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Sprzedam

pianino – Stan bardzo dobry !
Tel. 606 327 863

ZATRUDNIMY

absolwenta studiów budowlanych
Izomet Piskorz Spółka Jawna, Niałek Wielki 110

tel. 68 384 25 18

Spółka Frawent Wolsztyn

PRZYJMIE DO PRACY

OPER ATORÓW DO OBS

ŁUGI

MASZYN CNC

Ó
FACHOWCÓW DO OBR

PROFESJONALNY PARTNER

BK I

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

SKRAWANIEM

P.U. „FRAWENT” Wolsztyn

tel. 68 347 61 00

biuro@frawent.pl www.frawent.pl

PRACA

Zatrudnię pilnie na umowę- zlecenie kierowcę
z samochodem do kolportażu prasy w różnym
czasie w czasie miesiąca. Reflektuję na osobę
z Rakoniewic, Rostarzewa lub okolic.
Może być emeryt lub rencista.Proszę o kontakt

tel. 608 321 611

biuro@izomet.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

ul. Zachodnia 10

Nowy Tomyśl

www.gmyrpol.pl
gmyrpol@post.pl

biuro@scrapssw.pl

tel. 536-859-982 SKUP ZŁOMU
ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!
a wsad/niewsad 830 zł /tona
a blacha 640 zł/tona
a puszka 4,00 zł/kg
a makulatura 0,18 zł /kg

Stęszew
ul. Kosickiego 9

Nowy Tomyśl
ul. Ogrodowa 28

Opalenica
ul. Wierzejewskiego 40

Wolsztyn
ul. Słowackiego 11A

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

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

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

tel./fax: 68 346 93 65
tel. kom: 608 311 016
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Gminne Dożynki
w Dopiewie
Wakacje można było zakończyć na „Gminnych Dożynkach” w Dopiewie. Odbyły
się one 2 września. Obrzęd
ludowy i pokaz tańców ludowych zapewnił uczestnikom
Zespół Pieśni i Tańca „Chludowianie”, który odwiedzi
Dopiewo w 80-osobowym
składzie. Wydarzenie uświetniły koncerty gwiazd disco
polo – zespołów Classic i Power Play, których znawcom
gatunku nie trzeba przedstawiać.
Wcześniej było można m.in.
posłuchać kapeli „Junki z
Buku” i „Kramskiej Kapeli
Podwórkowej” i skorzystać z
licznych animacji. Podsumowaniem Święta Plonów była

zabawa taneczna, która trwała
do północy. Uroczystości rozpoczęła msza dziękczynna w
miejscowym kościele. Potem
barwny korowód, prowadzony
przez Orkiestrę Dętą Gminy
Dopiewo wyruszył na plac
gminny, gdzie dzielono się
chlebem i częstowano kiełbaskami.
Dopiewo jest gminą podmiejską, ale pamięta o tradycji
rolniczej i od lat organizuje
„Gminne Dożynki”. Wójt
Gminy Dopiewo, zwracając
na 100 rocznicę odzyskania
niepodległości przez Polskę,
podkreślił rolę rolników z
Gminy Dopiewo w Powstaniu
Wielkopolskim.
AM, fot. Beata Spychała
i Adam Mendrala

Zapraszamy na interesujące wydarzenie w Grodzisku!

MS-170 JUŻ OD 699,00 PLN

Redakcja Dwutygodnika Powiaty-Gminy otrzymała informację od Dr Jerzego Wierzchowieckiego, założyciela
Akademii Republikańskiej w Grodzisku Wielkopolskim, o interesującym wydarzeniu, które odbędzie się
w czwartek 20 września 2018 o godz 18:00 w CK Rondo w Grodzisku Wlkp. Serdecznie zapraszamy.

Autoryzowany
Dealer:
Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 17

tel. 61 442 40 85, kom 602 775 274

Zbąszyń ul. Poznańska 42
tel. 68 386 75 04

MB 248 JUŻ OD 1049,00 PLN

Uwaga! PRACA

Zatrudnię pilnie na umowę- zlecenie kierowcę z samochodem do kolportażu prasy w różnym czasie w czasie miesiąca.
Reflektuję na osobę z Rakoniewic, Rostarzewa lub okolic.
Może być emeryt lub rencista.Proszę o kontakt

tel. 608 321 611

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

oraz usługi związane
z montażem wykładzin

Wolsztyn, ul. Dworcowa 19
tel.

68 347 14 45

(naprzeciwko parowozowni)

P
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AUTO PASZKOWSKI
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

w Rakoniewicach
kierunek Poznań k/stacji BP

workowa

kora sosnowa

Przedsiębiorstwo WELLTON Sp. z o.o.
JAROMIERZ 101A, 64-225 Kopanica

tel. 692 497 473, 692 370 968
sprzedaż online
kontakt 693 408 070
online@wellton.pl

www.wellton.pl

LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
PRZEGLĄDY OKRESOWE
AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE
O

734 120 226
604 441 405

czynne:
Pn – Pt: 8.00 - 19.00
Sobota: 8.00 - 14.00
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zestawy wypoczynkowe / systemy/ sypialnie
stoły i krzesła / meble kuchenne
meble młodzieżowe
meblościanki

P.W MELBEX M.W Łukaszewscy
PSJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k
Siedlec ul. Piaskowa 12

Zatrudnimy od zaraz pracowników
na stanowisko
PRACOWNIK PRODUKCJI
WYMAGANIA:
 BADANA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE
 DYSPOZYCYJNOŚĆ ( PRAACA 3-ZMIANOWA)

KONTAKT:
Pn-Pt 800-1400

68 384 58 05

WULKANIZACJA I SERWIS OPON

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.

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

Wolsztyn ul. Przemysłowa 7

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

GMINA KOMORNIKI
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Po Dożynkach
To był wspaniały dzień na
Dożynki. Piękna aura i klimat ostatniego dnia wakacji
sprzyjały świętowaniu. W
niedzielę, 2 września tradycyjnie już tegoroczne zbiory
poświęcono i dzielono się
nimi z mieszkańcami. Świeży
chleb, smaczne placki, wędliny i owoce… każdy mógł
częstować się pysznościami,
za które dziękowaliśmy rolnikom, a które przygotowały
pracowite panie ze wszystkich gminnych kół gospodyń.
Mimo, że impreza odbywała
się w Komornikach, gospodarzem tegorocznych Dożynek
było sołectwo Wiry, a w roli
starostów dożynkowych wystąpili Państwo Przemysław i
Magdalena Nowaccy – rolnicy
z Wir.
Święto plonów było okazją
by podziękować za codzienną
pracę na gospodarstwie, za
podtrzymywanie tradycji rolniczych i kulinarnych. Podziękowania paniom gospodyniom
oraz rolnikom złożyli Wójt
Jan Broda i Przewodniczący

Rady Gminy Marian Adamski.
Słowami uznania wyróżniono
także naczelnika Ochotniczej
Straży Pożarnej w Plewiskach
– Roberta Kurasza, Prezesa
Koła Wędkarskiego w Komornikach Piotra Wiśniewskiego
oraz Komendanta Drużyny
Społecznej Straży Rybackiej
przy Kole PZW w Komornikach Pawła Wojtalaka.
W Dożynkach wzięli
udział także goście z gmin
partnerskich. Przyjechali do
nas przyjaciele z Winnicy
(Ukraina), Smižan (Słowacja)
i Kamienicy, która ucierpiała
podczas lipcowych ulew. Wójt
Władysław Sadowski razem
z Przewodniczącym Rady
Gminy złożyli podziękowania
za pomoc, którą gmina Komorniki udzieliła przyjaciołom
w potrzebie (jeszcze w lipcu
podjęta została uchwała o przekazaniu 250 tys. zł w ramach
pomocy finansowej).
Życzenia dla rolników przekazali także przedstawiciele Marszałka Województwa
Wielkopolskiego, Wojewody
Wielkopolskiego oraz Starosty
Poznańskiego.
Duże wrażenie artystyczne
zrobiły na obecnych widowisko „Słowiańska legenda Matki Ziemi” oraz koncert Haliny
Mlynkowej, która ku uciesze
fanów zaśpiewała kultowe
„Czerwone korale”.
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MIASTO LESZNO

Odchodzi kolejny artysta Jóźwiak superjedynką
Antoniusz Dietzius rezygnuje
ze współpracy z Teatrem Miejskim w Lesznie. To drugi artysta, który po zwolnieniu Beaty
Kawki, dyrektor artystycznej,
żegna się z leszczyńskimi
widzami. - Teatr nie planował
żadnych nowych, wspólnych
przedsięwzięć z panem A.
Dietziusem - odpowiedział
dyrektor Błażej Baraniak. W
liście przesłanym do redakcji
portalu elka.pl Dietzius ubolewa nad sytuacją, w jakiej
znalazł się teatr i dziwi się, że
na wydarzenia w teatrze nie
zareagował prezydent Leszna.
Zawirowania wokół Teatru
Miejskiego
Atmosfera zaczęła się psuć po
zwolnieniu dyrektor artystycznej, Beaty Kawki. Dyrektor
Błazej Baraniak tłumaczył w
maju, że powodem tej decyzji
była utrata zaufania spowodowana działaniami na szkodę
teatru. Kawka nie zgadza się z
tym zarzutem i złożyła pozew
do Sądu Pracy.
Pod koniec sierpnia pojawił
się list podpisany przez czterdziestu aktorów, w którym
zarzucili dyrektorowi brak
umiejętności koordynowania
terminów aktorskich, bałagan
w komunikacji, niefrasobliwość w traktowaniu artystów
czy brak profesjonalizmu.
Odchodzi Wróblewski
W kolejnych dniach o zakończeniu współpracy poinformował aktor Karol Wróblewski,
który gra m.in w „Arizonie”,”Komedii w ciemno”,
„Przy drzwiach zamkniętych”,
„Ślubie”, „Wiśniowym sadzie”
i „Zagraj to jeszcze raz, Sam”.
Jest też reżyserem „Małych
Zbrodni Małżeńskich” i „Jaskółeczki”. W liście przesłanym do mediów wyjaśniał,
że chaos, który zapanował
na początku trzeciego sezonu
w teatrze w Lesznie, uniemożliwił mu dalsze, rzetelne
planowanie obowiązków zawodowych. Zaznaczył, że w
innych teatrach, w których
pracuje, terminy ma podane
do grudnia.
- Przykro mi z tego powodu, bo bardzo dobrze mi się
pracowało z panem Karolem
- powiedział dyrektor Baraniak. Wyjaśnił jednocześnie,
że terminów nie podał, bo od
października do grudnia teatr
nie planował wystawiać spektakli z udziałem Karola Wróblewskiego. - Mam nadzieję,
że przez ten czas nastąpi jakaś
refleksja po jednej, drugiej
czy trzeciej stronie. Opadnie
kurz na polu bitwy i pan Karol
przemyśli to jeszcze, i będzie

Wiceprezydent P iotr
Jóźwiak wystartuje z pierwszego miejsca listy Prawa
i Sprawiedliwości do Rady
Miejskiej Leszna w okręgu
nr 1. - Pozyskaliśmy bardzo silną osobę do swojej
samorządowej drużyny PiS
– mówił na dzisiejszej konferencji prasowej poseł Jan
Dziedziczak.

u nas występował - powiedział
Baraniak.
List od reżysera „Abonamentu na szczęście”
Dziś do naszej redakcji wpłynął list od Antoniusza Dietziusa, który napisał, że z przykrościa patrzy na to co dzieje się
w teatrze.
- Sytuacja, która od dłuższego czasu rozgrywa się w
tej instytucji odstaje od norm
artystycznej pracy i znacznie
wpływa na negatywne postrzeganie tego miejsca zwłaszcza
przez nas samych, realizatorów i osoby zaangażowane w
prace nad spektaklami. Nie
godząc się na powyższe z
przykrością podjąłem decyzję
o rezygnacji z opieki reżyserskiej nad zrealizowanymi
przeze mnie spektaklami napisał. Chodzi o spektakl pt:”
Abonament na szczęście” oraz
„Tajemnica Tomka Sawyera” .
- Oczywiście, w myśl podpisanej przeze mnie umowy mogą
być dalej eksploatowane przez
teatr, jednak ani odtwórcy ról,
którzy opowiedzieli się za
rezygnacją z grania w spektaklach, ani opieka reżyserska
nie będą miały nic wspólnego
z tymi spektaklami jakie oddałem Państwu w I sezonie
- czytamy dalej.
Innych planów nie było
Dyrektor Błażej Baraniak
przyznał, że nie wpływa to

Informacje z ZCICKZiU w Lesznie
Konferencja i warsztaty w Centrum Nauki
Kopernik
Pod koniec sierpnia delegacja nauczycieli naszej szkoły
uczestniczyła w konferencji
połączonej z warsztatami
w Centrum Nauki Kopernik.
Oprócz zajęć była również
okazja do zwiedzania Warszawy. Udział w spotkaniu
jest pokłosiem nawiązanej
współpracy partnerskiej
CNK i ZSTCKZiU.

Sukces
naszych uczniów
– KONSTRUKTORZY
MARZEŃ
Uczniowie ZSTCKZiU na
zajęciach Klubu Młodego

Odkrywcy i grantu przyznanego w ramach projektu
KONSTRUKTORZY MARZEŃ
zbudowali trójkołowy
pojazd. Podczas konferencji
POKAZAĆ-PRZEKAZAĆ w
Centrum Nauki Kopernik w
Warszawie zaprezentowali
swoje dzieło, które okazało
się hitem!

dobrze na wizerunek teatru,
ale jednocześnie uspokaja,
że teatr pracuje normalnie.
Z oświadczenia dyrektora
wynika, że współpraca z reżyserem zakończyła się już
wcześnej. - Nie planowano
żadnych nowych wspólnych
przedsięwzięć artystycznych.
Z A.Dietziusem nie wiążą
nas żadne umowy na przyszłe realizacje, które mógłby
wypowiedzieć - informuje
B.Baraniak.
Reżysera A.Dietziusa dziwi
brak reakcji ze strony prezydenta Leszna, do którego po
zakończonym sezonie artyści
napisali maile, w których
wyrazili niepokój o przyszłośc
teatru. - Podziękowanie za
otrzymanego maila nie jest
wg mnie należną odpowiedzią
władz na tak mocny głos w
sprawie miejskiej, państwowej
instytucji - napisał Dietzius.
Na ten zarzut B.Baraniak
odpowiedział, że prezydent
wielokrotnie rozmawiał zarówno z B.Kawką jak i z pracownikami teatru.
Dyrektor uważa, że to co
ostatnio dzieje się w teatrze
nie jest działaniem przypadkowym. - Zastanawiam się
komu zależy na robieniu takiej atmosfery wokół teatru
i kto wykorzystuje artystów.
To zmasowany atak, akurat
teraz, przed wyborami. To nie
jest spontaniczne działanie,
to jest „robione” - powiedział
B.Baraniak.

Konferencja odbyła się u zbiegu ulic Kubańskiej i Niemieckiej, które należą do okręgu nr
1. Kandydata zaprezentował
Jan Dziedziczak, nazywając
Jóźwiaka superjedynką.
- Pan Piotr Jóźwiak jest
znanym politykiem i cenionym
za swoją merytoryczność oraz
spokój. Wniósł bardzo dużo
do samorządu leszczyńskiego
i cieszymy się, że zdecydował
się na kandydowanie z naszych
list do rady miejskiej Leszna.
Jestem przekonany, że będzie
znakomitym kandydatem i
radnym - mówił poseł PiS.
Sam kandydat przyznał, że
wiele wspólnych inicjatyw,
takich jak leszczyńskie becikowe czy program Student
plus, powstały właśnie we
współpracy z klubem Prawa i
Sprawiedliwości i liczy na dalsze działania. Jóźwiak zdradził, że wspólnie z kolegami
przygotował projekt nowego
statutu miasta Leszna, którego
wprowdzanie jest konieczne
w związku ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym.
Kandydat proponuje w nim
powołanie nowych instytucji,
które mają pozwolić sprawnie
zarządzać miastem Lesznem,

ale przez samych mieszkańców. Pierwszą z nich ma być
instytucja rzecznika praw
mieszkańców.
- Ma być to osoba, która służyłaby pomocą mieszkańcom,
miałaby być przewodnikiem
przez przepisy kodeksy postępowania administracyjnego
czy prawa oświatowego. Z
jednej strony byłaby niewątpiwym wsparciem dla mieszkańców, którzy często mają
pewne problemy związane np.
z dokumentacją, ale też byłaby
to instytucja pomocna dla
uczędników, którzy wiele czasu poświęcają mieszkańcom na
informowaniu i wyjaśnianiu
licznych spraw. Chcielibyśmy,
aby była to instytucja trochę
niezależna od Urzędu Miasta.
Rzecznik miałby być powoływany na kadencję - mówi
Jóźwiak.
Kolejnym pomysłem jest
możliwość powoływania zespołów tematycznych, podobnie jak wygląda to w Sejmie,

tylko w skali mikro. Ponadto
w statucie wyraźnie ma być
wskazane, że powszechnie
obowiązującą zasadą, która będzie funkcjonowała w
mieście Lesznie, jest zasada
rozstrzygania wszelkich wątpliwości na korzyść mieszkańców. Jak zaznaczył Piotr
Jóźwiak, taką nowelizację
wprowadził rząd premiera
Morawieckiego w Konstytucji biznesu, ale ona dotyczy
jedynie spraw zakończonych
decyzją administracyjną.
Kandydat planuje zorganizować w okręgu także mobilne
centr um samorządowe, w
których chciałby się spotykać
z mieszkańcami.
Z numerem drugim w tym
okręgu wystartuje Stefania
Ratajczak. Z kolei w okręgu
trzecim z jedynką o miejsce
w radzie miasta ubiegać się
będzie kandydat na prezydenta, Adam Kośmider.
Radio Elka
(Fot. Bartłomiej Klupś)

Pomnikowa postać
Być może sytuacja unormuje
się po powołaniu nowego
dyrektora artystycznego. Kto
nim będzie? Tego dyrektor nie
zdradza. - Informację podamy
w przyszłym tygodniu, przed
rozpoczęciem nowego sezonu,
ale zapewniam, że będzie to
pomnikowa postać, prawdziwy
zaszczyt dla teatru, widzów,
dla Leszna - zakończył Baraniak.
Radio Elka
(Fot. Łukasz Witkowski
/ Beata Ciesielska )

Satanowski zastąpi Kawkę
Od nowego sezonu kierownikiem artystycznym Teatru
Miejskiego w Lesznie będzie
Jerzy Satanowski – wybitny
kompozytor i reżyser. - To
zaszczyt dla widzów, pracowników teatru i przede
wszystkim dla leszczynian
– podkreśla dyrektor Teatru
Błażej Baraniak. Satanowski zastąpi odwołaną w maju
Beatę Kawkę.
Jerzy Satanowski jest kompozytorem muzyki filmowej i teatralnej, ma w swoim dorobku
ok. 300 realizacji scenicznych
w kraju i za granicą. Znany
jest też jako autor muzyki do

tekstów Edwarda Stachury,
Agnieszki
Osieckiej czy Jonasza Kofty.
W latach 70. związał się z
poznańskim Teatrem Nowym
kierowanym przez Izabellę Cywińską. Przygotował
tam m.in. spektakl oparty
na poezji Stachury, później
współpracował m.in. z Maciejem Prusem w głośnej
inscenizacji Operetki Witolda
Gombrowicza w warszawskim Teatrze Dramatycznym
i Januszem Wiśniewskim
przy Balladynie i Walce
karnawału z postem.
Wyreżyserował m.in. spek-

takle: Decadance (1987), Nie
żałuję według Agnieszk i
Osieckiej (1997), Stachura,
czyli list do pozostałych
(2008), Tuwim dla dorosłych
(2011), Biała Lokomotywa
do słów Edwarda Stachury
(2013).
Warto zaznaczyć, że debiutował w latach 60. w
Lesznie, w grupie rockowej
„Następcy”.
Satanowski jest laureatem
wielu nagród i wyróżnień,
m.in. srebrnego i złotego
medalu „Zasłużony Kulturze
Gloria Artis”.
Radio Elka
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Pełen atrakcji „Festyn Narodowe Czytanie na Rynku
przy wiatraku”
Akcja Narodowego Czytania została zainicjowana w
2012 r. przez ówczesnego
Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego wspólną
lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.

Ciepła, słoneczna pogoda
w połączeniu z bogatym
programem artystycznym i
ciekawymi warsztatami dla
najmłodszych przyczyniły
się z pewnością do sukcesu
tegorocznego festynu przy
wiatraku, który odbył się w
niedzielę, 9 września.
Zanim na scenie pojawili
się pierwsi artyści - dzieci
z Przedszkola Gminnego Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański
przywitał wszystkich uczestników niedzielnego festynu,
a także przypomniał krótko
historię Centrum Ekologiczno
- Edukacyjnego „Pod Chmurką”, na terenie którego odbywa się coroczna biesiada. To
niecodzienne święto, łączy w
sobie tradycje wielkopolskiej
wsi, z kulturą i historią naszego regionu.
Grodziski festyn „Przy wiatraku” odbywa się - przypomnijmy - nieprzerwanie od
2013 roku, kiedy to w ramach
obchodów 710-lecia Grodziska
Wielkopolskiego wsie sołeckie
naszej gminy przygotowały
tak niecodzienny prezent dla
mieszkańców miasta. Od tamtej pory, festyn cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem
i popularnością. Dorosłym
pozwala bowiem przypomnieć
sobie lata dzieciństwa, a dla
najmłodszych jest żywą lekcją
o naszym dziedzictwie. Podczas festynu, mogą bowiem
poprzez zwiedzanie wiatraka
dowiedzieć się jak powstaje
mąka i w jaki sposób pozy-

W 2013 r., w całej Polsce
odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas kolejnych edycji przeczytano:
„Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława
Prusa, „Quo vadis” Henryka
Sienkiewicza, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.
„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego było lekturą tegorocznego Narodowego Czytania, którego organizatorami w
naszym mieście byli Burmistrz
Grodziska Wielkopolskiego,
Liceum Ogólnokształcące im.

Stół do tenisa stołowego w Grąblewie

skiwali ją nasi przodkowie,
poznać ciekawostki i dawne
zabawy w wiejskiej zagrodzie,
nauczyć się jak samodzielnie
zbudować latawiec, wykonać
zabawki z kartonu, nauczyć
się dojenia krowy, a nawet
samodzielnie ozdobić torbę
ekologiczną, czy wykonać
malunek na swojej twarzy.
Nie zabrakło również swojskiego jadła, którym częstowały panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Kobylnikach

oraz pracownicy Stołówek
Gminnych w Grodzisku Wielkopolskim.
Na biesiadnej scenie o folkowy akcent zadbał Zespół
Tańca Ludowego Cybinka
- Grodzisk, a dawkę dobrego
humor u zapewnił kabaret
„Weźrzesz”. Całości dopełnił
koncert litewskiego zespołu
Marga Muzika, który przy
barwach zachodzącego słońca stworzył niepowtarzalną
atmosferę.

Zabytkowy wóz strażacki
W dniu 05 września 2018r.
poświęcono odnowiony, zabytkowy konny wóz straży
pożarnej posadowiony przy
Placówce Terenowej KRUS
w Grodzisku Wlkp. w miejscu dawnej strażnicy.
W uroczystościach uczestniczyli: reprezentujący Kasę
Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego - Dyrektor Adam
Minkowski, Kierownik Placówki Terenowej Maria Kardasz wraz z pracownikami,
Komendant Powiatowy PPSP
w Grodzisku Wlkp. st. bryg.
Wojciech Nolka, Zastępca
Burmistrza Grodziska Wlkp.
Piotr Hojan, Kustosz Muzeum
Ziemi Grodziskiej Dariusz
Matuszewski, oraz księża ks.
Roman Gajewski Proboszcz
parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej
w Grodzisku Wlkp. oraz ks.
Marcin Skowron.
Ksiądz proboszcz dokonał
uroczystego poświęcenia konnego wozu straży pożarnej i
wspomniał o znaczącej roli
strażaków, ich ofiarności i
poświęcaniu swojego życia.
Modlił się również za zmarłych strażaków. Towarzyszył
mu ks. Marcin Skowron.
Jako pierwszy głos zabrał
Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Poznaniu Adam
Minkowski, który podkreślił
znaczącą rolę współpracy
pomiędzy Kasą Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
a strażą pożarną. Współpraca ta polega na doposażaniu
OSP w profesjonalne zestawy
ratownictwa przedlekarskiego
w celu zmniejszania skutki
wypadków rolników podczas

J. Słowackiego w Grodzisku
Wlkp. oraz Grodziska Biblioteka Publiczna. W sobotnie
przedpołudnie 8 września, na
Starym Rynku naszego miasta
Burmistrz Henryk Szymański
zainicjował czytanie oryginalnej wersji „Przedwiośnia”.
Wśród osób biorących udział

w akcji byli również: Marek Kinecki Przewodniczący
Rady Miejskiej w Grodzisku
Wielkopolsk im, Zastępca
Burmistrza Grodziska Wlkp.
Piotr Hojan, Artur Kalinowski
Sekretarz Gminy, Dorota Jaśkowiak Przewodnicząca Rady
Powiatu, dyrekcja grodziskiego Liceum Jadwiga Łacheta i
Katarzyna Nowak-Pierszalska,
dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 2 w Grodzisku Wlkp. Beata
Kalinowska, nauczyciele oraz
uczniowie grodziskiego „Słowaka”, Szkoły Podstawowej nr
2 i nr 4 w Grodzisku Wlkp.,
członkowie Grupy Teatralnej
„Arlekin” i Dyskusyjnego
Klubu Książki działającego
przy Grodziskiej Bibliotece
Publicznej oraz zaproszeni
goście i mieszkańcy naszego
miasta.

pracy w gospodarstwie rolnym. W ciągu ostatnich trzech
lat doposażono w zestawy ratownictwa przedmedycznego
kilkanaście OSP. Odnowienie
i przeniesienie zabytkowego
wozu strażackiego w miejsce
dawnej strażnicy Ochotniczej
Straży Pożarnej nastąpiło z
inicjatywy władz samorządowych i regionalistów.
W kolejnej części uroczystości Dariusz Matuszewski

nakreślił rys historyczny budynku strażnicy i czasów dużych pożarów w mieście. Jako
kolejny głos zabrał reprezentujący Burmistrza Grodziska
Wlkp.- Zastępca Burmistrza
Piotr Hojan. Podziękował Dyrektorowi KRUS w Poznaniu
Adamowi Minkowskiemu, że
zgodził się na postawienie zabytkowego wozu, by upamiętnić ważne dla Grodziszczan
wydarzenia.

