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Mimo, że trwa czas epidemii i w wielu zakresach działalność jest ograniczona,
inwestycje realizowane przez samorząd miejski prowadzone są nieprzerwanie

Dworzec na miarę XXI wieku Inwestycje w drogi to zawsze
priorytet

Największą z nich jest oczywiście budowa zintegrowanego
centrum komunikacyjnego,
które powstaje na bazie przebudowywanego i modernizowanego dworca. Efekt prac
jest już widoczny, a ich zakończenie zaplanowano na
polowe października br. - W
tej chwili m.in. montowane są
zadaszenia nad stanowiskami
dla komunikacji autobusowej –
mówi Wojciech Lis, Burmistrz
Wolsztyna i dodaje że prace
przebiegaja zgodnie z harmonogramem.
Remont budynku dworca kolejowego oraz terenów
przyległych sprawi, że miejsce to stanie się przyjazne
podróżnym, turystom. Będzie
wizytówką miasta. Ważne
jest również zintegrowanie
środków komunikacyjnych i
dotyczy to nie tylko komunikacji kolejowej i samochodowej,
ale także rowerowej. Obok
dworca powstanie także wiata
dla rowerów.
Na dworcu obok poczekalni

Od lat niezmiennie ważnymi pozostają inwestycje
drogowe. W tym roku także
ich nie brakuje.

zlokalizowany zostanie także
część gastronomiczna, punkt
informacyjny. Część budynku
uzyska inne przeznaczenie i
pełnić będzie funkcje biurowe
i usługowe. W ramach projektu
powstanie również budynek
usługowy obsługujący podróżnych, w którym będą się mieścić m.in. toalety, bagażownia

Co z pewnością cieszy
mieszkańców Wolsztyna budynek dworca pełnić będzie
również funkcje kulturalną. To
tu powstanie niewielkie kino.
Teren wokoło dworca będzie
zadaszony i dotyczy to nie tylko peronów i stanowisk komunikacji autobusowej, ale także
chodnika przed dworcem.

Nowe boisko we Wroniawach… i to nie koniec
Istotną inwestycją ostatniego czasu była także budowa
boiska wielofunkcyjnego we
Wroniawach. Obok budowy
samego obiektu sportowego
prace obejmowały także wykonanie instalacji oświetleniowej. To nie koniec inwestycji
sportowych przy tutejszej
szkole. W samorządowych planach na ten rok jest wybudowanie trzytorowej bieżni o nawierzchni syntetycznej dookoła boiska (o długości ok. 170 m)
z bieżnią prostą do biegu na 60
m, a także budowa skoczni w
dal i rzutni do pchnięcia kulą.
Powstanie także chodnik,
dalsze oświetlenie, trawniki z

instalacją nawadniającą oraz
nasadzone zostaną drzewa. W
ogłoszonym przetargu termin

Wypoczynek i edukacja czyli
nowości na Szlaku Żurawim
Choć budowa nowego dworca
to największa obecnie realizowana inwestycja, nie jest
jednak jedyną.
Niedawno na nowo zagospoda rowano fragment
Szlaku Żurowaiego, gdzie
powstały trzy altanki, miejsca
do wypoczynku oraz pojawiła się nowe roślinność, w
tym drzewa, których nigdy

dość. We Wroniawach do
użytku oddano nowe boisko
wielofunkcyjne, z którego z
pewnością ucieszą się przede
wszystkim uczniowie tutejszej
szkoły, ale nie tylko.
W planach samorządu jest
wybudowaniu w tym miejscu
także bieżni lekkoatletycznej,
stanowiska do skoku w dal i
rzutu kulą.

realizacja inwestycji wyznaczono na 15 października
2020 r.

Przede wszystkim samorząd
miejski współfinansuje remont
ulicy Lipowej czyli realizacja
zadania „Przebudowa drogi
powiatowej nr 3807P – ul.
Lipowa w Wolsztynie wraz z
remontem odcinka drogi – od
DK 32 do przejazdu kolejowego w m. Adamowo”. To
wspólna inwestycja z powiatem wolsztyńskiem. Na ten
cel z miejskiej kasy przeznaczono 1.044.049,02 zł, czyli
połowę wkładu finansowego
obu samorządów. Dodatkowo
gmina Wolsztyn z własnego
budżetu sfinansuje wykonanie w tym miejscu nowego
oświetlenia drogowego oraz
kanału technologicznego do
sieci światłowodowej.
Inną inwestycję powiatową,
którą finansowo wspiera miejski samorząd jest przebudową
drogi Stara Tuchorza – Kiełpiny – Powodowo. Na ten cel z
budżetu gminy przeznaczono
242.909,70 zł. Całość inwestycji podzielona została na
trzy odcinki. Trzeci z nich,
ten na terenie gminy Wolsztyn,
przebiega od rozdzielni gazu w
Powodowie.
Do końca dobiega inna drogowa inwestycja, już typowo
gminna, a mianowicie budowa
drogi Berzyna – Adamowo.
Na odcinku 585,47 metrów
powstanie droga asfaltowa
oraz ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego (596,16 m),
a także oświetlenie i kanał
technologiczny.
Całość prac kosztować będzie 1.449.086,36 zł z czego

60% stanowi dofinansowanie
pozyskane z Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w
ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Lada moment natomiast
rozpocznie się budowa drogi w
miejscowości Nowy Widzim –
część I”. - W zakresie prac jest
budowa drogi wewnętrznej o
długości 527 metrów wraz z
budową 274-metrową kanali-

zacją deszczową oraz oświetleniem drogowym obejmującym
cały zakres branży elektrycznej. – mówi Burmistrz Wolsztyna Wojciech Lis. W ramach
zadania wykonane zostanie
również przełożenie istniejącej
sieci teletechnicznej. Koszt tej
inwestycji to 705.279,65 zł.
W najbliższych planach jest
również budowa drogi w Wilczu.

Przyszłościowa inwestycja PGK
Wreszcie należy powiedzieć
o olbrzymiej inwestycji
realizowanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej. Jest to projekt
pod nazwą „Modernizacja
i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz
zaopatrzenia w wodę na
terenie aglomeracji Wolsztyn – Siedlec”.
Składają się na niego następujące zadania: budowa instalacji
do przeróbki osadów ściekowych wraz z zasilaniem za
pomocą instalacji fotowoltaicznej na komunalnej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji
Wolsztyński-Siedleckiej; modernizacja centralnej przepompowni ścieków, wymiana
kraty mechanicznej wraz z remontem kanalizacji sanitarnej
metodą żywicznego rękawa
utwardzanego; modernizacja Stacji Uzdatniania Wody
Wroniawy wraz z przebudową
układu zasilania energetycznego i budową instalacji fotowoltaicznej off grid; budowa
sieci wodociągowej Adamowo
Sarny – Wolsztyn jako drugostronne zasilanie w wodę m.
Wolsztyn i wdrożenie systemu
GIS do zarządzania majątkiem
sieciowym spółki.
Projekt uzyskał dofinasowanie z Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko
w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracjach.
Planowany całkowity koszt
realizacji Projektu to 42 839
568, 45 zł z czego wysokość
dofinansowania wyniosła 21
634 831,81 zł.
Celem projektu jest doposażenie oczyszczalni ścieków
w Komorowie w nowoczesną
instalacje do głębokiej alkalizacji osadów ściekowych
i docelowe przekształcenie
osadów w wartościowy nawóz organiczno-mineralny.
Tym samych winien zniknąć

problem osadów ściekowych
jako uciążliwego odpadu a
pojawią się możliwości nowych dochodów z obrotu nawozem. Dodatkowo zostanie
przeprowadzona renowacja
znacznej części, ponad 40 letnich, kolektorów ściekowych
i zmodernizowana zostanie
centralna przepompownia
ścieków.
W zakresie zaopatrzenia
gminy w wodę duże inwestycje planowane są na strategicznej dla regionu stacji
uzdatnia wody we Wroniawach, pojawią się nowe instalacje zabezpieczające proces

na czas zaniku prądu, gwarantujące ciągłość dostaw wody
do mieszkańców. Wszystkie
pompy na ujęciu we Wroniawach zasilane będą za
pomocą energii odnawialnej
ze słońca. Planowana jest
budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 200 kW.
Pobudowana też zostanie
nowa magistrala wodociągowa
z ujęcia we Wroniawach, pozwalająca zwiększyć znacząco
bezpieczeństwo dostaw wody
do miasta i ograniczyć wpływ
zdarzeń awaryjnych – to tzw.
„drugostronne zasilanie w
wodę” miasta.
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Kino na leżakach i samochodowe
Z burmistrzem Rakoniewic, dr Gerardem Tomiakiem rozmawia Franciszek Gwardzik
Początek roku zaskoczył
wszystkich sytuacją pandemiczną. Czy wpłynęło to w
jakiś sposób na realizację
inwestycji w gminie Rakoniewice?
Zaplanowane wcześniej inwestycje do realizacji przebiegły i
przebiegają z godnie z planem.
Zakończyła się budowa drogi
na rakoniewicki stadion, ul.
Sportowej – ponad półkilometrowy odcinek kosztował
ok. 600 tys. zł. Ponadto realizowana jest duża inwestycja
w Rostarzewie -budowa hali
sportowej wraz z zapleczem
przy szkole podstawowej.
Prace przebiegają zgodnie z
harmonogramem i według zapewnień wykonawcy zakończą
się jeszcze w tym roku. Wkrótce rozpocznie się też budowa
dwóch krótkich odcinków
dróg w Jabłonnie – ul. Leśnej
i Brzozowej. Umowę z wykonawcą podpisałem w połowie
kwietnia. Jak będzie wyglądała realizacja innych przedsięwzięć okaże się już wkrótce,
bowiem prognozy związane
z wpływami środków do budżetu gminy w chwili obecnej
nie napawają optymizmem;
może więc nastąpić pewne
spowolnienie gospodarcze
również na terenie naszej gminy. Cieszę się, że z sukcesem
zakończyła się rozbudowa rakoniewickiego przedszkola. Na
wyposażenie, we współpracy
z firmą zewnętrzną z naszej
gminy, udało się zdobyć środki

unijne. Cały czas trwają procedury z tym związane. Smuci
jednak to, że zaplanowane na
1. czerwca uroczyste otwarcie
nowych pomieszczeń nie mogło się odbyć ze względu na
sytuację pandemiczną. Mam
nadzieję, że czas na wspólne
świętowanie nadejdzie jednak
nieco później.
Minął też rok od powstania
Rakoniewickiego Ośrodka
Kultury. Jak ocenia Pań
pracę tej instytucji?
Tak, 1 kwietnia minął rok i to
nie żart związany z tą datą.
I tu szkoda, że nie mogliśmy
fetować pierwszych urodzin.
To był bardzo udany rok dla
ROK-u. Gizela Ziółkowska,
dyrektor placówki, mimo, że
znamy się od lat, zaskoczyła
pomysłami na wielu płaszczyznach działalności kierowanej przez siebie instytucji.
Cieszę się, ze na mapę naszej
gminy po prawie 30 latach od
zaprzestania działalności w
1991 roku, powrócił znowu
Dom Kultury. Szereg sekcji tematycznych, konkursy,
przedsięwzięcia, jakich do tej
pory w gminie Rakoniewice
nie było, spotkały się z tak
entuzjastycznym odbiorem,
np. kino na leżakach, a już za
miesiąc – kino samochodowe.
Co najważniejsze, do działalności ośrodka kultury, wykorzystaliśmy dostępną, własną
bazę lokalową – pomieszczenia w budynku przy ul.

Przykładem niech będzie to,
że w rządowym programie
budowy 100 obwodnic nie
znalazła się inwestycja dotycząca Rostrzewa, Rakoniewic i
Ruchocic. Na pismo w tej sprawie wysłane do Ministerstwa
Infrastruktury otrzymaliśmy
ogólnikową odpowiedź, że
cytuję: w miarę dostępnych
środków finansowych resort
infrastruktury będzie dążył do
zapewnienia coraz większego
bezpieczeństwa i komfortu na
drodze krajowej nr 32”. Ręce
opadają…Cieszy natomiast
to, że z Funduszu Dróg Samorządowych na terenie naszej
gminy, przy prawie dwumilionowym wsparciu z naszego
budżetu, powiat grodziski
będzie realizował warte ponad
20 milionów dwie inwestycje:
kompleksowa budowa drogi
Grodzisk – Gnin oraz odcinek
na terenie gminy Rakoniewice, na drodze Wielichowo –
Wolsztyn przez Tarnowę.

Kościelnej w Rakoniewicach,
wyremontowana została sala
widowiskowa przy ul. Krystyny (dawny Dom Kultury)
oraz w tym samym budynku
salka sekcyjna po pomieszczeniach OPS-u. Ponadto w skład
zasobu lokalowego ROK-u
wchodzi też tzw. „czerwona
szkoła” w Rostarzewie, gdzie
swoją siedzibę ma orkiestra
dęta. Wiem, że Rakoniewicki
Ośrodek Kultury jeszcze nie
raz nas pozytywnie zaskoczy i
z pewnością nie zwolni tempa.
Czy w dalszym ciągu w
planach pozostaje budowa
basenu przyszkolnego w
Rakoniewicach?
Oczywiście. Mam nadzieję, że
nie „odpłynie” nam ta inwestycja (śmiech)…Tak poważnie,
to przygotowywana jest dokumentacja projektowa wraz
ze wszystkimi niezbędnymi
dokumentami do ogłoszenia
przetargu na budowę. Kiedy to
nastąpi, czas pokaże, ale podkreślam, że nie rezygnujemy
z tego przedsięwzięcia. Zdaję
sobie sprawę z szeregu trudności, jakie mogą się pojawić
w związku ze spowolnieniem
gospodarczym i czasem po
pandemii koronawirusa.
Jeśli o trudnościach już
mowa, to jakie dotknęły
gminę Rakoniewice?
Myślę, że takie, jak wiele
innych gmin czy nawet wszystkie w naszym kraju związane

oczywiście z ograniczeniami
we wszystkich aspektach życia
codziennego. Najważniejsza
rzecz to pomoc i wsparcie dla
przedsiębiorców. Rada gminy

podjęła dwie uchwały umożliwiające przedsiębiorcom
skorzystanie z pomocy finansowej na podstawie przepisów
tzw. ustawy antycovidowej.
Nie oznacza to, że ci, których
te przepisy nie obejmują pozostaną bez wsparcia. Na zasadach ogólnych rozpatrzony
zostanie każdy wniosek, w
sposób indywidualny i jeśli
będzie taka potrzeba, podatki
będą umarzane, odraczane,
rozkładane na raty.
Niewątpliwie dużym utrudnieniem jest to, że nasze dzieci
nie chodzą do szkół i przedszkoli, chociaż w ostatnim czasie w ograniczonym zakresie
uległo to niewielkiej zmianie
– zorganizowane są zajęcia
opiekuńczo – wychowawcze,
rewalidacyjne i konsultacje
dla uczniów klas starszych.
Niestety decyzje MEN-u, co
do sposobu prowadzenia zajęć,
mam tu na myśli sposób zdalny, delikatnie mówiąc, dalekie
są od doskonałości. Nikt nie
był na to przygotowany: ani
szkoły, ani nauczyciele, ani
rodzice, nie wspominając o
najważniejszych – uczniach. I
dziś wszyscy mają tej sytuacji
dość.
Od połowy marca sporym
utrudnieniem dla mieszkańców było też ograniczenie
funkcjonowania urzędów.
Również my, pragnąc zapewnić bezpieczeństwo wszystkim, wprowadziliśmy ograniczenia związane z dostępem do
urzędu, nie zaprzestając jednocześnie obsługi mieszkańców.
Myślę, że wszyscy podeszli do
tego z dużym zrozumieniem,
za co dziękuję.
Była już mowa o drogach
gminnych, ale nie zapominajmy o krajówce nr 32
oraz drogach powiatowych i
wojewódzkich.
Tak, nie zapominamy. Jest wiele spraw, które tak mi się wydaje nie zostanie „załatwionych”,
bo ktoś tam, gdzieś tam, albo
nie widzi, albo nie wie, albo
nie chce… Tak to przynajmniej
z mojej perspektywy oceniam.
Jest to nie raz niesłyszany
głos wołającego na pustyni…

27 maja minęła 30 rocznica
pierwszych wyborów samorządowych. Jak Pan ocenia
reformę samorządową i
działalność samorządów
lokalnych.
Wszystko tak naprawdę zapoczątkowała ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990
roku, a to, co się wydarzyło 27
maja tego samego roku było
czymś wspaniałym. To nie
był podmuch demokratycznej
wolności, to było TSUNAMI,
na które złożyła się siła pojedynczych głosów lądujących w
wyborczych urnach. Tak, rodzi
się samorząd lokalny, lokalnie
sam ma się rządzić…i rzeczywiście tak się dzieje. To tutaj,
na miejscu, na tak zwanym
„dole” najlepiej wiemy, co jest
nam potrzebne. To tutaj radni
gminni decydują o powstawaniu kolejnych chodników,
dróg, wszelkich udogodnień,
by TUTAJ – i nie jest to pusty
slogan – po prostu żyło się
lepiej. Lokalność jest, istnieje,
żyje! Ją się po prostu czuje na
każdym kroku, szczególnie
w mniejszych środowiskach,
jakim jest również nasza gmina – Rakoniewice. Z bliska
wszystko przecież widać lepiej, dokładniej, zauważa się
drobne szczegóły, które są
niewidoczne z daleka. Dlatego właśnie twórcom reformy samorządowej zależało
na tym, by problemy, tu, na
miejscu, rozwiązywali ludzie,
tu, na miejscu. Nie Poznań,
nie Warszawa, nie jakiś inny
ośrodek, w którym – być może
– ktoś nawet nie wie o naszym
istnieniu, ale MY, sami, poprzez wybieranych radnych,
wójtów, burmistrzów. Czysto,
prosto, uczciwie, czytelnie.
Bez żadnych algorytmów,
przeliczników, progów wyborczych, metod D’Honta itp.
Działalność samorządu lokalnego to nie burmistrz, wójt,
prezydent wraz z radnymi,
urzędy i urzędnicy, ale przede
wszystkim namacalne efekty
ich pracy i decyzji, które przekładają się drogi, chodniki,
obiekty sportowe, place zabaw,
szkoły, przedszkola, niezbędną
infrastrukturę pozwalającą na
codziennie funkcjonowanie.
Reforma samorządowa zakończyła się pełnym sukcesem,
a ja cieszę się, że mogę być
jej uczestnikiem dzięki zaufaniu, jakim obdarzyli mnie
mieszkańcy miasta i gminy
Rakoniewice.
GWAR
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Władze Leszna złożyły hołd

Prezydent pisze do premiera
Prezydent Leszna Łukasz
Borowiak skierował list do
premiera Mateusza Morawieckiego. Informuje go o
pogarszającej się sytuacji
na rynku pracy, związanej
z wstrzymaniem działalności przez firmę Leithauser i
planowanymi zwolnieniami
w Spinko. - Liczę na zainteresowanie – napisał.
Dwa tygodnie temu wstrzymano produkcję w fabryce Leithauser Polska. Firma wprawdzie formalnie nie
zwolniła pracowników, jednak
ich powrót do pracy stoi pod
dużym znakiem zapytania
wobec złożenia wniosków
o upadłość. Kilka dni temu
zamiar zwolnień zbiorowych
zakomunikowała Powiatowemu Urzędowi Pracy inna duża
leszczyńska firma - Spinko.
Pracę ma tam stracić około
200 osób. Informacje te wywołały reakcję prezydenta
Leszna, który dziś wysłał list
do premiera Mateusza Morawieckiego. Informuje w nim
o pogarszającej się sytuacji
gospodarczej związanej z pandemią, o działaniach pomocowych samorządu oraz o tym,
na co samorząd nie ma wpływu, czyli właśnie decyzjach o
zwolnieniach podejmowanych
przez przedsiębiorców. - Liczę
na życzliwe zainteresowanie
tym tematem - napisał Łukasz
Borowiak.
Oto treść
wystosowanego pisma:
Szanowny Panie Premierze,
epidemia spowodowana wi-

rusem COVID19, której skutków, między innymi dzięki
skutecznym działaniom wielu
instytucji rządowych i samorządowych, doświadczamy w
mniejszym zakresie niż inne
państwa Unii Europejskiej,
przynosi wiele niepożądanych zjawisk. Spowolnienie
gospodarcze, którego skutki
odczuwać zaczyna całe społeczeństwo będziemy zwalczać
prawdopodobnie tak długo,
jak samego wirusa, a przecież
to właśnie od kondycji firm
i lokalnych biznesów zależy
dobrostan wszystkich mieszkańców naszego kraju.
Leszczynianie to ludzie
zaradni, którzy nie czekają na
pomoc tylko sami starają się
rozwiązywać problemy, jakie
niesie dla nich dzisiejsza rzeczywistość - jako władze samorządowe podjęliśmy szereg
działań, aby w tej nowej rzeczywistości nie tylko się odnaleźć, ale również, by pomóc
przedsiębiorcom przetrwać ten
najtrudniejszy moment - zadecydowaliśmy między innymi
o zwolnieniach w podatkach
lokalnych, czynszach pobieranych w lokalach komunalnych,
skutecznie wnioskowaliśmy o
środki, jakie trafią do przedsiębiorców za pośrednictwem
Powiatowego Urzędu Pracy.
Przeanalizowaliśmy również
możliwości inwestycyjne miasta, starając się dostosować
je do obecnej sytuacji i nie
podjęliśmy decyzji o rezygnacji z żadnego zadania z tego
zakresu.
Niestety, jako samorząd
nie mamy możliwości bezpośredniego wpływu na decyzje,

jakie podejmują właściciele
działających na terenie naszego miasta przedsiębiorstw.
W ciągu ostatnich kilku dni
dotarły do mnie informacje,
że w dwóch działających na
terenie miasta firmach [...]
dojdziekilku dni dotarły do
mnie informacje, że w dwóch
działających na terenie miasta firmach [...] dojdzie do
zwolnienia z pracy, łącznie,
czterystu osób. Większość
z nich zostanie najpewniej
podopiecznymi Powiatowego
Urzędu Pracy w Lesznie oraz
leszczyńskiego Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie,
co w obecnej sytuacji stanowić
będzie dodatkowe i poważne
obciążenie dla tych instytucji
- obciążenie, z którym ciężko
będzie sobie poradzić.
W związku z powyższym
czuję się w obowiązku poinformować Pana Premiera o
zaistniałej sytuacji licząc na
życzliwe zainteresowanie się
powyższym tematem.
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z nich zostanie najpewniej
podopiecznymi Powiatowego
Urzędu Pracy w Lesznie oraz
leszczyńskiego Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie,
co w obecnej sytuacji stanowić
będzie dodatkowe i poważne
obciążenie dla tych instytucji
- obciążenie, z którym ciężko
będzie sobie poradzić.
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Radio Elka

Były prezydent krytykuje obecnego
Pierwsza kadencja Rady
Miejskiej Leszna była
najlepszą w jej historii –
mówił w audycji „O tym się
mówi” Edward Szczucki,
pierwszy prezydent Leszna
po powstaniu samorządów.
Zrecenzował on też obecne
władze samorządowe – jego
zdaniem nie funkcjonują
one najlepiej.
W ła śn ie ob cho d z i my 30
rocznicę powołania samorządów. 27 maja 1990 roku
odbyły się wybory do rad miast
i gmin: pierwsze prawdziwie
wolne wybory po upadku
komunizmu. Wybrana wtedy
Rada Miejska Leszna powołała
na urząd prezydenta Edwarda
Szczuckiego; na początku samorządów prezydenci, burmistrzowie i wójtowie byli wybierani właśnie przez radnych. -To
była wspaniała rada, najlepsza
z wszystkich - wspominał
podczas audycji „O tym się
mówi” Szczucki - ludzie, którzy przyszli do samorządu ze

wspólnymi ideami, pracujący
bez żadnego wynagrodzenia,
bo wtedy nie było diet.
Pierwszym miejscem pracy
prezydenta Szczuckiego był
ratusz, bo tam mieściła się siedziba magistratu. Za jego rządów gmach ratusza przeszedł
poważny remont. Zapytany
o obecne prace nad elewacją

były prezydent przyznał, że nie
jest zachwycony. -Kolor jest
kwestią gustu, ale żałuję, że
nie zasięgnięto opinii autorów
poprzedniego remontu - powiedział - boli mnie też, że
wymontowano 20-letnie okna
i wyrzucono je na śmietnik.
Edward Szczucki nie krył
też krytyki pod względem
obecnej kadencji samorządów.
-Ograniczanie jego uprawnień,
zlecanie zadań przez administrację centralną, za czym
nie idą pieniądze to katastrofa
- powiedział. Krytycznie ocenione przez byłego prezydenta
zostały także władze Leszna.
-Próbowałem rozmawiać z
prezydentem Borowiakiem na
początku jego urzędowania,
bo znaliśmy się dobrze z klubu Platformy, ale to nie jest
człowiek, który słucha innych
- stwierdził. Zapytany czego
życzy leszczyńskim radnym
obecnej kadencji odpowiedział
krótko: większej aktywności.
Radio Elka
Fot. Arek Wojciechowski

Władze Leszna oraz przedstawiciele Rady Miejskiej
złożyli wczoraj (28.05) hołd
żołnierzom 86 Pułku Artylerii
Przeciwlotniczej skazanych za
udział w potyczce z żołnierzami Armii Czerwonej na dworcu kolejowym w nocy z 27 na
28 maja 1947 roku. Zginęli bo
bronili Polki, przetrzymywanej przez sowietów.  
Polakom udało się ocalić Zofię Rojuk. W starciu
zginęło trzech żołnierzy sowieckich, natomiast polskich
żołnierzy postawiono przed

sądem. W wyniku rozprawy
sądowej, przeprowadzonej z
pogwałceniem zasad uczciwego procesu, czterech polskich
żołnierzy rozstrzelano, a sześć
innych osób skazano na kary
więzienia.
Karę śmierci ponieśli podporucznik Jerzy Przerwa,
kanonier Władysław Łabuza,
kapral Wiesław Warwasiński,
kanonier Stanisław Stachura.
Kanonier Tadeusz Nowicki
z oddziału wojska i milicjant
Zygmunt Handke otrzymali wyroki 10 lat więzienia.

Feliksa Lisa, który powiadomił kolejarzy i pośrednio
doprowadził do strzelaniny,
skazano na 12 lat więzienia.
W odrębnym procesie na kary
więzienia skazano również
interweniujących funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei:
Ignacego Dworaka i Stanisława Bresińskiego.
O wydarzeniach tych przypomina pamiątkowa tablica
odsłonięta w 2014 roku na
ścianie leszczyńskiego dworca.
Radio Elka

Radni dołożyli na remont SP3
Radni Leszna zdecydowali
o zwiększeniu nakładów
na modernizację budynku
Szkoły Podstawowej nr 3
przy Placu Komeńskiego.
Dodatkowe 1,5 miliona
złotych zostanie wydane
między innymi na prace
izolacyjne i wymianę posadzek.
Kontrakt na budowę nowej
sali sportowej i modernizację
budynku szkoły przy Placu Komeńskiego opiewał na
prawie 15 milionów złotych.
Teraz okazało się, że trzeba
do niego dołożyć jeszcze 1,5
miliona. Wydatek ten był jednym z elementów uchwały
o zmianach w tegorocznym
budżecie, którą rozpatrywała
Rada Miejska Leszna.
O to, na co przeznaczone
mają być dodatkowe środki,
pytał radny Tomasz Mikołajczak (KO). Naczelnik Wydziału Edukacji Lucjan Rosiak

odpowiedział, że już podczas
prac w budynku szkoły okazało się, że niezbędne są roboty
dodatkowe. -Zakładano, że
fundamenty mają metr głębokości, a po wykonaniu wykopów zobaczyliśmy, że mają
dwa metry - mówił Rosiak
- więcej trzeba więc wydać
na izolację budynku. Większy
od zakładanego był też zakres
wymiany podłóg i posadzek
po rozbiórce niektórych mebli
i ścian. Inne konieczne prace
związane były z przeciskami
kanalizacyjnymi. Zwiększyła

się też ilość zakupów wyposażenia, na przykład okazało się,
że potrzebne są kolejne tablice
interaktywne.
Naczelnik Rosiak dodał,
że podczas prac, żeby obniżyć koszty, zrezygnowano
z niektórych rozwiązań, na
przykład planowany szklany
dach zastąpiono tradycyjnym
ze świetlikami, zmieniono też
niektóre rozwiązania dotyczące oświetlenia - dzięki temu
zaoszczędzono prawie 700
tysięcy złotych.
Radio Elka

Pieniądze na ratowanie kościołów
Prawie milion złotych
otrzymają łącznie dwie
parafie w Wielkopolsce na
remont kościołów z Programu Ochrony Zabytków
Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
Niedawno 700 tysięcy złotych z tego samego źródła
trafiło do poznańskiego
klasztoru ojców franciszkanów.
- To kolejne rządowe środki,
które przeznaczamy na remonty ważnych dla naszej kultury
obiektów. Tym razem blisko
milion złotych zostanie skierowane do parafii w Osieku
Wielkim w powiecie kolskim
i Miłkowic w powiecie tureckim. Jestem przekonany, że
ta finansowa pomoc pozwoli
tym obiektom odzyskać dawny
blask - mówi wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.
Teraz 420 tys. zł otrzyma
parafia rzymskokatolicka p.w.
św. Bartłomieja w Osieku
Wielkim w powiecie kol-

skim. Powstanie tego kościoła
szacuje się na 1890 rok, a
przewidziany zakres prac to
między innymi remont ceglanych elewacji i dachów wraz z
wymianą pokryć dachowych,
rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich. Poddane
renowacji zostaną ślusarka
okienna i drzwiowa oraz pojawią się nowe schody przed
wejściem w elewacji frontowej
– zachodniej – oraz przed wejściami bocznymi w elewacji

bocznej północnej. Wykonana
zostanie także izolacja przeciwwilgociowa murów. Prace
obejmą również wykonanie
kanalizacji deszczowej i odgromowej na dachach.
Z kolei 540 tys. zł otrzymała
parafia rzymskokatolicka p.w.
św. Mikołaja w Miłkowicach
w powiecie tureckim. W tym
kościele w latach 2016-2019
wykonano już remont elewacji
frontowej (południowej) oraz
części zachodniej i wschodniej. Ponadto prace związane
były z remontem wieży, dachów kościoła oraz wejściem
i schodami na wieżę. W 2020
roku wyremontowane zostaną
części elewacji zachodniej i
wschodniej oraz prezbiterialnej (północnej). W ramach
prac wykonany zostanie także
system odprowadzenia wód
opadowych.
Dofinansowanie zostanie
zrealizowane z Programu
Ochrony Zabytków.
Anna Czuchra
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
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„Obiecanki cacanki,
a naiwnym trochę radości”
W dniu 29 maja br. w Nowym Tomyślu na pl. Chopina
odbyło się spotkanie władz
powiatu nowotomyskiego
który to reprezentował v-ce
starosta Marcin Brambor
oraz władzą Miasta i Gminy
którą reprezentował burmistrz Włodzimierz Hibner. Było to tzw. spotkanie
samorządowców z prezydentem Warszawy Rafałem
Trzaskowskim z Koalicji
Obywatelskiej.
Jak dla mnie, jest to dziwna układanka samorządów
którymi to rządzą ludzie
którzy ukończyli studia
prawnicze. Ślepy i głuchy
by to zauważył, że jest to
kampania wyborcza a nam
mieszkańcom wciska się kity
pod przykrywką dialogu
i wymiany doświadczeń
samorządowych. Dziwi
mnie, że Pan Trzaskowski
nie potrafił sobie poradzić z
wypływającymi ściekami do
rzeki Wisły które to ścieki
zanieczyściły nasze Morze
Bałtyckie, nie wspominając o
warszawskich kamienicach.
Człowiek ten nie zebrał jeszcze 100 000 podpisów a już
rozdaje pieniądze, lekarzom,
pielęgniarkom i całej służbie
zdrowia ale zapomniał o
tym, że z jego formacji
minister Rostowski powiedział wyraźnie, że pieniędzy
nie ma i nie będzie a to co
obiecuje te 500+ Prawo i
Sprawiedliwość to jest czysta
propaganda przedwyborcza.
Natomiast były premier Tusk
również przed kamerami
telewizyjnymi powiedział, że
proszę mi powiedzieć gdzie
są zakopane pieniądze, to on
je wykopie. Rządzili dwie
kadencje i mamili społeczeństwo, ale na trzecią kadencję
już się nie załapali, ponieważ
społeczeństwo już nie dało
się nabrać na piękne slogany i przed wyborcze hasła.

