoni” w Jabłonce Starej,
a Wiesława Kuska – Zagroda
„U Kuski”,
a Alina Seal – Slow Las,
a
Piotr Lengowskiego –
Pszczelarz „Pod Lipą”.
a Kinga Słobodzian – Leśna
Koziarnia
a Roman Ginter – Strusie

„U Sołtysa”
Każdy z punktów będzie dostępny dla zwiedzających
w terminach:
a Koło Gospodyń Wiejskich
“Kwiat Jabłoni” w Jabłonce
Starej – 1 maja 2022 r., w godzinach 15:00 – 17:00
a Zagroda u Kuski – 3 lipca/4
września 2022 r., w godzinach 12:00 – 15:00
a Leśna Farma – 7 maja/4
czerwca/2 lipca/6 sierpnia/3
września 2022 r., w godzinach 10:00 – 14:00
a Slow Las – 14 maja/11
czerwca/9 lipca/13 sierp-

nia/10 września 2022 r., w godzinach 10:00 – 14:00
a Pszczelarz „Pod Lipą”– 8
maja/12 czerwca/10 lipca/14
sierpnia/11 września 2022 r.,
w godzinach 10:00 –13:00
a
Leśna Koziarnia – 14
maja/11 czerwca/9 lipca/13
sierpnia/10 września 2022 r.,
w godzinach 10:00–12:00
a Strusie „U Sołtysa” – 15
maja/19 czerwca/24 lipca/21
sierpnia/18 września 2022 r.,
w godzinach 12:00–18:00
Serdecznie zapraszamy do
zapoznania się z informacją
o każdym z punktów.

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
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GOŚĆ Porannej Rozmowy Radia Poznań

Papież do tej pory nie nazwał Rosji agresorem

Poniżej pełny zapis rozmowy:
Cezary Kościelniak: Ojciec
Wojciech Surówka niedawno obronił doktorat z filozofii rosyjskiej, jest specjalistą
do spraw wschodu, Rosji,
Ukrainy, przez wiele lat był
dyrektorem
dominikańskiego Instytutu świętego
Tomasza w Kijowie. Chciałbym porozmawiać o relacjach kościoła, szczególnie
papieża Franciszka na wojnę
na Ukrainie. Kilka dni temu
papież odpowiadając na pytanie, dlaczego nie wymienia nazwiska prezydenta
Rosji powiedział: „papież
nie wymienia nigdy głowy
państwa, a tym bardziej kraju, który jest większy od jego
głowy państwa”. Jak rozumieć tę wypowiedź?
o. Wojciech Surówka: Ta wypowiedź wpisuje się w długoletnią tradycję dyplomacji
watykańskiej, która jakby nie
wymienia nazwy agresora
czy nie wymienia z imienia
agresora w przypadku jakiś
konfliktów czy wojen. Jest to
tradycja poparta wielowiekowym doświadczeniem Stolicy Apostolskiej. Natomiast
wydaje mi, że w dzisiejszych
czasach szczególnie widać,
że akurat taka pozycja Stolicy Apostolskiej znajduje coraz mniejszą aprobatę świata, który właśnie obserwuje
tę politykę. Szczególnie jest
to tak dotkliwie widoczne
w sytuacji, kiedy mówi to ojciec święty Franciszek, który
zawsze był przedstawiany
i sam wielokrotnie podkreślał,
że nie jest dyplomatą, ale jest
przede wszystkim pasterzem.
Jest właśnie tym takim głosem
prorockim w świecie i mówi
to, co jest niepopularne, a tu
w przypadku wojny, która się
toczy na Ukrainie, papież
idzie za tą linią dyplomacji
watykańskiej
prezentowaną przez kardynała Parolina

i przez Stolicę Apostolską
i z jednej strony taka tradycja
jest Stolicy Apostolskiej takiego reagowania na konflikty.
A czy jednak nie uważa ojciec, że nie wszystkie tradycje są dobre? Czy ta tradycja
nie powinna być jednak skorygowana? Bardzo krytycznie patrzymy na Piusa XII,
który nie reagował wydaje
się wystraczająco mocno,
choć wiemy, że coś robił,
to jednak nie reagował wystarczająco mocno na kwestię niemiecką. Czy jednak
Watykan wyciągać z tego
wniosku zwłaszcza, że jak
się wydaje, taka jest wola
większości wiernych? Sensus fidei ma tu też pewne
znaczenie, prawda?
Wydaje mi się, że tak i to, że
papież potrafi zmienić zdanie na temat swojej reakcji
na temat wojny na Ukrainie
widać po tej XIII stacji drogi
krzyżowej, kiedy miała ona
wyglądać inaczej. Nie tylko
te dwie panie: Ukrainka i Rosjanka miały nieść krzyż, ale
miały też wypowiedzieć pewną kwestię o bratnich narodach i po naciskach ze strony
ambasady ukraińskiej przy
Stolicy Apostolskiej, pana
ambasadora Andrieja Jurasza
i również po interwencji nuncjusza apostolskiego w Kijowie, widać, że zostało cos
zmienione. Te panie poszły,
ale tego tekstu, który był najbardziej bolesny dla Ukraińców, już nie było, więc widać,
że pod naciskiem opinii, tych,
którzy najbardziej w tej wojnie cierpią papież, Watykan
czy Stolica Apostolska potrafią tutaj zmieniać swoją reakcję i wydaje mi się, że trzeba
przemyśleć głęboko, czy rzeczywiście tak ma wyglądać
polityka Stolicy Apostolskiej
i jest to słuszne pytanie. Ja nie
jestem dyplomatą, nie jestem
też watykanistą, natomiast
wiele lat spędziłem na Ukrainie i wielu z intelektualistów
ukraińskich jakby jasno oczekuje od papieża, że nazwie
agresora, bo cały czas Ukraińcy czują, że są stawiani na
równi z agresorem, że jest to
jakiś konflikt między dwoma
stronami, równoważny i obie
strony są agresorami.
Pewne gesty dzieją się. Kardynał Krajewski, który katolickie Triduum spędził
w Kijowie - z jednej strony to
przejmujące zdjęcie klęczącego kardynała nad dołami
śmierci w Buczy, z drugiej
strony drugie zdjęcie - zdjęcie gdzie wraz z nuncjuszem
i biskupem przełożonym
Ławry Peczerskiej - dopowiedzmy to jest monaster ortodoksów prawosławnych
obrządku cerkwi należącej
do patriarchatu moskiewskiego - to jest pewien problem, pewien zgrzyt, prawda?
Tam jest nie tylko ich wspólnie zdjęcie, bo wizyta mogła
się dokonać, ważne w jakim