Gmina Grodzisk Wielkopolski, przy wsparciu sponsorów
oraz zaangażowaniu mieszkańców Grąblewa zakupiła
stół do tenisa stołowego oraz
za montowa ła d rewn ia ne
ogrodzenie na placu zabaw w
Grąblewie.
Nowe urządzenie cieszy miejscowe dzieci i młodzież, dając możliwość aktywnego
spędzania wolnego czasu.
Koszt zakupu stołu wraz z
ogrodzeniem wyniósł blisko
10 000,00 zł
Słowa podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy
przyczynili się do realizacji
tego przedsięwzięcia:
a Gospodarstwu Rolnemu
Kotowo
a Anecie i Dariuszowi Sta-

chowiakom
a Bamar Tech Sp. J., B. Czub,
M. Wolnik SOLEC NOWY
a DDM Surowce Sp. z o.o. Sp.
Komandytowa
a Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Urbanowo
a Mieszkańcom Wsi Grąblewo
a Ochotniczej Straży Pożarnej
w Grąblewie

Inicjatywy lokalnej społeczności są godne naśladowania.
Potwierdzają bowiem duże
zaangażowanie mieszkańców,
którzy sami zabiegają o zdobycie funduszy na realizacje swoich pomysłów. Mamy nadzieję,
że zrealizowana inwestycja
długo służyć będzie rekreacji
mieszkańcom Grąblewa.
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Nie chcę być schowanym i niedostępnym
dyrektorem. Drzwi są otwarte
Z Wojciechem Maćkowiakiem – nowym dyrektorem SP ZOZ w Kościanie rozmawia Bartosz Jankowski
Panie dyrektorze, pracuje
Pan w tym szpitalu całe, albo
prawie całe życie zawodowe.
Teraz się Pan przeprowadził z jednego do drugiego
budynku. Zna Pan każdy
kąt szpitala, jak się zmieniła
Panu perspektywa pracy?
Jakie ma Pan pierwsze wrażenia po zmianie miejsca i
stanowiska pracy?
Od pierwszych chwil widać,
że to zupełnie inny charakter
pracy. Do tej pory, zanim
zostałem dyrektorem, większość czasu spędzałem przed
komputerem. W tej chwili
sięgam po niego tylko okazjonalnie. Teraz głównie swój
czas poświęcam na rozmowy,
spotkania z ludźmi. Zależy
mi na kontakcie i dobrych
relacjach z pracownikami.
Nie chcę być schowanym i
niedostępnym dyrektorem.
Drzwi gabinetu mam otwarte.
Założyłem sobie, że w każdym
tygodniu będę się spotykał z
pielęgniarkami oddziałowymi
i ordynatorami. Teraz w czasie
wakacji rytm tych spotkań został zawieszony, ale myślę, że
od września stanie się normą.
Dzięki temu będę bliżej spraw
i problemów, które musimy
wspólnie rozwiązać i na które
możemy szybciej reagować.
Zdecydowanie zmieniła mi się
perspektywa i horyzont myślenia o szpitalu. Dobra i bliska
współpraca z poprzednim dyrektorem P. Lehmannem, moje
służbowe kontakty z NFZ, czy
Związkiem Szpitali Powiatowych zdecydowanie pomogły
mi podjąć nowe obowiązki. Z
tamtej perspektywy nowością
były dla mnie kwestie finansowe, czy księgowe, ale mam
duże wsparcie ze strony głównej księgowej i pracowników.
Czuję, że nie jestem sam. Mam
wokół siebie fajnych ludzi,
dobry zespół.
To, że wszyscy się Państwo
znacie i to, że wszyscy Pana
znają to w pierwszych dniach
pracy na stanowisku dyrektora ułatwiało, czy utrudniało pracę?
Myślę , że to nie stanowi problemu i że zarówno ja, jak i
współpracownicy doskonale
rozumiemy swoje zadania i
póki co oceniam te relacje
bardzo pozytywnie.
Jakość, bezpieczeństwo, innowacja i personel to cztery
główne filary, na których
chce pan budować sukces
szpitala. Jak je Pan rozumie,
co znaczą te cztery rzeczy, o
których Pan mówił podczas
postępowania konkursowego?
Wszystkie te cztery sfery są
dla mnie niezwykle ważne. I
wszystkie, w moim odczuciu,
zdecydują o sukcesie szpitala.
W najbliższym czasie mamy
zaplanowany audyt prowadzący to recertyfikacji ISO.
Pozytywne przejście audytu
pozwoli nam uzyskać zaktualizowaną normę ISO 9001:2015.
Jak i czy te certyfikaty przekładają się na życie i działanie szpitala? Na podniesienie
jakości usług, pracy?
Zaczynając od końca, wartością dodaną jest to, że dzięki
posiadaniu certyfikatu otrzymujemy dodatkowe punkty
przy ocenie oferty szpitala w

„

Ostatnia, niewielka,
prowadzona inwestycja to modernizacja
bloku porodowego
kardiomonitora, aparatu USG,
aparatu do znieczulenia oraz
respiratora.
Cały ten sprzęt ma trafić do
SORu?
Wszystko tam. Ten sprzęt
zdecydowanie ułatwiłby pracę
na tym oddziale. Jeśli nam
się uda, to w pierwszej połowie przyszłego roku będzie
służył pacjentom. Poza tym,
niebawem, ma być ogłoszony
konkurs na poradnie specjalistyczne. W jego ramach
wystąpimy o utworzenie nowej
poradni gastroenterologicznej.

NFZ. To nam pozwala być
wyżej w rankingu, a bycie
wyżej w rankingu oznacza, że
łatwiej nam uzyskać kontrakt
z NFZ. Certyfikaty i związane
z nimi procedury, wyznaczają
nam klarowne zasady postępowania w wielu aspektach
naszej działalności. Porządkują zasady. To jest trudny
proces i od wszystkich wymaga samodyscypliny. Uzyskać
certyfikat to jedno, ale trzeba
o niego dbać i doskonalić.
Sami narzucamy na siebie
pewne wymogi i obowiązki.
W dalszej perspektywie to jest
bardzo pożyteczne. Dziś, w
mojej ocenie, procedury związane i wynikające z pierwszego certyfikatu ISO, które
z czasem zweryfikowaliśmy
i dostosowaliśmy do naszych
potrzeb, ułatwiają działanie.
Dlatego też myślimy o drugim certyfikacie związanym
z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy. Planujemy zakończyć certyfikację
w przyszłym roku. Również
w nadchodzącym roku kończy
nam się akredytacja wydawana
przez Centrum Monitorowania
Jakości w Krakowie, pod patronatem Ministra Zdrowia.
To bardzo ważny, typowo medyczny certyfikat. Jego posiadanie przekłada się na pozycję
szpitala i obecnie przekłada się
na finanse szpitala. Niewiele
podmiotów leczniczych go
posiada. Wdrożone systemy
jakości wymagają dużego dodatkowego nakładu pracy, ale
w mojej ocenie systematyzują
bieżące działanie.
Mówił Pan o bezpieczeństwie
szpitala, co Pan miał na myśli? Jak Pan je rozumie?
Przede wszystkim miałem
na myśli stworzenie takiego
środowiska zapewniającego
bezpieczeństwo pracy personelu medycznego, a głównie
zapewnienie właściwej opieki
i leczenia pacjentom korzystającym z usług naszego szpitala.
Czyli z jednej strony bezpieczeństwo dla pacjentów, a z
drugiej komfort pracy dla
personelu?
Zdecydowanie tak. Priorytetem jest wzmocnienie kadry
medycznej przez pozyskanie
dodatkowego personelu le-

karskiego i pielęgniarskiego.
Dyżury mamy zabezpieczone.
Chciałbym jednak stworzyć
taką sytuację, że gdy lekarz
lub pielęgniarka jest chora
lub mamy okres urlopowy,
to fakt ten nie wpływa na
destabilizację pracy oddziału.
Czynimy starania zmierzające
do zatrudnienia lekarza ze
specjalizacją ginekologia –
położnictwo. Jestem na dobrej
drodze w zrealizowaniu tego
planu. Myślę, że już jesienią
szpital będzie miał nowego
specjalistę.
Mówiąc o personelu nie możemy zapomnieć o ogólnopolskim problemie braku
pielęgniarek. Czy ten problem dotyczy kościańskiego
szpitala?
Jest to rzeczywisty problem.
Na szczęście nas dotyka głównie w okresie wakacyjno –
urlopowym. W ostatnim czasie
zatrudniliśmy dwie osoby
na umowę o pracę i dwie w
ramach umowy zlecenie. Staramy się na bieżąco reagować
i uzupełniać braki kadrowe.
Nie ma w Kościanie perspektywy zamknięcia jakiegoś
oddziału z powodu braku
personelu?
Nie zakładam takiej możliwości. Jak wspomniałem wcześniej, staramy się na bieżąco
reagować, prowadzimy rozmowy zmierzające do wzmocnienia kadry lekarskiej. Jestem np.
w trakcie rozmów z lekarzem
pediatrą, który miałby wesprzeć oddział noworodkowy.
Poza brakiem ludzi do pracy
problemem jest oczywiście
wysokość płac. Jeszcze w tym
roku mają wejść nowe regulacje w płacach pielęgniarek
i lekarzy.
Szpital w Kościanie nieustannie się rozwija i zmienia. Jakie ma Pan plany
inwestycyjne?
Ostatnia, niewielka, prowadzona inwestycja to modernizacja
bloku porodowego, głównie
sali porodowej i sali cesarskich
cięć w zakresie doprowadzenia
instalacji gazów medycznych,
i to musieliśmy pilnie przeprowadzić. Była to także okazja
do odświeżenia tych pomieszczeń. Poza tym zabezpieczamy

szpital w dodatkowe źródło
wody. Przy kotłowni mamy
pomieszczenia, w których
zostały ustawione zbiorniki o dużej pojemności i one
zagwarantują nam awaryjne
źródło wody. Czekamy na odbiory tej inwestycji. Poza tymi
sprawami planujemy jeszcze
w tym roku rozpocząć kolejny
etap uruchomienia centralnej
sterylizatorni, obecnie przygotowujemy dokumentację
przetargową. Znajdzie się ona
we wcześniej przygotowanych
pomieszczeniach nad blokiem
operacyjnym. Obecnie są tam
surowe ściany i szyb windy.
Inwestycję tą rozpoczniemy
dzięki wsparciu i zrozumieniu
władz Powiatu Kościańskiego
i Gminy Kościan, za które
chciałbym bardzo podziękować.

„

Nie martwi się Pan, że nie będzie chętnych na wykonanie
tej inwestycji?
Dotychczas nie mieliśmy z tym
problemu. Mam więc nadzieję,
że i tutaj tak będzie. Przygotowujemy się także do inwestycji

P rior ytetem jest
wzmocnienie kadry
medycznej przez pozyskanie dodatkowego
personelu lekarskiego i
pielęgniarskiego.
związanej z Oddziałem Paliatywnym. Budynek, w którym
znajduje się oddział jest przez
nas dzierżawiony od Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św.
Wincentego a Paulo. Jesteśmy
na etapie rozmów w sprawie
przedłużenia umowy. Przed
remontem jednak musimy
mieć opinie rzeczoznawcy, że
budynek jest w dobrym stanie
technicznym, gwarantującym
bezpieczeństwo pacjentom.
Musimy go dostosować do
obecnie obowiązujących wymogów. Pomieszczenia w nim
są bardzo ciemne, chcemy coś
w tym aspekcie zrobić, ponadto odnowimy wszystkie sale
chorych i sanitariaty.
Jednym słowem będzie to
generalny remont. Także w
tym roku?

Myślę, że w tym roku nie
jesteśmy w stanie tego przeprowadzić. Musimy przygotować
dokumentację projektową i
przetarg.
Na czas prowadzonych prac
oddział będzie zamknięty?
Nie dopuszczamy zamknięcia
oddziału. Być może zmniejszymy liczbę łóżek, powiedzmy do 6 i po uzyskaniu zgody w NFZ przeniesiemy je
tymczasowo do pomieszczeń
innego oddziału, na którym
w danej chwili obłożenie nie
będzie stuprocentowe.
Panie dyrektorze proszę
powiedzieć o swoich zawodowych marzeniach. Jakby Pan
chciał, żeby szpital wyglądał
za pięć lat?
Najważniejsze jest to, co dla
pacjenta podnosi komfort pobytu i jakość świadczeń, a
z drugiej strony poprawia
war unk i pracy personelu.
Sprzęt, sale zabiegowe i sale
pobytu. Mamy czym się pochwalić, ale musimy nad tym
nieustannie czuwać i to rozwijać. Moim dalekosiężnym,
inwestycyjnym marzeniem,
nie tak ważnym dla pacjenta,
jest to, by na zewnątrz szpital
w Kościanie wyglądał efektowniej. Nie chciałbym robić
tego ze środków własnych
szpitala. To byłoby kosztem
pacjentów i pracowników, czy
innych inwestycji. Mam nadzieję, że kolejna perspektywa
finansowa Unii Europejskiej
pozwoli nam na pozyskanie
jakiś środków na ten cel. Myślę też o elewacji i o dachu
na starym budynku szpitala.
Remont starego gmachu to byłaby architektoniczna perełka.
Mam także pomysł, którego
realizacja jest uzależniona
od środków zewnętrznych i
od powodzenia w ich pozyskaniu. Gdy przyjdzie czas, i
się te możliwości pojawią, to
się tym planem z Państwem
podzielę. W tej chwili jesteśmy
na etapie przygotowywania
projektu unijnego na pozyskanie środków dla Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego na
jego doposażenie. Myślimy o
wniosku na środki w wysokości 400 tys. złotych. W ramach
tego projektu aplikujemy o
zakup dwóch defibrylatorów,

Do tej pory takiej poradni
nie było?
Na terenie Powiatu Kościańskiego w ramach kontraktu z
NFZ nie ma.
Nową rzeczą jest także masaż limfatyczny.
To już mamy. Pierwsze pacjentki już z tego, z efektem,
korzystają. Nie ukrywam,
że chcielibyśmy tę ważną
usługę pomocną dla kobiet po
mastektomii piersi zapewnić
w przyszłości pacjentkom w
Krzywiniu, bo tam tego typu
usługami nie dysponujemy.
W porównaniu ze wspomnianymi inwestycjami nie są
to duże koszty. Co jeszcze z
takich drobnych inwestycji
Pan planuje?
Ostatnio zakupiliśmy dwa
urządzenia do bloku operacyjnego, aparat RTG tzw.
ramię C oraz LigaSure, który
wykorzystywany jest do dużych zabiegów chirurgicznych.
Niezbędny do łączenia naczyń
krwionośnych. Sprzęt ten trafił
na salę chirurgiczną. Oczywiście można z niego korzystać
także na ginekologii. Myślimy
także o zakupie nowej karetki.
Trafiłaby ona do zespołów
ratownictwa medycznego. A
jedną z tych, która obecnie
jest wykorzystywana przez
zespoły, przeniesiemy do zespołu karetek transportowych.
Tabor transportowy mamy
bardziej wyeksploatowany,
bo te samochody praktycznie
na okrągło są w trasie. Na
bieżąco uzupełniamy drobny
sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną w codziennym
funkcjonowaniu.
Czy ma Pan w planach jakieś zmiany personalne w
szpitalu?
Przygotowujemy konkurs na
dyrektora do spraw lecznictwa.
We wrześniu chcę rozpocząć
procedurę konkursową, tak,
by zakończyć ją jeszcze w
tym roku.
Czy taka osoba musi spełniać
jakieś szczególne wymagania?
Formalnie nie ma szczególnych wymagań. Musi być
lekarzem specjalistą. Liczę, że
wybierzemy dobrego fachowca. Innych zmian na razie nie
planuję.
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Śpiewy historyczne
w dzielnicy Główna
Podczas tygodniowego cyklu
Śpiewy historyczne // Poznań:
Główna w poznańskiej dzielnicy Główna realizowane będą
warsztaty etnografii dźwięku,
scenariopisarskie i fotograficzne. Efektem warsztatów
będzie multimedialna wystawa
łącząca dźwięk, obraz i tekst!
Warsztaty Śpiewy historyczne
to cykl działań warsztatowych
inspirowany utworami do słów
Juliana Ursyna Niemcewicza
powstałych na przełomie XVIII
i XIX wieku. Pieśni konstruują
muzyczno-literacką narrację dotyczącą kształtowania się wspólnoty narodowej Polski. Szukając
inspiracji w tekstach sprzed
ponad dwustu lat, samodzielnie
stworzymy własną muzyczno
-teatralną narrację dotyczącą
naszego miejsca zamieszkania.
Projekt Śpiewy historyczne składa się z trzech, połączonych ze
sobą części:
Warsztaty z zakresu etnografii dźwięku
Pierwszy etap projektu stanowić
będą warsztaty z zakresu etnografii dźwięku, podczas których
poznamy podstawy teoretyczne
oraz zastosujemy w praktyce
dwie metody badań zaczerpniętych z dziedzin etnografii i
antropologii: badania terenowe,
oraz field recording. Warsztat
będzie się odbywał głównie w
terenie, w poznańskiej dzielnicy
Główna. Przy pomocy zarówno
profesjonalnego sprzętu, jak i
dostępnych wszystkim urządzeń,
czyli smartfonów i słuchawek
będziemy zbierać wypowiedzi i
wspomnienia ludzi na temat okolicy, w której mieszkamy, a także
będziemy nagrywać dźwięki,
które nas otaczają i które tworzą
audiosferę dzielnicy Główna.
Prowadząca warsztaty:
dr Agata Stanisz – adiunkt w
Zakładzie Studiów nad Kulturą
Współczesną Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej
UAM. Członkini Polskiego Towa rzystwa Ludoznawczego.
Autorka artystycznych wystaw

zbiorowych i indywidualnych.
Fotografka. Autorka bloga poświęconego prowadzonym zajęciom (http://nonusos.blogspot.
com/). Uczestniczka i inicjatorka
wielu krajowych i zagranicznych
projektów i grantów badawczych
z zakresu antropologii społecznej
i szeroko rozumianych badań nad
kulturą. Zainteresowania badawcze: antropologia pokrewieństwa
(kinship studies, family studies,
gender studies), antropologia
miasta, zmysłów, akustemologia/
antropologia dźwięku, współczesna kultura materialna, metody
i techniki badań terenowych,
antropologia wizualna, cyfrowa,
studia nad mobilnością/road studies/kultura transportu.
Terminy warsztatów:
10.09.2018, godz. 14:00-18:00
11.09.2018, godz. 15:00-19:00
Materiał dźwiękowy zebrany
podczas warsztatów stanie się
podstawą dla kompozycji elektroakustycznej – utworu muzycznego. Kompozycję zaprojektują
Ewelina Chatłas oraz Karol
Majerowski.
Warsztaty scenariopisarskie
Materiał zebrany podczas warsztatów antropologiczno-dźwiękowych stanie się podstawą
do tworzenia scenariuszy oraz
tekstów scenicznych. Uczestnicy
warsztatów podczas trzech intensywnych dni stworzą utwory
literackie inspirowane dźwiękami swojej najbliższej okolicy.
Na zajęciach warsztatowicze
nauczą się jak tworzyć ciekawą
opowieść, a także poznają zasady
zawodowego scenariopisarstwa.
Warsztaty poprowadzi Dominika
Khalil.
Prowadząca warsztaty:
Dominika Khalil – scenarzystka,
filmoznawca, medioznawca.
Obecnie studentka scenariopisarstwa w Państwowej Wyższej
Szkoły Filmowej, Telewizyjnej
i Teatralnej im. Leona Schillera
w Łodzi. Stypendystka Uniwersytetu w Ankarze, odbyła staż naukowy na Uniwersytecie w Pawi
we Włoszech. Przez trzy lata

związana ze Stowarzyszeniem
Forum Kultury Audiowizualnej,
pomysłodawczyni i współorganizatorka Przeglądu Filmów
Studenckich „ Jedna Rolka”.
Swój debiut reżyserski zaliczyła
filmem „Arytmomania” jeszcze
jako studentka poznańskiego
filmoznawstwa w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych „OFF
CINEMA”. Jako scenarzystka
obecnie współpracuje z reżyserką
Zuzanną Sławińską nad scenariuszem dramatu krótkometrażowego „Kluska”. Ponadto rozwija
scenariusz filmu pełnometrażowego „Nagle nad morzem” oraz
autorski projekt serialu, który
zostanie zaprezentowany na
Festiwalu Filmów Studenckich
„Łodzią po Wiśle”. Swoje artystyczne zainteresowania kieruje
w stronę scenariopisarstwa i
dramaturgii. Była uczestniczką
warsztatów Martina Daniela oraz
Kirka Kjeldsena (metoda Franka
Daniela). Lubi pisać w duecie,
potrafi tworzyć silne obrazy i
łączyć literackość z surowymi
zasadami scenariopisarstwa. W
trakcie studiów filmoznawczych
w Instytucie Filmu, Mediów i
Sztuk Audiowizualnych na
Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu była
redaktorką naczelną działu filmowego „Pro Arte”. Swoje prace
naukowe publikowała m.in. w
„IMAGES” i „Pro Arte Online”.
Odbyła staż jako specjalista ds.
social media i newslettera w
trakcie Międzynarodowego Festiwalu Filmów młodego widza
„Ale Kino!”.
Terminy warsztatów:
12-14.09.2019, godz. 15:00-18:00
Finał projektu – otwarcie multimedialnej wystawy dźwięku,
obrazu i słowa – odbędzie się 24
września 2018 roku na Głównej
w Poznaniu.
Efekty warsztatów zostaną
wydane w formie broszury edukacyjnej, zawierającej fragmenty
literackie, sceny dramatyczne,
teksty programowe oraz fotografie z przeprowadzonych
warsztatów.
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Poseł na Sejm RP Bartłomiej
Wróblewski u Seniorów
Posiedzenie Miejskiej Rady
Seniorów tym razem odbyło
się w Sali Błękitnej Urzędu
Miasta. Powołana w 2007 r.
MRS – najstarsza w kraju jest organem opiniodawczym,
doradczy i inicjatywnym dla
władz Miasta, a jej głównym
celem jest służenie seniorom
poprzez reprezentowanie ich
interesów wobec władz.
Posiedzenie, jedno z ostatnich
w obecnym składzie, albowiem
obecna kadencja kończy się w
chwili wybrania nowych władz
samorządowych, jak zwykle
przyniosła wiele ciekawych
wniosków i rozwiązań. Krótkiego podsumowania III kadencji
dokonał obecny Przewodniczący MRS dr. Zdzisław Szkutnik,
który jednocześnie podziękował
wszystkim członkom Rady za
dotychczasowe zaangażowanie w sprawy seniorów. Wiele
dotychczasowych postulatów
i programów dla starszych
mieszkańców Poznania zostało
wdrożone, a MRS ma w tym
wyjątkowy udział. Oczywiście było to możliwe dzięki
wyjątkowemu zaangażowaniu
Prezydenta Miasta, a szczególnie Z-cy Prezydenta Jędrzeja
Solarskiego, dla którego przez
cały okres kadencji nie było rzeczy niewykonalnych, a wszelkie
działania na rzecz seniorów
miały zawsze pełne poparcie
władz. Dzięki tej współpracy,
Poznań - miasto przyjęte do
sieci miast
przyjaznych starzeniu WHO
– dla wielu innych stanowi wzór
do naśladowania. Wiele pakietów i projektów wdrożonych w
Poznaniu zostało powielonych
przez inne ośrodki w kraju.
Nie sposób w jednej publikacji
wymienić wszystkie dokonania
przy współudziale MRS, które
zostały wdrożone w mieście.
Złota rączka, taksówka dla seniora, wypożyczalnia książek z
dowozem do domu, teleopieka,
minigranty – bezzwrotne 10 tys.
zł. na przystosowanie mieszkań

do potrzeb osób starszych, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i wiele innych bezpłatnych pakietów stymulujących i
jednocześnie umożliwiających
poprawę doli seniora.
Na posiedzenie zaproszony został dr Bartłomiej Wróblewski- Poseł na Sejm RP,
który przedstawił wybrane
zagadnienia środowiska osób
starszych Miasta Poznania w
kontekście polityki senioralnej państwa. Podczas dyskusji
Poseł Wróblewski wspomniał
o działaniach rządu, przewidującego uruchomienie programu
poprawy dochodów emerytów
i rencistów. Nie będzie to niestety zniesienie opodatkowania
emerytur, czy oczekiwanego
500+ dla seniora, jednak należy spodziewać się, zgodnie ze
złożoną deklaracją, że obecny
rząd o emerytach nie zapomni.
Niestety nie udało się uzyskać
bliższych informacji w tym
temacie.
W posiedzeniu wzięła udział
również Ewa Jemielity – Przewodnicząca Komisji Samo-

rządowej Rady Miasta, która
przedstawiła temat związany
z rozwiązywaniem problemów
geriatrycznych na terenie aglomeracji poznańskiej.
Na posiedzeniu nie zabrakło
oczywiście innych tematów nurtujących środowisko osób starszych. M.in. Mówiono również
o niedozwolonych praktykach
wobec seniorów stosowanych
przez banki, zagrożeniach związanych z zakupami na pokazach, zagadnienie ławeczek dla
Seniorów i dostępności toalet
w sieciowych marketach, potrzebach większej współpracy
z Radami Osiedli itd.
Należy wyrazić nadzieje, że
po wyborach do władz samorządowych, kolejna IV kadencja
MRS również wykaże się dużym zaangażowaniem w sprawy
seniorów, co w konsekwencji
zaowocuje dalszym wzrostem
wszelkiej pomocy dla tej grupy
społecznej. W samym Poznaniu
armia seniorów przekroczyła
145 tys. mieszkańców ...
Roman Szymański

Barbara Lerczak – miss biegaczek
Barbara Lerczak-Janiszewska-Sobotta nie jest znana
dzisiejszej młodzieży, również dzisiejsi trzydziesto-,
czterdziestolatkowie mało
wiedzą na jej temat. A przecież była na ustach całego
świata, kiedy z poznańskiej
Wildy trafiła na lekkoatletyczne podium.

naturę. Mimo tych zamiłowań
Basia po maturze podjęła studia w Gdańsku na kierunku
handel morski. Dość szybko
przeniosła się do Krakowa,
gdzie rozpoczęła romanistykę
na Uniwersytecie Jagiellońskim, którą rzuciła, żeby studiować - historię sztuki, którą
ukończyła.

