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Partie walczą o miejsca w Sejmie
A Jesienne wybory mogą wstrząsnąć sceną
polityczną. Dlatego w partiach trwa już mobilizacja

Wszystkie ręce na pokład – to
hasło obowiązujące przede
wszystkim w Platformie i SLD.
Pierwsza partia musi podnieść
się po porażce Bronisława
Komorowskiego i przyciągnąć
stracony elektorat. Sojusz wal-
czy z kolei o to, by w ogóle
wejść do Sejmu.

PiS pójdzie za ciosem?
Wyraźnie przyspiesza SLD.
Do11 lipca ma mieć gotowe pro-
pozycje kandydatów w posz-
czególnych okręgach. – Chce-
my stworzyć szeroki, lewicowy
blok, niekoniecznie pod szyl-
dem SLD – mówi Wiesław
Szczepański, szef partii w Wiel-
kopolsce. – Rozmawiamy z oso-
bami spoza partii. Musimy zde-
cydować np. co dalej z Unią Pra-
cy. Na razie umowa koalicyjna
jest wypowiedziana.

A to na razie oznacza brak
„jedynki” na poznańskiej liście
dla Waldemara Witkowskiego
z UP, który miał ją cztery lata te-
mu, ale do Sejmu się nie dostał.
Mandat zdobyła Krystyna
Łybacka, która dziś jest weuro-
parlamencie. Na kogo postawi
więc partia? Z naszych informa-
cjiwynika,żenajwiększeszanse
na pierwsze miejsce listy ma po-
seł Marek Niedbała. Ale wysoką
pozycje ma też dostać poseł Ma-
ciej Banaszak oraz poznańska
radna Katarzyna Kretkowska.
Startować za to nie chce Tomasz
Lewandowski.

Zmiany szykują się także
napoznańskiej liściePO,zktórej
w 2011 r. do Sejmu weszło sześć
osób. Teraz zabraknie europos-
łanki Agnieszki Kozłowskiej-
-Rajewicz,DariuszaLipińskiego,

który odszedł z PO i Arkadego
Fiedlera, który nie chce ponow-
niestartować.„Jedynka”jestjed-
nak raczej pewna dla Rafała
Grupińskiego, szefa PO w regio-
nie. Na drugie miejsce typuje się
BożenęSzydłowską.Wysokobę-
dziezapewneiWaldyDzikowski.
AlenalistachPOmożnaspodzie-
waćsięniespodzianek.Partiaza-
powiada nowe otwarcie – np.
na samorządowców, którzy ma-
jąpodobneprogramyczydziała-
czy społecznych. W kontekście
nowych twarzy w kuluarach pa-
da np. nazwisko wiceprezydent
Poznania Agnieszki Pachciarz.
Kolejka do Sejmu powoli usta-

wia się w PiS, które liczy, że
zdobędzie w okręgu cztery
mandaty. I niektórzy sugerują
zmiany.

– Powinniśmy iść za ciosem
i przełożyć sukces Andrzeja
Dudy – nowej, młodej twarzy
PiS – na lokalne działania. Tu
też należy postawić na świe-
żość – mówi jeden z polityków
PiS. Wśród tych „młodych
twarzy” wymienia się m.in.
radnego Szymona
Szynkowskiego vel Sęka czy
radnego sejmiku Bartłomieja
Wróblewskiego. Ale startować
chce poseł i lokalny lider Tade-
usz Dziuba, który w 2011 r.
miał „jedynkę” listy. Ponadto,
start rozważa np. Zbigniew
Hoffmann z sejmiku i Zbig-
niew Czerwiński, były radny
wojewódzki.

Będą zmiany czołówek
Odmłodzenia i odświeżenia list
można spodziewać się również
w innych okręgach.