Można by wiele pisać dając
jeszcze wiele przykładów,
ale część społeczeństwa i
tak tego nie zrozumie. Dziwi
mnie natomiast fakt, że Pan
Marszałek Województwa
Wielkopolskiego Marek
Wożniak z PSL-u tak ubolewa nad budżetem samorządowym, a zapomina skąd
dostaje pieniądze i ile zostało
wybudowanych i wyremontowanych dróg wojewódzkich,
powiatowych i gminnych.
Teraz gdy rządzi Prawo i
Sprawiedliwość pieniądze
się znalazły, a za waszych
rządów jak było to wiemy.
Jako emeryci dostaliśmy podwyżkę emerytury dwa złote i
pięćdziesiąt groszy informując nas pisemnie, a znaczek
już kosztował 3,50 zł. a gdzie
koperta i papier na którym
była informacja o „szalonej”
podwyżce. Nie było wówczas pieniędzy na podwyżki
dla lekarzy pielęgniarek,
salowych, nauczycieli,
policjantów, inwalidów, dla
dzieci niepełnosprawnych.
Teraz tak hojnie potraficie
rozdawać pieniądze wypracowane przez obecny rząd
tłumacząc, że społeczeństwo
musi godnie zarabiać i żyć.
Za waszych rządów wówczas
się tym nie martwiliście.
Można obiecywać gruszki
na wierzbie i złote góry ale
społeczeństwo już tą waszą
szkołę przeszło i nie dało się
nabrać. Natomiast wypowiedz i rekomendacja pana
Trzaskowskiego przez pana
marszałka, że jest to osoba
jedna z najlepszych i najlepiej
przygotowanym fachowcem
pod względem znajomości
przepisów unijnych w Polsce.
Dziwi mnie również przywitanie przez Pana Burmistrza
Włodzimierza Hibnera, bo
nie wiem co pan burmistrz
miał na myśli wypowiadając
takie słowa, że jest to historyczna chwila dla miasta, że

wiele nas łączy i bardzo się
cieszy z przyjazdu Prezydenta Warszawy. Zastanawiam
się czy pan Trzaskowski
przyjechał sam z własnej
woli, czy na zaproszenie
tutejszych władz samorządowych. Wypowiedz pana Trzaskowskiego żeby wstrzymać
przekop mierzei wiślanej i
wstrzymać budowę centralnego portu komunikacyjnego
a pieniądze przekazać na
podwyżki płacowe dla lekarzy i pielęgniarek oraz służby
zdrowia to czysta propaganda
wyborcza. Ale zebrany lud
to kupił. Natomiast co do
obecności sympatyków i
członków Prawa i Sprawiedliwości stojących na uboczu
z transparentem kandydata
i obecnego Prezydenta
Andrzeja Dudy, zostaliśmy
zaatakowani przez jednego z
sympatyków Pana Trzaskowskiego chcącego wyrwać
z rąk jednemu z naszych
uczestników baner. Zamiar
ten nie udał się, ponieważ
nasi sympatycy zapobiegli
i nie dopuścili do dewastacji baneru z wizerunkiem
obecnego Pana Prezydenta. Przykre to jest, że nie
wszyscy ludzie tego spotkania nie potrafili uszanować
demokracji i wybranego
przez społeczeństwo rządu a
przy tym nie kryjąc swojego
niezadowolenia mówiąc to
publicznie.
Na sam koniec spotkania ponownie jeden z sympatyków
pana Trzaskowskiego rzucił
w naszym kierunku kilka
jajek interweniowała policja.
Na koniec mam pytanie, dlaczego spotkanie to nie odbyło
się na placu Niepodległości
przy wiklinowym koszu,
tylko w pobliżu kościoła?
Pełnomocnik Posła na Sejm RP Marcina Porzucka
Adam Frąckowiak

Pamiętamy o grodziskim szpitalu
W czasie trwania epidemii
korona wirusa ciężko jest
wszystkim a szczególnie
pracownikom szpitali, gdzie
muszą dbać nie tylko o
pacjentów ale także muszą
uważać na siebie.
Ciężka praca personelu
Szpitala Powiatowego w
Grodzisku Wlkp. została
doceniona przez przedsiębiorcę cukiernika z Grodziska Wlkp. Piotra Gwoździa.
Ufundował ogromny tort
dla lekarzy, ratowników,
pielęgniarek i personelu

pomocniczego przy współpracy właściciela dwutygodnika „Powiaty- Gminy”
Franciszka Gwardzika, który
przywiózł malinowo- czekoladowy tort do szpitala w
Grodzisku z podziękowaniami za ogromny wysiłek i trud
całemu personelowi medycznemu w ciężkich czasach
panującej epidemii korona
wirusa. Uważamy, że można
sobie chociaż na chwilę umilić czas przy kawie z tortem.
W imieniu przedstawicieli szpitalnych oddziałów

głos zabrała pani Barbara
Stefaniak z oddziału położniczo- ginekologicznego. W
obecnym czasie my wszyscy
pracujemy normalnie. Nic
specjalnego się nie dzieje,
wszyscy jesteśmy zdrowi i
pacjenci mają u nas dobrą
opiekę. Nie było takiego
przypadku abyśmy musieli
się izolować lub przechodzić
kwarantanne. Obyśmy mogli
jak najdłużej wspomagać
wszystkich chorych w szpitalu powiedziała pani Barbara.
Redakcja

Marszałkowie i Koalicja
Obywatelska przeciw rodzinom
Czytanie ze zrozumieniem to
trudna, a może nieosiągalna
sztuka dla radnych Sejmiku Wielkopolskiego Koalicji
Obywatelskiej i Marszałka
Marka Woźniaka. Wielkopolska Karta Praw Rodzin,
która była przedmiotem obrad
ostatniej sesji, ich zdaniem
ma dyskryminować, prowadzić do wykluczeń, narzucać
jakąś ideologię, ma nawet
zagrażać pozyskiwaniu środków unijnych. Dawno takich
dyrdymałów nie słyszałem.
Po sesji jedna z radnych KO
z dumą napisała, że odrzucili
ten projekt. Są więc dumni z
tego, że są przeciw rodzinie,
i z tego że nie potrafią czytać
ze zrozumieniem.
Sesja odbyła się 18 maja. Ten
dzień, kiedy procedowaliśmy
przyjęcie Samorządowej Karty
Rodziny był dniem szczególnym. Świętowaliśmy bowiem
setną rocznicę urodzin Wielkiego Polaka, Świętego Jana
Pawła II, orędownika rodzin.
W swoim wystąpieniu podczas
sesji mówiłem, że przyjęcie
stanowiska będzie wyrazem
hołdu a także wdzięczności
temu najwybitniejszemu Polakowi czasów najnowszych,
naszych czasów. Ten, który
uczył nas, że rodzina jest największym skarbem narodu,
oczekuje od nas, niezależnie
jaką partię reprezentujemy,
oczekuje od nas, że będziemy
bronić i chronić rodzinę, która
jest źródłem największego
szczęścia, bezpieczeństwa,
Polskości, szacunku dla siebie
nawzajem oraz innych wartości oraz wzorców, które wpaja
i niesie ze sobą rodzina.
Zastanówmy się przez chwilę z czym kojarzy nam się rodzina. Rodzina to ciepło domu,
to bliskość, bezpieczeństwo,

wspólnota, szacunek do siebie
nawzajem. Czy osoba, która
pochodzi z rodziny rozbitej
będzie miała inne skojarzenia?
Zapewne nie, a przynajmniej
każdy pragnie ciepła domu
rodzinnego. Domu, który uczy
odpowiedzialności rodziców
za dzieci, a dzieci za rodziców
i dziadków. Rodzina jest źródłem ładu społecznego.
Wartość rodziny powinna
być chroniona niezależnie od
naszych przekonań politycznych czy religijnych. Pierwsza
bowiem jest rodzina. Ona jest
źródłem i fundamentem, na
której rodzice wraz z dziećmi
budują dom takiej wrażliwości, jaka jest im bliska.
Spójrzmy drodzy czytelnicy

na nasze rodziny. Na rodziny, w których wyrośliśmy,
które budujemy. Czy one nie
powinny być chronione. Czy
Państwa codzienny trud wychowywania dzieci, opieki
nad wnukami nie powinien
być wspierany przez władze
samorządowe? Odpowiedź jest
oczywista powinien. Rodzina
powinna i musi być chroniona
oraz wspierana.
Treść Samorządowej Karty
Praw Rodzin, którą proponowaliśmy jest zamieszczona
na moim profilu radnego na
portalu FaceBook. Każdy
może zobaczyć, i przeczytać
jak uniwersalna jest to treść.
Podczas obrad poprawki
wnieśli radni PSL. Była nasza zgoda na ich przyjęcie,
co wskazywało, że wbrew
Platformie i Nowoczesnej,
razem z PSL możemy Kartę
przyjąć. Ogłoszono przerwę.
Radni KO i PSL poszli na nią
razem. Tam musiało nastąpić „łamanie kołem”, bo po
przerwie poprawki wycofano.
Marszałek Marek Woźniak bał
się Samorządowej Karty Praw
Rodzin jak diabeł święconej
wody. To smutne.
Ostatecznie za przyjęciem
głosowali wszyscy radni PiS,
radny niezależny Jerzy Lechnerowsk i oraz radny PSL
Czesław Cieślak. Przeciw głosowali wszyscy radni Koalicji
Obywatelskiej, dwoje radnych
SLD oraz wicemarszałek z
PSL Wojciech Jankowiak.
Wstrzymało się pięciu radnych
PSL i jedna radna SLD. Głosami KO, SLD i wicemarszałka
Jankowiaka z PSL odrzucono
Samorządową Kartę Praw
Rodzin.
Adam Bogrycewicz, radny Województwa Wielkopolskiego,
Prawo i Sprawiedliwość
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Najważniejsze jest życie
i zdrowie Polaków
Komentarz Posła Porozumienia Grzegorza Piechowiaka
o wyborach prezydenckich
W ostatnim czasie w mediach
mogliśmy wiele usłyszeć o
wyborach prezydenckich,
które zgodnie z zarządzeniem
Marszałka Sejmu miały odbyć się 10 maja br. Niestety z
uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, na niespotykaną
dotychczas w III RP skalę,
ich bezpieczne przygotowanie i przeprowadzenie było
niemożliwe.
Z inicjatywy Prezesa Porozumienia Jarosława Gowina,
przy jednoczesnej aprobacie
Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego rozpoczęły się intensywne prace legislacyjne z
udziałem ekspertów, których
zadaniem było wypracowanie
przepisów, które znowelizują
obowiązujące prawo wyborcze i dostosują je do obecnej
sytuacji związanej z pandemią. Sygnał z obozu rządzącego był jasny i pozostaje
aktualny – przygotujemy
wybory, które będą zgodne
z polskim porządkiem konstytucyjnym oraz umożliwią
obywatelom powszechny w
nich udział.
Na kanwie tych prac zostały
przygotowane rozwiązania,
które przewidują hybrydową formułę głosowania. Z

jednej strony osoby, które
czują się na siłach i są
zdrowe będą mogły pójść
oddać swój głos jak dotychczas, do lokalu wyborczego,
w formie tradycyjnej. Z
drugiej strony osoby, które
mają taką wolę, ewentualnie
objęte są kwarantanną lub
znajdują w pomieszczeniach
wyizolowanych, takich jak
np. szpitale, będą głosować
w formie korespondencyjnej.
Za przygotowanie wyborów
będzie odpowiedzialna jak
do tej pory Państwowa Komisja Wyborcza, natomiast
rozesłaniem pakietów wyborczych zajmie się Poczta
Polska.
W najbliższym czasie prace
nad tą ustawą zostaną skierowane do Senatu. Liczymy
jako rządzący, że opozycja
tym razem nie będzie torpedować prac nad jej uchwaleniem, tym bardziej, że nowa
ustawa uwzględnia postulaty
większości opozycji.
W tym kontekście całkowicie
niezrozumiałe wydają się
dotychczasowe zachowania
części liderów opozycji,
które niewątpliwie szkodzą
interesom Polski i Polaków,

a dążą jedynie do ochrony
partykularnych interesów
partii. Doskonale widać to na
przykładzie działań Koalicji
Obywatelskiej, która była
„zmuszona” podmienić swoją
nieudolną kandydatkę na
urząd Prezydenta RP na bardziej postępowego kandydata
Rafała Trzaskowskiego.
W obliczu pandemii potrzebujemy sprawnie działającego Państwa. Dzisiaj
najważniejszą dla nas kwestią
są życie i zdrowie obywateli oraz wspieranie naszej
gospodarki. Już teraz płynie
silny impuls dla gospodarki
w postaci różnorodnych form
wsparcia finansowego dla
przedsiębiorców. Wierzę, że
ciężką pracą i zjednoczeni
jesteśmy w stanie przeciwstawić się w dużej mierze
skutkom kryzysu.
Dlatego też, tak ważne jest
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w możliwie
najszybszym terminie, które
zapewnią nam stabilność
konstytucyjną Państwa. Nie
stać nas na kolejny kryzys.
Grzegorz Piechowiak,
Poseł Porozumienia

„Hajże na Soplicę”
Bez wątpienia gra idzie o
to, aby Prezydent Andrzej
Duda nie zwyciężył już
w pierwszej turze. Druga,
bowiem, otwiera możliwość,
aby zjednoczona opozycja
przewagą chociaż 1% głosów
wygrała. Przesada, ale nie
raz już doświadczaliśmy, co
znaczy przewaga 1 głosu, np.
prezydentura Jaruzelskiego,
upadek rządu Suchockiej,
wybór Marszałka Grodzkiego itp. - „Aby tak było , jak
było.”
Trzeba opozycji z początku do wyborów wystawić
wszystkich lewaków,
dewiantów, niby zielonych,
liberalnych konserwatystów,
przeciwników o. Rydzyka,
feministki, aborcjonalistki
(jest ich wiele i są zapiekłe),
młodzież skłonną do anarchizowania, euroentuzjastów,
podejrzanych patriotów, ateistów i antyteistów, umoczonych na wszelkie sposoby już
teraz i w przeszłości W ogóle
wszystkich utyskiwaczy na
państwową służbę zdrowia
(nieuczciwych lekarzy),
wszystkich tych, którym
przeszkadza brak możliwości prywatyzacji (kręcenia
lodów), oświatę (zakaz propagowania ideologii LGBT
w szkołach); na policję. Oj,
jakby się opozycja ucieszyła;
jakie larum by podniosła
na całą Europę, że w Polsce
biją demonstrantów tak, jak
we Francji, pałują brutalnie
nawet leżących uczestników
protestów. Najmniejsze poparcie będzie miał Andrzej
Duda wśród przestępców.
Poznałem pewnego strażnika
więziennego, członka komisji

wyborczej, który oświadczył mi, że w jego zakładzie
karnym 87% osadzonych
głosowało na PO.
Prezydent Andrzej Duda w
pierwszej turze wyborów
będzie miał 9 kontr-kandydatów. Jakimś sposobem
sięgnięto nawet po Mirosława
Piotrowskiego, często występującego przed TV Trwam,
który w pierwszej kadencji
Parlamentu Europejskiego
był w grupie wielkiego polskiego patrioty – Filipa Adwenta rozpoczynającą walkę
o nieużywanie określenia
„polskie obozy koncentracyjne” i inicjującą „modę”
na stawianie narodowych
chorągiewek przy swych
miejscach w P.E. Nawiasem
mówiąc Filip Adwent po roku
działalności w P.E jako waleczny przeciwnik „eurokołchozu” został zmiażdżony
na swoim pasie drogi przez
TIRa. Drugie tyle chętnych
do startowania odpadło, bo
nie mogli uzyskać stu tysięcy
podpisów wyborców z opozycyjnego elektoratu. Pomijam
słabe partyjki, które zdążyły
się podłączyć do różnych
koalicji i konfederacji, niby
patriotycznych.
Trudno krytykować wszystkich wodzów opozycji, toteż
poprzestanę na Grzegorzu
Braunie, którego dokładnie
przejrzałem na spotkaniu w
Nowym Tomyślu 2 lata temu.
W spotkaniu uczestniczyło
około 100 osób, w tym jakimś sposobem ściągniętych
z okolicy, a nawet z Poznania,
zwabionych wyświetlaniem
filmu o luteranach.

Mimo wielowiekowej niemieckiej inwazji na nasze
dziedzictwo duchowe, Grzegorz Braun należy do takich,
którzy umyślnie sieją więcej
kąkolu niż pszenicy. Ochrania nielegalnych demonstrantów, ich obwoźną grupkę
krzykaczy, obraża legalnego
prezydenta, a jednocześnie
swoje pełne nienawiści wystąpienia w Sejmie zaczyna
od słów „Szczęść Boże”.
A co może być w drugiej
turze wyborów? Cała opozycja, łącznie ze zwolennikami Rosji, pod zawołaniem
„Hajże na Soplicę” będzie
głosować na wyłonionego w
pierwszej, swego najlepszego
kontr-kandydata i znów będzie możliwe osiągniecie 1%
przewagi. Majowe sondaże
wykazują poparcie dla Prezydenta przez 51% obywateli
i nie wiadomo jaki jeszcze
diabelski chwyt opozycja
zastosuje w ostatnim rzucie
na taśmę.
Jak zachować się wobec
takiej niepewności? Trzeba
sięgnąć do świadomości i
sumień o poparcie kilkunastoprocentowego elektoratu
jeszcze niezdecydowanych,
bo „co mi to da?”(mimo
dobrych dla Polaków rządów
Prezydenta). Również do
tych, którzy zniesmaczeni
walkami politycznymi z
reguły nie chodzą na wybory,
głosząc - „oni i tak się sami
wybiorą”. Zaś twardy elektorat PIS-u i totalnej opozycji
już się dokonał i mało co się
zmieni.
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Rolnicy mogą liczyć na wsparcie
Rozmowa z panią poseł Martą Kubiak o pomocy w czasie suszy
- Podejmujemy działania
łagodzące suszę i przeciwdziałające jej skutkom. Obecna sytuacja jest wynikiem
wieloletnich zaniedbań poprzednich ekip rządzących
– mówi Marta Kubiak, poseł
na Sejm RP (Prawo i Sprawiedliwość) i odpowiada na
pytania dotyczące m.in.:
wysokości środków, jakie
są zabezpieczone na walkę z
suszą i programów pomocowych dla rolników.
Do tej pory prowadzona była
polityka związana z osuszaniem i walką z powodzią,
natomiast nikt nie zajmował się nawadnianiem czy
programem retencji wody.
Dopiero rząd Zjednoczonej
Prawicy podjął kompleksowe działania związane z
nawadnianiem i programem
retencji…
- Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, Ministerstwo
Klimatu i Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej prowadzą szereg
programów, aby pomóc we
właściwej retencji wody w
Polsce. Przygotowano specjalną „ustawę przeciwsuszową”, która usprawni proces
przeprowadzenia inwestycji
poprawiających bilans wodny
Polski. Dzięki specustawie
wiele inwestycji wodnych
uda się zrealizować znacznie
szybciej, co przełoży się na minimalizację niedoborów wody.
Jakie są główne założenia
– wyżej wspomnianej –
specustawy?
- Specustawa ma skrócić okresy przygotowawcze do inwestycji, a także usprawnić procesy pozyskiwania wszelkiego
rodzaju pozwoleń. Umożliwi
natychmiastową realizację
najbardziej potrzebnych inwestycji.
Co zrobił rząd aby usprawnić walkę ze suszą?
- By sprawniej walczyć z suszą, w zeszłym roku, rząd
przyjął założenia do Programu
Rozwoju Retencji. To pierwszy
w historii ogólnopolski i kompleksowy plan zwiększenia
współczynnika retencji wody
w Polsce z obecnych 6,5 proc.
do 15 proc. w 2027 r. Realizacja programu to w sumie 94
inwestycje wodne warte ponad
12 mld zł, a część z tych inwestycji jest już realizowana. W
ramach przeciwdziałania skutkom suszy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
realizuje już inwestycje, które
wpływają na poprawę bilansu
wodnego kraju.

Zarządów Gospodarki
Wodnej?
- Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej są w trakcie
ogłaszania przetargów o łącznej wartości 60 mln zł. Z przetargów będą głównie korzystać
lokalne firmy. Wraz z IMGW
uruchomiliśmy stronę http://
stopsuszy.imgw.pl/, gdzie na
bieżąco można sprawdzić sytuację hydrologiczną i meteorologiczną w Polsce.
Na jakie wsparcie mogą
liczyć rolnicy?
- Rolnicy nie zostaną bez
pomocy. Zrobimy co w naszej mocy, żeby w każdej
trudnej sytuacji ich wspierać.
Uwzględniając potrzebę zapobiegania ekstremalnym zjawiskom atmosferycznym, powodującym straty w rolnictwie,
wprowadziliśmy zmiany w
Programie Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020.
Jakie to zmiany?
- Wyodrębniono obszar dot.
nawadniania w gospodarstwie, w ramach którego mogą
być realizowane inwestycje
polegające na modernizacji
istniejącego systemu nawadniania lub wykonaniu nowego
nawodnienia w gospodarstwie.
Na ten obszar wsparcia przeznaczono 100 mln euro.

A o jakim zabezpieczeniu
finansowym możemy mówić
jeśli przywołujemy temat
walki ze suszą?
- Na 2020r. zostały zabezpieczone są środki w wysokości
prawie 400 mln zł na realizację w sumie ponad 4 tys.
zadań utrzymaniowych na
ciekach wodnych. W związku
z kolejnymi prognozami dot.
suszy w tym roku będą podjęte
dodatkowe działania na łączną
kwotę 154,7 mln zł w perspektywie realizacji do 3 lat. Będą
to działania przede wszystkim
dla terenów rolniczych, takie
jak udrażnianie cieków wodnych czy modernizacja małych urządzeń wodnych, które
najszybciej poprawią sytuację
regionów najbardziej zagrożonych w tym roku suszą.

Którzy rolnicy mogą skorzystać z tej pomocy?
- Pomoc może być przyznana
rolnikowi, który: jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego, o
powierzchni użytków rolnych
co najmniej 1 ha i nie więcej
niż 300 ha, i kieruje tym gospodarstwem, prowadzi na
terenie Polski m.in. produkcję
roślinną lub zwierzęcą w celach zarobkowych, ma nadany
numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków o
przyznanie płatności.
W ramach tego wsparcia
rolnicy mogą realizować m.in.:
wykonanie nowego nawodnienia, modernizację istniejącej
instalacji nawadniającej, modernizację instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem
powierzchni nawadnianej połączone ewentualnie z modernizacją zaopatrzenia tej
instalacji w wodę.

Jaka w tym w wszystkim
jest rola Regionalnych

Proszę powiedzieć o kwotach, czyli o jakim wsparciu

finansowym mówimy?
- Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu
beneficjentowi, na jedno gospodarstwo rolne w okresie realizacji PROW 2014–2020, na
operacje związane z nawadnianiem nie może przekroczyć
100 tys. zł. Pomoc przyznaje
się na operację o planowanej
wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 15 tys. zł.
Pomoc polega na refundacji
do 50 proc., poniesionych
przez beneficjenta kosztów
kwalifikowalnych operacji
(lub do 60 proc. kosztów kwalifikowalnych - w przypadku
operacji realizowanej przez
młodego rolnika).
Do kiedy można składać
wnioski?
- Od 21 lutego trwa nabór
wniosków o przyznanie pomocy. Z uwagi na utrudnienia
spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa
wydłużyliśmy termin naboru
wniosków o 3 mies. - do 20
lipca 2020 r. Kolejne nabory
wniosków dla obszaru związanego z nawadnianiem planujemy w październiku 2020r. oraz
w styczniu 2021r.
W 2019r. podjęliśmy działania mające na celu uproszczenie procedur związanych
z wykonaniem najmniejszych
zbiorników. Została znowelizowana także ustawa Prawo
budowlane, która wprowadziła ułatwienia w zakresie
wymogów wynikających z tej
ustawy.
Wymienione ułatwienia
będą służyły rozwojowi małej
retencji wodnej co zmniejszy
odpływ wód powierzchniowych i umożliwi wykorzystanie zgromadzonej wody do
łagodzenia skutków suszy.
Na zakończenie naszej rozmowy… Czy chciałaby pani
Poseł coś jeszcze przekazać
rolnikom?
- Przy okazji wspomnę, że uruchomiliśmy kredyt obrotowy,
tzw. klęskowy w wysokości
1 mld zł. Jeżeli okaże się, że
zainteresowanie tym kredytem
jest bardzo duże, to pula środków może zostać zwiększona
do 2 mld zł. Uruchomiliśmy
również preferencyjny kredyt
klęskowy - inwestycyjny, dla
tych rolników którzy czują
się na siłach realizować inwestycje. Akcja kredytowa w
wysokości 0,5 mld zł.
Dziękuję za rozmowę
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Pandemia uderzyła we finanse Szef Trójki i prezes Polskiego
Radia tłumaczyli się w Senacie
szpitala
Z dyrektorem szpitala powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim
Jackiem Profaską rozmawia Franciszek Gwardzik
Jak wygląda sytuacja w
grodziskim szpitalu w czasie trwania Covid-19?
Cały kraj został zaskoczony
przez tą epidemie. Nasze szpitale nie były przygotowane co
oczywiście jest zrozumiałe bo
nie byliśmy przygotowani jak
do tego się ustawić i jakie są
zalecenia. Każdy szpital realizował działania antywirusowe
według własnych zasad. Oczywiście w pierwszym momencie brakowało przyłbic, masek,
rękawic i innych środków
ochronnych. Były podejmowane działania doraźne. Chodziło
o to aby personel medyczny był
chroniony ponieważ nie będzie
kto miał ratować chorych. O
tyle było to działanie z naszej
strony skuteczne bo mieliśmy
wsparcie ze strony starostwa.
W końcowym efekcie z różnych źródeł uzyskaliśmy tyle
środków ochrony, że mieliśmy
już poczucie bezpieczeństwa.
Co się działo w szpitalu
w pierwszych tygodniach
pandemii?
W początkowej fazie był częściowo chaos ale z czasem
po upływie kilku tygodni
sytuacja zaczęła się normować. Przyszedł czas czuwania.
Przyjmowane były i leczone
przypadki w których było
zagrożone życie lub zdrowie.
Nasze poradnie przyszpitalne
były w tym czasie częściowo ograniczone. Zaczęliśmy
przyjmować i selekcjonować
pacjentów po zawałach. Te
działania będą stopniowo poszerzane z dużą ostrożnością
ponieważ poprawia się sytuacja epidemiologiczna na
terenie naszego powiatu. Od
tego tygodnia zaczyna nabierać rozpędu czyli będziemy
przyjmować przypadki za-

biegów i operacji. Sytuacja
epidemiologiczna zmienia się
z dnia na dzień. Kilka dni temu
rygory były większe a obecnie
zaczynają być mniejsze. Stąd
zwiększające się codziennie
zaplanowane ilości zabiegów.
Jesteśmy przygotowani aby
za kilka tygodni mieć pełną
przepustowość naszych działań zachowując ostrożność
ponieważ są dwie strony tych
zabiegów. Pacjent może nie
mieć świadomości, że jest zagrożony i również pielęgniarka
może ulec efektom zagrożenia
ze strony pacjenta.
Czy w szpitalu jest odpowiednia ilość lekarzy,
pielęgniarek i ratowników?
Na to pytanie nie ma odpowiedzi, ponieważ wszędzie
w szpitalach są takie same
problemy i działają na takich
samych zasadach. Statystyki
pokazują, że lekarzy jest za
mało ale w naszym szpitalu
nie stanowi to zagrożenia bo
takich u nas nie ma. Na bieżącą działalność szpitala mamy

wystarczające zabezpieczenie
personelu medycznego.
Jakie duże jest zadłużenie
szpitala?
Pandemia uderzyła w najgorszym momencie. Wszystkie
szpitale w Polsce mają podobne problemy na początku
roku bo 70% szpitali było
zadłużonych a przez pandemie ten proces się pogłębił.
Trzeba było za wszelką cenę
wbrew zasadom logiki nabyć
potrzebny sprzęt aby zapobiegać zagrożeniom zdrowia
i życia. Wówczas ceny maseczek i innego sprzętu były
dużo większe. Jeżeli chodzi
o wynik finansowy za zeszły
rok to była strata około dwóch
milionów złotych. Jaki będzie
wynik na końcu roku zależy
od długości pandemii i co
jeszcze czeka w drugiej połowie roku. Jedynie co mogę
powiedzieć z optymizmem
to to, że w naszym powiecie
nie było przypadku zarażenia
korona wirusem i takie jest
moje życzenie na przyszłość.

W Poznaniu wygra Andrzej Duda
Po ostatnim artykule o lewackiej Gazecie Wyborczej i jej
poznańskiej szefowej spadło
na mnie wiele obelzywych
zdań i wyzwisk. Chciałbym
tylko jedno wyjaśnić pseudo
PISMAK używałem jeszzce
w prasie jaka ukazywała
się w okresie PRLu, wtedy
jedszcze nikt nie myślał, że
powstanie PIS jako formacja
polityczna. Życzliwi radzą,
abym nie wdawał się w polemikę, dyskusję...To nie ma
sensu, jeśli ktoś „ma wyprany mózg „ bądź jego brak.
Szkoda nerwów i podsycania
niezgody. Brak rzeczowych
argumentów i plucie na drugą
stronę, to nie jest metoda na
dialog...
Sytuacja obecnie związana
z wyborami prezydenckimi
staje się dla Polaków męcząca, a to za sprawą senatorów,
których najważniejszy
reprezentant czyli marszałek
( nie podaję nazwiska, bo
w dobrym towarzystwie - a
takim sa Czytelnicy naszego
dwutygodnika - pewnych
nazwisk się nie wymienia).
Wymienię natomaist z imienia i nazwiska senatorów z
Poznania i Wielkopolski, którzy przyczyniają się do tego
chaosu i torpedują kalendarz
wyborczy.To są Paweł Arnot,

Marcin Bosacki, Beata
MaŁecka, Jadwiga Rotnicka,
Wojciech Ziemniak, Jan filip
Libicki. Jeśli owi senatorowie
przypuszczaja, że ich wyborcy zaglosuja na kogoś innego
niż na Andrzeja Dude , to
się bardzo, bardzo mylą. W
Poznaniu i Wielkopolsce jest
pamięć nie tylko o Powstaniu
Wielkopolskim, ale także
pamiętamy, co wydarzyło
się 28 czerwca 1956 roku
.Przed Komitet Wojewodzki
PZPR wyszlo 100 tysięcy
robotników i Poznaniaków,
którzy nie chcieli dalszego
upokorzenia. Niektórzy z
nich jeszcze żyją ,inni maja
już potomków, którzy mają
wiedzę o tym, czemu nastąpil
ten wielki bunt. I ci na pewno
w tegorocznych wyborach
prezydenckich zagłosują na
Andrzeja Dude , który mam
nadzieje reelekcję zdobędzie
już w pierwszej turze.
Chciałbym też przypomnieć,
że trzykrotnie podczas uroczystości powstania poznańskiego czerwca prezydent
Andrzej Duda brał udział
w tych spotkaniach przed
poznańskimi krzyżami,
nawet „zagłuszacze” spod
znaku KODziarzy nie potrafili zakłócić tych ważnych
uroczystości. Prezydenci
Polski i Wegier nie ulegli tym

niecnym zachowaniom i pokazali, że nie ma i nie będzie
żadnej uleglości wobec KOD.
Nasuwa się też pytanie, a
gdzie teraz jesteście? Znikneli bo wiedzą, że nie rozmawia
się z szantażystami. I tyle.
Takie są nie tylko oczekiwania społeczne, ale i polska
racja stanu.
Mam swój prywatny sondaż
na dzień 28 maja, czyli na
miesiąc przed wyborami, bo
wybory się odbędą, co swoim
jasnym tekstem powidział
prezes PIS Jarosław Kaczyński., a prezes sie nie myli i
dotrzymuje danego słowa. W
Poznaniu : Andrzej Duda - 63
proc. Szymon Hołownia - 15
proc. Krzysztof Bosak - 10
proc. Andrzej Trzaskowski
- 5 proc. Marek Jakubiak - 3
proc. Władysław Kosiniak
Kamysz - 3 proc. (pytanie,
po co był mariaż z Pawłem
Kukizem, skoro jego sprzed
5 lat notowania aż 21 proc. w
żaden sposób nie przełożyly
się na Władysława , który nie
ma zdania, Kosiniak wie,że
nie wie i Kamysza, wie, że
wie).Robert Biedroń - 2 proc.
W Wielkopolsce mogą być
minimalne zmiany procentowe. Ale i tak Andrzej Duda
będzie ponownie prezydentem wszyskich Polaków.

PISMAK

Dyrektor Programu III
Polskiego Radia Tomasz
Kowalczewski przed senacką komisją kultury i środków przekazu tłumaczył, że
dostał informację, że „coś
jest” z notowaniem „Listy
przebojów Trójki”, które
wygrała piosenka Kazika.
Jednocześnie zapewniał, że
nikt na niego nie wpływał.
Posiedzenie senackiej komisji
kultury i środków przekazu
dotyczyło sytuacji w radiowej Trójce. Dyrektor rozgłośni Tomasz Kowalczewski
unieważnił notowanie „Listy
przebojów Trójki” i zarzucił
manipulację przy liczeniu
głosów. Według władz Polskiego Radia piosenka Kazika
„Twój ból jest lepszy niż mój”
zajęła czwarte, a nie pierwsze
miejsce.- Dostałem informację
15 (maja - przyp. red.), że coś
jest z tym notowaniem. Przychodziły jakieś kolejne rzeczy.
Zdecydowałem, że to notowanie najlepiej będzie unieważnić i dojść do prawdy, co tak
naprawdę się stało. I doszliśmy
do tej prawdy - mówił przed senacką komisją Kowalczewski.
Nie ujawnił, od kogo dostał tę
informację. - Nie możemy, nie
mając pewności, że wszystko
na liście było (w porządku przyp. red.), grać piosenki,
która zajęła miejsce pierwsze,
jak zajęła miejsce czwarte dodał. Jak pisał w mailu do
Kowalczewskiego dziennikarz
Trójki Bartosz Gil, dyrektor
zadzwonił do Piotra Metza z
prośbą o „zrobienie czegoś z
tym Kazikiem”, a następnie
po drugiej w nocy wysłał SMS:

„Piotrze, dopilnuj aby piosenka o której rozmawialiśmy
nie była na Antenie”. Tomasz
Kowalczewski w trakcie posiedzenia komisji był pytany
o nocnego SMS-a. - Ale nie
wiemy o jakiej piosence stwierdził w pewnym momencie dyrektor Trójki. Publicysta
Piotr Zaremba w „Dzienniku
Gazecie Prawnej” napisał,
że to przewodniczący Rady
Mediów Narodowej Krzysztof
Czabański „kierował akcją ze
zdejmowaniem listy”. - Nie
rozmawiałem z Krzysztofem
Czabańskim - zarzekał się
przed komisją Kowalczewski.
- Nic mi nie wiadomo o żadnych ingerencjach w decyzje
pana dyrektora: ani wtedy,
ani później, ani teraz - przekonywała prezes Polskiego
Radia Agnieszka Kamińska.
Kowalczewski dodał: - Mi też
nie wiadomo, by ktoś na mnie
wpływał.
Podczas posiedzenia senackiej komisji dziennikarz
stacji Bartosz Gil opowiadał,
że od stycznia jest nowy system oddawania i sumowania
głosów na „Listę przebojów
Trójki”. - Z wieloma problemami to powstawało, przede
wszystkim mieliśmy żal - jako
zespół „Listy przebojów Trójki” - że nie było to z nami
konsultowane - mówił Gil.
Cytował maila z 29 stycznia,
którego dostał także dyrektor.
Znalazła się w nim prośba
Gila o „opracowanie szczelnego i działającego systemu, jak
najskuteczniej utrudniającego
oddawanie więcej niż jednego głosu przez jedną osobą”.
Gil tłumaczył, że usuwanie

„pojedynczych głosów jest
rozwiązaniem prowizorycznym, arbitralnym i prawdopodobnie nie pozbawionym
błędów”.- Zgłaszano problemy. Wiem, że były napięcia
między zespołem pracującym
przy „Liście” a IT - przyznał
Kowalczewski.- Ty, Tomku,
doskonale wiesz, kim jest Marek Niedźwiecki. Doskonale
wiesz, że on przygotowuje
każdą swoją audycję najbardziej pieczołowicie, jak jest to
tylko możliwe - zwrócił się do
dyrektora Trójki Zozuń. Mówił też o pozostałych osobach
przygotowujących listę. - Co
spowodowało, że wylałeś na
nich cysternę nieczystości?
Co spowodowało, że straciłeś
przyzwoitość? Co spowodowało, że się nas wyrzekłeś? pytał dziennikarz. - Byłeś
naszym kolegą - dodał.
W posiedzeniu wzięła
również udział dziennikarka
muzyczna Agnieszka Szydłowska. - W poniedziałek
złożyłam wypowiedzenie,
mając dwoje dzieci, kredyt i
brak spadochronu. Zrobiłam to
dlatego, że jest to gest niezgody na to, w jaki sposób radio
podeszło do sprawy piątkowej
„Listy”, jakie komunikaty
zostały wypuszczone w świat,
w jaki sposób ten problem
radio próbuje rozwiązywać,
przynajmniej co nam pokazuje
- mówiła Szydłowska. Na zakończenie posiedzenia komisja
zdecydowała, że wystąpi do
przewodniczącego RMN z
apelem o odwołanie prezes
Polskiego Radia Agnieszki
Kamińskiej. 