Basia Lerczakówna urodziła
się 4 grudnia 1936 roku w
Poznaniu. Ukończyła V Liceum Ogólnokształcące im.
Klaudyny Potockiej, gdzie
jako nastolatka musiała łączyć
ciężkie treningi z zaliczeniem
kolejnych klas. Rewelacyjne
wyniki odnosiła już w 1952
roku, kiedy jako juniorka w
Biegach Narodowych wygrała
eliminacje przedolimpijskie.
Otworzyły się przed nią drzwi
do Igrzysk Olimpijskich w
Helsinkach. Jednak Lerczakówna została w domu, gdyż
trener Emil Dudziński uznał,
iż była za młoda.
- Zawsze była pogodna,
sumienna, dobrze wychowana, ciekawa świata i taka
ładna. Jak z filmu. Zawsze z
powodu tych startów musiała
nadrabiać w szkole zaległości - wspomina w rozmowie
z „Głosem Wielkopolskim”
Wanda Dembska, jej wychowawczyni z tamtego okresu
i w swoich wspomnieniach
podkreśla jej humanistyczną

Kariera sportowa
Barbara Lerczak występowała w barwach AZS Poznań.
Następnie stała się jedną z
czołowych zawodniczek Wunderteamu. Jej specjalnością
były biegi krótkie - największe
sukcesy odnosiła w biegu na
200 m. Trzykrotnie reprezentowała Polskę na igrzyskach
olimpijskich. W Melbourne
1956 nie odniosła sukcesów
(na 200 metrów odpadła w
półfinale). W Rzymie 1960
zdobyła brązowy medal w
sztafecie 4×100 m (wraz z
Teresą Ciepły, Celiną Jesionowską i Haliną Górecką), a
na 200 m była piąta w finale.
W Tokio 1964 roku znów była
w finale na 200 m, zajmując
6. miejsce.
Największe sukcesy odniosła jednak podczas mistrzostw
Europy, gdzie zdobyła w sumie dwa złote i dwa brązowe
medale. W Bernie (1954) była
czwarta na 200 metrów, a w
sztafecie 4×100 m zajęła 5.
miejsce. W Sztokholmie (1958)

Na trzecie swoje igrzyska jednak poleciała i nie zawiodła.

została mistrzynią Europy
na 200 metrów oraz brązową
medalistką w sztafecie 4×100
m, a ponadto Barbara Lerczak
została uznana za najładniejszą lekkoatletkę Europy. W
Belgradzie (1962) zdobyła
brązowy medal na 200 m, a
sztafeta z jej udziałem (oraz
Teresy Ciepły, Marii Piątkowskiej i Elżbiety Szyrokiej)
medal złoty.
W czasie zimowego treningu (1964) zerwała ścięgno
Achillesa. Dzięki pomocy
lekarskiej i opiece trenerskiej
nadal pozostawała główną
zawodniczką reprezentacyjnej
sztafety, jednak w Tokio w niej
nie wystartowała - trener postawił na młode, wschodzące
gwiazdy polskiego sprintu
(Kłobukowska, Kirszenstein).

Kultura
Studiując w Gdańsku szybko
zaprzyjaźniła się z twórcami
związanymi z teatrzykiem
Bim-Bom, m.in. z aktorami
Zbigniewem Cybulskim czy
Bogumiłem Kobielą, a także
satyrykiem Jackiem Fedorowiczem. W Krakowie związała
się z Piwnicą pod Baranami i
Teatrem Starym.
Lekkoatletka ma na swoim
koncie również epizod aktorski. W 1970 roku zagrała w
filmie „Dziura w ziemi” w
reżyserii Andrzeja Kondratiuka. Wystąpiła tam u boku Jana
Nowickiego, Romana Kłosowskiego, Wiesława Gołasa
i Zdzisława Maklakiewicza.
Życie prywatne
Pierwszym mężem Barbary
był Zbigniew Janiszewski
- znany tyczkarz, a kolejnym Piotr Sobotta - skoczek
w wzwyż. Wielkie uczucie
narodziło się w związku z
Janem Nowickim, z którym
zagrała w filmie „Dziura w
ziemi”. Owocem tego burzliwego uczucia i kilkuletniego
związku jest Łukasz Nowicki
(aktor teatralny i filmowy
oraz dziennikarz i prezenter
telewizyjny).
Niestety związek się rozpadł. Tuż po śmierci biegaczki,

aktor przepraszał ją w liście.
Za to, że samotnie musiała
wychować ich syna. - Ze smutkiem stwierdzam po czasie, jak
Cię zaniedbałem - pisze Jan
Nowicki z Zurychu, miesiąc
po śmierci Basi. Dalej czytamy - Śmierć Basiu cofa nas w
czasie. Ona uczy, każe kochać
życie. W tym tkwi niepojęta,
radosna mądrość - uśmiechu
przez łzy. Nie gniewaj się
tam na mnie. Raczej lituj. (...)
Kochałem Cię kiedyś. Do zobaczenia dziewczyno.
Ostatnia prosta
Po zakończeniu sportowej kariery, zamieszkała w Grenoble,
gdzie została hostessą podczas
olimpiady zimowej. Po powrocie do Polski zamieszkała w
Krakowie, gdzie studiowała
historię sztuki. Lubiła stare
meble i tym bakcylem zaraziła Łukasza, który do dziś
podświadomie kupuje stare
biurka. Na początku lat 90.
prowadziła bar kawowy przy
Starym Teatrze w Krakowie.
Barbara Lerczakówna-Janiszewska-Sobotta zmarła
niespodziewanie 21 listopada
2000 w Krakowie. Zgodnie
z jej wolą pochowana została
na cmentarzu junikowskim.
Żegnając ją, Irena Szewińska,
młodsza koleżanka z lekkoatletycznej bieżni i siedmiokrotna medalistka igrzysk
olimpijskich, mówiła: W 1964

roku w Tokio biegłyśmy razem
w finale 200 metrów. Była dla
nas wzorem. Zawsze pogodna,
uśmiechnięta, szczęśliwa.
Była wybitną osobowością.
Również w dowód pamięci o
Basi Jan Nowicki napisał słowa
piosenki do muzyki Zbigniewa
Preisnera. Utwór „Ostatni
bieg Basi” wykonała Hanna
Banaszak.
Tablica pamiątkowa
Atrakcyjna blondynka uśmiecha się ze zdjęcia, które widać
na tablicy pamiątkowej, zawieszonej na ścianie domu przy
ul. Wierzbięcice 41a. Naprzeciwko dawnego kina Wilda.
Znalazły się na niej również
zdobyte medale.
- Zasłużyła na to, aby ją
upamiętnić - mówi jej brat
Lechosław Lerczak, który
włożył wiele wysiłku w to,
aby przypomnieć wszystkim,
że jego siostra pochodziła z
Poznania. - Tu się urodziła, w
tym domu. I choć mieszkała
potem w Gdańsku i Krakowie,
to z Poznaniem zawsze była
emocjonalnie związana. Tęskniła za nim - tłumaczy. Wciąż
miło patrzeć, jak jest dumny ze
swej siostry. - To była tak interesująca osoba. Najpierw znali
ją wszyscy na Wildzie, potem
w Poznaniu, wreszcie w całej
Polsce - mówi Pan Lechosław.
Michał Sobkowiak
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Wielkopolskie
z dziewiętnastoma grantami!
19 gmin województwa wielkopolskiego otrzyma granty
na organizację szkoleń z
obsługi internetu dla początkujących i zaawansowanych.
Z bezpłatnych kursów skorzystają mieszkańcy od 25
roku życia z gmin: Pniewy,
Grzegorzew, Wilczyn, Damasławek, Zbąszyń, Wapno,
Gniezno, Kuślin, Dąbie, Kostrzyn, Chrzypsko Wielkie,
Krajenka, Lipka, Lądek,
Rychwał, Tarnówka, Grodziec, Kościan, Komorniki.
Program „Ja w internecie”, realizowany przez Fundację Legalna Kultura, jest skierowany
do dorosłych mieszkańców (od
25 roku życia) – ma nauczyć
bezpiecznego korzystania z
internetu, pokazać, jak internet
przydaje się w prowadzeniu
własnego biznesu i wzmocnić
pozycję na rynku pracy. Istotnym elementem szkoleń jest
przygotowanie mieszkańców
do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie
spraw urzędowych, składanie
wniosków o dopłaty dla rolni-

ków czy 500+), poruszania się
w portalach społecznościowych czy wykorzystywania
internetu we własnej działalności biznesowej. Gminy mogą
ubiegać się o granty do 150
tysięcy złotych, w programie
nie jest wymagany wkład
własny, a dla mieszkańców
szkolenia są bezpłatne. Tematy szkoleń dopasowane są do
potrzeb mieszkańców. Gminy
mogą wybrać co najmniej dwa,
spośród siedmiu, tematów:
Rodzic w Internecie, Mój
biznes w sieci, Moje finanse
i transakcje w sieci, Działanie
w sieciach społecznościowych,
Tworzenie własnej strony internetowej (bloga), Rolnik w
sieci, Kultura w sieci.
Zapraszamy pozostałe gminy województwa wielkopolskiego do składania wniosków
w drugim naborze, który potrwa od 27 sierpnia do 27 września 2018 r. Wszystkie niezbędne dokumenty i szczegółowe
informacje o projekcie znajdują
się na stronie www.jawinternecie.edu.pl. Zachęcamy także do
kontaktu z koordynatorkami

„Ja w internecie” w woj. wielkopolskim: tel. +48 574 142 100
lub +48 574 651 100.
G m i ny mogą sk ład a ć
wnioski samodzielnie lub w
partnerstwie z organizacją
pozarządową. Jeśli gmina
nie dysponuje wystarczającą
liczbą komputerów do przeprowadzenia szkoleń, może
kupić je w ramach grantu.
Po zakończeniu programu
komputery zostają w gminie,
można je przekazać szkole lub
ośrodkowi kształcenia nauczycieli na jej terenie.
Program „Ja w Internecie”
zarządzany przez Centrum
Projektów Polska Cyfrowa,
finansowany jest w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020, Działanie 3.1 „Działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju
kompetencji cyfrowych”. Fundacja Legalna Kultura jest
operatorem, który ogłasza
konkursy grantowe i wspomaga pod kątem merytorycznym
i rozliczeniowym realizację
działań szkoleniowych na
terenie gmin.

Samorządy południowej Wielkopolski z rządową
dotacją na remonty dróg
Wicewojewoda wielkopolski
Marlena Maląg podpisała z władzami Opatówka,
Szczytnik i Kalisza umowy
na dofinansowanie inwestycji drogowych. Realizacja
zadań jest możliwa dzięki
rządowemu Programowi na
rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów
poprzez Wsparcie Lokalnej
Infrastruktury Drogowej.
Gmina Opatówek podpisała
umowę na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi
gminnej nr 675514P Szulec Józefów”. Prace przy budowie
tzw. „małej obwodnicy Opa-

tówka” obejmować będą poszerzenie jezdni i nawierzchni
asfaltowej oraz utworzenie
oznakowania poziomego i
pionowego. Rządowa dotacja
wynosi 509 925,00 złotych
przy wkładzie własnym gminy
w wysokości 312 214,32 złotych. - To olbrzymia wartość,
że pieniądze na realizację
inwestycji drogowych trafiają
do samorządów z różnych
części województwa, dzięki
czemu rozwój naszego regionu
jest zrównoważony - mówiła
wicewojewoda wielkopolski
Marlena Maląg.
Druga z umów, podpisana
w siedzibie Urzędu Gminy w

Szczytnikach dotyczy przebudowy ciągu dróg gminnych na
odcinku Szczytniki - Popów
wraz z przebudową miejsc
postojowych. Wsparcie, jakie
samorząd otrzyma na prace
drogowe wynosi aż 1 360
000,00 złotych. Wkład własny
z gminy to 374 102,14 złotych.
W siedzibie Delegatury
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu została
zawarta umowa na realizację
zadania pn. „Przebudowa ul.
Pokrzywnickiej w Kaliszu”.
Łączna wartość inwestycji to
4 201 358,23 złotych z czego
dotacja rządowa na ten cel
wynosi 2 417 723,00 złotych.

Wyjątkowe Lato na Targach
Rekordowa liczba 25 tysięcy
osób odwiedziła tegoroczne
Lato na Targach i skorzystała z atrakcji oferowanych
przez Międzynarodowe Targi Poznańskie. To o siedem
tysięcy więcej uczestników
niż podczas ubiegłorocznej
edycji wydarzenia. Przez
siedem dni w tygodniu goście MTP uczestniczyli w
dziesiątkach atrakcyjnych
warsztatów, zajęć sportowych, animacji i pokazów
kina plenerowego całkowicie
bezpłatnie.
W ramach dorocznej wakacyjnej strefy na terenie MTP
powstała w tym roku m.in.
miejska plaża z leżakami i
hamakami, plac zabaw, strefa
animacji i sportu, czytelnia
oraz kino plenerowe, które w
każdy czwartek odwiedzało
nawet pół tysiąca miłośników
kinematografii. Znaczna część
warsztatów i zajęć animacyjno-sportowych odbywała się
pod zadaszeniem w pawilonie 4 o powierzchni ponad
3.500 m kw. Najmłodsi mogli
nauczyć się tam jeździć na
rolkach z Rollrunnersami,
pograć w piłkę z Akademią
Reissa czy przeżyć piracką
przygodę w ramach dedykowanych animacji. W każdą
środę dorośli mogli skorzystać
m.in. z bezpłatnych konsultacji
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Koleją do Szczecina szybciej
Wojewo da w iel kopol sk i
Zbigniew Hoffmann wydał
decyzje, w wyniku których
został zatwierdzony projekt
budowlany oraz udzielone
pozwolenie na budowę linii kolejowej E59 – Poznań
Główny-Szczecin Dąbie na
odcinku Poznań-Rokietnica. Modernizacją objętych
zostanie ponad 18 km trasy.
Modernizacja linii kolejowej
ma na celu osiągnięcie parametrów techniczno-eksploatacyjnych umożliwiających
przejazd pociągów pasażerskich z prędkością do 160
km/h i pociągów towarowych
do 120 km/h. - Inwestycja
wpłynie na zwiększenie
bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo – drogowych, wyeliminuje bariery
architektoniczne dla osób
o ograniczonej możliwości
por uszania się, a ta k że
ograniczy negatywny wpływ
linii kolejowej na środowisko – tłumaczy wojewoda
Zbigniew Hoffmann. Zakres
prac obejmuje w szczególności układ torowy wraz
z odwodnieniem, obiekty
inżynieryjne (mosty, wiadukty, przejścia podziemne i
przepusty), przejazdy kolejowo-drogowe, perony wraz z

infrastrukturą stacyjną oraz
sieci i urządzenia kolejowe.
Realizacja robót będzie
przebiegała przy zamknięciach jednotorowych, co pozwoli zapewnić ciągłość ruchu
kolejowego. Inwestycja jest
finansowana ze środków unijnego funduszu Connecting Europe Facility (CEF) w ramach
programu „Łącząc Europę”

„

Modernizacja ma na
celu osiągnięcie osiągnięcie parametrów
umożliwiających przejazd pociągów pasażerkich z prędkością do 160
km/h

Zbieramy archiwalne fotografie
Mamy propozycję dla
wszystkich Mieszkańców
dzielnicy Główna i jej sympatyków. Również dla osób,
które kiedyś tu mieszkały, a
obecnie przebywają daleko.
Być może posiadacie w swoich domowych archiwach lub
na komputerach stare zdjęcia
dzielnicy. Spróbujmy zebrać
ich jak najwięcej!
W ramach akcji będziemy digitalizować część fotografii i
oddawać je po zeskanowaniu
właścicielom, a od mieszkańców, którzy wyrażają na
to zgodę przyjmować leciwe

fotografie.
Akcja zakończy się otwarciem multimedialnej
wystawy dźwięku, obrazu
i słowa, 24 września 2018
roku na Głównej w Poznaniu.
Wystawa będzie również
prezentowana podczas
finału projektu Off Opera
2018, który odbędzie się 6
października, o godz. 16.00
w Stowarzyszeniu Łazęga
Poznańska, ul. Św. Marcin
75, Poznań.
Jeśli posiadasz stare zdjęcia
obrazujące architekturę,
miejsca, życie codzienne

Placu Marka boisku rozgrywane były turnieje piłkarskie,
w tym turniej dla szkół podstawowych oraz turniej dla grup
półkolonijnych. Wydarzenie
było realizowane równolegle z
Latem na Targach, które stało
się integralną częścią Strefy
Kibica. Wstęp na oba wydarzenia i korzystanie ze wszystkich
atrakcji były bezpłatne.
Organizowane od sześciu
lat Lato na Targach to dedykowane mieszkańcom miasta i
regionu to otwarte wydarzenie
promujące aktywne formy
spędzania wolnego czasu.
Dzięki bogatemu programowi
wydarzeń inicjatywa stanowi
alternatywę dla innych form
wypoczynku dostępnych podczas wakacji w Poznaniu. Do
zobaczenia za rok!

i wydarzenia publiczne napisz na adres: stowarzyszenie.smak@gmail.com
Każdy może pomóc w stworzeniu wystawy!
Link do wydarzenia na Facebook’u:
https://www.facebook.com/
events/311751992963062/
Zbiórka zdjęć odbywa się w
ramach projektu Off Opera
2018 Śpiewy historyczne //
Poznań: Główna.

Joanna Grześkowiak

Happy Baby po raz kolejny w Poznaniu
Kolejna edycja targów Happy Baby przed nami, ale
tym razem w zupełnie nowej
odsłonie: bezpłatne wejście,
edukacja i największa w Europie Środkowo-Wschodniej
konferencja chustonoszenia.
To wszystko i jeszcze więcej
15 i 16 września na Międzynarodowych Targach
Poznańskich.

medycznych w ramach akcji
Lato Zdrowe Międzypokoleniowe współorganizowanej z
Wydziałem Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta
Poznania oraz Poznańskim
Centrum Świadczeń. Całość
programu uzupełniały takie
atrakcje jak wystawa zabytkowych pojazdów czy przejazd
na rolkach ulicami Poznania.
Część tegorocznego Lata na
Targach to także sąsiedztwo
Poznańskiej Strefy Kibica
działającej od 14 czerwca do
15 lipca, którą odwiedziło
łącznie 40 tysięcy kibiców.
Wspólnie oglądanym na olbrzymim telebimie meczom
towa r z ysz ył y do d at kowe
atrakcje sportowo-rekreacyjne. Na przełomie czerwca i
lipca na zlokalizowanym na

(zapewnienie dofinansowania w kwocie: 2 156 092 842,
45 PLN) i stanowi część realizacji planu modernizacji sieci
transeuropejskich korytarzy
transportowych (TEN-T), który ma usprawnić połączenia
kolejowe oraz poprawić warunki podróżowania.
W czerwcu i lipcu br. inwestor – PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. otrzymał dla
odcinka Poznań - Rokietnica
pozwolenia na budowę dla
branży sieci linii potrzeb nietrakcyjnych oraz sterowania
ruchem kolejowym. Obecnie
przed wojewodą rozpatrywany
jest wniosek PKP PLK S.A.
dotyczący kolejnego odcinka
linii E-59 - z Rokietnicy do
Wronek.
W sierpniu br. wojewoda
wydał również decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia
na budowę Zintegrowanego
Centrum Komunikacyjnego
z wielofunkcyjnym dworcem
kolejowo – autobusowym w
Wolsztynie. Inwestorem jest
Gmina Wolsztyn. - Nowy
dworzec ma być wizytówką
miasta oraz nowoczesnym i
przyjaznym pasażerom węzłem przesiadkowym – zapowiada wojewoda Zbigniew
Hoffmann.

Podczas tegorocznej edycji
prezent acja najnowszych
trendów i ofert producentów
artykułów dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat połączona
zostanie z szerokim wachlarzem wydarzeń edukacyjnych
dotyczących: karmienia piersią, rozszerzania diety malucha, rodzicielstwa bliskości,
chustonoszenia i wielu innych
tematów skierowanych do
rodziców. Partnerem tej części
imprezy jest grupa edukacyjno-warsztatowa „Świadoma
mama”.
Pierwszego dnia targów w
nowoczesnym pawilonie nr
15 na poziomie 1 odbędzie się
4. Ogólnopolska Konferencja
Noszenia Dzieci — największa
konferencja poświęcona tematyce noszenia dzieci w Europie
Środkowo-Wschodniej! Temat
babywearingu jest obecnie
jednym z częściej pojawiających się wśród młodych rodziców. Tego dnia podczas warsz-

tatów i paneli dyskusyjnych
rodzice będą mieli możliwość
spotkania z wysokiej klasy
światowymi specjalistami oraz
doradcami noszenia dzieci.
To również jedyna w swoim
rodzaju możliwość poznania
czołowych producentów chust,
nosideł, odzieży oraz akcesoriów chustowych z całego
świata.
W niedzielę odbędzie się
specjalna edycja Babiego Targu – Mami Babi Targ. Zamiast wyrzucać nienoszoną
już odzież lub kupować kolejne
przedmioty rodzice mogą
przynieść ubranka, buty, dodatki czy zabawki. Spotkanie
to okazja do wymiany rzeczy
lub, jeżeli wymiana nie będzie

możliwa, transakcji gotówkowej – rodzice pozbywają się
zbędnych przedmiotów, które
w swoim „drugim życiu” trafiają do innej rodziny, a przy
okazji mogą wyszukać coś
nowego dla swoich dzieci.
Jednocześnie przez oba
weekendowe dni poziom 0 pawilonu 15 wypełniony będzie
stoiskami, na których swoje
produkty i rynkowe trendy
zaprezentuje kilkudziesięciu
producentów artykułów dla
małych dzieci i przyszłych
rodziców. Komfort zwiedzającym zapewnią szerokie alejki
dostosowane do potrzeb rodziców z wózkami, a wyodrębniona przestrzeń Mamy i
Dziecka pozwoli na swobodne
przewinięcie i nakarmienie
malucha.
To jednak nie wszystko!
Wraz z inicjatorkami 4. Ogólnopolskiej Konferencji Noszenia Dzieci zespół targów
Happy Baby organizuje loterię,
z której zysk w całości przekaże podopiecznej Fundacji
Serca dla Maluszka – małej
Madzi, która cierpi na Mózgowe Porażenie Dziecięce o
typie Diplegii.
Międzynarodowe Targi Poznańskie,
Pawilon 15
wejścia od ul. Głogowskiej (Hol
Wschodni oraz Południowy)
wjazd od ulicy Śniadeckich 25
WEJŚCIE BEZPŁATNE

Str. 10

GRODZISK WIELKOPOLSKI

POWIATY-GMINY
12 września 2018

Dramatyczna sytuacja pani Marzeny i jej dziecka!
Dlaczego sąd odebrał dziecko
tej matce?
Samotna matka z dzieckiem to
kobieta, która musi wykazać
się wielką siłą i zdeterminowaniem. Samotna matka z chorym dzieckiem tym bardziej
musi być zdeterminowana i bez
reszty oddana swemu dziecku.
W takiej sytuacji - samotna
matka z chorym dzieckiem
- jest pani Marzena. Przez
cztery lata praktycznie sama
wychowuje małą Alę, biegając od lekarza do lekarza,
wsłuchując się w każdą skargę
swego dziecka, zapewniając
mu wszystko, co może najlepszego. A sama jeszcze pracuje
i uczy się nowego zawodu: Abyśmy miały lepiej – mówi
pani Marzena.
Mimo że dziecko jest chore
na trzustkę, do tej pory udawało się pani Marzenie przy
pomocy rodziców stworzyć
dla Ali wspaniały dom i dać
szczęśliwe dzieciństwo.
Postanowienie
Niestety, sędzia Sądu Rodzinnego w Grodzisku Wlkp.
jednym postanowieniem z
20 lipca tego roku wyrwała
małą Alę z jej rodziny, nakazała oderwać ją od matki i
przekazać natychmiast ojcu.
Natychmiast, ponieważ postanowienie to opatrzone było
klauzulą natychmiastowego
wykonania – co jak twierdzą
adwokaci, jest niespotykane!
Do tego, dziecko miało być
przekazane ojcu na jednym
z grodziskich placów zabaw!
Na oczach innych dzieci i ich
rodziców!
Wszyscy, którzy znają panią
Marzenę zachodzą w głowę –
dlaczego? Tego dowiemy się
pewnie za kilka miesięcy, bo
tyle trwa w polskich sądach
pisanie uzasadnienia postanowień czy wyroków. I dopiero
wtedy pani Marzena będzie
mogła się odwołać od tego
postanowienia.
A dobro dziecka, które ponoć w takich sytuacjach jest
najważniejsze? Też ma czekać
kilka miesięcy? Czy sąd zdążył
ustalić na tych kilku rozpra-

wach jaka jest więź dziecka
z ojcem? Bo przecież to jest
nadrzędnym zadaniem sądu
w takich sprawach. Czy pani
sędzia, wydając taką decyzję
powołała się na opinię biegłego
psychologa, który to zbadał,
czy skierowała chociażby tych
ludzi do poznańskiego ośrodka
RODO? Niestety nie. Na czym
więc opierała się wydając takie
postanowienie? Nie wiadomo,
ponieważ nikt nie mógł go
wysłuchać – pani sędzia ogłosiła je o godz. 13.00, choć na
wokandzie wisiała informacja,
że to ogłoszenie będzie o godz.
14.00. Kiedy więc zainteresowani przyszli do sądu, było już
po ogłoszeniu. Pani sędzia nie
musiała więc niczego nawet
krótko ustnie uzasadniać, bo
nie było nikogo zainteresowanego.
Jak do tego doszło?
Ojciec Ali złożył w sądzie w
Grodzisku pozew o pozbawienie pani Marzeny praw rodzicielskich. Powód? Nieznany.
Do tej pory jakoś nie uczestniczył w jej wychowaniu.
Podczas wcześniejszych
spraw sądowych w Poznaniu ustalone zostały strony
zawarły ugodę co do zasad
kontaktów ojca z dzieckiem.
– Dostosowałam się do tych
postanowień – mówi pani
Marzena.
Jednak te próby jego kontaktu z dzieckiem, którego
też chciała pani Marzena,
miały się kończyć wg relacji
świadków (m.in. psychologa)
histerią dziecka, pobytami w
szpitalu z powodu np. odwodnienia. Zdarzało się i tak, że
dziecko wracało do matki np. z
zaczerwienionym kroczem, na
co są zaświadczenia lekarskie.
Lekarze ze szpitali na Krysiewicza czy ul. Szpitalnej w Poznaniu sami doradzali matce
ograniczenie kontaktu z ojcem,
ponieważ dziecko trafiało do
nich po tych wizytach bardzo
przestraszone. Doradzili także wizytę u psychologa. Od
tamtej pory – lato 2016 r. –
mała Ala jest pod stałą opieką
psychologa.