Fot. Stefano Spaziani (PAP/DPA)

Ojciec Wojciech Surówka specjalista od spraw wschodu,
Rosji i Ukrainy - odniósł się
także do polityki Watykanu
i faktu, że papież do tej pory
nie nazwał Rosji agresorem.
Trzeba przemyśleć głęboko,
czy rzeczywiście tak ma wyglądać polityka Stolicy Apostolskiej i jest to słuszne pytanie. Ja nie jestem dyplomatą,
nie jestem też watykanistą,
natomiast wiele lat spędziłem
na Ukrainie i wielu z intelektualistów ukraińskich jakby
jasno oczekuje od papieża, że
nazwie agresora, bo cały czas
Ukraińcy czują, że są stawiani
na równi z agresoremm - mówił ojciec Wojciech Surówka.
Pozycja Stolicy Apostolskiej
znajduje coraz mniejszą aprobatę świata. Szczególnie jest
to dotkliwie widoczne w sytuacji, kiedy ojciec święty Franciszek sam wielokrotnie podkreślał, że nie jest dyplomatą,
ale jest przede wszystkim pasterzem - mówił w porannej
rozmowie dominikanin ojciec
Wojciech Surówka.

celu ta wizyta się odbyła.
Mamy tylko komentarz zamieszczony na stronie Ławry i komentarza jest taki, że
podczas tego spotkania nuncjusz apostolski zapewnił biskupa Pawła - przełożonego
Ławry, że żadna ze wspólnot
w wyniku tej trudnej sytuacji
społecznej, która ma miejsce
na Ukrainie, żadna ze wspólnot kościelnych nie będzie
dyskryminowana niezależnie
od tego, gdzie się znajduje
i w jakiej sytuacji się znajduje, czyli innymi słowy jest
zapewnienie biskupa Pawła,
czyli również patriarchatu
moskiewskiego, że również
ich wspólnota nie będzie dyskryminowana w jakikolwiek
sposób ze względu na to, że
zwierzchnik tego kościoła patriarcha Cyryl - wprost popiera inwazję Rosji na Ukrainę.
Chciałbym trochę wykorzystując, że ojciec zna filozofię
Rosji, zna też ojciec prawosławie, zapytać, czy ta postawa patriarchy Cyryla wynika
z takiego prostego postkagiebowskiego - powiedziałbym - eurodowodu cerkwi
moskiewskiej, czy też jest to
szczególny przypadek personalny. Po prostu zdarzył
się taki człowiek o takich
specyficznych preferencjach
politycznych, który został
właśnie patriarchą i tak się
to dzieje? Innymi słowy, czy
możliwy byłby do wyobrażenia sobie inny scenariusz
reakcji cerkwi prawosławnej
moskiewskiej?
Tutaj się oprę na opinii nie
mojej, ale Sergieja Czapnina
- jednego z publicystów rosyjskich, wieloletniego redaktora
naczelnego oficjalnego czasopisma patriarchatu moskiewskiego, który właśnie jakiś
czas temu wydał książkę na
temat przemian, które działy
się w latach 90. i na przełomie
XXI wieku w patriarchacie
moskiewskim i on mówi, że
reforma wewnętrzna nie jest
możliwa.

Dlaczego, jak to argumentuje?
To nie jest przypadek tylko jednej osoby - patriarchy
Cyryla, ale jest to przypadek
struktur, absolutnie - według
niego - nieewangelicznych,
przesiąkniętych
duchem
światowym i zależnych od
władzy państwowej.
Duchem światowym, czyli
przedłużmy to na taki język
świecki, chodzi o to, że chodzi o pieniądze.
Tak, pieniądze, biznesy, układy z oligarchami, zależność od
władzy państwowej.
Czyli można potwierdzić,
te informacje, które chodzą
o patriarsze Cyrylu, że poza
działaniem duszpasterskim
zajmował się także handlem
paliwem, tytoniem, handlem alkoholem, to jest coś,
co można mu przypisać.
To są jakby rzeczy zbadane
przez rosyjskich publicystów
i one są powszechną wiedzą.
To nie jest jakaś wiedza tajemna, wystarczy otworzyć jakąkolwiek stronę internetową
rosyjską i poczytać na temat
patriarchy Cyryla. On jest jednym z jednym z największych
oligarchów rosyjskich.
Czyli jest po prostu graczem
politycznym. Proszę ojca,
wyobraźmy sobie taką sytuację - oby doszło do niej jak
najszybciej - powojenną. Jak
będzie się - ojca zdaniem rysował potencjalny obraz
podziałów w świecie prawosławia po tej wojnie, bo
zdaje się, że on już teraz jest
bardzo podzielonym światem, ale czego możemy się
spodziewać?
To jeszcze trochę potrwa, ja
nie jestem takim optymistą co
do rychłego zakończenia wojny na Ukrainie.
To może inaczej, czy centrum prawosławia poza tym
symbolicznym
centrum,
które jest w Konstantynopolu, można sobie wyobrazić,