Zapowiada się to na liście
PSL w okręgu pilskim, gdzie
o mandat nie będzie ubiegać się
poseł Stanisław Kalemba. – Ma-
my już pewien szkielet list, czy-
li kandydatów na kandydatów
– mówi Andrzej Grzyb, szef PSL
w regionie. – W Pile jednym
z potencjalnych kandydatów
do pierwszego miejsca jest
Krzysztof Paszyk, nowy radny
i przewodniczący sejmiku.
W grę wchodzą też jednak nasi
starostowie.

Tutejsza „jedynka” zmieni
się na liście PO. Dotychczas
miał ją Adam Szejnfeld, ale te-
raz jest w PE. W partii mówi się,
że jego miejsce może zająć po-
słanka Małgorzata Janyska.
Przetasowanie jest możliwe
i w PiS. W 2011 r. pilską listę
otwierał Paweł Szałamacha. Te-
raz część partii krytykuje go
za wyjazd w trakcie kadencji
na kurs na Harvardzie. Być mo-
że więc zastąpi go Maks Kracz-
kowski. Z kolei w SLD cały czas

mocną pozycję ma poseł Ro-
muald Ajchler.

Ciekawa może być rywaliza-
cja w okręgu kalisko-leszczyń-
skim. W PO niezagrożonym li-
derem wydaje się poseł Ma-
riusz Witczak. Ale partia straci-
ła tu dwóch innych kandyda-
tów – Łukasza Borowiaka, pre-
zydenta Leszna i Małgorzatę
Adamczak, burmistrza Śmigla.

– Mamy za to nową posłan-
kę Bożenę Henczycę. Liczę też,
że do Sejmu będzie chciał wró-
cić Jarosław Urbaniak, były pre-
zydenta Ostrowa Wlkp. – mó-
wił nam niedawno Rafał
Grupiński, szef PO.

Poprzeczkę podniesie tu
jednak PSL. Do Sejmu ma star-
tować Andżelika Możdżanow-
ska, senator i minister w kance-
larii premiera.

– Otrzymałam taką propozy-
cję od prezesa i zgodziłam się –
przyznaje. A z naszych infor-
macji wynika, że ma ona spore
szanse na pierwsze miejsce

na liście PSL. W grę wchodzą
też dwaj posłowie – Józef Racki
i Piotr Walkowski.

Pod znakiem zapytania jest
„jedynka” SLD. W 2011 r. był nią
Leszek Aleksandrzak – dziś
mocno krytykowany zapomysł
wystawienia w wyborach pre-
zydenckich Magdaleny Ogórek.
Ponownie startować chce też
Wiesław Szczepański. Szanse
na czołówkę ma radna Karoli-
na Pawliczak. A gdy mowa
o szerokim bloku lewicy, szef
SLD w regionie przyznaje, że
myśli o rozmowach z byłym
europosłem SLD Markiem Siw-
cem. W kuluarach częściej ty-
puje się go jednak do Senatu.

W okręgu konińskim
pierwsze miejsce listy Sojuszu
wydaje się przesądzona dla
wieloletniego posła Tadeusza
Tomaszewskiego. Partia na-
mawia też do startu radnego
sejmiku Kazimierza Pałasza.
Na samorządowców liczy rów-
nież PiS, na którego listach za-
braknie wyrzuconego z partii
Adama Hofmana. Choć „je-
dynką” ma być ponownie po-
seł Witold Czarnecki, mówi się
o wysoki miejscu dla Krzysz-
tofa Ostrowskiego i Zofii Itman
z sejmiku oraz posła Zbignie-
wa Dolaty.