Tymczasem sprawa przed
grodziskim sądem toczy się
od półtora roku. Odbyły się
w tym czasie zaledwie trzy,
cztery rozprawy, podczas których świadkowie ojca dziecka
zarzucali pani Marzenie, że ta
pochodzi z kryminogennego
środowiska, że jest alkoholiczką, narkomanką i prostytutką.
Dostało się nawet matce pani
Marzeny, która wyszła prawie
na jeszcze gorszą kobietę.
Tyle tylko, że to są słowa
bez pokrycia. Sąd nie zalecił
choćby zbadania pani Marzeny
pod kątem toksykologicznym,
skoro miała być narkomanką czy alkoholiczką. Zresztą
nawet prawdziwym matkom
alkoholiczkom też nie odbiera
się od razu dzieci, tylko daje
szansę na leczenie. – A kto
mnie zna, to wie, że ja w życiu
nawet piwa jeszcze nie wypiłam – mówi pani Marzena.
Z kolei świadkowie pani
Marzeny, to m.in. lekarze
zajmujący się dzieckiem, czy
psycholog, do której dziewczynka regularnie przychodzi
na terapię. Pisze ona na wręcz,
cytujemy: „Terapeuta nie wyraża zgody na spotkania ojca
tylko z samym dzieckiem, z
uwagi na wysoki poziom lęku
wobec niego. Konieczna i niezbędna jest obecność matki i
przynajmniej jednej osoby z
zewnątrz, która wpłynie korzystnie na korektę zachowań
na spotkaniu. Możliwe osoby
to terapeuta, psycholog, kurator sądowy.”
Pani psycholog uczestniczyła także podczas wizyty
ojca u dziecka. Jej spostrzeżenia są jednoznaczne: „Ojciec nie buduje prawidłowej
relacji. W obecności dziecka,
reaguje w sposób agresywny werbalnie wobec osób
trzecich, np. wobec osoby
terapeuty. Obraża terapeutę i
grozi. Nie ma na względzie
obecności dziecka.”
Co więcej, psycholog mając pod opieką małą Alę od
dwóch lat, wiedząc także o jej
innych problemach zdrowotnych, napisała wprost: „Ojciec
małoletniej może stanowić

istotne zagrożenie dla jej życia
i zdrowia”.
Pani Marzenie zarzuca się,
że celowo dąży do alienacji rodzicielskiej, czyli, że nie chce
umożliwić kontaktów ojca z
dzieckiem. – To nieprawda, ja
chcę, aby oni mieli kontakt, ale
póki co, w mojej obecności, bo
Ala nie jest gotowa na wyrywanie jej z domu i wyjazd z ojcem – zapewnia pani Marzena.
– Sama niedawno złożyłam do
sądu wniosek o uregulowanie
kontaktów ojca z dzieckiem,
ale w mojej obecności.
Dodajmy, że są nagrania
wideo z prób zabrania przez
ojca dziecka. To wstrząsające
obrazy. Pani Marzena próbuje
zachęcać dziecko, aby jednak
podeszło do ojca lub w innym
wypadku do obecnej na spotkaniu pani kurator sądowej.
Dziecko krzyczy, wzbrania się,
płacze, nie daje się oderwać od
matki czy babci. Na to się nie
da patrzeć.
Nasz reporter także był
obecny podczas przyjazdu
ojca na spotkanie z córką.
Poruszony sytuacja, sam go
zachęcał, aby spróbował się
zbliżyć do córki i pobawić się
z nią na dworze. Ten jednak nie
był zainteresowany i szybko
odjechał.
Nasz reporter chciał także
uczestniczyć w jednej z ostatnich rozpraw w sprawie pani
Marzeny. Niestety pani sędzia
wyrzuciła go z sali, grożąc wezwaniem ochrony, choć sprawa
nie była niejawna.
Z kolei przed sądem, ojciec
dziecka próbował reportera
zastraszyć i fotografował jego
samochód.
Pani sędzia nie chciała także
z reporterem porozmawiać o
tej sprawie.
Postanowienie o natychmiastowym oddaniu dziecka ojcu
na czas trwania postępowania
sądowego zapadło 20 lipca.
Jeszcze w czerwcu i 17 lipca
reprezentujący panią Marzenę
adwokat złożył wnioski dowodowe, mające udowodnić, że
chce ona kontaktów dziecka
z ojcem oraz ponownie przedstawić opinię psychologa na

temat stanu emocjonalnego
dziecka. Niestety, żaden z tych
wniosków nie został wzięty
przez sąd pod uwagę przed
wydaniem postanowienia.
Kiedy w Polsce odbiera się
dziecko matce?
W Polsce jest bardzo trudno
odebrać dziecko matce. Aby
można było to zrobić, musza
zaistnieć następujące przesłanki: matka jest chora psychicznie i zagraża dziecku, jest
uzależniona od narkotyków,
alkoholu, hazardu, leków;
cierpi na przewlekłą chorobę
uniemożliwiającą mu normalne funkcjonowanie i opiekę
nad dzieckiem; jest skazana
i musi odbyć karę więzienia
(choć po odbyciu kary może
odzyskać prawa do opieki nad
dzieckiem); stosuje przemoc
fizyczną i psychiczna wobec
dziecka; zmusza do pracy
polegające na wyzyskiwaniu,
narzucaniu wysiłku ponad siły
dziecka po to, by na przykład
zarobić na alkohol dla matki;
nakłaniać dziecka do przestępstwa lub prostytucji; rażąco
zaniedbywać obowiązki (nie
zaspokaja podstawowych potrzeb potomka – głodzi go,
pozostawia samego w domu
na długi czas, pozwala mu
nadużywać alkoholu czy narkotyków oraz toleruje fakt, że
prowadzi on działalność przestępczą); prowadzi rozwiązły
tryb życia.
Ludzie, którzy znają panią Marzenę zapewniają, że
jest ona troskliwą matką. Potwierdzają to również lekarze
zajmujący się dzieckiem. W
domu jest czysto, jest mnóstwo zabawek, przed domem
wspaniały plac zabaw. Pani
Marzena pracuje i uczy się.
Dlaczego więc sąd uznał, że
to nie ona ma teraz sprawować
opiekę nad córką?
Czy sąd rzeczywiście wnikliwie i rzetelnie, a co najważniejsze, w najlepszym
interesie dziecka rozpoznał,
jakie więzi łączą je z matką, a
jakie z ojcem?
Pani Marzena nie wypełniła
postanowienia sądu. – Boje

się o zdrowie i życie dziecka,
Ala jest poważnie chora, dużo
wysiłku kosztowało nas i kosztuje to, aby mogła normalnie
funkcjonować, chodzić do
przedszkola. A do tej pory
wyjazdy do domu ojca kończyły się pobytami w szpitalu.
Od początku chciałam, aby
córka miała kontakt z ojcem,
ale musi on być taki, żeby
jej nie zagrażał – mówi pani
Marzena.
Sytuacja pani Marzeny i
dziecka jest teraz dramatyczna. Wszędzie szuka pomocy i sprawiedliwego procesu
przede wszystkim dla dobra
dziecka…
Wcześniej już, patrząc na to
jak prowadzona jest sprawa,
składała skargi na panią sędzię
m.in. do Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednak procedura
jest taka, że skarga wraca do
rozpatrzenia do Grodziska,
do Prezesa Sądu. Ten nie dopatrzył się jednak żadnych
uchybień.
Inne matki też ślą skargi na
tę sędzię
Przy okazji sprawy pani Marzeny dotarliśmy do innych
matek, które czują się poszkodowane postanowieniami
grodziskiej sędzi. Zarzucają
jej, m.in., że miała wydawać
postanowienia bez dostatecznego rozpoznania sprawy, bez
odwołania się do specjalistów,
którzy wypowiedzieliby się o
więziach między dziećmi a rodzicami. Pani sędzia również,
w opinii matek, nie powołuje
ich wnioskowanych świadków, a wydaje postanowienia.
Zarzutów jest o wiele więcej.
Nasza redakcja zwróciła się
z wnioskiem do niektórych
instytucji państwowych o zbadanie powyższej sprawy.
Prosimy inne osoby, które
czują się także poszkodowane
w sprawach rodzinnych o kontakt z redakcją.
Do sprawy wrócimy.
ATAKO / Fr. Gwardzik

PS. Ze względu na bezpieczeństow pani Marzeny i jej córki
zostały zmienione imiona

Zestawy ratownictwa od KRUS dla OSP w Kąkolewie i Słocinie
m Słocin
25 sierpnia 2018r. Dyrektor Oddziału Regionalnego
KRUS w Poznaniu –Adam
Minkowskipodczas Dożynek Wiejskich w Słocinie na
ręce Pani Prezes Agnieszki Owczarek i Naczelnika
SzymonaGmerek z OSP w
Słocinieprzekazał profesjonalny zestaw ratownictwa
przedmedycznego zakupiony
przez Fundusz Prewencji
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od kilkunastu już lat współpracuje
z jednostkami Ochotniczej
Straży Pożarnej w zakresie
wdrażania ratownictwa przedmedycznego na terenach wiejskich i wyposaża je w profesjonalne zestawy ratownictwa
przedlekarskiego. Współpraca
ma na celu zmniejszanie skutków wypadków rolników podczas pracy w gospodarstwie
rolnym. Szybkie udzielenie
pierwszej pomocy z użyciem
profesjonalnego sprzętu niejednokrotnie decyduje o życiu
człowieka, jak również zmniejsza skutki wypadku oraz może
skrócić czas rekonwalescencji

poszkodowanego.
Torba składa się z podstawowych elementów niezbędnych
do ratowania ludzkiego życia.
Są to przede wszystkim: materiały opatrunkowe, latarki,
szyny do unieruchomienia złamań, koc termoizolacyjny, rurki ustno-gardłowe, kołnierze
ortopedyczne różnej wielkości
oraz nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa ze zbijakiem do
szyb.Zestaw przekazany przez
Kasę wykorzystywany jest
również do pokazów pierwszej
pomocy przedmedycznej podczas szkoleń organizowanych
przez KRUS dla rolników, a

także do zabezpieczenia imprez masowych zorganizowanych na terenie województwa.
Pan Adam Minkowski wyraził nadzieję, że otrzymany
sprzęt przyczyni się do jeszcze
skuteczniejszej pomocy poszkodowanym.

m Kąkolewo
27 sierpnia 2018r. Dyrektor Oddziału Regionalnego
KRUS w Poznaniu – Adam
Minkowski w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w
Grodzisku Wlkp. wręczył
OSP Kąkolewo profesjo-

nalny zestaw ratownictwa
przedmedycznego zakupiony
przez Fundusz Prewencji
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Przekazanie zestawu ratownictwa przedmedycznego odbyło się przy udziale Komendanta Powiatowego PSP- Pana
Wojciecha Nolki w siedzibie
Komendy Powiatowej PSP w
Grodzisku Wlkp.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
od wielu lat współpracuje
z jednostkami Ochotniczej
Straży Pożarnej w zak re-

sie wdrażania ratownictwa
przedmedycznego na terenach wiejskich i wyposaża
je w profesjonalne zestawy
ratownictwa przedlekarskiego.
Głównym celem tej współpracy jest zmniejszanie skutków
wypadków rolników podczas pracy w gospodarstwie
rolnym. Szybkie udzielenie
pierwszej pomocy z użyciem
profesjonalnego sprzętu niejednokrotnie decyduje o życiu
człowieka, jak również zmniejsza skutki wypadku oraz może
skrócić czas rekonwalescencji
poszkodowanego.
Torba, która została prze-

kazana jednostce OSP w dniu
27 sierpnia 2018r. składa się
z podstawowych elementów
niezbędnych do ratowania
ludzkiego życia. Są to głównie
materiały opatrunkowe, latarki, szyny do unieruchomienia
złamań, koc termoizolacyjny,
rurki ustno-gardłowe, kołnierze ortopedyczne różnej
wielkości oraz nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa
ze zbijakiem do szyb.Zestaw
przekazany przez Kasę wykorzystywany jest również
do pokazów pierwszej pomocy przedmedycznej podczas
szkoleń organizowanych przez
KRUS dla rolników, a także
do zabezpieczenia imprez
masowych zorganizowanych
na terenie województwa.
Gaszenie pożarów, ratowanie ludzi i mienia w czasie
klęsk żywiołowych, informowanie społeczeństwa o
realnych zagrożeniach pożarowych lub ekologicznych,
instruowanie ludności co do
postępowania w sytuacjach
kryzysowych, to najważniejsze
zadania OSP. I tym zadaniom
ma służyć przekazany przez
PanaAdama MinkowskiegoDyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Poznaniu
–sprzęt.

powiat grodziski
Delegacja Powiatu
Grodziskiego
u partnerów z Niemiec
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W dniach 6.09-9.09.2018 r. delegacja Powiatu Grodziskiego
przebywała we współpracującym Powiecie Lahn-Dill w
Niemczech. Na zaproszenie
Starosty Powiatu Lahn-Dill
– Wolfganga Schustera, w
delegacji do stolicy Powiatu – Wetzlar udział wzięli
Radni Powiatu Grodziskiego
oraz pracownicy Starostwa
Powiatowego i jednostek organizacyjnych.
W ramach programu wizyty

przygotowanego przez partnerów z Niemiec delegacja
odwiedziła między innymi
Centrum fotogrfii i historii Leica Camera, centrum alarmów
przeciwpożarowych oraz Kopalnię rudy żelaza „Fortuna”.
Wizyta była okazją do wymiany doświadczeń, wielu rozmów oraz pogłębienia współpracy między Powiatami.
Przedstawiciele zaprzyjaźnionego powiatu wyrazili chęć
rewizyty w przyszłym roku.

Wizyta delegacji
Rosyjskiej

Obchody 79 rocznicy wybuchu
II Wojny Światowej
W piątek, 31 sierpnia 2018
r. o godzinie 12.00, odbyła
się uroczystość z okazji 79
rocznicy wybuchu II Wojny
Światowej. Samorządowcy Powiatu Grodziskiego,
przedstawiciele jednostek
organizacyjnych oraz służb
zebrali się przy Pomniku
Wdzięczności, by wspólnie
upamiętnić poległych w wyniku działań wojennych.
Po odśpiewaniu hymnu a także
wysłuchaniu komunikatu radiowego o wybuchu II wojny
światowej, prowadzący uroczystość Sekretarz Powiatu
Tomasz Dolata zaprosił Starostę Grodziskiego Mariusza
Zgaińskiego do wygłoszenia
przemówienia.
Następnie przybyłe delegacje: przedstawiciele samorządów gminnych, powiatowych
oraz powiatowych jednostek
organizacyjnych, a także osoby reprezentujące inne instytucje i organizacje, złożyli

wiązanki kwiatów.
Powiat Grodziski reprezentowali: Starosta Grodziski
Mariusz Zgaiński, Przewodnicząca Rady Powiatu Grodziskiego Dorota Jaśkowiak oraz
Członek Zarządu Sławomir
Górny.
Swoją obecność podczas
uroczystości zaznaczyły również poczty sztandarowe oraz
młodzież z placówek oświatowych prowadzonych przez
Powiat.

…………………………
(Pieczęć jednostki)

Starosta Grodziski
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w
użyczenie
Miejscowość
(obręb
ewidencyjny)

Adres
nieruchomości

Nr
działki

Powierzchnia
działki

Nr księgi
wieczystej

Wartość
nieruchomości

PO1S/00011709/6
44.600,00zł
0007
Reńsko
332/5
0,4460
Przeznaczenie nieruchomości: działka nr 322/5 położona w Reńsku nie jest objęta obowiązującym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielichowo. Zgodnie ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielichowo znajduje się częściowo w terenie
oznaczonym symbolem „U”- tereny dla realizacji celów publicznych oraz częściowo w terenie oznaczonym
symbolem M- tereny z wiodącą funkcją mieszkaniową

Od czwartku 23 sierpnia do
poniedziałku 27 sierpnia 2018
r. gośćmi samorządu Powiatu Grodziskiego była grupa
pracowników administracji
ze Szczołkowskiego Municypalnego Rejonu w Rosji w
osobach: Elena Suslina (Radca
Prawny), Lidia Mansurowa
(Naczelnik Wydziału Budownictwa) oraz Alexander Frygin
(Naczelnik Wydziału Finansów). Delegacja przyjechała na
zaproszenie Zarządu Powiatu
Grodziskiego do udziału w
Dożynkach Powiatowo-Gminnych w Rostarzewie.
W trakcie swojego pobytu przedstawiciele z Rosji
zwiedzili m.in. Muzealną

Izbę Tradycji Ziemi Grodziskiej, Parowozownię, Cmentarz Żołnierzy Radzieckich
i Skansen Budownictwa Ludowego w Wolsztynie oraz
Katedrę i Stary Rynek w
Poznaniu.
Wspólne spotkanie przedstawicieli ze Szczołkowskiego Municypalnego Rejonu i
Powiatu Grodziskiego było
okazją do wymiany doświadczeń, zapoznania delegatów z
kulturą, historią i tradycjami
Ziemi Grodziskiej a także
zapoznania z pracą służb i
jednostek organizacyjnych
naszego Powiatu oraz określenia planów na współpracę
w roku 2018.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość zagospodarowana jest jako teren
rekreacyjno- wypoczynkowy.
Opis nieruchomości: Działka nr 332/5 położona w Reńsku jest porośnięta trawą i kilkoma krzewami z
budynkiem użytkowym przeznaczonym do kapitalnego remontu.
Termin do złożenia wniosku wynosi: 6 tygodni od dnia podania do publicznej wiadomości osobie, która
spełnia jeden z następujących warunków: przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o
gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów; jest poprzednim właścicielem zbywanej
nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego
spadkobiercą.

……………………………..
(Pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
Osoba wyznaczona do kontaktu Katarzyna Rabiega- Łakoma
Nr telefonu: 614452531

Materiał przygotował: Wydział Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim

GMINA NOWY TOMYŚL

Str. 12

POWIATY-GMINY
12 września 2018

Jarmark Chmielo-Wikliniarski
W dniach 31 sierpnia – 2
września odbyła się największa
z nowotomyskich imprez- Jarmark Chmielo-Wikliniarski W
tym roku wydarzenia kulturalne odbywały się na dwóch
scenach- mniejszej na placu
Niepodległości oraz dużej scenie na stadionie miejskim. W
otwierającym Jarmark barwnym korowodzie udział wzięły
delegacje miast partnerskich i
zaprzyjaźnionych: Biesenthal,
Dębna i Podwołoczysk.
Nowy Tomyśl gościł także
młodych piłkarzy z Ukrainy, którzy wzięli udział w
Międzynarodowym Turnieju
Piłkarskim o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla. Organizatorzy składają serdeczne

podziękowania sponsorom
oraz mediom. Patronat medialny objęli: portal PNT.INFO.
PL, portal naszemiasto.pl,
Tygodnik Nadobrzański NA
TEMAT, Głos Wielkopolski,

PRZY MŁYNIE

PRODUKCJA OKIEN
I DRZWI Z PCV

BISTRO

Catering,
imprezy plenerowe

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

Dzień Nowotomysko-Grodziski, dwutygodnik Powiaty-Gminy, Radio Poznań oraz
Telewizja Kablowa Spółdzielni
Mieszkaniowej w Nowym
Tomyślu.

W g ron ie głównych
s p o n s o r ów z n a le ź l i si ę:
Spółdzielcza Gr upa Ba nkowa – Bank Spółdzielczy
w Nowym Tomyślu, BARTEX Wine & Spirits, KIEL

ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

RATY!
CENY KONKURENCYJNE

Polska sp. z o. o., PAL- GAZ
PALACZ sp. z o. o. sp. k.,
Dr uka r nia K A ZI MI ER Z ,
Aesculap Chifa sp. z o. o., Phoenix Contact Wielkopolska sp.
z o. o., Centrum Materiałów

Budowlanych EURO PŁYTA
Paszkowscy sp. j., Całus sp. z
o. o. sp. k. Piotr Całus, Bech
Packaging Sp. z o. o., Intermarche, PHU ZIK s.c. oraz
SecAnim Saria Group.

Zbąszyń

Przyjmę uczni

Plac Wolności 2

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

Tel.

tel. 68 384 27 75

68-3860-966

Na terenie Zbąszynia dowóz GRATIS
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AUTORYZOWANY SALON SPRZEDAŻY I SERWIS MAREK
ROMET , HYOSUNG , MICROCAR, LIGIER

Samochody od 14 roku życia , bez prawa jazdy kat. „B”

MOTOCYKLE

SKUTERY , MOTOROWERY , ROWERY

LORGO Sp. z o.o. ul. KOLEJOWA 10 , Nowy Tomyśl
Salon sprzedaży tel: 61 44 27 006 , Serwis tel: 61 44 27 007

www.lorgo.romet.pl , www.lorgo.otomoto.pl , e-mail: salon@lorgo.eu
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Powiat Nowotomyski

Inwestycja okiem
mieszkańców Starego Tomyśla
Uważamy, że inwestycja ta była potrzebna naszej wsi. Stary Tomyśl
bardzo skorzysta na tej przebudowie, a na pewno poprawi
się jego estetyka. Długo nic
się tutaj nie działo. Oczywiście, że w tym momencie
występują pewne utrudnienia w ruchu pojazdów, jednak
wiemy do czego to prowadzi
i nie możemy doczekać się
zakończenia inwestycji.
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NOWE OBLICZE STAREGO TOMYŚLA
– pieniądze zostają w Sołectwie

Jestem bardzo zadowolona z tego
co dzieje się w mojej wsi. Długo
oczekiwaliśmy na taką inwestycję, dzięki której Stary Tomyśl
stanie się wizytówką, łączącą
trzy gminy z Powiatu Nowotomyskiego. Cieszę się ze
współpracy ze Starostwem,
które wsłuchuje się w potrzeby
mieszkańców. Jako właścicielka sklepu w Starym Tomyślu
doczekam się wyznaczonych miejsc
postojowych. To udogodnienie nie
tylko dla mnie, ale w szczególności dla klientów.
Karol Wicher - Sołtys Starego Tomyśla
Zmiany wizerunkowe naszej wsi
są wręcz kolosalne. Wystarczy
przejechać się drogą w Starym
Tomyślu i zobaczyć, jaki ogrom
prac jest obecnie tutaj wykonywanych. Cieszę się, że wieś,
której jestem sołtysem, po latach stagnacji zaczyna się zmieniać nie do poznania. Znaczna
część mieszkańców jest bardzo
zadowolona z zakresu wykonywanych prac, a sugestie zgłaszane przez
mieszkańców są wysłuchiwane i wdrażane przez starostę
nowotomyskiego Ireneusza Kozeckiego. Przykrym faktem
jest to, że remontowana niedawno przez Gminę Nowy Tomyśl, ulica Dębowa pozostaje nadal nieoświetlona pomimo
zamontowania nowoczesnego oświetlenia ledowego. Jestem
zdegustowany brakiem współpracy burmistrza ze starostą
nowotomyskim. Oczekujemy na jak najszybsze oświetlenie
naszej wsi, które leży w gestii Gminy Nowy Tomyśl. Wszystko
ładnie wygląda za dnia, ale w nocy nie ma już co podziwiać.