że ono będzie już nie w Moskwie, ale w Kijowie?
Ono powinno być w Kijowie.
Ruś Kijowska to jest jak gdyby
centrum słowiańskiego prawosławia i dlatego to również
jest walka o Kijów i o to, kto
jest spadkobiercą Rusi Kijowskiej. Moskwa cały czas uważa, że oni są spadkobiercami,
jednak, kiedy powstawała Ruś
Kijowska, kiedy powstawał
monaster peczerski, kiedy
powstawała sofia kijowska, to
w Moskwie niczego nie było.
Był las i pole, więc to centrum powinno być w Kijowie
i mam nadzieję, że będzie,
że będzie ten środek ciężkości przesuwał się w kierunku
Ukrainy ze względu na świat
prawosławny, ale jest jeszcze
jeden bardzo ważny aspekt
to są grekokatolicy. Ja osobiście uważam, że arcybiskup
większy Światosław Szewczuk - jego kościół powinien
zostać podniesiony do rangi
patriarchatu, że nie wystarczy
już temu kościołowi, który
przelał krew, tytuł kardynała
dla głowy tego kościoła, ale
ten kościół przygotowuje się
od lat do tego, by być patriarchatem, czyli samodzielnym
kościołem obrządku wschodniego i wydaje mi się, że to
powinno już dawno być, ale
w czasie wojny...
To też trochę pytanie retoryczne, dlaczego głowa
kościoła katolickiego nie
skorzysta właśnie z okazji,
aby też nadać większą rangę
temu kościołowi właśnie teraz, w tym momencie, kiedy
by mu to bardzo pomogło.
Wydaje mi się, że cały czas
wchodzą w grę elementy ekumeniczne, żeby nie rozdrażniać patriarchy Cyryla i patriarchatu moskiewskiego. To
wielokrotnie w tym dialogu
ekumenicznym powtarzały
się takie elementy, że jest jeden patriarcha tylko na tamtym terenie.
Myślę, że to jest strasznie
irytujące dla wiernych to

oglądanie się Rzymu na
patriarchat Cyryla. Myślę,
że nie tylko dla wiernych,
myślę, że dla was duchownych też. Jak między sobą
rozmawiacie, jeśli możemy
zdradzić. Też tak krytycznie
jak świeccy podchodzicie do
tych działań właśnie w stosunku do Cyryla.
Ja osobiście utaj jestem przywiązany do tej wizji polityki
watykańskiej, którą prowadził
Jan Paweł II, czyli wzmacnianie kościołów lokalnych jak
najbardziej, nieprowadzenia
dialogu nad głowami wspólnot małych i ograniczenie
się do dialogu z Moskwą, ale
żeby jak najbardziej wspierać
wszystkie małe wspólnoty lokalne i ich dążenia wolnościowe również, ale też dążenia
do samodzielności eklezjalnej
i o to chodzi w tym dążeniu
kościoła grekokatolickiego do
bycia patriarchatem. Jasne,
że to czasem jest trudne, ale
gdzie nie ma trudnych spraw.
I szczególnie właśnie w trudnych sprawach papież może
pokazać, czy jest prorokiem
czy jest liderem. Ostatnie pytanie - niestety pielgrzymka
papieża do Kijowa oddala się
w czasie, rosną problemy, by
papież mógł to miasto w najbliższym czasie odwiedzić,
ale pytanie, czy taka pielgrzymka za parę miesięcy
przy takiej narracji, będzie
dalej w Kijowie oczekiwana?
Widać, że jest coraz więcej
problemów i nie są to problemy natury technicznej
czy bezpieczeństwa, bo Boris
Johnson był, nasz premier
był i dało się to zorganizować,
więc tu nie chodzi o to, jak to
technicznie zorganizować.
Nasz prezydent był, była premiera Danii, można powiedzieć, że chyba była większość premierów, no może
nie większość, ale znaczna
część premierów i przywódców państw UE była w Kijowie.
Więc o takiej strony logistycznej to nie ma problemu na
pewno. Jest problem natury
ekumenicznej, jak na to zareaguje patriarcha moskiewski,
bo chyba parę dni temu papież
powiedział, że przyjechałby
do Kijowa, jeżeli byłby tam
dobrze przyjęty przez wszystkich. To możemy się nigdy nie
doczekać.
Co w sytuacji wojennej jest
prawie nie do osiągnięcia.
Na pewno nie będzie dobrze
przyjęty przez wszystkich,
przez okupantów albo tych,
którzy są przychylni tej okupacji, przez wojska rosyjskie,
ale nawet w takich bardziej
spokojnych czasach to nawet Jan Paweł II rzadko było
tak, że jechał do kraju, gdzie
wszyscy go z otwartym sercem przyjęli, więc ja bym był
za tym, by jechać. Naprawdę
Ukraina czeka na taki gest ze
strony ojca świętego i to byłby
naprawdę gest prorocki.
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Wiosna na Międzynarodowych
Targach Poznańskich
Trzeba przyznać, że początek tego roku to czas spotkań
w bardzo wielu branżach.
Po zakończonym w połowie
kwietnia Poznań Motor Show
2022 przyszedł czas na kolejne, branżowe imprezy. Warto je wymienić, a były to:
Expower – Międzynarodowe Targi Energetyki. To
spotkania branży odpowiadającej za całe zagadnienie związane z energetyką
przemysłową, od systemów
sterowania i automatyki, aż
po branżowe zakłady i hurtownie. A wyzwań w czasach
przeobrażania się tego sektora jest bardzo wiele.
Green Power - Międzynarodowe
Targi
Energi
Odnawialnej. Jak sama nazwa wskazuje to impreza
z ogromnym potencjałem.
Odpowiadająca między innymi na pytania pojawiające się
w jednej z najważniejszych
kwestii ostatnich lat, w jaki
sposób uzyskać energię elektryczną nie przetwarzając
w tym celu paliw kopalnych?
Oczywiście wtedy pojawiają
się pytania kolejne, np. jak
uzyskać tą energię w miarę
tanio? Jak zapewnić systemy
docelowej dystrybucji? Jak
skutecznie wykorzystać siły
natury nie doprowadzając
do jej niszczenia? Jak zbilansować ogromne fundusz niezbędne do takich przekształceń? To zaledwie kilka pytań,
ale właśnie na takich targach
jest okazja do wymiany my-

