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SKUP ZŁOMU

farby, tapety, fototapety
karnisze, kinkiety, płyty g–k

kleje, lakiery, okleiny
listwy dekoracyjne
akcesoria malarskie

Niałek Wielki 60
64-200 Wolsztyn

PROFESJONALNY PARTNER

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

(kierunek przystań żeglarska)

tel: 68 384 0773 / hurtownia@izomet.pl

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

biuro@zlom.poznan.pl

tel. 509 174 596 lub 534 611 454

TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20
PON-PT 8:00- 16:00
SOBOTA 8:00- 12:00

gmyrpol@post.pl

rbj.sp@wp.pl

Stęszew
ul. Kosickiego 9

Nowy Tomyśl
ul. Ogrodowa 28

Opalenica
ul. Wierzejewskiego 40

Wolsztyn
ul. Słowackiego 11A

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

TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

SPRZEDAŻ WĘGLA I PELLETU

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

MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH

tel. 512 306 483 lub 534 611 454

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

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

AUTO
PASZKOWSKI
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
w Rakoniewicach
kierunek Poznań k/stacji BP

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

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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SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

ul. Zachodnia 10

Nowy Tomyśl

biuro@scrapssw.pl

tel. 536-859-982 SKUP ZŁOMU
Zapamiętaj ceny konkurencji - DAMY CI WIĘCEJ!
a wsad/niewsad 540 zł /tona
a blacha 340 zł/tona

a puszka 2,10 zł/kg

PRODUKCJA OKIEN
I DRZWI
Z PCV
POWIATY-GMINY
17 sierpnia
2020
ROLETY ZEWNĘTRZNE,
SZYBY
ZESPOLONE, SZKLARSTWO
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RATY!
CENY KONKURENCYJNE
Przyjmę uczni

P.H.U. „KUBA” Ewa Paschke
Wolsztyn, ul. Poznańska 6
tel. 68 384 27 75

HURTOWNIA
STYROPIANU
LECH DOMINIAK

Opalenica

ul. M. Konopnickiej 47

tel/fax 44 76 793
lub 506 08 92 93
farby, styropian z papą ,
siatki podtynkowe , tynki mineralne, akrylowe, kleje do
styropianu, płytek , zaprawa
tynkarska, murarska, blachy
dachówkowe blacha aluminiowa, dachy ze styropianu
- nowość , papy
zapraszamy: od 7.00 do 20.00
sobota od 7.00 do 16.00

PRZY MŁYNIE

BISTRO

Catering,
imprezy plenerowe

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

PIEKARNIA CUKIERNIA
EUGENIUSZA KOCIKA
w Rakoniewicach Plac Powst. Wlkp.

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

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

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

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

Jedzielnia na Starym Rynku - po raz
kolejny było przepysznie!
W sobotę 25 lipca br. Jedzielnia po raz kolejny zawitała
na Stary Rynek w Poznaniu i
tradycyjnie było przepysznie.
Tym razem dla wszystkich miłośników dobrego jedzenia swe
dania popisowe przygotowali:
Azyl - Kuchnia i Przyjaciele,
Restauracja HATTI, Miłość,
Pierogarnia NIEBO W GĘBIE, U Myśliwych.
W tak doborowym towarzystwie można było m.in. spróbować wybornych dań takich jak
pomidorowa glajda hinduska z
cieciorką, delikatna glajda carry na mleku kokosowym z warzywami, gzik na słoneczniku
podawany z ziemniaczkami
w mundurkach oraz kapustą
lub ogórkiem małosolnym,
chicken tikka masal (kurczak
w masali), chłodnik litewski,
kaszanka z boczkiem musem
jabłkowy i puree z kapusty
kiszonej, sernik z owocami,
kompot, pierogi ruskie, mięsne, z pieczarkami, bolońskie,
zielone, bigos myśliwski z
mięsem jelenia i kiełbasą z
dzika, gołąbki po ukraińsku z
mięsem sarny, gulasz z dzika.
Jedzielnia po raz kolejny
udowadnia, że prócz pysznych
nie drogich dań zapewnia
również świetną atmosferę i
bardzo przyjazny klimat.
Fot. Maciej Kasprzak /
Wielkopolskamagazyn.pl

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

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

Wielkopolskie Uczelnie Akademickie
w czołówce naszego kraju
W Polsce działa ponad
400 uczelni publicznych i
niepublicznych. Nadzór nad
większością z nich sprawuje
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (choć
trzeba pamiętać, że nad
niektórymi z nich nadzór
sprawują inni ministrowie
– na przykład uczelnie medyczne podlegają ministrowi właściwemu ds. zdrowia,
a uczelnie wojskowe – ministrowi obrony narodowej).
Po raz 21. opublikowany został Ranking Szkół Wyższych
Perspektywy 2020. Ranking
Perspektyw uwzględnia 29
wskaźników zgrupowanych
w siedem kryteriów: Prestiż,
Absolwenci na rynku pracy,
Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał
dydaktyczny, Innowacyjność
i Umiędzynarodowienie. Tegorocznym zwycięzcą został:
Uniwersytet Jagielloński, na
drugim miejscu Uniwersytet
Warszawski (przed rokiem
było odwrotnie), na trzecim
- Politechnika Warszawska.
Wśród uczelni niepublicznych
po raz 21. zwyciężyła Akademia Leona Koźmińskiego.
Poznańskie uczelnie nadal
utrzymują się w czołówce.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tak jak

w roku ubiegłym sklasyfikowany został na 5. miejscu (w
grupie kryteriów uwzględniających prestiż czelni oraz
potencja ł naukowy UA M
sklasyfikowany został na 3.
miejscu, a w przypadku warunków kształcenia zajął 2.
miejsce – tuż za UJ). Pozostałe
Uczelnie poznańskie również
uplasowane zostały na wysokich miejscach: Politechnika
Poznańska na 14. pozycji, Uniwersytet Medyczny im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu
na 21. miejscu, Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu na
26 miejscu, natomiast Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
zajął 28. miejsce. Na szczy-

