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A OKNA A DRZWI A BRAMY
A PARAPETY A ROLETY 
A ROLETKI MATERIAŁOWE 
A MARKIZY A MOSKITIERY 
A NAPĘDY DO BRAM

PROFESJONALNY PARTNER

www.gmyrpol.pl    
gmyrpol@post.pl
Stęszew
ul. Kosickiego 9 
tel./fax: 61 813 56 14
tel. kom: 692 436 416

Opalenica
ul. Wierzejewskiego 40
tel./fax: 61 447 56 08
tel. kom: 602 648 298

Nowy Tomyśl
ul. Ogrodowa 28
tel./fax: 61 442 55 41
tel. kom: 606 205 271

Wolsztyn
ul. Słowackiego 11A
tel./fax: 68 346 93 65
tel. kom: 608 311 016

OWIATY-GMINYPP NAJLEPSZY DWUTYGODNIK W POLSCE

Nr  13 (548)
13.07.2019 - 27.07.2019 ISNN 1733-4713 22 lata

BEZPŁATNY

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

REKLAMY I OGŁOSZENIA 62-065 GRODZISK WLKP., UL. GARBARY 23 TEL.  608 321 611 / e-mail: powiaty@wp.pl / www.powiatygminy.pl

ZATRUDNIMY
absolwenta 

studiów budowlanych

Izomet Piskorz 
Spółka Jawna, 

Niałek Wielki 110
tel. 68 384 25 18    

   biuro@izomet.pl

Sprzedam pianino 
 Stan bardzo dobry ! Tel. 606 327 863

Str. 328.04.2015 r. POWIATY-GMINY

OFERUJEMY: a blachodachówka, dachówka, ondura  a blachy 
trapezowe a papy tradycyjne i termozgrzewalne a gwoździe, śruby, 
wkręty, klamry a systemy rynnowe, stalowe i pcv a okna dachowe

tel. 61 44 41 131, 608 444 132 tel. 61 44 41 470, 606 339 402

Rakoniewice ul. Dworcowa 5

tel. 61 44 33 153
www.maciejkozlowski.pl

tel. 61 44 43 217 
www.zpmzielinski.pl

tel. 61 44 72 206 
www.szajek.pl

tel. 61 44 21 171 
www.waldigrodzisk.com

Poznaj możliwości tego 
zawodu i perspektywy pracy.
Obejrzyj filmy na Youtube:
a Lekcja Mięsna  a Zawód wędliniarz

CENTRUM OGRODNICZE „BERBERYS”
Skrzynki, ul. Kwiatowa 21 (gmina Stęszew)

tel. 506-020-823
oferuje około: 1000-ca różnych gatunków roślin ozdobnych: 
krzewów i drzew liściastychz oraz iglastych, pnączy i bylin.

U nas kupisz ziemię ogrodową, korę sosnową i nawozy.

ZAPRASZAMY CODZINNIE OD 9.00 AŻ DO ZMIERZCHU
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BAZA GS Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 20

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

61 442 3638

P.H.U. ”MARKPOL”

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

Wolsztyn, ul. Dworcowa 19
tel. 68 347 14 45
(naprzeciwko parowozowni) 

oraz usługi związane 
z montażem wykładzin

TOmASZ BRYCHCY
ul. Poznańska 34 ,Grodzisk Wlkp.
tel. 601 668 680

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 

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

Sprzedam pianino 
 Stan bardzo dobry ! Tel. 606 327 863

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

GMINA KARGOWA

Projekt zrealizowano z 
Funduszu Małych Pro-
jektów (FMP) w Euro-
regionie „Sprewa – Nysa 
–Bóbr” dla programu 
Współpracy INTER-
REGVA Branderburgia 
– Polska 2014-2020 w 
ramach Europejskiej 
współpracy Terytorialnej, 
pn. „Wspominamy 10 lat 
przyjaźni polsko - nie-
mieckiej”.

14 czerwca br. odbyła się 
konferencja z gminami 
partnerskimi Kargowa i 
Schulzendorf, zostali na nią 
zaproszeni goście, którzy od 
samego początku budowali 
więź  przyjaźni  na prze-
strzeni 10 lat.

Podczas  kon ferencj i 
przedstawiono wydany fol-
der, wspominano wspólnie 
przeżyte chwile  podczas 
prezentacji multimedialnej.

Burmistrzowie ciepłymi 
słowami uznania podzięko-

wali sobie za dotychczasową 
współpracę , mając nadzieję 
na  dalszą pracę. Pozostali 
goście spotkania  podsumo-
wali  swoje zaangażowanie 
w tą 10 – letnia działalność, 
omawiając  co udało się 
wspólnie osiągnąć. Wzru-
szeń nie było końca. 

Kolejnym akcentem było 
posadzenie drzewka  przy 
ul. Górnej naszej 10 -  letniej 
przyjaźni.

Na zakończenie uczest-
nicy spotkania udali się 
do Winnicy Mozów, gdzie 
uczestniczyli w wieczorku 
integracyjnym. 

Głównym działaniem pro-
jektu było wydanie dwuję-
zycznego folderu promu-
jącego nasze działania z 
wspólnie zrealizowanych 
projektów oraz zawarte w 
nim zostały walory przy-
rodnicze i zabytki naszych 
gmin. Folder  będzie wy-
korzystywany na dalsze 
spotkania.

Uroczystość podsumowania 10 - letniej 
współpracy z Gminą Schulzendorf 
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 Lipno ul. Powstańców Wlkp. 5    65 534 09 90 

AUTO PASZKOWSKI

734 120 226 
604 441 405

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW  
w Rakoniewicach

LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
PRZEGLĄDY OKRESOWE

kierunek Poznań k/stacji BP

AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE

 czynne: 
Pn – Pt: 8.00 - 19.00   
Sobota: 8.00 - 14.00 DO KAŻDEGO PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO 

   LEGALIZACJA GAŚNICY 

     G
RATIS

HURTOWNIA 
STYROPIANU

LECH DOMINIAK 
OPALENICA 

ul. M. Konopnickiej 47
tel/fax 44 76 793 
lub 506 08 92 93

zapraszamy: od 7.00 do 20.00 
sobota od 7.00 do 16.00

 farby, styropian z papą , 
siatki podtynkowe , tynki mi-

neralne, akrylowe, kleje do 
styropianu,  płytek , zaprawa 
tynkarska, murarska, blachy 
dachówkowe blacha alumi-
niowa, dachy ze styropianu 

- nowość , papy

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

meble młodzieżowe
meblościanki

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

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

Profesjonalna naprawa telefonów GSM
NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI

 www.lombardd.pl

WOLSZTYN UL. 5 STYCZNIA 22  
RAKONIEWICE UL. POCZTOWA 26

GRODZISK WLKP. UL. BUKOWSKA 11

tel.   509 408 163

OFERUJEMY: a blachodachówka, dachówka, ondura  a blachy 
trapezowe a papy tradycyjne i termozgrzewalne a gwoździe, śruby, 
wkręty, klamry a systemy rynnowe, stalowe i pcv a okna dachowe

tel. 61 44 41 131, 608 444 132 tel. 61 44 41 470, 606 339 402

Rakoniewice ul. Dworcowa 5

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 650 zł /tona 
a blacha 500 zł/tona
a puszka 3,80 zł/kg 

a makulatura 0,14 zł /kg

SKUP ZŁOMU

Wykonujemy usługi w zakresie:
a badania technicznye pojazdów w pełnym zakresie
a diagnostyka pojazdów a komputerowe sprawdzanie amortyzatorów
a naprawy samochodów osobowych wszystkich marek
a naprawy samochodów ciężarowych, autobusów, przyczep i naczep
a naprawa sprzętu rolniczego - ciągniki, kombajny itp
a mycie oraz konserwacja pojazdów a zbieżność kół w 3D
a naprawa i sprzedaż gaśnic oraz sprzętu p. poż. a spawanie aluminium 
a naprawa skrzyń biegów samochodów cięarowych Iveco, Mercedes, Scania, 
Volvo, Renault itp.

OKRĘGOWA 
STACJA 
KONTROLI 
POJAZDÓW

www.diagrolmet.pl
64-200 Wolsztyn, ul. Dworcowa 15F

tel./fax: 68 384 2223, tel. kom.  602 108 348,  602 578 443

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA
POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

NOWY TOMYŚL  ul. Kolejowa 17 
tel. 61 442 40 85, kom 602 775 274

ZBĄSZYŃ  ul. Poznańska 42 
 tel. 68 386 75 04

AUTORYZOWANY 
DEALER: 

MS-170 JUŻ OD 699,00 PLN

MB 248 JUŻ OD 1049,00 PLN
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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

EDMUND BOSY

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

Mechanika A Blacharstwo A Lakiernictwo A Pomoc drogowa, A Naprawy bezgotówkowe PZU  A Sklep Auto-części

tel. 61 444 22 17   tel. 61 444 23 15 tel. kom. 604 815 752

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE SAMOCHODÓW ZASILANYCH GAZEM
SAMOCHODY OSOBOWE „B” I DOSTAWCZE (do 3,5 t.)

SAMOCHODY CIĘŻAROWE „C” (do 16 t.)
SAMOCHODY CIĘŻAROWE „C” (pow. 16 t.)

AUTOBUSY „D”
CIĄGNIKI „T”

PRZYCZEPY I NACZEPY „E” 

a zanęty, przynęty
a wędki i robaki
a kołowrotki 
a akcesoria wędkarskie
a żyłki, plecionki
a rybki żywe do oczek wodnych

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

Ciorga Grzegorz 
Rakoniewice ul. Ogrodowa 4

tel. 510-235-065

PRZEDSIĘBIORSTWO 
HANDLOWO–USŁUGOWE

SKLEP WĘDKARSKI   HURT – DETAL

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

Sprzedam 
pianino 

marki „Fazer”
 Stan bardzo dobry 

KARGOWA
Tel. 605 203 302

PRODUKCJA OKIEN 
I DRZWI Z PCV

ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY 
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

RATY!
CENY KONKURENCYJNE
Przyjmę uczni

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

tel. 68 384 27 75 

Małgorzata i Zdzisław Brudło
Jaromierz 38, 64-225 Kopanica

tel 68 384 06 45 – tel. kom. 604 222 116, 694 560 009

www.brudlo.com.pl

Polecamy: 
a pelargonie, surfi nie, 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 detaliczna
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3 jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych z zachodniej 
części Wielkopolski otrzyma-
ło dofinansowanie na zakup 
sprzętu w ramach progra-
mu w zakresie ratownictwa i 
ochrony ludności ogłoszonego 
przez Fundusz Składkowy 
Ubezpieczenia Społecznego 
Rolników – poinformował 
poseł Jan Dziedziczak.

Fundusz Składkowy Ubez-
pieczenia Społecznego Rolni-
ków w lutym ogłosił otwarty 
konkurs ofert przeznaczo-
ny dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych mający na celu 
,,Wyposażenie jednostek OSP 
z terenów wiejskich w sprzęt 
ratowniczy, ratowniczo - ga-

śniczy i umundurowanie bo-
jowe, z wyłączeniem zakupu 
wozów strażackich”. Program 
ten cieszył się ogromnym za-
interesowaniem ochotniczych 
straży z całego kraju.

- Cieszę się, że praktycznie 
wszystkie jednostki z nasze-
go terenu, które aplikowały 
o te pieniądze, otrzymały 
fundusze. Był to kolejny pro-
gram skierowany do OSP. W 
ubiegłym roku na sprzęt dla 
OSP Fundusz Sprawiedliwości 
Ministerstwa Sprawiedliwości 
przeznaczył 100 milionów 
złotych. Jestem przekonany, 
że są to bardzo dobre inicja-
tywy, a pieniądze trafiają do 
strażaków, którzy każdego 
dnia ratują zdrowie, majątek i 
życie ludzi – powiedział poseł 
Jan Dziedziczak. Pieniądze 
tafią do OSP we Włoszakowi-
cach, OSP w Czaczu, OSP w 
Osowej Sieni.

Pieniądze dla strażaków

Stowarzyszenie Przyjaciół I 
Liceum Ogolnokształcące-
go im.Rodu Leszczyńskich 
w Lesznie przyznało tytuł 
Absolwenta Roku 2019 Ja-
kubowi Cugierowi. Oficjalne 
ogłoszenie odbyło się podczas 
tradycyjnego pikniku Jedynki 
w hotelu Grant na Grzybowie. 
- To dla mnie wielki zaszczyt 
i wyróżnienie, ale jest to także 
zobowiązanie - mówił Absol-
went Roku. Po trzech latach 
nauki przyznał, że I LO stało 
się dla niego domem, w któ-
rym poznał wspaniałych ludzi 
i mógł rozwijać swoje pasje. 
Po części oficjalnej przyszedł 
czas na wspomnienia, długie 
rozmowy i zabawę.  

 Piknik to obok balu kar-
nawałowego sztandarowa im-
preza stowarzyszenia. W tym 
roku absolwenci i przyjaciele 

I LO spotkali się po raz jede-
nasty. To okazja, by powspo-
minać szkolne czasy: wspólne 
wygłupy, wagary, połowin-
ki, studniówkę, sprawdziany, 
matury... Tak właśnie było w 
środowy wieczór 19 czerwca

Jednak stowarzyszenie ogło-
siło Absolwenta Roku 2019. 
Tytuł przyznawany jest od 
2010 roku. Kapituła konkurso-
wa zdecydowała, że do grona 
wybitnych absolwentów dołą-
czy w tym roku Jakub Cugier. 
Stowarzyszenie doceniło jego 
doskonałe wyniki w nauce, 
sukcesy w konkursach i olim-
piadach, pasję historyczną, 
pracę w Parlamencie Uczniow-
skim i godne reprezentowanie 
szkoły na wielu uroczysto-
ściach szkolnych, miejskich i 
wojewódzkich.

Nagrodę finansową dla Ab-

solwenta Roku ufundowała 
firma AMBIT.

Po części oficjalnej wszyscy 
absolwenci ustawili się do 
wspólnego zdjęcia, a potem 
bawili się do późnej nocy.
Komentarz Stanisława Wierzcho-
wieckiego.
Jako absolwent 34 LO im.Jana Amosa 
Komenskiego Masona Europy nie moge 
byc na pikniku I LO wolnomularskiego 
rodu Leszczynskich po zmianach ustro-
jowych I LO im.Ludwika Waryńskiego.
Gdyby I LO mialo imie mojego Rowie-
snika bl.J.Popieluszki(47)kapelana 
„Solidarnosci” ..albo popierajac obecnie 
panujaca prywate I LO imienia Rodu 
Wierzchowieckich(1922 stryj Stanisław 
absolwent 1922,Jacek,Maria Wierzcho-
wiecki Olimpijczyk absolwent1962 i 
Stanislaw vel Slawek Wierzchowiecki 
absolwent 1965 Czuwaj! ps.Stryj Sta-
nislaw ponoć zaliczyl LO z 1 zeszytem 
Czuwaj!

Piknik absolwentów liceum

To dla mnie wielkie wy-
zwanie – powiedział Radiu 
Elka ks. Józef Majchrzak, 
który od poniedziałku jest 
nowym proboszczem para-
fii św. Mikołaja w Lesznie. 
Jednym z pierwszych 
pomysłów, jakie chciałby 
wprowadzić w życie, jest 
Klub Seniora dla starszych 
parafian. 

Ks. Józef Majchrzak zastąpił 
dotychczasowego proboszcza 
ks. Jana Majchrzaka, któ-
ry przeszedł na emeryturę. 
Zbieżność nazwisk duszpaste-
rzy jest przypadkowa, jednak 
nowy proboszcz przyznaje, że 
zdaje sobie sprawę z dokonań 
poprzednika. -Nazwisko zo-
bowiązuje - powiedział Radiu 
Elka. 

Nowy proboszcz bazyli-
ki ma 62 lata, od 34 lat jest 
księdzem. Pochodzi z Pniew, 
jednak Leszno trochę zna 
- jego pierwszą parafią po 

święceniach w 1985 roku 
była Rydzyna. Od 22 lat dusz-
pasterzował w parafii św. 
Maksymiliana Marii Kolbego 
w podpoznańskim Luboniu - 
najpierw jako wikariusz, a po-
tem proboszcz. Jego głównym 
zadaniem była budowa nowego 
kościoła, domu parafialnego 
i probostwa. -Udało się, w 
ubiegłym roku kościół został 
konsekrowany, księża biskupi 
stwierdzili, że powinienem 
teraz odpocząć i zapropono-
wali mi proboszczowianie w 

Lesznie - mówi ks. Majchrzak 
- wielu uważa, że to swego 
rodzaju nagroda, jednak dla 
mnie to kolejne wyzwanie. 

Nowy proboszcz został też 
nowym dziekanem leszczyń-
skim, kanonikiem i prepo-
zytem kolegiaty św. Miko-
łaja. Zapytany o pomysły na 
funkcjonowanie parafii ks. 
Józef Majchrzak zastrzega, 
że prowadzi ją dopiero od 
trzech dni i musi wiele się o 
niej jeszcze dowiedzieć. -Z 
pewnością zupełnie inna jest 
struktura parafii, tę w Lu-
boniu tworzyło bardzo wiele 
młodych osób, które się tam 
wybudowały i przeprowadzi-
ły, tu natomiast jest bardzo 
wiele osób starszych, dlatego 
myślę o przeszczepieniu do 
leszczyńskiej parafii pomysłu 
Klubu Seniora, w którym 
mogliby spędzać czas wolny, 
integrować się i dbać o zdrowie 
- mówi duchowny. 

Radio Elka / Fot. Jarek Adamek)

Prezydent Łukasz Borowiak 
zamierza podjąć dyskusję 
z prezesami klubów żużlo-
wych dotyczącą konieczności 
budowy odwodnienia na sta-
dionie Smoczyka. To wymóg 
ekstraligi żużlowej, którego 
niespełnienie może spowo-
dować wygaśnięcie licencji 
obiektu. - Biorąc pod uwagę 
systematyczne nakłady finan-
sowe jakich wymaga stadion, 
kwota kosztorysowa powala na 
kolana – komentuje prezydent.  

Przypomnijmy, że w ciągu 
dwóch lat samorząd Leszna 
będzie musiał znaleźć ponad 
milion złotych na budowę 

odwodnienia i zakup plandeki 
chroniącej tor stadionu Smo-
czyka. To wymóg ekstraligi 
żużlowej, od sezonu 2021 każ-
dy klub ekstraligowy musi po-
siadać odpowiedni system. - To 
ogromny wydatek - podkreśla 
prezydent Leszna, Łukasz Bo-
rowiak. - Stadion wymaga cią-
głych prac inwestycyjnych jak 
chociażby wymiana schodów, 
masztów reklamowych oraz 
budowa toalet. Studzienki oraz 
cała instalacja, która obecnie 
funkcjonuje na naszym stadio-
nie w pełni spełnia oczekiwa-
nia zawodników oraz klubu. 
Przy intensywnym opadzie 

służby mogą błyskawicznie 
przygotować tor - komentuje 
prezydent. 

Wszystko wskazuje na to, że 
nie da się uniknąć tej inwesty-
cji. Borowiak zapowiada jed-
nak, że będzie chciał wywołać 
dyskusję w tej sprawie. - Będę 
sugerował, aby prezesi ośmiu 
klubów ekstraligi dobrze to 
przemyśleli. To dla miasta 
duży nakład finansowy, który 
praktycznie nie jest widoczny 
dla kibiców. Za te pieniądze 
można wybudować nowocze-
sny obiekt sportowy - dodaje. 

Radio Elka , Fot. Filip Wybieralski/
Łukasz Witkowski

Prezydent Leszna powołał 
nową Radę Sportu. To 
organ, który ma pomagać 
przy podejmowaniu decyzji 
w sprawie kultury fizycznej 
w mieście. Jej skład tworzy 
dziesięć osób. Na czele rady 
stanął Sławomir Mocek.  

Rada Sportu działała już w 
ubiegłych latach. Radni pełnią 
swoją funkcję społecznie, a ich 
głównym zadaniem jest dora-
dzanie prezydentowi w podej-
mowaniu decyzji budżetowych 
dotyczących sportu w Lesznie. 
Członkowie opiniować będą 
również plany inwestycyjne 
oraz decydować o przyznaniu 
samorządowych nagród oraz 
dotacji dla sportowców. 

- Największym wyzwaniem 
tej kadencji jest wybudowanie 
hali widowiskowo-sportowej 
z basenem. Po przygotowaniu 
programu funkcjonalno-użyt-
kowego będziemy chcieli, aby 
Rada Sportu zaopiniowała 
ten dokument - powiedział 
Radiu Elka prezydent Łukasz 
Borowiak. 

W skład rady weszli spor-
towcy, społecznicy oraz przed-
stawiciele klubów i stowarzy-
szeń sportowych Leszna: 
a Krystian Maćkowiak, radny 
Rady Miejskiej Leszna, 
a Zygmunt Przytulski, sędzia 
w stanie spoczynku, 
a Krzysztof Zajc, trener ko-
szykówki, 
a Piotr Giernas, lekkoatleta 
oraz pracownik MOSi-R, 
a Paweł Pęcak, członek za-
rządu Polskiego Motorowego 
oraz prezes Automobilklubu 

Leszczyńskiego, 
a Sławomir Mocek, radny, 
olimpijczyk, 
a Janusz Poła, piłka ręczna, 
AZS działający przy PWSZ, 
a Paweł Prałat, Polonia 1912, 
sekcja piłkarska, 
a Bartłomiej Krzewiński, klub 
Satori, karate, 
a Jan Sołtysiak, jeździectwo, 
członek PKOL. 

Na czele rady stanął Sławomir 
Mocek, sekretarzem został 
Piotr Giernas. 

Aż pięć projektów wygrało 
tegoroczną edycję Budżetu 
Obywatelskiego w Lesznie. 
Największym z nich jest 
budowa trzech boisk do 
siatkówki plażowej, ścieżek 
rowerowych i naprawa 
chodników na Zatorzu. 

W tym roku w Budżecie Oby-
watelskim znalazła się pula 
1,2 miliona złotych. Zmieniły 
się zasady głosowania - mogli 
w nim wziąć udział wszyscy 
mieszkańcy niezależnie od 
wieku, zaś głosy oddawane 
były drogą elektroniczną. Jak 
poinformował Urząd Miasta 
Leszna oddano łącznie 23.138 
głosów, z czego na projekty 
małe 12.107 i duże 11.031.

Każdy obywatel miasta 
mógł oddać dwa głosy, jeden 
na projekt duży i jeden na 
mały, jednak jak widać nie 

wszyscy skorzystali z tej moż-
liwości. Głosów ważnych było 
18.607. Przypomnijmy, że w 
ubiegłym roku oddano 18 ty-
sięcy głosów, z czego ponad 15 
800 było ważnych - jak widać 
wciąż wiele osób ma problem z 
prawidłowym zagłosowaniem. 

Do realizacji skierowane 
zostanie pięć projektów - je-
den duży i cztery małe. Oto 
ich lista: 

PROJEKT DUŻY - nr 1 
(lokalizacja: Zatorze) 

SPORT, REKREACJA I 
BEZPIECZNE CHODNIKI 
NA ZATORZU. Budowa 3 
boisk do siatkówki plażo-
wej, ścieżek spacerowych 
oraz wymiana zniszczonych 
chodników w newralgicznych 
punktach dzielnicy. 

PROJEKT MAŁY - nr 2 
(lokalizacja: Zatorze) 

BEZPIECZNE ZATORZE. 

Budowa przejścia pieszego 
z ulicy REJA do ulicy SZY-
BOWNIKÓW z oświetleniem 
i wymiana zdewastowanego 
chodnika na ulicy Piastowskiej 
przy SP 9. 

PROJEKT MAŁY - nr 4 
(lokalizacja: Szkoła Podsta-
wowa nr 2) 

Budowa boiska sportowego 
dla dzieci. 

PROJEKT MAŁY - nr 5 
(lokalizacja: ul. T. Rejtana) 

Poprawa bezpieczeństwa i 
komfortu życia mieszkańców 
Leszna. 

PROJEKT MAŁY - nr 15 
(lokalizacja: Zaborowo) 

„Park Miejski - Zaborowo” 

Zaraz po wakacjach, 15 wrze-
śnia, ruszyć ma kolejna edycja 
Budżetu Obywatelskiego na 
rok 2020. 

Radio Elka

Nowy proboszcz bazyliki 

Prezydent chce rozmawiać z prezesami 
klubów żużlowych

Powołano Radę Sportu 

Pięć projektów do realizacji 

Przypomnijmy, że władzom 
Włoszakowic dość mocno 
„dostało się” od leszczyńskich 
samorządowców podczas 
ostatniej sesji Rady Miejskiej 
Leszna, kiedy uchwaliła ona 
przeznaczenie 50 tysięcy zło-
tych na budowę bazy Wodne-
go Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego w Boszkowie. 
Radni zarzucali samorządow-
com Włoszakowic, że ci nie 
łożą na Boszkowo - dowodem 
na to ma być brak ratowników 
na letnisku. Podobne głosy 
zabrzmiały podczas niedaw-
nego spotkania poświęconego 
bezpieczeństwu na wodzie, 

zorganizowanego przez pre-
zydenta Leszna. 

Wójt podkreślił, że samo-
rząd wydaje na letnisko pół 
miliona złotych rocznie. -250 
tysięcy kosztuje nas utrzyma-
nie plaż - powiedział - taka 
sama kwota wydawana jest na 

utrzymanie porządku, zbie-
ranie i wywożenie odpadów 
komunalnych. 

Zapytany o to, dlaczego 
w Boszkowie nie ma żad-
nego oficjalnego kąpieliska 
Kasperczak przyznał, że nie 
zmieszczono się w terminie 
na jego zgłoszenie, który mi-
nął z końcem ubiegłego roku, 
tłumacząc to wyborami sa-
morządowymi i zmianą władz 
gminy. Jednak zapewnił, że w 
tym roku wszelkie formalności 
zostaną dopełnione na czas i w 
przyszłym sezonie kąpielisko z 
ratownikami będzie działać. 

Radio Elka

50 tysięcy na WOPR
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Regulamin Konkursu na najsmaczniejszą zupę - 24 sierpnia 2019 r.

Gotowanie rozpoczyna się o godz.: 15:00, stoiska rozkładają się od 14:00.

1.Gotować może każdy: osoby indywidualne, koła gospodyń, stowarzyszenia, organizacje, grupy nieformalne, 

przedstawiciele wsi, osiedli, instytucje, zakłady pracy.

2. Wsparcie na zakup produktów do gotowania w wysokości 100 zł otrzymują wszystkie zespoły, z wyjątkiem grup

z instytucji, zakładów pracy, firm.

3. Czas gotowania wynosi 3 godziny.

4. Zespoły gotują pełne, 30 litrowe kotły zupy.

5. Zupy gotujemy od podstaw, na miejscu. Produkty mogą być wcześniej umyte, ale krojenie, smażenie, gotowanie 

odbywa się w trakcie trwania konkursu.

6. Zupami częstujemy w ilości ok. 50 ml, aby jak największa ilość osób mogła jej skosztować (przydadzą się małe 

nabierki do nalewania).

7. Każdy zespół będzie miał dostęp do bieżącej wody, dostanie drewno do paleniska oraz kociołek (dysponujemy

26 kociołkami). Organizatorzy zapewniają również naczynia jednorazowe gościom imprezy.

8. Zespoły powinny zadbać o wystrój swojego stanowiska i przestrzeganie zasad higieny.

9. Zespół, który nie będzie przestrzegał Regulaminu, nie weźmie udziału w konkursie na najsmaczniejszą zupę

i będzie gotował poza konkursem. Sprawdzenie przestrzegania Regulaminu odbędzie się przed rozpoczęciem 

gotowania.

10. Najważniejszy punkt Regulaminu: gotowanie i konkurs to wspólna zabawa. Zwycięzcą jest każdy, kto ma chęć

i odwagę stanąć przy kotle i gotować.

Uwaga:

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 lipca. Prosimy podać nazwę zespołu oraz ilość osób gotujących. 

Prosimy dzwonić 661 527 649 (Jolanta Rewald-Sałata), wysłać wiadomość na nasz profil FB „pokochajwies” lub

kontaktować się mailowo z Wydziałem Rozwoju i Strategii Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu

(promocja@powiatnowotomyski.pl).

Jak co roku, imprezie towarzyszyć będzie Jarmark Wiejskie Smaki Wiejskie Cuda. 

W Jarmarku mogą wziąć udział rękodzielnicy, wytwórcy domowych przetworów, producenci zdrowej żywności,

pszczelarze, artyści. 

Udział w Jarmarku jest bezpłatny, zgłoszenia przyjmujemy do 31 lipca br.

Organizatorzy nie zapewniają stołów wystawowych, namiotów oraz krzeseł. 

14 czerwca 2019 r. w Sali Od-
czytowej Centralnej Biblioteki 
Rolniczej w Warszawie odbyła 
się uroczystość wręczenia 
nagród laureatom Konkursu 
Plastycznego dla Dzieci pt. 
„Bezpiecznie na wsi, maszyna 
pracuje a dziecko obserwuje”. 
Z wielkopolski w  tym roku 
w etapie centralnym wzięło 
udział troje dzieci- byli to 
laureaci etapu wojewódzkiego 
konkursu. 

Oskar Dębowski i Kacper 
Rzyski  uczniowie ZSP w 
Kaszczorze zdobyli wyróż-
nienie Prezesa Kasy w dwóch 
kategoriach wiekowych, a 
Hanna Wardęga uczennica 
SP im. K. Makuszyńskiego 
w Boruszynie otrzymała wy-
różnienie od jednego z fun-
datorów konkursu. Dzieciom 
podczas uroczystości oprócz 
ich opiekunów towarzyszył 
Dyrektor OR KRUS w Pozna-
niu –Adam Minkowski oraz 
dwóch kierowników Placówek 
Terenowych KRUS. 

- Jestem bardzo dumny z 
prac naszych laureatów. Cieszę 
się że ich wysiłek  i kreatyw-
ność zostały docenione przez 
Ogólnopolską Komisję Kon-
kursową.- podkreślił Dyrektor 
KRUS Adam Minkowski. 