Na mocnej liście zależy tu
bardzo PO. To jedyny wielko-
polski okręg, w którym Broni-
sław Komorowski przegrał
z Dudą. Liderami pozostają po-
słowie Tomasz Nowak i Paweł
Arndt. Z naszych informacji
wynika za to, że niechętna
do ponownego startu jest Irena
Tomaszak-Zesiuk. a

ą

Paulina Jęczmionka
p.jeczmionka@glos.com

Polityka

b Były poseł SLD Wiesław
Szczepański znów wystartuje
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Co najmniej 10
proc. naszych

kandydatów ma
mieć poniżej 30 lat

– mówi szef SLD

A PiS liczy, że dostanie w regionie o połowę
więcej mandatów. SLD chce rozmawiać z Siwcem

b Szymon Szynkowski vel Sęk
będzie „odświeżeniem” PiS?
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b Małgorzata Janyska z PO ma
szansę na „jedynkę” w Pile
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b Senator PSL Andżelika
Możdżanowska chce do Sejmu
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Skomentuj na naszej stronie
Czy wielkopolskie pielęgniarki powin-
ny więcej zarabiać?
www.gloswielkopolski.pl

Już w najbliższy weekend
na Ławicy rozpocznie się Aero-
festival. Zarówno podczas so-
botnich, jak i niedzielnych po-
kazów nad Ławicą zobaczymy
oprócz pokazów międzynaro-
dowych gwiazd podniebnych
akrobacji, przelot czterech sa-
molotów F-16 operujących z ba-
zy w Krzesinach – zapowiedzie-
li organizatorzy Aerofestivalu.

Znany jest już pełen harmo-
nogram imprezy. Zaprezentują
się m.in. maszyny będące na
wyposażeniu angielskiej królo-
wej, tureckich sił powietrznych
i stajni Red Bulla. Jednym z ele-
mentów festiwalu są również
targi branży lotniczej przygoto-
wane przez Międzynarodowe
Targi Poznańskie. Wśród zapro-
szonych firm jest Free Fly Cen-
ter z Leszna, która zaprezentu-
je jak lata się... w symulatorze.
Jest to urządzenie, które gene-
ruje silne strugi powietrza,
dzięki którym można unosić się
w powietrzu. a ą

Organizatorzy odsłaniają
kolejne gwiazdy Aerofestivalu
Rozrywka

Katarzyna Dobroń
k.dobroń@glos.com

Sieja i sielawa to gatunki ryb,
przez naukowców określane ja-
koikonyichtiofaunyjeziorPoje-
zierza Międzychodzko-Siera-
kowskiego.Niewłaściwagospo-

darkarybackaprowadzonawla-
tach80.,aprzedewszystkimpo-
garszającesięwarunkiśrodowi-
skowe wód sprawiły jednak, że
odponad30latgatunkitesąpo-
ważnie zagrożone. Od kilku lat
naukowcy z poznańskiego Uni-
wersytetu Przyrodniczego pra-
cują nad przywróceniem popu-
lacji tych ryb w międzychodz-
kichjeziorach.Realizująprojekt,
który właśnie został nagrodzo-
ny przez Urząd Marszałkowski
WojewództwaWielkopolskiego
wramachkonkursu„Wielkopol-
ska Rybna”. Konkurs miał wy-
różnić operacje, które poprawi-

ły atrakcyjność obszarów ryba-
ckich oraz zależnych od ryba-
ctwa w ramach Programu Ope-
racyjnego Ryby 2007-2013.

Jesienią 2013 roku po raz
pierwszydojeziorGorzyńskiego
iGorzyckiegotrafiło1,1tys.sztuk
narybku siei międzychodzkiej.
Wiosną 2014 roku do stawów
przy Jeziorze Gorzyńskim trafił
z kolei pierwszy wylęg sielawy.

Cykl rozwoju sielawy obej-
muje 2-3 lata, siei zaś 4-5 lat.
Po upływie tego czasu będzie
wiadomo, na ile działania nau-
kowców okazały się skuteczne.
a ą

Przywracają populację siei i sielawy

Międzychód

Krzysztof Sobkowski
k.sobkowski@glos.com

Projekt przywrócenia na tere-
nie Pojezierza Międzychodz-
ko-Sierakowskiego populacji
siei i sielawy otrzymał nagrodę
Urzędu Marszałkowskiego

b Jan Mazurkiewicz pracuje
przy projekcie w Muchocinie
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