cie Rankingu Państwowych
Wyższych Szkół Zawodowych
znalazła się Akademia im.
Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Drugie
miejsce zajęła Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w
Kaliszu, a trzecie – Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa im.
Papieża Jana Pawła II w Białej
Podlaskiej.
Ranking to nie tylko uznanie i prestiż, ale rekomendacja
umożliwiająca jednocześnie
maturzystom wybór studiów
na uczelni o najwyższym potencjale oraz dająca gwarancję
zatrudnienia po ukończeniu
studiów.
Roman Szymański
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Zebranie siedleckiego Banku
W wolsztyńskiej Restauracji
„Kaukaska” odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Siedlcu.
Do rozmowy poprosiłem
członka Rady Nadzorczej i
równocześnie Przewodniczącego Zebrania – Mirosława Morgowskiego.
Jak pan ocenia
merytorycznie to zebranie?
Powiem szczerze, że nie spodziewaliśmy się jako prowadzący dzisiejsze Zebranie ani
również Zarząd, że będzie
obecnych tak dużo przedstawicieli. Były obawy, że panująca
epidemia sprawi, że nie będzie
kworum. Zebranie to miało
się odbyć w kwietniu i termin
został przekładany do dzisiaj.
Wprawdzie w tym momencie
jeszcze nie znamy wyników
wyborów ale przed nową Radą
Nadzorczą stoją duże zadania.
Pani Prezes przedstawiła sprawozdanie z działalności Banku
za 2019 rok. Moim zdaniem
Bank jest w dobrej kondycji
finansowej, jest również taka
ocena Rady Nadzorczej, która
nadzorowała pracę Zarządu.
Wynik za rok 2019 jest dobry,
a Zarząd dobrze działał w interesie swoich członków. Jedna
ciekawostka na zakończenie.
Do Rady Nadzorczej zgodnie
z przepisami o różnorodności
wybrana została jedna kobieta
spełniająca wymagane przepisane kryteria.
Gratulacje dla Banku i nowo wybranych członków Rady Nadzorczej.
F. Gwardzik

PRALNIA EKOLOGICZNA
PRANIE WODNE, PRANIE CHEMICZNE,
MAGLOWANIE, POŚCIELE – OBRUSY,
PRANIE DYWANÓW

W pasażu GALAMIX [1 piętro],
64-330 Opalenica, ul. Sienkiewicza 27, tel. 61 44 76 660 wew. 6

Czynne poniedziałek-piątek 10-18, sobota 8-13
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
Dębsko, ul. Rakoniewica 14, 64-050 Wielichowo

Edmund Bosy

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE SAMOCHODÓW ZASILANYCH GAZEM
SAMOCHODY OSOBOWE „B” I DOSTAWCZE (do 3,5 t.)
SAMOCHODY CIĘŻAROWE „C” (do 16 t.)
SAMOCHODY CIĘŻAROWE „C” (pow. 16 t.)
AUTOBUSY „D”
CIĄGNIKI „T”
PRZYCZEPY I NACZEPY „E”
Mechanika A Blacharstwo A Lakiernictwo A Pomoc drogowa, A Naprawy bezgotówkowe PZU

A

Sklep Auto-części

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

Płacąc za pomocą Garmin Pay korzystasz ze wszystkich zalet
kart płatniczych. Płacenie w sklepach, aplikacjach i internecie
jeszcze nigdy nie było tak łatwe, bezpieczne i poufne

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

GMINA NOWY TOMYŚL
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Nowy Tomyśl najzamożniejszym miastem
powiatowym w Wielkopolsce

Jest nam miło poinformować,
że w rankingu bogactwa samorządów, opublikowanym przez
Pismo Samorządu Terytorial-

nego „WSPÓLNOTA” Nowy
Tomyśl ulokował się na najwyższej pozycji w województwie wielkopolskim. Według

przeprowadzonego rankingu
dochodów JST zamożność
per capita w 2019 r. wynosiła
w Nowym Tomyślu 4245,12 zł

Tężnia uruchomiona
Tężnia solankowa zainstalowana w Parku Miejskim przy
ulicy Musiała, po dłuższej
przerwie została uruchomiona. Stres, ogólne wyczerpanie
to stany znane niejednemu
człowiekowi czasów współczesnych, dlatego zapraszamy
wszystkich chętnych na chwilę
odpoczynku oraz relaksu. Pamiętajmy jednak o zachowaniu
odpowiedniego dystansu, w
celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Zdobądź nowotomyskie upominki

Wakacje na półmetku, a my
mamy dla Was propozycję zabawy. Zapraszamy do wzięcia
udziału w grze miejskiej pt.
Odkryj Nowy Tomyśl. Zasady
są proste:
1. Odbierz kartę gry z Gminnego Ośrodka Informacji (Nowy
Tomyśl, pl. Niepodległości 10).
2. Przejdź trasę i rozwiąż
zadania.
3. Wypełnioną kartę gry przynieś do Gminnego Ośrodka

Informacji (punkt jest czynny
w godzinach: poniedziałek
9:00 - 16:00, wtorek - piątek

9:30 - 15:30).
4. Odbierz nagrodę.
Zapraszamy do zabawy!