Dzieci otrzymały kolej-
ne atrakcyjne nagrody m.in. 
smartfony, tablety, gadżety 
promocyjne itd. Miały też 
możliwość uczestnictwa w 
warsztatach naukowych zor-
ganizowanych przez jednego 
z fundatorów nagród. Konkurs 
organizowany przez Kasę Rol-
niczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego z roku na rok cieszy 
się co raz większą popularno-
ścią. W tego rocznej edycji w 
cały kraju wzięło udział 49 574 
uczniów klas 0-3 i 4-8 z 3 597 
szkół podstawowych. 

Nagrody w konkurskie KRUS
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Do zderzenia nowoczesności 
z odległą przeszłością doszło 
23 maja i 12 czerwca, za spra-
wą spotkań warsztatowych z 
udziałem młodzieży z Zespołu 
Szkół nr 2 im. Stanisława 
Staszica oraz dzieci ze Świe-
tlicy Socjoterapeutycznej w 
Nowym Tomyślu, które mia-
ły miejsce w Strefie Koloru 
nowotomyskiej biblioteki. . 
Młodsi uczestnicy warsztatów 
uczyli się podstaw programo-
wania, mając do dyspozycji 
roboty Photon, tablety, gry 
edukacyjne Scottie Go i co naj-
ważniejsze – wiedzę i pomoc 
starszych kolegów. Zadaniem 
uczestników warsztatów było 
zaprogramowanie robotów w 
taki sposób, by poruszały się 
synchronicznie, stwarzając 
tym samym wrażenie jakby 
ze sobą tańczyły. Nauce pro-
gramowania towarzyszyły 
książki, m.in. „Jak tańczono 
przed wiekami, czyli taniec z 
figurami” Izabeli Klebańskiej, 

a także zadania plastyczne, w 
efekcie których powstała pa-
pierowa scenografia oddająca 
atmosferę średniowiecznego 
zamku. Finał był imponujący! 
Roboty równiutko zatańczyły 

w rytm dworskiej muzyki, 
czym wywołały głośne okla-
ski, na które bez wątpienia 
zasłużyli wszyscy uczestnicy 
warsztatów.

Warsztaty odbyły się w 
ramach cyklu „A to historia! 
Czyli sto POCIECH z KRÓ-
LÓW POLSKICH” dofinan-
sowanego ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z 
Funduszu Promocji Kultury.

Dworski taniec robotów
Dni Bolewic  rozpoczęły się 
6 lipca br. o godzinie 16:00 
przejazdem motocykli, 
maszyn rolniczych, ciągni-
ków oraz innych pojazdów 
ulicami Bolewic.

Konferansjer VitoWS, uczest-
nik Bitwy na Głosy, który pro-
wadził uroczystość serdecznie 
powitał zaproszonych gości, 
wśród których znaleźli się 
m.in. Poseł na Sejm RP Jakub 
Rutnicki, Członek Zarządu Po-
wiatu Nowotomyskiego Edwin 
Pigla, Sołtysi, Radni Gminy 
Miedzichowo, Kierownicy 
Jednostek Organizacyjnych, 
Prezesi jednostek OSP z terenu 
Gminy Miedzichowo.

Impreza została oficjalnie 
otwarta przez Wójta Gminy 
Miedzichowo dr Stanisława 
Piechotę oraz Sołtysa Wsi 
Bolewice Stanisława Łodygę.

Wójt Gminy Miedzichowo  
dr Stanisław Piechota w swoim 
przemówieniu przypomniał 
i przybliżył mieszkańcom 
Gminy i zaproszonym gościom 
historię Bolewic. Pierwsze 
wzmianki o wsi pochodzą z 
1257 roku. Wtedy to książę 
Przemysław l nadał wieś za-
konowi cystersów z Paradyża.  

Po oficjalnym otwarciu im-
prezy, swoimi występami 
artystycznymi czas uświetnili 
uczniowie z Zespołu Szkół 
i Placówek Oświatowychw 
Bolewicach.

O godz. 17.30 odbył się 
pokaz karate w wykonaniu 
Karate Kyokushin z Grodziska 
Wielkopolskiego, podczas 
którego zawodnicy zaprezen-
towali swoje umiejętności w 
sztuce walki.

Po występie naszedł czas 
na gwiazdę wieczoru LON-
STAR BAND. Zespół został 
utworzony w kwietniu 1985 
roku w Warszawie. Koncert, 
okazał się prawdziwą ucztą 
dla wszystkich fanów muzyki 
country.

Zwieńczeniem pierwszego 
dnia była zabawa taneczna, 
która trwała do wczesnych 
godzin rannych.

W ramach obchodów Dni 
Bolewic odbył się Turniej 
Piłkarski Sołectw o Puchar 
Wójta Gminy Miedzichowo. 
Do rywalizacji stanęło 7 dru-
żyn. Cały turniej nadzorował 
Pan Wiesław Żołędziowski 
Zastępca Dyrektora Zespołu 
Szkół i Placówek Oświato-
wych w Bolewicach.

Wyniki końcowe turnieju:
1. Bolewice, 2. Bolewice Mło-
dzież, 3. Stary Folwark, 4. 
Zachodzko- Miedzichowo, 5. 
OSP Bolewice, 6. Grudna, 7. 
Lewiczynek

Podczas tegorocznych Dni 
Bolewic odbył się pierwszy 
Turniej Piłki Plażowej Kobiet 
o Puchar Sołtysa wsi Bolewice. 
Do współzawodnictwa sta-
nęły 4 drużyny. Nad całością 
turnieju czuwał Pan Piotr 
Kaczmarek Prezes KS DĄB 
Bolewice.

Wyniki końcowe turnieju:
1. Maciąg Magdalena i Mło-
decka Karolina, 2. Karcz Julia 
i Riss Weronika, 3. Wira Marta 
i Piosik Alicja, 4. Piosik Ilona 
i Szyld Marta

Kolejny dzień imprezy roz-
począł się częścią artystyczną 
dzieci i młodzieży uczestni-
czących w warsztatach wo-
kalnych w Bolewicach pod 
kierownictwem Pani Cecylii 
Ślusarz oraz występami roz-
tańczonej grupy tanecznej z 
Bolewic pod kierownictwem 
Pani Agnieszki Glapki. Na-
stępnie na scenę wkroczył 
Zespół  „Bolewiczanie”.

Mieszkańcy mogli zobaczyć 
również pokaz podnoszenia 
ciężarów w wykonaniu dzieci 
uczestniczących w zajęciach 
prowadzonych przez  LKS 
Budowlani Nowy Tomyśl w 
Bolewicach.

Po pokazie naszedł czas na 
występ zespołu „Country Ze-
nit”. Zespół powstał w lutym 
2011 roku przy Nowotomy-
skim Ośrodku Kultury. Swoim 
występem zachęcili publicz-
ność do wspólnej zabawy.

Po koncercie odbyły się 
zawody sportowo-pożarnicze 
drużyn OSP z Gminy Mie-
dzichowo. Całość rozpoczęła 
się uroczystą zbiórką straża-
ków przybyłych na zawody. 
Podczas zawodów wręczono 
odznaczenia członkom OSP, 
którzy wykazywali się ak-
tywną działalnością na rzecz 
ochrony przeciwpożarowej. 
Odznaczenia zostały nadane 
przez Prezydium Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego ZOSP 
RP w Poznaniu. W czasie 
zawodów wystąpiły również 
drużyny młodzieżowe z OSP 
Bolewice.

Kolejność zajętych miejsc w 
zawodach:
1. OSP Grudna, 2. OSP Bole-
wice i OSP Miedzichowo

Imprezie towarzyszyły za-
wody wędkarskie o Puchar 
Wójta Gminy Miedzichowo 
nad zbiornikiem wodnym w 
Miedzichowie. Zorganizowa-
ne przez Urząd Gminy Mie-
dzichowo i Koło Wędkarskie 
nr 171 Wydra z Bolewic.

Wyniki końcowe zawodów 
wędkarskich:
1. Marcin Chwalisz, 2. Dziu-
bała Jerzy, 3.Witucki Tomasz, 
4. Wojciech Oses

W niedzielę odbyły się rów-
nież zawody strzeleckie z broni 
pneumatycznej o Puchar Prze-
wodniczącego Rady Gminy 

Miedzichowo, które przepro-
wadził instruktor strzelectwa 
sportowego Ligi Obrony Kraju 
w Nowym Tomyślu Pan Woj-
ciech Teleszyński.

Wyniki końcowe zawodów 
strzeleckich:
- w kategorii młodzież:
1. Adam Chwalisz
2. Miłosz Szymański
3. Julia Ruta
- w kategorii kobiety:
1. Marta Szyld
2. Patrycja Pawlak
3. Zuzanna Brambor
- w kategorii mężczyźni:
1. Tobiasz Rutkiewicz
2. Sławomir Szofer
3. Zenon Pilarczyk

Tradycyjnie, zwieńczeniem 
Dni Bolewic była wieczorna, 
wspaniała zabawa taneczna.

Całą imprezę nadzorowała 
Pani Karolina Łotecka Se-
kretarz Gminy Miedzichowo 
oraz Sołtys wsi Stanisław 
Łodyga wraz z Radą Sołecką. 
Wszystkim, którzy przyczynili 
się do zorganizowania imprezy 
serdecznie dziękujemy.

IMPREZY TOWARZYSZĄ-
CE podczas tegorocznych Dni 
Bolewic:
a  Stoiska Stowarzyszenia 
Aktywnych Kobiet Bolewic, 
które zaprezentowały potrawy 
regionalne.
a Stoisko Wystawy modelar-
skiej, dzieci mogły zobaczyć  
jak i również złożyć modele 
z papieru.
a  Stoisko Stowarzyszenia 
Dywizjon, gdzie mieszkańcy 
mogli zobaczyć różne modele 
broń i dowiedzieć się cieka-
wych informacji.  Pasieka 
miód BOLEWIC – degustacje 
miodu, edukacja, zakup pro-
duktów pszczelich. Stoisko 
Nadleśnictwa Bolewice, gdzie 
dzieci mogły wziąć udział w 
zabawach i konkursach po-
legających wiedzy z zakresu 
leśnictwa.

m Nowy Tomyśl
26 czerwca to był BIG DAY 
dla całej grupy projektowej 
z ulicy Witosa 8.  Tego dnia  
bowiem nowotomyska mło-
dzież, realizująca w Miejskiej 
i Powiatowej Bibliotece Pu-
blicznej w Nowym Tomyślu 
projekt „Poezja i rap z ulicy 
Witosa 8”, w ramach programu 
grantowego Równać Szanse 
2018, zorganizowała  wyjazd 
edukacyjny  do studia nagrań 
„Perlazza” w Poznaniu.

W studiu przywitał mło-
dzież właściciel i realizator 
dźwięku Przemysł Wejman, 
który opowiedział o swojej 

pracy i miłości do muzyki. 
Młodzież dowiedziała się, że 
w latach 2003 - 2012 „Perla-
zza” Studio znajdowało się 
w Opalenicy, a właściciel to 
znany muzyk, kompozytor, 
wokalista i autor tekstów, a 
także producent muzyczny i 
realizator dźwięku.  Przemy-
sław Wejman zwany „Perłą” 
to dwukrotny laureat nagrody 
polskiego przemysłu fonogra-
ficznego Fryderyka. Swoją 
działalność artystyczną roz-
począł w 1993 r. w zespole 
rockowym „Guess Why”, któ-
rego był współzałożycielem. 
W 2007 r. po nagraniu czterech 
albumów formacja ta została 

rozwiązana. Równolegle w 
latach 1998-2003 grał w do-
skonale znanym fanom metalu 
zespole „Acid Drinkers”.

Młodzi raperzy: Aleksy, 
Karol, Adrian i Kacper nagry-
wali swój materiał całe osiem 
godzin. To była bardzo ciężka 
praca, ale się opłaciło. Efekty 
ich pracy będą mogli usłyszeć 
mieszkańcy Nowego Tomyśla 
podczas koncertu promującego 
krążek, który odbędzie się 30 
sierpnia. Ale przedtem kolejne 
wyzwanie, czyli praca nad 
okładką i złożenie zamówienia 
na wytłoczenie płyt.  

Fot. Julia Lisek, Natalia Grześkowiak 
i Jakub Nowak

Lonstar Band na Dniach Bolewic

„Poezja i rap z ulicy Witosa 8”

m Nowy Tomyśl
Bibliotekarze z terenu nasze-
go powiatu, dzięki cyklowi 
interaktywnych szkoleń or-
ganizowanych przez Miejską 
i Powiatową Bibliotekę w 
Nowym Tomyślu podnoszą 
swoje kompetencje, rozwija-
ją umiejętności, rozbudzają 
wyobraźnię i inspirują się. 
Wszystko to z myślą o swoich 
czytelnikach i użytkowni-
kach oraz chęci tworzenia z 
biblioteki miejsca jak najbar-
dziej otwartego, przyjaznego 
i twórczego.  Po warsztatach 
na temat aktywnej pracy bi-
bliotekarza z młodzieżą oraz 
wykorzystaniu nowych tech-
nologii w pracy z dziećmi 
i młodzieżą, 26 czerwca 
bibliotekarze skupili się na 
kształtowaniu swojego wize-
runku oraz swojej biblioteki. 
Szkolenie poprowadzi Miro-
sława Lechniak, bibliotekarka 
z Chełmży z wieloletnim sta-
żem, która doświadczenie w 

pracy edukacyjnej zdobywała 
prowadząc lekcje biblioteczne, 
spotkania i dyskusje z dziećmi 
i młodzieżą, a także szkolenia 
dla bibliotekarzy. Podczas 
warsztatów w Nowym Tomy-
ślu nie zabrakło konkretów w 
postaci zarysu teorii oraz po-
znania konkretnych technik i 
narzędzi, służących tworzeniu 
pozytywnych i trwałych relacji 
z otoczeniem, jak również ćwi-
czeń oraz twórczych rozgrze-
wek. Wszyscy bibliotekarze 

kończyli szkolenie zmotywo-
wani, pełni optymizmu i bar-
dziej uświadomieni w kwestii 
promowania własnej osoby 
i biblioteki oraz kreowania 
skutecznego, przynoszącego 
wymierne zyski wizerunku. 

Szkolenie odbyło się w ra-
mach projektu: Bibliotekarze 
– teraz my!, dofinansowanego 
ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z 
programu „Partnerstwo dla 
książki”.

Bibliotekarze – teraz my!
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W związku ze zbliżającym 
się sezonem żniw Kasa Rol-
niczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego zwraca się, jak co 
roku, z apelem o stosowanie 
zasad bezpiecznej pracy i 
zachowanie ostrożności i 
rozwagi podczas zwiększo-
nej ilości prac polowych. 

W okresie żniw dochodzi do 
różnego rodzaju upadków 
podczas załadunku lub roz-
ładunku słomy, ziarna czy 
czyszczenia lub remontów 
maszyn. W takich sytuacjach 
łatwo o obrażenia kończyn, 
urazy głowy, kręgosłupa lub 
ogólne stłuczenia ciała.

Przed przystąpieniem do 
prac żniwnych wskazane jest, 
aby sprawdzić stan maszyn 
oraz pamiętać o najważniej-
szych zasadach, które mogą 
wpłynąć na nasze zdrowie 
albo życie:
a założenie brakujących osłon 
na wały przegubowo-telesko-
powe, na wszystkie inne rucho-
me części maszyn służące do 
napędu i na ostre mechanizmy 
robocze,
a maszyny mogą obsługiwać 
tylko osoby o odpowiednich 
umiejętnościach i doświad-
czeniu,
a nie wolno zezwalać nikomu 
na jazdę na ładunku, błotni-
kach, zaczepach, burtach oraz 
na wsiadanie i wysiadanie w 
czasie jazdy, na przebywanie 
na ciągniku i maszynach,
a prowadząc kombajn zbo-
ż o w y  n a l e ż y  u w a ż n i e 
obserwować przedpole i za-
chować szczególną ostrożność 
na drodze publicznej,
a przyczepy do przewożenia 
sprasowanej słomy powinny 
mieć podwyższone burty lub 
specjalną obudowę siatkową,

do schodzenia z załadowanego 
wozu lub przyczepy należy 
używać odpowiednio długiej 
i dobrze ustawionej drabiny,
Należy pamiętać również o 
tym, że: 
a podczas prac załadunko-
wych i wyładunkowych sil-
nik pojazdu powinien być 
wyłączony, a jeśli pojazd stoi 
na pochyłości, powinien być 
zabezpieczony przed stacza-
niem się,
a ładunek musi być dobrze 
z a b e z p i e c z o n y  p r z e d 
spadaniem i zsuwaniem się z 
wozu lub przyczepy,
a przyczepa ciągnikowa, wóz 
lub ciężarówka wykorzystywa-
ne do przewozu ludzi, powinny 
być do tego celu odpowiednio 
przystosowane poprzez za-

montowanie siedzeń, podwyż-
szenie burt, wyposażenie w 
drabinkę lub schodki ułatwia-
jące wchodzenie i schodzenie.
„Podczas prac w gospodar-
stwie rolnym zwracajmy uwa-
gę nie tylko na własne bezpie-
czeństwo, ale także naszych 
najbliższych. Dzieci nie po-
winny przebywać w miejscu, 
gdzie wykonywane są prace 
polowe” - ostrzega Łukasz 
Grabowski, Zastępca Dyrek-
tora Oddziału Regionalnego 
KRUS w Poznaniu. „Należy 
zadbać o to, by miały opiekę i 
bawiły się w wyznaczonych do 
tego miejscach. Pamiętajmy, 
że udane i owocne żniwa, to 
również  „bezpieczne żniwa”, 
czego serdecznie życzymy” 
– dodaje  Łukasz Grabowski.  

KRUS apeluje o bezpieczną 
pracę w okresie żniw W gminie Komorniki 1 

lipca 2019r. wystartował 
system rowerów miejskich, 
obsługiwany przez firmę 
Nextbike Komornicki 
System Rowerowy, w ra-
mach którego mieszkańcy 
skorzystają z 2 stacji i 20 
jednośladów. Dzięki poro-
zumieniu gminy Komorniki 
z Poznaniem i Luboniem 
na rowerach standardo-
wych 3G będzie można się 
poruszać między trzema 
gminami.

Rowerzyści będą mogli ko-
rzystać z sieci wypożyczalni, 
obejmującej 2 stacje i 20 stan-
dardowych rowerów zlokalizo-
wanych w Plewiskach. Stacje 
mieszczą się przy ul. Miętowej 
oraz koło Domu Kultury Re-
miza przy ul. Stawnej.

Komornicki System Rowe-
rowy (KSR) zintegrowany jest 
z systemem rowerów miejskich 
funkcjonującym w Poznaniu 
oraz w Luboniu. Oznacza to, 
że wypożyczone w Plewiskach 
rowery będzie można zwracać 
na stacjach w Luboniu i Pozna-
niu oraz odwrotnie – rowery 
wypożyczone w Luboniu czy 
Poznaniu będzie można zwra-
cać na stacjach w Plewiskach.

Aby korzystać z Komor-
nickiego Systemu Rowerowe-
go wystarczy mieć aktywne 
konto w systemie. Można 
wykorzystać już istniejące lub 
założyć nowe poprzez stronę 
internetową www.komornic-
kirower.pl, aplikację mobilną 
lub terminal stacji rowerowej. 
Należy również wpłacić co 
najmniej 20 złotych opłaty 
inicjalnej. Opłata ta podlega 
zwrotowi z chwilą wyrejestro-
wania użytkownika z systemu, 
o ile wcześniej nie została 
wykorzystana na przejaz-
dy. Po zaksięgowaniu wpłaty 
możliwe jest już dokonywanie 
wypożyczeń. Ważne: konto 
użytkownika jest aktywne 
(umożliwia wynajmy) tylko 

wtedy, gdy znajduje się na nim 
co najmniej 20 zł.

Pierwsze 20 minut każdego 
wypożyczenia będzie bez-
płatne. Pozostały czas będzie 
opłacany wg cennika. 

Umowę z firmą Nextbi-
ke Polska S.A na wdrożenie 
oraz kompleksową obsługę 
Komornickiego Systemu Ro-
werowego w latach 2019-2022 
gmina podpisała na początku 
czerwca br.

Zgodnie z umową w 2020, 
2021 i w 2022 roku system 
wystartuje 1 marca. Każdego 
roku będzie działał do końca 
listopada.

Wejdź na stronę komornic-
kirower.pl i sprawdź jakie to 
proste!

Wojewoda wielkopolski 
Zbigniew Hoffmann podpi-
sał kolejne umowy drogowe 
w ramach rządowego pro-
gramu pod nazwą Fundusz 
Dróg Samorządowych. 
Poprzednio kwota, która 
trafiła do samorządów, 
wyniosła 9,5 mln zł. Tym 
razem gminy i powiaty z 
Wielkopolski otrzymały 25 
mln zł na zadania o warto-
ści 48 mln zł. 

Do Urzędu Wojewódzkiego 
przyjechali samorządowcy z 
całej Wielkopolski. Podczas 
drugiej tury podpisywania 
umów drogowych obecni 
byli przedstawiciele 15 gmin 
i 4 powiatów. Wśród benefi-
cjentów największe dotacje 
otrzymały powiaty kaliski 
(3,4 mln zł), międzychodzki 
(2,9 mln zł) i pleszewski (2,8 
mln zł). Z kolei wśród gmin 
środki trafiły m.in. do Pniew 
(2,4 mln zł), Kołaczkowa (1,8 
mln zł), Jutrosina (1,8 mln zł) 
czy Rydzyny (1,5 mln zł). To 
tylko część z całej puli, która 
wynosi ponad 100 mln zł. – 
Przed kilkoma dniami podpi-
saliśmy umowy na 9,5 mln zł, 
a dziś już na 25 mln zł. Moim 
celem jest, aby środki z Fun-
duszu Dróg Samorządowych 
sprawiły, by większość wiel-
kopolskich gmin i powiatów 
mogła podnosić bezpieczeń-
stwo i standard życia miesz-
kańców. Gdy przejeżdżamy 
przez Wielkopolskę, to wiele 
zmian jest już widocznych, ale 
są i mniejsze oraz biedniejsze 
gminy, którym Fundusz Dróg 
Samorządowych umożliwił 

znaczne zmiany w infra-
strukturze – mówi Zbigniew 
Hoffmann. 

Wojewoda wielkopolski, 
podobnie jak ostatnim razem, 
podkreślił, że ma świadomość 
problemów, z którymi bory-
kają się niektóre samorządy 
w kontekście wykonawców. – 
Dobry wykonawca inwestycji 
to połowa sukcesu. Drugą 
połową jest dofinansowanie, 
które dziś wspólnie realizuje-
my. Życzę powodzenia w tym 
pierwszym aspekcie, bo w tym 
drugim, jak widać, poszło bar-
dzo dobrze – dodał Zbigniew 
Hoffmann.  

Fundusz Dróg Samorzą-
dowych ma na celu popra-
wę bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i parametrów 
technicznych lokalnej sieci 
drogowej, a także poprawę 
oraz zwiększenie atrakcyj-
ności i dostępności terenów 
inwestycyjnych. Rozwój lokal-
nej infrastruktury drogowej 
stanowi przy tym działanie 
komplementarne do inicjatyw 
podejmowanych na szczeblu 
krajowym w odniesieniu do 
budowy systemu autostrad 
i dróg ekspresowych, przy-
czyniając się do stworzenia 
spójnego i zintegrowanego 
systemu transportowego. 

Lista samorządów, które 2 lip-
ca popisały umowy drogowe:
a Gmina Czempiń 
Konrad Malicki Burmistrz
Halina Łączna Skarbnik
Budowa ulicy Łąkowej w 
Czempiniu wraz z budową 
oświetlenia ulicznego: dofi-
nansowanie 403 tys. zł

a Gmina Granowo
Hanna Kaczmarek  Zastępca 
Wójta
Agnieszka Chojnacka   
Skarbnik
Przebudowa ul. Kościuszki w 
Granowie – dofinansowanie 
521 tys. zł
a Miasto Luboń
Małgorzata Machalska  
Burmistrz
Mirosław Stromczyński  
skarbnik
Budowa fragmentu ulicy Do-
jazdowej Luboniu, dofinanso-
wanie 286 tys. zł.
a Powiat Międzychodzki 
Rafał Litke  
Starosta
Waldemar Górczyński 
Wicestarosta
Elżbieta Piechowiak 
Skarbnik
Przebudowa drogi powiatowej 
nt 1739P na odcinku Lutomek 
– Lubosz, wraz z budową 
kanalizacji deszczowej w miej-
scowości Lubosz: dofinanso-
wanie 2 mln 968 tys. zł
a Gmina Pniewy 
Jarosław Przewoźny  
Burmistrz
Elżbieta Bandurowicz  
Skarbnik
Rozbudowa drogi gminnej 
– ul. Polna w Pniewach: dofi-
nansowanie 2 mln 427 tys. zł
a Miasto i Gmina Rydzyna 
Łukasz Bartkowiak Zastępca 
Burmistrza
Jolanta Giernaś Zastępca 
Skarbnika
Przebudowa dróg gminnych 
na odcinku od węzła Rydzy-
na  drogi ekspresowej S5 do 
miejscowości Jabłonna: dofi-
nansowanie 1 mln 549 tys. zł

Komorniki w systemie rowerów miejskich

Kolejne miliony na wielkopolskie drogi 

Dzisiejszy świat jest światem 
sporów, konfliktów, wojny. 
Na poziomie rodziny, sąsia-
dów toczą się spory, później 
mamy spory pomiędzy ulica-
mi,  dzielnicami, miastami, 
państwami, kontynentami. 
Konflikty na tle rasowym, 
etnicznym, religijnym, go-
spodarczym, finansowym. 
Po sporze, konflikcie, ataku 
zapada pokój. Po pokoju 
znów wojna. Podczas wojny 
giną niewinni ludzie, cy-
wile, dzieci, żołnierze oraz 
zwierzęta.

Steven Pinker wraz z Joh-
nem Gray’em powiedzieli, że 
w wojnie ginie więcej ludności 
cywilnej niż żołnierzy. Dzisiaj 
wojna to nie konflikt zbrojny 
cywilizowanych państw, które 
mają wszystko poukładane jak 
w domino, tylko ataki uzbro-
jonych bojowników, najemni-
ków, terrorystów.
Wojna to biznes bogatych 
państw, w których uczest-
niczą tylko ofiary w postaci 
biednych państw, niewinnych 
cywilów. Imperialiści atakują 
swoje  i inne kolonie w Syrii, 

Rwandzie, Kongo wysprze-
dając tym samym swoje stare 
magazyny broni, amunicji, 
poprzez zaplecze kwatermi-
strzowskie, spożywcze.

Tegoroczny festiwal „Mal-
ta” promuje „Pokój” i rekru-
tację uczestników kultury do 
„Armii Miłości” – „Army of 
Love”.
„Muzyczne brzemienia” pod 
redakcją Krzysztofa Wodni-
czaka mają sporą pożywkę 
płynącą z części koncertowej 
tegorocznej „Malty”.

Paweł vel Mirosław Kałużny

Problem "Wojny i Pokoju"
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15 czerwca mieszkańcy Kuro-
wa wyjechali na wycieczkę do 
Wrocławia. Głównym punk-
tem wyjazdu było wrocławskie 
ZOO.

Zwiedzanie rozpoczęto od 
Afrykarium - unikatowego 
na skalę światową komplek-
su przedstawiającego różne 
ekosystemy związane ze śro-
dowiskiem wodnym Afryki. 
Następnie grupa podziwia-
ła niezwykły ogród zoolo-
giczny, zamieszkiwany przez 
wiele gatunków zwierząt. 
Po  zwiedzaniu znalazła 
się chwila na odpoczynek  
pod fontannami znajdują-
cymi się przy Hali Stulecia.

Ostatnim punktem wyjazdu 
był spacer po wrocławskim 
Starym Rynku. 

Mimo doskwierających upa-
łów mieszkańcy wrócili zado-

woleni z wycieczki i gotowi 
na następne wyjazdy integra-
cyjne. 

Organizatorem wycieczki była Rada 
Sołecka wsi Kurowo.

Od dziesięciu lat nasze Towa-
rzystwo PTAAAK organizuje 
Festiwal Niezależnej Twórczo-
ści Filmowej i Fotograficznej 
Osób Dojrzałych 60 + WY-
ŚCIG JASZCZURÓW. W tym 
roku odbędzie się dziesiąta już 
edycja naszego konkursu. 

Jak przewiduje regulamin, 
w pokazie konkursowym mogą 
uczestniczyć filmy i fotografie 
zrealizowane przez  twórców, 
którzy w dniu zgłaszania filmu 
lub fotografii mają ukończone 
co najmniej 60 lat. W przypad-
ku pracy zbiorowej przynaj-
mniej jeden z twórców musi 
mieć ukończone 60 lat. 

Utwory zgłaszane na kon-
kurs nie mogą być realizacjami 
komercyjnymi, nie mogą mieć 
charakteru reklamowego lub 
promocyjnego i  nie mogą być  
stworzone przed 2009 rokiem. 
Czas trwania filmu nie może 
przekraczać 60 minut. Każdy 
autor może zgłosić maksymal-

nie 3 filmy i 10 fotografii lub 3 
cykle zdjęć. Termin nadsyłania 
prac wraz z kartą uczestnictwa 
upływa 15 października br. 

Filmy i fotografie moż-
na zgłaszać pod adresem: 
POLSKIE TOWARZYSTWO 
ARTYSTÓW, AUTORÓW, 
ANIMATORÓW KULTU-
RY PTAAAK, os. Wichrowe 
Wzgórze 17 m.2, 61-676 Po-
znań – Krzysztof Wodniczak. 
Organizatorzy nie pobierają 
żadnych opłat za zgłoszenie 
filmu lub fotografii. 

X edycja Festiwalu WY-
ŚCIG JASZCZURÓW to 
kolejna szansa na odkrycie 
w sobie talentów filmowych 
i fotograficznych, a w ten spo-
sób nastąpi także pewnego 
rodzaju ocalenie dziedzictwa 
narodowego, jakim jest  ta 
najważniejsza ze sztuk,  jak 
powiedział klasyk, czyli FILM 
I FOTOGRAFIA. Dzięki ko-
lejnym edycjom konkursów 

udało się zapoznać z dużą  
liczbą dokumentów, zdjęć 
oraz unikatowych wspomnień, 
historii opisanych wydarzeń 
z tamtych lat. 