śli, a być może również do
nowych działań.
Instalacje - Międzynarodowe Targi Instalacyjne. Tu
spotkali się głównie producenci. Branża instalacyjna to
szeroko rozumiana dziedzina
odpowiadająca za urządzenia
chłodnicze, grzewcze, wen-

tylacyjne i klimatyzacyjne.
To również producenci pomp
ciepła, czy taż paneli fotowoltaicznych, czyli urządzeń
świetnie wpisujących się
w ekologiczny trend pozyskiwania energii, w tym także
cieplnej.
SAVO - Międzynarodowe

Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa – spotkanie w branży wszelkich
podmiotów produkujących
i handlujących sprzętem
związanym z szeroko pojętym
bezpieczeństwem
i ochroną pracy. Było to także miejsce gdzie wymieniali
swoje doświadczenia specjaliści ze Straży Pożarnej, Policji, i służb ratowniczych.
SEKURAX - Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń.
W jaki sposób strzec naszego
mienia w domu czy w firmie,
żebyśmy mogli spać spokojnie? A jak pojemne jest
zagadnienie
zapewnienia
bezpieczeństwa, można było
zaobserwować na stoiskach,
biorąc po uwagę, że dzisiaj
bardzo często opracowuje
się systemy przeznaczone dla
konkretnych branż. Pamiętajmy też, że w dzisiejszych
czasach chodzi już nie tylko
o bezpośrednie zabezpieczenia, ale także o nasze bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.
Pamiętajmy, że podczas
targowych spotkań w Poznaniu można wymieniać nie
tylko myśli na branżowych
konferencjach, ale co równie ważne, doświadczenia
w zasadzie we wszystkich
dziedzinach naszego życia.
A dzieje się to w prawie zawsze towarzystwie międzynarodowych specjalistów.
Tekst: Andrzej Błaszczak
Zdj.: Hieronim Dymalski

Szparagowe królestwo
Czy lubicie Państw szparagi?
Dla wielu to pytanie retoryczne, bo kiedy nadchodzi
wiosna to czekają z utęsknieniem na szparagi. Te pierwsze to najczęściej nie produkt
polski, a hiszpański, tam bowiem mamy szybszą wegetację stąd na te rodzime zawsze
trzeba poczekać nieco dłużej.
Historia szparaga jako
potrawy jest bardzo długa.
Oczywiście mówimy tu na
początku o zbieraniu tych
dziko rosnących, a potem
o uprawie. Otóż już starożytni Egipcjanie, a potem Grecy
bardzo sobie szparagi cenili.
Natomiast Rzymianie zaczęli je uprawiać. Uważane było
nawet za afrodyzjak, stąd dedykowano je bogini Wenus.
A jak bardzo cenili sobie
ich smak świadczy choćby
starorzymskie przysłowie „Zrób to zanim ugotują się
szparagi”. Odnosiło się ono
do szparagów suszonych.
Ale powróćmy na nasze
ziemie. Czym jest to wspomniane „Szparagowe królestwo”? Otóż dwa powiaty
w naszym kraju mogą do
tego miana pretendować, to
Powiat Wolsztyński i Powiat

Nowotomyski. Z kolei gminę
Przemęt można śmiało nazwać „Szparagowym księstwem”. A to z tego powodu,
że wśród tych najmniejszych
jednostek
administracyjnych przoduje ona w Polsce
w ich produkcji. Uprawia
się tu szparagi na obszarze
ponad 300 ha. Stąd z dumą,
co roku organizuje się tam „Przemęckie Święto Szparaga”. W tym roku odbędzie się
ono 3 czerwca.
Na sklepowych półkach
i targowych straganach najczęściej oferowane są dwie
odmiany szparaga, biała
i zielona. Określenie odmiany jest właściwe, bo to nie
dwa różne gatunki, a różnica

polega jedynie na tym w jakich warunkach były hodowane. Te białe to szparagi
przebywające cały czas pod
ziemią, z kolei zielone rosły
już z dostępem do słonecznego światła. Bardzo rzadko
można kupić szparagi fioletowe, a te zdaniem znawców
są najbardziej intensywne
w smaku. Jeśli chodzi o produkcję, to z roku na rok jest
ona w Polsce coraz większa.
Jak zawsze na początku
sezonu odbyła się „Szparagowa Konferencja Prasowa”.
Tym razem było to już XXVII
spotkanie, a miało miejsce 5
maja w Hotelu Novotel przy
Placu Andersa w Poznaniu. O odmianach, zaletach

zdrowotnych, szparagowych
ciekawostkach,
produkcji
i perspektywach rozwoju
tego rolniczego sektora, mówił na konferencji prof. Mikołaj Knaflewski z katedry
Warzywnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
A zespół kucharzy z Novotelu, w którym odbywała się
konferencja dosłownie wyczarował dziesiątki dań, których głównym składnikiem
były oczywiście szparagi.
Zatem Drodzy Państwo
niech na naszych stołach
także królują szparagi, typowo Wielkopolski produkt.
Tekst: Andrzej Błaszczak
Zdj.: Hieronim Dymalski