KOZ

Decyzje w sprawie szpitali
jednoimiennych w Wielkopolsce
Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk po dokładnej
analizie i konsultacjach podjął
decyzje w kwestii funkcjonowania szpitali jednoimiennych
w Wielkopolsce. Od 1 czerwca
br. zlikwidowane zostaną 134
rezerwowe łóżka w szpitalu przy ul. Szwajcarskiej w
Poznaniu. W Wielkopolsce
nadal dwa szpitale jednoimienne będą leczyć pacjentów z
COVID-19, a proces „wygaszania” zostanie przesunięty
z uwagi na liczbę zakażeń,
szczególnie na południu województwa. Komentarz Łukasza
Mikołajczyka dostępny jest
w serwisie Youtube: https://
youtu.be/fmaH0JgxHyo
Na podstawie analizy sytuacji epidemicznej Wielkopolski oraz rosnącej liczby
zakażeń na południu województwa, wojewoda wielko-

polski Łukasz Mikołajczyk
podjął decyzję o przesunięciu
terminu wygaszenia szpitala
jednoimiennego w Wolicy.
- Wygaszenie placówki nie
rozpocznie się 1 czerwca,
lecz w terminie późniejszym.
Wpływa na to sytuacja w
regionie, szczególnie ognisko epidemiczne w Kępnie.
W Wielkopolsce utrzymamy
dwie placówki jednoimienne,
przy czym w poznańskim
szpitalu przy ul. Szwajcarskiej
zmniejszy się liczba łóżek do
406. Jeśli w czerwcu uda się
zmniejszyć liczbę zakażeń
w Wielkopolsce, wtedy poinformuję opinię publiczną o
terminach i etapach wygaszenia szpitali jednoimiennym w
naszym województwie – tłumaczy wojewoda wielkopolski
Łukasz Mikołajczyk. – Szpital
jednoimienny w Wolicy na-

dal będzie funkcjonował w
tej formie. Jestem w stałym
kontakcie z marszałkiem województwa, który jest organem
prowadzącym dla placówki w
Wolicy – dodaje wojewoda.
Ostatnie badania przeprowadzone w ramach dr ive
-thru w Ostrowie Wielkopolskim oraz Kępnie wskazują
na zwiększoną liczbę zakażeń
wśród mieszkańców regionu,
głównie z uwagi na duże ognisko epidemiczne.
Mimo zmniejszenia liczby
łóżek dla pacjentów w szpitalu
jednoimiennym w Poznaniu,
nadal będzie on dysponował
406 łóżkami. Obecnie w placówce przebywają 94 osoby
zakażone koronawirusem. Z
kolei w szpitalu w Wolicy
przebywa 76 pacjentów, a
sam szpital dysponuje 120
łóżkami.

Święto św. Floriana w OSP Bukowiec
W Święto św.
Floriana OSP
w Bukowcu
otrzymało od
Sołtysa Rady
Sołeckiej oraz
Mieszkańców
Bukowca dwa
komplety ubrań
specjalnych,
które zostały
zakupione
z Fundusz
Sołeckiego na
2020rok.
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Dyrektor "Trójki" tłumaczył Na co się zgadzamy korzystając
się w Senacie
z portali społecznościowych?
Dyrektor Programu III
Polskiego Radia Tomasz
Kowalczewski przed senacką
komisją kultury i środków
przekazu tłumaczył, że
dostał informację, że „coś
jest” z notowaniem „Listy
przebojów Trójki”, które
wygrała piosenka Kazika.
Jednocześnie zapewniał, że
nikt na niego nie wpływał.
Posiedzenie senackiej komisji
kultury i środków przekazu
dotyczyło sytuacji w radiowej
Trójce. Dyrektor rozgłośni Tomasz Kowalczewski unieważnił
notowanie „Listy przebojów
Trójki” i zarzucił manipulację
przy liczeniu głosów. Według
władz Polskiego Radia piosenka
Kazika „Twój ból jest lepszy
niż mój” zajęła czwarte, a nie
pierwsze miejsce.- Dostałem informację 15 (maja - przyp. red.),
że coś jest z tym notowaniem.
Przychodziły jakieś kolejne
rzeczy. Zdecydowałem, że to
notowanie najlepiej będzie unieważnić i dojść do prawdy, co tak
naprawdę się stało. I doszliśmy
do tej prawdy - mówił przed
senacką komisją Kowalczewski.
Nie ujawnił, od kogo dostał tę
informację. - Nie możemy, nie
mając pewności, że wszystko
na liście było (w porządku przyp. red.), grać piosenki, która
zajęła miejsce pierwsze, jak
zajęła miejsce czwarte - dodał.
Jak pisał w mailu do Kowalczewskiego dziennikarz Trójki
Bartosz Gil, dyrektor zadzwonił
do Piotra Metza z prośbą o
„zrobienie czegoś z tym Kazikiem”, a następnie po drugiej

w nocy wysłał SMS: „Piotrze,
dopilnuj aby piosenka o której
rozmawialiśmy nie była na Antenie”. Tomasz Kowalczewski w
trakcie posiedzenia komisji był
pytany o nocnego SMS-a. - Ale
nie wiemy o jakiej piosence stwierdził w pewnym momencie
dyrektor Trójki. Publicysta
Piotr Zaremba w „Dzienniku
Gazecie Prawnej” napisał, że
to przewodniczący Rady Mediów Narodowej K rzysztof
Czabański „kierował akcją ze
zdejmowaniem listy”. - Nie
rozmawiałem z Krzysztofem
Czabańskim - zarzekał się przed
komisją Kowalczewski. - Nic mi
nie wiadomo o żadnych ingerencjach w decyzje pana dyrektora:
ani wtedy, ani później, ani teraz
- przekonywała prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska.
Kowalczewski dodał: - Mi też
nie wiadomo, by ktoś na mnie
wpływał.
Podczas posiedzenia senackiej komisji dziennikarz stacji
Bartosz Gil opowiadał, że od
stycznia jest nowy system oddawania i sumowania głosów
na „Listę przebojów Trójki”.
- Z wieloma problemami to
powstawało, przede wszystkim
mieliśmy żal - jako zespół „Listy przebojów Trójki” - że nie
było to z nami konsultowane mówił Gil. Cytował maila z 29
stycznia, którego dostał także
dyrektor. Znalazła się w nim
prośba Gila o „opracowanie
szczelnego i działającego systemu, jak najskuteczniej utrudniającego oddawanie więcej niż
jednego głosu przez jedną osobą”. Gil tłumaczył, że usuwanie

„pojedynczych głosów jest
rozwiązaniem prowizorycznym,
arbitralnym i prawdopodobnie
nie pozbawionym błędów”.Zgłaszano problemy. Wiem, że
były napięcia między zespołem
pracującym przy „Liście” a
IT - przyznał Kowalczewski.Ty, Tomku, doskonale wiesz,
kim jest Marek Niedźwiecki.
Doskonale wiesz, że on przygotowuje każdą swoją audycję
najbardziej pieczołowicie, jak
jest to tylko możliwe - zwrócił
się do dyrektora Trójki Zozuń.
Mówił też o pozostałych osobach przygotowujących listę.
- Co spowodowało, że wylałeś
na nich cysternę nieczystości?
Co spowodowało, że straciłeś
przyzwoitość? Co spowodowało, że się nas wyrzekłeś? - pytał
dziennikarz. - Byłeś naszym
kolegą - dodał.
W posiedzeniu wzięła również udział dziennikarka muzyczna Agnieszka Szydłowska.
- W poniedziałek złożyłam
wypowiedzenie, mając dwoje
dzieci, kredyt i brak spadochronu. Zrobiłam to dlatego,
że jest to gest niezgody na to, w
jaki sposób radio podeszło do
sprawy piątkowej „Listy”, jakie
komunikaty zostały wypuszczone w świat, w jaki sposób ten
problem radio próbuje rozwiązywać, przynajmniej co nam
pokazuje - mówiła Szydłowska.
Na zakończenie posiedzenia komisja zdecydowała, że wystąpi
do przewodniczącego RMN
z apelem o odwołanie prezes
Polskiego Radia Agnieszki
Kamińskiej.
KOZ

"Aferka" z piosenką Kazika
Krzyk, wrzawa medialna jest
ogromna. Nie wszyscy jednak ulegają fali medialnego
zgiełku. Są i takie głosy osób,
które mają trzeźwe spojrzenie
i mądry osąd, bez zbędnych
emocji, które ten osąd sytuacji utrudniają (i oczywiście
mają wiedzę w tym temacie) :
„Sprawa listy PRZY OKAZJI
pokazała dowód na prawdziwość powiedzenia, że „nieważne kto jak głosuje, ważne
kto liczy głosy”. I to pomijając
aspekt polityczny. Bo jak to
się odbywa w takim radio?
Myślicie, że oddajecie głosy na
piosenki i wygrywa ta, która
zdobywa ich najwięcej? Pudło.
Głosujecie, a potem „moderator listy” w radio siada i część
z głosów odrzuca - tych, co do
których „ma podejrzenie, że są
fałszywe”. I jak wieść gminna
niesie w ciągu ostatnich 20
notowań, aż 16 razy dokony-

wano ręcznych korekt. A jak
było w tym słynnym ostatnim
głosowaniu? Komputer zliczył
1487 głosów na utwór Bartasa
Szymoniaka, 1338 – na Deep
Purple, 1187 – na The Cure,
a 1157 – na piosenkę Kazika.
Tu wkroczył radiowy „moderator” (w tym przypadku
asystent M. Niedźwieckiego),
tu odjął tam dodał i jaki wynik? Kazik został przesunięty
na 1. miejsce. Szymoniak z
1 miejsca spadł na 6, a The
Cure z miejsca trzeciego AŻ
na 25 (?!). I te zmiany jeszcze
zanim wkroczyła polityka i
się ten medialny bałagan zrobił...”. Współczuje Bartasowi
Szymoniakowi, który wygrał
głosowanie na Listę Przebojów
Trójki – piosenka „Wojownik
z miłości”. Marek Niedźwiecki
koryfeuszem wolności artystycznej? Śmiech. Zaczynał w
tym radiu w stanie wojennym.

Kiedy trwał bojkot wszelkich
wystąpień przez artystów,
Niedźwiecki pracował jako
etatowy DJ dla reżimu. No
jakoś nie przypominam sobie,
by puszczał w liście przebojów
Kelusa, Kaczmarskiego czy
choćby jakiegoś niezależnego
punka. Prawda? Były muzyk zespołu Antyquariat, Tomasz Pawlak napisał: „Marek
Niedźwiecki – którego audycje
także lubiłem – brał w latach
90-tych 20 tys. zł za 3. miejsce
na liście przebojów Trójki.
(…) I to możemy udowodnić.
Wszyscy muzycy w Polsce
to wiedzą i do tej pory nikt z
tym nie zrobił porządku”. Głos
na temat rzekomej cenzury w
mediach zabrała również Doda
oraz Igor Herbut z zespołu Lemon. Kolejna skorumpowana
klika z czasów komuny?
Irek Wojciechowski

Nagranie Telewizji Republika
Szokujące nagrania i patologia w wymiarze sprawiedliwości. Sąd Najwyższy
w praktyce: „ustawienie”
kasacji i rynsztokowe rozmowy o „dziewczynkach”...
O, delikatnie mówiąc, kiepskiej kondycji wymiaru sprawiedliwości w III RP pisaliśmy wielokrotnie. Wszystko
wskazuje na to, że jest na to
kolejne potwierdzenie, i to
dotyczące najwyższych przedstawicieli tzw. trzeciej władzy.
Telewizja Republika dotarła do nagrań, które rzucają
bardzo ponure światło na
działalność dwóch sędziów:
jednego z Sądu Najwyższego

(Henryka Pietrzykowskiego),
a drugiego z Naczelnego Sądu
Administracyjnego (Bogusława Moraczewskiego). Ich
korespondencja, a także rozmowy wskazują na podejrzane
negocjacje. Sprawę od pięciu
lat bada prokuratura.
Obaj dżentelmeni negocjują
to, co ma znaleźć się w skardze kasacyjnej, co skutkuje
„życzliwością” i przyjęciem
tejże skargi. Następnie sędziowie przechwalają się swoimi
„dokonaniami” na polu damsko-męskim. W rynsztokowy
sposób wypowiadają się o
„dziewczynkach”, a dziennikarze ujawniający całą sprawę
(duet Anita Gargas i Cezary

Gmyz) piszą też o nagraniu
sędziego, który opowiada jak
jeździ do Tajlandii by „przepiłować trzynastkę”.
A to fragment stenogramów:
Jestem zbulwersowany, oni są
gotowi zrobić wszystko, żeby
załatwić sprawę, a nijak ma
się to do sprawiedliwości - komentował na antenie sprawę
na antenie Telewizji Republika
Stanisław Piotrowicz, były
prokurator, wiceszef sejmowej
komisji sprawiedliwości.
Skoro tam są robione takie
uzgodnienia, to wymiar sprawiedliwości to jedna wielka
farsa - dodał.

Czy zdjęcia publicznie
udostępnione na Facebooku
i Instagramie wciąż są nasze?
Czy możemy publikować
zdjęcia, na których są inne
osoby? Na co się zgadzamy
korzystając z portali społecznościowych?
Regulaminy portali społecznościowych, które po akceptacji
przez użytkownika są formą
umowy, określają prawa i obowiązki zarówno użytkownika jak i właściciela serwisu.
W przeciwieństwie jednak do
typowych umów, których treść
kształtowana jest w oparciu
o uzgodnione przed obie strony
postanowienia tu reguły są niejako „narzucane” przez właściciela serwisu. Brak możliwości
modyfikacji regulaminu może
rodzić przekonanie, że jedyny wybór, jaki może dokonać
przyszły użytkownik jest albo
akceptacja regulaminu albo
rezygnacja. Analiza regulaminów Facebooka i Instagrama, pokazuje jednak, że ich
użytkownicy nie są całkowicie
pozbawieni wpływu, na to, co
dzieje się z materiałami, które
w nich umieszczają. Po pierwsze
użytkownik jest właścicielem
umieszczanych w serwisie treści i może dzięki ustawieniom
prywatności określać krąg, dla
którego będą dostępne. Regulamin Instagrama mówi, że serwis
nie rości sobie praw własności
do treści przesyłanych przez
użytkowników. Warto jednak
pamiętać, że udostępnienie treści jako publicznej, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
korzystanie z niej przez innych
użytkowników, a także osoby
trzecie. Jeżeli zatem udostępnimy publicznie nasze zdjęcie,
musimy liczyć się z tym, że
utracimy kontrolę, nad dalszym
jego rozpowszechnianiem i sposobem wykorzystania. W tym
przypadku bowiem nawet skasowanie zdjęcia może okazać
się nieskutecznym sposobem
usunięcia go z sieci, bo fotografia mogła zostać wcześniej przez
kogoś pobrana.
Zakres wykorzystania publicznie udostępnionych zdjęć
nie jest jednak nieograniczony. Korzystanie z fotografii
w sposób naruszający przepisy
ustawy karnej, powodując np.
zniewagę czy zniesławienie,
może skutkować pociągnięciem
do odpowiedzialności karnej.
Również w przypadku, gdy wykorzystanie materiałów umieszczonych w sieci będzie stanowić
naruszenie dóbr osobistych (np.
dobrego imienia), może skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez Kodeks cywilny.
My jako reklama
W odniesieniu do zdjęć czy
postów, które są chronione przez
prawo własności intelektualnej,
użytkownicy serwisu przyznają
jego właścicielom niewyłączną,
bezpłatną licencję, na korzystanie z umieszczonych przez użytkowników i objętych prawem
własności intelektualnej treści.
Konieczność udzielenia licencji
nie jest pozbawiona podstaw
prawnych, ponieważ jej uzyskanie jest niezbędne, by właściciel
portalu/aplikacji mógł rozpowszechnić nasze zdjęcie czy post
w Internecie. Licencja ta wygasa
w momencie usunięcia przez
użytkownika treści chronionych
prawem własności intelektualnej
– dlatego też, jeżeli chcemy by
nasze zdjęcie zniknęło z Internetu, na ogół wystarczy jego
usunięcie z portalu/aplikacji.
Usunięcie treści nie będzie
skuteczne, w przypadku, gdy
materiały zostały udostępnione
innym użytkownikom, którzy je
„dalej” udostępnili a następnie
nie usunęli albo zapisali w pamięci swojego komputera czy
smartfona. Licencja udzielona

właścicielom serwisu nie jest
jednak ograniczona jedynie do
zakresu niezbędnego do korzystania z portalu i jego aplikacji.
Pozwala również pośrednio,
na wykorzystywanie naszych
zdjęć, postów i lajków w celu
reklamowym, informując innych
użytkowników – naszych znajomych - o tym, że na przykład
post sponsorowany, zawierający
reklamę jakiegoś produktu,
został przez nas „polubiony”.
Nasze zdjęcia z innymi osobami
Warto również zwrócić uwagę na kwestię wykorzystania
wizerunku innych osób, które znajdują się na umieszczanych przez nas zdjęciach, oraz
możliwości rozpowszechniania przez inne podmioty – np.
media, postów czy fotografii,
które zamieściliśmy na naszym
profilu. Należy pamiętać, że
zgodnie z ogólną zasadą polskiego prawa autorskiego, jego
rozpowszechnienie wymaga
zezwolenia osoby przestawionej
na nim. Udostępnianie zdjęć na
Facebooku czy Instagramie jest
właśnie rozpowszechnianiem
wizerunku, dlatego na takie
działanie powinniśmy mieć
pozwolenie, osób, które są na
fotografii. Prawo autorskie nie
określa formy, w jakiej pozwolenie powinno być udzielone, należy więc przyjąć, że może być
wyrażone również werbalnie.
W sądzie jednak może okazać
się niewystarczające. Trudno
wyobrazić sobie, że przed publikacją każdego zdjęcia np. z imprezy czy wakacji, na którym
będą nasi znajomi, będziemy
prosić wszystkich o pisemne
wyrażenie zezwolenia. Należy
jednak liczyć się z konsekwencjami rozpowszechnienia wizerunku bez zezwolenia. Jak
wynika bowiem z regulaminu
Facebooka, to my ponosimy
wyłączną odpowiedzialność, za
publikowane przez nas treści.
W kontekście możliwości dalszego wykorzystania naszych
postów, wiele zależeć będzie
od tego, czy udostępniamy publicznie czy tylko określonej
grupie odbiorców. W drugim
przypadku, upublicznienie informacji w nim zawartych,
może być uznane za naruszenie
naszego prawa do prywatności.
Nie można również wykluczyć,
że w niektóre nasze posty będą
cechowały się na tyle twórczym
i indywidualnym charakterem,
że spełnią przesłanki uznania
ich za utwór w rozumieniu prawa autorskiego, co skutkować
będzie koniecznością uzyskania
naszej zgody na ich wykorzystanie. W tych przypadka możliwe
będzie również powołanie się
na nasz post bez naszej zgody, jeżeli przytoczenie spełni
warunki dozwolonego użytku,
np. w ramach prawa cytatu. Co
do fotografii – przyjmując, że
będą one chronione przez prawo
autorskie - ich wykorzystanie
przez osoby trzecie będzie wymagało naszej zgody, a ich rozpowszechnienie bez niej, wiązać
się może dla rozpowszechniającego z sankcjami, zarówno
karnymi jak i cywilnymi. Pamiętajmy również, że licencja,
której udzielamy właścicielom
portali na korzystanie z materiałów chronionych prawem
autorskim, obejmuje prawo do
udzielania sublicencji – czyli
dalszych licencji na rzecz innych
podmiotów. Dlatego, mimo że
serwis zdaje się nie korzystać
z tego uprawnienia, nie można
założyć, że korzystanie z naszych dzieł, umieszczonych
np. na Facebook-u, przez inne
podmioty jest bezprawne, bo
teoretycznie może mieć ono
oparcie właśnie w udzielonej
przez portal sublicencji.

Reguły korzystania z portali
społecznościowych, oprócz
ochrony praw własności intelektualnej, kładą silny nacisk
na ochronę prywatności i praw
swoich użytkowników oraz
innych osób. Niedozwolone jest
zarówno atakowanie czy zastraszanie innych użytkowników,
jak również publikowanie treści,
które promują nienawiść, groźby
czy przemoc, jak i publikowanie
materiałów, które naruszają
prawa osób trzecich. Każdy
użytkownik może zgłosić naruszenie powyższych reguł, dzięki
czemu w pewnym stopniu mamy
wpływ na treści umieszczane
w tych portalach, a właściciele
serwisu są uprawnieni do usunięcia wszelkich materiałów
czy informacji, które naruszają
powyższe zakazy. W przypadku
zaś wielokrotnego naruszania
praw własności intelektualnej,
także do zablokowania konta
użytkownika, który złamał
regulamin.
Pisz na Berdyczów
Użytkownicy Instagrama, nie
tylko ponoszą wyłączną odpowiedzialność za umieszczone
w aplikacji obrazy, pliki czy
dane, ale także gwarantują,
że posiadają do nich prawa
autorskie bądź potrzebne licencje, a także że ich publikacja
nie narusza praw innych osób.
Nieprzestrzeganie powyższych
postanowień może skutkować
nawet usunięciem konta użytkownika. Akceptując regulamin
serwisu użytkownicy zobowiązują się również do pokrycia
wszelkich roszczeń, w tym tantiemów i innych opłat, należnych
z tytułu publikacji.
Warto pamiętać, że użytkownicy korzystają z portalu/aplikacji na własną odpowiedzialność,
a Facebook czy Instagram nie
ponosi odpowiedzialności za
umieszczane w serwisie dane.
Co więcej, jedno z postanowień
umowy o korzystanie zarówno w przypadku Facebooka
jak i Instagrama zwalania ich
właścicieli, pracowników czy
agentów od odpowiedzialności
za wszelkie roszczenia i szkody
powstałe w wyniku korzystania
z portalu/aplikacji. Postanowienia regulaminu Instagrama obligują również użytkownika do
zgłoszenia wszelkich roszczeń
wynikających z korzystania
z serwisu w ciągu roku, od ich
wystąpienia (pod rygorem ich
przedawnienia).
W przypadku chęci ochrony swych praw przed sądem
należy pamiętać, że zgodnie
z postanowieniami regulaminu
np. Facebooka, wszelkie ewentualne spory dotyczące roszczeń pozostających w związku
z korzystaniem z portalu, będą
rozpatrywane w Sądzie okręgowym Północnego Dystryktu Kalifornii lub w sądzie stanowym
hrabstwa San Mateo, w oparciu
o przepisy prawa stanu Kalifornia, co znacząco utrudnia dochodzenie ewentualnych roszczeń
od właścicieli serwisu.
Inne, kontrowersyjne
postanowienia regulaminów:
- arbitralne prawo właścicieli
serwisów do odmowy dostępu
do portalu dowolnym użytkownikom, z dowolnej przyczyny;
- uprawnienie do przejęcia każdej nazwy użytkowników portalu, z dowolnego powodu;
- m o ż l iwo ś ć e d y t owa n i a ,
usuwania, blokowania treści
i kont, które w ocenie właścicieli serwisu będą naruszały postanowienia regulaminu.
Autor: Sara Dobrzańska prawnik w
Fundacji Legalna Kultura
https://www.legalnakultura.pl/pl/
prawo-w-kulturze/prawo-w-praktyce/
news/2740,na-co-sie-zgadzamy-korzystajac-z-portali-spolecznosciowych
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O legendarnym piosenkarzu była żona Priscilla Presley
Elvis Presley – legendarny
wokalista i aktor pozostawił po
sobie setki nagrań studyjnych,
które na zawsze odmieniły
historię muzyki rozrywkowej i po dziś dzień stanowią
inspirację dla współczesnych
artystów. Wszystkich jego
przebojów nie sposób zmieścić
na jednej płycie typu „the best
of”. Utwory takie jak „That’s
All Right (Mama)”, „Love
Me Tender”, „Heartbreak Hotel”, „Hound Dog”, „Jailhouse
Rock”, „It’s Now Or Never”,
„Are You Lonesome Tonight?”, „Can’t Help Falling In
Love” czy „Return To Sender”,
„Burning Love” i „Always On
My Mind” na stałe zapisały się
w dziejach światowej muzyki.
Za swoje muzyczne osiągnięcia otrzymał setki złotych,
platynowych i multiplatynowych płyt. Aż czterokrotnie
otrzymał prestiżową Nagrodę
Grammy (trzykrotnie za nagrania gospel i raz za całokształt artystyczny). Pomimo
ponad czterdziestu lat od swojej śmierci jest wciąż jednym
z najlepiej sprzedających się
solowych artystów w historii.
Wydany w 2015 roku album
„If I Can Dream. Elvis With
The Royal Philharmonic Orchestra” niemal natychmiast
powędrował na szczyty światowych list przebojów. Sytuacja
powtórzyła się rok później gdy
w sprzedaży ukazała się kolejna symfoniczna płyta króla
rock’n’rolla, „The Wonder
Of You”. Na zorganizowaną
wkrótce serię koncertów promujących oba wydawnictwa
Presleya bilety rozchodziły
się jak przysłowiowe “ciepłe
bułeczki” a fani niemal jak
w latach siedemdziesiątych
wypełniali największe hale
widowiskowe w Europie, Stanach Zjednoczonych a nawet
Ameryce Południowej by choć
przez moment móc znowu
zobaczyć i usłyszeć swojego
idola.
7 czerwca 2018 roku magię
tych koncertów mogli poczuć
także fani króla z Memphis w
Polsce. W krakowskiej Tauron
Arenie odbył się bowiem piękny multimedialny show „Elvis
Live On Screen”.
Na kilkanaście dni przed
tym wielkim wydarzeniem, w
środę 28 marca (kilka minut
po godzinie 18:00), udało mi
się przez chwilę porozmawiać
z byłą żoną Elvisa Presleya –

Priscillą i zapytać ją m.in. o
to jaką osobą był legendarny
piosenkarz prywatnie.
Mariusz Ogiegło: W ubiegłym roku w maju byłem
wraz ze swoją dziewczyną,
Klaudią, w Berlinie na
koncercie „Elvis Live On
Screen”. To było niesamowite przeżycie i niezwykłe
widowisko. Wówczas też,
siedząc na widowni Mercedez Benz Arena przypomniałem sobie, że przecież
Ty i Elvis po raz pierwszy
spotkaliście się właśnie w
Niemczech. Jak wspominasz to spotkanie? Masz
jakieś wyjątkowe wspomnienia z tego spotkania?
Priscilla Presley: Oh tak. Byłam wtedy bardzo zdenerwowana i nieśmiała. Nie wiedziałam co mam powiedzieć
rozmawiając z tak sławną
osobą. Nigdy wcześniej nikogo
takiego nie spotkałam. Elvisa
widziałam wcześniej tylko w
telewizji. Patrzyłam na niego
ukradkiem zza drzwi ponieważ moi rodzice nie chcieli
żebym go oglądała z powodu
opinii jakie krążyły na jego
temat. Byliśmy wówczas nastolatkami (śmiech)
Samo spotkanie z nim było
natomiast bardzo miłe. Zachowywał się bardzo przyjaźnie.
Wypytywał mnie o to jacy muzycy są obecnie popularni i o
tych których nie lubię. Później
zagrał dla mnie na pianinie ale
głównie rozmawialiśmy. Przez
większość czasu mówił Elvis.
Ja słuchałam.
Po trzech dniach zadzwonił
do mnie i zapytał czy moglibyśmy się spotkać raz jeszcze.
Nie było to takie proste ponieważ rodzice się niepokoili
i zastanawiali dlaczego w
zasadzie Elvis chce się ze
mną widzieć. Ale to już inna
historia (śmiech).
Mariusz Ogiegło: Piękna
historia. Pozwól, wróćmy
jeszcze na chwilę do koncertu. W czerwcu przyjedziesz
do Polski, do Krakowa z
multimedialnym widowiskiem „Elvis Live On
Screen”, które promuje bestsellerowe płyty „If I Can
Dream” oraz „The Wonder
Of You”. Proszę, opowiedz
o nim
Priscilla Presley: Na ten koncert składa się kompilacja

piosenek, które Elvis kochał
wykonywać na scenie. Ty już
go widziałeś a teraz publiczność w Polsce będzie miała
okazję wysłuchać tego koncertu i przekonać się kim był
Elvis Presley i jak wyglądał
jego kontakt z publicznością.
Przyjemność towarzysząca
oglądaniu Elvisa na scenie
płynęła z jego relacji ze słuchaczami. Zawsze powtarzał
mi, że uwielbiał występować,
nie przepadał natomiast za,
jakby to nazwać... wiesz, chciał
cały czas utrzymywać kontakt
z publicznością. Patrzył na
słuchających i gdy zauważył,
że np. ktoś ziewa myślał sobie
‘o rety, są znudzeni, nie wykonuję dobrze swojej pracy’.
I wtedy zaczynał grać jeszcze
lepiej tak by tym razem już
nikt się nudził. (śmiech). Gdy
zauważył, że ktoś spogląda na
zegarek natychmiast robił się
nerwowy i zastanawiał się jak
poprawić występ.
Czy często tak się działo?
Nie. Pomimo to jednak Elvis
cały czas zastanawiał się jak
utrzymać uwagę fanów. I to
działało. Nie tylko z tego powodu ale także dlatego, że
każda piosenka wydawała się
być skierowana do konkretnej
osoby na widowni. Ludzie
myśleli, że śpiewa specjalnie
dla nich z powodu kontaktu

Singiel „Niebo co dzień”

Mariusz Ogiegło: Wielokrotnie powtarzasz, że te
koncerty filharmoniczne,
te albumy - „If I Can
Dream”, „The Wonder Of
You” nagrane z The Royal
Philharmonic Orchestra
były spełnieniem marzeń
Elvisa. Pamiętasz kiedy i w
jakich okolicznościach Elvis
po raz pierwszy wspomniał
Ci o tym marzeniu? O tym,
że chce nagrać taką właśnie
płytę?
Priscilla Presley: Oczywiście.
Był wtedy w Las Vegas. Występował wtedy z małą, bardzo
małą orkiestrą. Jej dyrygentem
był Joe Guercio, który jednocześnie pełnił też funkcję
dyrektora muzycznego.
Oczywiście, Elvis miał też
swój zespół, swoich wokalistów, miał inspiracje i materiał
ale miał także zobowiązania/
kontrakty, które go hamowały.
Nie był więc w stanie nagrać
płyty z pełną orkiestrą. “Pewnego dnia chciałbym nagrać
płytę z pełną orkiestrą”, powiedział mi jednego dnia. Bardzo
chciał uzyskać na niej to pełne
brzmienie, które tak bardzo
kochał a którego nie czuł podczas swoich występów.
Najmilsza rzecz związa-

Mariusz Ogiegło: Rozmawialiśmy wcześniej o
koncercie “Elvis Live On
Screen”. Jeśli pozwolisz
chciałbym teraz zapytać
Cię o coś zupełnie innego,
o zupełnie inny show. W
tym roku mija 50.rocznica
nakręcenia historycznego
programu “ELVIS. The
NBC TV Comeback Special”. Powiedz proszę, masz
jakieś szczególne wspomnienia związane z tym
programem?
Priscilla Presley: O mój Boże!
Oczywiście! Jak mogłabym ich
nie mieć. To był powrót Elvisa
na scenę. To była ta chwila, w
której jego kariera wystartowała na nowo. Bardzo się tym
denerwował. Miał za sobą wiele lat kręcenia filmów podczas
których nie występował na
scenie. Nie dawał koncertów
przez prawie dziesięć lat. Więc
wiesz, gdy ludzie pytają mnie
czy się denerwował mogę
jedynie odpowiedzieć... tak,
bardzo się denerwował gdy
miał to zrobić po raz pierwszy
po tych wszystkich latach. To
była jego prawdziwa szansa.

Mógł odnieść sukces lub nie.
Więc tak, dzielił się z nami
swoimi obawami i był bardzo
zdenerwowany tego wieczoru.
W rzeczywistości był do
tego stopnia zdenerwowany
tej nocy kiedy wiesz, miał
pojawić się na żywo przed
publicznością, że chciał się
w ogóle wycofać bo nie mógł
sobie przypomnieć historii,
piosenek. Uspokoił go dopiero Steve Binder, który był
reżyserem tego programu. To
piękna historia ponieważ on
(Elvis, przyp. autor) wyszedł
na scenę, wziął do ręki gitarę,
rozejrzał się po publiczności a
muzyka niemal natychmiast do
niego wróciła. Uwielbiałam te
chwile z nim ponieważ żyłam
z nim w ten sposób. A reszta
jest już historią.
Mariusz Ogiegło: Przez
cały czas rozmawiamy o
Elvisie, którego dzisiaj
wielu fanów utożsamia z
bohaterami, których grał w
swoich filmach – z miłymi,
grzecznymi i romantycznymi chłopcami. A jaką
osobą był prywatnie Elvis
Presley? Różnił się od swoich filmowych bohaterów?
Priscilla Presley: Był wspaniały, zabawny i autentyczny.
Miał świetny charakter. Był
człowiekiem, cóż mogę powiedzieć. Podobnie jak większość
artystów bardzo przejmował
się swoją karierą. Po pierwsze i
najważniejsze jednak – był wykonawcą. Elvis dotarł na sam
szczyt. Jak każdy artysta, który porusza się po niezbadanym
terenie, dokładał wszelkich
starań by zadowolić swoich
fanów. Troszczył się o nowy
materiał, nowe utwory by były
takie które ludzie chcieliby
usłyszeć ale także takie które
on lubiłby później śpiewać.
Był pierwszy i dla większości
wykonawców starał się zachować swoją pozycję, robić to co
naprawdę chciał.
Był bardzo zaniepokojony
gdy do Stanów nadeszła Brytyjska Inwazja ponieważ on
był artystą solowym. Myślę,
że bardzo trudno jest powiedzieć, że był taki lub inny. Był
człowiekiem. Miał obawy,
zastanawiał czy wciąż jest w
stanie cieszyć ludzi, jak każdy
artysta. Po pierwsze i najważniejsze był artystą i dobrym
człowiekiem.
rozmawiał: Mariusz Ogiegło

Teatr Muzyczny zagra dla Inea

28 maja Budka Suflera
przypomniała fanom o
swoim prawdziwym, klasycznym brzmieniu. Tego
dnia zespół zaprezentował
singiel „Niebo co dzień”,
który nagrany został z Felicjanem Andrzejczakiem.
Jest to przedsmak wspólnej
płyty artystów.
O nagraniu opowiedzieli muzycy Budki Suflera: W 1982
roku nagraliśmy trzy utwory
- “Noc komety”, “Czas ołowiu”, “Jolka, Jolka, pamiętasz…”. Do wszystkich tekst
napisał Marek Dutkiewicz.
Do “Czasu…” i “Jolki” muzykę skomponował Romuald
Lipko. Wszystkie trzy pieśni
zaśpiewał Felicjan Andrzejczak. I chociaż cała ta sesja
dostarczyła nam wiele radości
i popularności, to “Jolka” przeniosła nas do innej galaktyki,
innego wymiaru. Przez ponad
trzy dekady żaden koncert bez
tego utworu nie był możliwy,
a Felicjan był naszym stałym,
wspaniałym gościem i wielką

wzrokowego i sposobu wykonywania danego utworu.

na z tym przedsięwzięciem
spotkała mnie trzy lata temu
kiedy pracowaliśmy z orkiestrą nad płytą “If I Can
Dream”. Joe Guercio, który
był kierownikiem tej małej
orkiestry, przyszedł do mnie
do hotelu Peabody w Memphis
i powiedział: „Priscilla, mam
pomysł i chciałbym żebyś to
właśnie Ty go zrealizowała”.
„Tak?”, zapytałam. „Chciałbym nagrać utwory Elvisa z
pełną orkiestrą”. Wówczas
powiedziałam mu, że właśnie
się tym zajmuję. Jego reakcja
brzmiała: „O Boże, musisz
teraz żartować? Przecież to
spełnienie marzeń Elvisa”.
„Cóż, właśnie to robię”, odpowiedziałam. (śmiech).
Nagrywaliśmy ze wspaniałą
The Royal Philharmonic Orchestra. „Gdyby cokolwiek się
wydarzyło, gdybyś kiedykolwiek potrzebowała mojej pomocy, bardzo chciałbym wziąć
w tym udział. Też chciałbym
się przyczynić do realizacji
jego marzenia”, zadeklarował
Joe Guercio.
Tak więc, odpowiadając na
Twoje pytanie – Elvis bardzo
często powtarzał o pragnieniu nagrania płyty z pełną
orkiestrą.