Przy okazji konkursu hono-
rujemy – poza uczestnikami –  
artystów, muzyków, plastyków, 
animatorów kultury, którzy 
poświęcają swój wolny czas 
i środki na ochronienie i kul-
tywowanie pasji  filmowania 
i fotografowania. 

Wyniki dotychczasowych 
dziewięciu edycji Festiwalu 
WYŚCIG JASZCZURÓW wy-
kazały, że idea przyświecająca 
temu konkursowi  jest nośna.  
Dzięki temu przedsięwzięciu 
pojawiło się wielu znakomi-
tych realizatorów filmowych 
oraz wybornych fotografów, 
a niektórzy właśnie na naszym 
festiwalu udanie zadebiuto-
wali. 

Krzysztof Wodniczak, 
prezes Towarzystwa PTAAAK

Mieszkańcy Kurowa zwiedzali ZOO

Zachęcamy do fotografowania

 Poznań

We środę 20. lipca, po 
godzinie 21:30 rozpoczy-
namy świętowanie 65-lecia 
Estrady Poznańskiej. W 
Klubie festiwalowym, 
w malowniczym parku 
Wieniawskiego (za Operą) 
zagra elektroniczno-po-
powy duet Linia Nocna. 
Koncert będzie towarzyszył 
animacjom uznanej polskiej 
animatorki, Karoliny Spe-
cht. Dodatkową atrakcją 
będą realizowane na żywo 
wizualizacje VJ JAGO.

Estrada Poznańska świętuje 
65-lecie istnienia. Od Dziecka 
Potrafi, przez kabaret Tey, po 
orkiestrę Zbigniewa Górnego. 
Nie ma w Polsce osoby, która 
nie zetknęłaby się z produkcja-
mi Estrady Poznańskiej.

Obecnie Estrada to m.in. 
kwalifikujący do Oscara® 
Międzynarodowy Festiwal 
Filmów Animowanych ANI-
MATOR (którego 12. edycja 
powoli dobiega końca), je-
den z najbardziej lubianych 
rodzinnych cykli teatralno 

– warsztatowych: Dzieciaki 
na piętrze (13 tysięcy uczest-
ników). Estrada Poznańska 
organizuje także dwa duże 
letnie cykle inicjatyw kul-
turalnych w Poznaniu: Lato 
z Estradą (w tym roku 80 
plenerowych wydarzeń w 
różnych dzielnicach miasta) 
oraz Kulturalny Stary Rynek 
(blisko 70 eventów na po-
znańskiej starówce). Estrada 
opiekuje się także Kinem 
Muza (oddanym w czerwcu 
br. po remoncie), jeżyckim 
Domem Tramwajarza oraz 
zarządza przestrzenią placu 
Wolności, jak i Starego Ryn-
ku. W strukturach instytucji 
znajduje się także Poznań 
Film Commision.

Kulminacją urodzinowych 
inicjatyw EP będzie Sylwe-
ster Miejski, który formą i 
programem artystycznym za-
skoczy wszystkie mieszkanki 
i wszystkich mieszkańców 
Poznania.
Estrada Poznańska to instytucja kultury 
i rozrywki działająca od 65 lat. To także 
Kino Muza i poznański Dom Tramwaja-
rza. Estrada organizuje kwali� kujący do 
Oscara® Międzynarodowy Festiwal Fil-
mów Animowanych Animator oraz cykl 
teatralny Dzieciaki na Piętrze. Instytucja 
jest również organizatorem letnich 
wydarzeń kulturalnych, odbywających 
się w różnych dzielnicach Poznania. W  
ubiegłorocznej edycji „Lata z Estradą” 
uczestniczyło ponad 50 000 osób.
Więcej informacji: estrada.poznan.pl 

Krzysztof Wodniczak

 Zbąszyń
W sobotę, 29 czerwca odbył 
się Letni Turniej Tenisa 
Ziemnego. O kolejne punk-
ty w rankingu walczyło 10 
zawodników. Na kortach 
gościliśmy nie tylko zbą-
szyńskich tenisistów. Chęć 
udziału w turnieju letnim 
wyrazili również zawodnicy 
Poznania, Babimostu, Zbą-
szynka i Wolsztyna. 

Turniej rozgrywany był syste-
mem pucharowym, co ozna-
czało, że zwycięzca meczu 
kwalifikował się do dalszych 
gier, natomiast pokonany od-
padał z dalszej rywalizacji. 
Do półfinałów zakwalifiko-
wało się czterech najlepszych 
graczy owego dnia. Łukasz 
Ziębakowski zmierzył się 
z Dariuszem Cierzniakiem, 
pokonując rywala 6:2, 6:2. 
W drugim meczu półfinało-
wym walczyli Adrian Najbor 
i Krzysztof Śmiergała. W 
tym starciu lepszy okazał się 
Adrian Najbor, który pokonał 
przeciwnika również 6:2, 6:2. 
W meczu o miejsce trzecie 

spotkali się Krzysztof Śmier-
gała i Dariusz Cierzniak. 
Po dwóch setach mieliśmy 
remis 1-1. O tym, kto zdo-
będzie miejsce na podium 
zdecydował super tie-break. 
Zakończył się on wynikiem 
(15:13), a zwycięzcą okazał 
się Krzysztof Śmiergała.
Mecz finałowy rozstrzygnął  
ostatecznie na swoją korzyść 
Łukasz Ziębakowski. Adrian 
Najbor wygrał pierwszego 
seta, jednak Łukaszowi nie 
odebrało to motywacji do dal-
szej walki o najwyższe miejsce 
na podium. Doprowadził do 

remisu w setach, co oznaczało, 
że i tutaj o wyniku meczu zde-
cyduje super tie-break. Łukasz 
Ziębakowski pokonał rywala 
wynikiem (7:10) i tym samym 
został zwycięzcą Letniego 
Turnieju Tenisa Ziemnego.

Organizatorem turnieju było 
Zbąszyńskie Centrum Sportu, 
Turystyki i Rekreacji.

Poniżej przedstawiamy najlepszą 
czwórkę sobotniego turnieju: 
1/ Łukasz Ziębakowski /Zbąszynek/
2/ Adrian Najbor /Zbąszyń/
3/ Krzysztof Śmiergała /Zbąszyń/
4/ Dariusz Cierzniak /Wolsztyn/

Drugi turniej w ramach 13. 
Grand Prix Zbaszynia  w 
Siatkówce Plażowej cieszył 
się, podobnie do pierwsze-
go, równie dużą popularno-
ścią wśród siatkarek 
i siatkarzy. Tym razem 
do Zbąszynia zawitały 
trzydzieści dwie pary w 
czterech kategoriach, które 
walczyły o jak największą 
ilość punktów do rankingu 
Grand Prix Zbąszynia.  

Tym razem najliczniejszą ka-
tegorią okazała się kategoria 
Open. Tradycyjnie jednak 
jako pierwsi swoje potyczki 
ukończyli najmłodsi siatka-
rze, którzy walczyli w jed-
nej grupie systemem każ-
dy z każdym. Tym razem 
najlepsza okazała się para 
miejscowa, Rolla/Pawłowski, 
notując swoje pierwsze punk-
ty w klasyfikacji tego roku. 
Zawodniczki i zawodnicy 
wszystkich kategorii kolejny 
raz zaprezentowali wysokie 
siatkarskie umiejętności do-
starczając kibicom mnóstwa 

emocji. Wielu z nich stanęło 
do walki w dwóch kategoriach, 
co zasługuje na wielkie uzna-
nie za kondycję oraz wysiłek 
włożony w rozgrywane poje-
dynki. Możemy tylko zazdro-
ścić sportowej formy. Skwar 
towarzyszący zawodnikom i 
zawodniczkom staraliśmy się 
łagodzić poprzez zraszanie 
rozgrzanego piasku oraz ciągłe 
dostarczanie chłodnej wody 
do picia. 

Dziękujemy wszystkim za 
udział i zapraszamy na trzeci 
turniej 13. Grand Prix czyli 
Turniej Nocny, który będzie 
jednocześnie podsumowaniem 
tegorocznego cyklu siatkówki 
plażowej w Zbąszyniu. Orga-
nizatorami cyklu są Zbąszyń-
skie Centrum Sportu, Turysty-
ki i Rekreacji, Międzyszkolny 
Uczniowski Klub Sportowy 
„Gimnazjon” oraz PKS MOS 
Zbąszyń.
Poniżej klasyfikacja końcowa 
drugiego turnieju w poszcze-
gólnych kategoriach.
Kategoria dziecięca.
1. Piotr Rolla/Marcel Pawłowski /Dąb-

rówka Wlkp., Nądnia/
2. Piotr Grobelny/Alan Stachowiak /
Międzyrzecz/
3. Adam Jankowski/Szymon Matu-
szewski /Międzyrzecz/.

Kategoria Zbąszyniacy.
1. Hubert Kostera/Wojciech Kostera
2. Emanuel Kozon/Bartosz Bocian
3. Kacper Kozon/Jakub Lis
4. Jakub Peda/Krystian Waśkowiak.

Kategoria Miksty.
1. Ania Bednarek/Albert Adamski /
Jarocin/
2. Claudia Czaplińska/Aleksander 
Poznański /Poznań, Nowa Sól/
3. Kamila Piątek/Mateusz Skrzypiński 
/Poznań/
4. Maria Bebich/Kamil Rajchel /
Poznań, Gubin/.

Kategoria Open.
1. Tomasz Prońko/Aleksander Poznań-
ski /Drezdenko, Nowa Sól/.
2. Kamil Rajchel/Kris Zalewski /Gubin, 
Skórzyn/
3. Jakub Czarnecki/Piotr Kuzemczak /
Nowa Sól/
4. Paweł Jassem/Maciej Wawrzynek /
Poznań/.

Linia Nocna w Poznaniu

Turniej Tenisa Ziemnego 

13. Grand Prix Zbąszynia w Siatkówce Plażowej

 Rakoniewice

W dniu 18 czerwca 2019 
r. w sali Rakoniewickiego 
Ośrodka Kultury odbyło się 
Walne Zebranie członków 
Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Rakoniewickiej im. 
Michała Drzymały. Głównym 
celem spotkania było podjęcie 
uchwały o zmianie statutu sto-
warzyszenia. W części drugiej 
zebrania przedstawiono plany 
Towarzystwa na kolejne mie-
siące. Zarząd planuje m.in.: 
dwudniową wycieczkę do 
Gdańska we wrześniu 2019 r. 
oraz kolejny już wyjazd do Te-
atru Muzycznego w Poznaniu 
w październiku 2019 r. 

Bieżąca działalność jest re-
lacjonowana na naszej stronie: 
www.facebook.com/tmzrce/ 
oraz http://tmzrce.pl/

Agnieszka Wieczorek

Nowy Statut TMZR 
im. Michała Drzymały
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60 prelegentów i 2000 twór-
ców internetowych – tak 
w liczbach przedstawia się 
Influencer LIVE Poznan 
2019. Dwudniowa konferen-
cja dedykowana najlepszym 
twórcom internetowym 
oraz osobom związanym 
z Influencer marketin-
giem odbyła się na terenie 
Międzynarodowych Targów 
Poznańskich. 

Spotkanie najbardziej roz-
poznawalnych twórców in-
ternetowych było częścią IX 
edycji Dni Przedsiębiorczości 
Poznań. W ramach tego wy-
darzenia przyznano także 
tytuły Poznańskiego Lidera 
Przedsiębiorczości. 

Influencer LIVE Poznan 
(dawniej Blog Conference Po-
znań) to wydarzenie, podczas 
którego spotykają się najbar-
dziej rozpoznawalni twórcy 
internetowi. Organizatorzy 
postawili na merytoryczne 
i praktyczne prelekcje oraz 
edukację - jak budować własną 
markę i relacje z klientem. 
Podczas konferencji potwier-
dziło się, że tworzenie w sieci 
to praca będąca poważnym 
zajęciem z bardzo dużym po-
tencjałem reklamowym. Nie 

zapomniano jednak o rozryw-
ce, która czekała na wszystkich 
uczestników. Influencer LIVE 
Poznan to 5 sal prelekcyjnych, 
warsztaty, strefa wystawców, 
networking oraz chillout w 
strefie kulinarnej i zewnętrz-
nej. 

Podczas wydarzenia organi-
zatorzy gościli 60 prelegentów/
ekspertów w swoich dziedzi-
nach, jak marketing interneto-
wy, budowanie marki osobistej 
czy zasięgów w Social Media. 
– Według większości Influen-
cerów wydarzenie w Poznaniu 
to najbardziej merytoryczna 
konferencja dla twórców in-
ternetowych w Polsce. W tym 
roku wiedzą i doświadczeniem 
podzieliło się 60 ekspertów 

w swoich dziedzinach m.in. 
marketingu internetowego, 
budowania marki osobistej 
czy zasięgów w Social Me-
dia – mówi Piotr Kostecki, 
organizator konferencji. Na 
najlepszych Influencerów w 
Polsce czekało łącznie 2000 
miejsc w luksusowych prze-
strzeniach Międzynarodowych 
Targów Poznańskich.

Mając na uwadze liczbę pre-
lekcji oraz ogromną przestrzeń 
Międzynarodowych Targów 
Poznańskich, zostały wyod-
rębnione strefy, w ramach 
których twórcy internetowi z 
łatwością mogli odnaleźć te 
dedykowane ich specjalizacji:
a Marketing internetowy – 
Własne produkty

a Zdrowie – Uroda – Moda 
a Dom – Pasje – Kulinaria
a Fotografia – Instagram 
a Nowe technologie
a Lifestyle – Podróże – Pa-
renting 

– Inluencer LIVE Poznan 
to wydarzenie wieńczące te-
goroczną IX już edycję Dni 
Przedsiębiorczości Poznań. 
Od 8 maja przedsiębiorcy z 
różnym stażem działalności i 
z różnych branż, poszukują-
cy nowych obszarów współ-
pracy, mogli wziąć udział w 
bezpłatnych wydarzeniach 
organizowanych na terenie 
Międzynarodowych Targów 
Poznańskich – Startup Poznań 
2019, Poznań Biznes Part-
ner oraz I LOVE commerce. 

Poszukiwanie inspiracji dla 
rozwoju własnej firmy, źródeł 
finansowania czy partnerów 
dla rozwoju biznesu to obsza-
ry, które Grupa MTP planuje 
strategicznie wspierać również 
w najbliższych latach, udostęp-
niając venue dla spotkań, które 
rodzą biznes – mówi Przemy-
sław Trawa, prezes zarządu 
Grupy MTP. 

W tym roku Inf luencer 
LIVE Poznan było organizato-
rem najważniejszego konkursu 
dla twórców internetowych, 
podczas którego wyłania-
ny jest zwycięzca konkursu 
TWÓRCA ROKU. Najważ-
niejszemu wyróżnieniu dla 
influencerów w Polsce part-
neruje Onet.pl.

Udział w tegorocznym In-
fluencer LIVE Poznan wzięli 
m.in.: Maciej Budzich, Paweł 
Tkaczyk, Michał Szafrański, 
Aleksandra Budzyńska, Kasia 
Mecinski, Maciej Dąbrowski, 
Krzysztof Gonciarz, Abs-
traTV, Beksy, Martin Stankie-
wicz, Ajgor Ignacy, Mrozik, 
Szparagi, Ania Kęska, Artur 
Kurasiński, Kasia Gandor, 
Aleksandra Radomska, Kamil 
Nowak, Karol Paciorek, Janina 
Bak, Ania Makowska, Marcin 
Nowak, Ewa Chojnowska, 

Marta Krasnodębska i wielu 
innych. 

Influencer LIVE Poznan 
to wydarzenie zorganizowa-
ne w ramach IX edycji Dni 
Przedsiębiorczości Poznań. 
Na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich reali-
zowany był cykl 5 wydarzeń 
dedykowanych biznesowi:

Konkurs o tytuł Poznańskiego 
Lidera Przedsiębiorczości 
(Gala finałowa)
a Startup Poznań 2019 
a Poznań Biznes Partner 
a I LOVE Commerce 
a Influencer LIVE Poznan

Laureatami konkursu o tytuł 
Poznańskiego Lidera Przed-
siębiorczości zostali:
a W kategorii Średni przedsię-
biorca: MODERTRANS Sp. z 
o.o. Poznań
a W kategorii Mały przedsię-
biorca: MW CONCEPT Sp. z 
o.o. Poznań
a W kategorii Mikroprzed-
siębiorca: Akademia Słońca 
Krzysztof Frąszczak Poznań
a W kategorii Startup: Travel 
Manager Sp. z o.o. Poznań

Oprac. red. i zdjęcia: Michał Szott
Info: ILP / MTP

Najlepsi twórcy internetowi w Poznaniu 

Po pomnikach ławeczkach 
prezentujących założycieli 
Wszechnicy Piastowskiej 
profesorów Heliodora Świę-
cickiego, Józefa Kostrzew-
skiego, Michała Sobeckiego, 
Stanisława Koziewskiego 
przyszedł czas na uhono-
rowanie studentów. Piąta 
ławeczka prezentująca 
studenta i studentkę stanęla 
przed DS Hanka przy  ul. 
Niepodległości w Poznaniu.

Stąd pomysł, aby kolejną uni-
wersytecką ławeczkę zadedy-
kować właśnie studentom?

 - Stulecie było okazją do 
uczczenia wszystkich, którzy 
współtworzyli UAM przez 
lata jego istnienia - powie-
działa prorektor UAM ds. stu-
denckich prof. Bogumiła Ka-
niewska - W tej społeczności 
ważną rolę odegrali studenci. 
Chcieliśmy w ten sposób przy-
pomnieć i utrwalić pamięć o 
pokoleniach studentów, dać 
wyraz temu jak byli, są i będą 
ważni dla uczelni.

  Autorem projektu jest 
a r tysta rzeźbiarz Roman 
Kosmala, który powiedział 
"Intencją moją rzeźbiąc tę 
parę młodych wchodzących 
w życie dwojga ludzi ukazać 
ich wzajemną relację, wspólne 
być może plany, marzenia 
słowem rodzące się uczucie. 
Nie chciałem aby była to ty-
powa ławeczka stąd obecność 
drugiego granitowego siedzi-

ska aranżującego przestrzeń, 
jednocześnie dającego szansę 
aby się przysiąść przy posta-
ciach. Moim pragnieniem jako 
autora tej kompozycji rzeź-
biarskiej jest aby ten Pomnik 
Studentów żył obecnością 
przy nim studentów. Laptop 
to aktualny znak medialnego 
przekazu. Książka jest po-
nadczasową formą przekazu 
.Umieszczony na jej stronni-
cach tekst autorstwa profesora 
Heliodora Święcickiego jest 
przykazaniem o niezmiernie 
ważnym znaczeniu: Strzeżcie 
się szarzyzny życia, w którym 
nie ma wielkich ukochań 

i słońc wielkich. Wiele w 
tym prawdy i jest namowa 
do kreatywności ,miłości, 
radości słowem namowa do 
życia z pasją. Cokolwiek nie 
przyjdzie działać. Czterolistna 
koniczynka na laptopie ma 
przynosić im szczęście i po-
wodzenie w nauce, trzeba jej 
tylko dotknąć - kończy swą 
mini oracje Roman Kosmala.

  Ławeczkę wykonała pra-
cownia rzeźbiarsko - odlew-
nicza Garstka Studnio S.C 
Piotr Garstka, a fundatorem 
ławeczki jest Fundacja UAM.

Tekst: Krzysztof Wodniczak
Zdj.: Hieronim Dymalski

Ławeczka studencka przed DS Hanka

m Nowy Tomyśl
We wtorek 2 lipca, w Miej-
skiej i Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Nowym Tomyślu 
miał miejsce pokaz gry „WY-
WOŁAJ POWSTANIE z pa-
mięci szklanych negatywów”. 
Trzy stoły graczy - dużo zaan-
gażowania i emocji. Przestrzeń 
sali wystawowej sprzyjała kon-
centracji i zaskakującym stra-
tegiom na wygrane. Twórcą 
gry jest zbąszyńska Fundacja 
TRES, która zajmuje się dzia-
łaniami wspierającymi inicja-
tywy promujące komunikację 
międzykulturową, twórców, 
gromadzenie i udostępnianie 
dóbr kultury, promocję wielo-
kulturowego dziedzictwa Pol-
ski. Realizuje wiele projektów 
artystycznych, edukacyjnych i 
wydawniczych.

Ideą, która przyświecała 
autorom przy budowaniu gry, 
było stworzenie nowocze-
snego medium, które wspo-
może popularyzację pamięci 
Powstania Wielkopolskiego 
zarówno wśród Wielkopolan, 
jak i mieszkańców innych 
regionów. Gra nie jest jednak 
symulatorem walk. Ma, za po-
mocą starej fotografii, przeno-
sić graczy do miejsc, w których 
odbywały się realne działania 

wojenne, pokazywać uczest-
ników w różnych kontekstach 
istotnych dla tamtego czasu 
wojennego. Tu jednak, gracze 
mają całkowity wpływ na bieg 
wydarzeń, który w efekcie 
może się różnić od historycz-
nych rozstrzygnięć.

Narracja zbudowana zo-
stała wokół szklanych nega-
tywów z atelier Constantego 
Sikorskiego - zbąszyńskiego 
fotografa, który stawiał przed 
obiektywem aparatu żołnierzy 
z obu stron politycznej baryka-
dy. Najwyraźniej jednak nie 
traktowali go jako wroga czy 
szpiega - skoro pozwalali foto-
grafować nawet sztaby swoich 
wojsk. Wydaje się, że wojsko-

wi doceniali wagę fotograficz-
nego fachu w trudnych realiach 
wojny. Ciekawostką jest, iż w 
tej grze to FOTOGRAF, a nie 
GENERAŁ rozdaje karty.

Projekt został współfinan-
sowany przez Samorząd Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, 
ze środków Powiatu Nowoto-
myskiego w ramach otwartego 
konkursu ofert 2019 r., a także 
ze środków Powiatu Wolsztyń-
skiego w ramach realizacji 
zadania publicznego.

Jeśli ktokolwiek ma ochotę 
na planszówkę „Z pamięci 
szklanych negatywów wywołaj 
powstanie” może w nią zagrać 
w czytelni nowotomyskiej 
biblioteki. 

WYWOŁAJ POWSTANIE z pamięci 
szklanych negatywów 

Nie ma wyraźnych różnic mię-
dzy żywnością sprzedawaną 
na wschodzie i zachodzie Unii 
Europejskiej mimo tego, że 
niektórzy producenci w iden-
tycznych opakowaniach sprze-
dają różne produkty o różnią-
cym się składzie, wynika z 
raportu opublikowanego dziś 
przez Komisję Europejską.

W raporcie nie stwierdzono 
jednak wyraźnego podziału 
między wschodem i zacho-
dem Wspólnoty, wbrew skar-
gom krajów z regionu Europy 
Środkowo-Wschodniej, które 

informowały o praktykach nie-
których koncernów spożyw-
czych sprzedających żywność 
niższej jakości w państwach 
tzw. nowej Unii.

Fakt, choć na mniejszą skalę
Analiza została przeprowadzo-
na w 19 państwach członkow-
skich na 1380 próbkach 128 
różnych produktów spożyw-
czych. Wynika z niej, że w 9 
proc. przypadków opakowania 
w całej UE miały tożsame ety-
kiety, lecz różniły się składem. 
Kolejne 22 proc. produktów 

posiadało podobnie prezento-
wane opakowania, jednak z 
innym składem.

Komisja Europejska pod-
kreśla jednak, że nie można 
powiedzieć, by w przypadku 
produktów o innym składzie, 
różnice wpływały na jakość 
produktów. Ponadto w badaniu 
nie stwierdzono klucza geogra-
ficznego, wbrew wcześniej-
szym protestom państw z Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej.

Różnice, jeśli występowały, 
dotyczyły głównie zawartości 
mięsa, ryb, tłuszczu lub np. 

słodzików w niektórych pań-
stwach UE. Odpowiedzialny 
za prace Wspólnego Centrum 
Badawczego – instytutu na-
ukowego KE, który przepro-
wadził badanie – węgierski 
komisarz ds. edukacji, kultu-
ry, młodzieży i sportu Tibor 
Navracsis wyraził zadowolenie 
z powodu braku znaczących 
dowodów na istnienie podziału 
między wschodem i zacho-
dem kontynentu. Jednocześnie 
urzędnik Komisji zwrócił 
uwagę na różnice w aż jednej 
trzeciej zbadanych produktów, 

pomimo że „były identyczne 
lub podobnie oznakowane”.

Podwójne standardy
Kwestia podwójnych standar-
dów żywności została nagło-
śniona przed trzema laty, gdy 
państwa Grupy Wyszehradz-
kiej wyraziły obawy dotyczące 
różnej jakości produktów na 
zachodzie Kontynentu (Niem-
cy, Francja, Belgia) w porów-
naniu ze wschodem Europy. 
Zdaniem państw tzw. starej 
Unii to na wschód kontynentu 
miała trafiać żywność gorszej 

jakości.
Obawy państw zostały czę-

ściowo potwierdzone przez 
krajowe instytucje badawcze. 
Tak było np. w 2018 r. Wyniki 
analiz 101 produktów oferowa-
nych konsumentom w Polsce i 
w Europie Zachodniej prze-
prowadzonych przez UOKIK. 
Ujawniono np., że identyczne 
chipsy sprzedawane w Niem-
czech i w Polsce smażono na 
innym oleju: niemieckie na 
słonecznikowym a polskie – na 
palmowym.

Autor: Euractiv

Czy w UE istnieją podwójne standardy przy produkcji żywności?
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W czerwcu br. dokonano 
uroczystego otwarcia placu 
zabaw przy Przedszkolu 
w Kamieńcu. Uroczystość 
poprzedziła część arty-
styczna w wykonaniu dzieci 
przedszkolnych. Została 
także przedstawiona krót-
ka historia Przedszkola w 
Kamieńcu. 

Zaproszeni goście mieli rów-
nież możliwość obejrzenia 
nowego budynku przedszkola. 
Ksiądz Proboszcz poświęcił 
całość powstałej inwestycji i 
życzył wszystkim bezpiecz-
nego pobytu i korzystania 
ze sprzętu na placu zabaw. 

Radość i uśmiech, który towa-
rzyszył dzieciom tego dnia był 
wyrazem wdzięczności tym 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do powstania tak pięknego 
obiektu. Dziękujemy!

Na placu zabaw zamonto-
wano następujące urządzenia: 
dwa urządzenia  zabawowo
-wspinaczkowe, huśtawkę 
wahadłową, dwie huśtawki 
wagowe, huśtawkę „bocianie 
gniazdo”, zestaw linowy i 
piaskownicę. W celu ochro-
ny zdrowia dzieci jako na-
wierzchnię bezpieczną zamon-
towano płyty EPDM. Koszt 
wykonania placu to prawie 
250 tys. zł.

W słoneczną sobotę, 29 czerw-
ca br. odbyła się uroczystość 
z okazji 40-lecia Klubu Pił-
karskiego MLZS – TSG Ka-
mieniec. Udział w niej wzięli 
zaproszeni goście w tym min 
założyciele klubu: Jacek Lem-
bicz i Bogdan Włodarczak, 
byli i obecni trenerzy:  Ryszard 
Mroziński, Andrzej Owsian-
ny, Roman Urban, Radosław 
Urban, Tomasz Gawron, Piotr 
Łuczak i Paweł Brzeskot.

Pojawili się także działa-
cze: Aleksander Michalski, 
Bronisław Pańczak, Iwona 
Juskowiak, Jerzy Papierz, Sta-
nisław Włodarkiewicz, Tadesz 
Gawron oraz Mariusz Hajder.

Spotkanie rozpoczął Prezes 
TSGK Pan Tadeusz Gawron, 
który przywitał serdecznie 
wszystkich przybyłych gości. 
Przedstawił On historię Klubu, 
jego gorsze momenty i przede 
wszystkim sukcesy.

Następnie członek Wielko-
polskiego Związku Piłki Noż-
nej Pan Tomasz Brink,  wręczył 
Srebrne Odznaki - Zasłużony 
dla WZPN, które otrzymali: 
Marcin Otto, Adam Gawron 
oraz Kamil Peterek.

Wójt Gminy Kamieniec Pan 
Piotr Halasz i Przewodniczący 
Rady Gminy Kamieniec po-
dziękowali za zaangażowanie, 
pracę i wkład włożony w rozwój 
sportu na terenie gminy przez 

minione 40 lat. Wyróżnione 
osoby otrzymały pamiątkowe 
statuetki oraz medale z okazji 
40-lecia Klubu.

Na zakończenie uroczystości 
odbył się mecz pamięci upa-
miętniający nieobecnych już 
działaczy, trenerów i piłkarzy: 
Józef Kopaczewski, Zbigniew 
Pawlak, Kazimierz Kaczma-
rek, Piotr Bartkowiak, Rafał 
Stefaniak, Roman Konieczny, 
Przemysław Wapniewski.

Otwarcie placu zabaw

40-lecie Klubu Piłkarskiego MLZS – TSG Kamieniec

28 czerwca 2019 r. minęła 
100. rocznica podpisania 
Traktatu Wersalskiego, 
ostatecznie potwierdza-
jącego wywalczony przez 
Powstańców powrót 
Wielkopolski do Macie-
rzy. Szczególna rocznica 
była okazją do osłonięcia 
trzech „Kopców Wolności”. 
Pierwszemu z nich – po-
święconemu Traktatowi  
Wersalskiemu – patronuje 
Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego. 