Najważniejszą inwestycją
drogową realizowaną w 2018
roku przez Powiat Nowotomyski jest przebudowa
drogi powiatowej nr 2738P w
miejscowości Stary Tomyśl.
Inwestycja nie byłaby możliwa w zakresie jakim jest
planowana bez zwiększenia
środków na jej realizację
pochodzących ze sprzedaży
zespołu Pałacowo Parkowego
w Starym Tomyślu.
Swoim zasięgiem obejmuje
ona odcinek ulicy Powstańców
Wielkopolskich od początku
ścieżki rowerowej do budynku
szkoły podstawowej zlokalizowanej przy tej drodze a także
część ul. Kwiatowej.

Nie ukrywam swojego zadowolenia
z realizacji tak ogromnego zadania
inwestycyjnego Powiatu Nowotomyskiego. Wszystkie moje uwagi
zgłoszone na zebraniu wiejskim
zostały wysłuchane oraz zrealizowane. Jest to bardzo budujące,
ponieważ czuję się częścią tej
społeczności. Cieszy mnie fakt, że
zwykli mieszkańcy mogą mieć swój
udział w tej inwestycji.

Wykonawcą zadania jest
firma Całus Sp. Z o.o. Sp.
Komandytowa z siedzibą w
Borui Nowej.
Mieszkańcy Starego Tomyśla cieszyć się będą już
z końcem września z nowej
nawierzchni bitumicznej,
nowych odcinków chodników oraz zatoki autobusowej
pozwalającej na bezpieczne
wsiadanie i wysiadanie pasażerów.
Problemem jaki w chwili
obecnej napotykają drogowcy oraz inwestor jest brak
współpracy z Gminą Nowy
Tomyśl w zakresie oświetleniowa tej drogi.

Wychodząc z domu widzę
ogromne postępy prac. Jestem
pozytywnie nastawiona co do
efektów końcowych, zwłaszcza
uspokojenia ruchu samochodów poprzez wybudowanie
wywyższonego przejścia dla
pieszych przy zatoce autobusowej, przeprowadzającej
bezpiecznie młodzież szkolną na
druga stronę ulicy.

Wydział Infrastruktury
Drogowej i Rozwoju

Jest to długo oczekiwana przez
mieszkańców inwestycja.
Dotychczasowe pochylenia podłużne i spadki poprzeczne drogi
nie zapewniały jej odpowiedniego odwodnienia, powodowały
degradację nawierzchni oraz
negatywnie wpływały na komfort jazdy, dlatego w ramach inwestycji niweleta drogi zostanie
wyniesiona – ułożona zostanie
nowa nakładka a wyprofilowane
spadki poprzeczne zapewnią prawidłowe odwodnienie korpusu
drogi do ścieku przykrawężnikowego i kanalizacji deszczowej.
W ramach inwestycji powstaną również dwa wywyższone przejścia dla
pieszych w rejonie szkoły podstawowej i przedszkola oraz przystanku
autobusowego. Dotychczasowa zatoka autobusowa zyska nowy wygląd.
Stary Tomyśl nowym wyglądem będzie witał przyjeżdżających do Nowego
Tomyśla zarówno od strony Lwówka, jak i Kuślina – poinformowała Ilona
Dębska kierownik Wydziału Infrastruktury Drogowej i Rozwoju Starostwa
Powiatowego w Nowym Tomyślu.

W tym miejscu powstanie bezpieczne, wywyższone przejście dla pieszych

Materiał przygotował: Wydział Kultury, Promocji i Strategii Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.
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Wojewódzkie Święto Konia u Prządków
Już po raz siódmy w Jabłonnie zostało zorganizowane
Święto konia które dla mieszkańców wsi, gminy , powiatu
i województwa stało się tradycją. Organizatorem Święta
Konia był Burmistrz Rakoniewic Gerard Tomiak zaś
współorganizatorami byli
małżonkowie Ewa i Jerzy
Prządka z Jabłonny którzy
zainicjowali ten wyjątkowy
dzień który stał się Świętem
dla społeczności lokalnej i
nie tylko.
Podziękowania muszą spłynąć
dla pracowników Fundacji
- Dorocie Koczorowskiej i
Maciejowi Pryputniewiczowi,
Radzie Fundacji: Damianowi
Świderskiemu z rodziną oraz
Marlenie Mądrej. Partnerami
tej imprezy były WTZ Rakoniewice „Serce”z panią Kaja
Krysman na czele, Starostwo Powiatowe w Grodzisku
Wlkp. które dołożyło swoją
mała cegiełkę i zaprzyjaźniona Drukarnia Kamila Heinz - Kropińska z Paproci.
Największe podziękowania

składa małżeństwo Ewa i
Jerzy wszystkim którzy pomogli w przygotowaniach tego
Święta: rodzinie, koniarzom,
sąsiadom, tym co roku pytają
co pomóc? jak pomóc? co potrzeba?dziękujemy każdemu z
osobna którzy w mniejszym i
większym stopniu się zaangażowali. Podziękowania należą
się sędziom którzy sprawowali pieczę podczas trwają-

Emerycki czas…

Czwartek, 30 sierpnia, był
ostatnim dniem w pracy dla
trzech Pań pracujących w
naszym urzędzie. Na zasłużoną emeryturę przeszły:
Anna Wojnarowska z Wydziału Oświaty, Mariola
Zaremba z Wydziału Finansowego oraz Gabriela Dach z
Wydziału Oświaty.
Podczas oficjalnego pożegnania, które odbyło się w Sali
Ślubów rakoniewickiego urzędu, nie brakowało ciepłych
słów, szczerych życzeń, wspomnień, gratulacji i życzeń radosnej emerytury i spełniania
tych marzeń, na które być
może wcześniej brakowało

czasu. Podczas pożegnania
naszych emerytek mówiłem
o „pokoleniowym tąpnięciu”,
bowiem w miejsce osób, które odchodzą na emeryturę, a
w ostatnim czasie ta liczba
wzrosła do 5., pracę podejmują osoby urodzone w latach
90-tych, świeżo „upieczeni”
absolwenci wyższych uczelni,
a także takie, które wcześniej
zdobywały doświadczenie
w sektorze prywatnym. Naszym Emerytkom, w imieniu własnym i wszystkich
pracowników administracji,
życzę dużo zdrowia i wszelkiej
pomyślności.

cych konkursów: Januszowi
Skórkowskiemu inspektorowi
Związku Hodowców Koni
Wielkopolskich z siedzibą
w Gniezdnie, Sebastianowi
Cichockiemu Firma Auto
Merc Nowy Tomyśl, hodowca i miłośnik koni, Jolancie
Imalczak Raczak z Zagrody pod Lipami, Katarzynie
Łankiewicz, Janinie Lipce
prezesce Związku Hodowców

Koni Wielkopolskich koło
Powiatu Grodziskiego, Wolontariuszkom Martynie, Darii,
Iwonce. Jurkowi Szymonowi
i Przemkowi Juszczakom,
Wojciechowi Grześkowiak
z Rakoniewic. Największe
podziękowania dla wszystkich co przyjechali na święto
konia i uczestniczyli po mino
deszczowej pogody. Podziękowania do firmy Szymaniak

Poznańska Kolej
Metropolitalna
w Rakoniewicach
W środę 29 sierpnia w Pałacu spotkali się Burmistrz
Wolsztyna – Wojciech Lis,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolsztynie – Jarosław
Adamczak oraz Burmistrz
Ra koniewic – dr Gera rd
Tomiak i Zastępca Burmistrza – Arkadiusz Pawłowski.
Spotkanie to dotyczyło Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, która ma zostać
przedłużona do Rakoniewic i
Wolsztyna. Będzie to możliwe

Gerard Tomiak

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RAKONIEWICACH
ZAPRASZA Dzieci od 7 do 12 lat na zajęcia kreatywne
W każdy piątek o godz. 16.00 / Pierwsze zajęcia 14 września 2018

za fachową obsługę toru podczas trwających konkursów,
panu Waldemarowi za oprawę
słowną i Panu Sebastianowi za
oprawę muzyczną w tle. Podziękowania należą się także
Panu Adamowi Gawron za pokaz werkowania konia, Panu
Robertowi Hojan za pokaz
orki konnej. Podziękowania
składam dla redaktora Pana
Franciszka Gwardzika który

zawsze jest gdzie być powinien. Wszystkie przewidziane
atrakcje i konkursy się odbyły
pogoda nie przeszkodziła.
Pragniemy w przyszłym roku,
aby każdy poczuł że u nas się
zatrzymał czas niczym Dziki
Zachód. Zapraszamy za rok
na VIII edycję Święta Konia
w Jabłonnie. Zapraszamy do
zapoznania z nasz a stroną
www.swojskazagroda.bior.pl

Konkurs „Rostarzewski
Ratusz oczami dziecka”

dopiero po wyremontowaniu
trasy Ruchocice – Wolsztyn.
PKM to jedno z największych tego typu przedsięwzięć
w Polsce. Na ten moment
pierwsze cztery linie łączą
Grodzisk Wlkp., Jarocin,
Nowy Tomyśl i Wągrowiec
z Poznaniem. Ma to na celu
ułatwić drogę do szkoły, pracy lub w inne miejsca, gdyż
kursy w godzinach szczytu
odbywać mają się nawet co
30 minut.
Z okazji 250-lecia Ratusza
Biblioteka Publiczna w Rostarzewie przeprowadziła
konkurs plastyczny pt. „Rostarzewski Ratusz oczami dziecka”. Na konkurs
wpłynęło dwadzieścia osiem
prac, wykonanych różnymi
technikami.
Pierwsze miejsce zdobyła praca wykonana w formie bryły,
przedstawiająca miniaturę ratusza. Pozostałe, nagrodzone
prace wykonane zostały m. in.
metodą quillingu, wyklejane
zapałkami, rysowane ołów-

kiem na papierze i płótnie,
oraz kolorowane. Nagrody
zostały wręczone dzieciom
w trakcie obchodów 250-lecia Ratusza. Dzieciom, które
wzięły udział w konkursie
serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Wszystkie prace
wystawione zostały w ratuszu.
Biblioteka Publiczna dziękuje sponsorom nagród: Panu
Burmistrzowi oraz Dariuszowi Krawczykowi, właścicielowi hurtowni FORMAT
z Grodziska Wlkp., a prywatnie mieszkańcowi Rostarzewa.
Biblioteka Publiczna w Rostarzewie

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RAKONIEWICACH
ZAPRASZA DNIA 18 WRZEŚNIA 2018 R. O GODZ. 11.00
na spotkanie z podróżnikiem Robertem Gondkiem
„Tanzania, Kenia, Uganda, Rwanda - różnorodność Afryki”
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Mordercy Ziętary bezkarni?
Krzysztof M. Kaźmierczak,dziennikarz. Zaczynał w mediach podziemnych: „Pokoleniu
Walczącym” i „Już Jest Jutro”,
niezależnym piśmie literackim.
Pracował m.in. w „Obserwatorze Wielkopolskim” (1990) i
„Gazecie Poznańskiej”, „Nowym
Dniu”, „Superexpressie” i „Głosie Wielkopolskim”. Obecnie jest
dziennikarzem „Telekuriera”.
Autor powieści kryminalnej
„Krótka instrukcja obsługi psa”
(2016), książek o tematyce historycznej: „Ściśle tajne” (2009),
„Tajne spec. znaczenia” (2009),
„Lew z Głównej” (2010), współautor „Sprawa Ziętary. Zbrodnia
klęska państwa” (2015) „Oni
tworzyli Solidarność” (2010).
Od 1992 roku zajmuje się sprawą
porwania i zabójstwa Jarosława
Ziętary, jest pomysłodawcą,
współzałożycielem i przedstawicielem Komitetu Społecznego
im. Jarosława Ziętary, prowadzi
poświęconą tej sprawie stronę jarek.sledczy.pl Nagrodzony m.in.
medalem NSZZ „Solidarność”
Regionu Wielkopolska, honorowym wyróżnieniem Watergate
Stowarzyszania Dziennikarzy
Polskich (wspólnie z Piotrem
Talagą) (2012 r.); nagrodą honorową „Świadek Historii” przez
Instytut Pamięci Narodowej „w
uznaniu szczególnych zasług w
upamiętnianiu historii Narodu
Polskiego” (2013 r.); nagrodą
główną Watergate za dziennikarstwo śledcze Stowarzyszania
Dziennikarzy Polskich (wspólnie
z Piotrem Talagą) (2016 r.); Nagrodą Specjalnej im. Dariusza
Fikusa (2018 r.).

wano, pomawiano publicznie,
jeden z oskarżonych o porwanie Jarka wytoczył mi sprawę
karną z osławionego artykułu
212 Kodeksu karnego. Moje
zaangażowanie w wyjaśnianie
zabójstwa dziennikarza jest nie
na rękę zarówno oskarżonym jak
i innym osobom zamieszanym
w zabójstwo Ziętary, którym
nie postawiono zarzutów. Cały
czas prowadzone jest bowiem
śledztwo w trzecim wątku, bezpośrednio dotyczącym zbrodni.
Tomasz Plaskota: Skąd bierze
się przekonanie, że w nocy z
1 na 2 września – w rocznicę
uprowadzenia i zabójstwa
dziennikarza Jarosława Ziętary – ktoś próbował podpalić
Twoje mieszkanie?
Krzysztof M. Kaźmierczak: Nie
przesądzam, że była to próba podpalenia. Biorę pod uwagę dwie
wersje. Pierwszą, że próbowano
podpalić moje mieszkanie tyle,
że sprawców coś spłoszyło lub coś
innego pokrzyżowało im plany. I
drugą, że była to próba zastraszenia mnie, przez pokazanie mi, że
można było dokonać podpalenia.
Czy substancja, którą wlano
do Twojego mieszkania była łatwopalna? Policja temu zaprzecza. Jaka to była substancja?
Policja poinformowała, że nie
jest to substancja łatwopalna i
zarazem stwierdziła, że dopiero
zostanie ona zbadana. Zatem
na jakiej podstawie policja wie,
chociaż badań nie wykonano?
Nie jestem ekspertem do spraw
badania substancji chemicznych i

ani składając zawiadomienie, ani
później nigdy nie powiedziałem,
że była to substancja łatwopalna. Mogę powiedzieć tylko, że
miała silną woń kojarzącą się z
olejem napędowym lub smarem,
ale co to było – nie wiem. Co
zdumiewające, dziennikarzom
powiedziano też nieprawdę, że
substancję rozlano przed drzwiami do mieszkania, tymczasem
wlano ją do wnętrza mieszkania
po uszkodzeniu drzwi.
Co przemawia za tym, że za
próbą podpalenia odpowiadają
sprawcy albo osoby związane
ze śmiercią Jarosława Ziętary?
Trudno, żebym nie wiązał tego
zdarzenia ze sprawą Ziętary.
Nastąpiło to w rocznicę zbrodni, której ofiarą padł Jarosław
Ziętara. Jestem świadkiem w
tej sprawie. W związku z nią
otrzymywałem pogróżki w ostatnich latach. Byłem też celem
agresywnych działań ze strony
oskarżonych o udział w zbrodni
i pracujących dla nich osób –
obserwowano mnie i fotografo-

130 mln zł poszło na gender!
Czy zauważyliście, że w ostatnich miesiącach organizowanych jest coraz więcej tzw.
marszów równości i innych
parad LGBT? Media donoszą
o kolejnych manifestacjach w
polskich miastach, przedstawiając je jako oddolne i spontaniczne inicjatywy. To mit!
Przemarsze pod tęczowym
szyldem, podobnie jak wcześniej czarne marsze, to jedno
z najskuteczniejszych narzędzi świetnie przemyślanej
strategii ataku na tradycyjny
ład społeczny. Nie byłoby ich,
gdyby nie wielkie pieniądze z
zagranicy.
Fundacja Batorego ukrywa
informacje o funduszach norweskich
Kto płaci za parady LGBT
Poważne kwoty na takie
wydarzenia płynęły szerokim
strumieniem z tzw. funduszy
norweskich, przekazywanych
Polsce przez Norwegię w zamian za dostęp do polskiego
rynku. Rozdziałem części
z tych pieniędzy zajmowała
się założona przez George’a
Sorosa Fundacja im. Stefana
Batorego.
Instytut Ordo Iuris od dawna
walczy o jawność przepływu
środków publicznych do Polski. Mamy prawo wiedzieć,
co dzieje się z zagranicznymi
pieniędzmi, które mają bezpośredni wpływ na życie Polaków. Niepokoi nas nie tylko
wspieranie ruchów LGBT.
Nasze analizy wykazały, że
wielkie pieniądze przekazano na szkolenia dla polskich
urzędników opieki społecznej.
Uczono ich procedur norweskiego urzędu Barnevernet,
znanego z odbierania dzieci
pod byle pretekstem.
Puste slogany Fundacji Batorego
Przypomnę, że nasi eksperci
opracowali raport na temat
funduszy norweskich, biorąc
pod lupę 130 mln zł, które

przeszły przez Fundację Batorego. Miały to być pieniądze
przeznaczone na wsparcie
społeczeństwa obywatelskiego
w Polsce, ale trafiały głównie
do Polski wielkomiejskiej oraz
na promocję ideologii gender!
Zapytaliśmy Fundację Batorego, kto i w jaki sposób decyduje, komu zostaną przekazane
te pieniądze. Organizacja,
która od lat żąda jawności
życia publicznego, tym razem
uznała, że fundusze rządu
norweskiego nie są środkami
publicznymi i nikt nie ma
prawa domagać się informacji
o sposobie ich wydatkowania.
Tak być nie może
Nasz raport już doprowadził
do zmiany w sposobie przepływu środków norweskich
do Polski. Wiele wskazuje na
to, że Fundacja Batorego nie
będzie już mogła cieszyć się
monopolem na rozdawanie
kolejnych milionów.
A teraz możemy mówić o
kolejnym sukcesie. W ubiegłym tygodniu sąd administracyjny uznał, że fundacja, zwlekając z rozpoznaniem naszego
żądania o dostęp do informacji
publicznej i nie przekazując go
do sądu w terminie, naruszyła
prawo. Sąd potwierdził przy
tym, że podlega ona przepisom
ustawy o dostępie do informacji publicznej, co próbowano
zakwestionować, i ukarał ją
symboliczną grzywną. Nie
pomogła nawet pomoc największej warszawskiej kance-

larii prawnej, którą do tej — z
pozoru drobnej — potyczki
sądowej, wynajęli nasi przeciwnicy. Wierzę, że ten wyrok
to zapowiedź ostatecznego
zwycięstwa w tym procesie o
jawność zagranicznych dotacji
państwowych.
Ordo Iuris na straży jawności
W świetle działań założonej
przez Sorosa Fundacji Batorego trudno oprzeć się wrażeniu,
że mamy do czynienia z próbą
ukrycia przed opinią publiczną
prawdy o sposobie wydatkowania zagranicznych środków
na różne inicjatywy społeczne
w Polsce.
Dzięki pierwszemu zwycięstwu naszych prawników
ze sztabem Fundacji Batorego
mamy wielką nadzieję, że w
przyszłości należne Polsce
pieniądze wydatkowane będą
w sposób transparentny, służąc
zgodnie z ich celem rozwojowi
społeczeństwa obywatelskiego.
adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes
Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej
Ordo Iuris
P.S. Środki płynące z tzw. funduszy
norweskich nie są ani jałmużną, ani owocem
hojności innych państw. Są one wypłacane
w ramach międzynarodowej umowy jako
ekwiwalent za konkretne korzyści gospodarcze. Dlatego musimy zrobić wszystko, by ich
podział był w pełni uczciwy! Ordo Iuris, które
nie korzysta nigdy ze środków publicznych,
może walczyć o to bez cienia podejrzeń o
realizację własnych interesów.

Nie obawiasz się, że jeśli policja
umorzy śledztwo w sprawie
próby podpalenia, ponieważ
stwierdzi, że nie ma dowodów,
Twoja wiarygodność może
zostać podważona? Nie wątpię,
że mówisz prawdę i masz rację,
ale czasem mamy do czynienia
z piętrowymi prowokacjami. Przestępcy potrafią być
sprytni, a dla nich większym
zyskiem może być podważenie Twojej wiarygodności
niż zrobienie Ci krzywdy lub
zastraszenie.
Od początku raczej nie mam wątpliwości, że sprawa ta zakończy
się umorzeniem. Nikt bowiem
nie doznał obrażeń ani nie ma
szkód materialnych kwalifikujących się do uznania sprawy jako
przestępstwo. Zawiadomienie na
policji złożyłem po konsultacji
z Prokuraturą Krajową i za jej
radą. Prowadzący śledztwo
w sprawie zabójstwa Ziętary
wiedzą doskonale, że wielu
świadków poddawano presji i zastraszaniu, w różnorodny sposób.
I dlatego śledczy nie lekceważą

takich zdarzeń. Oczywiście odpowiedzialni za zabójstwo Jarka
są zainteresowani wszystkim,
co działa na moją niekorzyść i
niejednokrotnie, także publicznie podczas spraw sądowych i
w wypowiedziach do mediów
ich pełnomocnicy próbowali przedstawiać mnie w złym
świetle. Byłbym jednak niepoważny, gdybym z tego powodu
zrezygnował z zaangażowania w
sprawą Ziętary, nawet jeśli wiąże
się to z ryzykiem narażenia na
niepochlebne opinie czy próby
kompromitacji.
„Udałem się do Komisariatu
Poznań Stare Miasto gdzie po
bardzo długim czasie oczekiwania przyjęto zawiadomienie
i przesłuchano mnie, a dopiero
późnym popołudniem wykonano
oględziny kryminalistyczne”
- napisałeś w oświadczeniu.
Dziwne zachowanie, przecież
policja wie, jakimi sprawami od
lat się zajmujesz.
Od początku informowałem
na komisariacie, że o zdarzeniu
wie Prokuratura Krajowa, ale
cierpliwie czekałem prawie dwie
godziny na przyjęcie zawiadomienia. Zdaję sobie sprawę, że
policja ma wiele pracy, a to, czego
doświadczyłem, nie jest sprawą
wielkiej rangi. Sprawa Ziętary
jest jednak wielką plamą na honorze poznańskiej policji, która
swoimi zaniedbaniami doprowadziła do wieloletniej bezkarności
sprawców jedynego w Polsce
zabójstwa dziennikarza na zlecenie. Dlatego mimo sprzecznych z
faktami i dezinformujących wypowiedzi udzielonych przez biuro

prasowe poznańskiej policji mam
cały czas nadzieję, że policjanci z
Poznania nie potraktują przestępstwa, które zgłosiłem, w sposób
lekceważący i nieprofesjonalny,
tak jak było niegdyś ze sprawą
zabójstwa Ziętary.
W jaki sposób w przeszłości
zastraszano Cię w związku
ze sprawą Jarosława Ziętary?
Otrzymywałem anonimowe telefony, dwukrotnie od czasu postawienia zarzutów podejrzanym
w sprawie zabójstwa Ziętary. W
obu przypadkach informowałem
o tym publicznie i powiadamiałem organy ścigania, a za
drugim razem także sąd, gdyż
dotyczyło to procesu Aleksandra
G., oskarżonego o podżeganie do
zabójstwa Jarka. Tamte przypadki nie kwalifikowały się jednak
jako przestępstwo, gdyż nie były
to wypowiedzi zawierające bezpośrednie, jednoznaczne groźby.
Dlaczego osoby oskarżone o
podżeganie do zabójstwa Jarosława Ziętary oraz pomoc
w porwaniu i zbrodni są na
wolności i odpowiadają przed
sądem z wolnej stopy?
Sam się nad tym zastanawiam,
słysząc np. o stosowaniu aresztu
wobec osób odpowiadających
za przestępstwa znacznie niższej
rangi niż zbrodnia. To jednak nie
pytanie do mnie, tylko do prokuratury i sądu, w których kompetencjach jest śledztwo i proces w
sprawie zabójstwa dziennikarza.
Tomasz Plaskota jest dziennikarzem
portalu wPolityce.p