W odpowiedzi na przedłużający się czas zamknięcia
instytucji kultury, INEA
wspiera poznański Teatr
Muzyczny. Firma wykupiła
wszystkie bilety na spektakl
„Księga Dżungli” i przekaże je wychowankom domów
dziecka.

gwiazdą. W ubiegłym roku,
przed koncertem siedzieliśmy
w garderobie hali Spodek w
Katowicach. Lipko, Jurecki,
Andrzejczak, Zeliszewski.
Nagle wszyscy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że 38 lat
przyjaźni i koncertowania z
Felkiem nie jest podsumowane
żadną wspólną płytą. Niesamowite!
Piosenka “Niebo co dzień”
to pierwszy utwór z płyty,
którą tak bardzo wszyscy na-

gle zapragnęliśmy nagrać. W
lutym tego roku przedwczesna
śmierć Romka dopisała smutny scenariusz do wszystkich
piosenek jakie nam zostawił.
Ta oraz inne nowe piosenki
nabrały dla nas niezwykłego,
magicznego znaczenia. Wierzymy, że ten premierowy
utwór zagości w Waszych
sercach, tak jak w naszych.
To jest prawdziwa Budka
Suflera i Felicjan Andrzejczak.
K.W.

W przedłużającym się czasie
epidemii, w którym nie funkcjonują instytucje kultury,
INEA wspiera działanie jednego z poznańskich teatrów.
Firma wykupiła wszystkie
bilety na spektakl Teatru Muzycznego „Księga Dżungli”.
Ponad 400 biletów przekazanych zostanie wychowankom
domów dziecka.
- Cały czas obserwujemy to,
co się dzieje i z wielkim zainteresowaniem śledzimy przede
wszystkim to, jak w tej sytuacji
radzi sobie lokalny biznes czy
instytucje. Decyzja o wykupieniu spektaklu jest naszą
reakcją i formą wsparcia dla
instytucji, które nie są w centrum zainteresowania, gdzie

często nie jest kierowana jakakolwiek pomoc. Wierzymy, że
uda nam się wywołać uśmiech
na twarzach nie tylko samych
aktorów, ale przede wszystkim
dzieci, które wezmą udział w
przedstawieniu – komentuje
Michał Bartkowiak, Prezes
INEA S.A.
- Cieszymy się, że dzięki
inicjatywie podjętej przez
INEA S.A., nasza widownia
wypełni się małymi widzam i, któr ym zafundujemy
czas pełen wrażeń, a nasz
Teatr otrzyma tak cenne w

obecnej sytuacji, finansowe
wsparcie. Od długiego czasu
stawiamy na współpracę kultury z biznesem i jesteśmy
przekonani, że działania takie,
jak to, mogą tylko umocnić
i rozwinąć tę relację oraz
zainspirują inne podmioty do
współpracy z nami – komentuje Przemysław Kieliszewski,
Dyrektor Teatru Muzycznego
w Poznaniu.
Spektakl odbędzie się, gdy
tylko przywrócone zostanie
normalne funkcjonowanie Teatru Muzycznego w Poznaniu.
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Pomoc dla Domów Pomocy
Społecznej
Na terenie powiatu kościańskiego działają dwa domy
pomocy społecznej, w Jarogniewicach i Mościszkach.
Placówki prowadzone są
przez samorząd powiatowy.

100. rocznica urodzin Karola Wojtyły
18 maja 2020 roku przypada setna rocznica urodzin
Karola Wojtyły, papieża,
świętego Jana Pawła II.
Z tej okazji, pod pomnikiem
Ojca Świętego, na placu Niezłomnych w Kościanie, Henryk Bartoszewski, Starosta
Kościański, Zbigniew Franek,
Wicestarosta Kościański i
Stefan Żurkiewicz, Wiceprze-

wodniczący Rady Powiatu
Kościańskiego, w imieniu
mieszkańców i władz powiatu
złożyli kwiaty i zapalili znicz.
Kwiaty złożyli także: Wojciech Ziemniak, Senator RP,
Piotr Ruszkiewicz, Burmistrz
Kościana, Dawid Olejniczak,
Przewodniczący Rady Miasta
Kościana, Andrzej Przybyła,
Wójt Gminy Kościan, Jan
Szczepaniak, Przewodniczący

Rady Gminy Kościan, Henryk
Michalski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kościan.
Pomnik Ojca Świętego Jana
Pawła II w Kościanie został
odsłonięty 2 kwietnia 2007
roku w drugą rocznicę śmierci
Papieża. Autorem rzeźby jest
rzeźbiarz Wiesław Koronowski. Przewodniczącą Społecznego Komitetu Budowy Pomnika była Barbara Mizerka.

Przebudowa ścieżki rowerowej
z Bieżynia do Cichowa

Słodycze dla DPS ów

Remont drogi powiatowej
z Bonikowa do Mikoszek
Zgodnie z umową zawartą
przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie z firmą
Gart sp. z o.o. z Golędzinowa do końca czerwca 2020
roku potrwa remont na drodze
powiatowej z Bonikowa do
Mikoszek.
W ramach prac finansowanych z budżetu powiatu
na odcinku 2 900 metrów

stąd słodkie upominki są mile
widziane i ucieszyły mieszkańców.
Dzień wcześniej, 28 maja
domy odwiedził Zbigniew
Franek, Wicestarosta Kościański, który rozmawiał z
dyrektorkami domów o sytuacji w placówkach. Wicestarosta również nie przyjechał
z pustymi rękami i przywiózł
ciasto drożdżowe na podwieczorek.

Dom Pomocy Społecznej
w Mościszkach od prywatnych darczyńców i od firm
otrzymał łącznie 1600 maseczek, 165 przyłbic i 35
kombinezonów. Dom Pomocy
Społecznej w Jarogniewicach
wsparł Bank Spółdzielczy
w Kościanie, Parafia św.
Katarzyny, Drużyna szpiku (m.in. 500 maseczek),
Fundacja Małych i dużych
(300 sztuk maseczek), firma
Archon Sp. z. o. o z Piły (30
przyłbic), Szkoła Katolicka w
Śremie (20 przyłbic). 2000
maseczek szyją: Akademia
Nauki – Danuta Dziuba, Fabryka Mebli Tapicerowanych,
Beatris Collecton, Drukarnia
Ewa Osiewicz. Dom wsparły
także osoby prywatne: Zofia
Bartkowiak, Martyna Baranowska, Albert Pelec, które
zakupiły słodycze, przyłbice,
maseczki, mydło, książki i
płyty DVD.
Do DPS – ów trafiły także maseczki uszyte przez
kościanianki. Babcia, córka
i wnuczka zachęciły swoich
przyjaciół do wsparcia akcji
„Szyj maseczki razem z nami”.
Z zrzutki wśród znajomych
uszyły maseczki, zakupiły
rękawiczki i płyny, które już
trafiły do Mościszek i Jarogniewic.
Każda pomoc to dar serca.

Krótko z powiatu kościańskiego
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i Biedronka
dla domu w Mościszkach
Fundacja Wielkiej Orkiestry
Świątecznej pomocy przekazała dla mieszkańców i
pracowników Domu Pomocy
Społecznej w Mościszkach
sprzęt ochrony osobistej. Do
Mościszek pomoc Fundacji trafiła już kolejny raz
– poprzednio w kwietniu.
W ramach wsparcia dom
otrzymał płyny do dezynfekcji rąk, przyłbice, kombinezony, rękawiczki, maseczki,
maseczki FFP2.

Trwają prace przy przebudowie ścieżki rowerowej z
Bieżynia do Cichowa. Remont
ponad 2,5 km ścieżki potrwa
do połowy czerwca. Na ścieżce ułożono masę bitumiczną.
Poza nawierzchnią zostaną zamontowane m.in. nowe bariery
ochronne i pionowe oznakowanie ścieżki.
Koszt inwestycji wyniesie
ponad 472 tys. złotych brutto. Środki na jej realizację
pochodzą z budżetu Powiatu
Kościańskiego. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Drogowe
Drogbud – Gostyń.

Z inicjatywy Alberta Pelca, Radnego Rady Powiatu
Kościańskiego mieszkańcy
miasta i gminy Śmigiel zbierali słodycze dla mieszkańców
domów pomocy społecznej w
Jarogniewicach i Mościszkach.
Inicjatywa spotkała się z dużym oddźwiękiem. Słodycze
do placówek dotarły w piątek,
29 maja. Domy Pomocy społecznej są nadal zamknięte
dla rodzin i odwiedzających,

Podczas epidemii domy pomocy są najwrażliwszymi
miejscami, w których może
dojść do zakażenia wirusem.
By temu zapobiec w DPS-ach,
w porozumieniu z władzami powiatu podjęto szereg
decyzji i zmian, m.in. domy
są zamknięte dla odwiedzających. Kadra administracyjna w części pracuje zdalnie.
Wszyscy pracownicy zostali
przebadani na koronawirusa,
wszyscy są zdrowi.
Poza zmianami i działaniami organizacyjnymi w
ostatnim czasie Starostwo
Powiatowe w Kościanie Domowi Pomocy Społecznej
w Mościszkach przekazało
kombinezony z polipropylenu,
maski ochronne 1-warstwowe,
półmaski z filtrami FFP2, płyny do dezynfekcji powierzchni
i do dezynfekcji rąk. Z kolei
Dom Pomocy Społecznej w
Jarogniewicach otrzymał półmaski z filtrami FFP2. Łączna
wartość zakupów to prawie 9
tys. złotych.
Wsparcia rzeczowego placówkom udzielił również

Wydział Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Domy otrzymały, łącznie m.in. 1150
maseczek, a także płyny do
dezynfekcji, rękawiczki, przyłbice, kombinezony.
Każdy z domów otrzymał
wsparcie od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Do domów trafiło po 500
maseczek i płyny do dezynfekcji. DPS w Mościszkach
otrzymał 400 maseczek od
Gminy Krzywiń, a DPS w
Jarogniewicach 70 od Gminy
Czempiń. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie przekazała
każdej placówce przyłbice.
Domy spotkały się z niespotykaną życzliwością osób
prywatnych oraz lokalnych
firm i instytucji. – Szczególnie dziękuję wszystkim,
którzy z własnej inicjatywy
i potrzeby niesienia pomocy
skontaktowali się z naszymi
domami pomocy i przekazali
im środki ochrony osobistej,
pieniądze lub na przykład
słodycze. Państwa postawa
i wrażliwość społeczna jest
bezcenna i godna szacunku.
Bardzo Państwu za tą pozytywną energię dziękuję - mówi
Henryk Bartoszewski, Starosta
Kościański.

Materiały ochronne przekazała domowi pomocy także
Fundacja Biedronka. Były
to: mydła w płynie, płyny
do dezynfekcji, maseczki,
kapsułki do dezynfekcji,
kremy do rąk.
Przyłbice ochronią
mieszkańców
i podopiecznych
Dzięki staraniom lokalnego
koordynatora akcji WsparcieDlaSzpitala, pana Aleksandra
Dobrasia do Domu Pomocy
Społecznej w Jarogniewicach
trafiło 100 przyłbic od firmy

Colours Factory z Piły. Po 45
przyłbic otrzymał także SP
ZOZ i Ośrodek Rehabilitacji
w Kościanie. Dostarczyła je
firma Prasmet ze Świdnicy.
Firma ta planuje kolejne
dostawy dla placówek w
powiecie.
W ramach akcji WsparcieDlaSzpitala firma WIDPOL
z Kościana przekazała
Domowi Pomocy Społecznej
w Jarogniewicach papier
toaletowy i preparaty do dezynfekcji. Do Domu Pomocy
Społecznej w Mościszkach
trafiły płyny do dezynfekcji.

34 laptopy dla szkół

zostanie m.in. wykonane powierzchniowe utrwalenie drogi. Podczas prac nawierzchnia
drogi jest frezowana, następnie
zostanie ułożona nawierzchnia
z mieszanek mineralno – bitumicznych, zostaną także naprawione pobocza. Koszt prac
finansowanych przez powiat to
ponad 172 tys. złotych.

Powiat Kościański kupił 34
laptopy dla prowadzonych
przez siebie szkół. Powiat
na zakup komputerów
otrzymał w konkursie grantowym „Zdalna szkoła” 80
tysięcy złotych.
Laptopy będą wykorzystywane
przez uczniów i nauczycieli
między innymi do realizacji
zdalnej nauki. Zespół Szkół
Ponadpodstawowych im. F. Ratajczaka w Kościanie otrzymał
12 komputerów, również 12
sztuk trafiło do Zespołu Szkół

Ponadpodstawowych im. J.
Kasprowicza w Nietążkowie,
z kolei Zespół Szkół im. M.
Konopnickiej w Kościanie
otrzymał 10 komputerów.
Zakup w ramach projektu
„Wzmocnienie kształcenia
zdalnego poprzez zakup sprzętu dla szkół prowadzonych
przez Powiat Kościański”
był sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014- 2020.
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Różne formy finansowania klubu „Budowlanych–Całus”
upowszechnianie sportu w
lokalnych społecznościach
otwierając sale treningowe w
ościennych miejscowościach
(13 podsekcji), w których
pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej dzieci
i młodzież mają możliwość
bezpłatnego uczestnictwa w
zajęciach. Ponadto, regularnie organizujemy zawody
rangi mistrzowskiej, które
transmitowane są w telewizji,
m. in. Indywidualny Puchar
Polski Kobiet (2016, 2017),
Indywidualny Puchar Polski
Mężczyzn (2019) oraz przez
profesjonalną transmisję internetową – Mistrzostwa Europy
do lat 15 i 17 (2016).
Dołączyć do wsparcia klub
można poprzez link:
https://patronite.pl/Budowlani-Ca%C5%82us
Dzięk i Pa ństwa dobro czynności będziemy mogli
rozszerzać naszą działalność
z sukcesami wychowując kolejnych Polskich Olimpijczyków i jednocześnie zapewniać
powszechność i dostępność
sportu dla wszystkich.
#DźwigajmyRazem

Działalność klubów na
świecie opiera się o różne
źródła finansowania, m. in.
dotacje publiczne, sponsoring i wsparcie kibiców.
Coraz popularniejszą formą
finansowanie są publiczne
zbiórki, poprzez które kibice
i sympatycy wspierają działalność i sukcesy swojego
ukochanego klubu. Do najbardziej znanych przykładów
należą socios hiszpańskich
klubów wielosekcyjnych Realu Madryt i FC Barcelona.
W Polsce taka forma nie jest
powszechna i działa na nieco
innych zasadach. Zarząd klubu
Budowlanych-Całus postanowił nawiązać do tej praktyki
umożliwiając wsparcie klubu
swoim sympatykom przez
portal Partonite.pl. Poza licznymi sukcesami sportowymi
(udział w Igrzyskach Olimpijskich, medale Mistrzostw
Świata i Europy, medale Mistrzostw Polski oraz od lat
klub jest w ścisłej czołówce
we ministerialnym Systemie
Współzawodnictwa Młodzieżowego) wspieramy również

Historia i sukcesy klubu
Klub sportowy powstały w
1983 z siedzibą w Nowym
Tomyślu. Początkowo był to
klub wielosekcyjny, od 1989
r. funkcjonuje w nim jedna
sekcja – podnoszenie ciężarów. W klubie trenowali
uczestnicy Igrzysk Olimpijskich, medaliści Mistrzostw
Świata, Mistrzostw Europy
i Mistrzostw Polski.
Sztangiści klubu BudowlaniCałus reprezentują Polskę
we wszystkich kategoriach
wiekowych od kadry juniorów
młodszych do olimpijskiej.
W zajęciach z wielobojów
atletycznych dla dzieci do lat
12 uczestniczy ponad 40 przyszłych sportowców, natomiast
sztangistów trenujących podnoszenie ciężarów trenuje ponad 80. Zajęcia odbywają się w
5 powiatach: nowotomyskim,
szamotulskim, wolsztyńskim,
grodziskim i poznańskim.
Klub dąży do otwierania
nowych sal treningowych we
współpracy ze Szkołami Podstawowi w wielu miejscowościach i wsiach stwarzając
dzieciom i młodzieży warunki
do treningu i rozwoju sportowego w komfortowych warunkach. Zajęcia prowadzone
w klubie na każdym etapie
są bezpłatne. Klub zaopatruje
również we własnym zakresie
zawodników w sprzęt sportowy i dofinansowuje obozy, by
sytuacja społecznoekonomiczna nie dyskryminowała zawodników w trudnej sytuacji.
Sukcesy klubu w 3 ostatnich
latach:
2016 r.
Udział Patrycji Piechowiak w
Igrzyskach Olimpijskich w Rio
de Janeiro

a

1 miejsce w I Lidze (awans do
najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce)
Mistrzostwa Polski Seniorów
- 1 złoty medal
Mistrzostwa Polski Juniorów
do lat 20 - 2 złote, 1 srebrny, 1
brązowy medal
Mistrzostwa Europy Juniorów
do lat 15 i 17 - 1 srebrny, 1
brązowy medal

Polski do lat 23 - 2 brązowe
medale
Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 20 - 3 srebrne
medale
Akademickie Mistrzostwa
Polski - 1 złoty medal
Mistrzostwa Europy Juniorów
do lat 15 i 17 - 1 srebrny medal
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - 1 złoty, 1 srebrny
medal
Krajowe Mistrzostwa LZS do
lat 15 i 17 - 1 srebrny, 1 brązowy medal

ków - 1 złoty, 2 srebrne, 3
brązowe medale
2017 r.
5 miejsce w 1 lidze Drużynowych Mistrzostw Polski
(wcześniejsza Ekstraklasa)

a

Krajowe Mistrzostwa LZS
do lat 15 i 17 - 3 złote, 2
srebrne, 2 brązowe medale,
3 miejsce w klasyfikacji
klubowej
Mistrzostwa Polski Młodzi-

Mistrzostwa Polski Seniorów 1 złoty, 1 srebrny medal
Młodzieżowe Mistrzostwa

XXI Ogólnopolskie Igrzyska
LZS - 1 złoty medal
Krajowe Mistrzostwa LZS do
lat 15 i 17 - 4 złote, 1 srebrny,
3 brązowe medale, 2 miejsce w
klasyfikacji klubowej
Mistrzostwa Polski Młodzików - 1 złoty, 2 srebrne medale
1. miejsce w Systemie Współzawodnictwa Młodzieżowego
w Polsce

medale, 3 miejsce w klasyfikacji klubowej
Akademickie Mistrzostwa
Polski - 1 brązowy medal
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - 1 srebrny medal
XXII Ogólnopolskie Igrzyska
LZS - 1 brązowy medal
Krajowe Mistrzostwa LZS do
lat 15 i 17 - 1 złoty, 1 srebrny,
2 brązowe medale, 1 miejsce w
klasyfikacji klubowej

1. miejsce w klasyfikacji LZS

Mistrzostwa Polski Młodzików - 2 srebrne medale, 1 miejsce w klasyfikacji klubowej

Mistrzostwa Polski Młodzików - 1 złoty, 2 brązowe medale

a

2019 r.
Mistrzostwa Europy Seniorów
- 7 miejsce

2. miejsce w Systemie Współzawodnictwa Młodzieżowego
w Polsce

2018 r.
Mistrzostwa Europy Seniorów
- 1 brązowy medal

4 miejsce w 1 lidze Drużynowych Mistrzostw Polski

2. miejsce w klasyfikacji LZS

a

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - 2 srebrne, 1 brązowy
medal

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - 1 złoty, 2 srebrne
medale

4 miejsce w 1 lidze Drużynowych Mistrzostw Polski

Mistrzostwa Polski Seniorów
- 3 złote medale, 3 miejsce w
klasyfikacji klubowej

Mistrzostwa Polski Seniorów 3 złote, 1 srebrny medal

Puchar Polski Mężczyzn - 3
brązowy medal

Młodzieżowe Mistrzostwa
Polski do lat 23 - 1 złoty, 1
brązowy medal, 1 miejsce w
klasyfikacji klubowej

Mistrzostwa Europy do lat 20
i 23 - 1 srebrny medal, 5 i 6
miejsca

Mistrzostwa Europy Juniorów
do lat 20 - 5. miejsce

Młodzieżowe Mistrzostwa
Polski - 2 srebrne medale

Mistrzostwa Polski Juniorów
do lat 20 - 1 złoty medal

Mistrzostwa Świata Juniorów
do lat 20 - 11 miejsce i udział
drugiego ze sztangistów

Akademickie Mistrzostwa
Polski - 1 brązowy medal

Mistrzostwa Polski Juniorów
do lat 20 - 2 złote, 2 brązowe

Klub współpracuje ze środowiskiem akademickim, m. in.
Instytutem Sportu i Nauki z
Poznania w celu wdrożenia
systemu długofalowego rozwoju zawodników, edukacji
dzieci i rodziców oraz poszukiwania efektywnych rozwiązań
szkoleniowych.
Ponadto, Budowlani-Całus
regularnie organizują zawody
rangi mistrzowskiej, które
transmitowane są w telewizji,
m. in. Indywidualny Puchar
Polski Kobiet (2016, 2017),
Indywidualny Puchar Polski
Mężczyzn (2019) oraz transmitowane przez profesjonalną
transmisję internetową – Mistrzostwa Europy do lat 15 i
17 (2016).
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Tajemnicza śmierć wielu prawych ludzi
Józef Szaniawski, politolog, sowietolog, dziennikarz „ i pełnomocnik płk.
Ryszarda Kuklińskiego,
zginął w Tatrach, spadając
w przepaść. Miał 68 lat.
„Józef Szaniawski zginął w
Tatrach, schodząc ze Świnicy.
Spadł w przepaść w kierunku
Doliny Pięciu Stawów” - powiedział syn zmarłego, Filip
Frąckowiak. Wypadek miał
miejsce ok. godz. 11. Reanimacja prowadzona przez ratowników TOPR trwała około
godziny, Józef Szaniawski
zginął na miejscu.
Szaniawski od lat 70. był
konspiracyjnym współpracownikiem Radia Wolna Europa. Dla rozgłośni w ciągu
11 lat napisał i przesłał ponad
pół tysiąca tajnych korespondencji.
Działał przeciw wpływom
sowieckim w Polsce i na rzecz
integracji Polski z NATO. W
1985 r. został aresztowany
i oskarżony o współpracę z
CIA. Sąd wojskowy skazał go
na 10 lat więzienia.
W celi przebywał z mordercami bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
W latach 1985-1990 był
przetrzymywany w więzieniach na warszawskim Mokotowie przy ul. Rakowieckiej i
w Barczewie.
Uniewinniony przez Sąd
Najwyższy. Wyszedł na wolność 22 grudnia 1989 r. Sąd
Najwyższy określił go jako
ostatniego więźnia politycznego PRL.
W III RP został pełnomocnikiem płk. Ryszarda Kuklińskiego. W 1998 r. przygotował
wizytę pułkownika w Polsce.
Był też jednym z inicjatorów
budowy Pomnika Katyńskiego w Warszawie.
Publikował w wielu pismach prawicowych, konserwatywnych i katolickich.
Był wykładowcą w założonej przez o. Tadeusza
Rydzyka toruńskiej Wyższej
Szkole Kultury Społecznej i
Medialnej oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie.
W zagadkowym wypadku
w Tatrach zginął Józef Szaniawski, człowiek, który walczył o prawdę o misji pułkownika Kuklińskiego - podaje
portal http://wpolityce.pl/
Ta informacja dotarła do
nas kilka godzin temu. Ale
brzmiała tak tragicznie, tak
niepokojąco, była tej wagi iż
nie zdecydowaliśmy się na jej
opublikowanie bez oficjalnego potwierdzenia.
Ta śmierć, jej okoliczności, kontekst nie mieszczą
się w głowie. Znowu mnożą
się pytania jak to możliwe.
Podobnie jak wiele innych w
ostatnich latach, zwłaszcza
od czasu smoleńskiej tragedii.
I znów nie ma świadków...
Józef Szaniawski, politolog,
sowietolog, publicysta, wykładowca UKSW, zginął we
wtorek w Tatrach. Rzekomo
spadł w przepaść. Świadków
nie ma.
Miał 68 lat. O śmierci Józefa Szaniawskiego PAP poinformował jego syn, Filip
Frąckowiak.
W marcu tego roku po tragedii smoleńskiej mówił tak:
„Gdy dowiedziałem się o
tym nie ulegało dla mnie żadnej wątpliwości, że to był zamach. W historii istnieje tak
zwany związek przyczynowo
-skutkowy. I dzisiaj, dwa lata

po tej tragedii narodowej, na
podstawie tej mozaiki danych,
którą mamy, z tego co robią
Rosjanie, z tych matactw,
widać, ze to nie była przypadkowa katastrofa”- stwierdził.
Wskazywał też na skokowy
wzrost wpływów rosyjskich
na szczytach władzy w Polsce
po 10 kwietnia 2010 roku.
Józef Szaniawski urodził
się w 1944 r. we Lwowie. W
latach 1970-1985 był redaktorem PAP w Warszawie. Od
1973 r. intensywnie współpracował z Radiem Wolna
Europa. Dla rozgłośni w ciągu
11 lat napisał i przesłał ponad
pół tysiąca korespondencji.
W latach 70. i 80. prowadził
działalność niepodległościową.
W 1985 r. sąd wojskowy
skazał go na 10 lat więzienia. Był przetrzymywany
w więzieniach na warszawskim Mokotowie przy ul.
Rakowieckiej i w Barczewie. Uniewinniony przez
Sąd Najwyższy, wyszedł na
wolność 22 grudnia 1989 r.
Sąd Najwyższy określił go
jako ostatniego więźnia politycznego PRL.
Był peł nomocn i k iem i
przyjacielem płk. Ryszarda Kuklińskiego, swoimi
staraniami doprowadził do
rehabilitacji w świetle prawa
płk. Kuklińskiego. Był też
założycielem izby pamięci
pułkownika Kuklińskiego.
Wypowiadał się i działał
na rzecz integracji Polski z
NATO.
W latach 1990-2003 publikował w prasie polskiej i
polonijnej w USA, m.in. w
„Tygodniku Solidarność”,
„Wprost”, „Polsce Zbrojnej”,
„Nowym Świecie”, „Gazecie
Polskiej”, „Dzienniku Chicagowskim”, „Nowym Dzienniku”, „Dzienniku Związkowym”.
Józef Szaniawski wykładał
w Instytucie Dziennikarstwa
Uniwersytetu Warszawskiego; był prorektorem w Wyższej Szkole Dziennikarstwa
im. Melchiora Wańkowicza.
Od 2001 r. prowadził zajęcia w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych
i Amerykanistyki oraz na
Uniwersytecie Kardynała
Stefana Wyszyńskiego. Był
również wykładowcą w założonej przez o. Tadeusza
Rydzyka toruńskiej Wyższej
Szkole Kultury Społecznej i
Medialnej oraz publicystą i
felietonistą „Naszego Dziennika”, „Naszej Polski”, Radia
Maryja, Telewizji „Trwam”
i internetowego SIM Radia.
Wśród publikacji Szaniawskiego wymienić można takie
pozycje, jak „Samotna misja
pułkownik Kukliński i zimna
wojna” (2003), „Pułkownik
Kukliński - Misja Polski”(
2005), „Victoria Polska. Marszałek Piłsudski w obronie
Europy”, „Grunwald pole
chwały”.
Publikował także na naszych łamach, na portalu wPolityce.pl, bijąc się o sprawy
ważne i słuszne. Wielokrotnie
dawał wyrazy sympatii dla
naszej redakcji, środowiska,
naszych Czytelników, naszej
linii programowej.
Zawsze, także w ostatnich
latach, stał po polskiej stronie,
wskazywał na sowieckie i
rosyjskie wpływy w Polsce.
Był wielkim patriotą, człowiekiem odważnym. To co
robił wielu przeszkadzało.
Jego śmierć przychodzi

w momencie kryzysu obozu
władzy. Cisną się pytania
czy ma odwrócić uwagę od
afer? Od ujawnianego złodziejstwa?
Niestety, pod obecnymi
rządami nie mamy większych szans na wyjaśnienie tej
śmierci jak i innych tragedii
dotykających obóz niepodległościowy i ludzi z nim
powiązanych.
Był prawdziwym przyjacielem płk. Kuklińskiego, popularyzatorem jego dokonań.“Józef Szaniawski był przyjacielem i wielkim popularyzatorem dokonań płk.
Kuklińskiego.
Dawał temu wyraz nie
tylko w swoich wykładach
czy audycjach, ale również
w publikacjach, albumach,
które przybliżają postać płk
i jego role, co dokonało się
nie tylko w Polsce i Europie,
ale i na świecie. Stąd też
ta odwaga i determinacja z
jaką przybliżał dokonania
płk Kulińskiego zasługują na
największy szacunek i uznanie.” – powiedział prof. dr
hab. Piotr Jaroszyński.
Dziennikarze piszą: „Ta
śmierć, jej okoliczności, kontekst nie mieszczą się w głowie. Znowu mnożą się pytania, jak to możliwe. Podobnie
jak wiele innych w ostatnich
latach, zwłaszcza od czasu
smoleńskiej tragedii. I znów
nie ma świadków... Rzekomo
spadł w przepaść”.
Dziwne bo 29.08.2012 r.
opublikował w różnych gazetach apel do Polaków o
uczestnictwo w ogólnopolskim marszu przeciw rządowi
Tuska w Warszawie który
miał się odbyć 29,09,2012 r
, Natomiast parę dni później
4.09.2012 r. zginął w Tatrach.
Czy to zbieg okoliczności ?
Cześć jego pamięci!
Katastrofa Smoleńska –
będą znikać ludzie?
Oprócz 96 ofiar katastrofy
pod Smoleńskiem, war to
zwrócić uwagę na śmierć
osób powiązanych z wizytą w
Katyniu, wyjaśnianiem przyczyn tragedii lub związanych
z Prawem i Sprawiedliwością.
Żaden z poniższych ludzi nie
umarł z przyczyn naturalnych
(tzn. śmierć nie była konsekwencją podeszłego wieku):
Grzegorz Michniewicz
[zgon nastąpił 23 grudnia
2009 roku].
Dyrektor generalny kancelarii premiera, osoba mająca
najwyższy status dostępu do
informacji tajnych. Jego przełożonym był Tomasz Arabski.
Zginął tego samego dnia,
kiedy do Polski z remontu
w Rosji, w zakładach Olega
Deripaski powrócił tupolew.
Wedle oficjalnej wersji, popełnił samobójstwo wieszając
się na kablu.
Biskup Mieczysław Cieślar
[18 kwietnia 2010 roku].
Zginął w wypadku samochodowym. Miał być następcą
ks. Adama Pilcha, pełniącego
obowiązki Naczelnego Kapelana Ewangelickiego Wojska Polskiego, który poniósł
śmierć w Smoleńsku. Miał po
katastrofie otrzymać smsa od
ks. Adama Pilcha.
Krzysztof Knyż
[2 czerwca 2010 roku].

Moskiewski operator „Faktów” TVN. Zdawkowe komunikaty TVN mówiły o
chorobie. Prasa zagraniczna
pisała, iż został zamordowany
we własnym mieszkaniu. Był
operatorem, który sfilmował
podchodzenie do lądowania
polskiego samolotu prezydenckiego na lotnisku w Smoleńsku. Był jednym z pierwszych reporterów, któremu
udało się znaleźć w miejscu
wypadku zanim rosyjskie
siły specjalne zmusiły do jego
opuszczenia. Materiały telewizyjne z pierwszych chwil,
gdy nie było wiadomo jeszcze
co się stało i tuż sprzed katastrofy – zniknęły.

Marek Rosiak [19 października 2010 roku].

Prof. Marek Dulinicz
[6 czerwca 2010 roku].

gen. Konstantin Moriew
[sierpień 2011 roku].

Wybitny polski archeolog.
Zginął w wypadku samochodowym. Szef ekipy archeologów, która miała w czerwcu wyjechać do Smoleńska.
Dulinicz był pomysłodawcą
wyprawy oraz osobą aktywną
w staraniach o wyjazd.

Szef FSB (Rosyjska Służba
Bezpieczeństwa) z Tweru.
53-letni Moriew zginął w końcu sierpnia 2011 roku. Ciało
znaleziono w jego gabinecie.
Jak uznano, zastrzelił się z
broni służbowej. Choć nie pozostawił listu pożegnalnego,
śledczy przyjęli wersję samobójstwa. To właśnie Moriew
przesłuchiwał smoleńskich
kontrolerów po katastrofie.
Moriew został przydzielony
do Tweru, któremu podlega
lotnisko Siewiernyj w Smoleńsku, w 2007 roku. Na
jego terenie służyli oficerowie, którzy 10 kwietnia 2010
roku znajdowali się w wieży
lotniska w Smoleńsku – mjr
Wiktor Ryżenko i płk Nikołaj
Krasnokutski.