Kolejny przywołuje pamięć 
bohaterów z terenu powiatu 
grodziskiego, uczestniczących 
w walkach Powstania Wielko-
polskiego. Patronat nad tym 
kopcem objął Starosta Grodzi-
ski. Trzeci „ Kopiec Wolności” 
upamiętnia Stanisława Jakubo-
wicza urodzonego dnia 5 maja 
1897 w Ujeździe – sierżant 
Wojska Polskiego, uczest-
nik I wojny światowej (1916–
1918), powstaniec wielkopol-
ski (1918–1919), uczestnik 
wojny polsko-bolszewickiej 
(1919–1921), powstaniec śląski 
(1921). Dwukrotny kawaler Or-
deru Virtuti Militari i członek 
Kapituły tego orderu od 1922. 
Patronat nad tym kopcem 
objął Wójt Gminy Kamieniec. 
W środkowym usypie został 
umieszczony „akt erekcyjny” 
podpisany przez Marszałka 
Województwa Wielkopolskie-

go Marka Woźniaka, Starostę 
Powiatu Grodziskiego  Mariu-
sza Zgaińskiego, Wójta Gminy 
Kamieniec Piotra Halasza, 
Członka Zarządu Krajowego 
Towarzystwa Pamięci Powsta-
nia Wielkopolskiego Ryszarda 
Wosińskiego, Sołtysa Wsi 
Ujazd Zbigniewa Olszaka. W 
piątkowej uroczystości poza 
ww. uczestniczyło wielu in-
nych zaszczytnych gości oraz 
mieszkańcy Gminy i Powiatu 
Grodziskiego. Współudział 
Kompani Honorowej 5 Lubu-
skiego Pułku Artylerii z Sule-
chowa, Grupy Rekonstrukcji 
Historycznych „GRATZ”, 
Harcerzy, Pocztów Sztanda-
rowych wzbogacił dostojność 
ceremoniału. 

Odsłonięcie tablic pamiątkowych 
na „Kopcach Wolności”
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Inspiracją tegorocznej IX 
edycji Nocy świętojańskiej 
w Granowie, która odbyła 
się 15 czerwca, był dramat 
Juliusza Słowackiego pt. 
„Balladyna” oraz dwie bal-
lady Adama Mickiewicza: 
„Lilije” i „Świtezianka”.

„Nie ma zbrodni bez kary” 
– to słowno – muzyczno – 
taneczne widowisko, które 
nawiązuje do ubiegłorocznej 
edycji „Nocy kupały”. Po 
wojnie między Słowianami i 
Cyganami, wioska cygańska 
została doszczętnie znisz-
czona, pozostały zgliszcza. 
Słowianom zabroniono zbli-
żania się do spalonej wioski. 
Jednak zakaz zostaje złamany 
przez Młodą Słowiankę… 
Tymczasem pojawia się pięk-
na kobieta – Zło, obudzona 
na zgliszczach dawnej wioski 
cygańskiej. Za jej sprawą 
dojdzie do zdrady.

Zdradzoną przez swego 
ukochanego okaże się Młoda 
Słowianka, która zemści się, 
zabijając rywalkę. Jednakże 
rywalka przeżyje, by dręczyć 
Słowiankę. Ta z kolei popada 
w obłęd, gdy dociera do niej, 
jakiej zbrodni się dopuściła. 
Niewierny kochanek natomiast 
będzie targany wyrzutami 
sumienia, żałując swego po-
stępowania.

W wiosce Słowian cały czas 
trwają przygotowania do nocy 
świętojańskiej. Kobieta – Zło 
to zapomniana Wiedźma Ja-
ruha, która rzuciła klątwę na 
spaloną wioskę. Czarownica 
pod postacią pięknej kobiety – 
Zła, obudzonego przez Młodą 
Słowiankę, postanawia ukarać 
Młodych, Słowiankę za zła-
manie zakazu zbliżania się do 
dawnej wioski cygańskiej oraz 
za zbrodnię, której dokonała, 

a niewiernego kochanka za 
zdradę. Wiedźma sprowadza 
wielką wodę, która pochłania 
Młodych.

Atmosfera wydarzeń, które 
rozgrywają się podczas nocy 
świętojańskiej w wiosce Sło-
wian, spotęgowana jest przez 
złowieszcze kruki, które cały 
czas krążą wokół wioski i nie 
wróżą nic dobrego.

Widowisko pełne grozy, ta-
jemniczości, gdzie przeplatają 
się miłość, zdrada, nienawiść 
i zbrodnia. Ta ostatnia musi 
zostać ukarana, bo jak głosi 
dawne ludowe porzekadło: 
„nie ma zbrodni bez kary”…

Przedstawienie zostało wy-
reżyserowane przez p. Olgę 
Szulc przy współpracy z p. Jo-
anną Karolczak, tańcem i cho-
reografią zajęła się p. Paulina 
Tomczak, taniec młodszych 
dziewczynek przygotowała p. 
Agnieszka Ciesielska oprawę 
muzyczną i nagrania uczniów 
zaaranżował p. Leszek Górka, 
stroje i dekoracje wykonały 
panie: Maria Kocik i Anna 
Gawron – Walica, światło i 
dźwięk zapewniła firma Firma 
C&K,

Serdeczne podziękowania 
kierujemy do p. Natalii Ko-
cik, która wraz z uczniami i 
absolwentami: Antonim Bre-
sch, Piotrem Waszkowiakiem, 
Marcinem Poznaniakiem i 
Martyną Bielawską, przygo-
towała fotorelację.

Ogromne podziękowania 
dla strażaków OSP w Gra-
nowie, którzy co roku pro-
fesjonalnie zabezpieczają 
naszą imprezę i czuwają nad 
bezpieczeństwem naszych 
aktorów.

Chcemy również podzię-
kować Dyrektorowi ZSP 
w Granowie – Ryszardowi 
Grajkowi za wszelkie stara-
nia i wspieranie nas w tym 
ogromnym przedsięwzięciu, 
jakim jest Noc nad stawem 
w Granowie.

W widowisku wystąpi-
ło ponad osiemdziesięcioro 
uczniów Gimnazjum i SP w 
Granowie, którzy w pocie 
czoła w upalne dni przygoto-
wywali się do tego emocjonu-
jącego wydarzenia. Bez nich 
nie byłoby tej magicznej nocy. 
Serdecznie dziękujemy przede 
wszystkim Wam Kochani, jak 
zawsze stanęliście na wysoko-
ści zadania! Jesteśmy z Was 
bardzo dumne!

Joanna Karolczak, Olga Szulc

Noc Świętojańska nad stawem
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Informacja: Wydział Promocji Urząd Miejski Grodzisk Wielkopolski

Gmina Grodzisk Wielko-
polski zakończyła realizację  
projektu „Rozwój i inte-
gracja  systemów  informa-
tycznych  wspierających  
komunikację elektronicz-
ną” nr  RPWP. 02.01.01-
30-0041/16-00,  dofinan-
sowanego  z  Funduszy  
Europejskich - WIELKO-
POLSKI REGIONALNY 
PROGRAM OPERACYJ-
NY NA LATA 2014–2020. 
WNIOSEK O DOFINAN-
SOWANIE W RAMACH 
EUROPEJSKIEGO 
FUNDUSZU ROZWOJU 
REGIONALNEGO. 

Jest to bardzo obszerny projekt 
informatyczny, który bazuje 
na rozbudowie bazy sprzęto-
wej, a także programowej do 
wdrożenia zaawansowanej 
komunikacji elektronicznej 
pomiędzy gminą, a mieszkań-
cami. Gmina Grodzisk Wiel-
kopolski w ramach projektu 
pozyskała 1 435 000,00 zł. Jest 
to bardzo nowatorski projekt w 
skali Polski.

W mieście Grodzisk Wiel-
kopolski została wybudowana 
sieć światłowodowa łącząca 
wszystkie podjednostki Urzę-
du oraz szkoły GRO-NET. 
W/w projekt uzupełnił tę sieć 
o nowoczesne rozwiązania ko-
munikacji sieciowej, systemy 
baz danych, przechowywania 
danych oraz ich zabezpiecza-
nia. Zostały zakupione nowe 
serwery, macierze danych, za-
bezpieczenia sieciowe, zasila-
nie awaryjne, komputery oraz 
urządzenia drukujące i kopiu-
jące. Oprócz części sprzętowej 
administracja samorządowa 
została wyposażona w nowo-
czesne systemy elektronicz-
nego obiegu dokumentów, co 
wraz z integracją z systemami 
dziedzinowymi Urzędu Miej-
skiego zaowocowało powsta-
niem szeregu nowych usług 
cyfrowych, bezpośredniego 
dostępu do swoich podatków i 
opłat lokalnych, a także wielu 
innych usług w komunikacji 
z samorządem grodziskim 
bez wychodzenia z domu.  W 
ramach projektu zostało także 
unowocześnione elektroniczne 
życie przedszkola gminnego, 
mowa tu o nowym systemie 
e-przedszkole, oraz system 
e-szkoła został przeinstalo-
wany i w pełni doposażony 
o wszelkie dostępne moduły.

Realizacja tego projektu po-
zwoli na w pełni elektronicz-
ną komunikację z Urzędem 
Miejskim oraz podjednost-
kami. Pozwoli wejść admini-
stracji samorządowej wraz z 
mieszkańcami w nowy świat 
elektronicznej administracji 
oraz zautomatyzuje niektóre 
jej zasoby. Wszelkie nowości 
oraz udogodnienia jakie będą 
wynikać z w/w projektu oraz 
z jego rozwijania na bieżąco 
będą reklamowane oraz udo-
stępniane do użytku.

Poniżej przedstawiamy do-
kładny opis realizacji projektu:

Jednostki które, biorą udział 
w projekcie: Urząd Miejski , 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
, Szkoła Podstawowa Nr 1, 
Szkoła Podstawowa Nr 2, 
Szkoła Podstawowa Nr 4, 
Szkoła Podstawowa w Grąble-
wie, Szkoła Podstawowa w 
Słocinie, Szkoła Podstawowa 
w Kąkolewie, Szkoła Podsta-
wowa w Ptaszkowie, Centrum 

Usług Wspólnych, Centrum 
Kultury Rondo. 

W ramach 
projektu zakupiono :
a 2 szt. wysoko wydajnych 
serwerów baz danych
a 11 szt. zaawansowanych 
urządzeń zabezpieczających 
klasy UTM
a 12 szt. macierzy dyskowych
a 120 szt. komputerów oso-
bistych
a 10 szt. kserokopiarek kolo-
rowych
a 1 szt. zestawu Wifi
a 2 szt. zestawów awaryjnego 
zasilania.

W ramach projektu 
zakupiono i zainstalowano
a 2 szt. systemu Elektronicz-
nego Obiegu Dokumentów 
wraz z integracja z EPUAP
a 11 szt. systemu Micro Elek-
tronicznego Obiegu Dokumen-
tów wraz z integracją z EPUAP
a 1 szt. systemu e-przedszkole 
wraz z wdrożeniem
a 7 szt. wdrożenia systemów 
e-szkoła w szkołach podsta-
wowych
a integracja systemów EZD 
z systemami dziedzinowymi 
Urzędu
a stworzenie nowej strony 
internetowej Gminy Grodzisk 
Wielkopolski
a stworzenie 30 nowych usług 
elektronicznych oraz utworze-
nie nowego portalu
cyfrowygrodzisk.pl.

Uruchomione 
usługi elektroniczne:
a Deklaracja na podatek rolny
a Deklaracja na podatek od 
nieruchomości
a Deklaracja na podatek leśny
a Informacja w sprawie podat-
ku leśnego
a Informacja w sprawie podat-
ku rolnego
a Informacja w sprawie podat-
ku od nieruchomości

a Odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległości podatko-
wych podatnikom
a Zaświadczenie o figurowa-
niu/ niefigurowaniu w ewi-
dencji podatników podatków 
i opłat lokalnych
a  Wydanie zaświadczenia 
o wielkości gospodarstwa 
rolnego
a Decyzja o uwarunkowaniach 
środowiskowych
a  Zezwolenie na sprzedaż 
napojów alkoholowych
a Jednorazowe zezwolenie 
na sprzedaż napojów alkoho-
lowych
a Oświadczenie o wartości 
sprzedaży poszczególnych 
rodzajów napojów alkoho-
lowych
a Zezwolenie na zajęcie pasa 
drogowego
a  Uzgodnienie lokalizacji 
zjazdu z drogi
a Ustalenie warunków zabu-
dowy
a Zmiana decyzji o warunkach 
zabudowy
a Ustalenie lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego
a Przeniesienie decyzji o usta-
leniu warunków zabudowy na 
innego inwestora
a Wydzierżawienie gruntu 
rolnego lub działki ogrodowej
a Udzielenie dotacji z budżetu 
gminy/powiatu
a Przedłużenie umowy dzier-
żawy
a Zezwolenie na usunięcie 
drzew i krzewów
a Zaświadczenie o przezna-
czeniu działki w miejsco-
wym planie zagospodarowania 
przestrzennego
a Zaświadczenia o niezale-
ganiu z podatkami, opłatami, 
mandatami lub stwierdzające 
stan zaległości
a Zaświadczenie o wielkości 
szacunkowego dochodu z pra-
cy w gospodarstwie rolnym lub 
o wielkości użytków rolnych 
gospodarstwa rolnego.

Pod tym hasłem Gmina Gro-
dzisk Wielkopolski wraz z 
Nadleśnictwem Grodzisk za-
chęca wszystkich do udziału 
w ogólnoświatowym trendzie 
Pick up 5.

Celem akcji jest podniesie-
nie 5 śmieci z lasu i zabranie 
ich ze sobą, by wyrzucić je 
do kosza, tam gdzie ich miej-
sce. Wysiłek żaden, a wpływ 
ogromny.

Mała cegiełka dołożona 
przez każdego z nas może mieć 
ogromne znaczenie.

Nie wiedzieć czemu, mimo 
nielimitowania odbioru śmie-
ci, wciąż na terenie lasów i w 
przydrożnych rowach znajdu-

jemy sterty odpadów.
Zachęcamy do udziału w 

akcji i przesyłanie zdjęć, może 
wspólnie uda nam się oczyścić 

miejscowe lasy z niepotrzeb-
nych śmieci.

Dołącz do Nas
Pick UP 5 !!!!

Rozwój i integracja 
systemów informatycznych 

„Las bez śmieci”

W sobotę, 22 czerwca 2019 
roku, pierwsze trzy ławeczki 
w Parku Miejskim zyskały 
swoich Patronów.

Mamy nadzieję,  że dzięki 
pierwszym Patronom i ko-
lejnym osobom, rodzinom, 
grupom, które zechcą włączyć 
się w naszą akcję, wymieni-
my pozostałe ławki, by nasi 
mieszkańcy i goście mogli  
jeszcze przyjemniej spędzić 
czas w grodziskim parku, 
wśród zieleni, podziwiając 
piękno przyrody.

Trzy pierwsze ławki opa-
trzone zostały tabliczkami: 
Samorządowcy Klubu Gro-
dziska Inicjatywa Społeczna 
VIII Kadencja Rady Miejskiej 
w Grodzisku Wielkopolskim, 

Rodzina Jaciuków, Rodzinie 
Hojanów ku pamięci Gro-
dziszczanom na pożytek- Bur-
mistrz Grodziska Wielkopol-

skiego Piotr Hojan.
Szczegółowe informacje 

dostępne są na stronie www.
grodzisk.wlkp.pl

Pierwsze ławki w Parku Miejskim 
zyskały Patronów
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Opracowanie: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU

W niedzielę 7 lipca 2019 
roku na boisku przy 
świetlicy wiejskiej w 
Borui Nowej od godziny 
14:00 odbywał się bardzo 
ciekawy pokaz kulinarny 
uczestnika programu Ma-
sterChef Mariusza Szweda, 
który wykonał rybną zupę 
tajską. To nie było zwykłe 
gotowanie. 

W przygotowaniu zupy brały 
udział wszystkie zaintereso-
wane osoby. Mariusz Szwed 
organizował konkursy, m.in. 
na jak najszybsze krojenie 
cebuli. Fani programu Master-

Chef mieli możliwość rozmo-
wy z panem Mariuszem o jego 
uczestnictwie w znanym i 
chętnie oglądanym programie. 
Na sam koniec przyszedł czas 
na degustację. Pysznej zupy 
mogli skosztować wszyscy 
uczestnicy imprezy. 

Oprócz pokazu kulinarnego 
przebiegającego pod hasłem 
„Zupy Romana” odbywały 
się również warsztaty mode-
larskie składania latawców. 
Sprzyjająca pogoda pozwoliła 
na puszczanie latawców, dzię-
ki czemu niebo zapełniło się 
kolorowymi modelami. Dla 
dzieci była to ogromna frajda.

W marcu br. rozpoczęte zo-
stały prace związane z prze-
budową ulicy Piłsudskiego. 
Wykonawcą tej dużej gminnej 
inwestycji jest firma Brukpol 
Sp. z o.o. z województwa 
wielkopolskiego. Przebudowa 
podzielona została na dwa 
etapy: I etap to odcinek od pl. 
Chopina do ulicy Jana Pawła 
II, natomiast II to fragment 

drogi od ul. Jana Pawła II do ul. 
W. Broniewskiego. Nawierzch-
nia wykonana zostanie z kostki 
granitowej. Zmodernizowana 
droga będzie miała 6 metrów 
szerokości, powstaną także 
miejsca parkingowe dla samo-
chodów, ciąg pieszo-rowerowy 
oraz chodniki. Koszt inwesty-
cji to 4.453.427,60 zł brutto.

Zupa Romana 
i Święto 
Latawca

Przebudowa ulicy 
Piłsudskiego 22 czerwca nad jeziorkiem 

w Sękowie odbyła się tra-
dycyjna Noc Świętojańska. 
Wydarzenie zainicjowały 
kolorowe animacje dla 
dzieci, pokaz taneczny 
oraz występ zespołu mło-
dzieżowego WezwAni Mai 
Matuszewskiej. 

O godz. 17.00 miało miejsce 
uroczyste otwarcie imprezy. 
Następnie na scenie prezen-
towali się kolejno: Prywat-
nego Ognisko Muzyczne z 
letnim repertuarem, Country 
Zenit, Zespół Pieśni i Tań-
ca Kębłowo oraz Michał 
Zator - niezwykły harfista 
i wokalista, półfinalista 
programu Mam Talent. Pro-
gram artystyczny zamykał 
widowiskowy pokaz tanecz-
ny z ogniem w wykonaniu 
Dance4Balance. Najbardziej 
wytrwali mogli bawić się 
podczas wieczornej zabawy. 
Oczywiście nie zabrakło 
wyplatania i puszczania na 
wodę tradycyjnych wianków 

oraz kolorowych, świecą-
cych lampionów. Organi-
zatorami tego wyjątkowego 
wydarzenia byli Sołtys i 
Rada Sołecka wsi Sękowo 
oraz Stowarzyszenie Sękowo 
Olęderskie. Partnerem od-
powiedzialnym za część ar-
tystyczną był Nowotomyski 
Ośrodek Kultury. Wydarze-
nie zorganizowane zostało 
w ramach Budżetu Oby-
watelskiego Gminy Nowy 
Tomyśl. 

W ramach przetargu 
nieograniczonego Gmina 
Nowy Tomyśl zawarła 
umowę z firmą Q Bruk na 
wykonanie parkingu przy 
ulicy Olchowej. Zakres 
prac objął wybudowanie 
około 100 miejsc parkin-
gowych dla samochodów 
osobowych, kanalizacji 
deszczowej i nowoczesne-
go oświetlenia. Posadzone 
zostaną również drzewa. 
Wartość inwestycji to po-
nad 1 mln złotych.

Noc Świętojańska w Sękowie

Kończy się budowa parkingu przy ulicy Olchowej

4 lipca odbyło się walne zgromadzenie wszystkich 
członków Stowarzyszenia Nowotomyskich Przyjaciół 
Wikliny. Stowarzyszenie zostało założone 31 maja 
br.; jego głównymi celami działalności są promocja 
Gminy Nowy Tomyśl oraz wspieranie nowotomyskich 
plecionkarzy.

Burmistrz wspiera 
nowotomyskich 

plecionkarzy
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m Białystok
Od 31 maja 2017 r. do 28 lu-
tego 2018 r. funkcjonariusze 
Wydziału Postepowań Kontro-
lnych Delegatury Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego w 
Białymstoku przeprowadzili 
kontrolę: określonych przepi-
sami prawa procedur podej-
mowania i realizacji decyzji 
w przedmiocie rozporządzania 
mieniem Wyższej Szkoły Po-
licji w Szczytnie w związku z 
realizacją inwestycji „Wyko-
nanie w formule zaprojektuj 
wybuduj przebudowy strzel-
nicy krytej zlokalizowanej na 
terenie Wyższej Szkoły Policji 

w Szczytnie oraz pełnienie 
nadzoru autorskiego nad jego 
realizacją”.

W trakcie czynności kontro-
lnych stwierdzono m.in., że w 
raportach rocznych za lata 2015 
i 2016 składanych do Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych (po 
zmianie: Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administra-
cji) podano nieprawdę wska-
zując, że dokonano: „Wymiana 
istniejących okładzin podłóg 
na antyrykoszetowe”, podczas 
gdy zastosowano płyty sema-
gowe, z których wykonana była 
podłoga na starej strzelnicy.

27 marca 2018 r. skierowano 
do Ministerstwa Spraw We-

wnętrznych i Administracji  
informację dotyczącą stwier-
dzonych w trakcie kontroli 
nieprawidłowości wnosząc o 
podjęcie stosowanych działań 
przewidzianych w umowach 
zwartych z MSWiA.  

2 kwietnia 2019 r. Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji poin-
formowało, iż w wyniku 
informacji pokontrolnej CBA 
wszczęto postępowanie w 
sprawie zwrotu przez Wyższą 
Szkołę Policji w Szczytnie 
wykorzystanej niezgodnie 
z przeznaczeniem części 
dotacji udzielonej przez Mi-
nisterstwo.

m Kielce
Właścicielka sieci szkół lice-
alnych i policealnych, działa-
jących na terenie województw 
podkarpackiego, małopol-
skiego, świętokrzyskiego i 
śląskiego została zatrzymana 
przez funkcjonariuszy Central-
nego Biura Antykorupcyjnego. 
Śledztwo dotyczy podejrzenia 
wyłudzenia środków pocho-
dzących z subwencji Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej 
oraz bezprawnego wpływania 
na tok prowadzonego śledztwa 
realizowanego pod nadzorem 
Prokuratury Okręgowej w 
Przemyślu

W trakcie prowadzonego po-

stępowania przygotowawczego 
zebrano materiał wskazujący 
na przedkładanie do organów 
samorządowych, będącymi 
dysponentami środków Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej, 
dokumentacji poświadczającej 
nieprawdę w zakresie zarówno 
ilości osób będących słucha-
czami prowadzonych zajęć, jak 
również ich indywidualnego 
w nich uczestnictwa. Wstępne 
ustalenia śledczych wskazują 
na wyłudzenie co najmniej 75 
tys. zł. Zatrzymana kobieta 
usłyszy zarzuty w Prokuratu-
rze Okręgowej w Przemyślu.

W chwili obecnej nadal 
trwają czynności procesowe 
oraz badane są kolejne wątki 

związane z działalnością pla-
cówek oświatowych.

W związku z powyższym 
Delegatura Centralnego Biuro 
Antykorupcyjnego w Rze-
szowie informuje, że osoby 
posiadające wiedzę w zakre-
sie wytwarzania nierzetelnej 
dokumentacji, a zwłaszcza 
składania podpisów potwier-
dzające ich udział w zaję-
ciach, w których faktycznie 
nie uczestniczyli proszone są 
o bezzwłoczny kontakt telefo-
niczny pod numerem telefonu 
(17) 784 37 50 w dni robocze 
w godzinach od 7.00 do 19.00 
do 28 czerwca 2019 roku, lub 
całą dobę pod numerem 800 
808 808.

m Białystok
Kolejna wspólna akcja bia-
łostockiego CBA i olsztyń-
skiego CBŚP. Zatrzymane 4 
osoby. W śledztwie doty-
czącym wyłudzenia lub też 
próby wyłudzenia ponad 
150 milionów złotych.

Funkcjonariusze Delegatury 
Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego z Białegostoku 
wspólnie z funkcjonariuszami 
Wydziału do Zwalczania Zor-
ganizowanej Przestępczości 
Ekonomicznej Zarządu w 
Olsztynie Centralnego Biura 
Śledczego Policji zatrzymali 
4 członków zorganizowanej 
grupy przestępczej. Grupa 
wyłudziła lub też próbowała 
wyłudzić z budżetu państwa 
nienależne zwroty z podatku 
VAT idące w setki milionów 
złotych. Akcja miała charak-
ter ogólnopolski – funkcjo-
nariusze działali na terenie 
województwa śląskiego, dol-
nośląskiego, lubuskiego, wiel-
kopolskiego, mazowieckiego 
oraz opolskiego.

Agenci CBA oraz funkcjo-
nariusze CBŚP przeszukali 

m.in. miejsca zamieszkania 
podejrzanych zabezpieczając 
nośniki danych i dokumentację 
księgową podmiotów wyko-
rzystywanych w przestępczej 
działalności.

Zatrzymani zostaną prze-
wiezieni do siedziby Pod-
laskiego Wydziału Zamiej-
scowego Departamentu ds. 
Przestępczości Zorganizowa-
nej i Korupcji Prokuratury 
Krajowej w Białymstoku, 
gdzie usłyszą prokuratorskie.

Wskazane czynności mają 
związek z prowadzonym 
wspólnie przez Delegaturę 
Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego w Białymstoku i 
Zarząd w Olsztynie Central-
nego Biura Śledczego Policji 
śledztwem nadzorowanym 
przez Podlaski Wydział Za-
miejscowy Departamentu ds. 
Przestępczości Zorganizowa-
nej i Korupcji Prokuratury 
Krajowej w Białymstoku. 
Postępowanie dotyczy dzia-
łającej od stycznia 2015r. 
do grudnia 2016r. na tere-
nie Polski, Niemiec i Esto-
nii, zorganizowanej grupy 
przestępczej mającej na celu 
popełnianie przestępstw w 

tym przestępstw skarbowych 
związanych z narażeniem na 
uszczuplenie i wyłudzeniem 
podatku VAT.

Wspólne działania śled-
czych pozwoliły dotychczas 
przedstawić 18 osobom zarzu-
ty dotyczące wyłudzenia lub 
też próby wyłudzenia ponad 
150 milionów złotych, zaś war-
tość stwierdzonych fikcyjnych 
faktur to ponad 750 milionów 
złotych. Sprawa ma charakter 
rozwojowy, nie wykluczone są 
kolejne zatrzymania.

To nie pierwsza wspólna 
akcja funkcjonariuszy Dele-
gatury CBA w Białymstoku 
oraz Zarządu w Olsztynie 
Centralnego Biura Śledczego 
Policji wymierzona w dzia-
łania godzące w interesy eko-
nomiczne Skarbu Państwa. W 
ramach tego samego śledz-
twa w październiku 2018 r. 
funkcjonariusze CBA i CBŚP 
zatrzymali w Warszawie i 
okolicznych miejscowościach 
4 osoby – członków ustalonej 
grupy przestępczej, którym 
następnie przedstawiono za-
rzuty m.in. udziału w grupie 
przestępczej oraz fałszowania 
dokumentów.

m Wrocław
Funkcjonariusze Wydzia-
łu Postępowań Kontrol-
nych Delegatury CBA we 
Wrocławiu, w okresie od 19 
kwietnia 2018 r. do 27 maja 
2019 r., prowadzili czynno-
ści związane z postępowa-
niem kontrolnym w sprawie 
Przebudowy stadionu 
miejskiego w Świdnicy.

W wyniku zrealizowanych 
czynności ustalono, że pra-
cownicy Zamawiającego nie 
dopełnili obowiązku właści-
wego przygotowania procesu 
inwestycyjnego, a ponadto 
stwierdzono że nadzór nad pra-

cą wykonawców i przebiegiem 
tej inwestycji był realizowany 
w sposób niewłaściwy. W oce-
nie kontrolujących, wskazane 
okoliczności spowodowały, iż 
pracownicy Urzędu przyczy-
nili się do wyrządzenia szkody 
w majątku Gminy o wartości 
nie mniejszej niż 1 409 122,76 
zł brutto.

Ze szczegółowych usta-
leń kontroli wynika m.in., 
że Zamawiający w sposób 
bezumowny zlecił wykona-
nie istotnych modyfikacji w 
projekcie stadionu względem 
szczegółowych parametrów 
tego obiektu, które określono 
w dokumentacji przetargowej i 
umowie zawartej z wykonawcą 

prac projektowych. Powyższe 
było związane z wprowadze-
niem zmian infrastruktural-
nych w parametrach projek-
towanego obiektu w zakresie 
stanowiącym o znaczącym 
obniżeniu jego rzeczywistej 
funkcji, co skutkowało zlece-
niem do zrealizowania obiektu 
w kategorii o trzy klasy niższej 
niż pierwotnie zamawiana. 
Wymaga podkreślenia, że 
Zamawiający w toku czyn-
ności odbiorowych projektu 
nie ujawnił również innych 
okoliczności, które wskazy-
wały że dokumentacja obiektu 
została zrealizowana w sposób 
niezgodny z postanowieniami 
umowy zawartej z wykonawcą.

Funkcjonariusze wydziału po-
stępowań kontrolnych poznań-
skiej delegatury Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego prze-
prowadzili czynności anali-
tyczno – informacyjne dotyczą-
ce sprzedaży nieruchomości o 
powierzchni 41,7807 ha położo-
nej w Jarocinie. Sprzedaż miała 
się odbyć w drodze przetargu 
pisemnego ograniczonego. Jak 
wynika ze studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Miasta i 
Gminy Jarocin, nieruchomości 
te zakwalifikowane zostały 
jako tereny z przewagą obiek-
tów produkcyjnych, składów i 
magazynów oraz usług (tereny 
skoncentrowanej aktywności 
gospodarczej) – z wyłącze-
niem aktywności związanych 
z produkcją rolniczą i obsługą 
rolnictwa. Wbrew treści stu-
dium, władze Miasta i Gminy 
Jarocin zdecydowały się na 
sprzedaż ww. nieruchomości 
na cele rolne, zawężając krąg 
potencjalnych nabywców do 
osób uprawnionych do naby-
wania nieruchomości rolnych, 
zgodnie z ustawą z dnia 1 

kwietnia 2003 roku o kształ-
towaniu ustroju rolnego. Cenę 
wywoławczą za tę nierucho-
mość, położoną w granicach 
Miasta Jarocin, określono na 
3.355.000,00 zł, tj. około 8 
zł/m2.