Budowa rurociągu tłocznego ścieków
Rozpoczęła się budowa rurociągu tłocznego ścieków wraz
z przepompownią ścieków w
Sątopach.
W ramach zadania ma powstać:
a rurociąg tłoczny PE DN 110
mm SDR 17– 3595 mb
a komory z odwodnieniem
- 4 kpl.
a komory odpowietrzające
– 6 kpl.
a przepompownia ścieków o
średnicy zbiornika DN 2000
mm.
Przepompownia ma być włączona w system monitorowa n ia przepompown ia m i
ścieków działającym w Przed-

siębiorstwie Wodociągów i
Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o. o. Wykonawcą
robót jest firma Przedsiębiorstwo Instalacyjno- Budowla-

no- Usługowe „Szpakowski”
z siedzibą w Sulechowie.
Termin ukończenia planowany
jest w październiku bieżącego
roku.
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40 lat temu był "Gorący
Sierpień" w Grodzisku Wlkp.
Był to istotnie upalny
miesiąc a zarazem mocno
gorący w polityce naszej
Ojczyzny. Przypomnijmy to
skrótowo. 1 sierpnia 1980r
ówczesne władze PRL
wprowadziły na niektóre
gatunki mięsa i wędlin dla
mieszkańców naszego kraju
zawyżone podwyżki cen.
Spowodowało to całą serię
strajków w różnych zakładach
pracy polskich miast. Jednymi
z pierwszych którzy rozpoczęli
strajk byli robotnicy zakładu
mechanicznego”Ursus” w
Warszawie. Zakładów wytwórni sprzętu komunikacyjnego PZL w Mielcu. Zakładu
metalurgicznego „Pomet” w
Poznaniu i wielu innych zakładach w kraju. 14 sierpnia 1980r
rozpoczął się strajk okupacyjny w stoczni Gdańskiej.
Lista zgłoszonych postulatów strajkujących stoczniowców była duża. Ważnymi
postulatami były: wyrażenie
zgody na postawienie pomnika poległym robotnikom w
grudniu 1970r oraz przywrócenie do pracy w stoczni Anny
Walentynowicz. Lech Wałęsa
staje na czele strajku. Strajk
ten spowodował lawinę przerw
pracy w fabrykach i zakładach
wybrzeża i całej Polski.16
sierpnia 1980r dyrekcja stoczni
w Gdańsku zgodziła się na
realizację złożonych wniosków. Część załogi uważała,
że strajk należy zakończyć.
Liczniejsza grupa robotników
stoczni uznała , że rozpoczęty
strajk należy kontynuować.
Grupa ta nie przerwała strajku
i powołała międzynarodowy
komitet strajkowy. Komitet
sformuował 21 postulatów
do realizacji a na czołowym
miejscu umieszczono postulat
powołania i zarejestrowania
wolnego związku zawodowego. 23 sierpnia 1980r do
stoczni gdańskiej przybyła na
rozmowy z między zakładowym komitetem strajkowym
delegacja rządowa z Mieczysławem Jagielskim- wicepremierem. Negocjacje te trwały
tydzień.
W ostatnim dniu sierpnia
1980r zostają podpisane zawarte porozumienia. Mię-

dzyzakładowy komitet strajkowy przekształcił się w
międzyzakładowy komitet
założycielski- niezależnego
samorządowego związku zawodowego „Solidarność” W
tym czasie na terenie Poznania
do strajku przystąpiło około
25 zakładów pracy między
innymi : poznańska fabryka
maszyn żniwnych”Pomet”,
zakłady metalowe H. Cegielski, zakłady naprawcze taboru
kolejowego i inne. Dopiero w
dniu 10 listopada 1980r Sąd
Najwyższy w Warszawie zarejestrował oficjalnie NSZZ”Solidarność”
Jak było ze „Solidarnością
w Grodzisku Wlkp?
Pierwszą gdzie założono komitet”Solidarności” była grupa osób pracująca w zakładzie
opieki zdrowotnej przy ulicy
27 stycznia . Najmocniej do
powstania przyczyniła się Barbara Pietruszewska z mężem
oraz Wiesław Kieroński, Andrzej Borucki i inni. Następnie
komitety „Solidarności” powstały co parę kolejnych dni.
W październiku 1980r 95%
dotychczasowych członków
związku zawodowego „Metalowców” przy grodziskiej Fabryce Wyposażenia Wagonów
„Growag” przepisało się nowo
utworzonej „Solidarności”
Przewodniczącym Komitetu
Zakładowego wybrany został Andrzej Kruczkowski.
Kolejne Komitety „Solidarności” powstały w Zakładach
Produkcji Wód Mineralnych,
w Grodziskich Zakładach
Mięsnych, Spółdzielni Inwalidów”Wielkopolanka”, PSS

Społem, Zakładzie Wyposażenia Samochodów Rolniczych
„Polmo”, Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Ptaszkowie czy w Grodziskiej Spółdzielni Pracy gdzie wybrany
został zastępcą Przewodniczącego. Wspomnieć należy o zakładaniu komitetów
„Solidarność” w Grodziskich
Szkołach. Działały wówczas
w każdej ze szkół dwa związki: Związek Nauczycielstwa
Polskiego i „Solidarność”. Jak
pamiętam dobrze współpracowały ze sobą. Na przełomie
roku1980-81 powołana została
Międzyzakładowa Komisja
Koordynacyjna NSZZ”Solidarność”. Na terenie Gminy
Grodzisk Wlkp. przewodniczącym Komisji został
Wojciech Gajdziński, zastępcą
Jan Brzeziecki, sekretarzem
Zdzisław Jankowski. Jedną
z uroczystości zorganizowanych przez Międzyzakładowy
Komitet NSZZ” Solidarność”
Była organizacja mszy świętej
polowej na której delegację
wszystkich grodziskich komitetów NSZZ” Solidarność”
przybyły z krzyżami które
podczas uroczystości zostały
poświęcone. Następnego dnia
rozwieszone w szkołach, szpitalach, stołówkach zakładowych. Była to niezapomniana
uroczystość na którą przybyło
kilka tysięcy wiernych z grodziska i okolicy. W czterdziestą rocznicę tego wydarzenia
Czerwiec 2021r pragniemy
odnowić tą uroczystość. Informację będą podawane w
gazecie”Powiaty- Gminy”
Zdzisław Jankowski