Siergiej Tretiakow
[13 czerwca 2010 roku].
Śmierć byłego funkcjonariusza rosyjskich służb wywiadowczych Siergieja Tretjakowa może mieć związek z
katastrofą smoleńską – pisze
włoski tygodnik „L’Espresso”. W e-mailu z 22 kwietnia
2010 roku. Fred Burton z
firmy Stratfor cytował opinię
Siergieja Trietiakowa, który
w rozmowie z nim twierdził, że: „Rosjanie celowo
nie pozwolili na lądowanie
samolotu, wiedząc, że polski prezydent albo zmusiłby
pilota do lądowania, albo
samolot zawróciłby i nie wylądował na miejscu”. W ten
sposób pokrzyżowaliby plany
uroczystości rocznicy mordu
katyńskiego. W odpowiedzi
inny analityk Stratforu Marko Papic pisze, że pokrywa
się to z tym, co powiedziały
mu „jego źródła”. Trietiakow
miał twierdzić również, że
Rosjanie mają różne gotowe
scenariusze które mogą być
ściągnięte z półki, jeżeli zechce tego Putin.
Eugeniusz Wróbel
[15 października 2010
roku].
Minister w rządzie Prawa i
Sprawiedliwości. Ekspert od
spraw lotniczych. Specjalista
od komputerowych systemów
sterowania lotem samolotów.
Specjalista od precyzyjnej nawigacji satelitarnej dla lotnictwa. Zaginął 15 października.
Jego poćwiartowane zwłoki
zostały wyłowione z Zalewu
Rybnickiego. Został zamordowany przez rzekomo chorego psychicznie syna (żona
Wróbla jest psychiatrą i przez
20 lat nie zauważyła choroby
syna). Syn nie zdradzający
zaburzeń umysłowych początkowo przyznał się do
winy, po czym wyparł się jej.
Podobno niepoczytalny syn
poćwiartował piłą zwłoki
ojca, lecz w pokoju – gdzie
miało się to odbyć – nie ma
śladów makabrycznego czynu. Minister Wróbel mówił
w prywatnych rozmowach,
że wrak znajdujący się na
lotnisku Smoleńsk-Siewiernyj
nie jest wrakiem tupolewa,
którym lecieć miała polska
delegacja.

Pracownik biura poselskiego
posła Janusza Wojciechowskiego (Prawo i Sprawiedliwość) w Łodzi. Zamordowany przez byłego członka
Platformy Obywatelskiej.
Sprawca Ryszarda C. zamordował Marka Rosiaka i
poważnie ranił drugą osobę z
tej partii. Jak sam powiedział,
jego „celem” był Jarosław
Kaczyński. Morderstwo nastąpiło w bezpośrednim następstwie medialnej nagonki
na polityków i zwolenników
Prawa i Sprawiedliwości po
katastrofie smoleńskiej.

Nazwisko utajnione
[w 2011 roku].
Samobójstwo przez powieszenie popełnił oficer Służby
Kontrwywiadu Wojskowego,
służący w Centrum Wsparcia
Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie. Żołnierz
posiadał najwyższą klauzulę
dostępu do materiałów niejawnych.
Dariusz Szpineta
[2 grudnia 2011 roku],
ekspert i prezes spółki lotniczej, został znaleziony martwy (powieszony) w łazience
ośrodka wczasowego w Indiach. Wcześniej parokrotnie
wypowiadał się w mediach w
sprawie Smoleńska, wskazując, że lot Tu-154M był lotem
wojskowym. Wypowiedź
Szpinety dla TVN:
Generał Sławomir Petelicki [16 czerwca 2012 roku].
Były dowódca jednost k i
„Grom”. Ujawnił m.in. kwestię SMS-a rozsyłanego przez
Sikorskiego z instrukcjami
na temat „oficjalnej” wersji
przyczyn katastrofy. Według
oficjalnej wersji popełnił
samobójstwo.
Gen. Sławomir Petelicki
nie zostawił jednak listu pożegnalnego, nie był chory, nie
miał problemów rodzinnych
ani finansowych, nie pozostawił też testamentu. Biegli
nie stwierdzili na ciele Petelickiego śladów wskazujących
na gwałtowną obronę, ale nie
potrafili wyjaśnić pochodzenia pojedynczych siniaków w
okolicach kolan i na plecach.
Na pistolecie, z którego padł
strzał znaleziono odcisk palca
lewej ręki gen. Sławomira
Petelickiego, choć był on

praworęczny. Na magazynku
i nabojach nie znaleziono odcisków palców, a monitoring
garażu, w którym znaleziono
ciało Sławomira Petelickiego
nie obejmował miejsca, w
którym miało dojść do samobójstwa.
Prof. Józef Szaniawski
[4 września 2012 roku].
Historyk, dziennikarz, sowietolog, wykładowca Wyższej
Szkoły Kultury Społecznej i
Medialnej w Toruniu, ostatni więzień PRL. Zginął w
Tatrach, spadł w przepaść.
Niezłomny człowiek walczący z komunizmem, krytycznie
podchodzący do ustaleń przyczyny katastrofy smoleńskiej,
otwarcie mówiący o zamachu.
Remigiusz Muś
[27 października 2012].
Chorąży Wojska Polskiego.
Bardzo ważny świadek w
śledztwie smoleńskim. Fakty
przez niego podawane przeczyły oficjalnym ustaleniom:
ujawnił między innymi, że
kontroler z wieży na smoleńskim lotnisku wydał pilotom
TU 154 M komendę o zejściu na wysokość 50 metrów
(oficjalne raporty mówią o
komendzie 100 m. ze strony
kontrolerów). Chorąży Muś
mówił także o odgłosie 2 wybuchów, które słyszał w momencie katastrofy. Powieszone ciało znaleziono w piwnicy
bloku, w którym mieszkał. Z
przeprowadzonych badań wynika m.in., że tylko na lince,
na której znajdowało się ciało
chorążego, nie stwierdzono
żadnych odcisków palców.
Ślady DNA Remigiusza Musia zabezpieczono jedynie na
krótszym fragmencie linki,
gdzie wykonano pętlę.
Dwa miesiące przed śmiercią Remigiusz Muś uległ
dziwnemu wypadkowi, jadąc
samochodem zjechał z drogi i
uderzył w płot. Policja stwierdziła, że był trzeźwy, jednak
z powodu dziwnego zachowania został przewieziony
do szpitala psychiatrycznego.
Wyszedł na własną prośbę po
trzech dniach. Przeprowadzone badania psychiatryczne i
psychologiczne nie ujawniły
u niego choroby psychicznej, w tym depresji, ani innych zakłóceń czynności
psychicznych. We krwi nie
stwierdzono też alkoholu ani
narkotyków.
Krzysztof Zalewski [
10 grudnia 2012 roku].
Ekspert lotniczy, który wielokrotnie wypowiadał się na
temat katastrofy smoleńskiej.
Był jednym z bohaterów filmu
„10.04.10” red. Anity Gargas.
Krytykował raporty komisji MAK i komisji Jerzego
Millera. Był gościem Konferencji Smoleńskiej. 10 grudnia 2012 roku do siedziby wydawnictwa Magnum-X przy
ulicy Grochowskiej na warszawskiej Pradze wtargnął
mężczyzna, który zadał kilka
ciosów nożem 46-letniemu
Krzysztofowi Zalewskiemu.
Mężczyzna zmarł na miejscu. 48-letni napastnik odpalił
również ładunek wybuchowy.
Doszło do eksplozji, ale siła
rażenia nie była duża. Ranny
zabójca ( jak się okazało,
prezes wydawnictwa) trafił
do szpitala.
Wojciech Pomorski
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Sytuacja w DPS-ach stabilna Międzynarodowy Dzień Rodzin
Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk poinformował o zakończeniu dwutygodniowych działań związanych
z przeprowadzaniem testów
na obecność zakażenia COVID-19 wśród mieszkańców
i pracowników domów pomocy społecznej w Wielkopolsce. Wykonano łącznie
8328 testów, z czego do tej
pory jedynie 3 potwierdziły
zakażenie. Badania zostały
przeprowadzone we wszystkich 63 domach prowadzonych
przez samorządy.
Akcja, w którą zaangażowane były Wojska Obrony
Terytorialnej i sanepid, trwała
od 6 do 20 maja. Wojewoda
Łukasz Mikołajczyk podczas
konferencji prasowej poinformował o szczegółach prowadzonej akcji oraz omówił
działania ochronne. W części
DPS-ów został wprowadzony
rotacyjny system pracy. - W
jednym z domów w powiecie
ostrzeszowskim w taki sposób
udało się zapobiec zakażeniu
koronawirusem, ponieważ
pracownik przed podjęciem
pracy uzyskał wynik dodatki
i nie miał kontaktu z mieszkańcami - tłumaczył wojewoda
Łukasz Mikołajczyk.
DPS-y zostały wsparte również dodatkowymi środkami
finansowymi - łączna kwota
to ponad 700 tys. zł. na bieżą-

ce działania - oraz środkami
ochrony osobistej, Do placówek trafiło między innymi:
185 tys. maseczek, 103 tys.
rękawiczek, 6,5 tys. przyłbic
czy ponad 10 tys. litrów płynów do dezynfekcji.
Obecnie w kwarantannie/
częściowej kwarantannie (nałożonej na niektóre budynki
domu) znajdują się 2 wielkopolskie DPS-y (DPS Kalisz,
DPS Sielska w Poznaniu). W
kwarantannie na 6426 miejsc
w DPS ogółem znajduje się
obecnie 164 mieszkańców
(2,5% ogółu). Dwa tygodnie
temu kwarantanna została
zdjęta z DPS w Pleszewie.
Obecnie zakażonych jest łącznie 46 mieszkańców DPS-ów
w Wielkopolsce. - Sytuację
w placówkach można określić jako stabilną. Do DPS-u
w Kaliszu wracają kolejni
ozdrowieńcy. Obecnie jest ich
51 - dodaje wojewoda.
Podczas konferencji wojewoda omówił także działania
w ramach akcji drive-thru, która odbyła się już w Krotoszynie (302/ w tym 2 dodatnie),
Kaliszu (747/ w tym 4 dodatnie) Ostrowie Wielkopolskim
(trwa - 1000/ w tym 1 dodatni).
Wojewoda przedstawił także
plan drive-thru na najbliższe
dni. Ze względu na sytuację
epidemiczną w Kępnie to
właśnie w najbliższy weekend

mieszkańcy regionu będą mogli skorzystać z samochodowego punktu pobrań próbek. Od
poniedziałku drive-thru ruszy
w Pleszewie, a od piątku do
soboty w Rawiczu. - Jesteśmy
tam, gdzie zagrożenie jest
szczególnie duże - dziś jest to
południowa Wielkopolska. W
związku z tym pragnę poinformować, że nasze kolejne drive
-thru postanowiłem skierować
w trybie specjalnym do Kępna,
w którym w ostatnich dniach
dynamicznie wzrosła liczba
zakażeń - mówił podczas konferencji Łukasz Mikołajczyk.
Wojewoda omówił także
bieżącą sytuację w Kępnie.
Do tej pory pobrano już 418
próbek do badań od pracowników firmy. Aktualnie z tego
ogniska 153 osoby mają wynik
dodatni. Aż 80 proc osób
przechodzi chorobę bezobjawowo i podejmują leczenie w
warunkach izolacji domowej.
W czwartek żołnierze WOT
przeprowadzą pobór prób
do badań od ponad 500 osób
zatrudnionych w zakładzie.
W konferencji prasowej wzięli
udział także płk Rafał Miernik
oraz dyrektor wojewódzkiego
sanepidu Jadwiga Kuczma-Napierała.
Tomasz Stube
kierownik oddziału
Mediów i Komunikacji Społecznej
Gabinet Wojewody

Respiratory dla szpitali
Łącznie 17 wielkopolskich
szpitali wskazanych przez
wojewodę wielkopolskiego
Łukasza Mikołajczyka otrzyma zakupione przez samorząd województwa respiratory.
Wojewoda przedstawił swoje rekomendacje w zakresie
zgłoszonej przez marszałka województwa możliwości przekazania urządzeń do
kontrolowania i wspomagania
oddechu dla szpitali w województwie wielkopolskim.
Podczas wideokonferencji
wojewody Łukasza Mikołajczyka z wielkopolskimi
samorządami marszałek Marek Woźniak potwierdził, że
wszystkie zgłoszone podmioty
lecznicze otrzymają niezbędny
w dobie Covid-19 sprzęt do
ratowania życia. – Dziękuję
marszałkowi Markowi Woźniakowi za przyjęcie moich
rekomendacji i współpracę w

tym priorytetowym obszarze
– mówi Łukasz Mikołajczyk.
Wojewoda zgłosił potrzebę
takiego zakupu dla poniższych
podmiotów leczniczych:
a Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w
Krotoszynie;
a Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w
Obornikach;
a Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w
Słupcy;
a Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w
Gostyniu;
a Szpital Powiatowy im. Jana
Pawła II w Trzciance;
a Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Czarnkowie;
a Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w
Kępnie;
a Szpital Powiatowy w Wyrzy-

sku Sp. z o.o.;
a Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w
Kościanie;
a Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w
Wolsztynie;
a Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.;
a Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w
Grodzisku Wlkp.;
a Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.;
a Szpital Powiatowy im. prof.
Romana Drewsa w Chodzieży;
a Ostrzeszowskie Centrum
Zdrowia Sp. z o.o.
a Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie;
a Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w
Szamotułach.
Tomasz Stube

Jaja Faberge
Budzą pożądanie wielu bogaczy, którzy gotowi są wydać
na nie bajońskie sumy. Łącznie
firma Fabergé wykonała 65 jajek - tak przynajmniej twierdzą
historycy. Najsłynniejsze są
jaja carskie - małe dzieła sztuki
przypominające lata
świetności rosyjskiej
monarchii, która została krwawo obalona
przez bolszewików. Z
50 znanych pisanek,
które Dom Jubilerski
Fabergé wykonał dla
rodziny carskiej, do
dnia dzisiejszego zachowały
się 43 jaja.Wciąż zaginionych
jest kilka z nich, a niektórzy
namiętnie poszukują ich przez
lata. Na czym polega magia
jaj Fabergé, skarbów carskiej
Rosji?
Historia tych niesamowitych
jaj sięga XIX wieku, kiedy to
car Aleksander III postanowił
obdarować swoją żonę, cesarzową Marie Fiodorowną, klejnotem w postaci pisanki. Aby
stworzyć prezent, car zwrócił

się do jubilera Fabergé o wykonanie tego projektu. Wielkanoc
była wtedy najważniejszym
świętem w Rosyjskiej Cerkwi
Prawosławnej, stąd wybór cara
padł na jajko. Jajka zdobiono
w Rosji w celach magicznych
- w ludowych wierzeniach zwyczaj
ten uważany był za
jeden z warunków
zapewnienia szczęścia.W zbrojowni
k r em lowsk iej w
Moskwie znajduje
się aż dziesięć najdroższych pisanek na świecie,
w tym złote jajko w kształcie
zegara udekorowane bukietem
białych lilii z onyksu z 1899
r. czy zielone jajo z miniaturą
Pałacu Aleksandrowskiego
z 1908 r. wykonane ze złota,
rubinów, diamentów i nefrytu.
Z kolei dziewięć jaj znajduje się
w Petersburgu.
A co z resztą carskich jaj?
Wiadomo, że kilkanaście z
nich znajduje się w Stanach
Zjednoczonych, m.in. w mu-

zeach w Richmond, Nowym
Jork u, Waszyngtonie czy
Baltimore. Własną kolekcję
liczącą trzy jaja ma brytyjska
królowa Elżbieta II, a jedno
ma w posiadaniu książę Monako Albert II Grimaldi. Jaja
znajdują się też w Szwajcarii,
Niemczech, a nawet Katarze.
Jajka Domu Jubilerskiego
Fabergé są gratką dla kolekcjonerów, którzy nie patrzą na
ich cenę. Bogato zdobione pisanki, które w swojej kolekcji
mieli rosyjscy carowie, do tego
niewiarygodnie piękne i zaliczające się bez wątpienia do
dzieł sztuki, wciąż wzbudzają
zachwyt i pożądanie.Gdzie
znajdują się zaginione pisanki?
Leżą zakurzone na półkach
niczego nieświadomych jubilerów i handlarzy?A może
warto się rozejrzeć po sklepach
z antykami, czy nawet rozejrzeć się w czeluściach naszych
domów. A nuż je znajdziemy i
zostaniemy milionerami?
Tekst: Roman Szymański
(fot: Feberge.com)

15 maja obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Rodzin.
– To wspaniała okazja, by
przypomnieć, jak ważną
rolę w społeczeństwie pełni
właśnie rodzina. Poszczególne programy społeczne
– z „Rodziną 500+” na czele
– pokazują, że pamiętamy
i dbamy o polskie rodziny –
mówi minister rodziny, pracy
i polityki społecznej Marlena
Maląg zachęcając do bezpiecznego świętowania tego
szczególnego dnia.
Dzisiaj więcej czasu niż kiedykolwiek spędzamy z naszymi
bliskimi, niektórzy mają już
może trochę dość, inni tęsknią,
bo nie mogą się spotkać, ale
Międzynarodowy Dzień Rodzin
jest wspaniałą okazją do przypomnienia, jak ważna jest rodzina,
do podziękowania za obecność.
– Od samego początku naszych rządów podkreślamy, jak
ważną rolę w społeczeństwie
pełni rodzina. Poszczególne programy społeczne – z „Rodziną
500+” – pokazują, że pamiętamy i dbamy o polskie rodziny.
Dzisiejsze trudne okoliczności
nie pozwalają świętować tak,
jak byśmy sobie tego życzyli, ale
mimo to spróbujmy cieszyć się
obchodami Międzynarodowego
Dnia Rodzin z zachowaniem
zasad bezpieczeństwa – mówi
minister rodziny, pracy i polityki
społecznej Marlena Maląg.
„Rodzina 500+” to bezpieczeństwo i spełniane marzenia
Uruchomiony cztery lata temu
program „Rodzina 500+”, który
od 1 lipca 2019 r. obejmuje każde dziecko, również pierwsze i
jedyne w rodzinie, to prawdziwa
rewolucja w polskiej polityce
społecznej.
– Comiesięczne świadczenie
w wysokości 500 zł na dziecko
daje rodzinom poczucie bezpieczeństwa, pozwala inwestować w
edukację, hobby, na które wcześniej może brakowało środków,
spełnia marzenia wielu dzieci –
wylicza minister Marlena Maląg.
W marcu 2020 r. świadczenie
wychowawcze przysługiwało na
6,4 mln dzieci. W czerwcu 2019
r., czyli przed rozszerzeniem programu, uprawnionych do świadczenia wychowawczego było 3,6
mln dzieci w 2,4 mln rodzin.
Od początku działania programu „Rodzina 500+” do rodzin

trafiło 108 mld zł. Na realizację
programu „Rodzina 500+” w
2020 r. zabezpieczono w budżecie państwa kwotę 39,2 mld zł.
Dobry start w nowy rok szkolny
– Skompletowanie wyprawki
szkolnej dla dziecka to spory wydatek. Gdy dzieci w wieku szkolnym jest w domu więcej, koszty
robią się naprawdę wysokie.
Program „Dobry start” powstał
po to, by wspierać rodziców w
tym trudnym okresie – podkreśla
szefowa MRPiPS.
300 zł na wyprawkę szkolną
przysługuje na każde uczące
się dziecko do 20. roku życia
(w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 24. roku życia).
Od 2019 r. świadczenie przysługuje wszystkim uczniom,
niezależnie od rodzaju szkoły, do
jakiej uczęszczają, czyli również
uczniom szkół dla dorosłych i
szkół policealnych.
W 2019 r. wsparciem z programu „Dobry start” objętych
było 4,5 mln uczniów. Na realizację programu od początku
jego działania, czyli od 2018 r.,
wydano łącznie 2,8 mld zł (wraz
z kosztami obsługi), z czego 1,4
mld zł w 2019 r.
Na realizację programu „Dobry start” w 2020 r. zabezpieczono w budżecie państwa kwotę
1,42 mld zł.
Maluchy pod opieką
Oprócz świadczeń pieniężnych,
dla zapewnienia rodzinie poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji
ważne jest też wspieranie powstawania nowych i dofinansowanie już istniejących miejsc
opieki nad dziećmi.
– W związku z epidemią
koronawirusa sytuacja jest wyjątkowa i niecodzienna. Jeszcze
niedawno wszystkie placówki
opieki nad najmłodszymi dziećmi były zamknięte. Od 6 maja
możliwe jest ich otwarcie – pod
warunkiem spełnienia wszystkich wytycznych sanitarnych.
Dzisiaj część placówek już wznowiła działalność, wkrótce otwierane będą kolejne – zaznacza
minister Marlena Maląg.
Nie zmienia to faktu, że instytucji opieki nad dziećmi do
lat 3 systematycznie przybywa.
Duży udział ma w tym program
„Maluch+”. Na program w latach 2016-2019 przeznaczono

ponad 1,2 mld zł. Od 2018 r. są
to znacznie większe środki – w
2017 r. było to 151 mln zł, a w
kolejnych latach już 450 mln zł.
Dzisiaj w Polsce działa 6,3 tys.
instytucji opieki nad dziećmi do
lat 3 – 3890 żłobków, 788 klubów
dziecięcych, 1658 dziennych
opiekunów. Zapewniają miejsca
łącznie dla 182,5 tys. dzieci.
Jeszcze w 2015 r. tych miejsc
było niespełna 84 tys. w mniej
niż 3 tys. instytucji.
Ze wstępnych danych MRPiPS na koniec 2019 r. wynika,
że w ubiegłym roku dzięki programowi „Maluch+” w całym
kraju powstało blisko 15 tys.
nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi – blisko 5,2
tys. utworzonych przez gminy i
niemal 9,8 tys. – przez podmioty
niegminne.
Na podstawie ofert konkursowych w 2020 r., na które resort
rodziny przyznał dofinansowanie, możemy szacować, że
w ramach tegorocznej edycji
programu powstanie ponad 24
tys. nowych miejsc opieki nad
dziećmi do lat 3 – 6,5 tys. gminnych i 18,3 tys. prywatnych.
Karta Dużej Rodziny, czyli
system zniżek w całej Polsce
Zniżki na zakup książek, ubrań,
obuwia i kosmetyków, tańsze
paliwo i przejazdy kolejowe,
darmowe wstępy do parków
narodowych i wiele, wiele innych
korzyści. Kartę Dużej Rodziny
honoruje dzisiaj prawie 6,9 tys.
partnerów w 26,3 tys. lokalizacji
w całej Polsce. Dla porównania
jeszcze w 2015 r. było to 1,2 tys.
partnerów i 10 tys. lokalizacji.
Od 1 stycznia 2018 r. KDR jest
dostępna w formie aplikacji na
urządzenia mobilne, a od 2019
r. Karta przysługuje rodzicom,
którzy kiedykolwiek w przeszłości mieli na utrzymaniu co
najmniej troje dzieci, niezależnie
od tego, w jakim wieku dzisiaj są
te dzieci. Mogą mieć zarówno
18, jak i 50 lat.
Dzisiaj Kartą Dużej Rodziny
objętych jest 974 tys. rodzin
wielodzietnych, w tym 397 tys.
to rodziny, które otrzymały
uprawnienia na zasadach od 1
stycznia 2019 r. Oznacza to, że
ok. 3,07 mln osób posiada Kartę
Dużej Rodziny, w tym ponad 799
tys. kartę elektroniczną.
Urząd Marszałkowski
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GMINA TRZCIEL / GMINA MIEDZICHOWO
OGŁOSZENIE
Burmistrza Trzciela

w sprawie wymiany pokryć dachowych i elewacyjnych z eternitu
w ramach „Programu usuwania azbestu”
Burmistrz Trzciela ogłasza przyjmowanie zgłoszeń wymiany pokryć dachowych i
elewacyjnych z eternitu w roku 2021 celem przygotowania wniosku o dofinansowanie z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Dofinansowanie dotyczyć będzie zdjęcia, transportu i utylizacji eternitu. Prace
zostaną wykonane przez jedną firmę wyłonioną w drodze przetargu dla wszystkich
zgłoszeń.
Zgłoszenie dotyczy właścicieli nieruchomości i powinno zawierać:
1. Imię i nazwisko właściciela, adres nieruchomości.
2. Rodzaj nieruchomości, z której będzie zdejmowany eternit.
3. Numer działki.
4. Powierzchnię i rodzaj zdejmowanego eternitu.
5. Proponowany termin wymiany pokrycia dachowego lub elewacji.
6. Potwierdzone zgłoszenie wykonania robót w Starostwie Powiatowym w
Międzyrzeczu
Termin składania zgłoszeń ustala się do 31 grudnia 2020 roku. Zgłoszenia należy
składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzcielu pokój nr 2.
Wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składany będzie w miesiącu styczniu 2021 roku,
o zakwalifikowaniu wniosku przez WFOŚiGW w Zielonej Górze zgłaszający zostaną
powiadomieni pisemnie.
Burmistrz Trzciela
Jarosław Kaczmarek

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE
o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam,
że Rada Miejska w Trzcielu przyjęła uchwałą Nr XIV/115/2020 z dnia 21 maja 2020 r.
zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Trzciel w części obrębu Jasieniec.
Informuję o możliwości zapoznania się z treścią dokumentu wraz z uzasadnieniem
i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 w/w ustawy na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trzciel: www.bip.
trzciel.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu pokój nr 8.
Burmistrz Trzciela
Jarosław Kaczmarek

„Burmistrz Trzciela informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu
został wywieszony wykaz numer 132/2020 nieruchomości komunalnych
przeznaczonych do sprzedaży.”

Środki ochrony osobistej dla szpitala
w Grodzisku Wielkopolskim
W środę 20 maja 2020
roku, Powiat Grodziski
przekazał szpitalowi powiatowemu w Grodzisku
Wielkopolskim, kolejną
partię środków ochrony
osobistej.
Przedstawiciele Zarządu Powiatu – Starosta Grodziski
Mariusz Zgaiński i Wicestarosta Sławomir Górny wraz z
Maciejem Rychterem – „Pośrednikiem Dobra” w firmie
MAXIM, przekazali łącznie
430 sztuk certyfikowanych
kombinezonów jednorazowych oraz 200 sztuk gogli
ochronnych zakupionych za
kwotę 32 tysięcy złotych.
Środki na zakup materiałów
pochodziły z budżetu Powiatu
Grodziskiego, a także z dobrowolnych wpłat mieszkańców
na konto szpitala, zostały
zebrane także w ramach akcji
#NASIHEROSI koordynowanej przez firmę MAXIM z
Maksymilianowa.
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Inwestycje i zadania realizowane
w Gminie Miedzichowo
1. Gmina Miedzichowo realizuje program usuwania wyrobów zawierających azbest.
Dofinansowaniem objęci są
ci właściciele nieruchomości,
którzy wcześniej zgłosili się
do inwentaryzacji, a później
wystąpili z wnioskiem deklarującym chęć przystąpienia
do projektu. Zadanie to możliwe jest to wykonania dzięki
wspa rciu z W FOŚiGW w
Poznaniu. W tym roku planowane jest usunięcie i utylizacja 120 ton takich wyrobów.
Okres realizacji VII-IX 2020 r
2. Gmina Miedzichowo znalazła się na liście Wojewody
z dwoma zadaniami przewidzianymi na dofinansowanie
w ramach środków Funduszu
Dróg Samorządowych. W
przygotowaniu są umowy na
wsparcie remontu ul. Nowej
i przebudowę ul. Sportowej
w Bolewicach. Łączna kwota
pomocy dla obu zadań to ok.
880 000,00 zł. Poziom dofinansowania to 50% wartości
kosztorysowej całych zadań.
Planowany czas realizacji: do
końca września b.r.
3. Kończą się prace związane
z przebudową i rozbudową filii
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bolewicach. Inwestycja ta
dofinansowana jest z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zawarta
została również umowa na
montaż platformy dla osób
niepełnosprawnych oraz umowa na wyposażenie obiektu.
Ta ostatnia w konsekwencji
przeprowadzonego zapytania
ofertowego opiewa na wartość
ponad 171 000,00 zł.
4. Rozpoczęła się realizacji
II etapu termomodernizacji
szkoły w Bolewicach. Etap
II polega na wymianie źródła
ciepła (piec gazowy) wraz z
wymianą instalacji wewnętrznej we wszystkich obiektach.
5. Złożono wniosek i otrzymano dofinansowanie na
zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji
Programu „Zdalna Szkoła”.
Poziom wsparcia to 100%,
co stanowiło 60 000,00 zł.
Wsparciu podlegają obie

szkoły (Miedzichowo i Bolewice). Zakupiony sprzęt
to 22 sztuki laptopów, 25

tabletów, 4 sztuki etui do
tabletów. Złożono wniosek o
rozliczenie grantu.

Uwaga mieszkańcy ul. Nowej
m Miedzichowo
Z uwagi na fakt, że Gmina
Miedzichowo planuje przeprowadzić remont ulicy Nowej w Bolewicach prosi się
mieszkańców o przemyślenie
możliwości podłączenia swoich posesji do sieci gazowej.
Remont planowany jest na
okres letni. Dlatego też prosi się, aby każdy właściciel
nieruchomości zaintereso-

wany takim podłączeniem
jak najszybciej wystąpił do
Polskiej Spółki Gazownictwa
z wnioskiem o warunki techniczne takiego podłączenia i
przeprowadzenie prac z tym
związanych.
Jest to ważne z tego względu, iż po remoncie drogi takie
działania mogą spowodować
uszczerbki w nowowybudowanej drodze.
Takie działania powinny

być prowadzone w sposób
przemyślany, kompleksowy
i spójny.
Gdy Gmina podpisze stosowną umowę na dofinansowanie oraz umowę z wykonawcą rozpoczną się prace
remontowe, więc najlepiej
żeby do tego czasu planowane
przyłącza gazowe na tej ulicy
były już wykonane.
Wójt Gminy Miedzichowo
/-/ dr Stanisław Piechota

Imprezy odwołane do końca sierpnia
m Miedzichowo
W związku z zagrożeniem
epidemiologicznym, dbając o
bezpieczeństwo mieszkańców
i osób przebywających na
terenie Gminy Miedzichowo,
odwołuję wszystkie imprezy
zaplanowane do 31 sierpnia br.
Imprezy, które zostały odwołane:

a 7 czerwca – XXVII Festiwal
Piosenki Turystycznej i Dziecięcej w Miedzichowie,
a 14 czerwca – Koncert dla
mamy i taty w Bolewicach,
a 27 czerwca – Święto Lipy
w Jabłonce Starej, IV Piknik
Rodzinny i Przystanek: Biblioteka!,

została uzgodniona z Radą
Sołecką w Bolewicach),
a 5 lipca – Zawody wędkarskie w Miedzichowie,
a 7-8 sierpnia - Festyn archeologiczny – Warsztaty
Rękodzielnicze,
a 22 sierpnia – Miedzichowski
Rajd Rowerowy.