23 maja 2019 roku, tj. w 
dniu, w którym miała odbyć 
się część jawna przetargu, 
funkcjonariusze udali się do 
Urzędu Miejskiego w Jarocinie 
i uczestniczyli w części jawnej 
przetargu. Wówczas zauwa-
żyli, że koperty zawierające 
oferty zostały już wcześniej 
otwarte przez pracowników 
Urzędu Miejskiego. Przewod-
niczący komisji przetargowej 
wyjaśnił, że otwarcia kopert 
z ofertami dokonano wcze-
śniej, w celu sprawdzenia, czy 
oferenci spełniają warunki 
przetargowe i kwalifikują się 
do uczestnictwa w przetargu.

Jak ustalili funkcjonariusze 
poznańskiej delegatury CBA, 
dokonanie otwarcia kopert z 
ofertami na etapie kwalifiko-
wania oferentów do przetargu 
było sprzeczne z Rozporządze-
niem Rady Ministrów z dnia 

14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości. Wy-
stąpienie takiej sytuacji stwo-
rzyło nadto możliwość wglądu 
w treść oferty i okazję do 
wywierania wpływu na wynik 
przetargu poprzez manipulację 
przebiegiem postępowania np. 
w wyniku korygowania treści 
oferty lub jej profilowania pod 
kątem ofert konkurencyjnych, 
przed oficjalną czynnością 
otwarcia kopert z ofertami. 
W szczególności mogło dojść 
do ujawnienia ceny zawartej 
w ofercie, co godzi w zasadę 
uczciwej konkurencji oraz 
zasadę niejawności ofert przed 
momentem ich otwarcia w 
części jawnej przetargu.

Biorąc pod uwagę ww. oko-
liczności, pismem z dnia 24 
maja 2019 roku, Delegatura 
CBA w Poznaniu wystąpiła do 
Burmistrza Jarocina z wnio-
skiem o unieważnienie ww. 
przetargu. W dniu 28 maja 
2019 roku Burmistrz Jarocina 
wydał zarządzenie w sprawie 
jego unieważnienia.

m Kraków
Agenci CBA z Krakowa za-
trzymali trzy osoby podejrze-
wane o oszustwa na szkodę 
Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. W latach 
2008-2016 miały wyłudzić 
ponad 3 mln zł.

Funkcjonariusze krakow-
skiej delegatury CBA zatrzy-
mali 3 przedsiębiorców z Kra-
kowa. Postępowanie dotyczy 
podejrzenia wyłudzenia w 
latach 2008-2016 ponad 3 
mln zł ze środków unijnych 
pochodzących z programu 

Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości pn. ,,Inno-
wacyjna gospodarka na lata 
2007-2013”. Dofinansowanie 
dotyczyło trzech projektów:
a Utworzenie Centrum Ba-
dawczo-Rozwojowego Prze-
mysłu Motoryzacyjnego.
a Utworzenie Centrum Ba-
dawczo-Rozwojowego Inno-
wacyjnych Technologii Elek-
trotermicznych.
a Nowy wzór użytkowy samo-
czyszczących się kuwet.

Zebrany w trakcie prowa-
dzonego śledztwa materiał 

dowodowy wskazuje, że bene-
ficjenci programu wprowadzili 
PARP w błąd co do wysokości 
kosztów poniesionych przy 
realizacji poszczególnych eta-
pów projektów, tożsamości 
podmiotów faktycznie wyko-
nujących określone świadcze-
nia, zakupu towarów i usług 
oraz posłużyli się poświad-
czającymi nieprawdę i nierze-
telnymi dokumentami.

Zatrzymane przez CBA 
osoby zostaną doprowadzone 
do Prokuratury Okręgowej w 
Krakowie, gdzie zostaną im 
przedstawione zarzuty.

m Lublin
Pomiędzy 11 grudnia 2018 r. 
i 8 maja 2019 r. funkcjona-
riusze lubelskiej delegatury 
Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego prowadzili kontrolę 
w Starostwie Powiatowym w 
Puławach. Sprawdzali prawi-
dłowość  realizacji zadania pn. 
„Stworzenie Systemu Informa-
cji Przestrzennej w Powiecie 
Puławskim” dofinansowanego 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2007-2013 
w ramach Działania 4.1 Społe-
czeństwo informacyjne.

W wyniku przeprowadzonej 

kontroli ustalono, że osoby od-
powiedzialne za końcowy od-
biór przedmiotu zamówienia 
publicznego pn. „Budowa Sys-
temu Informacji Przestrzen-
nej w Powiecie Puławskim” 
dokonując w dniu 30 grudnia 
2015 r. protokolarnego odbio-
ru końcowego ww. zadania, 
pomimo istotnych wad unie-
możliwiających jego prawi-
dłowe działanie, potwierdzili 
nieprawdę co do rzeczywistego 
stanu realizacji Systemu Infor-
macji Przestrzennej Powiatu 
Puławskiego na dzień odbioru 
końcowego i w konsekwen-
cji spowodowali zaniechanie 
naliczenia należnej za okres 

od 30 grudnia 2015 r. do 15 
maja 2016 r., tj. 138 dni, kary 
umownej w kwocie blisko 1,5 
mln złotych na szkodę interesu 
publicznego.

W związku z powyższym 23 
maja 2019 r. Biuro skierowało 
do Prokuratury Okręgowej 
w Lublinie zawiadomienie o 
uzasadnionym podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa prze-
kroczenia uprawnień przez 
funkcjonariuszy publicznych, 
działania na szkodę interesu 
publicznego w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej lub oso-
bistej, a także poświadczenia 
nieprawdy w dokumentach 
urzędowych.

Kontrola CBA w Narodowym 
Centrum Badań i Rozwoju 
zakończona skierowaniem 
zawiadomienia o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa do 
Prokuratury Okręgowej w 
Warszawie. 

Funkcjonariusze Departa-
mentu Postępowań Kontrol-
nych Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego przeprowadzili 
od 16 lipca 2018 roku do 16 
kwietnia 2019 roku kontrolę w 
Narodowym Centrum Badań i 
Rozwoju. Postępowanie doty-
czyło wybranych procedur po-
dejmowania i realizacji decyzji 
w przedmiocie wsparcia finan-
sowego oraz rozporządzania 

mieniem przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwojuw 
latach 2012 - 2018, w szcze-
gólności zawarcia i realizacji 
umowy o wsparcie publiczno
-prywatne dla komercjalizacji 
wyników prac badawczych i 
rozwo jowych z udziałem fun-
duszy inwestycyj nych kapitału 
wysokiego ryzyka przeprowa-
dzanej jako projekt pilotażowy 
BRIdge VC, wdrażany przez 
NCBiR.W związku z wynika-
mi kontroli CBA skierowało 
pod koniec maja  do Prokura-
tury Okręgowej w Warszawie 
zawiadomienie o uzasadnio-
nym podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przekroczenia 

uprawnień i niedopełnienia 
obowiązków służbowych przez 
byłego zastępcę dyrektora 
Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju. Zawiadomienie 
związane jest z zawarciem 6 
kwietnia 2016 r. przez NCBiR 
umowy na kwotę 110 mln zł. 
Zgodnie z ustaleniami kon-
trolerów CBA umowa została 
podpisana na niekorzystnych 
dla NCBiR warunkach finan-
sowych i organizacyjnych,  
z pominięciem procedury 
konkursowej.26 czerwca 2019 
r. prokuratura wszczęła w tej 
sprawie śledztwo i powierzyła 
czynności delegaturze war-
szawskiej CBA.

Kontrola w Wyższej Szkole Policji 

Zatrzymany przedsiębiorca Uderzenie w „Mafię VAT-owską”

Kontrola przebudowy stadionu

Unieważnienie przetargu w Jarocinie

Ponad 3 mln zł wyłudzone z PARP

Kontrola w Starostwie  w PuławachZawiadomienie po kontroli w NCBiR
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Minęło pięć lat od prawo-
mocnego wyroku i ostatnia 
żona Czeslawa Niemena 
Wydrzyckiego przypomniała 
sobie o moim istnieniu  i za 
pomocą poznańskiej kancela-
rii adwokackiej próbuje 
ponownie się ze mną 
„procesować”. 
Sąd Apelacyjny 
zastosował do 
Stowarzyszenia 
Muzycznego 
Brzmienia - 
założonego przez 
Czesława Nieme-
na Wydrzyckiego 
i niżej podpisanego 
- wyrok finansowy. 
Ale SM Brzmienia nie mialo 
nigdy, nie ma żadnego ma-
jatku - i dlatego likwidator 
musiał je rozwiązać i ogłosić 
udpadłość. Ta osoba wchodzi 
do nieznanej mi gry, trudno 
też przwidzieć jakie będzie 
stosowała zasady. Znowu 
prowokuje i będzie mnie 
zachęcać do spacerów po są-
dowych krużgankach. Czym 
to jest spowodowane ? Może 
nie może mi wybaczyć duże-
go zainteresowania w Polsce 
Faridy. Ale żeby być aż tak 
zazdrosną o ...nieboszcyka 
? Dbam o swoje zdrowie, bo 
jakakolwiek walka racjonal-
ności z fanaberiami nie ma 
szans.       

 W odpowiedzi na zobo-
wiązania Sądu do złożenia 
odpowiedzi na POZEW :
1/  kwestionuję roszczenie 
w całości, tak co do zasady i 
wysokości,
2/ wnoszę o oddalenie po-
wództwa w całości i zasą-
dzenie od powodki na rzecz 
pozwanego ksztów postepo-
wania,
3/ wnoszę o dopuszczenie i 
przeprowadzenie nastepują-
cych dowodów:
  a) przesłuchanie pozwane-
go na okoliczność sytuacji 

finansowej Stowarzyszenia 
Muzycznego Brzmienia w 
dacie likwidacji, braku winy 
pozwango w niezaspokojeniu 
roszczeń powódki, braku 
związku przyczynowo - 

skutkowego pomiędzy 
działaniami pozwa-

nego jako likwida-
tora, a niezaspo-
kojeniu roszczeń 
powodki.
  b) dowody do-
kumentów wnio-
sku o likwidacje 

stowarzyszenia i 
protokół Zarądu o 

likwidacji stowarzy-
szenia.

  c) wnoszę o przeprowadze-
nie dowodów dokumentów w 
aktach KRS nr 0000199957 
likwidowanego stowarzy-
szenia.
                                                                      
UZASADNIENIE
 Po pierwsze wskazuje, że 
likwidator Stowarzysnia 
Muyzcnzego Brzmienia ani 
Zarząd stowarzyszenia pra-
cujący społecznie nie ponosi 
osobistej odpowiedzialnośći 
finansowej za nieuregulowa-
ne zobowiązania finansowe.
 Po drugie wskazuje, że nie 
ma podstaw do uznania, 
że moja działalność - jako 
likwidatora stowarzysze-
nia - w jakikolwiek sposob 
przyczyniły się do niezaspo-
kojenia roszczeń powódki. 
Stowarzyszenie Muzyczne 
Brzmieenia od poczatku 
działania miało na celu pro-
pagowanie muzyki i opieralo 
się o społeczną działalność 
członków, a Czesław Niemen 
Wydrzycki, mąż powódki był 
od samgo poczatku powsta-
nia stowarzyszenia prezesem 
honorowym.
  
W związku z powyższym 
stowarzyszenie n i g d y nie 
posiadało własnego majątku, 
w tym członkowie stowa-

rzyszenie nie płacili składek 
członkowskich. Stowarzysze-
nie działało wylącznie non 
profit, a jedyne finansowanie 
pochodziło z okazjonalnych 
dotacji celowych. wszytkie 
otrzymane dotacje celowe 
zostały przeznaczone na 
określone przedsięwzięcia i 
w całości i w terminie rozli-
czone z dotującymi.
    
Pozwany przyznaje, że we 
wrześniu 2014 r. zapadł 
wyrok, na który powołuje się 
powód. Ponieważ roszczenia 
powołane w tym wyroku były 
jedynym zobowiązaniem 
stowarzyszenia, a Stowarzy-
szenie Muzyczne Brzmienia 
nie miało środków, ani 
możliwości, aby takie środki 
pozyskać Zarząd stowarzy-
szenia  podjął jedynie słuszną 
decyzję o likwidacji.
  
Jako ustanowiony likwidator 
stowarzyszenia likwidację 
przeprowadziłem z wymo-
gami i w możliwie najszyb-
szym czasie. Z uwagi na 
wspomniany brak majątku 
stowarzyszenia niemożliwe 
było zaspokojenie roszczeń 
powódki, a stowarzyszenie 
nigdy innych wierzycieli nie 
miało.
  
Złożony wniosek o likwi-
dację był niewątpliwie 
prawidłowy, gdyż Sąd wydał 
postanowienie o likwidacji 
stowarzyszenia bez za-
strzrezeń. W sytuacji braku 
jakegokolwiek majątku sto-
warzysznie przez cały okres 
jego dzialalności czynności 
likwidatorskie nie miały 
i  nie mogly mieć żadnego 
wpływu na niezaspokojenie 
roszczeń powódki.
  
W związku z powyższym 
wnoszę raz jeszcze o oddale-
nie powództwa. .
  Krzysztof Wodniczak 

Felieton Wodniczaka
Po raz 23 w dniach 19 i 20 
lipca Ciecchocinek stanie 
się stolicą romskiej muzyki. 
A to wszystko za sprawą 
Don Vasyla, który jest nie-
strudzonym orędownikiem 
szeroko pojętej muzyki 
etnicznej. Dlatego zaprasza 
do udziału w tym festiwalu 
solistów i zespoły z róż-
nych stron Europy, aby dla 
wyrobionej publiczzności 
rozsmakowej w romskich 
rytmach zaprezentować 
swój najwartościowy reper-
tuar.

Motto tegorocznego festiwalu 
możę sisę niektórym wydać 
przewrotne DO TAŃCA I DO 
RÓŻAŃCA, ale jest w tym 
głębszy sens. Bowiem wyko-
nawcy zaprezentują programy i 
taneczne i z przesłaniem, takie 
mające uwielbienie i muzyke 
contemporary christian music 
czyli współczesną muzykę 
chrześcijańską. Tak szeroki re-
pertuar zaprezentują zaprosze-
ni przez Don Vasyla soliści i 
zespoły m.in.Elza, Sara Texti-
keraa, Elena Łukawska, Moni-
ka Bagarova,  IvanessaDziani, 
Wasyl Junior, Darek Kordek, 
Krzysztof Kasa Kasowski, 
Jan Bending, Andrzej Jagiełło, 
Tobi King,  Daniel, Sebi, A 
Power, Mersztain Trio, Bracia 
Milov,Tsiaj Sila,  Mersztain 
Trio, Romanca, Dusi Band, 
Dawid Band, Bałkan Express, 
Cygańskie Książęta, Teatr 
Roma i oczywiście Don Vasyl 
i Cygańskie Gwiazdy.

  W latach osiemdziesiątych 
XX wieku Gorzów Wielkopol-
ski stał się stolicą polskiego 
reggae, za sprawą cyklicznych 
imrez Reggae nad Wartą. 
Ale tez pojawiła się w tym 
mieście silna reprezentacja 
zespołów uprawiających inną 
stylistykę opartą na folklorze 
muzyki cygańskiej. Spirytus 
movens ciechocińskich festi-

wali Don Vasyl pochodzi z 
królewskiej rodziny Cyganów 
wielkomiejskich z dynastii 
Baro Szero (Wielka Głowa). 
Urodził się w Łodzi w parku 
na Arturówku, gdyż miasto to 
znalazło się akurat na drodze 
cygańskiego taboru. Jego oj-
ciec Jan wychował się w Łodzi, 
matka pochodziła z Warszawy. 
Przez jakiś czas mieszkał w 
Gorzowie Wielkopolskim, 
gdzie wychowywał się u boku 
słynnej cygańskiej poetki Pa-
puszy. Potem przeprowadził 
się do Włocławka, a obecnie 
mieszka na stałe w Ciecho-
cinku na Kujawach. Na scenie 
występuje od 12. roku życia. 
Od 1984 śpiewa z własnymi 
zespołami. W 1987 założył 
zespół artystyczny Don Vasyl 
i Roma, który zmienił później 
nazwę na Don Vasyl i Cygań-
skie Gwiazdy. 

 O zaproszonych na festiwal 
artystach tak mów i” takcy 
instrumentaliści czują każdy 
rodzaj frazy, wiedzą z jakim 
smakiem i rozmachem grają, 
a przede wszystkim propo-

nują dobrą tradycję muzyki 
cygańskiej w odświeżonej 
formie przetworzonej przez 
ich młodość, zapał i wspólne 
rozumienie muzyki w dur i 
moll.

Don Vasyl jest organiza-
torem i pomysłodawcą Mię-
dzynarodowego Festiwalu 
Piosenki i Kultury Romów 
odbywającego się nieprzerwa-
nie od 1997. Ale ma licznych 
, wspierających go współpra-
cowników. W tym roku będą 
to - prowadzący koncerty 
Anna Popek i Dziani, reżyser 
tv Boleslaw Pawica, kierownik 
literacki Marek Waszkiewicz, 
(prezes ZG Związku Literatów 
Polskich) ,, kier, muzyczni 
Arkadiusz Gołąbek i Vasyl 
Junior, vicedyrektor Agniesz-
ka Szmidt,  kier. organizacyjni 
-Waldemar Szmidt, Marian 
Siwak, Ignac Racz..Patronami 
medialnymi są TVP, Radio 
PIK oraz Super Express.

Informację o rezerwacji 
biletów i sprzedaż biletów  
można uzyskać pod numerem 
telefonu - 503 478 499.

Zaproszenie do Ciechocinka

W ramach lubianej przez 
widzów Festiwalu sekcji 
„Historie kina” pokażemy 
znakomite filmy należące 
do kanonu klasyki filmo-
wej, po raz kolejny zabie-
rając widzów w podróż po 
historii X Muzy. Motywem 
przewodnim tej części 
programu będą w tym roku 
“Inne światy”.

“Prezentowane filmy tema-
tycznie krążyć będą wokół 
poszukiwania nowych lep-
szych światów (także tych 
prywatnych, w które uciekają 
bohaterowie), rozmaitych prób 
zmiany rzeczywistości oraz 
pytania o to, co dzisiaj miał-
by znaczyć nowy wspaniały 
świat” - tak o sekcji “Historie 
kina” mówi Joanna Łapińska, 
Dyrektor Programowa Festi-
walu Transatlantyk.

W sekcji „Historie kina” po-
kazanych zostanie trzynaście 
starannie wyselekcjonowa-
nych filmów zrealizowanych 
pomiędzy latami 60. a począt-
kiem bieżącej dekady. Zdoby-
cie praw do prezentacji części 
z nich wymagało od programe-
rów Festiwalu pomysłowości, 
sprytu i dużych pokładów 
cierpliwości. Efektem wielo-
miesięcznych przygotowań jest 
sekcja pełna wybitnych filmów 
w całego świata.

 Pokaz filmu „Pod skórą” 
(„Under the Skin”, Wielka 
Brytania, USA, Szwajcaria 
2013) w reżyserii Jonathana 
Glazera będzie wyjątkową 
okazją do zobaczenia tej opo-

wieści o niebezpiecznej, śmier-
cionośnej kobiecie (Scarlett Jo-
hansson) na wielkim ekranie. 
Film nie był prezentowany w 
polskich kinach, a szkoda, bo 
oparta na powieści Michela 
Fabera produkcja z miejsca 
uznana została za współczesny 
klasyk gatunku sci-fi i arty-
styczną rewelację.

Jednym z wydarzeń w ra-
mach tej sekcji będzie niewąt-
pliwie pokaz filmu w reżyserii 
nieżyjącej już legendy kana-
dyjskiego kina Jean-Clau-
de’a Lauzona, czyli „Léolo” 
(Francja, Kanada 1992). Film, 
którego producent z zasady 

odmawia zgody na pokazy, 
wyjątkowo zobaczyć będzie 
można w Łodzi podczas Tran-
satlantyku! Poprzez niesza-
blonową ścieżkę muzyczną 
i czytane zza kadru zapiski 
dwunastoletniego chłopca 
“Léolo” wciąga widzów w 
sam środek osobliwych zda-
rzeń, które są mieszanką jego 

doświadczeń oraz ukrytych 
lęków i fantazji.

Kolejnym filmem zdobytym 
dzięki wielomiesięcznym sta-
raniom, uporowi i dużej ilości 
szczęścia będzie pełna groteski  
komedia serbskiego ekscentry-
ka i skandalisty Dušana Ma-

kavejeva – „Czarnogóra, czyli 
perły i wieprze” („Montenegro 
eller Pärlor och svin”, Szwecja 
1981). To niezwykły pean na 
cześć społecznych wyrzutków, 
film o poszukiwaniu wolności, 
a zarazem feministyczna i zwa-
riowana historia Amerykanki 
Marilyn, żony szwedzkiego 
biznesmena, której coraz dziw-
niejsze zachowanie prowadzi 
ją wreszcie do szemranego 
klubu nocnego prowadzonego 
przez imigrantów z Jugosławii, 
gdzie  daje się porwać szalonej 
i bezpruderyjnej  atmosferze 
tego miejsca.

Tegoroczna sekcja „Historie 
kina” to także „Hiroszima, 
moja miłość” Alaina Resnais 
(„Hiroshima mon amour”, 
Francja 1959) - przełomowe 
dzieło francuskiej Nowej Fali 
opowiadające o romansie po-
między francuską aktorką 
kręcącą film w Hiroszimie 
a Japończykiem, którego ro-

dzina zginęła w wyniku wy-
buchu bomby atomowej. To 
również młodszy o ponad 
dekadę film „Życie rodzin-
ne” (Polska 1971) Krzysztofa 
Zanussiego. Reżyser będzie 
gościem Festiwalu. Widzowie 
będą mogli spotkać się z tym 
wybitnym, świętującym w tym 
roku 80. urodziny oraz 60. 
rocznicę debiutu reżyserskiego 
twórcą. „Życie rodzinne” jest 
słodko-gorzką wiwisekcją 
relacji między pokoleniem 
przedwojennych kapitalistów 
a ich dziećmi. Temat konte-
stacji obowiązujących norm 
podejmuje z kolei „Jeżeli…” 
(„If…”, Wielka Brytania 1968) 
Lindsaya Andersona - obraz 
narastającego buntu młodych 
uczniów elitarnej brytyjskiej 
szkoły. Idealnie wpisał się 
on w radykalne nastroje roku 
1968 i na stałe wszedł do ka-
nonu wywrotowych filmów 
wymierzonych przeciwko ma-

razmowi status quo. Jednym 
z ostrzejszych społecznym 
manifestów młodych twórców 
pozostaje też wciąż boleśnie 
aktualna „Nienawiść” („La 
haine”, Francja 1995) w re-
żyserii Mathieu Kassovitza. 
To jeden z najważniejszych 
francuskich filmów ostatnich 
dekad, opowieść o kilkuna-
stu godzinach z życia trzech 
kumpli imigranckiego po-
chodzenia zamieszkujących 
biedne przedmieścia Paryża, 
w których trwają brutalne 
starcia z policją. To portret 
pozbawionego perspektyw 
świata pełnego przemocy oraz 
opowieść o podzielonej i opar-
tej na nierównościach Europie.

Ponadto w sekcji “Historie 
kina” będzie można zobaczyć: 
„Synekdochę, Nowy Jork” 
(„Synecdoche, New York”, 
USA 2008) w reżyserii Char-
liego Kaufmana, czyli współ-
czesny klasyk amerykańskiego 
kina niezależnego; arcydzieło 
tajwańskiej Nowej Fali „I raz, 
i dwa” („Yi yi”, Węgry 2000) w 
reżyserii Edwarda Yanga; na-
kręconą z wielką delikatnością 
„Miłość” („Szerelem”, Węgry 
1971) w reżyserii Károly Mak-
ka; „Mrożony peppermint” 
(„Peppermint Frappé”, Hiszpa-
nia 1967) – przełomowy film 
Carlosa Saury; legendarnego 
„Taksówkarza”(„Taxi Driver”, 
USA 1976) w reżyserii Marti-
na Scorsese oraz poruszające 
i melancholijne „Trzy” („Tri, 
Jugosławia 1965) w reżyserii 
Aleksandra Petrovića.

Krzysztof Wodniczak

Festiwal „Historie kina”

Jednym z wydarzeń w ramach tej sekcji będzie 
niewątpliwie pokaz fi lmu w reżyserii nieżyjącej 
już legendy kanadyjskiego kina Jean-Claude’a 
Lauzona

„Jednym z wydarzeń w ramach tej sekcji będzie „Jednym z wydarzeń w ramach tej sekcji będzie „niewątpliwie pokaz fi lmu w reżyserii nieżyjącej „niewątpliwie pokaz fi lmu w reżyserii nieżyjącej 
już legendy kanadyjskiego kina Jean-Claude’a „już legendy kanadyjskiego kina Jean-Claude’a „

doświadczeń oraz ukrytych 

„
doświadczeń oraz ukrytych 

„
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Blisko 400 miejsc czekało 
na fanów bluesa i parowo-
zów. 5 i 6 lipca na tory wy-
jechał z Dworca Letniego w 
Poznaniu specjalny pociąg, 
który zawiózł uczestników 
27. Blues Express do Za-
krzewa w powiecie złotow-
skim, które zamieniło się w 
scenę koncertową. 

Jak mówił Marszałek Marek 
Woźniak, patron honorowy 
festiwalu, nowością będzie 
powrót na starą trasę po mo-
dernizacji, prowadzącą przez 
Rogoźno i Piłę. „Ten festiwal 
jest wydarzeniem wyjątko-
wym, bo 150 km bluesa na 
torach to gratka zarówno dla 
miłośników bluesa, jak i po-
dróży blisko 500 tonowym 
składem pod parą. Wiedząc, 
jakim cieszy się powodzeniem, 
po raz kolejnym wsparliśmy fi-
nansowo tę muzyczną pozycję 
obowiązkową każdego lata”, 
podkreśla Marszałek.

Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego przeznaczył 
w tym roku na organizację 
festiwalu 125 tysięcy zło-
tych. Wydarzenie wsparł także 
Powiat Złotowski i Gmina 
Zakrzewo. Pomysłodawca 

wydarzenia, Henryk Szopiński 
wspominał z kolei o szerokim 
wachlarzu artystów, od tych 
mniej znanych, po występy 
gwiazdorskie. Zwraca uwagę 
ma specjalny projekt Cugow-

ski/Lipina/Szopiński, który 
uświetni koncert finałowy. 5 
lipca czekały miłośników blu-
esa koncerty w Pile, a 6 lipca o 
godz. 11. 04 z Dworca Letnie-
go w Poznaniu do Zakrzewa 
wyruszył Bluesowy Express. 
Na stacjach zagrły: ZVA 12-28 
(Poznań), Cotton Wing (Ro-
goźno), Danny Boy Experience 
(Chodzież), Blueberry Hill 
(Piła), Forsal (Krajenka), Blues 
Menu (Złotów), Blues Junkers 
(Zakrzewo).

  O godz. 18.50 pociąg dotarł 
do Zakrzewa. Tam, w leśnym 
amfiteatrze, o godzinie 19.00 
rozpoczął się Koncert Finało-
wy. Poza wspomnianym triem 
wystąpili John F. Klaver Band 
(Holandia), Kraków Street 
Band, Pokój nr 3 Two Drums, 
The Road Dogs (Białoruś), 
Blues Flowers i Rapaholin. Po 
Koncercie Finałowym, 7 lipca 
o godz. 3.25 pociąg zabrał 
uczestników Blues Expressu w 
drogę powrotną do Poznania.

A.P.P

Utwory polskich kompozyto-
rów i muzyków złożyły się na 
poniedziałkowy ( 24 czerwca) 
koncert zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Poznański 
Chór Nauczycieli im.Igna-
cego Jana Paderewskiego, z 
okazji obchodów 100 lecia 
Zwycięskiego Powstania Wiel-
kopolskiego, 100 rocznicy od-
zyskania przez Polskę Niepod-
ległości, 100-lecia podpisania 
Traktatu Wersalskiego, 80-le-

cia wybuchu II Wojny Świa-
towej, 75 rocznicy Powstania 
Warszawskiego i 40 Rocznicy 
Pierwszej Pielgrzymki Jego 
Świątobliwości Jana Pawła II 
do Ojczyzny.

Zebrani wypełnil i Salę 
Białą Urzędu Miejskiego w 
Poznaniu ( tę samą, w której 
koncertował Fryderyk Cho-
pin) _ do ostatniego miejsca. 
Kapela Zza Winkla zapre-
zentowała fragmenty nowego 

programu przygotowanego 
z okazji doniosłych rocznic 
przypadających w 2019 roku. 
Poznański Chór Nauczycieli 
zresztą wspomógł ją w jed-
nym z utworów, aby przejść 
następnie do swojej twórczości 
wykonując pieśni historyczne 
i patriotyczne. Jak się okazuje 
Chopin, Nowowiejski czy 
Moniuszko potrafią w prze-
piękny sposób wypełnić każdy 
koncert artystyczny.