Powszechny Spis Rolny 2020
Od 1 września przez trzy
miesiące na terenie całego
kraju prowadzony będzie
Powszechny Spis Rolny.
Zgodnie z ustawą z 31 lipca
2019 r. o powszechnym
spisie rolnym w 2020 r.,
obowiązek udzielenia informacji w spisie spoczywa na
użytkowniku gospodarstwa
rolnego.
Za użytkownika uważa się
osobę fizyczną lub prawną
oraz jednostkę organizacyjną
niemającą osobowości prawnej, faktycznie użytkującą gospodarstwo rolne (tj. osobę lub
jednostkę, na której rachunek i
w której imieniu gospodarstwo
jest prowadzone i która jest za
nie odpowiedzialna prawnie
i ekonomicznie), niezależnie
od tego, czy jest właścicielem,
dzierżawcą tego gospodarstwa
czy też użytkuje je z innego
tytułu (np. na podstawie umowy ustnej lub bezumownie) i
niezależnie od tego, czy grunty
wchodzące w skład gospodarstwa rolnego są położone na
terenie jednej, czy kilku gmin.

Poprzedni spis rolny odbył
się w 2010 roku. Jego wyniki
zestawione ze spisem z 2002
roku, czyli na dwa lata przed
wejściem Polski do Unii Europejskiej, uwidoczniły duże
zmiany w użytkowaniu gruntów rolnych oraz powierzchni
i strukturze zasiewów w Wielkopolsce. Należy się spodziewać, że przemiany polskiego
rolnictwa, obserwowane w
ostatnich trzech dekadach, a
zwłaszcza od wejścia Polski
do Unii Europejskiej, wspierane przez programy Wspólnej Polityki Rolnej, uległy
nasileniu w ciągu ostatniego
dziesięciolecia. Znajdujemy
potwierdzenie tych tendencji w prowadzonych co roku
reprezentacyjnych badaniach
rolniczych, czyli prowadzonych na części gospodarstw.
Jednak pełen ich obraz możemy uzyskać jedynie w Powszechnym Spisie Rolnym,
jedynym badaniu pełnym,
prowadzonym, zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej,
co 10 lat i dającym możliwość
dokonywania porównań mię-

dzynarodowych.
Powszechny Spis Rolny
2020 powinien przynieść odpowiedź na kilka podstawowych pytań, a między innymi:
czy polskie rolnictwo jest
obecnie bardziej ekologiczne,
czy potencjał ekonomiczny
rodzimych gospodarstw rolnych pozwala im konkurować
na wspólnym europejskim
rynku rolnym. Pytania w ankiecie obejmują 11 działów:
użytkowanie gruntów; powierzchnia zasiewów i inna;
zwierzęta gospodarskie; nawożenie; ochrona roślin; budynki gospodarskie; ciągniki,
maszyny i urządzenia rolnicze; działalność gospodarcza;
struktura dochodów; aktywność ekonomiczna; chów i
hodowla ryb. Dane zbierane
w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 dotyczą zasadniczo
stanu w dniu 1 czerwca 2020
r., jednak część z nich zawierać
będzie odniesienie do 12 miesięcy poprzedzających tę datę.
Zgodnie z ustawą udzielenie
informacji jest obowiązkowe.

Roman Szymański

Otwarcie Placu Zabaw

m Kościan

Zakończyła się modernizacja
placu zabaw przy ul. Powstańców Wielkopolskich, która
została zrealizowana przez
Samorząd Miasta Kościana.
Teren został podzielony na
dwie strefy: rekreacyjną oraz
sportową. Wydzielono boisko
trawiaste o wymiarach 30 x 15
metrów, które służyć będzie
dzieciom jak i również młodzieży do gier zespołowych.
Pod nawierzchnią zainstalowany został system nawadniania,
a wokół pola gry zamontowano
także piłkochwyty. Na placu
zabaw wymienione zostały
urządzenia zabawowe dla
najmłodszych. Obiekt został wyposażony w 6 nowych

urządzeń oraz 4 ławki i kosze
na śmieci. Koszt inwestycji
to około 145 tysięcy złotych.
Obiekt ten powstał z myślą o
dzieciach i młodzieży, niech
czas spędzony w tym miejscu
przyniesie im wiele radości –
podkreślił Burmistrz Miasta

Kościana Piotr Ruszkiewicz,
oficjalnie otwierając plac zabaw. Na zakończenie odbył się
pokaz piłkarski w wykonaniu
juniorów młodszych Akademii
Piłkarskiej Obra 1912 Kościan
pod kierunkiem trenera Dawida Ratajczaka.

W szpitalu będzie mammogrf
m Kościan
Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Zdrowotnej w Kościanie zakupi nowy mammograf.
Szpital pozyskał środki na ten
cel od Ministerstw Zdrowia w
ramach Narodowej Strategii
Onkologicznej z programu
„Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”. – Z
sukcesem wzięliśmy udział w
ogłoszonym przez ministerstwo konkursie ofert. Było
kilka warunków, które musieliśmy spełnić, m.in. w 2019
roku musieliśmy w ramach
,,Programu profilaktyki raka
piersi” finansowanego przez
Narodowy Fundusz Zdrowia

przeprowadzić co najmniej
1500 badań mammograficznych. My rocznie wykonujemy
około 2400 badań, na które
zapraszamy wszystkie panie
w wieku 50 -69 lat – wyjaśnia
W. Maćkowiak – dyrektor SP
ZOZ w Kościanie.
Sukces szpitala jest tym
większy, że wniosków do
ministerstwa wpłynęło 39,
a kościański szpital znalazł
się wśród 12, które otrzymają wsparcie. – Środki, które
udało się pozyskać to 600 tys.
złotych brutto. Wszystkie musimy przeznaczyć, zgodnie z
zasadami konkursu, na zakup
mammografu. Szacujemy, że
inwestycja ta będzie kosztowała około 800 tys. złotych. Po-

zostałą kwotę szpital pokryje
z własnych pieniędzy – dodaje
dyrektor Maćkowiak.
Będzie to trzeci mammogrf
w kościańskim szpitalu. Ten,
który służy pacjentom obecnie
jest używany 10 lat. Zgodnie
z warunkami konkursu Ministerstwa Zdrowia, będzie
on musiał być wyłączony z
eksploatacji. Nowe urządzenie,
które zostanie zakupione najpóźniej w październiku tego
roku będzie w pełni cyfrowe.
Nowy mammograf, który jak
przypuszcza dyrektor szpitala
posłuży przez kolejnych 10
lat zostanie uruchomiony pod
koniec tego lub na początku
przyszłego roku.
BARTOSZ JANKOWSKI