4-5 lipca – Dni Bolewic
2020 (decyzja o odwołaniu

Wójt Gminy Miedzichowo
/-/ dr Stanisław Piechota

a
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Bieg terminów podczas epidemii
¯ycie toczy siê w czasie. Dlatego terminy maj¹ fundamentalne zna- wi¹zuj¹. Je¿eli wiêc w jednej z nich o zap³atê i ten do S¹du nie wp³ynie, na dawne orzecznictwo, to z któczenie. Niewiadoma, co do ich przebiegu wprowadza do naszego nakazuje siê stawiennictwo lub wnie- to roszczenie ulegnie przedawnieniu. rego wywodzi siê obecny przepis
sienie pisma procesowego, to termiJeœli mo¿na siê przed tym broniæ, art. 1171 k.c. Jest to linia orzecz¿ycia dodatkowy czynnik ryzyka.
¯ycie gospodarcze, co szczególnie widaæ na gie³dzie, rozstrzyganie sporów s¹dowych, w tym karalnoœæ czynów, czynnoœci administracyjne, jak choæby sk³adanie
deklaracji podatkowych, ale i nasze sprawy prywatne: praca, wys³anie dziecka do szko³y, wszystkie miareczkowane s¹ czasem.
Bie¿¹ca sytuacja te powszechnie znane miary czasu zniekszta³ca. Z formalnego punktu widzenia,
Tarcza antykryzysowa 1.0 (Dz.
Ustaw 2020 r., poz. 374) zmienia,
zawiesza lub przerywa liczne, jednak¿e nie wszystkie czynnoœci formalne.
Jest tak dlatego, ¿e powszechne
zagro¿enie epidemiczne jest stanem
nadzwyczajnym, w prawie okreœlanym, jako stan si³y wy¿szej (proszê rozumieæ dos³ownie: Boska
Wola). Zalicza siê do niej wszystkie te zdarzenia zewnêtrzne, których si³a oddzia³ywania przerasta
mo¿liwoœci lub wp³yw woli jednostki, czyni¹c j¹ bezbronn¹, a przy tym
s¹ niespodziewane, jak: wojny, trzêsienia ziemi, nacjonalizacja, czy
wreszcie stan epidemii. Takie okolicznoœci dog³êbnie wstrz¹saj¹
tkank¹ spo³eczn¹ i naruszaj¹ dotychczasowy porz¹dek. Pojêcie si³y
wy¿szej nie jest co prawda wprost
skodyfikowane, lecz przepisy siê do
niego odnosz¹ (art. 357 1 kodeksu
cywilnego, art. 189e kodeksu postêpowania administracyjnego). Wynikaj¹ca z dorobku prawniczego regu³a Rebus sic stantibus pozwala nadaæ
nowy skutek czynnoœciom w czasie dzia³ania si³y wy¿szej (o czym
w dalszej czêœci). Jest przeto oczywiste, ¿e stan si³y wy¿szej ma
wp³yw na wykonywanie przeró¿nych czynnoœci, ergo: bieg terminów.
Ujmuj¹c to systemowo, tj. odnoœnie do spraw spo³eczno-prawno-ekonomicznych w pañstwie,
mo¿emy mówiæ o terminach faktycznych, gdy coœ rzeczywiœcie nastêpuje lub nast¹piæ powinno w
okreœlonym czasie oraz szeroko pojêtych terminach prawnych: prawa
materialnego (jak terminy umowne,
przedawnienia roszczeñ, przedawnienia karalnoœci, zatarcia skazania,
wykonania powinnoœci skarbowych
itp.) oraz prawa procesowego (s¹
to terminy s¹dowe i procesowe, jak
np.: wnoszenie pism, zaskar¿anie
czynnoœci, wykonywanie poleceñ
organów, b¹dŸ ich posiedzenia).
Ze wzglêdu na pandemiê, terminy mog¹ w ogóle nie rozpoczynaæ biegu (nie ruszaæ), lub gdy ju¿
trwaj¹ - ulegaæ zawieszeniu (stawaæ). Tarcza antykryzysowa 1.0
przewiduje ten skutek dla wszystkich terminów procesowych lub
terminów s¹dowych, o ile wynikaj¹
z Ustaw, a zw³aszcza w sprawach
wprost wymienionych w Tarczy:
cywilnych, egzekucyjnych, kar-

nych, karnych skarbowych, wykroczeñ, postêpowañ administracyjnych
i s¹dowo-administracyjnych oraz
wiêkszoœci kontroli. Wobec tego, np.
termin s¹dowy: wniesienia odpowiedzi na pismo procesowe (wskazany
przez S¹d lub organ) lub procesowy:
termin z³o¿enia apelacji lub za¿alenia
(wynikaj¹cy z ustawy) nie minie
przed oficjalnym ustaniem epidemii.
Terminy administracyjne prawa materialnego, czyli odnosz¹ce siê do
praw i obowi¹zków obywatela, w tym
przedawnienie równie¿ nie rozpoczynaj¹ biegu lub zatrzymuj¹ siê na
czas Covid-19.
Przewidziano jednak¿e, ¿e terminy nadal i normalnie(!) biegn¹ w sprawach wyj¹tkowych, okreœlanych, jako
„Pilne” i konkretnie wymienione w
Ustawie Tarcza Antykryzysowa 1.0
(jest to lista zamkniêta). Mo¿na zrozumieæ to niejako a’rebours: s¹ to
wiêc sprawy na tyle wa¿ne, ¿e nawet
stan zagro¿enia epidemicznego nie
mo¿e stan¹æ na przeszkodzie ochronie praw, którym s³u¿¹. Nale¿¹ do
nich dla przyk³adu: sprawy o tymczasowe aresztowanie (chroni¹ce
wolnoœæ jednostki), o odebranie
dziecka spod w³adzy rodzicielskiej
(ochrona interesu ma³oletniego),
umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym (zdolnoœæ do czynnoœci
prawnych), przes³uchanie œwiadka,
jeœli mo¿e nie do¿yæ procesu, tak¿e
chorego na Covid-19 (ochrona dowodu s¹dowego). W tych sprawach
S¹dy i organy dzia³aj¹, a terminy obo-
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nów tych nale¿y dotrzymaæ.
Z kolei w sprawach, które nie zosta³y okreœlone jako „pilne” S¹dy lub
organy nie s¹ zobowi¹zane do dzia³ania, a ich bezczynnoœæ nie bêdzie podstaw¹ odszkodowania. Dla przyk³adu, termin ustawowy do nadania wyrokowi klauzuli wykonalnoœci,
uprawniaj¹cej do egzekucji wynosi
trzy dni (art. 7811 kodeksu postêpowania cywilnego). Pomimo, ¿e d³u¿nik zd¹¿y zbiec z maj¹tkiem z powodu braku klauzuli, to jednak poszkodowany w skutek bezczynnoœci S¹du
wierzyciel nie bêdzie móg³ dochodziæ
od Skarbu Pañstwa odszkodowania.
Takie s¹ koszty sytuacji nadzwyczajnej, braki kadrowe w S¹dach nie s¹
bowiem win¹ Pañstwa, a posiadane
zasoby koncentruje siê na sprawach
pilnych.
W czasie Covid-19 nie wykonuje
siê tak¿e eksmisji z lokalu, co zrozumia³e.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e Tarcza
1.0 wstrzymuje wprawdzie terminy
przedawnienia, lecz jedynie w sprawach administracyjnych. Nie wspomina natomiast w ogóle o przedawnieniu roszczeñ cywilnych. Trudno
powiedzieæ, czy jest to przeoczenie,
wynikaj¹ce z tempa prac legislacyjnych, czy te¿ zabieg celowy. Doœæ,
¿e w myœl tej Ustawy przedawnienie
cywilne biegnie nadal, wg terminów
ustawowych (art. 117 i nast. kodeksu cywilnego). Je¿eli zatem w obecnym czasie wierzycielowi up³ywa
trzyletni termin do z³o¿enia pozwu

to w³aœnie stanem si³y wy¿szej, a wiêc
okolicznoœci¹ rzeczywist¹ i niezale¿n¹. Od 09 lipca 2018 r. wesz³y w
¿ycie nowe przepisy o przedawnieniu roszczeñ, a miêdzy innymi ten, ¿e
konsument mo¿e powo³aæ siê na okolicznoœci, które przedawnienie spowodowa³y (art. 1171 kodeksu cywilnego). Wydaje siê, ¿e przed S¹dem bêdzie wiêc mo¿na skutecznie powo³aæ
siê np. na niemo¿noœæ uzyskania pomocy prawnej z powodu epidemii, i
jeœli z³o¿enie pozwu nie bêdzie nadto
spóŸnione, to S¹d uzna, ¿e do
przedawnienia nie dosz³o.
Uwaga jednak, przepis pozwalaj¹cy na nieuwzglêdnienie up³ywu terminu przedawnienia dotyczy tylko
konsumentów. Nie dotyczy wiêc
przedsiêbiorców! Byæ mo¿e, Ustawodawca doszed³ do wniosku, ¿e skoro przedsiêbiorca jest „profesjonalist¹”, to w ka¿dych okolicznoœciach
sobie poradzi. To jednak zupe³nie
przeczy okolicznoœciom; przeto jest
niezrozumia³e. Skoro ustaje obrót gospodarczy, firmy zawieszaj¹ dzia³alnoœæ, prawnicy pozamykali kancelarie – jak przedsiêbiorca ma sobie poradziæ? W ten sposób, wiele roszczeñ
przepadnie, dodatkowo pogr¹¿aj¹c
firmy. Wprawdzie nacja prawników
nie jest Narodem Wybranym, podobnie jednak jak ¯ydzi Torê, tak prawnicy elastycznie traktuj¹ przepisy
prawa, rozci¹gaj¹c je do aktualnej
potrzeby. Nie przes¹dzaj¹c zatem
upadku roszczeñ przedsiêbiorców,
byæ mo¿e bêd¹ oni mogli powo³aæ siê

nicza, wywodz¹ca siê pierwotnie
z prawa pracy, która pozwala na
nieuznanie przedawnienia, gdy
jest ono sprzeczne z zasadami
wspó³¿ycia spo³ecznego. Jako
praktykuj¹cy adwokat wyobra¿am sobie na sali s¹dowej wniosek o nieuwzglêdnienie zarzutu
przedawnienia, które nast¹pi³o w
czasie Covid-19, jako zarzutu niemoralnego i sprzecznego z dobrym obyczajem handlowym. Kto
wie, istniej¹ przecie¿ podstawy
orzecznicze, by S¹d taki argument
przyj¹³?
Co innego, gdy mówimy o terminach handlowych, np. takim,
jak wpisany do umowy o roboty
budowlane termin wykonania
prac. Umowa, zawarta w normalnych okolicznoœciach, obecnie nie
mo¿e byæ oczywiœcie wykonana,
ze wzglêdu na epidemiê, social distance, odp³yw si³y roboczej, zerwanie ³añcucha dostaw towarów
itp. W takim wypadku dochodzi
do g³osu przepis art. 357 1 k.c.,
który przewiduje, ¿e:
Je¿eli z powodu nadzwyczajnej
zmiany stosunków spe³nienie
œwiadczenia by³oby po³¹czone z
nadmiernymi trudnoœciami albo
grozi³oby jednej ze stron ra¿¹c¹
strat¹, czego strony nie przewidywa³y przy zawarciu umowy, s¹d
mo¿e po rozwa¿eniu interesów
stron, zgodnie z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, oznaczyæ sposób wykonania zobowi¹zania, wysokoœæ œwiadczenia lub nawet orzec
o rozwi¹zaniu umowy. Rozwi¹zuj¹c umowê s¹d mo¿e w miarê potrzeby orzec o rozliczeniach stron,
kieruj¹c siê zasadami okreœlonymi
w zdaniu poprzedzaj¹cym.
Oto w³aœnie regu³a Rebus sic
stantibus w dzia³aniu. Dos³ownie
oznacza „sprawy przybra³y taki
obrót”. S³owo „taki” rozumie siê
w tym przypadku, jako „inny, ni¿
przewidywalny”, „nieoczekiwany” lub „nadzwyczajny”, co powoduje, ¿e zobowi¹zanie pierwotne nie mo¿e byæ dotrzymane i –
jeœli strony same tego nie uczyni¹
– zmieni je S¹d.
Panta rhei – „wszystko p³ynie”, pandemia na naszych oczach
wywraca znany Œwiat do góry nogami. Rz¹dy usi³uj¹ stabilizowaæ
sytuacjê w lepszy lub gorszy sposób, lecz na pewno z w³aœciw¹ intencj¹. W sukurs spo³eczeñstwom
na ca³ym œwiecie przychodz¹ tak¿e prawnicy, pod¹¿aj¹cy za swym
wielowiekowym dorobkiem, tzw.
jurysprudencj¹. T³umacz¹ te¿
nowe regu³y zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci. W ten sposób bezpieczniej wkroczymy w Nowe.

Autorem jest
w³aœciciel
Kancelarii Prawnej Partum.pl
praktykuj¹cy adwokat,
Bartosz Konopa

PIEKARNIA
CUKIERNIA
EUGENIUSZA
KOCIKA
w Rakoniewicach
Plac Powst. Wlkp.

Zakład Szewski „Jar- But”
świadczy usługi: a rozciąganie obuwia
a wszywanie zamków a zelowanie a wymiana fleków
ul. Sienkiewicza 15 ( przy targowisku) w Grodzisku Wlkp

tel. 535

840 919
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Legalizowali "brudne pieniądze" Śledztwo w sprawie reprywatyzacji
Trzy osoby zatrzymane przez
Centralne Biuro Antykorupcyjne z Białegostoku, kolejna
usłyszała dodatkowe zarzuty.
Odpowiedzą za pranie pochodzących z przestępstw
pieniędzy. Sąd zdecydował o
aresztach.
Agenci Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku w ramach śledztwa prowadzonego
wspólnie z katowicką Prokuraturą Krajową zatrzymali na
terenie województwa śląskiego
trzy osoby.
Zatrzymani uwikłani byli
w proceder prania brudnych

pieniędzy. W toku prowadzonego śledztwa CBA ustaliło,
że zatrzymane osoby poprzez
szereg transakcji finansowych,
m.in. kupna sprzedaży nieruchomości zalegalizowały
co najmniej 600 000 Euro i
1,5 mln złotych. Pieniądze
pochodziły z uprzednio popełnionych przestępstw. Wskazane kwoty to część środków
finansowych należących do
kierującego rozbitą wcześniej
zorganizowaną grupą przestępczą tzw. „mafią paliwową”.
Grupa usiłowała wyłudzić z
budżetu państwa ponad 140
mln złotych nienależnego

podatku VAT. Działania CBA
i prokuratury pozwoliły postawić kolejne zarzuty zatrzymanemu już poprzednio
mężczyźnie. Został on dowieziony do prokuratury z aresztu. W ramach prowadzonych
czynności funkcjonariusze
CBA przeszukali mieszkania
zatrzymanej trójki, tam zabezpieczono dokumenty, nośniki danych elektronicznych,
które będą stanowić dowód
w sprawie. Sąd zdecydował
o 3 miesięcznym areszcie dla
trzech osób. Wobec jednej prokuratura zastosowała środki
wolnościowe.  T. Brodowski, CBA

Kontrola w Gminie Łopuszno
Funkcjonariusze lubelskiej
delegatury Centralnego Biura
Antykorupcyjnego przeprowadzili kontrolę realizacji wybranych zamówień publicznych
w Gminie Łopuszno. Postępowanie przeprowadzone od
24 października 2019 r. do 23
stycznia 2020 r. obejmowało
lata 2017-2018. W związku
z wynikami kontroli CBA
skierowało zawiadomienie
o podejrzeniu popełnienia
przestępstw fałszowania dokumentów oraz wyłudzenia
do Prokuratury Okręgowej w
Kielcach.
W trakcie kontroli funkcjonariusze CBA ujawnili, że w
ramach zamówienia dotyczą-

cego montażu instalacji OZE
(odnawialne źródła energii) w
Gminie Łopuszno, tj. dostawy
z montażem elementów instalacji fotowoltaicznej, paneli
słonecznych, powietrznych
pomp ciepła oraz robót budowlanych towarzyszących
i niezbędnych do wykonania instalacji na budynkach
mieszkalnych i gospodarczych, mogło dojść do działań
o charakterze przestępczym.
Wartość zamówienia wynosiła
5.6 mln zł.
Kontrolerzy CBA ujawnili
ponadto nieprawidłowości
skutkujące skierowaniem do
Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych zawiadomie-

nia o naruszeniu przez Wójta
Gminy Łopuszno dyscypliny
finansów publicznych.
Zgromadzone dokumenty
wskazują, że w trakcie realizacji zamówienia publicznego
pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
związanych z przebudową
targowiska w Łopusznie” doszło do bezpodstawnej zmiany
treści umowy poprzez wydłużenie pierwotnego terminu
zakończenia realizacji zamówienia. W następstwie tego nie
naliczono Wykonawcy kary za
62-dniowe opóźnienie. W wyniku czego nastąpiła szkoda w
majątku Gminy w wysokości
192 tys. zł.

Zarzut dla producentów karmy
Czwarta osoba usłyszała zarzut w związku ze śledztwem
prowadzonym przez funkcjonariuszy stołecznej delegatury
CBA. Postępowanie dotyczy
podejrzenia nieprawidłowości w związku z wydaniem
decyzji zatwierdzających zakład wytwarzający karmę dla
zwierząt.
Funkcjonariusze warszawskiej delegatury Centralnego
Biura Antykorupcyjnego prowadzą wspólnie z Prokuraturą
Okręgową w Radomiu śledztwo w sprawie przekroczenia
uprawnień przez byłego Mazowieckiego Wojewódzkiego
Lekarza Weterynarii oraz

byłego Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Grójcu. Chodzi
o podejrzenie nieprawidłowości w związku z wydaniem
decyzji zatwierdzających zakład wytwarzający karmę
dla zwierząt. W ramach tego
postępowania zarzut pomocnictwa poświadczenia nieprawdy w dokumencie w
celu uzyskania korzyści majątkowej usłyszał, właściciel
firmy z branży żywieniowej
działający na terenie województwa mazowieckiego. To
czwarta osoba podejrzana w
tym śledztwie.
Wcześniej agenci CBA zatrzymali trzy osoby. Wśród

nich znaleźli się były Mazowiecki Wojewódzki Lekarz
Weterynarii oraz były Powiatowy Lekarz Weterynarii w
Grójcu, którzy usłyszeli zarzuty przekroczenia uprawnień i
niedopełnienia obowiązków.
Zatrzymano także pracownika
Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Grójcu, który jest
podejrzany o poświadczenie
nieprawdy w dokumencie.
Wobec podejrzanych, prokurator zastosował środki
zapobiegawcze, w tym zakaz
wykonywania czynności na
dotychczasowych stanowiskach.
Wydział Komunikacji Społecznej, CBA

Przekazali do Urzędu Skarbowego
Porsche i BMW
Agenci gdańskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 3
biznesmenów, wobec których
były prowadzone skarbowe
postępowania egzekucyjne.
W toku śledztwa ustalono,
że dwóch z zatrzymanych mężczyzn przekazało urzędnikowi
trójmiejskiego urzędu skarbowego Porsche i BMW. W grudniu 2018 r. CBA zatrzymało go
w związku z przyjmowaniem
korzyści majątkowych zwią-

zanych z pełnieniem funkcji
publicznej.
Trzecia osoba usłyszy zarzut
wręczania urzędnikowi ponad
120 tysięcy złotych łapówki.
Łączna kwota wręczonych
przez zatrzymanych korzyści
majątkowych to ponad 600
tysięcy złotych. Śledztwo jest
prowadzone w kilku wątkach.
Jest to kolejna realizacja oraz
kolejne zatrzymania. W sprawie tej, oprócz komornika
skarbowego, zarzuty usłyszało

już wcześniej dwóch mężczyzn
z Trójmiasta, którym zarzucono wystawienie fikcyjnych
faktur na łączną kwotę 1,3
miliona zł w celu zaniżenia
należności w podatku VAT.
Funkcjonariusze przeszukali mieszkania zatrzymanych,
zabezpieczono dokumenty,
które będą stanowiły dowód
w sprawie.
Zatrzymani trafią do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Setki milionów złotych wyłudzone z podatku VAT
Funkcjonariusze z Delegatury
Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku
zatrzymali 3 osoby – członków
zorganizowanej grupy przestępczej. W ramach śledztwa
agenci CBA przeszukali miejsca związane z działalnością
zatrzymanych.
Zatrzymani to prezes zarządu, udziałowiec oraz prokurent
spółki, która uczestniczyła w
karuzeli podatkowej.
Z ustaleń wynika, iż w la-

tach 2013 – 2016 ich firma
wystawiła ponad 6000 fałszywych faktur VAT za rzekomy
obrót paliwami płynnymi na
kwotę ponad 930 milionów.
Wartość wyłudzonego w ten
sposób podatku VAT mogła
wynieść nawet 175 milionów
złotych.
Zatrzymane osoby zostaną
doprowadzone do Prokuratury
Regionalnej w Białymstoku,
gdzie zostaną im przedstawione zarzuty m.in. działania w

zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy.
To kolejna odsłona śledztwa, o którym informowaliśmy w listopadzie ubiegłego
roku. Wtedy na terenie całego
kraju do sprawy tzw. mafii
paliwowej zatrzymano 9 osób.
Rozbita w ten sposób grupa
przestępcza naraziła Skarb
Państwa na uszczuplenie w
podatku VAT na kwotę ponad
700 milionów złotych.
Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Akt oskarżenia w związku
ze śledztwem prowadzonym
przez CBA w sprawie nieprawidłowości przy warszawskiej
reprywatyzacji
Do Sądu Okręgowego w
Warszawie trafił akt oskarżenia wobec byłego prezesa
reaktywowanej warszawskiej
spółki, zatrzymanego w maju
ubiegłego roku przez funkcjonariuszy stołecznej delegatury
CBA.
Sprawa ma zwią zek z
śledztwem dotyczącym usiłowania wyłudzenia wielomilionowego odszkodowania od
m.st. Warszawy w związku

z realizacją roszczeń do nieruchomości przysługujących
spółce. W toku śledztwa
ustalono, iż firma sprzedała
na rzecz dwóch osób roszczenia do nieruchomości.
Sprzedaż ta była wynikiem
oszustwa, gdyż uprzednio
roszczenia zostały przeniesione na inny podmiot kontrolowany przez podejrzanego,
o czym nabywcy nie byli
informowani. Tym sposobem zainkasowane zostały
środki w wysokości 175 tys.
zł. Następnie prezes podjął
działania w celu ukrycia
przestępczego pochodzenia

tych środków, które polecił
wypłacić na swoją rzecz.
To ósmy akt oskarżenia
skierowany w tym wielowątkowym śledztwie. Funkcjonariusze warszawskiej delegatury
CBA wspólnie z Prokuraturą
Regionalną we Wrocławiu
kontynuują prowadzenie postępowań przygotowawczych
dotyczących reprywatyzacji
blisko 200 warszawskich nieruchomości objętych dekretem
Bieruta. Do tej pory w prowadzonych przez CBA postępowaniach zarzuty usłyszało
blisko 60 osób.
Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Wyłudzenie 20 unijnych milionów
Funkcjonariusze Centralnego
Biura Antykorupcyjnego z
Gdańska we współpracy z
Prokuraturą Regionalną w
Gdańsku zatrzymali kolejną
osobę podejrzaną o udział w
procederze wyłudzenia, w
latach 2013-2015, dofinansowania unijnego w kwocie
ponad 20 milionów złotych
do realizacji projektu prowadzonego w ramach programu
Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości Programu
Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka. Podmiotem, który ubiegał się i w konsekwencji
uzyskał dofinansowanie była
spółka prawa handlowego z

województwa wielkopolskiego prowadząca działalność
gospodarczą w dziedzinie
produkcji mebli.
Zatrzymany mężczyzna
usłyszy zarzuty m.in. prania
pieniędzy pochodzących z
przestępstwa, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej
oraz wyłudzenia mienia znacznej wartości.
Jest to kolejny wątek w
sprawie związanej z ubiegłorocznymi zatrzymaniami 18
osób w sprawie związanej z
wyłudzeniem dotacji unijnej
w wysokości 27 milionów zł.
Dotychczas zarzuty przedstawiono 25 osobom. Wobec

dwóch osób stosowany jest
tymczasowy areszt.
Łączna wartość wyłudzonych środków unijnych to
kwota ponad 47 milionów zł.
Przestępczy proceder kontynuowany był także na etapie rozliczania uzyskanego
dofinansowania. Sprawcy
przedkładali nieprawdziwe
dokumenty dotyczące poniesienia wyższych wydatków
niż w rzeczywistości, w tym
nierzetelne i poświadczające
nieprawdę faktury VAT.
Zatrzymana osoba usłyszy
zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku.
Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Śledztwo w sprawie dokumentacji
Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie
prowadzą śledztwo między
innymi w sprawie poświadczenia nieprawdy w dokumentacji
związanej z realizacją budowy
szpitala w Zakładzie Karnym
w Czarnem.
W ramach opisanego postępowania funkcjonariusze
Delegatury CBA w Szczecinie

i Gdańsku przeszukali siedziby 4 podmiotów, w tym w
Zakładzie Karnym w Czarnem
i w siedzibie przedsiębiorcy
wykonującego prace na rzecz
budowy szpitala.
W trakcie przeszukań zabezpieczono dokumentację,
nośniki danych, będą one
stanowiły dowód w sprawie.
Zabezpieczony materiał dowodowy trafi do Prokuratury

Okręgowej w Słupsku.
Śledztwo jest następstwem
przeprowadzonych czynności
analityczno-informacyjnych.
Dotyczyły one Okręgowego
Inspektoratu Służby Więziennej (OISW) w Koszalinie,
Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej (PIGB) Pomerania z siedzibą w Koszalinie oraz w Zakładzie Karnym
w Czarnem. T. Brodowski, CBA

Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Wielkopolskiego
Wydział Postępowań
Kontrolnych poznańskiej
Delegatury Centralnego
Biura Antykorupcyjnego,
od 17 kwietnia 2019 r. do 17
stycznia 2020 r., prowadził
kontrolę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Wielkopolskiego.
Kontrola dot. dofinansowania
projektu pn. „Wzmocnienie
konkurencyjności Kancelarii
Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło & Topolewski sp. komandytowo – akcyjna
poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii IT w procesie
świadczenia usługi prawnej”.
Wniosek o dofinansowanie
został zgłoszony do konkursu realizowanego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020, który miał
wspierać wysoko innowacyjne projekty. Kancelarii
przyznano z budżetu środków
europejskich dofinansowanie
w wysokości 4.999.999,00
zł. Jej wkład własny wynosił
6.111.111,12 zł.
Pieniądze miały być przeznaczone na wprowadzenie
nowych usług prawnych – z
wykorzystaniem immersyjnej
(wirtualnej) sali sądowej oraz z
wykorzystaniem immersyjnej

(wirtualnej) metody relaksacyjnej. W ramach tej ostatniej
miała być stosowana chromoterapia (leczenie kolorami) i
hortiterapia (ogrodoterapia).
Użytkownicy mieli doświadczać pobytu w środowisku
kojącym (las, plaża, inne środowiska naturalne).
Jednym z załączników złożonych przez Kancelarię wraz
z wnioskiem o dofinansowanie
była opinia o innowacyjności.
Z jej treści jasno wynikało, że
do świadczenia innowacyjnej
usługi prawnej (wirtualnej sali
sądowej z wykorzystaniem
gogli VR) nie jest niezbędny
6-kondygnacyjny budynek z
garażem o łącznej powierzchni
całkowitej 3.912 m2 za ponad
12 milionów, jak przewidziano
w projekcie Kancelarii, wystarczy jedynie powierzchnia
ok. 20 m2.
W trakcie kontroli został powołany biegły w celu sporządzenia opinii na okoliczność
innowacyjności przedmiotu
projektu i określenia zasadności przyznanego dofinansowania.
Biegły w swojej opinii
stwierdził, że zdecydowana większość wydatków nie
kwalifikuje się do objęcia
wsparciem, ponieważ są one
nieefektywne, nieracjonalne

i zbędne z punktu widzenia
realizacji projektu.
W opinii wskazano, że budowa budynku kancelarii, jego
pełne wyposażenie (np. zakup
mebli biurowych, drukarek,
skanerów) i zinformatyzowanie (np. zakup komputerów
i oprogramowania do zarządzania kancelarią), nie jest
niezbędne do wprowadzenia
innowacyjnej usługi prawnej opisanej w projekcie, a
tym samym wydatków z tym
związanych nie można uznać
za racjonalne, efektywne i gospodarne. Biegły potwierdził
ustalenia kontrolujących, że
nakłady bezpośrednio związane z realizacją projektu
stanowią zaledwie 2,25% poniesionych kosztów i wynoszą
250.000 zł netto.
W toku prowadzonej kontroli ustalono, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego
przyznał dofinasowanie z
budżetu środków europejskich
w kwocie 4.999.999,00 zł na
realizację ww. projektu, mimo,
że projekt ten nie spełniał
wszystkich dopuszczających
kryteriów formalnych i merytorycznych, i tym samym nie
kwalifikował się do przyznania dofinasowania.
Wydział Komunikacji Społecznej CBA
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Muzyka seniora - The Beatles czy The Rolling Stones
W latach 60. The Beatles i
The Rolling Stones stali na
czele brytyjskiej muzyki
rockowej i rywalizowali na
listach przebojów. Choć
pierwszy z tych zespołów
już od dawna nie istnieje,
fani nadal toczą spory,
który z nich był lepszy. Ich
muzyka kształtowała gusty
muzyczne młodzieży także
w naszym kraju.
Zwolennicy grup nazywając
siebie „Bitlami” i „Stonsami”,
rywalizowali z sobą, słuchali
głośno ich utworów, a podczas
wzajemnego poznawania nowych znajomych, przyjęte było
określić się nawet, do jakiej
grupy fanów należą. Trzeba
zaznaczyć, że choć jedna grupa
fanów, i to na całym świecie,
jednoznacznie opowiadała
się za swoimi idolami, to nie
wyrażała głębokiej niechęci
czy nienawiści do drugiego
zespołu i jego fanów. Beatlesi
i Stonesi się uzupełniali w
przestrzeni publicznej, jak i w
wyobraźniach fanów, nawet do
tego stopnia, że menadżerowie
obu zespołów ustalali terminy
emisji swoich płyt, by ze sobą
nie konkurowały. O wyjątkowej rywalizacji, a nawet
nienawiści między zespołami informowały ówczesne
media, którym na rękę było

wprowadzanie antagonizmów
i wojny pomiędzy zespołami.
Wg mediów The Beatles był
„grzeczną” grupą, a do The
Rolling Stones, lansowanego
jako przeciwieństwo The Beatles, przylgnęła łatka „złych”, i
to z nimi wiążą się największe
i najgłośniejsze wydarzenia,
skandale i ekscesy, czyli sex
& drugs & rock’n’roll, a w

ogóle to obie grupy wg. gazet
się nienawidziły.
A tak naprawdę nigdy między grupami nie istniał żaden
konflikt, wszyscy członkowie obu zespołów razem się
wspierali na początku znajomości, jak i u szczytu sławy,
przyjaźnili się, spotykali się
prywatnie, a nawet wspólnie
współpracowali i występowali.

Przykładem jest piosenka „I
Wanna Be Your Man” – utwór
napisany przez duet Lennon/
McCartney. Piosenka została
nagrana osobno przez oba
zespoły i stała się pierwszym
hitem The Rolling Stones. Beatlesi zaprosili między innymi
„Stonsów” do pierwszego w
historii programu emitowanego za pośrednictwem telewizji
satelitarnej, który oglądało
ok. 600 milionów ludzi na
całym świecie, podczas którego Beatlesi zaprezentowali
premierowo wydany tydzień
później singel „All You Need
Is Love”, śpiewany podczas
programu również przez członków Stonesów. Przykładów
wspólnej przyjaźni i koleżeńskiej współpracy jest cała
masa, choćby umieszczenie
wizerunków Beatlesów na płycie The Rolling Stones „Their
Satanic Majesties Request”, a
z kolei na okładce płyty The
Beatles „Sgt Pepper’s Lonely
Hearts Club Band” umieszczono napis „Welcome The
Rolling Stones”. Członkowie
obu grup niejednokrotnie razem występowali na scenie i
tworzyli wideoklipy.
The Beatles powstali w 1960
roku. Legendarny skład zespołu tworzyli: John Lennon, Paul
McCartney, George Harrison
i Ringo Starr. Najsmutniejsze

w tym wszystkim jest to, że
The Beatles rozpadli się w
1970 roku. Dlaczego w ogóle
tak ważna dla muzyki grupa zakończyła działalność?
Początkiem ich końca była
śmierć menedżera zespołu
Briana Epsteina w 1967 roku.
Muzycy byli lekko przerażeni,
bo nie potrafili się odnaleźć w
nowej sytuacji. Podzieliła ich
też kwestia, kto ma zastąpić
legendarnego menedżera. Paul
McCartney optował za swoim
teściem, Lee Eastmanem. Z
kolei reszta składu widziała
na tym stanowisku menedżera
The Rolling Stones - Allena
Kleina.
Zespół The Rolling Stones powstał w 1962 roku i
występuje nadal. Nazwę dla
najsłynniejszej grupy rockowej
świata zaczerpnął z piosenki
legendarnego amerykańskiego
bluesmana, Muddy’ego Watersa, a w jego podstawowy
skład wchodzili: Mick Jagger,
Brian Jones, Keith Richards,
Bill Wyman i Charlie Watts.
Tuż przed tragiczną śmiercią
Briana Jonesa w 1969 r. jego
miejsce zajął Mick Taylor, zastąpiony w 1974 r. przez Rona
Wood’a. Dwukrotnie zespół
koncertował w Polsce, a pierwszy z nich 13 kwietnia 1967 r.
doprowadził wręcz do rozruchów w Warszawie, kiedy to

milicja próbowała rozpędzić
tłum fanów gromadzących się
przed Salą Kongresową.
Obie grupy stały się wyrocznią, wzorem, twórcą standardów i klasyką, a ich utwory
weszły do kanonów muzyki
światowej. Niemożliwością
jest przedstawienie na naszych
łamach choćby części utworów
wykonywanych przez oba zespoły, a tym bardziej wybrać
największy przebój. Były ich
setki i wszystkie zdobywały
laury i uznanie słuchaczy.
Oczywiście w naszym kraju
dostęp do utworów był ograniczony i pochodził z różnych
źródeł. Największe interesy
robiły wówczas „wytwórnie”
płyt pocztówkowych, z których
pochodziła większość nagrań.
Szczęśliwcami byli właściciele
magnetofonów szpulowych
„Melodia” czy „Tonette”, którzy na taśmach kopiowali i
udostępniali w towarzystwie
posiadane nagrania. „Love
Me Do”, „Help!”, ”Hey Jude”
czy „Paint It Black”, „Heart
of Stone” i „(I Can’t Get No)
Satisfaction” – królowały na
wszystkich prywatkach i spotkaniach… i co najważniejsze
chętnie słuchane są do dzisiaj,
a na retoryczne pytanie, który
zespół jest lepszy, obiektywna
odpowiedź nie istnieje…
Roman Szymański

Tramwaj na Naramowice Program Wieloletni „Senior +
Z udziałem wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka 19 maja br. odbyło
się podpisanie umów na
dofinansowanie w ramach
Programu Wieloletniego
Senior+ na lata 2015-2020
(edycja 2020), pozwalających na utworzenie oraz
funkcjonowanie placówek
dla seniorów z przedstawicielami gmin: Trzcianka,
Grodzisk Wielkopolski,
Wijewo oraz Sośnie. To
pierwsze samorządy, które
w tej edycji programu podpisały umowy.