Słuchacze uczestniczyli i w 
wykonaniu dwóch premiero-
wych utworów przygotowa-
nych na Jubileusz 88 Urodzin 
Lecha Konopińskiego. Jego 
dwa utwory poetyckie „Za 
Wolność” i „Dni Chwały” w 
wykonaniu Chóru przemieniły 
się w cudowne oratoria. Kon-
cert zakończyło odśpiewanie 
ulubionych pieśni Jana Pawła 
II „Abba Ojcze” i „Czarna 
Madonna.”( KAZ)

KORN ogłosili właśnie szcze-
góły nowego, długo ocze-
k iwanego a lbumu “THE 
NOTHING”, który swoją 
premierę będzie miał już 13 
września. Jednocześnie zespół 
zaprezentował pierwszy utwór 
zwiastujący nowe wydaw-
nictwo – „You’ll Never Find 
Me”, który jest już dostępny 
we wszystkich serwisach stre-
amingowych. Album wypro-
dukował natomiast zwycięzca 
Grammy Nick Raskulinecz. 
Wokalista zespołu, Jonathan 
Davis tak tajemniczo mówi o 
nowym albumie:

„Głęboko wewnątrz Ziemi 
żyje nadzwyczajna siła. Tylko 
nieliczni są świadomi wiel-

kości/ważności i znaczenia 
tego miejsca, gdzie dobro/zło, 
ciemność/jasność, błogość/
cierpienie, strata/zysk oraz 
nadzieja/rozpacz istnieją jako 
jedność, wyrywając  nam każ-
dy moment z naszego życia. 
Jest to miejsce, gdzie jasne i 
ciemne moce przytwierdzają 
się do naszej duszy i wpływają 
na nasze emocje, wybory, po-
strzeganie i w końcu na całe 
nasze istnienie. Jest to małe 
królestwo i jedyne miejsce, 
gdzie istnieje balans pomiędzy 
tymi dynamicznymi siłami 
– gdzie dusza znajduje swoje 
schronienie. Witajcie w THE 
NOTHING”

Krzyszztof Wodniczak

27. Festiwal Blues Express

Polsko Ojczyzno Moja

KORN  nowy album
Operetta! Żyjesz w Matrixie 
przeniosła publiczność mu-
zycznego finału Malty w świat 
wielkich musicali m.in. Hair, 
Kotów, Halki czy kultowych 
utworów ABBY i Maanamu. 
Specjalne wizualizacje do 
największych przebojów – An-
dré Rieu, Johanna Straussa I i 
Johanna Straussa II, Jacques 
Offenbacha, Andrew Lloyd 
Webbera, Galt MacDermota 
przygotowała Alicja Biała. 
Za aranżacje odpowiadał Ma-
teusz Holak. O godz. 21:00 
usłyszeliśmy i zobaczyliśmy, 
co łączy te na pierwszy rzut 
oka wykluczające się światy 
muzyczne.

Od wielu lat tradycją Malta 
Festival Poznań są niebileto-
wane koncerty odbywające się 
w plenerze, które wieńczą wie-
le dni artystycznych wrażeń. 
Zawsze przyciągają tysiące po-
znaniaków i stają się ważnym 
wydarzeniem w życiu miasta. 
W tym roku było to połącze-
nie operetkowo-musicalowej 
klasyki ze współczesnymi 
utworami ABBA, Maanamu 
czy Portishead.

Watch the Video
Aranżacje utworów, specjal-
nie na Operettę, przygotował 
Mateusz Holak. Obok niego 
na scenie pojawili się: don-
GURALesko – polski raper i 
producent muzyczny, Justyna 
Szafran – aktorka i piosen-
karka, na stałe związana z Te-
atrem Muzycznym Capitol we 
Wrocławiu, Emose Katarzyna 
Uhunmwangho – piosenkarka 
i aktorka o niezwykłej barwie i 
skali głosu, Andrzej Donarski 
– znany z zespołu MR. ZOOB, 

Marta Mazurek – gwiazda 
filmu Córki dancingu, a tak-
że Michał Kocurek – aktor 
poznańskiego Teatru Nowego. 
Nie zabrakło również klasyki! 
Orkiestra Collegium F pod ba-
tutą Marcina Sompolińskiego 
wykonała na nowo dobrze 
znane przeboje muzyki ope-
retkowej.

Wszystko zilustrowały spo-
łeczno-polityczne wycinanki 
Alicji Białej. Kolaże były 
ilustracjami do wydanej na 
początku roku antologii wier-
szy Marcina Świetlickiego 
Polska. Wiązanka pieśni pa-
triotycznych. Jedna z grafik, 
na której znalazły się kobiety 
w tradycyjnych staropolskich 
strojach na tle blaszanego 

kontenera z graffiti Żyjesz w 
Matrixie, stała się nie tylko wi-
zualną zapowiedzią, ale także 
tytułem wydarzenia. Alicja 
Biała, specjalnie na koncert, 
przygotowała nowe grafiki, 
które były komentarzem do 
finałowych piosenek. Scena-
riusz i prowadzenie: Michał 
Merczyński..

Krzysztof Wodniczak

Najpiękniejsza Operetta! 
Żyjesz w Matrixie

Od wielu lat trady-
cją Malta Festival 
Poznań są niebileto-
wane koncerty odby-
wające się w plenerze 
, które wieńczą wie-
le dni artystycznych 
wrażeń.

„wane koncerty odby-„wane koncerty odby-
wające się w plenerze „wające się w plenerze „, które wieńczą wie-„, które wieńczą wie-
le dni artystycznych 

„
le dni artystycznych 
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W maju 2018 r. na terenach 
zielonych należących do 
Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Poznaniu odbywała 
się impreza plenerowa o 
nazwie Agronalia. Tematem 
przewodnim festiwalu były 
ostatnie hity wywodzące 
się z gatunku muzyki disco 
polo. Przypomnijmy, że 
wówczas doszło do skanda-
licznego incydentu wymie-
rzonego w przedstawicieli 
mediów, których sami 
organizatorzy zaprosili do 
relacjonowania wydarzenia. 
Jak się później okazało, 
przybyłych na miejsce 
dziennikarzy w bestialski 
sposób usunięto z terenu 
imprezy na polecenie orga-
nizatora.

Podczas imprezy, która miała 
miejsce 17 mają 2018 roku, 
doszło do bardzo nieprzyjem-
nej i upokarzającej sytuacji. 
Z niewyjaśnionych przyczyn 
do reporterów podeszli or-
ganizatorzy imprezy, którzy 
zażądali oddania identyfikato-
rów służbowych i opuszczenia 
obiektu. Całą akcją kierował 
wtedy główny organizator 
całego przedsięwzięcia Michał 
Szkudlarek – ówczesny Prze-
wodniczący Konwentu Samo-
rządu Studentów Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu. 

Organizatorzy nie chcieli 
podać żadnej konkretnej przy-
czyny wyproszenia dzienni-
karzy z miejsca wykonywania 
powinności służbowych. Po 
dłuższych rozmowach usta-
lono tylko jeden absurdalny 
argument, że organizator nie 
musi podawać żadnych kon-
kretnych wyjaśnień! – Jako 
organizatorzy nie musimy 
podawać żadnych wyjaśnień. 
Ja tu jestem szefem wszystkich 
szefów – oznajmił Szkudlarek.

Tym samym obecnym na 
wydarzeniu dziennikarzom 
przeszkodzono w wykonywa-
niu obowiązków służbowych 
polegających między innymi 
na zapewnieniu dostępu do 
informacji publicznej osobom 

trzecim, co jest poważnym 
naruszeniem obowiązujących 
w Polsce przepisów prawa, 
zwłaszcza z zakresu prawa 
prasowego i praw pokrewnych. 

Feralny organizator w końcu 
wezwał służby porządkowe, 
która zaczęły szarpać dzien-
nikarzy za ręce i próbować 
zerwać ich identyfikatory, by 
wreszcie przy użyciu siły wy-
prowadzić poza teren imprezy. 

- Początkowo myślałem, że 
to jakiś żart i nie mogłem uwie-
rzyć, że w taki sposób można 
potraktować człowieka. To, co 
nas spotkało, to zwykłe drań-
stwo! – komentował wówczas 
całe zajście Kazimierz Miler, 
jeden z obecnych na miejscu 
zdarzenia dziennikarzy. 

W tym samym czasie doszło 
do innego, równie poważanego 
incydentu, o którym nie pisa-
liśmy przed rokiem na łamach 
naszej gazety ze względu na 
fakt, iż sprawa została ujaw-
niona dość niedawno. Miano-
wicie na Agronaliach doszło do 
pobicia jednego z uczestników 
imprezy, w związku z czym 
policja prosi o pomoc w ustale-
niu tożsamości poszukiwanych 
sprawców. 

Sprawę pobicia mężczyzny 
na terenie Uniwersytetu Przy-
rodniczego podczas zeszło-
rocznych Agronaliów wyjaśnia 
poznańska policja. Funkcjona-
riusze opublikowali wizerunek 
osoby, która prawdopodobnie 

ma związek z tym zdarzeniem. 
Do pobicia doszło właśnie w 
dniu 17 maja ubiegłego roku 
na terenie imprezy studenckiej 
Uniwersytetu Przyrodniczego 
Agronalia przy ul. Wojska 
Polskiego. Mężczyzna został 
zaatakowany przez nieznanych 
sprawców. - W Poznaniu na 
ulicy Wojska Polskiego na 
terenie Uniwersytetu Przy-
rodniczego mężczyzna został 
zaatakowany przez niezna-
nych sprawców - informuje 
Dominika Pupkowska-Bral z 
biura prasowego wielkopol-
skiej policji. 

Policjantom udało się do-
trzeć do nagrania, na którym 
widać osobę, która prawdo-
podobnie ma związek z tym 
zdarzeniem. Na zdjęciu (zrzut 
ekranu z nagrania) widać lewy 
profil jego twarzy. - Policjanci 
dotarli do zdjęć, na których 
widać wizerunek mężczyzny, 
mogącego mieć bezpośredni 
związek z tym zdarzeniem. 
Na zdjęciu jest on umieszczony 
pośród dwóch innych osób i 
widać jego lewy profil twa-
rzy - dodaje Pupkowska-Bral. 
Osoby rozpoznające przedsta-
wiony wizerunek lub mające 
jakiekolwiek informacje na 
temat zdarzenia proszone są o 
kontakt z funkcjonariuszami 
z Komisariatu Policji Poznań 
Jeżyce pod całodobowymi 
numerami telefonów: 61 841 
22 11, 61 841 22 12 lub 997. 

Niezależnie od tego warto 
zwrócić szczególną uwagę 
na jeden istotny aspekt, a 
konkretnie na bierną postawę 
organizatorów wobec powyż-
szego zdarzenia, którzy umy-
wają sobie ręce – podobnie jak 
w przypadku wyrzuconych 
dziennikarzy – udając, że nic 
się nie stało. A jednak stało! I 
to bardzo dużo! 

Skutkiem opisanych wyżej 
incydentów – tj. wyproszenia 
przedstawicieli prasy oraz 
pobicia jednego z uczestników 
wydarzenia - stał się bowiem 
fakt, że w tym roku Agronalia 
nie odbyły się wcale. Władze 
Uniwersytetu Przyrodnicze-
go najprawdopodobniej nie 
wydały zgody na organizację 
imprezy, choć tak do końca nie 
wiadomo z jakiego konkretnie 
powodu. Biorąc jednak pod 
uwagę zaistniałe przed rokiem 
okoliczności, nie ma w tym nic 
dziwnego, iż nie zorganizowa-
no kolejnej edycji festiwalu. Po 
tym wszystkim, co się stało 
przed rokiem, byłby to swoisty 
absurd! 

Może sami organizatorzy 
wreszcie poszli po rozum do 
głowy...? I zanurzeni po uszy w 
poczuciu wstydu i własnej nie-
kompetencji postanowili nie 
organizować w roku bieżącym 
Agronaliów...? Zwłaszcza, że 
zarówno oni, jak i „zabezpie-
czający” teren imprezy ochro-
niarze woleli skoncentrować 
swoją uwagę na wyrzucaniu 
niczemu niewinnych dzien-
nikarzy, podczas gdy w tym 
samym czasie pod sceną doszło 
do dużo bardziej poważnego 
incydentu, jakim było pobicie 
jednego z uczestników festiwa-
lu. Tymczasem organizatorzy 
i służby porządkowe w ogóle 
nie zainteresowały się tym 
zdarzeniem, gdyż woleli „ba-
wić się” w uprzykrzanie życia 
sumiennie wykonującym swoje 
obowiązki reporterom zamiast 
rozprawić się z agresorami, 
którzy dopuścili się pobicia 
niewinnej osoby.

Michał Szott

Akademicka wiosna tym razem 
bez Agronaliów

Byli to niedobrzy ludzie, 
ciągle pijani. Rabowali 
gospodarzy, nie liczyli się z 
ludzkim życiem – mówiła 
mi o tej sprawie pani Irena 
Mikołajczyk, bohaterka 
książki „(Nie)zwykli – 
historie ostatnich uczest-
ników i świadków II wojny 
światowej. Dzieci wojny” 
- Któregoś dnia, gdy byłam 
z mężem na zabawie w 
Głodnie, przyszli też bracia 
S. Rozpętała się awantura 
i z Rakoniewic przyjechał 
milicjant Matysik…

W czasach okupacji niemiec-
kiej, jak i okresie powojennym 
przez Polskę przewinęła się 
prawdziwa fala bandytyzmu. 
Zjawisko miejscami nabrało 
takich rozmiarów, że nikt nie 
był w stanie nad nim zapano-
wać. Także i na naszym terenie 
tuż po wojnie zaktywizowały 
się różne bandy rabunkowe.

W połowie 1945 r na teren 
powiatu wolsztyńskiego przy-
był kpr. Stanisław Sekuła ps. 
„Sokół”, były żołnierz Armii 
Krajowej. Miał on za sobą 
chwalebną kartę zapisaną w 
czasie niemieckiej okupa-
cji, gdzie pod pseudonimem 
„Marszałek” walczył m.in. 
w szeregach 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty AK po jej 
przejściu na Lubelszczyznę i 
bardzo kontrowersyjne czyny 
po wojnie. Do dziś nie ustalono 
czy to właśnie jego grupa nie 
dokonała brutalnego mordu na 
ośmioosobowej rodzinie repa-
triantów w Horeszkowicach, 
pow. chełmski – 13 kwietnia 
1945 r. Nie podporządkował 
się także rozkazom Delegatury 
Sił Zbrojnych już wówczas 
dążącej do „rozładowania 
lasów”. Gdy w czerwcu 1945 r 
zginął łącznik tej organizacji, 
a o jego zabójstwo oskarżono 
„Sokoła”, ścigany zarówno 
przez UB, jak i poakowskie 
podziemie – Stanisław Sekuła 
wyjechał na ziemie zachodnie. 
To właśnie tu, w połowie 1945 r 
skontaktował się ze znajomym 
z czasów przedwojennych, jak 
i okresu okupacji – Tadeuszem 
S., zamieszkałym w Głodnie, 
wówczas pow. Wolsztyn. Obaj 
zdecydowali o założeniu wła-
snej bandy rabunkowej. Gdy 
dołączyło do nich kolejnych 
czterech członków, w tym 
dwaj bracia Tadeusza S. - Ka-
zimierz i Józef, rozpoczęli oni 
działalność na terenie powiatu 
wolsztyńskiego i zielonogór-
skiego…

Grupa stworzona przez kpr. 
„Sokoła” nie miała żadnych 
powiązań z działającym pod-
ziemiem antykomunistycz-
nym. Owszem jej członkowie 
mieli podawać się za „Armię 
Krajową”, ale głównym celem 
było dokonywanie napadów 
rabunkowych. Uzbrojenie sta-
nowiła broń krótka. Okradano 
więc gospodarzy, pod bronią 
zabierając inwentarz żywy i 
wozy, na które pakowano do-
bytek. Na przełomie września 
1945 – marca 1946 r dokonano 
przynajmniej kilku rabun-
ków, m.in. w październiku 
1945 r u jednego z gospoda-
rzy w powiecie zielonogór-
skim zabrano świnie, pod 
koniec listopada 1945 r w m. 

Komorówko, wówczas pow. 
Wolsztyn napadnięto na pana 
Konopkę, zabierając mu wóz 
i dwa konie, w marcu 1946 r 
dokonano napadu na gospo-
darzy w Woli Dąbrowieckiej, a 
między Solcem, a Wolsztynem 
niejakiemu Lehmannowi za-
brano konia i wóz. Ile napadów 
nie zostało nigdy zgłoszonych 
w strachu przed bandą – tego 
nie wiadomo. Tym co zdo-
byto w trakcie takich akcji 
handlowano na ziemiach od-
zyskanych. Uzyskane w ten 
sposób środki przeznaczano 
na „potrzeby własne”. W nocy 
z 3 na 4 listopada 1945 r bracia 
Tadeusz i Kazimierz S. dotarli 
na odbywającą się w Głodnie 
potańcówkę u restauratora 
Fedorowskiego…

Oczywiście nie obyło się 
bez problemów. Mocno pod-
chmieleni bandyci wszczęli 
awanturę. Doszło do tego, że 
musiała interweniować mili-
cja. Z trudem funkcjonariusze 
MO z sierż. pchor. Antonim 
Matysikiem, komendantem 
posterunku w Rakoniewicach 
na czele, uporali się z braćmi 
S., wyrzucając ich za teren 
zabawy. Sierż. pchor. Matysik 
oddał nawet dwa strzały na 
postrach. W międzyczasie 
trwania bijatyki będący także 
na zabawie referent gminny 
UB w Rakoniewicach – Ta-
deusz Smiszek postanowił 
wesprzeć milicjantów. Poszedł 
po swój karabin „Mauser” 
do jednego z domów, gdzie 
zostawił go przed zabawą. 
Pech chciał, że w panujących 
zewsząd ciemnościach ruszyli 
za nim także bracia S. Gdy 
Smiszek wszedł do mieszkania 
Prochackiego, zaraz został 
przez nich obezwładniony i 
rozbrojony. Następnie obaj 
bandyci udali się ponownie na 
trwającą w Głodnie zabawę, 
ukrywając w pobliskich krza-
kach. Tymczasem w budyn-
ku Fedorowskiego panowało 
ogólne zamieszanie wywołane 
bójką. Próbujący opanować 
sytuację sierż. pchor. Ma-
tysik otrzymał informację, 
że S. są przed budynkiem z 
zamiarem wszczęcia kolejnej 
burdy. - Wyszedł przed salę, 
bo chciał uspokoić atmosferę. 
Wtedy padły strzały. Matysik 
padł martwy na schodach, a 
S. dalej ostrzeliwali budynek, 
nie bacząc czy kogoś tra-
fią – wspominała pani Irena 
– Ludzie wpadli w panikę, 
zaczęli dobijać się do drzwi. 
Wówczas jeden z uczestników 
zabawy powiedział, żeby nie 
wychodzić, bo padną następni 
zabici. Krzyknął do orkiestry, 
aby zagrała następny kawałek 
i żebyśmy bawili się dalej. 
(…) Nad ranem przyjechali 
po ciało Matysika. Jak wycho-
dziliśmy ze sali, to widziałam 
mnóstwo krwi na schodach.

31 – letni sierż. pchor. An-
toni Matysik osierocił troje 
małych dzieci i młodą żonę. 
Kazimierz i Tadeusz S. kara-
bin ukryli u swoich krewnych 
w Głodnie. Sami zaś poczęli 
się ukrywać aż do marca 1946 
r, kiedy to członkowie bandy 
„Sokoła” wyjechali na Kie-
lecczyznę i Lubelszczyznę, a 
grupa została rozwiązana…

Arkadiusz Marek,

Zabójstwo podchorażego 
Matysika

Michał Szkudlarek - organizator 
imprezy

wizerunek sprawcy pobicia

Czy ktoś kiedykolwiek próbo-
wał postawić ich przed sądem? 
III RP, gruba kreska, okrągło-
stołowy deal – jakkolwiek na-
zwiemy to co się stało u poczę-
cia III RP sprawia, że Ci ludzie 
byli i są chronieni – powiedział 
prof. Tomasz Panfil, historyk z 
Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego i Instytutu Pamięci 
Narodowej, który był gościem 
red. Doroty Kani w programie 
„Koniec Systemu” w Telewizji 
Republika.

Czy istniały szwadrony 
śmierci za czasów Kiszcza-
ka i Jaruzelskiego? 
 – Szwadrony śmierci były 
w czasie powstania stycznio-
wego. Batalion śmierci był w 
czasie powstania wielkopol-
skiego. Szwadrony śmierci to 
byli białoruscy ochotnicy w 
czasie wojny polsko-bolsze-
wickiej. Tu, w latach 80. mamy 
SB-ckich morderców, a nie 
szwadrony śmierci. To są mor-
dercy działający poza prawem, 
poza systemem, a jednocześnie 
w ramach systemu. Teore-
tycznie rzecz biorąc przecież 
oni łamali prawo – popełnia-
li morderstwa, uprowadzali 
ludzi, oblewali ich fenolem, 

grozili śmiercią. Jednocześnie 
robili to za przyzwoleniem, 
a można domniemywać, że 
również na polecenie. jak to 
się kiedyś mówiło „czynników 
państwowych” – powiedział 
gość programu.
Jaruzelski: Zróbcie coś, żeby 
przestał szczekać
 – Ustrój totalitarny ma to 
do siebie, że nic się nie dzie-
je poza kontrolą władców 
systemu. Tych, którzy są na 
samej górze. Totalitaryzm 
z samej swojej definicji jest 
im podporządkowany, oni o 
tym wiedzą. Te słynne sło-

wa Jaruzelskiego dotyczące 
księża Jerzego Popiełuszki: 
Zróbcie coś, żeby przestał 
szczekać. On nie powiedział, 
żeby wziąć go do bagażnika 
fiata, skatować i wyrzucić 
do wody. Słowa: Zróbcie coś, 
żeby przestał szczekać wypo-
wiedziane przez dyktatora są 
formą polecenia służbowego. 
Aparat do tego jest. Aparat w 
państwie totalitarnym, w pań-
stwie komunistycznym służy 
wykonywaniu woli dyktatora 
– podkreślił historyk.

 „Aparat sądowniczo-pro-
kuratorski III RP nie 
uznaje za stosowne ścigania 
zbrodni”
 – W niektórych przypad-
kach można stwierdzić kto 
odpowiada za morderstwa, 
kto odpowiada za porwania. 
Na przykład Janusz Krupski 
– znane są nazwiska SB-ków, 
którzy go porwali.  Znane 
są bardzo dobrze – jeden z 
nich jest właścicielem szkoły 
wyższej do dzisiaj. Mamy 
tutaj dwie różne sprawy. Zna-
my ich nazwiska, wiemy co 
zrobili i jednocześnie nie ma 
postępowania prawnego, nie 
ma ścigania, nie ma procesu. 

Rozchodzą nam się oczywisto-
ści, rozchodzi nam się wiedza 
historyczna z działaniami 
aparatu sądowniczo-proku-
ratorskiego III RP, który wy-
raźnie nie uznaje za stosowne 
ścigania zbrodni popełnianych 
przez funkcjonariuszy reżimu 
komunistycznego. Dlaczego? 
To już jest pytanie nie do 
historyka tylko do polityka – 
podkreślił profesor.

– Da się to zrekonstruować 
w znacznej liczbie przypad-
ków. Te szwadrony śmierci 
czy SB-ccy bandyci – z nimi 
jest rzeczywiście problem, bo 
była to grupa utajniona nawet 
w strukturach SB. To była ta-
kie tajne łamane przez poufne. 
Oni byli zakonspirowani nawet 
przed innymi funkcjonariusza-
mi. Słynna Grupa „D”, która 
została powołana na począt-
ku lat 90., po zamordowania 
księdza Jerzego Popiełuszki 
przekształcona została w Biuro 
Studiów i Analiz. Przepiękna 
nazwa dla grupy kilkudziesię-
ciu morderców. Kilka lat temu 
Katolicka Agencja Informacyj-
na opublikowała 100 nazwisk 
Grupy „D”, którzy działali na 
terenie całego kraju – poinfor-
mował gość programu.

Prof. Panfil: Znamy nazwiska stu SB-ków i prokuratorów, którzy byli zamieszani w niewyjaśnione śmierci

Szwadrony śmierci w III RP



Str. 19POWIATY-GMINY
13 lipca 2019 KONTROWERSJE I ARTYKUŁY POLEMICZNE

Jerzy Kosiński, a właściwie 
Józef Lewinkopf Holokaust 
przeżył dzięki księdzu i Po-
lakom, ale wydał książkę, w 
której opisał nas gorzej niż 
zwierzęta. Dlaczego?

Był synem żydowsk iego 
przemysłowca Mieczysława 
(Mojżesza) Lewinkopfa i Elż-
biety Linieckiej Weinreich. 
Mieszkali w Łodzi przy ulicy 
Gdańskiej. Lata II wojny świa-
towej spędził w Sandomierzu 
i we wsi Dąbrowa Rzeczycka, 
gdzie dzięki pomocy księdza 
Eugeniusza Okonia rodzina 
Lewinkopfów znalazła schro-
nienie w domu polskiej rodzi-
ny Andrzeja Warchoła.

Wtedy ojciec zmienił mu 
nazwisko na Kosiński z fik-
cyjnym świadectwem chrztu. 
Po wojnie w latach 1946–1947 
mieszkał w Jeleniej Górze. W 
latach 1950–1956 zimą był 
instruktorem narciarskim w 
Zakopanem, latem kaowcem 
w Międzyzdrojach. Studiował 
socjologię na Uniwersytecie 
Łódzkim, następnie był asy-
stentem w Instytucie Historii 
i Socjologii Polskiej Akademii 
Nauk.

W 1957 wyjechał do Stanów 
Zjednoczonych, gdzie pozostał 
na stałe. (Pomyślcie, kto mógł 
sobie wyjechać do USA w 
ówczesnym czasie). Postano-
wił nie wracać. Dorabiał jako 
parkingowy i operator w kinie. 
Później znalazł pracę u starszej 

o prawie 20 lat multimilioner-
ki. Miał tylko uporządkować 
bibliotekę. Został jej mężem. 
Kiedy bogaczka zmarła w 
1968 roku, nie zostawiła mę-
żowi ani grosza w testamencie. 
Ale wtedy Kosiński robił już 
karierę jako autor wydanego 

trzy lata wcześniej „Malowa-
nego ptaka”.

„Polscy chłopi to prymi-
tywy, sadyści, kazirodcy i 
antysemici. Zdradzają swoje 
śmierdzące żony i kopulują ze 
zwierzętami. Oskarżają Żydów 
o mordowanie chrześcijań-
skich niemowląt. Nawet dzieci 
są degeneratami. Podpalają 
wiewiórkom futerka i patrzą, 
jak zwierzątka konają w mę-
czarniach”. Wszystkie te okru-
cieństwa dzieją się w czasie 
niemieckiej okupacji w Polsce. 
Ich świadkiem jest błąkający 
się po wsiach mały chłopiec – 
„uważany za cygańskiego lub 
żydowskiego przybłędę”. To 

bohater „Malowanego ptaka” – 
powieści Jerzego Kosińskiego.

Książka przyniosła autorowi 
sławę. Utrwala opinie na temat 
Polaków, których echem są 
regularnie powtarzane na 
Zachodzie głosy o polskim 
udziale w Holokauście.

Kiedy powieść wydano po 
polsku, dziennikarze dotarli 
do ludzi, którzy w czasie wojny 
udzielali schronienia żydow-
skiej rodzinie Lewinkopfów 
(tak nazywali się wcześniej 
Kosińscy). Ojciec pisarza za-
trudnił się w handlu. Matka 
nie pracowała, a w domowych 
obowiązkach wyręczała ją 
służąca. Pomagał im polski 
ksiądz. Wiele osób wiedziało 
o tym, że Kosińscy są Żydami, 
ale nikt na nich nie doniósł.

Gdy w 1989 roku pisarz 
przyjechał do Polski na promo-
cję „Malowanego ptaka”, na 
spotkanie autorskie przyszło 
parę tysięcy osób. Był wśród 
nich syn gospodarza, w które-
go domu w Dąbrowie Rzeczyc-
kiej nad Sanem Kosiński prze-
trwał okupację. Autor książki 
zbywał go i odganiał. Syn 
nauczyciela z Dąbrowy napisał 
cztery lata później do tygodni-
ka „Polityka”: „Wieś ukrywała 
Kosińskich i pomagała, ile 
była w stanie – mam na to 
wielu świadków. Zasłużyła na 
medal Sprawiedliwego wśród 
Narodów Świata. Uchroniła 
bowiem przed śmiercią pisarza 
Jerzego Kosińskiego”.

Poszło w taki oto sposób:War-
to POdkreślić, kto był organi-
zatorem tego badziewia. Otóż, 
nie przypadkowo jest to takie 
coś jak Stonewell z siedzibą 
w Poznaniu, to taka satelita 
Stonewell Inn, a 50 lat po 
Stonewall Inn amerykańskie 
instytucje żydowskie są dumne 
ze wsparcia LGBTQ. Przez 
ostatni rok, w ramach 50. rocz-
nicy powstania Stonewall, w 
„Scenach z kolekcji” Muzeum 
Żydowskiego prezentowano 
prace podkreślające tematykę 
płci i tożsamości. Poprzez te 
płótna ma nadzieję, że odwie-
dzający będą dalej badać rolę 

Żydów, instytucji i sztuki w 
ruchu na rzecz praw obywa-
telskich LGBTQ.

Nadto, co jest godne uwa-
gi, 28 czerwca 1969 r. gru-
pa bezdomnych nastolatków 
LGBTQ, kolorowych kobiet, 
lesbijek, drag queens, gejów 
i sojuszników zajęła stanowi-
sko, kiedy policja w Nowym 
Jorku napadła na bar gejowski 
Stonewall Inn. W tym czasie 
Amerykańskie Stowarzysze-
nie Psychiatryczne uznało 
homoseksualizm za chorobę 
psychiczną, a homoseksu-
alizm był nielegalny w prawie 
każdym stanie. Kary prawne 

wahały się od trzech miesięcy 
w więzieniu do możliwego 
życia w więzieniu.

Łatwo się domyśleć, dzięki 
komu ta propaganda się tak 
mocno rozwinęła.

Dziwię się tylko rodzicom, 
że tak łatwo poddają się ma-
nipulacji.Rodzice niech się 
głęboko zastanowią, co czynią.

Zaledwie kilka kroków od 
Starego Miasta w Jerozolimie, 
w klubie gejowskim trupa 
„Allaha Nasha” wprowadza 
lekceważący akt mający na 
celu „zabawę z ludzkimi gra-
nicami moralnymi”.

Roklam 

Uratowali go, a on ich opisał 
gorzej niż zwierzęta 

LGBT na śmietniku historii 

Po przejęciu władzy w 
Polsce komuniści profilak-
tycznie starali się napiętno-
wać ludzi, którzy mieszkali 
na ziemiach kojarzonych 
przez nich jako bastion 
„reakcji”. Wiedzieli oni aż 
nazbyt dobrze, że przez 
cały okres międzywojenny 
Wielkopolska stanowiła 
ostoję prawicy i wszelkiego 
rodzaju ruchów chrześci-
jańskich zakorzenionych 
przede wszystkim wśród 
robotników.