Nowa droga w Szczodrowie
m Kościan
Zakończyła się powiatowa
inwestycja w Szczodrowie.
Na realizację przebudowy
drogi powiatowej – Kościan
– Kokorzyn w miejscowości
Szczodrowo - z Funduszu
Dróg Samorządowych Powiat
Kościański pozyskał kwotę
ponad 934 tysięcy złotych.
Łączny koszt przebudowy
kilometrowego odcinka drogi
wyniósł ponad 1 milion 868
tys. złotych. Z budżetu powiatu
na inwestycje przeznaczono
ponad 467 tysięcy złotych.
Drugą połowę wkładu własnego Powiatu współfinansowała
Gmina Kościan.
W ramach przebudowy - na
całej długości - jezdnia została poszerzona do 6 metrów.
Wybudowano chodnik oraz
kanalizację deszczową. Wymalowano dwa przejścia dla

pieszych, a jedno, wyniesione,
wybudowano. Dla bezpieczeństwa w ruchu powstały także
dwie zatoki parkingowe do
równoległego parkowania.
Utwardzono zjazdy do posesji,
ponadto wymieniono oznakowanie pionowe i wprowadzono
oznakowanie poziome grubo-

warstwowe.
Umowa na dofinansowanie
przebudowy drogi w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych została zawarta w
ubiegłym roku. Przebudowę
wykonała Firma Usługowo –
Handlowa Jacek Malepszy z
Leszna.

Odsłonięcie w Sierpowie kapliczki
m Kościan
Starosta Kościański, Henryk
Bartoszewski, wraz z Iwoną
Bereszyńską, Przewodniczącą
Rady Powiatu Kościańskiego
wziął udział w uroczystości
poświęcenia i odsłonięcia
odrestaurowanej w Sierpowie
kapliczki poświęconej Matce
Bożej Góreckiej i św. Wojciechowi. Uroczystość odbyła się
w niedzielę 9 sierpnia 2020
roku. Kapliczkę w 1927 roku
ufundowało z podziękowaniem za wolność Ojczyzny
Towarzystwo Robotników
Katolickich z parafii św. Wojciecha w Poznaniu.
Miejsce jej postawienia
nie było przypadkowe. Jest to
pierwsze miejsce skąd pielgrzymi widzieli wieżę Kościo-

ła Matki Bożej Pocieszenia w
Górce Duchownej. Odtąd było
to tradycyjne miejsce postoju
pielgrzymów.
Kaplica wymagała renowacji, a jej otoczenie oczyszczenia i posprzątania oraz
nasadzenia nowej zieleni. Koordynatorem tych działań był
Zbigniew Franek, a środki na
realizację zadania pozyskano
m.in. od prywatnych osób oraz

z dotacji w ramach Konkursu
Lokalny Fundusz Małych Inicjatyw, ze środków Programu
Fundusz Inicjatyw obywatelskich na lata 2014- 2020.
Stowarzyszenia CENTRUM
ROZWOJU Gminy Kościan.
Remont wsparła także Gmina
Śmigiel.
W pracę zaangażowali się
mieszkańcy Sierpowa, poświęcając wolny czas na najcięższe
prace remontowe. Ufundowane przez mieszkańców rośliny
w znaczący sposób poprawiły
wygląd zaniedbanej do tej
pory kapliczki.
Wśród zaproszonych gości,
poza mieszkańcami Sierpowa
byli m.in. przedstawiciele
władz Gminy Śmigiel oraz
księża z Górki Duchownej i
Radomicka. BARTOSZ JANKOWSKI
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Rajd motocyklowy na trasie Słowacja, Węgry, Rumunia
Rajd motocyklowy im. Konstantego Zahorowskiego i Mikołaja Tyszkowskiego, który trwał od 30 lipca do 9 sierpnia 2020 r. relacjonuje Iwona Michałek
Trasa – Słowacja, Węgry, Rumunia ( planowaliśmy przejechać także przez Ukrainę, ale ze
względu na wprowadzone przed
naszym wyjazdem przepisy na
Ukrainie związane z epidemią
koronawirusa musieliśmy zrezygnować).
Liczba uczestników – 23 osoby, 21 motocykli + bus z lawetą.
Miejscem zbiórki do którego
przyjechali uczestnicy rajdu
był Przeworsk. Jak zawsze rajd
rozpoczęliśmy od mszy św. z
naszym stowarzyszeniowym
sztandarem, który towarzyszy
nam podczas ważnych uroczystości.
Przejechaliśmy przez Słowację i kawałek Węgier lokalnymi drogami, mijając wsie
i miasteczka. Nie było łatwo,
ponieważ było bardzo gorąco.
Trzeba przyznać, że niektóre
drogi lokalne są słabe - asfalt
stary i sporo dziur. Na granicy
węgiersko-rumuńskiej sprawdzali nam dowody osobiste, ale
wjechaliśmy bez problemu do
Rumunii. Z Satu Mare przez
góry odwiedziliśmy tzw. wesoły cmentarz w miejscowości
Sapanta, na północy Rumunii
tuż przy granicy z Ukrainą.
Cmentarz wyjątkowy, ponieważ
stanowią go kolorowe, drewniane nagrobki, na których
wyrzeźbione są scenki z życia
pochowanych tam mieszkań-