W związku z rozpoczęciem
zasadniczych prac przy
budowie trasy tramwajowej
na Naramowice w dniu 21
maja zaproszono dziennikarzy na konferencję prasową zorganizowaną przy
skrzyżowaniu ulic Lutycka/
Naramowicka.
Celem briefingu było zapoznanie ze zmianami spowodowanymi pracami przy budowie trasy tramwajowej na
Naramowice i nowego układu
drogowego. W spotkaniu wzięli udział: Jacek Jaśkowiak
- prezydent Poznania, Mariusz Wiśniewski - zastępca
prezydenta Poznania oraz
Justyna Litka - prezes zarządu
spółki Poznańskie Inwestycje
Miejskie.
Dzięki tej inwestycji, szczególnie wyczekiwanej przez
mieszkańców północy Poznania, umożliwi już za dwa lata
dojechać w kilkanaście minut

tramwajem do centrum oraz
usprawni ruch kołowy w tej
części miasta. Inwestycja jest
współfinansowana z dwóch
projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: „Poprawa
warunków komunikacyjnych
w ciągu drogi krajowej nr 92 w
Poznaniu” oraz „Budowa trasy

tramwajowej od Pętli Wilczak
do Naramowic w Poznaniu”.
Jej generalnym wykonawcą
konsorcjum, w którego skład
wchodzą: firma Gülermak
z Ankary, Mosty Łódź SA i
Gülermak Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie.
Tekst i foto: Roman Szymański

Badania na obecność COVID-19 w DPS

Na konferencji prasowej w
dniu 21 maja wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk
poinformował o zakończeniu
dwutygodniowych działań
związanych z przeprowadzaniem testów na obecność zakażenia COVID-19 wśród
mieszkańców i pracowników
domów pomocy społecznej
w Wielkopolsce. Wykonano
łącznie 8328 testów, z czego do
tej pory jedynie 3 potwierdziły
zakażenie. Badania zostały
przeprowadzone we wszystkich 63 domach prowadzonych
przez samorządy.
Akcja, w którą zaangażowane były Wojska Obrony
Terytorialnej i sanepid, trwała
od 6 do 20 maja. Wojewoda
Łukasz Mikołajczyk podczas
konferencji prasowej poinformował o szczegółach prowadzonej akcji oraz omówił
działania ochronne. W części
DPS-ów został wprowadzony
rotacyjny system pracy. - W

jednym z domów w powiecie
ostrzeszowskim w taki sposób
udało się zapobiec zakażeniu
koronawirusem, ponieważ pracownik przed podjęciem pracy
uzyskał wynik dodatki i nie
miał kontaktu z mieszkańcami
- tłumaczył wojewoda Łukasz
Mikołajczyk. DPS-y zostały
wsparte również dodatkowymi

środkami finansowymi - łączna kwota to ponad 700 tys. zł.
na bieżące działania - oraz
środkami ochrony osobistej,
Do placówek trafiło między
innymi: 185 tys. maseczek,
103 tys. rękawiczek, 6,5 tys.
przyłbic czy ponad 10 tys.
litrów płynów do dezynfekcji.
Tekst i foto: Roman Szymański

Od roku 2015 Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Program
Wieloletni „Senior +” na lata
2015-2020 skierowany do
jednostek samorządu terytorialnego (wcześniej Program
„Senior-WIGOR”). Celem
st r at eg icz ny m P rog r a mu
jest zwiększenie aktywnego
uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków
wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc
w placówkach „Senior +” przy
dofinansowaniu działań jednostek samorządu w rozwoju
na ich terenie sieci Dziennych
Domów „Senior +” i Klubów
„Senior +”. Program polega
na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym
Dziennych Domów „Senior
+” i Klubów „Senior +” przez
jednostki samorządu, których
strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój
infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest
innej infrastruktury pomocy
społecznej tego typu. W roku
2020 w ramach programu dofinansowane zostało utworzenie
w Wielkopolsce 19 nowych
placówek (1 Dom Senior+ i 18
Klubów Senior +) oraz funkcjonowanie 51 istniejących
placówek, zapewniających
1249 miejsc dla seniorów. W
latach 2016 - 2020 do Wielkopolski trafiło łącznie 18,8 mln
(od początku programu ponad

19 mln ). W tym roku do dyspozycji samorządów w całej
Polsce jest aż 80 mln zł. Z
tej kwoty spora część została
skierowana do Wielkopolski.
- Do dyspozycji wielkopolskich seniorów jest 5,3 mln,
co pozwala nam stworzyć wg.
wojewody Łukasza Mikołajczyka - ponad 530 miejsc
dla tych właśnie osób oraz
dofinansować funkcjonowanie
1249 miejsc już istniejących…
W ramach Programu uprawnione podmioty, w trybie
otwartego konkursu ofert,
mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych
przeznaczonych na: jednorazowe wsparcie finansowe na
utworzenie lub wyposażenie
placówki w wysokości do 80%
całkowitego kosztu realizacji
zadania. Dofinansowaniu z
budżetu państwa w każdym

roku kalendarzowym, w trybie
konkursowym mogą podlegać
działania związane z bieżącym
utrzymaniem placówki. Rocznie kwota dofinansowania na
działalność bieżącą placówek
uruchomionych w ramach
Programu wynosić będzie
miesięcznie na utrzymanie
jednego miejsca nie więcej niż
300 zł w Dziennym Domu „Senior +” oraz nie więcej niż 200
zł w Klubie „Senior +”, przy
czym dotacja nie może stanowić więcej niż 40 % całkowitego kosztu realizacji zadania.
Obecnie trwa postępowanie w
ramach dodatkowego naboru
ofert, w którym samorządy
mogą ubiegać się o 16,5 mln
zł środków na utworzenie oraz
funkcjonowanie placówek dla
seniorów.
Roman Szymański
Fot. Hieronim Dymalski

Str. 18

Wywiad Legalnej Kultury

POWIATY-GMINY
2 czerwca 2020

Próbowano mi wybić aktorstwo z głowy
– W życiu nie ma przypadków. W życiu wszystko ma swoje miejsce – mówi Jarosław Boberek, aktor filmowy, telewizyjny,
teatralny, a przede wszystkim dubbingowy, który użyczał głosu postaciom w ponad 600 filmach i serialach. Zanim przemówił
głosem króla Juliana z „Madagaskaru”, planował nieco inną drogę życiową. Jaką? – z aktorem rozmawia Jolanta Tokarczyk.
Czy od wczesnych lat chciałeś być aktorem, czy raczej
pojawiło się to pod wpływem
okoliczności życiowych albo
może nawet nieco przypadkiem?
W życiu nie ma przypadków.
Wszystko ma swoje miejsce
i jest „po coś”, choć nie od razu
to sobie uświadamiamy. Jeśli
chodzi o aktorstwo, z prawd z iw y m i nst y t ucjona l ny m
teatrem zetknąłem się dość
późno. Mieszkałem w małej
miejscowości, gdzie nie było
stacjonarnego teatru, a artyści
przyjeżdżali na – jakbyśmy to
dziś powiedzieli – chałtury.
Kiedy więc po raz pierwszy
poszedłem do prawdziwego teatru, z jego magiczną atmosferą,
grubymi kotarami, kulisami,
dźwiękiem, popularnymi aktorami, było to dla mnie ogromnym przeżyciem. Chłonąłem tę
sztukę, mając przeświadczenie,
że coś bardzo ważnego dzieje
się tam, na scenie.
Później pojawiła się kwestia wyboru zawodu, a mnie
pociągała architektura. Ponoć
nieźle rysowałem i rzeczywiście
planowałem zostać architektem.
Przy okazji realizowania tych
zainteresowań spotkałem ludzi,
którzy „bawili się” w teatr. Na
chwilę z nimi przystanąłem,
ktoś mnie zobaczył i doradził,
abym poszedł w tym kierunku.
Namawiano mnie do zdawania
do szkoły teatralnej, ale ja wtedy
nawet nie wiedziałem, w jakich
miastach znajdują się takie
szkoły. Z drugiej strony silne
wrażenie, jakie wywarł na mnie
teatr, cały czas nie pozwalało
o sobie zapomnieć.
K iedy zwierzyłem się
w domu ze swoich rozterek, rodzice zaoponowali. Próbowano
mi wybić z głowy aktorstwo, bo
przecież aktor to nie jest zawód
dla mężczyzny. Lekarz, prawnik, w ostateczności architekt
– to co innego. Ale nie aktor!
Aby jednak nie wyrzucać sobie
kiedyś zmarnowanej szansy
zdecydowałem się zdawać do
szkoły teatralnej. No i stało się,
zostałem przyjęty.
Kiedy bliscy przekonali się,
że był to dobry wybór? Po
pierwszej udanej roli?
To nastąpiło dość szybko. Jeden występ, drugi, wywiady…
Rodzice poczuli się dumni
i zapomnieli o dawnej niechęci.
A potem wszystko jakoś się
potoczyło…
Ludzi magnetyzuje świat
z pierwszych stron gazet. Moich
bliskich trochę też, ale to nie jest
moja bajka. Gdzie indziej lokuję
swoje inwestycje i popularność
to dla mnie sprawa drugorzędna. Mam nawet problem z tzw.
ścianką, a przecież są tacy, którzy to uwielbiają. Nie krytykuję,
bo życie jest tak różnorodne,
że każdy znajdzie w nim swoje
miejsce.
Nie przepadasz za ścianką,
ale pewnie w młodości ściany
w Twoim mieszkaniu zdobiły
podobizny ulubionych artystów. Miałeś takich idoli?
Oczywiście, były a k tork i,
w których się skrycie podkochiwałem. Nie wieszałem jednak
plakatów aktorów, a raczej podobizny muzyków, szczególnie
lubiłem zespoły Deep Purple,
Pink Floyd i Led Zeppelin oraz
węgierską formację Omega.
Skoro mówisz, że pierwszą
fascynacją zawodową był
teatr, to zapewne i pierwsze
role teatralne zapadły Ci
w pamięć. Z jakimi doświadczeniami musiał się mierzyć
młody aktor, który dopiero

wchodził w zawód i stawał
na deskach teatru tuż obok
doświadczonych, a często
i sławnych kolegów?
Pierwsze lata w aktorstwie
były bardzo trudne. Podobnie
jak wszystko z czym musimy
się mierzyć pierwszy raz. Jeśli
robimy to z głębokiej wewnętrznej potrzeby, towarzyszą nam
ogromne emocje, bo młody
człowiek zazwyczaj niewiele
umie. Szkoła wyposaża nas
w narzędzia, ale zawodu uczymy się dopiero w praktyce. Tak
przecież jest nie tylko w aktorstwie, dotyczy większości
dziedzin życia. Wszystko co
pierwsze odciska na nas swoje
piętno, pozostawia po sobie
smak sukcesu albo porażki,
kompromitacji albo radości.
Mnie bardzo zależało na tym,
aby po szkole zaangażować
się w teatrze, bo wydawało mi
się, że teatr jest tym miejscem,
które najbardziej rozwija aktora.
Przekonałem się, o prawdziwości tych słów, ale też prawdą
jest, że w teatrze nie nauczysz
się tego co w filmie, a w filmie
nie nauczysz się tego, czego
w radiu przed mikrofonem.
Każda z tych dziedzin rządzi
się swoimi prawami, ale żadnej
nie gloryfikuję ani nie deprecjonuję. Gdzieś jednak trzeba
zarzucić kotwicę i od czegoś
zacząć.
Byłem już po słowie z dyrektorem Teatr u Wybrzeże
w Gdańsku i pojechałem tam
myśląc, że będę mógł się zatrudnić. Niestety okazało się,
że w teatrze nie ma już etatów
i dyrektor poradził, abym się
zaangażował się do jednego
z teatrów ościennych. To sformułowanie „Teatr ościenny” do
dziś mi towarzyszy.
Zapytałem więc wtedy, gdzie
znajduje się taki „teatr ościenny”, bo przecież ten w Gdyni
nie najlepiej sobie radził, a najbliższy był w Elblągu. … No
tak w Elblągu – podchwycił
dyrektor i tam mnie skierował.
Nie pojechałem jednak do
Elbląga, ale do Łodzi i tam się
zaangażowałem. W Łodzi spędziłem trzy sezony. Początkowo
wydawało mi się, że jest to czas
stracony. Z perspektywy kolejnych doświadczeń przekonałem
się, jak bardzo się wówczas
myliłem. Byłem niepokorny,
niecierpliwy i głodny pracy,
chciałem zmieniać świat – jak
każdy młody człowiek.
Wreszce trafiłem do Warszawy i tu zostałem.
Pojawiły się role, te małe i te
duże, a wśród nich Posterunkowy… Jak się odnalazłeś
w serialu?
To była ważna rola, bo pierwsza
moja wieloletnia praca w serialu
i świetny poligon doświadczalny
dla aktora. Dawała możliwość
pracy przed kamerą i spotkań
z wybitnymi kolegami, oddychania tym samym powietrzem
co oni. Super doświadczenie.
Początkowo propozycja nie
była wiążąca, ponieważ realizowano trzy odcinki pilotażowe
i nie wiadomo było, czy poza
trzonem rodziny Kwiatkowskich
ktoś jeszcze zagości w serialu
na dłużej. Jakże się ucieszyłem,
kiedy po pewnym czasie dowiedziałem się od scenarzysty, że
dostał wiadomość z produkcji,
aby… pisać dla Posterunkowego. Zachwyciłem się. Wow,
to było coś! No i tak pozostaliśmy z widzami przez ponad
dziesięć lat. Było to świetne
doświadczenie. Moja rola była
tak skonstruowana, że w jednym
bohaterze zawierało się wiele
postaci. Posterunkowy przeistaczał się we wróżkę, starą babę,

granie, raczej jest niemożliwe.
Często korzystamy wtedy właśnie z pomocy eksperta, człowieka, który przeszedł tę grę
wiele razy i potrafi opowiedzieć
wcześniejsze fragmenty.
Zdarzają się oczywiście pomyłki, nieraz postaci spotykają
się ze sobą na ekranie, a ich
dialogi nie brzmią dobrze, ponieważ jeden dubbingujący
pozostaje w jednej temperaturze
głosu niż drugi. Robimy wszystko, aby uniknąć tych błędów, ale
nie zawsze się udaje.
Czy pamiętasz swój głos
sprzed szkoły zanim zacząłeś
go trenować?
W ogóle go nie pamiętam. My
słyszymy siebie zupełnie inaczej
niż słyszą nas inni. Każdy człowiek tak ma. Kiedy słucham
starych dubbingów, przekonuję
się, jak zmienia się barwa głosu,
zwłaszcza gdy struny głosowe
są nadwyrężone. Wiem jednak,
że z czasem głos staje się mocniejszy i w sile wieku możemy
zagrać Wikinga, a wcześniej tylko jakiegoś oseska. To również
powszechne doświadczenie.

włoskiego carabinieri, demona
ze snów, poliglotę, antyterrorystę, skinheada i wielu innych.
To było ciekawe wyzwanie
aktorskie i świetnie się przy tym
bawiliśmy.
Kiedyś kręciło się siedem dubli lub mniej, a teraz bywa,
że i dwadzieścia siedem. Jak
się w tym odnajdujesz?
Ta powtarzalność może wydawać się nudna dla niektórych
ludzi niezwiązanych z filmem,
którzy obserwują plan zdjęciowy. Praca aktora polega przede
wszystkim jednak na czekaniu
– nieraz jest nawet sześć-siedem
godzin poślizgu i trzeba się
do tego przyzwyczaić. Trzeba
znaleźć sposób, żeby nie spalić
się w tym czekaniu. Czasami
czeka się na aktora, lecz częściej
na słońce, deszcz, kamerę czy
światło. Powodów do czekania jest mnóstwo. Nawet jeśli
wszystko zostało dobrze zaplanowane, dzień zdjęciowy i tak
składa się z czekania.
Czy czeka się również
w dubbingu? Użyczałeś głosu
w blisko sześciuset filmach
i serialach, jakie masz doświadczenia z tej pracy?
W dubbingu się raczej nie czeka,
chyba że na aktora, który się
spóźnia. Aktorzy umówieni są
na daną godzinę, choć bywa, że
ktoś nie wyrobi się w przewidzianym czasie nagrań i kolega,
którego wejście zaplanowano
w następnej kolejności będzie
musiał poczekać. Nie jest to
jednak wielogodzinne czekanie,
a takie sytuacje nie zdarzają się
aż tak często.
Masz również doświadczenie współpracy przy grach
komputerowych. Czy praca
w grach jest podobna do
radia lub dubbingu, czy też
wymaga uruchomienia jeszcze innych elementów, innych
strun i poziomów wrażliwości aktora?
Często jest bardzo podobnie,
ponieważ podkłada się głos
pod istniejące już filmy, które
wymagają od aktorów pełnego
synchronu. Na ogół jednak
gramy wszystkie kwestie naszej
postaci, zebrane z całej gry,
zazwyczaj nie znając kontekstu

w jakich padają te kwestie.
Jeśli postać opiewa na przykład na dwa tysiące wavów, czyli
głosowych wejść, które mogą
być dialogiem, chrząknięciem,
krzykiem, rzężeniem konającego, polegamy jedynie na
oryginale, jeśli takowy istnieje,
a w innym wypadku na intuicji
bądź adnotacjach producenta
gry w rubryce „Charakter postaci, charakter sceny”.
Istota dubbingu polega na
tym, aby zrobić to co sugeruje
twórca w skończonym materiale, jakim jest film czy gra
komputerowa. Poruszamy się tu
w precyzyjnie określonej przestrzeni i z tego powodu wielu
aktorów nie lubi dubbingu, ponieważ trzeba wbić się w ciasny
gorsecik gotowego dzieła.
Czy w związku z tym macie
w ogóle możliwość poznania
filmu czy gry w całości?
W dobie internetu i szeroko zakrojonego – niestety – piractwa,
producenci podejmują wszelkie
środki bezpieczeństwa, aby
produkt nie wyciekł do sieci.
Podpisują rygorystyczne umowy, ale przede wszystkim nie
zdradzają przedwcześnie treści
gry czy filmu.
Z tego powodu każdy aktor
poznaje tylko swoją postać.
Cały film zna reżyser. W przypadku gier jest podobnie – jeśli
aktor nie zna całości i nie wie
w jakiej sprawie bohater mówi
swoją kwestię, musi skorzystać
z pomocy reżysera, bądź konsultanta z którymi również często
współpracujemy. Jest to osoba,
która najczęściej zna grę wzdłuż
i wszerz, ponieważ przeszła
ją wielokrotnie, czy nawet ją
współtworzyła na poziomie
scenariusza.
Kiedy dysponujemy oryginalną wersją językową i możemy
porównać, że w pewnych kwestiach bohater ma podniesiony
głos, a kiedy indziej mówi
szeptem, jest nam łatwiej. Należy jednak pamiętać o tym, że
każdy język ma swoją melodię
i nie zawsze odczytanie wprost
przynosi dobre efekty. Jeśli gra
została wydana w angielskiej
czy w innej wersji językowej,
a my tylko przygotowujemy
wersję polską, przejście przez
całość, czyli kilkugodzinne

Czy dbasz o głos w jakiś
szczególny sposób?
Wcale go nie oszczędzam. Nie
jesteśmy śpiewakami operowymi, aby roztkliwiać się nad
sobą. Podobnie jak wszyscy
– chorujemy i przytrafiają się
nam infekcje. Wtedy trzeba
sięgnąć po lekarstwa z apteki
lub stare, wypróbowane babcine
metody, jak np. sok ze świeżych
buraków, pity małymi łyczkami,
żeby nie spalić gardła.
Z dobrym głosem wróćmy
zatem do pracy w dubbingu. Czy pracując masz możliwość poznania zachowania
postaci, zobaczenia ich na
ekranie?
Tak. W dubbingu filmowym
pomaga nam ucho, czyli oryginał słyszany w słuchawce
i oko, ponieważ przed sobą
mamy dubbingowaną postać,
a także zapisany tekst, który ona
mówi. Trzeba wszystko złożyć
w całość, by odnaleźć się w tej
konfiguracji.
Często pracuje się a’vista,
czyli bez prób, zwłaszcza kiedy
jest dużo kwestii do wypowiedzenia i nie ma czasu na ciągłe
próbowanie. Jeśli coś zrobimy
źle oczywiście zatrzymujemy
się i poprawiamy, gramy to
jeszcze raz. Patrząc z perspektywy reżysera bardzo lubię te
pierwsze rejestracje, bo często
są świetne, intuicyjne, nie obarczone rutyną prób.
Zdarza się, że mimo wielokrotnych prób jakiejś kwestii nie
udaje się jednak nagrać w sposób zadawalający. Wtedy warto
się rozluźnić, zrobić przerwę,
a najlepiej odłożyć to i wrócić
później, kiedy znów pojawi się
do dystans do pracy i do postaci.
Czy król Julian, poza tym,
że spotkaliście się w pracy,
zostawił trwały ślad w Twoim życiu?
Niewątpliwie tak. Spotykając się z ludźmi doświadczam
ogromnej sympatii, jaką mają
dla tej postaci. To cudowny wariat, który zakręcił i młodymi,
i starymi, widzami, właściwie
bez ograniczeń wiekowych.
Niemal na każdym spotkaniu
z publicznością jestem proszony,
aby „powiedzieć coś Julianem”.
Kiedyś brałem udział w akcji
„Cała Polska czyta Fredrę”.
Wraz z Krystyną Prońko i jednym z artystów kabaretowych
zostaliśmy oddelegowani do
Gorzowa Wielkopolsk iego,
gdzie czytaliśmy fragmenty

utworów mistrza.
Ja miałem grać Papkina,
Krystyna – Klarę. Było to jednak trudne doświadczenie, nie
byliśmy przygotowani do grania
takich klasycznych ról i wtedy
ktoś poprosił, abym zagrał tę
swoją postać Julianem. Publiczność zwariowała i chyba każdy
zapamiętał ten moment, kiedy to
król Julian wcielił się w postać
Papkina.
Ponieważ jesteśmy przy
czytaniu, odwołam się do
niedawnych doświadczeń
z Twoim udziałem. To projekt Legalnej Kultury „Księgarnia Marzeń – Czytamy
Razem”, w ramach którego
czytaliśmy książki w różnych
polskich księgarniach. Słowo
drukowane jest ważne w pracy aktora, czy prywatnie też
lubisz czytać książki?
Tak, choć dziś czytanie książek
postrzegane jest przez wielu
jako staromodny zwyczaj. Ale
początki działań artystycznych
mojego pokolenia to było otoczenie książek i podróże w świat
wyobraźni, które odbywały się
właśnie za pośrednictwem książek. Ten nawyk pozostał i jest
bardzo przydatny zwłaszcza
w naszym zawodzie. Czytania
nic nie zastąpi. Inaczej się przyswaja słowo powiedziane przez
kogoś, a inaczej przeczytane
przez siebie.
Niestety, obecnie stajemy
się cywilizacją obrazkową. Nie
jestem oczywiście przeciwnikiem komiksów czy innych
form obrazu, ale myślę, że
zbyt często bombardujemy się
jedynie doznaniami obrazkowymi. Szybkie oglądanie, szybki
montaż… Łatwość malowania
za pomocą narzędzi elektronicznych sprawia, że ograniczamy
słowo pisane, a to z kolei rzutuje
na naszą komunikatywność.
Badania pokazują, że zasób
słów człowieka sprzed kilkudziesięciu lat był dużo większy
niż współczesnego młodego
człowieka.
Kiedyś zastanawiałem się
ze znawcami tematu czemu
dubbingujemy filmy aktorskie,
na przykład produkcje Marvela.
Wiele filmów możemy „zepsuć”
w ten sposób. Usłyszałem –
a wiesz ile osób to przeczyta?
Ile ma problemy z czytaniem?
Problem dotyczy siedemdziesięciu procent społeczeństwa
i to niestety jest smutna prawda.
Książka staje się czymś
staromodnym, przedmiotem
z lamusa, ale gdyby przełamać
ten stereotyp, można odkryć
coś wartościowego. Podobnie
jak z płytami winylowymi.
Cyfrowy zapis dźwięku jest
skondensowany w małej pigułce, a płyta winylowa jest
duża i oferuje zupełnie inne
pasma przenoszenia dźwięku.
Te z winyla są nieporównywalne z niczym innym, podobnie
jest z książką.
Skoro wracamy do przeszłości, powiedz w finale czy coś
pozostało Ci z architektury?
Książki. I rysunki. Mam kolegę, wybitnego kardiochirurga,
który w młodości zgromadził
większość moich rysunków.
Powiedział... Ja je na wszelki
wypadek zachowam, gdybyś
w przyszłości był sławny… Pewnie myślał, że zostanę sławnym
architektem. Ha ha ha… A tu
niestety taki psikus…
Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura
Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
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Izaak Stolzman oskarżony o mordowanie patriotów
Ojciec Aleksandra Kwaśniewskiego był Żydem
rosyjskim w stopniu pułkownika NKWD, „wcielony”
w Polaka do organizowania
nadzoru UB na terenach
Pomorza Zachodniego i
Północnego. Pod koniec
lat czterdziestych zmienia
nazwisko na Kwaśniewski
i przyjmuje imię Zdzisław.
NKWD zaopatruje go w
dyplom ukończenia medycyny w Poznaniu i niezbędne
dokumenty dla uwiarygodnienia wykonywanego
zawodu lekarza.
Izaak Stolzman oskarżony jest
o mordowanie patriotycznej
ludności polskiej na Kresach
Wschodnich oraz grabież i
popełnianie zbrodni na Żydach
w gettach w okresie okupacji
niemieckiej Wileńszczyzny i
Białorusi.
Po wkroczeniu wojsk sowieckich do Polski, Stolzman
dowodzący oddziałem NKWD
w latach 1945-1947 – dopuszcza się zbrodni ludobójstwa na:
jeńcach niemieckich, marynarzach szwedzkich, żołnierzach
AK, NSZ i innych formacji
zbrojnych. Dokonuje egzekucji
w okolicach Borne, Sulinowo
(Gross Born), w nie istniejącej
obecnie wsi Doderlage, w Berkniewie (Barkenbrucke) koło
Bornego Sulimowa, po którym
zostały szczątki fragmentów
zniszczonych domów. Na terenie tym, będącym poligonem
wojsk sowieckich, w okolicznych lasach grzebał swoje
ofiary, których kości jeszcze
obecnie są odnajdywane.
Stolzman vel Kwaśniewski
pod koniec lat 40 -tych i na
początku 50 -tych, z rozkazu
władz NKWD nadzorował i
koordynował zbrodniczą działalność powiatowych i miejskich urzędów bezpieczeństwa
publicznego w: Drawsku, Białogardzie, Szczecinku, Wałczu,
Kołobrzegu, Połczynie, Jastrowie i Okonku. Uczestniczył
również w zbrodniach UBP w
Gdańsku, Słupsku, Szczecinie,
Ustce, Koszalinie i Elblągu.
Oprawca ten pozbawiał życia więźniów przez rozstrzeliwanie, wieszanie, a także
gazowanie, jak np. w gdańskiej siedzibie NKWD i przez
wstrzykiwanie trucizny, co było
wyłączną jego specjalnością.
Pułk. Izaak Stolzman dał się
też poznać w 1947 r. uczniom
gimnazjum w Wałczu. „Nadzorował” z ramienia UB sprawę
założenia nielegalnej organizacji młodzieżowej na terenie
Gimnazjum Ogólnokształcącego, której przywódcą konspiracyjnym był Bogdan Szczucki.
Działalność tej grupy polegała
m.in. na zdejmowaniu flag wywieszanych z okazji komunistycznych rocznic, rozrzucaniu
ulotek, głośnym skandowaniu
:”Precz z komuną!!!” lub „Pachołki Rosji”. Próbowali oni
zwrócić uwagę na stalinowskie
zbrodnie, których m.in. dopuszczał się Stoltzman.
Poczynania Izaaka Stoltzmana vel Kwaśniewskiego
były częścią działań sowieckich gr up operacyjnych w
likwidacji członków polskiego
ruchu oporu. Były to grupy
kontrwywiadu sowieckiego,
działające na terenie Polski
zawsze i przede wszystkim
przez przydzielonych specjalnie agentów. W czasie okupacji
niemieckiej wywiad sowiecki
rzucił na teren Polski tysiące
swoich agentów, wśród których
był Stolzman. Zadaniem ich
było ustalenie osób oraz danych
o polskim ruchu podziemnym
po to, aby mieć adresy i nazwiska osób do likwidacji po
wkroczeniu wojsk sowieckich.
Byli oni nazywani „łowcami
AK-owskich głów”.
Izaak Stolzman vel Kwa-

śniewski podejmuje się zacierania swojej zbrodniczej działalności zamykając usta świadkom
pod groźbą utraty życia.
W roli lekarza zamieszkał
w Białogardzie przy ul. Bohaterów Stalingradu 10 (obecnie
Dworcowej). Przepoczwarza
się w katolika, co wynika z
księgi zawartych małżeństw
kościoła parafialnego w Białogardzie, w którym 6 lutego
1954 r. zawarł związek małżeński. Zdzisław Kwaśniewski,
ur. w 1921 r. w ZSRR poślubił
Aleksandrę Pałasz, ur. 28 grudnia 1929 r. w Wilnie, z zawodu
pielęgniarkę. Z małżeństwa
tego w domu przy ówczesnej
ul. Bohaterów Stalingradu 10,
urodził się 15 listopada 1954 r.
Aleksander – były prezydent i
jego siostra Małgorzata Sylwia,
o której wiadomo tylko tyle, że
jest w Szwajcarii dyrektorem
banku. A Kwaśniewski nie
mówi o niej nic. W miejscowym kościele NMP nie ma
ich metryki chrztu. Z dużym
prawdopodobieństwem można
przypuszczać, że nie zostali oni
ochrzczeni.
Ojciec A. Kwaśniewskiego
zmarł w 1990r i bez rozgłosu
został pochowany na cmentarzu żydowskim w Warszawie.
Matkę pochowano w 1995
przed wyborami prezydenckimi. Miała ona pogrzeb katolicki
na cmentarzu warszawskim,
dzięki uzyskaniu zaświadczenia od proboszcza kościoła
parafialnego w Białogardzie.
Fakt ten A. Kwaśniewski, bez
zachowania prywatności, sprytnie wykorzystał w kampanii
prezydenckiej, by zyskać na
wiarygodności jako katolik.
Były kierownik UB w Drawsku Pomorskim, Wacław Nowak, wyjawił, że Zdzisław
Kwaśniewski, ojciec byłego
Prezydenta R.P., to sowiecki
zbrodniarz wojenny winny
zbrodni przeciwko narodowi
polskiemu.
Nowak mieszkał jako emeryt
w Koszalinie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 22.
Kilka miesięcy przed śmiercią
w 1994 roku wyznał, że UB i
NKWD zamordowało AK-owców, NSZ-owców i uczestników ruchu oporu na Pomorzu
Zachodnim w 1945 roku, do
czego on sam się przyczynił.
Nowak kierował operacjami UB w rejonie Drawsko,
Czaplinek, Jastrowie, Połczyn,
Białogard i Kołobrzeg. Otrzymywał rozkazy bezpośrednio od NKWD z placówek w
Gross-Born (Borne-Sulinowo),
Białogardzie i Rawiczu. Występował on pod przybranym
nazwiskiem „Wacław Nowak”
nadanym mu przez NKWD
w trakcie nominowania go na
stanowisko kierownika UB w
Drawsku w 1945 roku. Jego
prawdziwe nazwisko zdradzało
jego rodowód żydowski.
Z nakazu NKWD Nowak
wychwytał żołnierzy Armii
K rajowej, Narodowych Sił
Zbrojnych i organizacji antysowieckich, ukrywających
się na podległym mu terenie.
Uczestniczył on w obławach
na grupy żołnierzy Wileńskiej
5-tej Brygady AK oddziału
majora Zygmunta Siendzielerza ps. „Łupaszka” (wcześniej
należącego do 4-tej Brygady),
które przedostawały się do
lasów Pomorza Zachodniego.
Złapanych odstawiał do obozu
koncentracyjnego NKWD w
Barkenbryge (Barkniewo) koło
Gross-Born Borne (Sulimowo).
(Nowak znał tylko niemieckie
nazwy miejscowości.) Był to
obóz przejściowy. Stamtąd
były dla AK-owcóow tylko
dwa wyjścia: do Rosji albo na
„rozwałkę”.
NKWD-zistą, który nadzorował zbrodniczą działalność
UB, w tym zbrodnie Nowaka,
był Izaak Stolzman. AK-owców

rozstrzelano we wsi Doberlage położonej około 5 km na
północ od Nadarzyc. Wieś ta
jest opuszczona od tamtego
czasu, nawet jej nazwa wyszła
z użycia. Zostały po niej tylko
resztki murów i fundamenty.
Zwłoki zakopano w okolicznych lasach. Jedne przykryto
niewypałami, inne także minami i zasypano ziemią.
Nowak zapamiętał tylko trzy
nazwiska spośród zamordowanych żołnierzy AK: Jerzy
Łoziński, Stanisław Subotrowicz i Witold Milwid, (ich
przesłuchiwano najdłużej).
UB-owcy zastrzelili ich w Doberlage w obecności Nowaka i
Stolzmana.