Osobista Karta Poznańska
OK Poznań - Osobista Karta
Poznańska - to miejski program zniżek i usług, które
dostępne są dla osób mieszkających w Poznaniu i tu rozliczających swoje podatki. Nie
trzeba być zameldowanym,
ważne jest faktyczne miejsce
zamieszkania w stolicy Wielkopolski. Wśród benefitów są
m.in tańsze bilety i darmowe
wejściówki do miejskich instytucji, zniżki w restauracjach i kawiarniach, a także
w gabinetach kosmetycznych
i medycznych.
Dla osób, które rozliczają
podatki w Poznaniu przygotowano liczne zniżki z wielu
obszarów: Benefity miejskie
- czyli tańsze bilety do miejskich instytucji. Wśród nich
są m.in. bezpłatne wejściówki na zwiedzania grupowe
wystawy “Antoni Gaudi”
w Centrum Kultury Zamek,
oferta specjalna na bilety
wstępu do Palmiarni Poznańskiej czy 30-proc. zniżki przy
zakupie biletów na Poznań
Game Arena. Posiadacze OK
Poznań będą również mogli
raz w roku wejść na miejską
pływalnię oraz lodowisko za
złotówkę; Kultura, sztuka,
rozrywka - to zniżki na wydarzenia kulturalne. W tej
kategorii znalazły się m.in.
tańsze bilety na mecze Lecha Poznań i Warty Poznań,
rabaty na bilety wstępu do
Muzeum Archeologicznego,
Wielkopolskiego
Muzeum
Niepodległości czy też Rogalowego Muzeum Poznania
lub Poznańskiego Muzeum
Pyry; Sport i rekreacja - tu
znajdują się oferty partnerów obejmujące wszelkie
formy aktywności fizycznej,
m.in. centrum fitness, kręgielni czy parku linowego,
a także na rejs morski jachtem żaglowym, Gastronomia
i dietetyka - w tym obszarze
do współpracy zaproszono
restauracje, kawiarnie czy
lokalne bistra. Użytkownicy
OK Poznań mogą skorzystać
z rabatów m.in. w Pyra Barze,
Spaghetterii Avanti, w poznańskich restauracjach Weranda Family lub kupić taniej
Bajgle Króla Jana; Zdrowie
i uroda - to zniżki na wizyty
czy zabiegi w centrach medycznych, m.in. Medicada,
Novina czy Certus lub gabinetach kosmetycznych; Edukacja - czyli zniżki dotyczące ofert edukacyjnych, m.in
tańsze kursy prawa jazdy;
Sklepy i usługi - w
tym obszarze do współpracy zaproszone zostały
lokalne sklepy stacjonarne
i online. OK Poznań zapewnia
m.in. rabaty do księgarni kameralnych, sklepów z odzieżą sportową, tańszy dostęp
do internetu, usługi carsharing czy dostęp do ebooków.
Aplikację można pobrać
na telefon: jest już dostępna
w sklepach Google Play, Apple Store, HUAWEI AppGallery. Można też zarejestrować
się na stronie internetowej
www.okpoznan.pl.
Osoby,
które wolą korzystać z imien-

nej karty użytkownika OK
Poznań, mogą zgłosić się do
jednego z punktów obsługi
klienta: Poznańskie Centrum
Świadczeń - ul. Wszystkich
Świętych 1; Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP - ul. 28 Czerwca
1956 r. nr 404; Wydział Spraw
Obywatelskich i Uprawnień
Komunikacyjnych UMP - ul.
Gronowa 22. We wszystkich
tych miejscach jest dostępna
aktualna informacja o partnerach OK Poznań oraz o benefitach. Ważne: przed odwiedzeniem punktu należy
umówić wizytę - można to
zrobić poprzez stronę ok.poznan.pl. Z OK Poznań mogą
także korzystać osoby, które
z różnych powodów nie będą
mogły osobiście złożyć wniosku o kartę imienną programu w Punktach Obsługi
Klienta. Wystarczy wówczas
pisemne upoważnienie dla
innej dorosłej osoby. Działa również punkt na terenie
Międzynarodowych Targów
Poznańskich, przy ul. Głogowskiej 16, naprzeciwko
Dworca Zachodniego, czynny
pn-pt: 8-16. W tym miejscu
nie trzeba umawiać się na
wizytę. Można tam zarówno
odebrać kartę, jak i wyrobić jej duplikat w przypadku
zgubienia lub zniszczenia
(odpłatnie) oraz złożyć reklamację. Miasto we współpracy
z Centrum Inicjatyw Senioralnych przygotowało także
40 szkoleń (w tym 10 online)
dla osób, które chcą dowiedzieć więcej o aplikacji i sposobach korzystania z niej.
Podczas zajęć będzie można
poznać zasady działania programu - zwłaszcza aplikacji
i strony internetowej. Prowadzący spotkanie pomogą
założyć konto i wyjaśnią, jak
korzystać z OK Poznań.
Aby skorzystać z oferty,
należy mieszkać i potwierdzić rozliczanie podatków
w Poznaniu. Najprościej zrobić to bezpośrednio za pomocą strony internetowej www.
id.poznan.pl. Po dokonaniu
rejestracji otrzymujemy indywidualny i unikatowy login
do miejskich usług świadczonych elektronicznie. Strona
ta pozwala też potwierdzić
status płatnika podatków
w mieście. Dzięki temu można będzie skorzystać z całego
pakietu benefitów - zniżek
i promocji - udostępnionych
w programie OK Poznań.
Roman Szymański
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Imperialna agresja Rosji w latach 2007–2014
Dziś, kiedy Donald Tusk i jego
medialne wzmacniacze wystawiają na Twitterze czy na
łamach tygodnika „Newsweek” cenzurki proputinowskiej
polityki PiS czy politykom
niemieckim, przyjrzyjmy się
temu, jakie mają do tego prawo? Czy nie powinni raczej,
zawstydzeni, skompromitowani całkowicie, milczeć?
Co robili w sprawie Putina,
Ukrainy i przede wszystkim
polskich interesów właśnie
Donald Tusk i jego podwładni, w czasie kluczowym dla
procesu rozzuchwalania imperialnej agresji Rosji: w latach 2007-2014, w okresie od
mowy monachijskiej Putina,
przez agresję na Gruzję, aż po
aneksję Krymu?
Od upadku Związku Sowieckiego, od 1991 roku, pomimo najgorętszych nawet
sporów w naszej polityce
wewnętrznej, obowiązywał
w polskiej polityce zagranicznej pewien minimalny
konsensus, symbolicznie nazywany linią Giedroycia. Najprościej można istotę owej
linii streścić tak: budujmy
najpierw stabilne, jak najlepsze relacje z Litwą, Białorusią
i Ukrainą, żeby zbudować
ostatecznie dobre, stabilne
relacje z Rosją. Nie odwrotnie.
Z Białorusią się nie udało. Nie
z polskiej winy raczej. Z Litwą
bywało trudno, ale w kwestiach polityki międzynarodowej do 2008 roku łączyła nas
z Wilnem bardzo efektywna
współpraca – zwłaszcza we
wspólnym wydaniu prezydentów Lecha Kaczyńskiego i Valdasa Adamkusa. Najważniejsza jest w tym pasie naszych
wschodnich sąsiadów oczywiście Ukraina. I to uznawali
wszyscy kolejni premierzy
rządów RP.
Dopiero rząd Donalda
Tuska w roku 2007 złamał
ten konsensus. Moment był
szczególny. Właśnie na konferencji w Monachium, w lutym owego roku, Putin ogłosił
osobiście, całemu zachodniemu światu, że wypowiada mu
nową zimną wojnę. To było
szokujące, a dla wielu wcześniejszych zwolenników „resetu” w stosunkach z Moskwą
trzeźwiące
oświadczenie.
I właśnie w takim momencie,