ców wioski, często opatrzone
dowcipnymi wierszykami mówiącymi o zmarłych.
Jesteśmy wszyscy zauroczeni
Rumunią! Zupełnie niewiarygodne jak ten kraj się zmienił.
Na wsiach jest dużo nowych
domów i wiele się buduje. Wiele
dróg lokalnych jest w remoncie.
Często jechaliśmy przez kilkadziesiąt kilometrów drogami w
czasie remontu, czyli trzeba było
przejechać przez nawiezione kamienie i piach - nie było łatwo.
Na wsi można spotkać jeszcze
furmanki zaprzężone w konie i
spotkaliśmy panią, która kosiła
kosą łąkę (koledzy próbowali
koszenia i okazało się, że nie jest
to wcale łatwe). Wieś rumuńska
pachnie f loksami, różami i
świeżym chlebem (przejeżdżając przez wioski poczuliśmy kilka razy znajomy zapach świeżo
pieczonego chleba).
Odwiedziliśmy na terenie
monastyru Zespół Klasztorny
w Barsanie i bardzo ważne dla
nas miejsce w Kyrlibabie, gdzie
znajduje się mogiła polskich
legionistów z 1915 r., tam pokłoniliśmy się polskim żołnierzom,
zapaliliśmy znicze, złożyliśmy
kwiaty i odśpiewaliśmy Mazurek Dąbrowskiego.
Nowy Soloniec na Bukowinie Rumuńskiej to ważne
miejsce dla rumuńskiej Polonii. Tam spotkaliśmy obecną

Poseł na Sejm w Rumunii
z ramienia Polonii Victorię
Longher i jej męża Gerwazego,
który był przez 14 lat Posłem, a obecnie jest prezesem
Związku Polaków w Rumunii.
Odwiedziliśmy kopalnię soli w
Kaczykach, którą zbudowali
sprowadzeni w 1791 roku Polacy. W Rumunii mieszka ok.
7 tys. Polaków i jest łącznie
7 Domów Polskich. Ci, którzy tutaj mieszkają są bardzo
zaangażowani – znakomicie
mówią w języku polskim,
podtrzymują polskie tradycje
i działają w zespołach tanecznych, teatralnych itp.
Warto było zobaczyć wpisane
na listę światowego dziedzictwa
UNESCO Monastyr Humor i
Monastyr Voronet pokryte w
środku i na zewnątrz malowidłami.
Przejechaliśmy przez Kanion
(Przełom) Bicaz, czyli wąwóz,
który ma około 8-9 km długości,
a jego ściany są bardzo wysokie
i strome oraz przez jedną z
najbardziej malowniczych tras
w Europie, czyli Drogę Transfogarską mającą ok. 150 km długości. W najwyższym punkcie
osiąga ona 2058 metrów n.p.m.
W części południowej, przy
trasie znajdują się liczne atrakcje, m.in. tunel zamknięty od
października (lub listopada) do
kwietnia (lub maja), z powodu

Budowa ronda Rataje
Wojewoda Wielkopolski
Łukasz Mikołajczyk podpisał decyzję o zezwoleniu
na realizację inwestycji
drogowej polegającej na
rozbudowie skrzyżowania
dróg wojewódzkich nr 196
i 433 z drogą powiatową
nr 5763P (rondo Rataje w
Poznaniu).
Inwestor, którym jest Prezydent Miasta Poznania – zamierza skorygować funkcjonowanie układu komunikacyjnego w rejonie ronda poprzez
rozbudowę ulic Bolesława
Krzywoustego, Jana Pawła II
i Ludwika Zamenhofa.
Inwestycja obejmuje przede
wszystkim rozbudowę ronda Rataje o dodatkowe pasy
dla pojazdów skręcających
oraz przebudowę i rozbudowę
skrzyżowań: ul. Bolesława
Krzywoustego z ul. Serafitek,
ul. Ludwika Zamenhofa z ul.

Józefa Piłsudskiego, ul. Jana
Pawła II z ul. Św. Rocha, ul.
Jana Pawła II z ul. Kórnicką.
Decyzji wojewody został
nadany rygor natychmiastowej
wykonalności, w związku z
czym inwestor uprawniony
jest do rozpoczęcia wszelkich
robót budowlanych. - Szybkie
rozpoczęcie prac podyktowanie jest koniecznością poprawy
bezpieczeństwa wszystkich
użytkowników ruchu drogowego – mówi wojewoda
Łukasz Mikołajczyk.
W ramach inwestycji przewidziano również budowę
pasów autobusowo-tramwajowych i przebudowę zjazdów publicznych na drogi
wewnętrzne. Wzdłuż ulic inwestor zamierza budowę bądź
przebudowę ciągów pieszych,
ścieżek rowerowych, zjazdów do posesji przyległych,
przystanków autobusowych,
tramwajowych i tramwajo-

wo-autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą z
zakresu małej architektury.
W rejonie dworca autobusowego Rondo Rataje zlokalizowano także stanowiska
postojowe dla rowerów. Zasięg prac budowlanych wprowadza konieczność budowy
i przebudowy pozostałych
elementów infrastr uktur y
- torowiska tramwajowego,
kanalizacji deszczowej, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia
drogowego, sieci trakcyjnej
oraz przebudowy kolizji sanitarnych, energetycznych i
teletechnicznych.
Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020, przy czym
łączna planowana wartość
wynosi prawie 152 mln zł.
Marcin Karpiński