 
W Wielkopolsce od co naj-
mniej połowy XIX wieku 
istniał bardzo rozbudowany 
ruch chrześcijański skupiony 
wokół robotniczych związków 
zawodowych. Stanowił on dla 
komunistów ogromne zagro-
żenie i dlatego też, poprzez 
ciągłe „przykręcanie śruby” 
polegające na kolejnych repre-
sjach religijnych i gospodar-
czych, „czerwoni” próbowali 
uporać się z problemem.

Coraz większe niezado-
wolenie mieszkańców Wiel-
kopolski doprowadziło do 
potwornego napięcia na linii 
władza-robotnicy. W pew-
nym momencie wystarczyła 
„niewielka iskra”, aby doszło 
do starć i walk ulicznych. 
Takim właśnie punktem za-
palnym okazał się konflikt w 
zakładach Cegielskiego, który 
stanowił ostateczną kroplę 
przelewającą czarę goryczy.

 
Bezpieka nie śpi
Po roku 1989 ujawnione zo-
stały materiały archiwalne 
sporządzone przez Służbę 
Bezpieczeństwa na temat „Po-
znańskiego Czerwca 1956”. 
Widać w nich wyraźnie, że 
problemem dla komunistycz-
nego aparatu władzy i repre-
sji nie było „żądanie chle-
ba” – najważniejszy rzekomo 
postulat protestujących, ale 
dopominanie się o „wolność 
polityczną”.

- Bezpieka w pierwszej 
kolejności odnotowała, że 
wznoszono okrzyki „Uwolnić 
Prymasa Wyszyńskiego” i 
„Chcemy Polski katolickiej, a 
nie bolszewickiej”. Na podno-
szonych przez protestujących 
transparentach najczęściej 
można było z kolei zobaczyć 
hasła nawołujące do powrotu 
do Polski Lwowa i Wilna 
– podkreśla prof. Grzegorz 
Kucharczyk.

Z zachowanych dokumen-
tów wynika, że komuniści 
właśnie to żądanie uznali za 
najbardziej zagrażające panu-
jącemu wówczas „porządko-
wi”. Poznaniacy nie upomi-
nali się bowiem w pierwszej 
kolejności o zapewnienie tzw. 
socjalu, co dzisiaj próbuje się 
wmawiać m.in. w podręcz-
nikach szkolnych, tylko o 
wolność, ponieważ byli prze-
konani, że wraz z nią uda się 

bez „pomocy” ze strony władz 
rozwiązać wszelkie problemy 
bytowe.

 
Lekcja pokazowa
Wiele osób zadaje sobie py-
tanie: dlaczego komuniści 
znając żądania Wielkopo-
lan zamiast uchylić im rąbka 
żądanej wolności poszli na 
krwawe starcie? Odpowiedzi 
trzeba szukać w dwóch innych 
wydarzeniach. Pierwszym 
był XX Zjazd Komunistycz-
nej Partii ZSRR pod koniec 
lutego 1956 roku i wygło-
szony wówczas w Moskwie 
„tajny referat Chruszczowa”, 
w czasie którego wieloletni 
bliski współpracownik Jó-
zefa Stalina nagle odkrył, że 
komunistyczny dyktator był 
„złym człowiekiem”. Wtedy to 
rozpoczęła się tzw. „odwilż”. 
Jak jednak wiadomo każda 
„komunistyczna odwilż” ma 
swoją granicę, a tą granicą za-
wsze jest rzeczywista wolność.

Drugie wydarzenie to Po-
wstanie Węgierskie w paź-
dzierniku 1956 roku.Zdaniem 
prof. Kucharczyka „Poznański 

Czerwiec 1956” stanowił do-
skonały sprawdzian przed ma-
sakrą dokonaną kilka miesięcy 
później w Budapeszcie. Zasia-
dający w Moskwie faktyczni 
przywódcy bloku wschodniego 
mogli sprawdzić, na ile mogą 
sobie pozwolić w tłumieniu 
ewentualnych buntów i prote-
stów i jak zareagują na ich ter-
ror i morderstwa politycy oraz 
mieszkańcy krajów po obu 
stronach „żelaznej kurtyny”.

 
Czym jest wolność?
Za poznańskim żądaniem wol-
ności szły konkretne postulaty. 
Pierwszym i najważniejszym 
było uwolnienie przetrzy-
mywanego od 1953 roku w 
więzieniu kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Drugim - po-
rzucenie represji wobec Ko-
ścioła. Trzecim - zaprzestanie 
ateizacji społeczeństwa. Wi-
dać wyraźnie, że mieszkańcy 
Wielkopolski nie wyobrażali 
sobie „wolności od wiary”. 
Wręcz przeciwnie – swoboda 
wyznawania religii katolickiej 
była dla nich naturalną prze-
strzenią do realizacji wolności.

- Poznaniacy protestując 
jako jedni z pierwszych w 
powojennej Polsce powiedzieli 
komunistom wprost: „Pokaż-
cie, co się dzieje z Kościo-
łem!”. Ktoś zapyta: dlaczego 
było to dla nich aż tak ważne? 
Należy pamiętać, że 61 lat 
temu jedyną ostoją, jedynym 
stałym punktem na „morzu 
komunistycznej niepewności” 
była obecność księdza kato-
lickiego, który dawał ludziom 
nadzieję nie tylko „na lepsze 
jutro”, ale i życie wieczne. Re-
presje i eksterminacje, jakich 
systematycznie doświadczali 
wówczas duchowni stanowiły 
to, na co mieszkańcy Wielko-
polski, od zawsze związani z 
Kościołem katolickim, nie mo-
gli nie zareagować – zaznacza 
prof. Kucharczyk.

 
Kto wygrał?
W krwawych walkach śmierć 
poniosło co najmniej 79 osób, 
rannych było ponad 600. Zgi-
nęło ponadto 5 żołnierzy LWP, 
1 żołnierz KBW, 3 funkcjona-
riuszy UB oraz 1 funkcjona-
riusz MO.

Początkowo można było od-
nieść wrażenie, że poznaniacy 
zwyciężyli. Kilka miesięcy 
później nadeszła bowiem 
„odwilż gomułkowska”, a 
wraz z nią zmiany personalne 
na najwyższych szczeblach 
władzy. Niestety patrząc na 
wydarzenia Poznańskiego 
Czerwca 1956 z dzisiejszej 
perspektywy trzeba zadać 
pytanie: co się stało z „etosem 
wielkopolskim”? Obserwując 
to, co się dzieje we współ-
czesnym Poznaniu ciężko 
dostrzec chociaż niewiel-
ki promil ideałów wolności 
nierozłącznie związanych z 
kultywowaniem katolickiego 
oblicza Polski.

Dzisiejsza wolność w rozu-
mowaniu obecnych włodarzy 
Poznania i sprzyjającej im 
elity intelektualno-medialnej 
oznacza zastąpienie krzyża 
tęczowymi flagami, a walkę o 
wolność prymasa Wyszyńskie-
go walką o „wolność artystycz-
ną” obwoźnego bluźniercy z 
Chorwacji – reżysera antyka-
tolickiej „Klątwy”.

Tomasz D. Kolanek

Media epatują nas opisem 
zbrodni, dokonanej z zimną 
krwią na dziesięcioletniej 
dziewczynce. Bulwersują nas 
wystąpieniem Rzecznika 
Praw Obywatelskich, który 
postanowił bronić „godności” 
mordercy, jakby taka kreatura 
miała w ogóle jakąś godność. 
Rzecznik ma oczywiście w 
„głębokim poważaniu” tego 
akurat zwyrodnialca. 

Chodzi tu o apel do wszyst-
kich potencjalnych przestęp-
ców: „Wybierzcie mnie na 
prezydenta, a włos wam z gło-
wy nie spadnie” – oto czytelny 
przekaz, o jaki tu chodzi.

Mówi się też o sprawności 
policji – i słusznie. Najmniej 
uwagi media poświęcają temu, 
co jest podstawą zbrodni, czyli 
motywom. Mniej dyskretni 
dziennikarze uchylili rąbka ta-
jemnicy. Dwudziestodwuletni 
zbrodniarz poczuł się dotknię-
ty odrzuceniem jego amorów 
przez matkę dziewczynki. 
Zemścił się, zabijając dziecko.

Zbrodnie istniały zawsze, 
ale sposoby i motywy ich 
popełniania zmieniały się w 
zależności od okoliczności. 
Nikt nie wspomina o ojcu 
dziecka. W czasach niedawno 
minionych obowiązywał mo-

del rodziny, w którym dziesię-
ciolatka najczęściej mieszkała 
nie tylko z matką, ale i ojcem, 
a do jego obowiązków należała 
obrona rodziny. Nie twier-
dzę, że w tym konkretnym 
wypadku ojciec byłby odpo-
wiedzialny za odprowadzanie 
dziecka ze szkoły. Po prostu 
byle kanalia nie miałaby tyle 
śmiałości wobec kobiety będą-
cej w związku małżeńskim, co 
wobec samotnej matki. Wów-
czas wściekłość odrzuconego 
adoratora mogłaby skupić się 
raczej na rywalu, a mężczyzna 
z mężczyzną łatwiej by sobie 
poradził. Małgorzata Todd

Sprawy zaszły już tak daleko, 
że zmuszeni jesteśmy bronić 
bezpośrednio naszych dzieci 
i wnuków. Doprawdy, trudno 
jest zachować spokój, gdy sły-
szy się takie informacje:

Od kilku lat do szkół na 
terenie całej Polski wkraczają 
„edukatorzy” seksualni i akty-
wiści LGBT, którzy oswajają 
dzieci z treściami niszczącymi 
poczucie ich wstydu, będącego 
naturalną ochroną przed wy-
korzystywaniem seksualnym.

Tego typu dzia łania są 
wspierane przez władze kolej-
nych miast, m.in. Warszawy, 
Gdańska i Poznania.

Wielu rodziców, nauczycieli 
i wychowawców jest nieświa-
domych tego zagrożenia i 
wpuszcza deprawatorów do 
szkół!

Ale najgorsze dopiero przed 
nami:

Otóż, czy możemy  sobie 
wyobrazić, że:

Lobby tzw. LGBT chce aby 
dzieci w wieku przedszkolnym 
uczyły się masturbacji!

6-9 latki - wyrażania „zgody 
na seks”.

Natomiast dzieci wieku 12-
15 lat mają sprawnie komuni-
kować się „w celu uprawiania 
seksu”.

Proszę nam wybaczyć, że 
tak dosłownie referujemy ten 
wielki skandal, ale chcemy, by 
Panu uświadomić jak wielka 
jest skala zła. I dlatego musimy 
się temu przeciwstawić!

Można  to zrobić już teraz, 
klikając w poniższy link:

StopPedofi l i i.pl /zbieraj
-podpisy/

Wobec agresywnej promo-
cji homoseksualizmu wśród 
dzieci i młodzieży oraz forso-
wania „edukacji” seksualnej 
w polskich szkołach, musimy 
TERAZ zwiększyć ochronę 
prawną najmłodszych przed 
demoralizacją i przemocą 
seksualną. Dlatego w całej 
Polsce zbieramy podpisy pod 
obywatelskim projektem usta-
wy „Stop Pedofilii”.

C e lem w p r owa d z en ia 
ustawy jest uniemożliwienie 

„edukatorom” seksualnym i 
aktywistom LGBT deprawacji 
naszych dzieci. Pełny projekt 
wraz z uzasadnieniem może 
Pan przeczytać na stronie 
stoppedofilii.pl. Aby projekt 
trafił pod obrady Sejmu, do 
10 lipca musimy zebrać co 
najmniej 100 000 podpisów. 
Możemy TERAZ stanąć w 
obronie dzieci poprzez dołą-
czenie do zbiórki podpisów w 
swoim miejscu zamieszkania, 
wśród znajomych, rodziny 
oraz w swojej wspólnocie lub 
parafii.

Wystarczy, że klikniecie  
tutaj i wypełni na stronie stop-
pedofilii.pl/dolaczyć krótki 
formularz a organizatorzy 
(Komitet Inicjatywy Usta-
wodawczej oraz Fundacja 
Pro) szybko prześlą na adres 
wszystkie niezbędne materiały 
potrzebne do zbiórki podpisów

Zbierzmy podpisy i RA-
ZEM obrońmy dzieci przed 
totalną deprawacją!

Stowarzyszenie Kultury
Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi

Nie ma wolności bez Kościoła

Bulwersujące oblicze zbrodni

Uwaga na aktywistów LGBT
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Jak na razie drogę mamy  tro-
chę zaśnieżoną ale nie ma 
dużych i długich  stromych 
podjazdów i zjazdów.  Na 
poboczach i stokach gór leży 
jeszcze sporo śniegu. Za Ki-
zilcahamam  jest długi zjazd. 
Droga jest pokryta resztkami 
śniegu i lodu. Nie jedzie się aż 
tak żle, bo bywało trudniej a 
co najważniejsze nie musimy 
zakładać tych łańcuchów.   

Pogoda nadal jest ładna je-
dzie się bardzo dobrze. Droga 
jest czarna bez śniegu i mam 
cieplutko w kabinie tak to 
można jechać. Wyjeżdżając 
z tych ośnieżonych gór jest 
coraz cieplej a śniegu coraz 
mniej  natomiast widoki są 
piękne. Tutaj też zaczyna się 
już większy ruch samochodów 
osobowych. Po drodze mijamy 
małe miasteczko Gerede i 
znowu zatrzymuje nas policja 
sprawdzając tarczki.   Poli-
cjant wchodził do samochodu 
z lewej strony mając przy 
tym drzwi na całą szerokość 
otwarte a ja  muszę przy nim 
otwierać tachograf i wyciągać 
tarczkę. Obok przejeżdżają 
samochody ciężarowe ale po-
licje to nie rusza. Oni są tutaj 
wszechmocni i wszechwładni 
to jest władza która wszystko 
może. Po tej kontroli nie mieli 
się już do czego przyczepić ale 
z przyzwyczajenia  koniecznie 
chcieli bakszysz czyli paczkę 
ich ulubionych papierosów. 
Nie dostali nic, bo po tych 
przejściach to dość tych bak-
szyszy. Wczoraj i dzisiaj już 
dosyć nam na wyrywały te 

sępy pieniędzy. Nie mamy dla 
nich już żadnych sentymentów 
więc jedziemy dalej, pogoda 
nadal jest ładna. Jadąc przez 
te urocze góry chociaż przez 
chwilę zapominam o tych nie 
miłych problemach z tymi 
sępami. Te góry są naprawdę 
piękne. Po ujechaniu kilkuna-
stu kilometrów droga znowu 
pnie się w górę a dookoła leży 
sporo śniegu, natomiast droga 
jest czysta.      

Wyjeżdżając z tych ośnie-
żonych gór na niektórych zbo-
czach gdzie słońce już mocno 
przygrzało nie ma już śniegu 
a na termometrze jest plus 
pięć. Ruch na drodze jest 
coraz większy jedzie  wiele 
samochodów osobowych i 
ciężarowych w jedną i drugą 
stronę. Oni jak to zwykle 
bywa bardzo się śpieszą a 
w szczególności samochody 
osobowe  które zajeżdżają 
nam drogę. Niestety muszę nie 
kiedy zwalniać lub hamować 
aby nie zahaczyć zderzakiem 
w taką zardzewiałą krypę 
załadowaną pełną ludzi. Ale 
na to nic nie poradzę, muszę 
myśleć za nich bo jestem  w 
ich kraju. Do Istambułu pozo-
stał nam jeszcze jeden długi 
podjazd na górę Bolu.  Jak się 
później okazało droga była 
czysta, tylko na poboczach 
stały czarne drewniane słupy 
z zamontowanymi latarniami 
stojącymi na krawędzi jezdni.     

Widać  jeszcze sporo zalega-
jącego śniegu na poboczach, na 
pewno jest to jeszcze ten śnieg 
który tak nam uprzykrzał jazdę 

do Iranu. A było go naprawdę 
bardzo dużo, gdyż na tej górze 
mieliśmy spore problemy z 
wjazdem i zjazdem, ponieważ 
nie mieliśmy wtenczas  zało-
żonych łańcuchów. Jadąc tą 
drogą mijamy te czarne pale 
z lampami, a za nimi jest już 
krawędź drogi, bo później jest 
już tylko bardzo stromy i długi 
spad około 500-600 metrów w 
dół.  Staczając się w tą otchłań 
nie ma się już żadnych szans 
przeżycia. I tak mi się przypo-
mniało, jak jechałem zeszłego 
roku i była przełamana bariera,  
a w dole leżał porozrywany na 
kawałki samochód ciężarowy. 
Jak się później okazało był to 
samochód bułgarski nieste-
ty kierowca zginął. Dobrze, 
że dzisiaj są tak dobre wa-
runki drogowe i pogodowe. 
Po drodze znowu jest patrol 
policyjny na którym musimy 
podstemplować kartę policyj-
ną. Tutaj  policjanci już się nas 
nie czepiają, mając na poboczu 
cztery tureckie samochody 
ciężarowe. Teraz to już mają 
pewny bakszysz od tureckich 
kierowców. Z jednej strony jest 
to dobre, że tureccy kierowcy 
są przez Policję tak często 
kontrolowani, ponieważ jeżdżą 
bardzo nierozważnie i brawu-
rowo wymuszając pierwszeń-
stwo co jest przyczyną wielu 
wypadków. Tutejsi kierowcy 
tureccy czują się na swoich 
drogach bardzo pewnie i tylko 
Policja może ich trochę utem-
perować. Po podstemplowaniu 
kart policyjnych  jedziemy 
spokojnie i równo, droga jest 

ładna. Wjeżdżając do Duzce  
jest już szaro a słońce zaczyna 
zachodzić.      

Przejeżdżając przez to małe 
miasteczko przypomniało mi 
się jak jadąc do Iranu było 
tutaj półtora metra śniegu i te 
zasypane małe domki. Teraz 
to już śniegu pozostało nie 
wiele. Tak to można jechać, 
po drodze na której nie ma już 
śniegu a temperatura jest pięć 
w plusie. Tutaj to już widać 
inne życie. Przejeżdżając przez 
małą miejscowość Hendek  
mijam się z dwoma Fiatami z 
naszej zajezdni i znowu dwie 
chłodnie zapewne z jajami 
do Iranu. Mrugamy sobie na 
wzajem długimi światłami i 
witając się podnoszę rękę. Jak 
to dobrze, że my już wracamy 
do domu. Niestety oni jadą 
jeszcze w te śniegi i zaśnieżone 
drogi. Dojeżdżając do Izmitu  
jest już prawie ciemno. W 
niewielkiej zatoce po lewej 
stronie widać jak stoi kilka-
naście statków oczekujących 
na rozładunek lub załadunek 
a ich światełka odbijają się w 
wodzie. Kilka z nich stoi za-
cumowanych w porcie i widać 
jak potężne dźwigi  wyciągają 
towar ze statków. Wyjeżdżając 
z miasta znowu stoi policja ale 
tym razem nas nie zatrzymują. 
Do Istambułu pozostało jesz-
cze 80 kilometrów. Tutaj po 
śniegu nie ma już ani śladu. 
Wjeżdżając na drogę dwu 
pasmową jedzie się komforto-
wo. Nie ma też dużego ruchu i 
jedzie się bardzo monotonnie. 
Przed samym Istambułem 

natrafiamy jeszcze na jed-
ną kontrolę policyjną która 
sprawdza karty policyjne, 
stawia pieczątki i kontroluje  
szybkość wyrysowaną przez 
tachograf na tarczkach. Jadąc 
dalej tą dwupasmówką chciało 
by się trochę przyspieszyć. Ale 
jeszcze nie tutaj bo można 
mieć niepotrzebne koszty i 
problemy. Jechaliśmy bardzo 
rozważnie. Na szczęście jest 
wszystko porządku i każą nam 
jechać dalej. Ta Policja jest już 
tutaj  inna a niżeli ta na którą 
wcześniej natrafiliśmy. Jest 
już tutaj trochę inna kultura. 
Być może, że zbliżamy się do 
Europy i jest już inna kultura 
a dzieli nas tylko cieśnina 
Bosfor. Do parkingu na słynny 
Harem pozostało nam już tylko 
25 kilometrów, a więc za małą 
godzinkę dojedziemy. Nie ma 
się teraz co spieszyć szkoda 
kasy i straconego czasu. No 
i jest wreszcie ten upragnio-
ny parking. Tureccy stróże 
porządku pytają się o której 
godzinie jutro  wyjeżdżamy, 
bo muszą nas tak ustawić żeby 
tym co wcześniej wyjeżdżają 
nie tarasowaliśmy wyjazdu 
gdyż parking ten nie jest taki 
duży. Umówiliśmy się, że wy-
jeżdżamy jutro o godzinie 11. 
A więc parkujemy na samym 
końcu parkingu. I tak po tym 
całym ciężko przeżytym dniu, 
idziemy na bulwar Bosfordzki 
na barani szaszłyk i birasi. 
Musimy trochę odreagować 
ten  dzisiejszy dzień. Po wej-
ściu do knajpki podeszliśmy do 
stolika przy oknie gdzie widać 

przepływające olbrzymie stat-
ki, które co chwile  buczą tymi 
donośnymi syrenami. Nie zdą-
żyliśmy jeszcze usiąść a już był 
przy nas mały kelner, mówiący 
trochę po polsku „ dzień dobry 
można u nas dobrze zjeść i 
tanio”  I rzeczywiście po zje-
dzeniu baraniego szaszłyka i 
z dużą ilością zieleniny zlanej 
obficie oliwą z oliwek i cytryną 
oraz wypiciu dwóch birasi wy-
szło po 260 tureckich lirasów 
czyli niecałe półtora dolara. 
Rzeczywiście  nie było to dro-
go, mały kelner  mówił prawdę. 
Pogawędziliśmy trochę o tych 
tureckich sępach. Władek i 
Zygmunt nadal nie mogli tego 
zrozumieć, że tak może robić 
policja gdyż dotychczas nie 
spotkali się z taką natarczywo-
ścią policji. I tak zrobiła się już 
godzina 22,50. A więc trzeba 
iść spać. Dzisiaj nie będę już 
pisał tych dzisiejszych przeżyć. 
Uzgodniliśmy, że wstajemy o 
siódmej.  Dzisiejszą noc jesz-
cze spędzimy w Azji, a jutro 
po zrobieniu zakupów, prze-
jedziemy słynnym mostem nad 
Cieśniną Bosfor i wjedziemy 
na kontynent Europejski. Jutro 
mamy w planie dojechać tylko 
na parking w Kapikule, bo i tak 
już nie zdążymy się odprawić.                                                      

Dzisiaj przejechałem 398ki-
lometrow i przepracowałem 14 
godzin..  

 Adam Frąckowiak
Seria tekstów o transporcie 
do Iranu powstaje dzięki po-
mocy redakcji motoryzacyjnej 
„40ton.net”, którego redakto-
rem jest Filip Bednarkiewicz.

Wspaniały kawałek historii polskiego transportu (cześć 38)

ARTYKUŁY PRAWNE I EDUKACYJNE

Czy Fiat 126p może 
mieć logo Mercedesa na 
masce? Czy na powieszenie 
zdjęcia modelki w oknie 
ciężarówki konieczna jest 
zgoda osoby na zdjęciu 
i fotografa? Czy cukiernia 
może przygotowywać torty 
z podobiznami postaci z ba-
jek lub logotypem klubu 
piłkarskiego? Czy fryzjer 
może wieszać w swoim 
zakładzie zdjęcia gwiazd 
muzyki i filmu, jako styli-
styczną inspirację dla klien-
tów? Czyli prawo autorskie 
w życiu codziennym.

Przyglądamy się kilku typo-
wym przypadkom użycia lo-
gotypów, wizerunków znanych 
osób czy postaci z popkultury 
w codziennym życiu. 

To, co powszechne nie za-
wsze jest zgodne z prawem.
Wielu miłośników motoryzacji 
marzy o własnym Mercedesie, 
ale możliwości finansowe nie 
zawsze pozwalają na realizację 
takich tęsknot. Pomysłowi kie-
rowcy nie rozstają się jednak 
z marzeniami. Pewnie dlate-
go na ulicach miast możemy 
spotkać Fiata 126p z logo 
Mercedesa na masce. Część 
z nich na pewno robi to dla 
żartu. Wydaje się, że takie 
„ozdabianie” samochodu ni-
komu nie szkodzi, ale czy jest 
zgodne z prawem? 

Logo, mające najczęściej for-
mę znaku graficznego lub 
słowno-graficznego, jest chro-
nione przez prawo autorskie, 
jeżeli spełnia przesłanki uzna-
nia go za utwór, czyli jest na 
tyle oryginalne, że można je 
uznać za przejaw twórczej 

działalności projektanta. Ko-
rzystanie z utworów chronio-
nych przez prawo autorskie 
zasadniczo wymaga zezwo-
lenia twórcy lub podmiotu, 
któremu przysługują do niego 
autorskie prawa majątkowe. 
Od tej ogólnej zasady prawo 
autorskie przewiduje kilka 
wyjątków, do których należy 
dozwolony użytek osobisty. 
Zatem, kiedy motywacją dla 
wykorzystania logo marki 
samochodowej jest jedynie 
ozdobienie naszego pojazdu, 
prawnie dopuszczalne będzie 
powołanie się na ww. rodzaj 
dozwolonego użytku, co spra-
wia, że uzyskanie zezwolenia 
od twórcy/podmiotu upraw-
nionego nie będzie konieczne. 
Zgodnie bowiem z art. 23 
Ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych, można 
bez zezwolenia twórcy korzy-
stać z rozpowszechnionych już 
utworów, w zakresie własnego 
użytku osobistego. 

Jeśli jednak będziemy chcieli 
ten pomysł przekuć w biz-
nes i sprzedawać Maluchy 
z logo Mercedesa, konieczne 
może okazać się uzyskanie 
zezwoleń od twórców logo lub 
właściciela marki Mercedes. 
Znaki słowne czy też słow-
no-graficzne, które stanowią 
oznaczenie marek samocho-
dowych, oprócz ochrony praw-
no-autorskiej są najczęściej 
także chronione przez pra-
wo własności przemysłowej, 
jako znaki towarowe. O ile 
w przypadku wykorzystania 
logo dla oznaczenia własnego 
samochodu przepisy dotyczą-
ce praw ochronnych na znak 
towarowy nie będą nas zasad-
niczo ograniczać, to w przy-

padku chęci sprzedaży takiego 
egzemplarza, może okazać się, 
że niezbędne będzie również 
uzyskanie zgody od właścicie-
la prawa ochronnego na dany 
znak towarowy. 

Podobnie sytuacja będzie wy-
glądać w odniesieniu do in-
nych sposobów wykorzystania 
logotypów znanych marek. 
Można legalnie naszyć sobie 
na koszulkę lub czapkę zna-
czek ulubionej marki albo na-
kleić na komputer logo marki 
innego producenta elektroniki 
pod warunkiem, że będziemy 
to robili dla siebie lub naszych 
bliskich (rodzinie lub przyja-
ciołom). Jeżeli jednak zrobione 
przez nas koszulki spodobają 
się sąsiadom czy dalszym 
znajomym, którzy będą chcieli 
zamówić u nas podobne eg-
zemplarze, to nawet jeżeli nie 
będziemy zarabiać na ich wy-
konaniu, dla legalności takiej 
działalności niezbędne będzie 
uzyskanie zezwoleń od pod-
miotów, które są uprawnione 
z tytułu autorskich praw ma-
jątkowych do danego logotypu 
oraz wynikających z prawa 
własności przemysłowej, o ile 
są nią objęte. W przypadku 
znanych marek, najczęściej ich 
właściciele nabywają autorskie 
prawa majątkowe od projek-
tantów (twórców) logo, dlatego 
to do nich warto zwrócić w 
pierwszej kolejności z prośbą 
o zgodę na wykorzystanie 
interesującego nas znaku na 
szerszą skalę niż dozwolony 
użytek osobisty.
 
Pani/ Pan na szybie TIR-a
Czy na powieszenie zdję-
cia modela/modelki w oknie 
ciężarówki konieczna jest 

zgoda osoby na zdjęciu i fo-
tografa?

Analizując konieczność 
uzyskania zgody fotografa 
(lub innego podmiotu upraw-
nionego) na wykorzystanie (we 
wskazany w pytaniu sposób) 
zdjęcia, przyjmując, iż intere-
sująca nas fotografia spełnia 
przesłanki uznania jej za utwór 
w rozumieniu prawa autor-
skiego (czyli m.in. cechuje się 
twórczym i indywidualnym 
charakterem) należy uznać, 
że zasadniczo, posiadanie ww. 
zgody nie będzie konieczne, o 
ile sposób wykorzystania zdję-
cia mieści się w ramach do-
zwolonego użytku osobistego. 
Natomiast kwestia uzyskania 
pozwolenia gwiazdy na roz-
powszechnianie jej wizerunku 
jest już bardziej złożonym za-
gadnieniem. Prawo autorskie 
uzależnia bowiem możliwość 
rozpowszechnienia cudzego 
wizerunku od uzyskania ze-
zwolenia osoby na nim przed-
stawionej. Nie dotyczy to m.in. 
osób, które otrzymały wyna-
grodzenie za pozowanie. W 
praktyce jednak, możliwość 
ustalenia przez kierowcę TIR
-a, czy w danym przypadku 
modelka otrzymała wynagro-
dzenie czy też nie, wydaje się 
znikoma. Nie można również 
zapominać, że oprócz ochrony 
przewidzianej przez prawo 
autorskie, wizerunek stano-
wi jedno z dóbr osobistych 
człowieka, chronionych przez 
Kodeks cywilny. Warto zatem 
uwzględnić również kontekst, 
w jakim rozpowszechniany 
jest wizerunek - jeżeli bowiem 
umieścimy plakat w sposób, 
który mógłby naruszać cześć 
czy dobre imię bohatera/bo-
haterki fotografii, musimy li-

czyć się z odpowiedzialnością 
cywilną.