Najlepsi pomocnicy Putina. Co robili Tusk i jego podwładni w czasie kluczowym
dla procesu rozzuchwalania agresji Rosji?
po zwycięstwie wyborczym
nad PiS, nowy premier, dla
przekreślenia wszystkiego, co
sobą reprezentowali, także
w zagranicznej polityce, jego
przegrani oponenci i co wciąż
reprezentował
prezydent
Lech Kaczyński, postanowił
udać się w pierwszą podróż
na wschód nie do Kijowa, jak
wszyscy wcześniej polscy premierzy, tylko do Moskwy. Moskwa najpierw! – to było hasło
nowej polityki wschodniej,
jakiej nie żyrowałby wcześniej
nawet rząd Oleksego czy Cimoszewicza.
Oczywiście, można uznać
ten zwrot za wynik racjonalnej kalkulacji, a nie żadnej
polityki nienawiści do wewnętrznych
przeciwników
z PiS. Tak przedstawiało to
dwóch zwłaszcza polityków,
sztandarowych dla rządu PO-PSL. Jeden nie był jeszcze
nawet wtedy ministrem – to
Bartłomiej Sienkiewicz, który
jako publicysta uczynił swym
znakiem firmowym odrzucenie „dogmatu Giedroycia”
i „chłodny realizm” w stosunkach z Ukrainą zwłaszcza.
Drugi, od początku rządów
PO trzymający tekę ministra
spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, znany jest
z tego, że szybciej tweetuje
niż myśli. Jedną wszakże myśl
reprezentuje konsekwentnie:
rozmawiać trzeba z silniejszymi, na słabszych można krzy-

czeć, albo ich zignorować.
Wyłożył to nawet w jednym ze
swych ministerialnych expose
w Sejmie (marcu 2011), kiedy
stwierdził po prostu, że miejsce naszych partnerów w polityce zagranicznej powinien
wyznaczać po prostu poziom
ich PKB: „nasz PKB to jedna
trzecia gospodarki rosyjskiej,
ale przewyższa ukraiński PKB
dwa i pół razy, a litewski trzynaście razy”. Twardy realizm.
Oznaczał on wprost zadeklarowaną stawkę na Moskwę.
Pomarańczowa
rewolucja
skompromitowała się sama.
Stany Zjednoczone wycofały
się z czynnej polityki w Europie Wschodniej. Nikt w Europie nie chce „rusofobicznej”
Polski. To były trzy istotne
argumenty, które miały dodatkowo wspierać ten zwrot.
Te argumenty służyły w istocie rozścieleniu czerwonego
dywanu pod nogami jednego
tylko partnera na wschodzie:
Władimira Putina. Taki wybór miał jednak swoje konsekwencje.
Kiedy Putin, na początku
2008 roku, pierwszy raz przystawił pistolet gazowy premier
Ukrainy, Julii Tymoszenko do
głowy, nowy minister, Radosław Sikorski manifestacyjnie
przyjechał do Moskwy, nie
do Kijowa. „Polska bliżej Rosji
w gazowym konflikcie z Ukrainą” - pod takim tytułem
„Wall Street Journal”, w swej

polskiej edycji komentował
tę wizytę (22 I 2008 roku).
Siergiej Ławrow wykorzystał
ową wizytę, by przekonać
Ukraińców, że gaz z Rosji do
odbiorców w Niemczech czy
Austrii nie musi płynąć przez
Ukrainę, ale można ją ominąć
– przez Polskę. Tak jest: Polska
wystąpiła w tej argumentacji
w tej roli, w jakiej występuje w następnych latach Nord
Stream 2. Oczywiście polski
rząd był tego świadomy, ale
polityka zagraniczna, a nawet polska racja stanu została
przezeń całkowicie podporządkowana logice plemiennej wojny wewnętrznej. Do
jak szokujących rezultatów
to prowadziło, świadczy nie
tylko powszechnie znana
umowa gazowa, podpisana
przez wicepremiera tego rządu, Pawlaka, z Gazpromem.
Przypomnijmy, że w ślad za
Sikorskim do Moskwy udał się
Tusk. W czasie tej wizyty, 10
lutego 2008 roku, Putin miał
zaproponować
polskiemu
premierowi udział w rozbiorze Ukrainy. Tak to relacjonuje Sikorski: „Była to jedna
z pierwszych rzeczy, jakie
Putin powiedział premierowi
Donaldowi Tuskowi w czasie
jego wizyty w Moskwie. Mówił, że Ukraina jest sztucznym
krajem, a Lwów jest polskim
miastem i dlaczego by nie załatwić tego wspólnie.” Tusk
nie odpowiedział. Ale też
z tej nie pozbawionej przecież znaczenia propozycji nie
przekazał żadnej notatki ani
prezydentowi Kaczyńskiemu,
ani nie poinformował o takich
sugestiach Kijowa. Za to, kiedy Sikorski w 2014 roku ujawnił w rozmowie z portalem
„Politico” ten fakt, kompromitujący totalnie Tuska jako
poważnego i lojalnego wobec
własnego państwa polityka,
premier zmusił natychmiast
swojego podwładnego do żałosnego odszczekania niewygodnej informacji.
Jak było naprawdę? Naprawdę było jasne, że Tusk zabiegał o wszystkich sił o to, by
móc udowodnić, że zdoła zaprosić Putina do Polski i pokaże, iż potrafi osiągnąć to, czego
„nieudacznicy” z PiS-u nigdy
nie potrafili: reset z Kremlem.
Na przywitanie Władimira