Do wielkopolskich samorządów trafi 526 mln zł.
Od poniedziałku 27 lipca
startuje nabór wniosków w
ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Minimalne bezzwrotne dofinansowanie to pół miliona
złotych, a maksymalne
sięga blisko 100 mln zł. Do
wielkopolskich samorządów
z ogólnopolskiej puli 6 mld
zł trafi aż 526 mln.
Premier Mateusz Morawiecki
już zapowiedział zwiększenie
kwoty w skali kraju z 6 do 12
mld zł, co oznacza, że dofinansowania dla samorządów będą
mogły być jeszcze wyższe.
W piątek 24 lipca w Monitorze Polskim pojawiła się
uchwała Rady Ministrów,
która określa zasady rozdziału
i przekazywania wsparcia na
inwestycyjne zadania dla samorządów. Dotacje sięgną od
500 tys. zł do 93 mln zł. Kluczowym elementem programu

jest wsparcie takich inwestycji,
jak remonty szkół i przedszkoli, inwestycje wodociągowe,
kanalizacyjne czy drogowe.
W Wielkopolsce rządowe
wsparcie trafi do 4 miast na
prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin. – Celem
rządu premiera Mateusza
Morawieckiego jest utrzymanie wysokiego poziomu inwestycyjnego w samorządach,
które z powodu COVID-19
chcą rezygnować z niektórych
działań, np. w kwestii planowanych inwestycji. Ponad pół
miliarda wpłynie na konta
wielkopolskich samorządów
na przełomie sierpnia i września. Kolejne dobre wieści
są takie, że to nie koniec
wsparcia, a premier Mateusz
Morawiecki zapowiedział
uruchomienie następnej puli
6 mld zł w skali kraju – tłumaczy wojewoda wielkopolski
Łukasz Mikołajczyk.

W Wielkopolsce z 526 mln
zł największe wsparcie trafi do
miasta Poznania (93,5 mln zł)
i powiatu poznańskiego (74,8
mln zł). Wśród wielkopolskich
miast Kalisz otrzyma 8,2 mln
zł, Leszno 9,9 mln zł, Konin
10,1 mln zł, Września – 12,1
mln zł, Jarocin – 7,6 mln zł,
Ostrów Wlkp. – 6,9 mln zł,
Piła – 6,5 mln zł, Swarzędz –
6,2 mln zł, Mosina – 6,2 mln
zł, Rawicz – 4,8 mln zł, Czerwonak – 4,7 mln zł, Kościan
– 4,2 mln zł, Pleszew – 4,2 mln
zł, Tarnowo Podgórne – 3,8
mln zł, Kórnik – 3,8 mln zł,
Kostrzyn – 3,8 mln zł, Kępno
– 3,6 mln zł, Czempiń – 3 mln
zł, Śrem – 3 mln zł czy Międzychód – 2,5 mln zł. Wnioski
można składać w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim
od poniedziałku 27 lipca na
adres elektronicznej skrzynki
podawczej.
Tomasz Stube

opadów śniegu i porywistych
wiatrów.
Transalpina zrobiła na nas
ogromne wrażenie. Liczy 148,2
km długości i jest najwyżej
położoną drogą w Rumunii,
bowiem na przełęczy Urdele
osiąga wysokość około 2150 m
n.p.m. Droga łączy wieś Ciocadia nieopodal Novaci w Oltenii
z Sebeșem w Siedmiogrodzie
(Transylwanii), przecinając
z południa na północ główny
grzbiet gór Parâng (drugie pod
względem wysokości pasmo
górskie rumuńskich Karpat) w
Karpatach Południowych. Ze
względów militarnych Transalpina została rozbudowana
przez Niemców w czasie I wojny
światowej, jednak była bardzo
rzadko używana. Dlatego król
Rumunii Karol II Hohenzollern-Sigmaringen podjął decyzję
o budowie strategicznej drogi
dla artylerii, przemieszczającej
się pomiędzy Wołoszczyzną i
Transylwanią. Po uroczystym
otwarciu w 1939 roku, Transalpinę zaczęło nazywać szlakiem
królewskim. Jechaliśmy przez
niezliczoną ilość tzw. agrafek,
a wiało ogromnie, temperatura
tylko 10 stopni.
Odwiedziliśmy piękne miasta Rumunii – Braszów podobno założony przez Krzyżaków,
gdzie krzyżowały się szlaki
handlowe z Europy Zachodniej

do Imperium Osmańskiego
z tzw. czarnym kościołem i
piękną starówką, Victorię w
Siedmiogrodzie i Craiovą,
miasto założone przez Daków, w którym 20 września
1939 roku marszałek Polski
Edward Rydz-Śmigły wydał
swój ostatni rozkaz do żołnierzy Wojska Polskiego. W 1939
r. przebywał w w Craiovej
internowany prezydent Polski
Ignacy Mościcki. Przy granicy
rumuńsko-węgierskiej zwiedziliśmy miasto Oradea, którego
początki datuje się na XI wiek
i było jednym z ważniejszych
grodów Królestwa Węgier.
Z węgierską Polonią spotkaliśmy się w Istvanmajor, w gminie
Emöd. W 1943 roku większość
mieszkańców wsi Derenk, na
dzisiejszym pograniczu Węgier
i Słowacji przesiedlono do miejscowości Istvanmajor - Emod
w pobliżu Miszkolca, w której
Polacy żyją do dziś. W Domu
Polskim zostaliśmy przyjęci
przez miejscowego burmistrza
i przedstawicieli potomków
Polaków. Poczęstowano nas
pysznymi gołąbkami w kapuście kiszonej z wędzonką a na
wieczór winem z miejscowych
„piwniczek”.
W drodze powrotnej pojechaliśmy do miejscowości Lendak
na Słowacji, na grób Wojciecha
Halczyna, który w roku 1919