Sztuka w życiu dziecka
„Pierwszym obrazem była
sylwetka cienia ludzkiego rzucona przez słońce na ścianę…
Jeśli będziesz (…) patrzył,
znajdziesz tam czarujące pomysły… pobudzające umysł
do nowych inwencji”. To słowa
wybitnego artysty – artysty doskonałego, jakim był Leonardo da Vinci. Już od małego
dziecka bacznie obserwował
cały otaczający go świat i gdy
nie umiał jeszcze pisać, to…
rysował.
Sens działań podejmowanych w
przedszkolu polega na tym, by
to, co dobrego tkwi w dziecku,
świadomie zakorzenić w nim,
dostarczając mu przy tym niezbędnej wiedzy, umiejętności i
doświadczeń. Pragnąc dać dzieciom szansę poznania i wyrażania siebie, w przedszkolu stwarza
się okazje do twórczego działania oraz rozwijania możliwości.
W przedszkolu powinno stawiać
się na wspomaganie aktywności
dziecka, a co za tym idzie przede
wszystkim na stymulowanie
jego indywidualnego rozwoju.
Nauczycielom powinno zależeć
na wychowaniu i ukształtowaniu
człowieka, który w przyszłości
będzie silny, komunikatywny,
ale też spontaniczny, kreatywny,
pełen wartości, tudzież wrażliwy.
Zatem, jaką rolę w życiu
dziecka odgrywa twórczość plastyczna? Nie ulega wątpliwości,
że ogromną. Po pierwsze pozwala ujawnić jego myśli i uczucia,
po drugie ukazuje obraz świata
widziany z jego perspektywy, co
ma też aspekt psychologiczny.
Plastyka jest aktywnością dynamiczną, zatem rozwija w dużej
mierze u dzieci ekspresję, a co
za tym idzie zdolność do działania i osiągania celu. Ponadto
rozbudza ciekawość, a przy tym
ową wrażliwość, czyli pomaga
dziecku w odkrywaniu samego
siebie. Ba! Oddziałuje na zmysły,
kształtuje wyobraźnię, dostarcza
radości, która ma wpływ na jego
ogólne funkcjonowanie. Dlatego
tak istotną sprawą jest zapewnienie dzieciom możliwości jak
najczęstszego wypowiadania
się poprzez twórczość. Chcąc
zapewnić swoim wychowankom

w przedszkolu jak najlepsze
warunki do rozwoju, podjęto
roczny plan pracy oparty o tworzenie warunków do rozwijania
aktywności twórczej dzieci w
różnorodnych formach działalności plastyczno – technicznej. Na stałe w harmonogram
przedszkolnych zajęć wpisały
się warsztaty z Panem Pianką,
czyli kreatywne zajęcia przy
użyciu klocków piankowych,
dzięki którym dzieci przenoszą
się w świat bajek, zwierząt i do
wielu innych magicznych miejsc.
Do włączenia się w założenia
planu pracy zaangażowano także
rodziców poprzez zorganizowanie rodzinnego konkursu
plastycznego, którego tematyka
była ściśle związana z nazwą
przedszkola, a dotyczyła wariacji
na temat słońca. Nie obce dzieciom były eksperymenty z wodą,
farbami, lepienie z masy solnej
czy z tzw. sprytnej plasteliny.
Przez cały rok towarzyszyły
nam zajęcia z wykorzystaniem
stworzonej domowymi sposobami ciastoliny, piankoliny.
Nierzadko zamienialiśmy się w
małych tropicieli przyrody, podglądając otaczające nas piękno.
Ponadto nasze przedszkolaki
mogły podziwiać przebogate
zbiory Muzeum Narodowego w
Poznaniu poprzez inspirujące
lekcje muzealne zwieńczone
oczywiście warsztatem plastycznym. Odwiedziła nas studentka
poznańskiej ASP, dzięki której
dzieci poznały technikę rysowa-

nia węglem drzewnym – jednym
z najstarszych materiałów, jakie
używane były przez artystów.
Poprzez zajęcia dydaktyczne
odkrywaliśmy piękno ceramiki,
a zarazem piękno krainy fantazji,
kolorów, form. Braliśmy również
udział w warsztatach wielkanocnych organizowanych przez
Muzeum Narodowe Rolnictwa
w Szreniawie. Wybraliśmy się
też na wycieczkę, podczas której
mogliśmy zwiedzać wnętrza
Zamku w Kórniku oraz Arboretum Kórnickie zlokalizowane na
terenie parku przyzamkowego…
Przygotowanie młodego pokolenia do życia staje się kluczowe dla wszystkich odpowiedzialnych za sprawy edukacji.
Niewątpliwie przedszkole, jako
pierwszy szczebel edukacji ma
trudne zadanie w tym zakresie.
Przedszkolak, to mały człowiek,
ale jakże ciekawy świata! Dzieci
mają wielką wyobraźnię, są
wrażliwe na piękno, bezinteresowne. Ich fantazja nie zna
granic, ich świat jest bajecznie
kolorowy, panuje w nim dobro
i miłość. Żyją w zgodzie z innymi. Wobec tego, my dorośli
zatroszczmy się już dzisiaj o to,
by tak pozostało jak najdłużej,
pamiętając, iż „(…) dzisiejszy
człowiek, który żyje miłością i
pięknem, to dziecko, które wczoraj żyło radością” i nie tylko...
Natalia Młynarek
nauczyciel, logopeda
Przedszkole Samorządowe
„Słoneczko”w Rosnówku
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Spływ kajakowy w Karpicku
W sierpniu Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Nowym Tomyślu zorganizował spływ
kajakowy.

Akademia Reissa zwyciężcą
Turnieju Torneo
W dniu 26 sierpnia 2018
roku na obiektach Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Nowym
Tomyślu odbył się w ramach
Programu Piłkarski Laur
turniej Torneo Wielkopolskie Olików Nowy Tomyśl
2018.
Punktualnie o godzinie 10:00
na środek boiska przemaszerowało ponad 120 uczestników największego w naszym
regionie turnieju piłkarskiego
ORLIKÓW.
Zawodników, trenerów oraz
licznie przybyłych kibiców
powitał burmistrz Nowego
Tomyśla pan Włodzimierz
Hibner i wspólnie z dyrektorem OSiR panem Arturem
Łozińskim otworzyli turniej.
Piękna pogoda przyciągnęła
na Stadion Miejski wielu Nowotomyślan, którzy kibicowali
w szczególności regionalnym

drużynom czyli NAP, GSP
oraz Akademii Reissa z Nowego Tomyśla.
Mecze stały na bardzo wysokim poziomie, zawodnicy
byli bardzo zaangażowani w
grę, a wielokrotnie porażki
były zwieńczone łzami.
Świetnie w turnieju poradziły sobie regionalne ekipy, które
zajęły wysokie miejsca.
Zwycięzcą turnieju został
zespół Akademii Reissa przed
Dwójką MOS Gubin Trzecie miejsce zdobyła drużyna
Nowotomyskiej Akademii
Piłkarskiej
KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU:
1 Akademia Reissa Nowy Tomyśl
2 Dwójka MOS Gubin
3 Nowotomyska Akademia Piłkarska
Nowy Tomyśl
4 Zbąszynecka Akademia Piłkarska
Zbąszynek
5 Steinpol Ilanka Rzepin

6 Gminna Szkółka Piłkarska Sątopy
7 Orzeł Międzyrzecz
8 UKS Grodzisk Wielkopolski
9 APKO Krosno Odrzańskie
10 Słubicka Akademia Piłkarska Słubice
Dekoracji najlepszych drużyn
oraz najlepszych zawodników
dokonali: główny organizator
imprezy i właściciel Colloseum Marketing Sport Mirosław Wrzesiński, dyrektor
OSiR Artur Łoziński oraz
dyrektor turnieju Piłkarski
Laur Tomasz Radwan.
Najlepszy zawodnik turnieju: Mikołajczyk Aleksander – Dwójka MOS Gubin
Najlepszy bramkarz turnieju: Puchacz Bartosz – Akademia Reissa
Nowy Tomyśl
Król Strzelców: Aleksandrowicz Michał – Dwójka MOS Gubin
Trener zwycięskiej drużyny: Depczyński Jędrzej – Akademia Reissa
Nowy Tomyśl

Mistrzostwa drużyn wiejskich
JASTRZĘBSKO STARE
WYTOMYŚL
BORUJA NOWA
SĄTOPY
CICHA GÓRA

W piątek 24 sierpnia na
Stadionie Miejskim odbyły
się XXII MISTRZOSTWA
GMINY REPREZENTACJI
WSI NOWOTOMYSKICH
W PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA OSIR
W NOWYM TOMYŚLU.
Do turnieju przystą piło 6
drużyn.
Zawody były rozegrane systemem „każdy z każdy”, więc
każda z drużyn rozegrała po
5 meczów, co dało dla każdej
drużyny po 100 minut gry.
Punktualnie o godzinie
19:0 0 nast ą pi ło otwa rcie
turnieju, którego dokonał
burmistrz Nowego Tomyśla
pan Włodzimierz Hibner. W
krótkich słowach przywitał
przybyłych zawodników oraz
kibiców, a następnie rozpoczęliśmy rywalizację.
Jednocześnie na dwóch boiskach rozegraliśmy 15 pojedynków. Mecze były bardzo
wyrównane, czego dowodem
były częste remisy oraz w
większości mecze zakończone
jednobramkową przewagą.
Jednak bezkonkurencyjna
okazała się drużyna reprezentująca Boruję Kościelną.

Zakończyła ona turniej bez
straty bramki, remisując tylko
jedno spotkanie. Drugie miejsce przypadło dla Jastrzębska
Starego, które przegrało tylko
z MISTRZEM. Natomiast do
samego końca trwała zacięta
rywalizacja o miejsce 3.
Doświadczenie zawodników z Wytomyśla pozwoliło
wygrać im ostatni pojedynek
z Sątopami i tym samym zająć
miejsce na podium.
Oto klasyfikacja końcowa
turnieju:
BORUJA KOŚCIELNA

Po rozegraniu ostatniego pojedynku, około godziny 23:30
nastąpiła dekoracja, której
dokonał dyrektor OSiR w
Nowym Tomyślu pan Artur
Łoziński. Wręczył ona najlepszym drużynom puchary, oraz
bardzo atrakcyjne nagrody
rzeczowe.
W trakcie rozgrywania turnieju miało miejsce pewne
zdarzenie, w którym duchem
fair play wykazał się zawodnik Borui Kościelnej. Jest to
rzadko spotykana postawa na
boiskach piłkarskich, więc
OSiR postanowił nagrodzić
taką postawę, wręczając drobny upominek. Zawodnikiem
tym był Grzegorz Andryszczyk, któremu gratulujemy
honorowej postawy.
Na koniec głos zabrał dyrektor OSiR, który podziękował
zawodnikom za udział w zawodach, zaprosił na następne
turnieje oraz do wspólnego
zdjęcia i tym samym zamknął
Mistrzostwa.

9 sierpnia, 12 osobowa grupa dzieci rozpoczęła zajęcia
spotkaniem integracyjnym i
warsztatami profilaktycznymi, które odbyły się w szkole
ARKA. Następnie udaliśmy
się do Kar picka, gdzie w
Ośrodku MONTANA mieściła
się nasza baza. Po zakwaterowaniu odbył się instruktaż
nauki pływania kajakiem.
Następnie kajakami opłynęliśmy jezioro wolsztyńskie
ieziorze Wolsztyńskim, gdzie
przy ognisku spożyliśmy kolację. Spływ zakończyliśmy
na przystani w Karpicku. Następnego dnia po śniadaniu był
spacer do Wolsztyna. Zajęcia
zakończyliśmy pobytem na
pływalni w Wolsztynie, gdzie
pod okiem instruktora dzieci
pływały i bawiły się w wodzie.
A. Łoziński

Rodzinna siatkówka plażowa
W środę, 15 sierpnia 2018r., w
ogródku parafialnym odbył się
piknik zorganizowany przez
Księdza Proboszcza Zbigniewa Piotrowskiego. W ramach
tego wydarzenia na piaszczystym boisku rozegrany został
12. Turniej Rodzinnej Siatkówki Plażowej, którego organizatorem było Zbąszyńskie
Centrum Sportu, Turystyki
i Rekreacji.
W przyjemnej pogodzie zgłoszone zespoły bawiły się grając
w siat kówkę. Rozg r ywk i
prowadzone były w jednej
grupie, systemem każdy z
każdym. Po rozegraniu zaciętych bojów pierwsze miejsce
wywalczyła rodzina Bąkiewiczów ze Wschowy pokonując
w wielkim finale rodzinę
Bączkowskich/Kosterów ze
Zbąszynia. Brązowe medale
powędrowały do rodziny Kozon (Zbąszyń), natomiast na
miejscu czwartym uplasowała
się rodzina Skrzypczak/Jagodzińscy (Zbąszyń). Miejsce

piąte należało do rodziny
Niemiec (Zbąszyń).
Podczas całego turnieju
panowała bardzo rodzinna
atmosfera. Trójkę reprezentantów walczących na boisku
wspierali pozostali członkowie rodziny, zagrzewając ich
głośnym dopingiem do walki.
Najlepsze drużyny udekorowano pamiątkowymi me-

dalami natomiast wszystkie
grające rodzinny otrzymały
dyplomy i słodki poczęstunek
w postaci pysznych pierników. Dekoracji uczestników
dokonał Ksiądz Proboszcz
Zbigniew Piotrowski.
Dziękujemy za wspólnie
spędzone popołudnie i zapraszamy kolejną edycję już
za rok!

Hala Widowiskowo - Sportowa
Rakoniewice ul. Nowotomyska 3

Zajęcia w każdą środę i piątek w godzinach 16.15 - 17.15
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Felieton Wodniczaka
Panaceum na chandrę .Mnie,
jak czasami coś dokucza, to
nastawiam r’n’r (i czasami
ambitny pop) z lat ‚50/60. Jak
jestem w domu we wtorki to
obowiązkowo słucham w Internecie Radio Caroline
-- ten słynny statek
przeniósł się ostatnio z londyńskich
doków na pln.
-wsch. wybrzeże
Anglii i cumuje w
jakieś zatoce. We
wtorki ‚CAROLINE’ nadaje o
godz.;17 ---godzina
Elvisa Presleya (czasami rzadkie nagrania); potem od godz..18:00
‚GOOD ROCKIN TONIGHT’ - 3 godziny konkurs
polegający na odgadnięciu
tytułu na podstawie coveru;
czasami jest bardzo znany
utwór. Nagrody bywają też
przednie - w najgorszym razie kilka rzadkich płyt.www.
radiocaroline uk.com
Zacząłem słuchać na
You Tubie najpiękniejsze piosenki świata - tzn.
angielskie i amerykańskie

zespoły popowe z lat 60 i
70. Słuchając w spokoju i
ze wzruszeniem, odniosłem
wrażenie, że wówczas na
USA i Wyspy musiał spłynąć
Archanioł Gabriel i natchnąć
ich anielską weną muzyczną. To był cud,
cud który zdarzył
się tylko raz ! A
czego słuchałem?
Proszę bardzo,
w/g kolejności:
The Swinging
Blue Jeans Happy, happy
shine. The Loving
Spoonful. Gary
Puckett The Tremeloes - Silence is golden.. Dave
Dee, Dozy Mick and Tich.
The Fouremost Topsi - I cant
help my self. 65. USA. The
FourMost,The Shocking
Blue - Venus Maungo Jerry
- In the Summertime. The
Monkees - Im a believer 66.
The Animals - The House.
of the rasing sun, Mamas
the Papas - USA - California
dreamin .Chirstie - Yellow
river ,.Nancy Sinatra - These
boots are mada for walkin. .

Scott McKenzie - San Francisco, Procol Harum - A whiter
shade of pale, Steppenwolf Born to be wild, Suzi Quatro
- Can the can, The Moody
Blues - Night in white satin..
The Archies - Sugar,sugar,.
The Shadows - Roy Orbison
- Pretty.woman,Jophn Lennon Imagine The Box Tops
- Tke letter . The Stealers
Wheel.. The Police,. Bill
Withers - Aint no sunshine.,
Otis Redding - Sitting on....
Dusty Springfields - Suzi
Quatro and Chris Norman
- Stumblin in. Pussycat Mississipi, Smoki.. Spencer
Davis Group - Gimme some
lovin..
P.S. Ważna wiadomość.
Do USA powróciła moda
sprzed lat ! Amerykanie
produkują masowo kasety.
Według korespondencji Marka Wałkowskiego z radiowej
Trójki w ubiegłym roku
sprzedano 250 milionów kaset magnetofonowych.Mam
jeszcze sprzęt do ich słuchania -stary deck Technicsa.
Krzysztof Wodniczak

Koncertowa płyta Irka Dudka
Rok temu – podczas 37 edycji
Rawa Blues Festival - Irek
Dudek zagrał znakomicie
przyjęty koncert w sali katowickiego NOSPR. Twórca
i dyrektor festiwalu wystąpił
ze swoim Big Bandem. Zapis
tego wydarzenia ujrzał właśnie światło dzienne w postaci podwójnego wydawnictwa
„Live at NOSPR”.
Robert Cray podczas 32.
Rawa Blues Festival
Materiał DVD i CD z wrześniowego koncertu to prawdziwy unikat. Płyta nie będzie
bowiem dostępna w regularnej, sklepowej dystrybucji.
Można ją otrzymać wyłącznie
w pakiecie z biletem na 38
Rawa Blues Festival ze specjalnej puli. - To tylko 500
sztuk, warto więc pospieszyć
się z zakupem biletu jeśli
ktoś chciałby mieć w swoich
zbiorach ten płytowy rarytas
– mówi Irek Dudek.
Setlistę ubiegłorocznego
koncertu w NOSPR zdominowały utwory z płyty „No. 1”,
który był pierwszym anglojęzycznym albumem nagranym
przez polskiego wykonawcę.
Ale tamtego wieczoru nie
zabrakło również przebojów
z repertuaru Shakin’ Dudi
(zagranych w nowych aranżacjach) oraz bluesowych standardów. Pięknie wybrzmiały
klasyczne ballady „Georgia
On My Mind” i „I Can’t Stop
Loving You”, znane z niezapomnianej interpretacji Ray’a
Charlesa, w których pole do
popisu miał także żeński chórek towarzyszący na scenie
artystom. - Płyta jest wiernym
zapisem tego, co zagraliśmy w
NOSPR. Żadnych dogrywek w
studiu, żadnego czyszczenia,
nakładek i innych bajerów. Sto
procent live! W dzisiejszym
showbusinessie to rzadkość –
podkreśla Irek Dudek.
Koncertowe wydawnictwo
„Live at NOSPR” chwalą rodzime bluesowe autorytety.
- Czasy nie są przychylne dla
estradowego utrzymywania
przy życiu orkiestr, więc słowa
uznania dla Ireneusza, że powtórnie ożywił swój legendarny big-band, a to wydawnictwo
będzie tego świadectwem po
wsze czasy. Należy podkreślić,
że jest ono równie efektowne
edytorsko (Łukasz Kobiela)
bo przybrało formę bogatego

w treść i zdjęcia albumu. Dudek Big Band to najdojrzalszy
muzyczny wytwór w karierze
Ireneusza, co potwierdził zeszłorocznym koncertem w Sali
NOSPR w ramach Rawy Blues. Ten big-bandowy rozdział
w bogatym, artystycznym
życiorysie Ireneusza Dudka
okazał się też jednym z najwartościowszych elementów
tworzonej już od ponad 50 lat
układanki pod nazwą „Blues
w Polsce” - mówi Andrzej
Matysik, redaktor naczelny
kwartalnika „Twój Blues”.
- Zwykle szalejący na scenie
w takt rock and rollowych
przebojów Shakin’ Dudi, przeobraził się w artystę, który
śpiewa i gra bluesa z towarzyszeniem rasowego big bandu
w szlachetnej przestrzeni sali
NOSPR. Jak dobrze, że można
ten wieczór przeżywać wielokrotnie dzięki wydawnictwu,
które utrwala to na dwóch
płytach CD i DVD. Widać i
słychać, że był to bardzo ważny moment w karierze Irka
Dudka. Repertuar, poziom
wykonania, aranżacje utworów, jakość dźwięku i obrazu,
wszystko z górnej półki. Każdy koneser ma u siebie miejsce

na tak wykwintne wydawnictwo – ocenia Ryszard Gloger.
Dziennikarz i autor książek
o bluesie Marek Jakubowski
dodaje: - Ten retrospektywny
koncert nie był zwykłym podsumowaniem 35 lat działalności Irka Dudka z big-bandem.
Słuchając znanych utworów (i
dodatkowo kilku z repertuaru
Raya Charlesa), porównując je
z dawniejszymi wykonaniami,
zauważa się efekty rozwoju
i dojrzewania lidera, wokalisty i instrumentalisty oraz
muzyków, których część, od
powstania orkiestry, tworzy jej
rytmiczno-melodyczną strukturę. Dostrzec można również,
że dawniejsza, momentami
nazbyt nieokiełznana ekspresja i szorstkość big-bandu
Irka Dudka, ustąpiły miejsca
wyważonemu, dynamicznie
zbalansowanemu, klarownemu brzmieniu, co eksponuje
wyjątkowe miejsce koncertu
– sala NOSPR.
Zatem – mówiąc językiem
komentatorów sportowych
- przeżyjmy to jeszcze raz –
dzięki wydawnictwu „Live at
NOSPR”.
Krzysztof Wodniczak
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Dlaczego warto było być na koncercie „The Gospel Side Of Elvis”
Nie tak dawno bo zaledwie
przed kilkoma dniami robiąc wywiad z Terrym Blackwoodem, wokalista grupy
The Imperials, powiedział
mi, że „Elvis chcialby śpiewać
pieśni gospel ale to rock’n’roll
zaprowadził go tam dokąd
nie mogła go zabrać muzyka
gospel”.
Te słowa były kolejnym
świadectwem, dowodem na
to jak potężną rolę w życiu
i karierze Elvisa Presleya
odgrywały pieśni sakralne i
utwory o tematyce religijnej.
Muzyka gospel towarzyszyła
Elvisowi od najmłodszych lat
(były to chyba jedne z pierwszych dźwięków jakie usłyszał
w życiu) i uksztaltowała całą
jego późniejszą karierę...
Na czym polegał ten fenomen? Co tak urzekało Elvisa w
tamtych melodiach, słowach?
Myślę, że podczas wczorajszego koncertu na rzeszowskim
rynku każdy z obecnych mógł
choć w części znaleźć odpowiedź na to pytanie.
Wystarczyła chwila pod
sceną, pierwsze zasłyszane
podczas próby dźwięki by
zacząć rozumieć - przeżywać.
„Oh happy day”. „Oh szczęśliwy dzień”, w którym mogłem
pojawić się na koncercie „The
Gospel Side Of Elvis” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Elvis Lives i na własne
uszy usłyszeć tą trudną do
podrobienia, autentyczną, niesamowitą harmonię męskich
głosów członków grupy The
Imperials współpracującej z
Elvisem od 1966 roku (obecny
na scenie Terry Blackwood
dopiero od roku 1969).
Nim jednak z estrady usytuowanej na pięknym rzeszowskim ryneczku popłynęła
„najczystsza muzyka ziemi”,
jak o gospel mawiał Elvis
Presley, miałem wielką przyjemność stanąć twarzą w
twarz z prawdziwą legendą
- Terrym Blackwoodem. W
zaciszu hotelowej recepcji
wymieniliśmy uściski dłoni,
Terry otrzymał ode mnie
egzemplarz książki „Elvis.
Człowiek, którego nigdy nie
zapomnisz” i „Kulturalnika
Poznańskiego”. Gdy usłyszał
moje imię i wyjaśniłem, że
chcę podziękować mu za
przybycie do Polski i wspaniały wywiad uśmiechnął się
szeroko i powiedział - „to
Ty. Ty miałeś tak wiele wiele
pytań”. Przytaknąłem a w
myślach dodałem „Terry - to
zaledwie niewielka część tego
o co chciałbym Cię zapytać”.
Po wykonaniu pamiątkowych
zdjęć ruszyliśmy z Klaudią
(moją dziewczyną) w kierunku rzeszowskiego rynku.
„Widzimy się tam”, zwrócił
się do nas Terry Blackwood
wskazując ręką na oddaloną
o kilkadziesiąt metrów scenę.
Potwierdziliśmy.
Po zjedzeniu pysznego obiadu w restauracji „Konfitura”
wróciliśmy na rynek - w centrum wydarzeń i miejsce, w
którym za kilka minut miał
rozpocząć się jeden z najpiękniejszych koncertów jakie do
tej pory widziałem (i słyszałem).
Punktualnie o godzinie
19.00 rzeszowska scena ożyła.
Dosłownie eksplodowała od
energii wytwarzanej przez
członków Strzyżowskiego
Chóru Kameralnego i Zespołu
Wokalnego Wydziału Muzyki
UR. Gdy zapadła cisza i na deski wszedł konferansjer, Marcin Pawlak z TVP Rzeszów,
czułem, że moja noga wciąż

jeszcze uderza rytmicznie o
podłoże.
Po kilku słowach wprowadzenia rynek w Rzeszowie
znowu zamilkł... Ale tylko na
krótką chwilę. Chwila wyczekiwania i powietrze przeszyły
- rozerwały niczym błyskawica dźwięki tematu z filmu
„Odyseja Kosmiczna 2001”.
Tego samego, którym w latach
siedemdziesiątych Elvis otwierał swoje występy. Tym razem
jednak to nie Elvis lecz członkowie grupy The Imperials,w
składzie Terry Blackwood,
Lynn Royce Tylor i Darrell
Toney, pokazali się przy nim
licznie zgromadzonej na rynku
(i w okolicznych kafejkach)
publiczności. „A Space Odessy
Theme” płynnie przeszedł w
wielki przebój zespołu z płyty
„Time To It Together” - „This
Train”. W trakcie muzycznego
intro członkowie grupy niczym nastolatkowie wbiegli na
scenę i machając do widowni
zaprezentowali pełną wersję
piosenki.
Od tej pory koncert toczył
się niczym ognisty rydwan po
bezkresnym niebie. Szybko,
majestatycznie i pięknie. Kolejne pieśni następowały jedna
po drugiej. „Thing Called
Love”, „Lead Me Guide Me”,
„I Believe”, „Sweet Sweet
Spirit”, „Talk About The Good
Time” („posłuchajcie jak robimy to w Nashville”, usłyszeli
widzowie) czy przyprawiające
o dreszcze (z zachwytu), przejmujące „He Touched Me”.
Zachwycająca harmonia
głosów w połączeniu z niezwykłą wręcz energią tworzyła
obrazek od którego ciężko
było oderwać wzrok. Każda
wyśpiewana nuta przepełniona
była pasją i miłością do muzyki gospel.
A o muzyce gospel członkowie The Imperials opowiadali
niemal po każdym zaprezentowanym utworze. Wspominali historie poszczególnych
kompozycji a także anegdoty
związane z Elvisem.
Koncert trwał. Od pierwszej
chwili piękny i interesujący. Mniej więcej w połowie
występu goście z Nashville
zapowiedzieli udział „gościa
specjalnego”. Okazał się nim
kilkunastoletni Franek Życzyński - syn Marcina Życzyńskiego, który zagrał na gitarze
w utworze „The Secret”.
Chłopak świetnie sobie