Putina na polskiej ziemi, na
Westerplatte, 1 września 2009
roku, minister Sikorski ogłosił
w Gazecie Wyborczej” najbardziej haniebny w historii polskiej dyplomacji po 1991 roku
tekst, w którym stwierdził,
iż Rosja nigdy tak jak w tym
momencie nie hołdowała zasadom wolności i demokracji
i nigdy nie była w tak dobrych
stosunkach z Polską. Dlaczego pozwoliłem sobie nazwać
ten tekst tak stanowczo?
W tym samym bowiem czasie,
w końcu sierpnia 2009 roku,
dogorywał w więzieniu moskiewskim prawnik Magnicki,
jedna z najbardziej znanych
na świecie ofiar bezwzględnego reżimu Putina (nieco wcześniej, w urodziny premiera
Putina, zamordowana została
Anna Politkowska). Na ulicach Moskwy przedstawiciele
mniejszości narodowych byli
w tym samym czasie dziesiątkami zabijani przez związaną
z milicją organizację „Białe
Wilki”. Dokładnie też w tym
samym czasie armia rosyjska
na manewrach „Północ” przy
granicy z Polską, ćwiczyła
rozwinięcie akcji po taktycznym ataku nuklearnym na
Warszawę (dziś taki scenariusz bierzemy już na serio…).
Płaszczenie się przed Putinem
w owym momencie miało
usprawiedliwiać to, że udało
się doprowadzić do jego obecności na uroczystościach, które przypominają zasadniczy
fakt historyczny, iż II wojna
zaczęła się od napaści na Polskę. Zatem wygramy ważną
batalie w polityce historycznej! Co jednak powiedział na
Westerplatte Putin? Coś, co
zaszokowało media światowe
(sprzyjające rządowi Tuska
media w Polsce niemal całkowicie ten, najważniejszy
aspekt przemówienia Putina przemilczały): II wojna to
skutek niesprawiedliwego potraktowania dwóch wielkich
państw, Rosji i Niemiec, przez
zwycięskie w I wojnie mocarstwa zachodnie. Niemcy
i Rosja miały pełne prawo się
porozumieć, by tę niesprawiedliwość naprawić… Tyle, jeśli
idzie o sukces w dyplomacji
historycznej. Nas jednak interesuje tutaj sprawa Ukrainy.
Hołdowniczy sposób potrak-

towania Putina przez Donalda
Tuska i ministra Sikorskiego
na Westerplatte kontrastował
najmocniej z lekceważeniem
okazanym przez polskiego
premiera i ministra obecnej
tam również premier Ukrainy,
Tymoszenko. Minister Sikorski w swoim programowym
artykule o nowej polityce
wschodniej nawet nie wymienił Ukrainy – na wschód od
Polski była tylko wielka Rosja.
Radosław Sikorski udzielił
wtedy (31 X 2009) obszernego wywiadu dziennikowi ojca
Rydzyka (tak jest!), „Naszemu Dziennikowi”, w którym
stwierdził z dumą: „Chyba się
nie mylę, że rozróżnienie na
fazę piastowską i jagiellońską
naszej strategii narodowej
właśnie ja wprowadziłem do
dyskusji publicznej”. Oczywiście reprezentował tę słuszną
fazę, „piastowską”, oznaczającą odwrócenie się od „jagiellońskich mrzonek”, czyli
aktywnej polityki wschodniej.
Wschód Europy dla Moskwy
– to jest prosta konsekwencja
tego wyboru.
Tak radykalne odwrócenie
się Polski od Ukrainy miało
na pewno jakiś wpływ na nastroje nad Dnieprem także.
Czy przyczyniło się do ówczesnego zwycięstwa proputinowskiego Janukowycza
nad Tymoszenko w wyborach
prezydenckich? W każdym razie było przez proeuropejsko
nastawionych Ukraińców dostrzegane – boleśnie. „Nowy
układ warszawski” – tak zatytułował jeden ze swoich numerów największy, liberalny
(nie żaden „banderowski”) tygodnik kijowski, „Ukrainśkyj
Tyżdeń”, publikując na stronie tytułowej wielkie zdjęcie
uścisku dłoni Tuska i Putina.
Podtytuł, także na okładce,
dopowiadał: „Rząd Donalda
Tuska popadł w dziwną zależność od Kremla. To stanowi
zagrożenie tak dla Polski, jak
i dla Ukrainy”. Tyle na sam
początek długiej, bardzo długiej wyliczanki. Ciąg dalszy tej
„kroniki wypadków” w tygodniku „WSieci”.
prof. Andrzej Nowak
Historyk, publicysta, sowietolog,
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik pracowni Dziejów Rosji
i ZSRR w Instytucie Historii PAN.