Wziąłem mundur i poszedłem do urzędu bezpieczeństwa
w Gdańsku. Niosąc mundur
dla Stolzmana nie spodziewałem się, ze w przeciągu 48
godzin znajdę się w przedsionku piekła. Gdy weszłem
do pomieszczenia, gdzie znajdował się Lebe Bartkowski,
który przygotował narzędzie
do torturowania ludzi, zamiast
zameldować swoje przybycie,
to ja stanąłem i przyglądałem
się, co Bartkowski robi. Tenże
nie zastanawiając się uderzył
mnie w twarz. Natychmiast odwzajemniłem Bartkowskiemu.
Z opresji wybawił mnie Stolzman, który wszedł prowadząc
dwie kobiety, jedna młodsza,

Stolzman przygotowywał
również procesy polityczne
młodzieży szkolnej.
W Wałczu doprowadził do
skazania uczniów Bogdana
Szczuckiego, Mariana Baśladyńskiego i Feliksa Stanisławskiego, a w Białogardzie
Pszczółkowskiego i Tracza na
więzienie i pracę w kopalniach
węgla.
Wacław Nowak spotkał
Stolzmana kilka lat później
w Urzędzie Bezpieczeństwa
w Białogardzie, ale on nazywał się już inaczej. Zmienił
nazwisko na Zdzisław Kwaśniewski.

druga starsza.
Okazało się, ze to była żona
i córka jednego z uciekinierów,
który przyznał się, że u niego
w domu przechowywana jest
część narkotyków – zabrano
narkotyki i obie panie. Przez
pół dnia Szwedzi i Polacy byli
przesłuchiwani przez Stolzmana i Bartkowskiego.
Interesowało ich, kto i skąd
dostarczył opium na statki,
gdzie znajduje się miejsce składowania na terenie Trójmiasta,
Ustki, Słupska. Gdy skończono ustne przesłuchiwanie i
Stolzman nie dowiedział się,
skąd brano tak duże ilości narkotyków, wtedy przystąpiono
do fizycznego przesłuchania.
„Na tapetę” wzięto więźnia,
który na piersi miał zawieszony
krzyż.
Ba r t kowsk i ka za ł zdjąć
krzyż, lecz przesłuchiwany
odmówił. Stolzman kazał Bartkowskiemu powiesić go na
haku na łańcuszku od krzyża. Postawiono delikwenta na
taborecie i ręce i nogi miał
związane, głowę przełożono
za łańcuszek powieszony na
haku. Następnie Bartkowski
raptownie wyrwał ławkę spod
nóg. Łańcuszek pękł pod naprężeniem i jednocześnie przeciął
prawdopodobnie tętnicę. Krew
zaczęła lać się jak z „kranu”.
Po kilku minutach człowiek
nie żył.
Kazano mi pomóc wynieść
zwłoki oraz zmyć podłogę.
Krzyż zmywał NKWD-zista.
Osobiście słyszałem jak Stolzman mówił do Bartkowskiego,
ze krzyż ten weźmie do domu
na pamiątkę. Następnym do
przesłuchania był młody Polak.
Związano mu ręce i nogi oraz
powieszono jak świniaka na
haku. Obnażono dolną część
ciała i Bartkowski szczypcami
zaczął ściskać przyrodzenie.
Nastąpił niesamowity krzyk
bólu torturowanego człowieka. Stolzman kazał przerwać
tortury i zapytał czy juz sobie
przypomniał, skąd mieli na
statku narkotyki. Młody człowiek wskazał na małżeństwo z
córką, którzy prawdopodobnie
mieli się zajmować transportem
narkotyków na statki.
W pierwszej kolejności wzięto seniora rodu. Żonę i córkę ze
związanymi rękoma posadzono
w bliskiej odległości od ojca
i męża. Zaczęto mu zrywać
paznokcie z rak i nóg, żeby nie
krzyczał zaplombowano mu
usta. Torturowany człowiek
kilkakrotnie mdlał. Łamano
mu palce u rąk i nóg, i ręce. Gdy

Zeznanie złożone pod
przysięgą przez Dominika
Dzimitrowicza
Gdzieś w połowie 1945 r. wraz
z rodzicami przyjechałem do
Gdańska. W domu rodziców
mieściła się Komorka Kontrwywiadu w dzielnicy Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Wallenroda
4. Do Komórki przychodziły
wiadomości, że w kierunku
Gdańska są kierowani więźniowie, którzy nie docierają do
miejsca przeznaczenia tzn. do
więzienia.
Aby rozpoznać „sprawę”
ojciec mój postanowił pójść
do pracy UBP Gdańsk jako
kierownik warsztatu krawieckiego, a mnie wziął jako ucznia.
Podjęto szczegółowa penetrację
UBP w Gdańsku. Rzeczywistość okazała się koszmarem.
Do gdańskiego UB przywożono tygodniowo od jednej
do dwóch grup żołnierzy AK.
Przesłuchiwania prowadzili
NKWD-ziści w formie łamania
rak, nóg, wyrywanie paznokci
itd. Ww. przesłuchania były
nadzorowane przez Stolzmana. Następnie przesłuchanych
„więźniów” wysyłano transpor tem samochodowym w
kierunku Słupska. Od 1947 r.
zaczęto stopniowo likwidować
obóz Barkniewo, gdzie byli
rozstrzeliwani żołnierze Armii
Krajowej.
W związku z tym część
więźniów była kierowana do
podziemi przy ulicy Jaracza
w Słupsku, gdzie była mordowana, następnie zasypywana
wapnem, gdzie do tej pory leżą
ich prochy. W związku z tym,
że Stolzman znał mego ojca, z
którym uzgodnił, ze w rezerwie
zawsze będzie wyprasowany
mundur. Gdy był w Gdańsku,
dzwonił do Konsumu, żeby
wysłać mundur, wtedy ojciec
posyłał mnie z mundurem do
Stolzmana.

zdjęto opaskę z ust Bartkowski
zapytał go czy będzie zeznawał,
odpowiedział, że tak.
Narkotyk – opium został
przywieziony do miasta Ustka
samochodem MO, a eskortę
stanowili milicjanci. Gdy samochód pojechał pod statki,
żołnierze, którzy pilnowali
statki szwedzkiezniknęli na
czas rozładunku towaru. Izaak
Stolzman zagroził, ze jeżeli nie
będzie mówił prawdy, to żona
i córka zostaną zgwałcone a
później zastrzelone.
Tor turowany mężczyzna
‚przypomniał sobie’, że narkotyk był przywieziony z Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego
w Szczecinie. Stolzman jak to
usłyszał, to się wściekł, zawołał
dwóch NKWD-zistow, też żydów, którzy zgwałcili 15-letnią
córkę oraz żonę. Po zgwałceniu
kobiet, Stolzman wziął ze stołu
aparat, rozerwał pochwę, a
Bartkowski wepchnął nagrzany
pręt do czerwoności w skrwawioną pochwę dziewczyny. Nastąpił niesamowity krzyk bólu.
Tak samo postąpiono z matką
dziewczyny. Niepotrzebne kobiety wyniesiono do następnego
pomieszczenia, gdzie zostały
zastrzelone.
Stolzman w dalszym ciągu
prowadził śledztwo w stosunku
do torturowanego mężczyzny,
nie wierzył jego zeznaniom, ze
ten z uporem maniaka powtarzał, że narkotyki zostały przywiezione z UB w Szczecinie.
W pewnym momencie kazał
nagrzać pręt, a Bartkowski z
cała siła wepchnął w odbytnicę, powtórzył sie ten sam
scenariusz – ryk człowieka
mordowanego. Po zakończeniu
„eksperymentu” został zastrzelony, w tył głowy. Wykonawca
był Lebe Bartkowski.
Stolzman zarządził przerwę
na obiad. Gdy chciałem opuścić
przybytek zbrodni zapytałem
czy mogę pójść do domu. Stolzman powiedział, że zostanę i
pójdę, gdy przyjdzie czas. Po
jakimś czasie powrócił z obiadu Lebe Bartkowski, stanął w
rozkroku i powiedział do mnie:
„Nu ty Goj, czy wiesz, że nasze
kamienice a wasze szubienice,
za chwile zawiśniesz na tym
haku !!!”
Po chwili przyszedł Izaak
Stolzman i zarządził przesłuchanie pozostałych Polaków
przez Bartkowskiego, a mnie
kazał pozostać w pokoju. Natomiast Stolzman wziął dwóch
pomocników i rozpoczął przesłuchania marynarzy szwedzkich, zastosował stopniowa
metodę torturowania, zaczęto
od zdzierania paznokci z rak
i nóg oraz łamania palców.
Następnie rozgrzanym prętem
, prętami ciągnięto po całym
ciele, plecach, nogach, brzuchu,
piersiach itd.
Krzyki bólu, rozpaczy męczonych marynarzy szwedzkich. Gdy torturowano Szwedów i Polaków, Izaak Stolzman
stał i przyglądał się, gdy torturowani ludzie krzyczą. On
uśmiechał się, wydawało się,
że Stolzman znajduje się w
jakiejś „ekstazie”, która dawała
mu niesamowitą przyjemność.
Lebe Bartkowski podczas
przesłuchania uciekinierów
polskich nie uzyskał żadnych
dodatkowych wiadomości.
Stolzman kazał odprowadzić
i rozstrzelać. Dla mnie dano
siennik i koc do spania i tak
przesiedziałem całą noc do
następnego ranka.
Rano następnego dnia Stolzman kazał Bartkowskiemu
załadować do samochodu rozstrzelonych Polaków, zawieźć
do Brzeźna i zakopać. Sam
natomiast przy pomocy dwóch
NKWD-zistow rozpoczął kontynuację wczorajszych przesłuchań marynarzy szwedzkich,
dochodzenie przeprowadzone
było w języku niemieckim tak,

że nic nie rozumiałem. Tyle
mogłem zrozumieć, że gdy nie
było po myśli Stolzmana, to
wzmogło się znęcanie.
Gdy przyjechał Bartkowski,
polecił, aby przygotować do
drogi samochód, jeżeli będą
pytać, dokąd zabiera – powiedzieć, że Szwedzi są wiezieni
na statek, który ich zawiezie do
Królewca-Kaliningradu. Było
to kłamstwo i wyprowadzenie
wszystkich „zainteresowanych”
w pole.
Następnie wszystkich porwanych Szwedów wsadzono
do samochodu uprzednio wiążąc ręce i nogi. Konwojenci
siedli razem z więźniami. Natomiast Naczalstwo w Gaziku,
a ja z nimi ruszyliśmy w stronę
Gdynia-Lębork-Słupsk. W
Słupsku po kilku minutach
pojechaliśmy pod budynek. Na
zewnątrz budynku kształty półokrągłe, od podwórka wklęsłe.
Po chwili stania na zewnątrz
wyszło kilku ludzi. Bartkowski
na czele ze swoimi ludźmi zaczął wyładowywać Szwedów.
Po wyładowaniu ustawiono ich
„gęsiego” i poprowadzono do
budynku. Gdy ostatni zniknął
w drzwiach, Stolzman kazał
mi przejść na siedzenie obok
niego.
”Dominik” – zwrócił się
do mnie: „Przekroczyłeś próg
swojego bezpieczeństwa. Zobaczyłeś i usłyszałeś to, co nie powinieneś… widzieć i usłyszeć.
W związku z tym musiałbym
ciebie zabić, ale tego nie zrobię. Zawdzięczasz swoje życie
Dyrektorowi Konsumu, panu
Kamińskiemu, który wstawił
się za tobą. Jeżeli zaczniesz
rozpowiadać, co słyszałeś i
widziałeś, to zginie cala twoja
rodzina i ty w podziemiach.
Teraz zejdziemy na dół do
podziemi to zobaczysz, ze ja
ciebie nie okłamuję.”
Rozkazał, abym szedł za
nim, tak mnie sprowadził do
podziemia. W pierwszej kolejności poczuło się niesamowity zapach rozkładających
ciał ludzkich oraz zobaczyłem
leżących pokotem marynarzy szwedzkich, którzy przed
kilkoma minutami zeszli do
podziemi.
Dobijano z pistoletów tych,
którzy dawali oznaki życia.
Gdy chciałem opuścić przedsionek piekła, Stolzman złapał
mnie za ramię, mówiąc mi,
że muszę jeszcze zobaczyć
krematorium i zwłoki, które są
zasypane wapnem: „Jak ty nie
będziesz posłuszny, to spotka
ciebie to samo co tamtych.”
Podszedłem bliżej do zwłok
zasypanych wapnem. Widok
był straszny, usta otwarte, powieki nie zamknięte, wyraz
twarzy wykazywał grymas –
obraz był niesamowity. Do tej
pory mam obraz tego nieboszczyka. Gdy tak przyglądałem
się twarzy nieboszczyka, która
mnie zafascynowała, do Stolzmana podeszło dwóch ludzi,
którzy okazali się prokuratorami prokuratury powiatowej
w Słupsku.
Przyszli do Stolzmana, aby
uzgodnić ilu mają przysłać
więźniów do zamordowania,
spalenia lub zasypania wapnem. Po uzgodnieniu z nimi,
ilu ludzi-więźniów mają dostarczyć, pociągnął mnie za
NKWD-zistami, którzy ciągnęli zwłoki szwedzkiego marynarza. Raptownie trafiliśmy na
kotłownie, piece krematoryjne.
Widok wkładającego ciała do
pieca oraz drugiego palącego
ciała marynarza szwedzkiego
spowodował, że straciłem przytomność, dopiero odzyskałem
ją w samochodzie, w drodze
powrotnej do Gdańska.
Z listu Jana Krawca do redakcji tygodnika „Gwiazda
Polarna”
Tekst przysłał do redakcji
St, Mączkowski
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Upad³oœæ konsumencka
Oko³o 2002 r., jako œwie¿o upieczony doktorant, s³ucha³em z zaciekawieniem prof. Feliks Zedlera, który w Katedrze Postêpowania Cywilnego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, t³umaczy³
koniecznoœæ wprowadzenia postêpowania upad³oœciowego dla zwyk³ych ludzi. Profesor argumentowa³, ¿e zmiana realiów, która nast¹pi³a w 1989 r. i nieznajomoœæ regu³ rynkowych powoduj¹ koniecznoœæ formalnego odd³u¿enia licznych rzesz obywateli, którzy
znaleŸli siê w opa³ach ekonomicznych.
Ustawa wesz³a w ¿ycie dziesiêæ
lat temu, 31 marca 2009 r., inspiracjê
czerpi¹c z prawa niemieckiego. Wi¹za³y siê z ni¹ liczne nadzieje, w szczególnoœci by³ych przedsiêbiorców, którym siê nie powiod³o, ale i zwyk³ych
ludzi, maj¹cych nieszczêœcie wzi¹æ
kredyt we wczesnych latach ’90. Doœæ
przypomnieæ, ¿e chwilowa dewaluacja
pieni¹dza siêga³a wówczas 700%(!),
zatem zarobki z pocz¹tku miesi¹ca
czêstokroæ nie starcza³y na sp³atê zobowi¹zañ na jego koñcu.
W tym tygodniu szefowa Miêdzynarodowego Fundusz Walutowego Kristalina Georgiewa zapowiada,
¿e obecny, œwiatowy kryzys wywo³any przez Covid-19 bêdzie mia³ wiêkszy rozmiar, ni¿ ten zapocz¹tkowany na Wall Street w Czarny Czwartek
1929 r. Nie jest to g³os odosobniony,
zaœ dodruk pieni¹dza na skalê ca³ego
globu zapowiada zbli¿aj¹ca siê dewaluacjê.
Wielu z nas zapewne straci wiêc
pracê i Ÿród³a utrzymania. W przepisach o upad³oœci konsumenckiej znajduj¹ siê jednak rozwi¹zania pozwalaj¹ce na skuteczne odd³u¿enie osób fizycznych oraz niektórych, prowadz¹cych wczeœniej indywidualn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Przepisy pierwotnie opracowane
przez prof. Zedlera by³y z pocz¹tku
zbyt restrykcyjne, tak wiêc w ca³ej
Polsce dochodzi³o do zaledwie do kilku – kilkunastu upad³oœci w skali jednego roku. Kolejne nowelizacje, przeprowadzone w latach 2014 i ostatnio
w 2019 r. radykalnie zmieni³y jednak
pocz¹tkowe trudnoœci ze stosowaniem
ustawy. Obecnie jest ona doœæ ³atwo
dostêpna dla tzw. konsumentów, którzy stali siê niewyp³acalni, a przy tym
tania, stanowi wiêc w³aœciwe i efektywne narzêdzie do realizacji zamierzonego celu.
Przepisy o upad³oœci wobec osób
fizycznych nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej znajduj¹ siê w
Tytule V Ustawy Prawo Upad³oœciowe. Stosuje siê je do osób fizycznych,
które nie mog¹ og³osiæ upad³oœci jako
aktywni przedsiêbiorcy, spó³ki lub ich
wspólnicy.
Ustawa godzi dwa – zdawa³oby
siê sprzeczne – za³o¿enia. Celem podstawowym i ostatecznym regulacji jest
ca³kowite odd³u¿enie upad³ego. Oznacza to, ¿e w przypadku skutecznego
wniosku upad³oœciowego, jego dotychczasowe d³ugi przestaj¹ istnieæ, a
wobec tego egzekucje równie¿ ulegaj¹
zakoñczeniu. Drugim celem zasadniczym jest jednak zaspokojenie wierzycieli, w tym tak¿e wierzytelnoœci
jeszcze niewymagalnych. W tym celu,
upad³y winien szczegó³owo przedstawiæ swoj¹ sytuacjê, zg³aszaj¹c do S¹du
min. aktualny i zupe³ny wykaz maj¹tku wraz z jego wycen¹, spis wie-

drogi, by tê gehennê przerwaæ. Obecnie wszelako jest droga ewakuacyjna!
Powstaje jednak pytanie, co dzieje siê w sytuacji, gdy w wyniku zaspokojenia wierzycieli d³u¿nik móg³by utraciæ dach nad g³ow¹, lub gdy nie
posiada jakiegokolwiek maj¹tku na ich
sp³atê. Tê zdawa³oby siê patow¹ sytuacjê Ustawodawca rozstrzyga w
oparciu o zasadê „s³usznoœci” i zasadê
„humanitaryzmu”. Zasada s³usznoœci
odwo³uje siê do tego, co w gruncie rzeczy wszyscy rozumiemy intuicyjnie:
pierwotnych i podstawowych norm
moralnych, tego co we wrodzony sposób uznajemy za s³uszne i sprawiedliwe. S¹d uprawniony jest wiêc przepisem nie tylko do badania twardych
faktów, lecz równie¿ „otoczenia”, w
którym przysz³o dzia³aæ d³u¿nikowi i
szeroko ocenia, czy jego ówczesne
zachowanie nie by³o nieakceptowane
przepisami i niemoralnie. Wy³o¿yæ to
skutecznie S¹dowi, oto koronkowa
robota dla wytrawnego prawnika! Z
kolei przes³anka humanitaryzmu w
swym znaczeniu podstawowym odnosi siê do tego, co ludzkie. Wzglêdy
humanitarne, to postawa pe³na wyrozumia³oœci i ¿yczliwoœci, nacechowana szacunkiem do cz³owieka i pragnieniem oszczêdzania cierpieñ. Humanitaryzm odnosi siê do godnoœci i czci
osoby ludzkiej; mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e S¹d bada tu, czy „kara” w
postaci nieprzeprowadzenia upad³oœci konsumenckiej nie bêdzie zbyt dotkliwa dla d³u¿nika.
Obydwie ró¿ni¹ siê zatem kierunkiem dzia³ania: pierwsza – s³usznoœæ
– polega na wykazaniu S¹dowi swoje
przyzwoitoœci; w przypadku humanitaryzmu, to S¹d pochyla siê ¿yczliwie wobec obywatela ubiegaj¹cego siê
o odd³u¿enie. Na mocy tych dwu zasad niekiedy w S¹dzie dzieje siê cud:
postêpowanie, które powinno ulec
umorzeniu z powodu braku œrodków
na sp³atê wierzycieli koñczy siê pomyœlnie – og³oszeniem upad³oœci bez
obowi¹zku sp³aty; dom podlega ocaleniu na mocy uk³adu…
Upad³oœæ konsumencka i uk³ad s¹
tanie: wpis kosztuje ledwo 30,00 z³.
W przeciwieñstwie do postêpowania
upad³oœciowego wobec przedsiêbiorców, wynagrodzenie syndyka jest zrycza³towane i relatywnie niewysokie,
ok. 5.000,00 z³, jeœli przy tym d³u¿nik nie ma mo¿liwoœci jego uiszczenia, koszty te poniesie za niego Skarb
Pañstwa. Z naszej perspektywy geograficznej, w³aœciwy do rozpoznania
sprawy jest S¹d upad³oœciowy w Poznaniu.
Z pewnoœci¹ wiêc, s¹ to przepisy
silnie nakierowane na obywateli, by
przywróciæ ich do pe³nego funkcjonowania w spo³eczeñstwie. W trudnych
czasach, w których przysz³o nam teraz ¿yæ, mog¹ stanowiæ dobr¹ receptê
na wyjœcie z k³opotów.

rzycieli i wierzytelnoœci (d³ugów),
oœwiadczenie o uzyskiwanych dochodach itp. D³u¿nik ponosi odpowiedzialnoœæ odszkodowawcz¹ i karn¹ za informacje niezgodne z prawd¹.
Uwzglêdniaj¹c wniosek S¹d wyznacza Syndyka i wzywa wierzycieli do
zg³aszania temu syndykowi swoich nale¿noœci. Warto wiedzieæ, ¿e S¹d zasiêga równie¿ informacji o d³u¿niku w
Urzêdzie skarbowym i ZUS. Ta czêœæ
postêpowania ma na celu zebranie maj¹tku i okreœlenie dochodów, mog¹cych
s³u¿yæ zaspokojeniu wierzycieli, a nastêpnie przekazanie ich do dyspozycji
Syndyka. Jeœli tak siê nie stanie i syndykowi nie zostan¹ wydane wszystkie
aktywa, to S¹d postêpowanie upad³oœciowe umorzy – powstanie wobec tego
sytuacja, jakby nigdy nie dosz³o ono do
skutku, d³u¿nik wróci wiêc do swojej
sytuacji pocz¹tkowej. Tak samo stanie
siê, gdy informacje podane przez d³u¿nika oka¿¹ siê niezgodne z prawd¹ i w
zasadzie z powodu ka¿dej nierzetelnoœci, na dowolnym etapie postêpowania.
Jeœli wyjdzie na jaw, ¿e d³u¿nik doprowadzi³ lub zwiêkszy³ swoj¹ niewyp³acalnoœæ w sposób celowy, w szczególnoœci trwoni³ maj¹tek, lub te¿ w okresie
ostatnich 10 lat z³o¿y³ ju¿ wniosek upad³oœciowy – podobnie, postêpowanie
koñczy siê. Dobry prawnik i z tego znajdzie jednak wyjœcie, kieruj¹c siê wzglêdami humanitarnymi.
Celem dzia³ania powo³anego przez
S¹d syndyka jest zaspokojenie wierzycieli w jak najwiêkszym stopniu. Czytajmy uwa¿nie, sformu³owanie „w jak
najwiêkszym stopniu” nie oznacza sp³aty zupe³nej, lecz „jak¹kolwiek”, byleby
jednak by³a mo¿liwie „najwiêksza” w
okolicznoœciach zastanych. Projektuj¹c
tê „najwiêksz¹ sp³atê”, Syndyk opracowuje tzw. plan sp³aty. Zgromadzony
maj¹tek podlega wiêc sprzeda¿y, a nadto upad³y winien z czêœci swoich dochodów, w zakresie ustalonym przez
S¹d, sp³acaæ poprzez Syndyka wierzycieli. Okres tej sp³aty nie mo¿e byæ jednak d³u¿szy ni¿ 35 miesiêcy, a wiêc bez
ma³a 3 lata (oczywiœcie s¹ wyj¹tki).
Brzmi to wprawdzie dosyæ brutalnie, lecz trzeba pamiêtaæ, ¿e po owych
nie³atwych trzech latach, upad³y zostaje ca³kowicie odd³u¿ony, choæby swoje
zobowi¹zania w rzeczywistoœci sp³aci³ w niewielkim stopniu. Zostaje rozgrzeszony, mo¿e zaczynaæ ¿ycie na
nowo. W odwrotnej sytuacji – ca³e dalsze ¿ycie bêdzie boryka³ siê ze skutkami jednej nieraz, niefortunnej decyzji.
Jest tak czêsto w przypadku porêczycieli (¿yrantów), nag³ej choroby, utraty
pracy – np. wywo³anej kryzysem i innych zdarzeñ losowych. Tak w³aœnie
by³o z wiêkszoœci¹ przedsiêbiorców
wczesnych lat ’90, którzy ca³ymi lataautorem jest
mi nêkani byli przez komorników, banadw. Bartosz Konopa
ki, a w koñcu firmy windykacyjne.
www.patrum.pl
Wtenczas nie by³o jednak skutecznej

kancelaria@patrum.pl
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Niedźwiedzki nie lubi
PiS-u
Sprawa Trójki i piosenki Kazika dotknęła mnie z kilku
powodów. Po pierwsze Kazik
to mój ulubiony polski artysta
(nie jeden z ulubionych, tylko
ulubiony). Po drugie Trójka
to moja ulubiona stacja (jedyna, której nie przełączam,
jak kończy się piosenka i
zaczynają mówić). Po trzecie
PiS to partia, którą popieram.
Po czwarte bardzo lubię
Marka Niedźwiedzkiego jako
dziennikarza muzycznego
(i to mimo, że do Trójki
przyszedł jako pieszczoszek
Urbana, zarejestrowany jako
TW „Bera” ubecki kapuś jakoś mam tendencję do wybaczania ludziom grzechów
popełnianych za młodu, a on
w ‚82 jak zaczynał w Trójce
w środku stanu wojennego,
był bardzo młody).
Sprawa jest znana, ale mam
wrażenie, że jednak nie w
szczegółach, a szczegóły tu
mają znaczenie. Przypomnijmy sekwencję zdarzeń.

usunąć z (marginalnie odwiedzanej) strony internetowej.
Wg tej interpretacji zapewne
Pan Kowalczewski pomyślał
sobie coś w rodzaju „Wprawdzie od tygodnia puszczamy
tę piosenkę i nic się nie
dzieje, ale teraz jak wygrała
listę, to na pewno Kaczyński,
Brudziński albo inny Gliński
zajrzy na naszą stronę, ale
ktoś im doniesie i będzie że
ho ho! ojojojoj co to będzie,
nieszczęście będzie! Zdejmujemy!” No tak na pewno
chłop pomyślał, spanikował i
zdjął. To jest wersja nazwijmy ją „oficjalna”.
Ja wiem, że wokół każdej,
nawet najlepszej władzy,
kręcą się idioci-karierowicze
i czasem im się tę karierę na
lizustostwie udaje zrobić.
Taka już jest natura świata.
Może Pan Kowalczewski
do takich należy, nie wiem.
Ale nawet idioci-lizusi, jeśli
zrobili karierę, to ze trzy
szare komórki muszą mieć.

„
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mojego zdziwienia. Teraz czas
na interpretację. Są dwie.
Ale najważniejsze jest po
trzecie. Otóż Marek NiedźPierwsza - prezentowana
wiedzki mógł na całej tej
przez Marka Niedźwiedzsytuacji dużo wygrać dla
kiego i opozycję - dyrektor
siebie, a przy okazji dołożyć
Kowalczewski (po tygodniu
nielubianej przez siebie włapuszczania piosenki na antedzy i dyrekt.
nie) nagle wpadł w panikę, że
piosenka wygrała (wyemitoKolejny mannczęnnik
waną już) listę przebojów i
postanowił informację o tym
ADAM ST. TRĄBIŃSKI
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Wirtualny Tydzień
Bibliotek
Jak każdego roku, od 8 do
15 maja, z konieczności
inaczej Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w
Nowym Tomyślu obchodziła XVII Ogólnopolski
Tydzień Bibliotek, w tym
roku pod hasłem: Zasmakuj w bibliotece, bo książką
„warto się delektować,
smakować słowa - ciągle i
wciąż od nowa” i znajdować w bibliotece dla siebie
łakome literackie kąski.
A literackich smaków nowotomyska biblioteka zaproponowała co niemiara. Były
wśród nich - smak słowa,
wspomnień, życia, wiedzy,
zabawy oraz smak podróży.
Z każdym z tych smaków
wiązały się atrakcje, którymi czytelnicy raczyli się w
wirtualnej przestrzeni. Inaczej z uwagi na sytuację
epidemiczną być nie mogło.
Wszystkie działania odbywały
się w formie on-line. Szczęśliwie nie umniejszyło to w
żaden sposób atrakcyjności
zaproponowanych spotkań,
warsztatów czy też angażujących czytelników konkursów.
Wyjątkowo duża też była ilość
ich uczestników.
Tydzień Bibliotek rozpoczął
się wirtualnym spotkaniem w
Klubie Miłośników Podróży
„Przez Kontynenty” i zwiedzaniem - wraz Michałem
Szulimem, podróżnikiem,
dziennikarzem i autorem książek podróżniczych - mało
znanych zakątków Paryża.
Członkinie bibliotecznego
Klubu Rękodzieła „Fantazja”

wzięły udział w warsztatach
tworzenia najsmaczniejszych
wierszy dada, które poprowadziła Martyna Kasperek i
po nich odpowiedzieć mogły
na pytanie, co wspólnego
z gotowaniem ma tworzenie poezji. Aby przywołać
wspomnienia, bibliotekarki
zaprosiły nowotomyślan do
„starego kina” na prezentację
materiału filmowego powstałego z wykorzystaniem
starych zdjęć zgromadzonych
w Nowotomyskiej Galerii Internetowej prowadzonej przez
biblioteczny Ośrodek Wiedzy
o Regionie.
Chętni mogli wziąć udział
w trzech tematycznych konkursach. „Rozśpiewani kucharze” - Adrian Napierała,
Cecylia Ślusarz, Jakub Korbanek, Zofia Szałek, Julia Warmuz, Wiktor Warmuz, Paulina
Maciejewicz i Sandra Rugała
- pięknie wyśpiewali zawarte
w książkach receptury nietypowych kulinarnych przepisów, a zadaniem uczestników
tego konkursu było rozpoznanie o, jakie danie chodzi. W
odróżnieniu od pierwszego, w
drugim, wymagającym większej aktywności i inwencji
uczestników, konkursie na

wykonanie i sfotografowanie
dania inspirowanego dowolną
książką, odważyli się wziąć
udział tylko nieliczni uczestnicy. Za to przyrządzili oni
dania pierwszej klasy i należą się im gromkie brawa.
Rekordy uczestnictwa pobił
trzeci z konkursów „Obrazki
z podróży”, w ramach którego wiele osób zamieściło

na bibliotecznym Facebooku
zdjęcia z odbytych wojaży po
Polsce oraz innych krajach, co
zostało docenione dużą ilością
ich polubień.
W trakcie całego Tygodnia
Bibliotek na swym facebookowym profilu biblioteki
pojawiały się podcasty, w
których nowotomyskie bibliotekarki i biblioentuzjaści
zachęcali do „posmakowania
wielosmakowych” książek,
które zdecydowanie warto
przeczytać, a które nie są powszechnie znane. Swoją twórczość zaprezentowały również
poetki skupione wokół Nowotomyskiego Piętra Wyrazów
Literackich, których wiersze
zostały wydane przez nowotomyską bibliotekę: Katarzyna

Kutzmann-Solarek, Katarzyna
Mrozik – Stefańska, Dorota
Nowak oraz Anna Nowaczyk.
Tegoroczny Tydzień Bibliotek zakończył wirtualny
wieczór Nowotomysk iego
Piętra Wyrazów Literackich,
którego gościem była Wiesława Ptaszyk. Była on niebywałą
okazją do zapoznania się z jej
debiutanckim tomikiem pt.
„Gdzie powraca moje słowo”,
nominowanym do Nagrody
Literackiej im. K. I. Gałczyńskiego. Orfeusza 2020.
Rozmowę z laureatką przeprowadziła dyrektor biblioteki
Lucyna Kończal-Gnap.
Obfity w wydarzenia, nietypowy Tydzień Bibliotek za
nami. Nagrody w konkursach
rozdane, ale w wielu wydarze-

niach - utrwalonych w sieci na
bibliotecznej witrynie (www.
bibliotekant.pl) oraz profilu
nowotomyskiej biblioteki na
Facebooku – można w charakterze spóźnionych gości nadal
brać udział. Pozostaje nadzieja, że zaproponowane w ramach tego Tygodnia działania
trafiły w gusty czytelników
i że przyszłoroczne obchody
odbędą się już w tradycyjnej
formie, bo przecież nie ma to
jak bezpośredni w nich udział.
A tymczasem nowotomyska
biblioteka zaprasza do swojej wirtualnej przestrzeni na
kolejne wydarzenia. Jednym
z najbliższych wydarzeń będzie tradycyjny, czerwcowy
Tydzień Głośnego Czytania
Dzieciom.

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

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

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

nagrobki granitowe

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

AUTO PASZKOWSKI
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OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

w Rakoniewicach
kierunek Poznań k/stacji BP

LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
PRZEGLĄDY OKRESOWE
AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE
O

734 120 226
604 441 405

czynne:
Pn – Pt: 8.00 - 19.00
Sobota: 8.00 - 14.00
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HURTOWNIA
STYROPIANU

Sprzedam lub wynajmę
lokal pod działalność gospodarczą w centrum Rakoniewic

LECH DOMINIAK

Kontakt: 601

OPALENICA

ul. M. Konopnickiej 47

tel/fax 44 76 793
lub 506 08 92 93
farby, styropian z papą ,
siatki podtynkowe , tynki mineralne, akrylowe, kleje do
styropianu, płytek , zaprawa
tynkarska, murarska, blachy
dachówkowe blacha aluminiowa, dachy ze styropianu
- nowość , papy

700 138

SKLEP WĘDKARSKI HURT – DETAL
PRZEDSIĘBIORSTWO
zanęty, przynęty
HANDLOWO–USŁUGOWE
wędki i robaki
a kołowrotki
Ciorga Grzegorz
a akcesoria wędkarskie
Rakoniewice ul. Ogrodowa 4
a żyłki, plecionki
tel. 510-235-065
a rybki żywe do oczek wodnych
a
a

zapraszamy: od 7.00 do 20.00
sobota od 7.00 do 16.00

FILIA w Grodzisku Wlkp., ul. Leśna 8A – kierunek Słocin

czynne od pon - pt. 8.00 - 18.00, sob. 8.00 - 15.00/

OKNA INWENTARSKIE PCV
P.H.U.

”MARKPOL”

Skup: złomu stalowego i metali kolorowych
Sprzedaż: materiałów budowlanych, węgla, miału i koksu

61 442 3638

BAZA GS Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 20

NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI
Profesjonalna naprawa telefonów GSM

www.lombardd.pl
tel.

509 408 163

WOLSZTYN UL. 5 STYCZNIA 22
RAKONIEWICE UL. POCZTOWA 26
GRODZISK WLKP. UL. BUKOWSKA 11

- różne wymiary

SIATKI PRZECIW
PTAKOM
MONTAŻ - TRANSPORT
GRATIS!
TEL. 515

241 917
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Zapraszamy do Ogrodu Zoologicznego
Ponad 5 hektarowy Ogród Zoologiczny – to miejsce ukochane przez całe rodziny z dziećmi. Znajdziemy tutaj zwierzęta kopytne, drapieżne, a także ptactwo. Hodowane są
przede wszystkim gatunki, dla których łatwo zapewnić warunki bytowe i żywieniowe. Obecnie ZOO pełni kilka funkcji – z jednej strony jest miejscem wypoczynku i rekreacji,
lecz pełni także funkcję dydaktyczną – w roku szkolnym odbywają się tu zajęcia lekcyjne. Nowotomyski Ogród Zoologiczny to idealne miejsce do spędzania wolnego czasu
na świeżym powietrzu.

Akcja "Przyłbica dla seniora"
21 maja br., Burmistrz Nowego Tomyśla - Włodzimierz Hibner osobiście
odebrał przyłbice ochronne wyprodukowane przez
Phoenix Contact Wielkopolska na rzecz lokalnej
społeczności. Przyłbice
zostały oficjalnie przekazane przez Pana Damiana
Bąkowskiego - Dyrektora
ds. rozwoju i wdrożeń nowych technologii.
22 maja br., odbyła się
akcja „Przyłbica dla seniora” organizowana przez
Urząd Miejski w Nowym
Tomyślu przy współpracy
z firmą Phoenix Contact
Polska. Seniorzy mogli
odebrać bezpłatną przyłbicę w Gminnym Ośrodku
Informacji (GOI) przy Placu
Niepodległości.

Środki ochrony
W związku z możliwością
w z n ow i e n i a c z a s ow o
zawieszonych zajęć wychowawczo – opiekuńczych, Gmina Nowy Tomyśl
przekazała środki ochrony
(maseczki, przyłbice, rękawiczki, fartuchy, płyn
odkażający) do publicznych jednostek, dla których Gmina jest organem
prowadzącym.

Remont drogi w Glinnie
W ramach remontu doraźnego dróg gminnych
gruntow ych rozpoczęły się prace w Glinnie na
drodze nr 376532P. Firma HERZOG BAUFIRMA
z siedzibą w Sątopach za
kwotę 209.444,04 zł brutto
remontuje odcinek - 570 m.
Prace polegają na ułożeniu pasów jezdnych z
betonowych płyt drogowych.

Opracowanie: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH
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Rakoniewice ul. Dworcowa 5
OFERUJEMY: a blachodachówka, dachówka, ondura a blachy
trapezowe a papy tradycyjne i termozgrzewalne a gwoździe, śruby,
wkręty, klamry a systemy rynnowe, stalowe i pcv aokna dachowe
tel. 61 44 41 131, 608 444 132 tel. 61 44 41 470, 606 339 402

ul. Zachodnia 10

Nowy Tomyśl

biuro@scrapssw.pl

tel. 536-859-982 SKUP ZŁOMU
ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!
a wsad/niewsad 600 zł /tona
a blacha 400 zł/tona

a puszka 2,10 zł/kg

MS-170 JUŻ OD 749,00 PLN

REKLAMY I OGŁOSZENIA:

powiaty@wp.pl / tel. 608 321 611

AUTORYZOWANY DEALER:

OKRĘGOWA
STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW

www.diagrolmet.pl

64-200 Wolsztyn, ul. Dworcowa 15F

a pelargonie, surfinie, begonie, niecierpki, fuksje
i wiele innych ciekawych gatunków i odmian
a byliny i trawy a obsadzanie mis, donic
i skrzynek balkonowych a fachową obsługę
i doradztwo a sprzedaż hurtowa i detaliczn

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

Wolsztyn, ul. Dworcowa 19

68 347 14 45

(naprzeciwko parowozowni)

NOWY TOMYŚL ul. Kolejowa 17

Polecamy:

oraz usługi związane
z montażem wykładzin
tel.

tel. 61 442 40 85, kom 602 775 274
ZBĄSZYŃ ul. Poznańska 42
tel. 68 386 75 04

WYKŁADZINY DYWANOWE I PCV, DYWANY,
CHODNIKI, LISTWY, KLEJE,
KARNISZE, ROLETY, WYCIERACZKI

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