poradził występując na scenie obok prawdziwej legendy
muzyki gospel. Jego występ
wzbudził aplauz publiczności.
Niemniejsze brawa zebrał
jego ojciec, Marcin, który
wraz z The Imperials zaprezentował mieszkańcom
swojego miasta a także przybyłym specjalnie na ten koncert
gościom aż trzy utwory - „Oh
Happy Day”, „Bridge Over
Troubled Water” oraz finałowe
„How Great Thou Art”.
A nie można było wymyślić, stworzyć czy zaplanować
bardziej przejmującego finału niż ten, którego byliśmy
świadkami. Bo przecież to za
wykonanie „How Great Thou
Art” właśnie podczas koncertu
w Memphis w 1974 roku Elvis
otrzymał swoją trzecią Nagrodę Grammy a album pod tym
samym tytułem zagwarantował mu pierwszego muzycznego Oscara. Troszkę obawiałem
się jak z tym wykonem poradzi sobie nasz gospodarz ale
gdy z jego piersi wyrwały się
ostatnie partie pieśni („then
sings my soul my savior God
to thee” - „wtedy śpiewa moja
dusza do Ciebie Zbawicielu”)
, te w których Elvis zachwycał
podczas swoich koncertów na
żywo (i robi to nadal), obawy
szybko odeszły w niepamięć.
„How Great Thou Art” wybrzmiało niemal z tą samą,
niepowtarzalną (wypełnioną
szczerymi emocjami) mocą
jak na płytach Elvisa. Koniec
koncertu był zachwycający a
jego jedyny minus polegał na
tym, że nadszedł tak szybko.
Zbyt szybko.
Podobnego zdania musiała
być także widownia, która
burzą braw nagrodziła występujących artystów i domagając
się kolejnych bisów. W odpowiedzi na tak gorąco wyrażane
prośby (wokaliści przyznali
nawet, że „nigdzie nie spotkali
się z tak fantastycznym przyjęciem”) członkowie grupy wykonali m.in medley piosenek,
które śpiewali z lub dla Elvisa
(m.in „Can’t Help Falling In
Love”, „The Wonder Of You”
oraz „An American Trilogy”).
Wieczór nad rzeszowskim
rynkiem zapadał w rytm urzekającej „Amazing Grace”.
Koncert „The Gospel Side
Of Elvis” dobiegł końca. Były
jeszcze autografy od bohaterów wydarzenia, gratulacje i
wymieniane ‚na gorąco’ spostrzeżenia i opinie dotyczące
tego magicznego wieczoru.
A dzięki ciężkiej wielomiesięcznej pracy, zaangażowaniu
i pasji Marcina Życzyńskiego
i wszystkich członków Stowarzyszenia Elvis Lives a
także wsparciu sponsorów,
pracowników Urzędu Miasta
i wszystkich partnerów wydarzenia, Rzeszów odsłonił
swoją wrażliwość i duchową
stronę wyrastając (z roku na
rok, z koncertu na koncert) na
piękną stolicę polskich fanów
króla rock’n’rolla.
Mariusz Ogiegło
www.elvispromisedland.pl
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Kolejna odsłona w śledztwie PIT-RADWAR
m Gdańsk
Agenci z gdańskiej delegatury CBA zatrzymali Łukasza M., pracownika jednej z
wrocławskich firm z branży
elektrycznej, która była kooperantem PIT-RADWAR.
Mężczyzna wręczał łapówki
byłemu pracownikowi spółki
odpowiedzialnemu za zamówienia. Funkcjonariusze prowadząc to śledztwo ustalili,
że wysokość łapówek to co
najmniej kilkadziesiąt tysięcy
złotych. Proceder trwał w
latach 2010-2014. Gdańskie
CBA we wrześniu ubiegłego
roku zatrzymało byłego pracownika PIT-RADWAR. Wtedy też prokuratura postawiła
mu zarzuty.
Funkcjonariusze z Gdańska
przeszukali mieszkanie Łukasza M. Tam zabezpieczyli
nośniki elektroniczne. Zatrzymany trafił do Prokuratury
Regionalnej w Gdańsku i tam

usłyszał zarzuty wręczania
łapówek.
Do śledztwa dotyczącego
korupcji w PIT-RADWAR
agenci z Gdańska zatrzymali
już 10 osób. Sprawa jest rozwojowa i nie wykluczamy
kolejnych zatrzymań.
Już wcześniej funkcjonariusze z Delegatury CBA w Gdańsku przy współpracy z Żandarmerią Wojskową ustalili, że w
jednej ze spółek wchodzących
w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej – PIT RADWAR SA,
może dochodzić do procederu
korupcyjnego. Konkretne podejrzenia dotyczyły procesu
zakupów maszyn, urządzeń i
części do nich realizowanych
przez zatrudnionych w logistyce tej spółki.
CBA rozpoczęło operację
specjalną. W jej wyniku agenci
CBA zatrzymali w Warszawie
dwóch pracowników logistyki
spółki zbrojeniowej - w chwilę
po przyjęciu gotówki stano-

wiącej nielegalną prowizję
za zakup części. Zatrzymani
w Prokuraturze Regionalnej
w Gdańsku usłyszeli zarzuty
korupcji gospodarczej i zostali decyzją sądu tymczasowo
aresztowani. CBA ustaliło, że
takich przypadków mogło być
wiele, a proceder mógł trwać
od lat. Później funkcjonariusze
CBA zatrzymali jeszcze przedsiębiorcę, który zawyżał wartość towarów dostarczanych
do spółki z sektora przemysłu
obronnego o kilkuprocentową
prowizję, którą po wpłacie
pieniędzy za faktury, przekazywał w ramach korzyści
majątkowej pracownikowi
spółki. Zatrzymano jeszcze
pracownika spółki zbrojeniowej i biznesmena działającego
w branży elektroniki. oraz byłego pracownika spółki zbrojeniowej, który usłyszał zarzuty
o charakterze korupcyjnym.
Piotr Kaczorek/Temistokles Brodowski, CBA

Dalsze zatrzymania w GET BACK
m Białystok
Wspólne działania warszawskiej delegatury Centralnego
Biura Antykorupcyjnego i
Prokuratury Regionalnej w
Warszawie. CBA zatrzymało
kolejne dwie osoby do śledztwa związanego z GetBack.
Spółka kupiła za ponad 207
mln. zł. akcje innej giełdowej
spółki, których wartość była
wielokrotnie zawyżona. Operat szacunkowy wykazał, że
były one warte jedynie 28
mln. zł.
Agenci z warszawskiej delegatury CBA zatrzymali dwie
osoby, które sprzedały akcje
jednej ze spółek giełdowych
firmie GetBack. Transakcja
opiewała na ponad 207 milionów złotych. Po sprzedaży
został sporządzony operat szacunkowy. Jego wynik określił
wartość kupionych przez GetBack papierów wartościowych
na zaledwie niecałe 28 mln. zł.
Funkcjonariusze CBA prowadząc śledztwo, ustalili także, że nabyta przez GetBack
spółka była obciążona zobowiązaniami wartymi około 80
mln. zł., które należało spłacić
wierzycielom do końca 2017
roku. Tym samym straty GET
BACK tylko przy tej transakcji
mogły wynieść 260 milionów
złotych.
Już wcześniej śledczy z
CBA mocno pracowali w
tym śledztwie - przesłuchali
łącznie ponad 70 osób - w tym
urzędników Komisji Nadzoru
Finansowego i spółki GetBack
SA, zabezpieczyli tomy dokumentacji oraz dane elektroniczne. 16 czerwca br. zostali
zatrzymani przez agentów z
warszawskiej Delegatury CBA
na lotnisku Chopina, Konrad
K. – były Prezes Zarządu GetBack SA, a w swoim domu na
warszawskim Ursynowie Piotr
B. - przedstawiciel podmiotu

gospodarczego, który współpracował z byłym Prezesem
Zarządu GetBack SA
Były prezes GetBack SA
Konrad K. usłyszał m.in.:
zarzut dotyczący usiłowania doprowadzenia Polskiego
Funduszu Rozwoju S.A. do
niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem, poprzez
wprowadzenie w błąd co do
faktycznej kondycji finansowej spółki GetBack SA i
przedłożenia nierzetelnych
dokumentów dla uzyskania
dla GetBack SA pożyczki
w kwocie 250 mln zł oraz
zarzut wyrządzenia spółce
GetBack SA szkody majątkowej na ponad 15 mln zł na
podstawie nie wykonanych a
opłaconych, pozornych umów
o świadczenie usług doradczo
– marketingowych przy emisji
obligacji oraz o współpracy.
Inny zarzut dotyczy sprawy
podobnego charakteru, kwoty
co najmniej 7 mln zł i umowy „o świadczeniu usług w
zakresie bezpieczeństwa w
biznesie”. Zatrzymany przez
CBA Piotr B. usłyszał zarzuty
dotyczące tej umowy i działania w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej. Były prezes GetBack SA usłyszał także zarzut
przestępstw dotyczących publicznego rozpowszechnienia
nieprawdziwych danych w raporcie bieżącym spółki, które
mogły wprowadzać w błąd, co
do wartości instrumentów finansowych emitowanych przez
spółkę GetBack S.A., wbrew
zakazowi takich manipulacji
na rynku. Szczegóły zarzutów
w swoim komunikacie przekazała prokuratura.
26 czerwca warszawscy
agenci CBA zatrzymali dwoje
kolejnych podejrzanych: Katarzynę M. - byłą Dyrektor Biura
Zarządu spółki GetBack SA
oraz Szczepana D.-M. prezesa
Polskiego Domu Maklerskiego. Była Dyrektor Biura Za-

rządu spółki GetBack SA jest
podejrzana o niszczenie dokumentów spółki, zacieranie śladów popełnionych przestępstw
i pomaganie ich sprawcom w
uniknięciu odpowiedzialności karnej. Miała ona także
instruować osoby powiązane
z GetBack SA, co zrobić,
aby skutecznie zniszczyć posiadane przez nich dowody.
Prezesowi Polskiego Domu
Maklerskiego – Szczepanowi
D.-M. prokurator zarzucił
m.in. działanie wspólnie i w
porozumieniu z byłym prezesem zarządu GetBack SA,
podejrzanym Konradem K.,
na szkodę tej spółki. Według
ustaleń śledczych był współtwórcą sieci spółek, które na
podstawie pozornych umów
służyły do wyprowadzenia z
GetBack SA kwot stanowiących mienie wielkiej wartości.
Funkcjonariusze CBA zatrzymali także Warszawie i w
województwie mazowieckim
byłych członków zarządu GetBack SA: wiceprezes Annę P.,
Marka P. i Bożenę S., brata
podejrzanej S. Dariusza S.
oraz Kingę M.-J, która podpisała pozorną umowę na szkodę
spółki opiewająca na ponad 4
mln zł. Zarzuty przedstawione
tej piątce zatrzymanych przez
CBA dotyczą m.in. wyrządzenia spółce GetBack SA
szkody majątkowej w wielkich
rozmiarach, przywłaszczenia kwoty ponad 2 mln zł z
GetBack poprzez przelew bez
tytułu prawnego, posłużenia
się podrobionymi uprzednio
dokumentami żądania wcześniejszego wykupu obligacji
GetBack SA oraz pozornej
umowy na ponad 4 mln zł.
Śledczy ustalali, że zatrzymane osoby działały w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
wspólnie i w porozumieniu
między innymi z byłym Prezesem Zarządu GetBack SA.

Możliwe przestępstwo Rektora
Poznańska delegatura CBA
złożyła zawiadomienie do
Prokuratury Okręgowej
w Poznaniu o możliwym popełnieniu przestępstwa przez
Rektora Uniwersytetu Artystycznego. Chodzi o podpisanie umów na obsługę prawną
uniwersytetu.
Agenci CBA z Poznania
złożyli zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków. Zawiadomienie dotyczy Rektora
Uniwersytetu Artystycznego
w Poznaniu. Okoliczności
wskazujące na możliwość popełnienia przestępstwa wystąpiły w związku z zawarciem,
w latach 2016 – 2017, umów
na obsługę prawną z dwiema

kancelariami adwokackimi
z Poznania. Umowy były zawierane bez prawidłowego
oszacowania wartości udzielanych zamówień. Nie były także
opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
pomimo, że ich wartość przekraczała kwotę 30.000 euro.
Pominięto także Zarządzenia
Rektora UAP dotyczące zasad
dokonywania zakupu dostaw,
usług i robót budowlanych o
wartości nieprzekraczającej
równowartości kwoty 30.000
euro.
W związku z zawarciem
umów z kancelariami, nastąpił
ponad dwukrotny wzrost kosztów obsługi prawnej (z kwoty
blisko 9 tys. zł miesięcznie do
ponad 21 tys. zł miesięcznie)

dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, w stosunku
do wcześniejszego okresu,
gdy uczelnia była obsługiwana
przez jedną kancelarię prawną,
Należy też dodać, że obecnie, na skutek niepodpisania
umów z dwoma ww. kancelariami na 2018 r. oraz w związku z podpisaniem umowy
na obsługę prawną z jednym
radcą prawnym, koszt obsługi
prawnej uległ ponownie obniżeniu do kwoty 7.400 zł brutto
miesięcznie.
W związku ze wskazanymi
wyżej działaniami Rektora
UAP, doszło do wyrządzenia
szkody w majątku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
w wysokości blisko 200 tys. zł.
T. Brodowski, CBA

100 tys. za wygrane przetargi Kontrole CBA w urzędzie Marszałkowskim
m Kraków
Agenci krakowskiej delegatury
CBA zatrzymali kolejną osobę
uwikłaną w korupcyjny proceder związany z przetargami na
najem i sprzedaż nieruchomości w Krakowie.
Agenci Centralnego Biura
Antykorupcyjnego z delegatury w Krakowie w czasie prowadzenia śledztwa ustalili, że
zatrzymana osoba, w zamian
za pośrednictwo w ułatwianiu
wygrania dwóch przetargów
wręczyła 100.000 złotych
łapówki. Ponadto zatrzymana
przedsiębiorczyni, obiecała
nieformalnym pośrednikom,

załatwiaczom, korumpującym
wysokiej rangi urzędników,
1/3 kwoty od przyszłej ceny
sprzedaży wygranych w przetargu nieruchomości.
Do tej pory zatrzymano 8
osób w tym trzech wysokiej
rangi urzędników. Nadal w
areszcie śledczym przebywają
3 osoby. Śledztwo jest rozwojowe. Badane są przetargi
na nabycie nieruchomości, w
szczególności lokali mieszkaniowych i lokali użytkowych
pochodzących z zasobów Gminy Miejskiej Krakowa.
CBA apeluje: „Osoba, która
wręczyła korzyść majątkową
lub osobistą Urzędnikom UM

w Krakowie lub innym osobom
w zamian za przyznanie lokali
mieszkalnych lub użytkowych
z pochodzących z zasobów
Gminy Miejskiej Kraków w
oparciu o klauzulę niekaralności nie podlegają karze jeżeli
korzyść majątkowa lub osobista została przyjęta przez osobę pełniącą funkcję publiczną
, a sprawca zawiadomił o tym
fakcie organ powołany do
ścigania przestępstw i ujawnił
wszystkie istotne okoliczności
przestępstwa zanim organ ten
o tym się dowiedział” art. 229
par. 6 kk.
T. Brodowski, CBA

m Lublin

Kontrolerzy z lubelskiej delegatury Centralnego Biura
Antykorupcyjnego rozpoczęli
2 kontrole - w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Lubelskiego w Lublinie oraz
w Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
23.08.2018 r. funkcjonariusze CBA z Lublina rozpoczęli
kontrolę wybranych procedur
dotyczących inwestycji pn.
„Modernizacja Teatru Muzycznego w Lublinie oraz
Filha r monii im. Hen r yka
Wieniawskiego w Lublinie”
przez Urząd Marszałkowski

Województwa Lubelskiego w
Lublinie.
Planowany całkowity koszt
realizacji ww. projektu wynosił ponad 55 milionów złotych,
w tym 20 milionów złotych
dofinansowania Urząd Marszałkowski otrzymał z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizacja
inwestycji odbyła się w latach
2012-2015, a wątpliwości dotyczą m.in. kwestii akustyki Sali
Filharmonii.
Planowany termin zakończenia kontroli to 21.11.2018 r.
Kontrola w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
rozpoczęła się 24.08.2018 r..

Dotyczy wybranych procedur
podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie inwestycji
realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Lublinie
w latach 2011 – 2018.
Kontrolujący zbadają prawidłowość realizacji wybranych
inwestycji drogowych, m.in.
drogi ekspresowej S17. Skontrolowana będzie prawidłowość procesu inwestycyjnego,
kwestie robót dodatkowych
oraz nadzór nad realizacją
inwestycji.
Planowany termin zakończenia kontroli to 22.11.2018 r.
Wydział Komunikacji Społecznej CBA
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Festyn kłosa i chleba w Bojanowie
SZLACHETNA PACZKA to program, w którym docieramy do osób i rodzin żyjących w trudnej
sytuacji materialnej. Nie chodzi tu wyłącznie o „ubóstwo” materialne, lecz także wykluczenie
społeczne, brak dostępu do specjalistycznej pomocy, brak odpowiedniej edukacji.
W całej Polsce ruszyła rekrutacja SuperW! W tym roku w całej Polsce poszukujemy tysięcy
wolontariuszy, którzy zorganizują mądrą pomoc dla najbardziej potrzebujących rodzin i dzieci. W
Grodzisku Wielkopolskim również szukamy chętnych do zaangażowania!
SZLACHETNA PACZKA i AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI to dwa ogólnopolskie programy społeczne
organizowanych przez Stowarzyszenie WIOSNA, które od 2001 r. pomagają ludziom wydobywać to, co
w nich najpiękniejsze. W Grodzisku projekt realizowany jest od 2012 r. Znaczy to, że w tym roku
Szlachetna Paczka w naszym rejonie dotrze do osób najbardziej potrzebujących już po raz siódmy!
Kim jest SuperW?
Poprzez spotkania z rodziną wolontariusze określają, jaki rodzaj
pomocy będzie dla nich pomocą mądrą, dającą impuls do zmiany.
Następnię łączą potrzebujących z darczyńcami. Aż 79% SuperW
Paczki uważa, że udział w programie to najważniejsze wydarzenie w ich
życiu.
Bez SuperW nie ma Paczki!
Ilość rodzin objętych wsparciem w ramach programu Szlachetna
Paczka zależna jest od ilości zaangażowanych wolontariuszy. Dlatego w Grodzisku Wielkopolskim
poszukujemy śmiałków, gotowych nieść mądrą pomoc!
Dlaczego warto?
Angażując się w wolontariat w Paczce pomagasz innym, ale również rozwijasz siebie! Zdobywając
cenione na rynku pracy doświadczenie, nabywając kompetencje społeczno-biznesowe oraz umiejętności
komunikacyjne stajesz się atrakcyjnym kandydatem dla każdego pracodawcy. Paczka to dobrze
zorganizowany, skuteczny wolontariat. W SZLACHETNEJ PACZCE spotkasz osoby o podobnych
wartościach, które chcą mieć wpływ na otoczenie. Wspólnie zaangażujecie się, przeżyjecie wzruszające
spotkania z potrzebującymi i sprawicie, że ich świat będzie piękniejszy.

1 września w Starym Bojanowie odbył się Festyn Kłosa i
Chleba, podczas którego odbył
się obrzęd dożynkowy oraz
odprawiona została uroczysta
msza święta. Oprawę obrzędu
przygotował Zespol Piesni i
Tanca Zency Wielkopolscy.
Chleb odebrala i z mieszkancami gminy podzielila sie
burmistrz Smigla Malgorzata
Adamczak, a wieniec odebrał przewodniczący Rady
Miejskiej Smigla Wieslaw
Kasperski.
Ponadto podczas festynu obchodzony był dzień seniora. W
trakcie odbył się koncert Kola
i Jula, duetu prowadzącego
szlagrowy koncert zyczen w
TV Silesia i koncert Mariusza
Kalagi z zespołem i wystąpil
spiewajacy DJ Aleksander
Niezawysoki. Dodatkowymi
atrakcjami byłu wystawione
stare maszyny rolnicze, m.in.
kombajn Vistula.
Na jednym ze zdjęć jest
KGW Śmigiel, które zajęło I
miejsce w konkursie na zupę
z dyni oraz zdjęcie sołtysa
ze Starej Przysieki Pierwszej
z wieńcem dożynkowym sołectwo zajęło I miejsce w
konkursie :). Obydwa konkursy
odbyly sie podczas festynu.
Anna Jurga

Wejdź na www.superw.pl i dołącz do naszej drużyny!
Kandydaci mogą się zgałaszać do końca września. Nie warto zwlekać – kolejność zgłoszeń ma znaczenie.

W razie pytań można kontaktować się bezpośrednio z Liderem Rejonu Grodzisk:
Olga Pierzyńska-Poprawa, email: szlachetnapaczkagrodzisk@op.pl
Zapraszamy również na naszą strone na portalu Facebook:
www.facebook.com/SzlachetnaPaczkaGrodziskWlkp

Wspaniały kawałek historii polskiego transportu
Jest już południe słońce ładnie
świeci, a droga jest sucha więc
jedzie się bardzo dobrze. Nie ma
dużego ruchu tylko sporadycznie
jadą załadowane samochody
tureckie do Teheranu. Po jednej i
drugiej stronie widać zaśnieżone
góry. Droga jak na razie nie ma
większych podjazdów i zjazdów. Przy drodze są nie kiedy
charakterystyczne słupy linii
wysokiego napięcia. Takie słupy
to są tylko w Iranie.
Po ujechaniu kilkudziesięciu
kilometrów pokazują się góry
całe ośnieżone a droga zaczyna piąć się w górę. Droga jest
teraz całkowicie zaśnieżona i
oblodzona. Lód na drodze lśni
jak lusterko, a w dodatku jest
bardzo silny boczny wiatr który
zawiewa drogę śniegiem na której zaczynają się tworzyć małe
zaspy śnieżne. Dobrze, że nie
pada śnieg.
Przejeżdżając przez te zaśnieżone góry zjeżdżam w przepiękną, olbrzymią dolinę. Te piękne
ośnieżone góry z czerniejącymi
niżej zboczami wyglądają jak
z obrazka na tle niebieskiego
nieba.
Jadąc dalej tą olbrzymią doliną dojeżdżam do jednego z
małych miasteczek. Przejeżdżając przez te miasteczko, widać
ślizgające się i zjeżdżające na
workach foliowych dzieci oraz
kobiety piorące bieliznę w małym górskim strumyku i to w tej
zimnej wodzie. Widocznie taki
panuje tutaj zwyczaj i to im nie
sprawia żadnych trudności ani
kłopotów piorąc bieliznę w tej
zimnej wodzie. Tutejsze kobiety
naprawdę mają tutaj ciężkie życie. Zatrzymałem się na chwilę
aby zobaczyć czy jedziemy
wszyscy razem. No i na szczęście
jesteśmy w komplecie, możemy
znowu jechać dalej. Przejeżdża-

jąc przez te miasteczko widać w
tych małych knajpkach jak mężczyźni obsiadują stoliki pijąc czaj
w takich małych szklaneczkach
które nie mają większej pojemności jak 100gram ,ale za to ten
czaj jest bardzo mocny. Tak mi
się przypomniało jak w ubiegłym
roku latem byłem w Bagdadzie
i robiłem zdjęcia ciężarówkom
jordańskim a były to piękne
stare auta niespotykane u nas
BUSSINGI.
I wówczas kierowcy jordańscy, którzy siedzieli przy swoich
samochodach i popijając ten swój
czaj, zaprosili mnie również na
ich czaj. Więc nie wypadało mi
im odmówić. Po wypiciu tego
czaju po jakimś czasie zaczęły
mi w oczach latać jakieś płatki,
i czułem się lekko oszołomiony.
Tak więc wiem jakiego kopa ma
ten czaj. A Ci siedzący mężczyźni , pijąc ten mocny czaj i paląc
jeszcze dodatkowo te olbrzymie
fajki wodne tzw. sisze. Fajki te
mają długi wężyk przez który
zaciągają się tym dymem podając sobie wężyk z ust do ust. Fajki
takie stoją w każdej restauracji.
Przy wyjeździe z miasta jest
stacja paliwowa a przy niej długa
kolejka oczekujących samochodów na zatankowanie. Słońce
już schowało się za góry, a do
Bazarganu, małego granicznego
miasteczka pozostało jeszcze
120 kilometrów, co było widać
na znaku informacyjnym. Tutaj
to już znowu jest dużo śniegu a i
mróz też zaczynam odczuwać w
kabinie, który wdziera się każdą
szparką. Na termometrze jest minus 18 stopni, a ja znowu będę to
zimno odczuwał bo niestety, nie
mam dobrego nadmuchu. Teraz
muszę już jechać znacznie wolniej ponieważ droga znowu stała
się bardzo śliska. Samochód raz
po raz traci przyczepność a silnik