Zatrzymani za powoływanie się na wpływy
Dwie kolejne osoby z zarzutami płatnej protekcji. Śledztwo prowadzone przez CBA
i Prokuraturę obejmuje ponad 20 podejrzanych i zarzuty sięgające ponad 4 mln zł
korzyści majątkowych.
Funkcjonariusze Delegatury CBA w Rzeszowie zatrzymali dwóch przedsiębiorców
zamieszkałych w woj. mazowieckim i zachodniopomorskim. Mężczyźni w Śląskim
Wydziale
Zamiejscowym
Departamentu do Spraw
Przestępczości Zorganizo-

wanej i Korupcji Prokuratury
Krajowej usłyszeli zarzuty
płatnej protekcji. Prokurator
zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze w tym poręczenia majątkowe, zakaz opuszczania
kraju, dozór Policji i zakaz
kontaktowania z innymi podejrzanymi.
Ustalenie
poczynione
w toku prowadzonego postępowania wskazują, że
podejrzani powoływali się
na wpływy w instytucjach
publicznych tj. w urzędzie

miasta i w sądzie rejonowym.
W zamian za korzyść majątkową w kwocie 100 tysięcy
złotych podjęli się bezprawnego załatwienia spraw na
polegających na zwolnieniu
z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości oraz
wydzierżawieniu przez syndyka zakładu produkcyjnego spółdzielni cukierniczej
znajdującej się w stanie upadłości.
Jednocześnie przeszukano
miejsca zamieszkania podejrzanych celem zabezpiecze-

nia dowodów oraz środków
finansowych.
Przeprowadzone
czynności to kolejny etap wielowątkowego
postępowania
dotyczącego
działalności
zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw korupcyjnych. Czyny te polegały
na powoływaniu się w latach
2019 – 2020 w Warszawie
i innych miejscowościach
na terenie kraju, na wpływy
w instytucjach państwowych
i w krajowych jednostkach

organizacyjnych dysponujących środkami publicznymi.
Ponadto członkowie grupy
podejmowali się pośrednictwa w załatwieniu spraw
w zamian za korzyści majątkowe.
Osoby tworzące grupę
przestępczą w samym 2020
roku przyjęły korzyści majątkowe w kwocie ponad 4
mln zł w zamian za podjęcie się załatwienia spraw
w organach ścigania, ministerstwach, urzędach centralnych, sądach, organach

celno – skarbowych oraz
w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.
Aktualnie w sprawie występuje ponad 20 podejrzanych, którym ogłoszono kilkadziesiąt zarzutów
popełnienia
przestępstw
płatnej protekcji, nielegalnego posiadania broni, handlu narkotykami i udziału
w zorganizowanej grupie
przestępczej. Wobec 15 z nich
decyzją Sądu stosowane było
tymczasowe aresztowanie.
Wydział Komunikacji Społecznej CBA
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ZST w grodzisku wielkopolskim

Pożegnanie absolwentów
Dnia 29. kwietnia o godz.
13.00 w Grodziskiej Hali
Sportowej odbyła się uroczystość pożegnania klas maturalnych w Zespole Szkół
Technicznych w Grodzisku
Wlkp. W tym roku, ze względu na zniesienie większości obostrzeń, młodzież ten
ważny dzień w swoim życiu
mogła świętować wspólnie ze
swoimi rodzicami, nauczycielami i dyrekcją szkoły oraz
zaproszonymi gośćmi. Zakończenie roku szkolnego to

czas na podsumowania oraz
przyznanie nagród i wyróżnień.
W tym roku tytułem Najlepszej Absolwentki Szkoły
wyróżniona została Martyna
Szyminczak z klasy 4L technik logistyk, która uzyskała średnią 5,55. Przyznano
także nagrody za 100% frekwencję w czasie czterech lat
nauki, otrzymali je: Weronika Tomaszewska i Nikodem
Grys (IVA technik logistyk
mundurowy) oraz Adam Ra-

dajewski (4E technik ekonomista). Wyróżniono najlepszych absolwentów z gmin
powiatu grodziskiego: Martynę Szyminczak (Grodzisk
Wlkp. śr. 5,55 technik logistyk), Kamilę Rożek (Granowo, śr. 5,06, technik logistyk),
Patryk Kaczmarek (Rakoniewice, śr. 5,20 technik ekonomista), Adam Radajewski
(Wielichowo,śr. 5,44 technik
ekonomista), Dominik Wieczorek (Kamieniec,śr. 4,92
technik ekonomista). Dy-

rektor Zespołu Szkół Technicznych Anna Matysiak
przyznała nagrody specjalne
dla absolwentów aktywnie
działający na rzecz szkoły.
Nagrodzeni zostali: Martyna
Szyminczak, Weronika Tomaszewska, Nikodem Grys,
Hubert Siejek, Adrian Stryburski, Klaudia Balcerek, Weronika Łęcka, Karolina Pilc,
Beata Stróżyńska, Sebastian
Kalitka, Anna Bielerzewska,
Oskar Ceglarek, Julia Zając,
Gracja Stryszak, Łukasz ba-

rański, Klaudia Golczak, Michał Hemmerling, Wiktoria
Skrzypek.
Spółka Gaz– System S.A.
w Warszawie w roku szkolnym 2021/22 w ramach darowizny kolejny raz przekazała
szkole 18.000,00 zł w tym
15.000, 00 zł na zakup wyposażenia do pracowni mechatronicznej oraz 3000,00
na nagrody dla absolwentów.
Podczas uroczystości trzech
najlepszych mechatroników
Adam Gierko, Jakub Kaź-

mierczak, Kacper Niemyt
w ramach w/w darowizny
otrzymali nagrody w wysokości 1000 zł. W imieniu
Spółki Gaz-System S.A.
w Warszawie nagrody wręczył pan Leszka Pytel- Kierownik Terenowej Jednostki
Eksploatacji Węzła Przesyłowego w Lwówku.
Uroczystość
zakończyła się otrzymaniem przez
uczniów świadectw ukończenia szkoły oraz pamiątkowych biretów.
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Święto Narodowe 3-go Maja obchodzone od 1919 roku

Z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku została złożona wiązanka kwiatów przy pomniku na pl Niepodległości w Nowym Tomyślu przez członków Prawo i Sprawiedliwość Gabrielę Więch, Sławomira Adamiaka, Tomasza Wlekłego.

Złożenie wiązanki kwiatów przy pomniku w Opalenicy przez członków Prawo i Sprawiedliwość
Józefa Biegańskiego, Krzysztofa Kolskiego, Romana Chmielowiec,Wojciecha Stankowskiego