 
Minonkowe torty i  Ryan 
Gossling na ścianie zakładu 
fryzjerskiego
Niezwykłą popularnością cie-
szą się ostatnio torty z podo-
biznami postaci z bajek lub 
logotypem klubu piłkarskiego. 
Czy cukiernia może je przygo-
tować na zamówienie klienta?  

Co prawda przepisy pra-
wa autorskiego, regulujące 
kwestie dozwolonego użytku 
osobistego, wprost nie roz-
strzygają kto może technicznie 
dokonać zwielokrotnienia 
utworu chronionego przez 
prawo autorskie. Przyjmuje się 
jednak, że faktycznie może to 
zrobić także podmiot zawo-
dowo zajmujący się świadcze-
niem danego rodzaju usług, 
jeśli osoba zlecająca będzie 
go wykorzystywać właśnie 
w ramach dozwolonego użytku 
osobistego (analogiczna jest 
sytuacja kopiowania książki 
na własny użytek w punkcie 
ksero). Natomiast reklamo-
wanie cukierni zdjęciem tortu 
z postacią z bajki, której „wi-
zerunek” jest objęty ochroną 
prawa autorskiego, wykracza 
już poza ramy dozwolonego 
użytku, o którym mowa w 
przepisie art. 23 Ustawy o 
prawie autorskim i wymagać 
będzie uzyskania zezwolenia 
podmiotu uprawnionego z ty-
tułu autorskich praw majątko-
wych. W przypadku popular-
nych postaci bajkowych i logo 
klubów piłkarskich należy 
również sprawdzić czy nie są 
one chronione przez prawo 
własności przemysłowej, np. 
jako znaki towarowe. Dlatego 
też dla legalnego ich wyko-

rzystania, konieczne może 
okazać się uzyskanie nie tylko 
zezwolenia wymaganego przez 
prawo autorskie, ale także od 
właścicieli prawa ochronnego 
na dany znak towarowy. 

Czy fryzjer może wieszać 
w swoim zakładzie zdjęcia 
gwiazd muzyki i filmu jako 
stylistyczną inspirację dla 
klientów?

W tym przypadku odpo-
wiedź będzie uzależniona 
m.in. od tego, skąd pochodzi 
zdjęcie powieszone w zakła-
dzie fryzjerskim. Jeżeli np. 
z katalogu lub prasy branżowej 
dla fryzjerów, może być ono 
udostępnione na licencji po-
zwalającej na wykorzystanie 
w celach reklamowo-poglą-
dowych. Natomiast w przy-
padku wyciętych z gazet zdjęć 
gwiazd muzyki czy filmu, któ-
re zostały wykonane w innych 
celach/kontekstach, wywie-
szenie takiego zdjęcia wymaga 
– w przypadku fotografii chro-
nionych przez prawo autorskie 
– uzyskania zgody fotografa 
lub agencji, która dysponuje 
do niego autorskimi prawami 
majątkowymi, a także zgody 
gwiazdy - chyba że fotografia 
została wykonana w czasie wy-
konywania przez nią funkcji 
publicznych (np. na premierze 
filmowej) albo otrzymała ona 
wynagrodzenie za pozowanie 
do zdjęcia. We wskazanym 
w pytaniu przypadku nie ma 
podstaw do powołania się na 
dozwolony użytek osobisty, bo 
cel wykorzystania jest bez wąt-
pienia związany z prowadzoną 
przez fryzjera działalnością 
gospodarczą.

Autor: Sara Dobrzańska, prawnik w 
Fundacji Legalna Kultura

Maluch z logo mercedesa?
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ELEKTROWNIE SŁONECZNE 
Sprzedaż i Montaż 

Możliwości zastosowania:
ogrzewanie wody, sprzedaż energii do energetyki 

MOŻLIWY KREDYT W WYSOKOŚCI 5%.

PROMIENNIKOWE OGRZEWANIE DOMÓW

tel. 606 172545

Tel. 68-3860-966
Na terenie Zbąszynia dowóz 

GRATIS

ZBĄSZYŃ
Plac Wolności 2

PRZY MŁYNIE
BISTRO

Catering, 
imprezy plenerowe
ANNA CZESKA

Buk, ul. Dobieżyńska 21
tel. 61 814 05 22 

kom. 600 335 837

WULKANIZACJA I SERWIS OPON

 Wyważanie, oczyszczanie, magazynowanie 
 Zmiana opon , wulkanizacja , naprawa felg
 Obsługa czujników ciśnienia TPMS w oponach
 Najwyższej jakości opony wiodących producentów

UL. KOLEJOWA 10 , NOWY TOMYŚL , TEL. 61 44 27 007

Bosch Car Service zapewnia pełną obsługę kół, 
wykonując wymianę opon, wyważanie kół 
i przechowywanie opon. Zaufaj nam, a jazda 
będzie bezpieczna niezależnie od warunków 
pogodowych.

PRZENIESIONY DO POZNANIA tel. 502 643 494

Prowadzimy działalność w zakresie skupu złomu stalowego metali nieżelaznych (miedź, mosiądz, brąz, 
aluminium, ołów, cynk, stal kwasoodporna, akumulatory) i makulatury.

Wprowadzamy nowe standardy ważenia, klasy� kacji i wyceny asortymentu
Zapewniamy: 

a rzetelne ważenie na legalizowanych wagach elektronicznych
a płatność gotówką a profesjonalną obsługę

 Grodzisk Wielkopolski: Arkadiusz Kubiak
             731 70 30 03  lub  795-031-041

Poznań: Artur Sieradzki 690 90 90 10
       Marcin Kubiak  690 90 80 20

www.skrecykling.pl     e-mail:biuro@skrecykling.pl

 Grodzisk Wielkopolski:
             731 70 30 03

PRZY ULICY KĄKOLEWSKIEJ 27 W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
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m Trzciel
27 czerwca Dyskusyjny 
Klub książki z Trzciela 
spotkał się z Dyskusyjnym 
Klubem Książki z Kargo-
wej na panelu dyskusyjnym 
z pisarką Zofią Mąkosą 
w Kargowej i Chwalimiu. 
Przedmiotem spotkania był 
drugi tom cyklu „Wen-
dyjska winnica” -  Winne 
miasto”. 

Zofia Mąkosa jest laureatką 
Lubuskiego Wawrzyna Li-
terackiego 2017 za pierwszy 
tom „Wendyjska winnica” – „ 
Cierpkie grona”. W drugiej 
części poznajemy dalsze losy 
Matyldy Neumann, córki Mar-
ty, bohaterki pierwszego tomu. 
Poznajemy również historię 
Zielonej Góry w latach 1945 – 
1947, a więc wędrówkę ludzi, 
ich ucieczki i przyjazdy na 
Ziemie Odzyskane. Widzimy 
jak rodzi się komunizm w Pol-
sce, który powoli i podstępnie 
ubezwłasnowolnia ludzi, jak 
wcześniej robił to faszyzm w 
Niemczech. Praktycznie jedna 
niewola jest zastąpiona inną 
formą zniewolenia, która trwać 
będzie bardzo długo.

Śledzimy koleje losu młodej 
Matyldy, która doświadcza 

najgorszych okrucieństw woj-
ny. Straciła dom, rodziców, 
nie jest ani Niemką ani Polką, 
pochodzi ze słowiańskiego 
ludu Wendów. Pomimo piekła, 
którego doświadczyła, znaj-
duje siły żeby zacząć życie od 
nowa, w ciężkich niesprzyjają-
cych obcym warunkach.

Autorka inspirując się wspo-
mnieniami mieszkańców i 
dokumentami archiwalnymi, 
w sposób rzetelny opisała, jak 
żyło się w Zielonej Górze po 
wojnie, jak wyglądał dzień 
powszedni zwykłego miesz-
kańca.

W tym cyklu poznajemy 
piękne zwyczaje i tradycje 
oraz ich kultywowanie. A do-
tyczy to ludności miejscowej 
i wendyjskiej przed II wojną 
światową oraz i społeczności 
polskiej po wojnie . W dzisiej-
szych czasach powracamy do 
czczenia najstarszych tradycji, 
które są ważnym elementem 
dziedzictwa kulturowego na-
szego społeczeństwa.

Mieliśmy okazję usłyszeć 
od Pani Zofii Mąkosy genezę 
powstania 2 tomów „Wen-
dyjskiej winnicy”. Pisarka 
w przepięknym stylu opisała 
trudną historię naszego regio-
nu. Uczestnicy panelu mieli 
wiele pytań dotyczących histo-

rii Ziemi Lubuskiej. W drugiej 
części spotkania odbyliśmy 
wędrówkę po miejscach, w 
których toczy się akcja ksią-
żek. Poznaliśmy historię i 
zwiedziliśmy piękne zakątki 
Kargowej i Chwalimia. Wi-
dzieliśmy pola i jezioro, które 
były bliskie głównym boha-
terkom powieści Marcie i Ma-
tyldzie. Na koniec spotkania 
klubowiczki DKK otrzymały 
autografy autorki. Z niecierpli-
wością czekamy na trzeci tom 
„Wendyjskiej winnicy”.

Dziękujemy - Pani Zofii 
Mąkosie za wspaniałe spo-
tkanie, które pozwoliło nam 
jeszcze raz poczuć atmosferę 
„Cierpkich gron” i „ Winnego 
miasta” i naszym koleżankom 
z Gminnej Biblioteki Publicz-
nej z Kargowej za przygotowa-
nie spotkania oraz poznanie 
nowych koleżanek z DKK z 
Kargowej. Dziękujemy Pań-
stwu Elżbiecie i Aleksandrowi 
Żukowskim za przygotowanie 
dla nas wspaniałego ogniska  . 

Zapraszamy na kolejne spo-
tkanie DKK dla dorosłych w 
Trzcielu w dniu 5 września 
2019 r. o godz. 16.00, oma-
wiana będzie książka Joanny 
Kruszewskiej „Wszystko się 
zaczyna”.

B.P.M.i G. w Trzciel / Wioletta Fabian

Panel dyskusyjny z Zofią Mąkosą

„Najpierw uroczysto-
ści z okazji 70.lecia 
Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Chraplewie, 
a następnie gminne 
Zawody Sportowo - 
Pożarnicze przy pałacu 
- tak wyglądała sobota 
w Chraplewie.
W zawodach rywa-
lizowała większość 
jednostek ochotniczych 
z terenie gminy. O 
laury walczyły zarówno 
druhny, jak i druhowie 
w różnych kategoriach 
wiekowych. „

Źródło: http://nowytomysl.
naszemiasto.pl/artykul/

gminne-zawody-sportowo-po-
zarnicze-w-chraplewie-zdje-

cia,5169597,artgal,t,id,tm.ht-
ml?fbclid=IwAR1fv_d4Mlqxn-
rvm7Iav57UypjQceqds3-aCby-

CEN0QbiHbeGjL6nAsLoF0

„W sobotę 22 czerwca w Michorzewie odbyły się obchody 620-lecia istnienia wsi połączony z 
dniem dziecka, a także 70-lecie LZS Huragan Michorzewo. W uroczystościach brał udział również 
senator Jan Filip Libicki oraz Poseł RP Jakub Rudnicki. Odbyła się Msza święta po której udano 
się na odsłonięcie pamiątkowej tablicy ufundowanej przez mieszkańców Wsi Michorzewo. Cześć 
oficjalna uroczystości odbyła się przy Zespole szkoła Podstawowa-Przedszkole gdzie zasłużo-
nym mieszkańców wsi wręczono podziękowania i statuetki. Dla dzieci i dorosłych przewidziano 
wiele atrakcji, odbyły się zawody drużyn piłkarskich. Na koniec mieszkańcy mogli bawić się przy 
zespole Quando.”

Źródło: Urząd Gminy Kuślin

70-lecie OSP Chraplewo620-lecie istnienia Michorzewa

Mając do wyboru kilkana-
ście rodzajów urządzeń i 
technologii, każdy inwestor 
stara się wybrać najko-
rzystniej jak tylko to możli-
we. Nowoczesne powietrzne 
pompy ciepła przyciągają 
wieloma zaletami, jednak 
dla wielu ciągle stanowią 
zagadkę. Niepotrzebnie, 
bo to sprawdzone systemy 
i z pewnością warto na nie 
postawić.

Powietrzne pompy ciepła to 
doskonała propozycja nie tylko 
dla fanów ekologii. Ich główną 
zaletą jest niezależność od 
wahających się na rynku cen 
nośników energii, np. cen 
gazu oraz niskie koszty eks-
ploatacyjne. Urządzenia, choć 
zasilane energią elektryczną, 
to większą część energii – na-
wet ok. 80%, czerpią ze źródeł 
odnawialnych, dzięki czemu 
redukcja kosztów ogrzewania 
sięga nawet 70% w porówna-
niu do instalacji tradycyjnych. 
Niskie koszty użytkowe oraz 
przyjazne dla środowiska dzia-
łanie skutecznie zachęcają, 
jednak powietrzne pompy 
ciepła mają do zaoferowania 
jeszcze dużo więcej.

Bezproblemowy montaż
W przypadku powietrznych 
pomp ciepła moduł zewnętrz-
ny może być zainstalowa-
ny wszędzie, niezależnie od 
ukształtowania terenu. Ozna-
cza to, że urządzenia dobrze 
sprawdzą się zarówno w do-
mach nowych, jak i moderni-
zowanych. W przypadku domu 
modernizowanego istotny 
może być fakt, że dostępna 
jest wersja urządzenia przy-
gotowana do współpracy z do-
datkowym źródłem ciepła np. 
kotłem, który może wówczas 
stanowić wspomaganie przy 
szczytowym zapotrzebowa-
niu ciepła w najzimniejszych 
okresach roku.

Co do zasady nie ma prze-
ciwwskazań, aby pompa ciepła 
współpracowała z grzejnika-
mi, jednak najefektywniejsze 
działanie osiąga w połącze-
niu z niskotemperaturowym 
ogrzewaniem płaszczyzno-
wym, podłogowym lub ścien-
nym. 

Niewielkie gabaryty urzą-
dzenia do minimum ograniczą 
miejsce niezbędne do instala-
cji, a jednostka wewnętrzna 
w wersji ze zintegrowanym 
zasobnikiem c.w.u. może zająć 
mniej niż 1m2 powierzchni. 

Smukła i estetyczna obudo-
wa to także dodatkowy atut 
wizualny.

Ciepło w zimie  
Przy ogrzewaniu domu po-
wietrzną pompą ciepła należy 
mieć na uwadze fakt, że jej 
działanie uzależnione jest 
od warunków zewnętrznych. 
Obecnie urządzenia te mogą 
pracować w temperaturach 
sięgających aż do -20°C. 

„Oczywistym jest, że wraz 
ze spadkiem temperatury na 
zewnątrz, rośnie zapotrzebo-
wanie cieplne pomieszczeń, 
a efektywność urządzeń po-
wietrznych spada. Ta zasada 
działania dotyczy wszystkich 
powietrznych pomp ciepła. 
Oznacza to, że urządzenia pra-
cując samodzielnie w skrajnie 
niekorzystnych warunkach 
mogą nie zapewnić pełnej 
kompensacji strat ciepła w po-
mieszczeniach” mówi Natalia 
Sitkowska z działu OZE w De 
Dietrich Technika Grzewcza 
Sp. z.o.o. 

Na uwadze trzeba mieć 
jednak fakt, że tak niskie 
temperatury to rzadkość i 
w wielu regionach naszego 
kraju niemal nie występują. 
Przy prawidłowym doborze 
pompy ciepła i zastosowa-
niu dodatkowego wsparcia 
w postaci kotła, kominka z 
płaszczem wodnym, a nawet 
grzałki montowanej w każdej 

pompie ciepła, nie ma podstaw 
do obaw, że dom nie zostanie 
dogrzany, a koszty przekroczą 
założone kwoty.

Wygoda 
i proste sterowanie
Łatwy dostęp do najważniej-
szych funkcji i intuicyjna 
obsługa to jedne z kluczowych 
czynników, które wpływają na 
decyzję o zakupie konkretne-
go urządzenia. Nowoczesny 
termostat pokojowy SMART 
TC, pozwala na bezproble-
mowe sterowanie instalacją 
z pompą ciepła Sofath Lizea 
IV i Lizea IV-C200 . System 
zapewnia łączność z domową 
siecią Wi-Fi i zdalną kontrolę 
pracy instalacji przy udziale 
smartfonu lub tabletu. Oprócz 
szerokich możliwości sterowa-
nia, wyróżnia się atrakcyjną 
stylistyką. 

Urządzenie docenią też 
nieco starsi użytkownicy, 
a wszystko za sprawą łatwiej-
szego zarządzania wszelkimi 
ustawieniami, ponieważ ter-
mostat wyposażono w pomoc 
ułatwiającą programowanie.

P.H. Wasser Mann w Bolewicach
Autoryzowany Koncesjoner 

marki SOFATH
Osiedle Leśne 2G, 64-305 Bolewice

www.wassermann.pl
biuro@wassermann.pl

tel. 61 441 17 25
tel. kom. 606 327 863

Powietrzna pompa ciepła 
– czy warto się nią zainteresować?

Pompa powietrzna Sofath Lizea IV-C200 z kompaktową centralą wewnętrzną. 
Niewielkie gabaryty urządzenia do minimum ograniczą miejsce niezbędne do in-
stalacji, a jednostka wewnętrzna w wersji ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. 

może zająć mniej niż 1m2 powierzchni. (źródło: De Dietrich Technika Grzewcza 
Sp. zo.o.)

AUTO - HANDEL 
W³adys³aw Cisak64-300 
Nowy Tomyśl, Paproć 79, 
tel (61) 44 22 832, 664 997 031

www.autocisak.gratka.pl
SKUP – SPRZEDAŻ – ZAMIANA RATY – POŚREDNICTWO

czynne: pon – pt 10.00 – 18.00  sob – niedz 10.00 – 15.00

PIEKARNIA 
CUKIERNIA
EUGENIUSZA 

KOCIKA
w Rakoniewicach 
Plac Powst. Wlkp.
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W dniach 20-21 lipca 2019 
r. w Wolsztynie odbędą się 
Dni Jezior Wolsztyńskich. 
Odbędą się dwa konkur-
sy – Cuda z piasku oraz 
pływanie na byle czym. To 
okazja do świetnej zabawy 
całą rodziną. Jeśli ktoś ma 
apetyt na coś dobrego, to z 
pewnością zainteresuje go 
kulinarne show „Zarybie-
ni”. 

Swoją majestatyczność na 
wodach jeziora będą też pre-
zentować łodzie… Wszystko 
to przy dźwiękach właściwej 
w wakacje muzyki… Podczas 
Dni Jezior Wolsztyńskich 
odbędzie się Przegląd Pio-
senki Turystycznej i Szan-
towej. Zgłoszenia przyjmuje 
Wolsztyński Dom Kultury do 
12 lipca br. Podczas Dni Jezior 
będzie można posłuchać arty-
stów, którzy zdobyli już 

uznanie na scenach krajo-
wych i zagranicznych: BA-
NANA BOAT - muzyka ma-
rynistyczna a cappella, Sea 
Songs&Shanties, maritime 
folk; Sextet wokalny, spe-
cjalizujący się w oryginalnej 
twórczości autorskiej w dzie-
dzinie współczesnej piosenki 
żeglarskiej, oraz w autorskiej 
interpretacji szanty klasycz-
nej. Skład: Tomasz Czarny 
„Mundry”, Michał Maniara 
„Ojciec”, Paweł Konieczny 
„Konik”, Paweł Jędrzejko 
„Synchro”, Piotr Wiśniewski 
„Qdyś”, Maciej Jędrzejko”Y-
enJCo”. Od roku 1998 - zespół 
Banana Boat koncer tował 
na wszystkich największych 
scenach szantowych w Polsce. 
Charakterystyczne koszulki 

- pięć kawałków banana - 
pojawiają się wszędzie tam, 
gdzie znajdą się ludzie, którzy 
chcą się dobrze bawić przy 
muzyce płynącej wyłącznie 
z pięciu męskich gardeł oraz 
obejrzeć jedyny w swoim 
rodzaju, niezwykły, uśmiech-
nięty - bananowo-szantowy 
show. Zespół został nazwany 
niegdyś przez jednego z konfe-
ransjerów Uśmiechem Polskiej 

Sceny Szantowej. W obecnym 
składzie grupa Banana Boat 
koncertowała łącznie prawie 
400 razy.

TRZECIA MIŁOŚĆ - pio-
senka żeglarska, folk; Skład: 
Jolanta Gacka - śpiew, skrzyp-
ce, Justyna Rodasik - śpiew, 
skrzypce, Michał Palka - 
śpiew, gitara akustyczna, Woj-
tek Harmansa - śpiew, akor-
deon, Krystian Sidor - gitara 

basowa. Zespół Trzecia Miłość 
powstał w październiku 2012 

roku. Działalność koncer-
tową zaczął na początku roku 
2013, koncertem w często-
chowskiej tawernie „Hooper 
Bay”. Muzycy znający się 
dobrze ze sceny szantowo-fol-
kowej postanowili pokazać 
się szerszej publiczności z 
troszeczkę innej strony i za-
prezentować swoje pomysły 
muzyczne, często trzymane 
gdzieś głęboko w szufladach. 
Repertuar zespołu jest poetyc-
ki, emocjonalny, z pogranicza 
piosenki autorskiej i żeglar-
skiej. Pojawiają się również 
utwory z wykorzystaniem po-
tencjału dwóch par skrzypiec.

MARTA ŚLIWA - pochodzi 

z Nowej Soli, od 5 lat mieszka 
w Wolsztynie. Nigdy dla niej 
za dużo tradycji żeglarskich i 
choć do morza stąd daleko to 
szanta w duszy gra. W Nowej 
Soli zaraziła się żeglarstwem 
w drużynie harcerskiej o spe-
cjalności wodnej, jako harcer-
ka uczestniczyła w pierwszych 
rejsach, które dla nich były 
obozami wędrownymi. Har-
cerze przy ogniskach śpiewają, 
a wodniaccy harcerze przy 
ogniskach śpiewają o pływa-
niu. Piosenki żeglarskie repre-
zentują cały wachlarz nurtów 
muzycznych od folk-rock’a 
przez poezję śpiewaną po wie-
logłosową szantę klasyczną. 
A wszystkim wykonawcom 
w duszy gra żeglowanie od 

jezior po oceany. Pani Marta 
śpiewa piosenki autorskie, 
którym najbliżej do piosenki 
poetyckiej lub studenckiej. 
Chce być autentyczna w swoim 
przekazie, przy jednoczesnym 
zachowaniu wysokiego pozio-
mu muzycznego.

„My z portu” to przede 
wszystkim pasja do muzyki, 
wiatru, wody i dobrej przygo-
dy. Scena staje się żaglowcem 
a publiczność odpływa w mu-
zyczny rejs nucąc pod nosem 
„Morskie Opowieści” lub za-
mawiają piwo w „Tawernie 
pod Pijana Zgrają”. Marcin 
i Marek - członkowie duetu, 
to doświadczeni muzycy jak 
również nauczyciele gry na 
instrumentach

Dni Jezior Wolsztyńskich
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KO£O WÊDKARSKIE NR 3
* PKS MOS ZB¥SZYÑ

9. ŒWIÊTO JEZIORA

2 sierpnia 2019 roku (pi¹tek)
11.00 Kurs podstawowej nauki p³ywania
14.00-18.00 Biblioteka na pla¿y, czyli Zb¹szyñ czyta 
                       nad jeziorem

16.00 Gry i zabawy na rolkach
16.00 

17.30 Nocny turniej siatkówki pla¿owej

Jarmark Œwiêtego Piotra w okowach 
(stoiska artystów ludowych i rêkodzielników)

3 sierpnia 2019 roku (sobota)
10.00 Rodzinny turniej szachowy
10.00 M³odzie¿owy turniej tenisa ziemnego - korty tenisowe 
           przy ul. 17 Stycznia 
11.00 Zawody w wyciskaniu sztangi le¿¹c
13.00 Gra militarna dla twardzieli - prowadzenie instruktorzy 17. WBZ 
           z Miêdzyrzecza (7. Dywizjon Artylerii Konnej Wielkopolskiej - Wêdrzyn)
14.00-18.00 Biblioteka na pla¿y, czyli Zb¹szyñ czyta nad jeziorem

 

4 sierpnia 2019 roku (niedziela)
6.00 Miêdzynarodowe dru¿ynowe zawody wêdkarskie o Puchar Burmistrza

14.00-18.00 Biblioteka na pla¿y, czyli Zb¹szyñ czyta nad jeziorem

16.00 Zajêcia dla dzieci z Wigorem

Rejs £odzi¹ B³êdna - Przystañ Wodna
16.00 Mobilny plac zabaw Zb¹szyñskiego Centrum Kultury

18.00 Koncert Zespo³u Sandra Ruga³a i Tajny Projekt Muzyczny

20.00 GWIAZDA ŒWIÊTA JEZIORA - ZESPÓ£ BEDNAREK

15.00-16:30 Mobilny plac zabaw Zb¹szyñskiego Centrum Kultury

16.00 Rejs £odzi¹ B³êdna - Przystañ Wodna
16.30 Wystêp Zespo³u „Weso³a Ferajna”
16.30 Gry i zabawy wêdkarskie dla dzieci
16.30 Rzutowe zawody wêdkarskie 
17.00 Wystêp Dzieciêcego Zespo³u Tanecznego „REGO” 
17.45 Wystêp Zespo³u „Seniorzy z Wigorem”
18.00 Aerobik /step
18.15 Koncert Leny Fr¹ckowiak

19.00 GWIAZDA JARMARKU - ZESPÓ£ PIÊKNI I M£ODZI 
21.00 GWIAZDA JARMARKU - FELICJAN ANDRZEJCZAK 
22.30 Dyskoteka z Marcinem Œliw¹ - dj/konferansjer

13.00 Trena¿er myœliwski

14.00-16:00 Akcja Animacja
16.00-17.00 P³ywanie na czymkolwiek

16.00 Rejs £odzi¹ B³êdna - Przystañ Wodna 
17.30 Wystêp Zespo³u „Œpiewaczego Zb¹szyñskich Seniorów” 
18.00 Wystêp Zespo³u „Górnianki” z Kotliny K³odzkiej
18.30 Wystêp Kapeli KoŸlarskiej Adama Kaisera z Przyprostyni 
19.00 GWIAZDA JARMARKU - QUEEN SYMFONICZNIE
           WIND CAMERAL ORCHESTRA

27 lipca 2019 roku (sobota)
11.00 Zawody P³ywackie - "Puchar B³êdna" 
14.00-18.00 Biblioteka na pla¿y, czyli Zb¹szyñ czyta nad jeziorem

16.00 Zawody strzeleckie z broni pneumatycznej
16.00 Piknik stra¿acki nie tylko dla dzieci
16.00  
17.00 Gry, zabawy i warsztaty bokserskie

20.00 Dyskoteka

28 lipca 2019 roku (niedziela)         

9.00 Bieg œniadaniowy 
10.30 Turniej siatkówki pla¿owej „Rutnicki Cup”
14.00-18.00 Biblioteka na pla¿y, czyli Zb¹szyñ czyta nad jeziorem
15.00 Bubble Soccer
15.00-17.00 Rejsy £odzi¹ B³êdna - Pla¿a £azienki
16.00 

29 lipca 2019 roku (poniedzia³ek)
10.00 Warsztaty plastyczne
11.00 Kurs podstawowej nauki p³ywania 
14.00-18.00 Biblioteka na pla¿y, czyli Zb¹szyñ czyta nad jeziorem
16.00 Turniej pi³ki no¿nej pla¿owej
16.00 Zajêcia dla dzieci z Wigorem
16.00 Gry i zabawy z pi³k¹ no¿n¹ 
16.00 Testy sprawnoœci pi³karskiej
16.00  

30 lipca 2019 roku (wtorek)
8.30 Gimnastyka relaksacyjna
10.00 
11.00 Kurs podstawowej nauki p³ywania 
14.00-18.00 Biblioteka na pla¿y, czyli Zb¹szyñ czyta nad jeziorem
16.00 Turniej indywidualny w szachach szybkich P-15
16.00 

16.30 Gry  i zabawy ruchowe dla przedszkolaków 
19.00 Spotkanie autorskie z  Jakubem Porad¹ 

31 lipca 2019 roku (œroda)
11.00 Kurs podstawowej nauki p³ywania
14.00-18.00 Biblioteka na pla¿y, czyli Zb¹szyñ czyta nad jeziorem

16.00 Turniej unihokeja pla¿owego
16.00 

17.00-18.00 Warsztaty modelarskie  
17.00 Dzieciêce zawody wêdkarskie - rzeka Obra 
19.00 Letni aerobic

 

14.30-16.00 P³ywanie £odzi¹ B³êdna – Pla¿a £azienki

Rejs £odzi¹ B³êdna - Przystañ Wodna

18.00 Wystêp Zb¹szyñskiej Orkiestry Dêtej
19.00 Koncert Zespo³u Romskiego „Amore Roma” 

Rejs £odzi¹ B³êdna - Przystañ Wodna

Rejs £odzi¹ B³êdna - Przystañ Wodna

Zajêcia plastyczne z Warsztatami Terapii Zajêciowej

Warsztaty barwienia tkanin japoñsk¹ technik¹ shibori
16.00 Rejs £odzi¹ B³êdna - Przystañ Wodna

15.00 Szkó³ka ¯eglarska na „Optymistach” 

Rejs £odzi¹ B³êdna - Przystañ Wodna
16.00 Zajêcia dla dzieci z Wigorem

1 sierpnia 2019 roku (czwartek)
11.00 Kurs podstawowej nauki p³ywania
14.00-18.00 Biblioteka na pla¿y, czyli Zb¹szyñ czyta nad jeziorem
15.00 Szkó³ka ¿eglarska na „Optymistach”
15.00 Turniej ringo
16.00 Rejs £odzi¹ B³êdna - Przystañ Wodna

16.30 Warsztaty modelarskie 
18.00 Pokazy i warsztaty taekwondo 
20.00 Mariusz Szczygie³  - spotkanie autorskie 

Zb¹szyñ 2019

GMINA ZBĄSZYŃ
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