wchodzi na wyższe obroty. Są
małe podjazdy i zjazdy, niebo
jest wyiskrzone gwiazdami i
nadal wieje silny boczny wiatr
nawiewając śnieg na drogę. Jadąc
tak przez te zaśnieżone góry tą
śliską drogą, to tak już sobie
wyobrażam jak będzie w tych
wysokich tureckich górach. Na
pewno nie będzie tak łatwo jechać z tą moją ciężką zośką. Dojeżdżając do miasteczka Mako,
gdzie jest punkt kontrolny Policji
i Żandarmerii musimy zwolnić,
aby poddać się kontroli. Wjeżdżając na punkt kontrolny nas
jednak nie zatrzymują i pokazują, że mamy jechać dalej. Jadąc
dalej przez to małe uśpione
miasteczko, mieszkańcy już na
pewno mocno śpią. Tylko gdzie
nie gdzie widać pojedyncze małe
światełka w tych maleńkich
okienkach tych małych domków.
Do granicy pozostało już tylko
25 kilometrów. Jedziemy bardzo
wolno, około 30-40 km/h. Cały
czas droga jest zaśnieżona i śliska, ale nas wyprzedzają na tej
śliskiej drodze szalejące Turki.
Pędząc przed siebie nie wiadomo
po co. Im to się zawsze śpieszy.
Na granicę irańską wjeżdżamy o
godzinie 1.00 czasu irańskiego.
Tutaj na tej olbrzymiej przełęczy
wieje bardzo zimny i przenikliwy wiatr.
Po krótkiej kontroli paszportów oraz paliwa podjeżdżamy
jeszcze wyżej. Ale żeby tam podjechać, to jest mały problem jest
tak ślisko, że nie możemy ruszyć
z miejsca. Próbuję ruszyć z dwójki i nic, próbuję z trójki i też nic.
Więc cofnąłem się może z dwa,
trzy metry, i ruszam z dwójki bez
gazu i tak pomału samochód zaczął podjeżdżać. Po pojechaniu
na połowę tej góry zostawiamy
samochody, ale podkładając klin
chociaż pod jedno koło zapobie-

gając przed zjechaniem do tyłu.
Zostawiając samochody idziemy
się odprawić.
Wchodząc do Urzędu Celnego
widzę zegar na którym jest 1:50.
I jak zwykle na ścianie wisi wiele
portretów Ajatollaha Chomeiniego. W urzędzie tym panuje
półmrok tylko urzędnicy przy
biurkach mają dobre oświetlenie.
W urzędzie byliśmy sami. Podchodząc do okienka oddajemy
dokumenty ustawiając się w
kolejce. Urzędnicy są dla nas
mili i uśmiechnięci stemplując
i podpisując dokumenty. Załatwienie formalności nie trwało
dłużej jak 20 minut, poszło
bardzo sprawnie. Wychodząc z
urzędu jeszcze raz spojrzałem na
te wiszące portrety na ścianach
i tak sobie pomyślałem czy ja
tutaj jeszcze wrócę i jak to będzie
teraz za panowania Ajatollaha
Chomeiniego. Przed wyjściem
nad drzwiami wisiał zegar, była
godzina 2:10. A więc za chwile
będziemy wyjeżdżać z tego zaczarowanego Iranu. Teraz tylko
musimy wjechać jeszcze wyżej,
na samo przejście graniczne
które znajduje się na szczycie tej
przełęczy. Jest bardzo zimno i
nadal wieje silny wiatr. Przy tym
silnym wietrze jest już minus 25
stopni i tak znowu wracamy
w te tureckie mrozy. Stojąc w
połowie tej góry, czekamy aż
Jacek i Piotr wjadą na tą zaczarowaną ślizgą górę. Przejście
graniczne które znajduje się na
samym szczycie, to jest jeszcze
wyżej około 500-600 metrów.
Droga tutaj jest bardzo wyślizgana i świeci się jak lusterko.
Patrzymy i czekamy czy dadzą
radę wjechać czy nie, bo idzie
im to bardzo ciężko, ale w końcu
jednak wjechali. Teraz ruszam ja
i też z wielkim trudem podjechałem. Natomiast Władek nie mógł

ruszyć z miejsca. Oczekując na
Władka na górze około piętnastu
minut odczepiłem przyczepę
i zjechałem po niego. Niestety
też nie mogliśmy razem ruszyć
z miejsca. Musieliśmy odczepić
przyczepę Władka mocno ją klinując. Po odczepieniu przyczepy
Władek również sam nie może
ruszyć z miejsca. Założyłem linę
no i po kilku próbach udało się,
wjechaliśmy razem na górę. Po
czym wróciłem z Władkiem po
jego przyczepę i wziąłem ją
na linę holowniczą ponieważ
podczepiając ją również nie mogłem ruszyć z miejsca. Po paru
podejściach i przestawieniu się w
inne miejsca w końcu się udało,
wciągając przyczepę na linie na
tą zaczarowaną górę. Teraz z
kolei czekaliśmy na Zygmunta
i Mariana czy podjadą sami.
Zygmunt po dużych trudnościach też podjechał. Natomiast
po Mariana musiałem zjechać.
Kilka krotnie również musiałem
zmieniać miejsce.
Ponieważ droga była już bardzo wyślizgana i po kilku szarpnięciach wreszcie udało się, i
ruszyliśmy wjeżdżając na górę.
Po ponownej odprawie paszportowej i sprawdzeniu wszystkich
dokumentów, przekroczyliśmy
jedną z zaczarowanych granic,
wyjeżdżając z małego piekiełka
a wjeżdżając do drugiego. No i
teraz tylko zjazd w dół ale znowu
po tej śliskiej drodze. Zjeżdżałem jako ostatni i widzę jak jedna
z chłodni się łamie, więc musi
być bardzo ślisko. Widocznie
miał za niski bieg i zaczęło go
łamać. Ale zjechaliśmy wszyscy
szczęśliwie i jesteśmy już na
przejściu granicznym po stronie tureckiej, które nazywa się
Gurbulak. Tutaj po tej stronie
już tak nie wieje, ponieważ góra
nas trochę zasłania. Jest zimno,

(cześć 26)

ale nie ma tego wiatru. Po ustawieniu się na parkingu robimy
zrzutkę na flaszeczkę „Jasia wędrowniczka”. Musimy to uczcić.
Kupujemy jedną butelkę 0,7 litra
w tzw. shop-ie. Płacąc bardzo
drogo bo aż 35 dolarów, a u nas
w Peweksie na granicy zapłacił
bym 8 dolarów. Ale co zrobić, my
musimy to teraz zalać te zarazki
nie czekając aż dojedziemy do
Polski. Musimy to uczcić, że
szczęśliwie zajechaliśmy do
Teheranu i wróciliśmy chociaż
do Turcji i z tego trzeba się cieszyć. Zebraliśmy się wszyscy w
moim samochodzie, tj.: Władek,
Jacek, Marian, Piotr i Zygmunt,
i tak trochę powspominaliśmy
ten dzisiejszy dzień. Piotr się
teraz przyznał, że zawalił sprawę
z Zygmuntem. Po łyknięciu i
odkażeniu gardeł umówiliśmy
się, że nie wstajemy wcześniej
jak o godzinie 8. Po czym żeśmy się rozeszli. Ja z Władkiem
zrobiliśmy jeszcze małą kolację.
Po zjedzeniu kolacji zabrałem
śpiwór oraz koc i poszliśmy do
Władka samochodu, zostawiając mój samochód na chodzie.
Spojrzałem jeszcze na termometr
jest minus 27 stopni. Kładziemy
się spać, jest już godzina 3.30
naszego czasu. A więc najwyższy
czas na spanie.
Dzisiaj przepracowałem 19
godzin i przejechałem 357kilometrów.
Mapa dzisiejszej trasy:
https://goo.gl/RtYotR
Adam Frąckowiak

Seria tekstów o transporcie
do Iranu powstaje dzięki
pomocy redakcji motoryzacyjnej „40ton.net”, którego
redaktorem jest Filip
Bednarkiewicz.

GMINA KARGOWA
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Świetlica wiejska doczekała się modernizacji
Wyłoniony został wykonawca na modernizację świetlicy wiejskiej w Wojnowie.
Zakres robót obejmować
będzie niewielką dobudowę
z podjazdem dla niepełnosprawnych. W wyniku prac
zostanie powiększone zaplecze kuchenne, zostaną wykonane sanitariaty dla osób
niepełnosprawnych oraz dla
kobiet i mężczyzn a także
pomieszczenie na szatnię.
Projekt jest współfinansowany
ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Inwestycja razem z nadzorem
budowlanym kosztować będzie
195 tys. zł. Beneficjentem

środków i inwestorem w imieniu gminy jest Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Lokalnego
- Wojnowo Perspektywą Turystyczną Ziemi Kargowskiej w
związku z uzyskaniem większej kwoty dofinansowania

przysługującej organizacjom
pozarządowym, sięgającej 90
% wartości projektu.
Bardzo dziękujemy członkom Stowarzyszenia za zaangażowanie w realizację
inwestycji.

Będzie ścieżka rowerowa do Wojnowa!
Rozpoczęła się budowa ścieżki rowerowej w Wojnowie,
zadania z partnerskiego
projektu budowy ścieżek rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek.
Projekt zakłada budowę blisko 25 km tras rowerowych,
ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego,
w formule „zaprojektuj i
wybuduj”.
Na terenie naszej gm iny
ścieżka rowerowa przebiegać
będzie od drogi krajowej do
Wojnowa oraz w pasie drogi
krajowej z Chwalimia do
Smolna Wielkiego i krótki odcinek w Kargowej od
skrzyżowania ulicy Powstańców Wlkp. z drogą krajową
nr 32 do skrzyżowania z dro-

gą wojewódzką w kierunku
Świętna.
Kwota dofinansowania całości partnerskiego projektu wyniesie 9,8 mln zł, zaś
udział finansowy gmin - ok.
20 % całości kosztów. W naszej gminie przetarg określił

wartość projektu łącznie z
nadzorem budowlanym na
kwotę 2.949.950 zł. Zakończenie realizacji budowy ścieżek
zgodnie z umową z Urzędem
Marszałkowskim planowane
jest na koniec września 2019
roku.

AUTO KOMIS

Orwat Rafa³

Serdecznie zaprasza

Karpicko, ul. Wczasowa 71/A (wylot na Nowy Tomyśl)
tel. 600 87 29 15, 68/ 346 81 81
Czynne: Pn. Pt 10.00 18.00, Sob. Niedz. 10.00 15.00
www.auto-orwat.gratka.pl

Zakład mięsny
„Zieliński” Wioska
zatrudni pracowników
do pomocy w produkcji
i rzeźników
:

a Bogaty asortyment roślin
rabatowych i balkonowych m.in. Pelargonie,
surfinie, niecierpki, begonie, dalie, lobelie i wiele,
wiele innych a Byliny i trawy a Rozsadę warzyw
oraz zioła a Wiszące donice z kwiatami
a Obsadzanie mis, donic, skrzynek i innych
pojemników a Fachową obsługę i doradztwo

Polecamy

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

tel. 504 023 401

PIEKARNIA
CUKIERNIA
EUGENIUSZA
KOCIKA
w Rakoniewicach
Plac Powst. Wlkp.

WYKONUJEMY

profesjonalnie na zlecenie
grafikę reklam
gazetowych oraz plakatów

Adres redakcji: 62-065 Grodzisk Wlkp.
ul. Garbary 23 pok. 219 tel./fax (61) 44 48 741
Redaktor naczelny: Franciszek Gwardzik, tel. 608 321 611
WYDAWCA:WydawnictwoReklamowo-Prasowe „Powiaty-Gminy”,
Grodzisk Wlkp., ul. Garbary 23 tel. (61) 44 48 741
Wydawca Franciszek Gwardzik
e-mail:powiaty@wp.pl / powiaty_poczta@onet.pl / powiaty@
poczta.fm, www.powiatygminy.za.pl
DRUK: AGORA s.a. - Pi³a ul. Krzywa 35 tel. 67/ 211 12 01, fax 67/ 211 11 02
Za treść reklam, ogłoszeń i tekstów autoryzowanych redakcja nie ponosi
odpowiedzialności. Redakcja ma prawo skrótów nadsyłanych listów
i artykułów oraz zmian tytułów

TEL: 608 321 611

PRZYJMĘ

na umowe -zlecenie

przedstawiciela gazety do
zbierania reklam
z terenu Leszna

WYSOKA PROWIZJA
Tel. 608 321 611

PRACA

Przyjmę do pracy przy montażu okien, rolet lub do przyuczenia
na cały etat i 1/2 etatu

tel. 602 648 298 lub (61) 44 75 608

AUTO - HANDEL W³adys³aw Cisak
64-300 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

MARKA
AUDIQ32,0TDI
CITROENC41,6HDI
HYUNDAIIX352,0CRDI
MERCEDESML350AMGSTYLING
KIARIO1,
2I16V
OPELZAFIRA2,
0DIESEL
FORDFOCUSKOMBI1,
6TDCI
PEUGEOTBOXERCHŁODNIA2,
2DIESEL
NOWEPRZYCZEPKINOWENEPTUN,NOWEBRENDERUP

ROK CENA/PLN
2012 64.900.
00
2016 49.900.
00
2011 45.800.
00
2011 143.
000.00
2017 44.800.
00
2012 47.800.
00
2014 29.800.
00
2012 49.900.
00
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VII RAJD SAMOCHODÓW ZABYTKOWYCH

Śladami Zbąszyńskiego Kozła
W sobotę, 25 sierpnia opalenicki rynek zamienił się w
olbrzymi parking, na którym
zawitały zabytkowe samochody, i nie tylko, w ramach
VII Rajdu Samochodów
Zabytkowych – Śladami
Zbąszyńskiego Kozła.
W tym roku część trasy
motoryzacyjnej imprezy prze-

biegała drogami Gminy Opalenica, przez Kopanki, Sielinko, Porażyn, Jastrzębniki
i Łęczyce, gdzie uczestnicy
mierzyli się z przygotowanymi na miejscu zadaniami
mającymi wpływ na końcową
klasyfikację. Pierwsi rajdowcy pojawili się w Opalenicy
kilka minut po godzinie
13-tej i powoli zapełniali

przestrzeń rynku. Licznie
przybyła publiczność miała
okazję zobaczyć z bliska 78
pojazdów, samochody i jeden
motocykl produkowane od lat
20 – tych XX wieku po lata
90-te minionego stulecia.
Dla wielu był to swego
rodzaju sentymentalny powrót do przeszłości. Oprócz
europejskich marek oraz

amerykańskich krążowników szos i Muscle car’ów
nie zabrakło przedstawicieli
polskiej motoryzacji z Warszawą „garbusem” na czele,
poprzez Syrenki, Nysę, strażackiego Żuka, Duże Fiaty
125, Poloneza i oczywiście
„Malucha” - Fiata 126. W
trakcie przystanku w Opalenicy spośród uczestników
wyłoniono zwycięzców w kategorii Miss Elegancji – czyli
najlepiej dopasowanego stroju
załogi do okresu z jakiego
pochodził samochód.
W najstarszej kategorii samochodów wyprodukowanych
do roku 1965 zwycięzcą został
mieszkaniec naszej gminy
Tomasz Kaczmarek jadący
Citroenem. Pobyt uczestnikom
rajdu oraz publiczności umilił
występ kapeli Zza Winkla.
Mamy nadzieję, sądząc po
reakcjach uczestników, opinii organizatorów i gorącym
przyjęciu opaleniczan, że impreza na stałe zadomowi się w
naszym mieście.
TA

PARKOWA NOC VOL. 6

XXVII BIEG OPALIŃSKICH

Osiem godzin wspaniałej
zabawy

Sportowe emocje za nami

Cóż to była za noc! A dokładnie była to Parkowa Noc vol.
6. Przyciągnęła prawdziwe
tłumy fanów muzyki klubowej.
Dla publiczności zagrali najbardziej znani i lubiani dj-e
polskiej sceny klubowej, a
wielka plenerowa impreza w
opalenickim Parku Miejskim
trwała do późnych godzin
nocnych. Już po raz szósty
impreza zagościła w opale-

nickim parku. Pomysłodawcą wydarzenia jest Mikołaj
Kreutzinger, który jest też
głównym organizatorem. Od
trzeciej edycji patronat nad imprezą objął burmistrz Tomasz
Szulc, który przede wszystkim
docenia fakt, iż Parkowa Noc
odbywa się w przyjaznej i
bezpiecznej atmosferze.
W tym roku w Opalenicy
zagrali m.in. DJ Matys, DJ
Maxx, Melo.Kids i DJ Diabllo
aka Coorby.
PL

W niedzielę, 6 sierpnia odbył
się XXVII Bieg Opalińskich
o Puchar Burmistrza Opalenicy. To kolejna już edycja
biegowego festiwalu, który z
roku na roku cieszy się coraz
większą popularnością. W tym
roku lista startowa już na kilka
dni przed zawodami została
zamknęła.
Sygnał startu XXVII Biegu
Opalińskich dał wystrzałem
zastępca burmistrza Opalenicy
Paweł Jakubowski. Sportowcy
pobiegli trasą wytyczoną przez
miasto, pokonując łącznie dwie
pięciokilometrowe pętle. Tradycyjnie meta imprezy miała
miejsce na ulicy Mickiewicza, przy Centrum Kultury i
Bibliotece im. Powstańców
Wielkopolskich. Triumfatorem
tegorocznej edycji Biegu Opalińskich okazał się Krzysztof
Szymanowski, który odniósł
zwycięstwo z wynikiem 34:01.
PL

Informacja: Biuro Promocji i Rozwoju oraz Zarządzania Funduszami
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Dożynki Gminno - Parafialne w Zamorzu
W niedzielę 2 września świętowaliśmy tegoroczne Dożynki. Gmina Pniewy
zorganizowała wspólnie imprezę z parafią p.w. św. Jana Chrzciciela
Uroczystości odbyły się w
Zamorzu. Rozpoczęliśmy korowodem, w którym uczestniczyły nie tylko wszystkie
reprezentacje sołectw i działkowców oraz licznie obecni
goście. Dotarliśmy do terenu
wokół świetlicy. Uroczystości
rozpoczęła msza św., którą
w koncelebrze z pniewskimi
kapłanami odprawił ksiądz
proboszcz Włodzimierz Jackiewicz.
W wyst ą pien iach ja k ie
miały miejsce po eucharystii
podkreślano trud rolniczej
pracy i moc współpracy, która
zgromadziła wszystkich przy
zamorskiej świetlicy. Obrzęd
dożynkowy poprowadziły
Szaranki. Burmistrz Jaro-

sław Przewoźny wraz ze
starostami dożynkowymi
Agnieszką Szmyt i Wiesławem Dolatą nie tylko w
nim uczestniczyli ale także
częstowali chlebem z tegorocznych zbóż wszystkich
biorących udział w Dożynkach. Szaranki dały też
krótki koncert, w którym
podziwialiśmy ich zdolności taneczne i wokalne.
Zaprezentowały się również Chełmianki i zespół
Familiaris.
Przed zabawą taneczną
wystąpił również Country
Zenit. Wokół miejsca obchodów znalazły się liczne
stoiska. Podziwialiśmy
maszyny rolnicze i wspaniałe motory. Można było
degustować chleb z miejscowej piekarni, miód czy
pniewską kawę. Hodowcy
prezentowali swe gołębie
czempiony.
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P.H.U.

”MARKPOL”

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

61 442 3638

BAZA GS Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 20

POWIATY-GMINY
10 listopada 2016

OKRĘGOWA
STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW

Rakoniewice ul. Dworcowa 5
OFERUJEMY: a blachodachówka, dachówka, ondura a blachy
trapezowe a papy tradycyjne i termozgrzewalne a gwoździe, śruby,
wkręty, klamry a systemy rynnowe, stalowe i pcv a okna dachowe

www.diagrolmet.pl

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

64-200 Wolsztyn, ul. Dworcowa 15F

tel./fax: 68 384 2223, tel. kom. 602 108 348, 602 578 443
Wykonujemy usługi w zakresie:
a badania technicznye pojazdów w pełnym zakresie
a diagnostyka pojazdów a komputerowe sprawdzanie amortyzatorów
a naprawy samochodów osobowych wszystkich marek
a naprawy samochodów ciężarowych, autobusów, przyczep i naczep
a naprawa sprzętu rolniczego - ciągniki, kombajny itp
a mycie oraz konserwacja pojazdów a zbieżność kół w 3D
a naprawa i sprzedaż gaśnic oraz sprzętu p. poż. a spawanie aluminium
a naprawa skrzyń biegów samochodów cięarowych Iveco, Mercedes, Scania,
Volvo, Renault itp.

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA

POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

PRZENIESIONY DO POZNANIA tel. 502 643 494

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

LECH DOMINIAK

OPALENICA

ul. M. Konopnickiej 47

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

Leśna 8A
FILIA w Grodzisku Wlkp., ul.

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

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

EDMUND BOSY

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE SAMOCHODÓW ZASILANYCH GAZEM
SAMOCHODY OSOBOWE „B” I DOSTAWCZE (do 3,5 t.)
SAMOCHODY CIĘŻAROWE „C” (do 16 t.)
SAMOCHODY CIĘŻAROWE „C” (pow. 16 t.)
AUTOBUSY „D”
CIĄGNIKI „T”
PRZYCZEPY I NACZEPY „E”

Mechanika A Blacharstwo A Lakiernictwo A Pomoc drogowa, A Naprawy bezgotówkowe PZU

HURTOWNIA
STYROPIANU

A

Sklep Auto-części

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

tel/fax 44 76 793
lub 506 08 92 93

farby, styropian z papą ,
siatki podtynkowe , tynki mineralne, akrylowe, kleje do
styropianu, płytek , zaprawa
tynkarska, murarska, blachy
dachówkowe blacha aluminiowa, dachy ze styropianu
- nowość , papy
zapraszamy: od 7.00 do 20.00
sobota od 7.00 do 16.00

NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI
Profesjonalna naprawa telefonów GSM

www.lombardd.pl
tel.

509 408 163

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

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

Str. 24

POWIAT WOLSZTYŃSKI

POWIATY-GMINY
12 września 2018

Święto plonów
w gościnnym Przemęcie
Dożynki to niepowtarzalne,
piękne w swojej wymowie i
symbolice święto wspólnoty.
To uroczyste spotkanie z
tymi, którzy przez cały rok,
z poczuciem obowiązku i olbrzymią odpowiedzialnością
dokładają wszelkich starań,
aby na naszych stołach nigdy
nie zabrakło plonów polskiej
ziemi. To również odpowiedni moment na wyrażenie
solidarnej wdzięczności za
kultywowanie wielowiekowych tradycji oraz przekazywanie szacunku do rodzimej
ziemi kolejnym pokoleniom.
Tegoroczne święto plonów
odbyło się w gościnnym Przemęcie. Swoją obecnością uroczystość uświetniły delegacje
z Województwa Wielkopolskiego oraz z całego Powiatu
Wolsztyńskiego.
Obchody Święta Plonów
rozpoczęły się Mszą Świętą
dziękczynną oraz przemarszem barwnego korowodu
przez całą wieś na teren Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie.
Część obrzędową dożynek
poprowadziły dzieci z przedszkola w Przemęcie. Przedszkolaki dokonały obrzędu
otańczenia, śpiewu oraz przekazania wieńca i chleba gospodarzom dożynek - Staroście
Wolsztyńskiemu i Wójtowi
Gminy Przemęt. Po staropolskim zwyczaju dzielenia się
chlebem, gospodarze dożynek
Starosta Janusz Frąckowiak
oraz Wójt Gminy Przemęt Dorota Gorzelniak podziękowali
wszystkim obecnym rolnikom
w imieniu mieszkańców całego Powiatu Wolsztyńskiego za
trud i gospodarność, życząc
obfitych plonów w przyszłym
roku.

Starostami tegorocznego święta plonów zostali:
Młodsza Starościna – Pani
Magdalena Kaczmarek
a Młodszy Starosta – Pan
Piotr Szmyt
a Starościna – Pani Jadwiga
Nowak
a Starosta – Pani Wiesław
Rosinski
a

Podczas oficjalnej części dożynek udekorowano osoby, które
w sposób szczególny wyróżniły się swoją dotychczasową
pracą na rzecz rolnictwa. Na
wniosek wójtów gmin i burmistrza odznaczenia od Ministra
Rolnictwa otrzymali:
a Marcin Przydróżny z Błotnicy
a Jacek Toś z Siekówka
a Szymon Wojciechowski z
Perkowa
a Bogusław Tomiak z Moch
a Rafał Janik z Nowej Dąbrowy
a Andrzej Rosinski z Karny

Materiał przygotował wydział: Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Wolsztynie

Ogłoszono również wyniki konkursu przebierańców
korowodu dożynkowego, a
nagrody pieniężne na łączną
kwotę 1500 PLN odebrali
przedstawiciele poszczególnych platform.
Po zakończonej oficjalnej
części Dożynek Powiatowo
– Gminnych rozpoczęła się
część artystyczna przygotowana przez Gminny Ośrodek
Kultury i Biblioteki w Przemęcie.
Życzenia z okazji Dożynek
Powiatowo – Gminnych nadesłali i przekazali:
a Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb
a Posłanka do Parlamentu Europejskiego Krystyna Łybacka
a Poseł na Sejm RP Jakub
Rutnicki
a Poseł na Sejm RP Krzysztof
Paszyk
a Poseł na Sejm RP Zbigniew
Ajchler
a Poseł na Sejm RP Grzegorz
Piechowiak
a Poseł na Sejm RP Marta
Kubiak
a Poseł na Sejm RP Błażej
Parda
a Wojewoda Wielkopolski
Zbigniew Hoffmann
a Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech
Jankowiak
a Przewodnicząca Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk wraz z
Radnym Sejmiku Wiesławem
Szczepańskim
a Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
Maciej Sytek
a Dyrektor Wielkopolskiego
Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Krzysztof Adamkiewicz
a Prezes Wielkopolskiej Izby
Rolniczej Piotr Walkowiak