włączył się w działalność Narodowego Komitetu Obrony
Spisza, Orawy, Czadeckiego i
Podhala. Wraz z Piotrem Borowym z Orawy, ks. Ferdynandem Machayem i Kazimierzem
Rouppertem wziął udział - jako
delegat Spiszu - w paryskiej
konferencji pokojowej.
Zakończyliśmy rajd w Niedzicy w Polsce. Prezes Stowarzyszenia Rafał Lusina podsumował rajd a my, uczestnicy
opowiadaliśmy o swoich wrażeniach. Przeżyliśmy 10 wspaniałych dni, przejechaliśmy
3500 km (nie licząc dojazdu do
domów) bardzo wymagającymi
technicznie trasami - były drogi
z dobrym asfaltem i z dziurami,
były też drogi szutrowe i wysypane kamieniami. Pokonaliśmy
tysiące zakrętów. Odwiedziliśmy Polaków w Bukowinie
Rumuńskiej i na Węgrzech.
Wszędzie spotkaliśmy się z
ogromną gościnnością. Rumunia, na której spędziliśmy
najwięcej czasu bardzo nas pozytywnie zaskoczyła. Dużo tam
się dzieje - powstają nowe drogi
i domy. Karpaty Rumuńskie
są piękne i warte zobaczenia.
Atrakcyjne miejsca znajdą tam
Ci, którzy lubią las i wodę oraz
Ci, którzy odpoczywają aktywnie na przykład pokonując
Transfogarską lub Transalpinę.
Warto odwiedzić Rumunię!

75. Festiwal Chopinowski
w Dusznikach
Międzynarodowy Festiwal Chopinowski jest
najstarszym na świecie
nieprzerwanie działającym
festiwalem pianistycznym
i zarazem najstarszym
polskim festiwalem muzycznym. Jego początki sięgają
1946 roku, kiedy to chcąc
uczcić 120-lecie pobytu Fryderyka Chopina w Dusznikach-Zdroju, zorganizowano pierwszą edycję.
Inicjatorem był Ignacy Potocki, a gwiazdami Zofia Rabcewicz i Henryk Sztompka,
którzy w tamtych czasach byli
jednymi z najlepszych polskich
pianistów. Festiwal trwał dwa
dni. Obecnie dyrektorem artystycznym jest Piotr Paleczny, a
sierpień w Dusznikach-Zdroju
jest świętem muzyki, które
przyciąga do miasta tysiące
melomanów z całego świata.
W związku z pandemią tegoroczna edycja 75. Jubileuszowego Festiwalu odbyła się w
nieco skromniejszej formie w
terminie 7-15 sierpnia 2020,
chociaż w tym roku sala w
Teatrze Zdrojowym została
powiększona o namiot z dodatkowymi miejscami dla
widowni. Wszystko po to, żeby
sprostać obostrzeniom związa-

nym z pandemią Covid-19. Wg.
organizatorów wszystkie konieczne wymagania oraz ograniczenia były respektowane, co
powinno zagwarantować pełne
bezpieczeństwo publiczności
i artystów. Spośród artystów
biorących udział w 75. Międzyna rodowym Festiwalu
Chopinowskim, w tym roku
dominowali Europejczycy.
Melomani mogli uczestniczyć w dwóch koncertach
dziennie. O godzinie 16 występowali w godzinnych recitalach, bez przerwy, młodzi
Polscy pianiści, którzy reprezentują nasz kraj w Międzynarodowych Konkursach
Chopinowskich. O godzinie
20 melomani mieli możliwość

wysłuchania bardziej doświadczonych i uznanych artystów.
Wśród nich wystąpili m.in.
Julianna Awdiejewa, laureatka
Międzynarodowego Konkursu
Pianistycznego im. Fryderyka
Chopina w 2010 roku, oraz
Kevin Kenner i Aleksander
Gawryluk, który zawsze ciepło
przyjmowany jest w Dusznikach-Zdroju. Ze względu na
epidemię po raz pierwszy od
1968 roku nie było wieczornego „Nokturnu”, z uwagi, że
taki typ koncertu w obecnej
sytuacji byłby niemożliwy do
zrealizowania. Kolejny raz,
jak co roku, tu byłem i w tej
wspaniałej „uczcie muzycznej” – uczestniczyłem…
Roman Szymański

Trwa postępowanie administracyjne w sprawie
inwestycji w Stobnicy
Wojewoda wielkopolski 14
sierpnia br. zawiadomił o
wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
stwierdzenia nieważności decyzji starosty obornickiego
dotyczącej pozwolenia na
budowę obiektu mieszkalnego
i gospodarczego na obszarze chronionym Natura 2000
Puszcza Notecka. Wniosek
w tej sprawie złożył do woje-

wody prokurator okręgowy w
Poznaniu.
Pełna dokumentacja dotycząca decyzji starosty obornickiego wpłynęła do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 13 sierpnia br., co
pozwoliło na przystąpienie do
merytorycznej oceny sprawy i
zawiadomienie stron o wszczęciu z urzędu postępowania
administracyjnego, którego

zakończenie planowane jest
na 14 września br.
Po dokonaniu pełnej merytorycznej oceny sprawy, jeszcze przed wydaniem decyzji
kończącej,
rozstrzygnięta zosta nie
kwestia ewentualnego wstrzymania wykonalności decyzji.
Obecnie nie jest możliwe określenie ostatecznego wyniku we
wskazanej sprawie.
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Dezinformacja o chuligańskim wyczynie Michała Sz.
radiowe są bowiem ustawowo
zobowiązane do tego, żeby
rzetelnie informować swoich
widzów o relacjonowanych
zdarzeniach.

„Nie był problemem, bo oni
są bardzo dobrze przeszkoleni, by nie reagować”
– w ten sposób Michał Sz.
pseud. „Margot” opisywał
w rozmowie z dziennikarką
Newsweeka okoliczności
ataku na Pana Łukasza.
Aktywiści uzbrojeni w noże
wybiegli i nie tylko z furią
fizycznie zaatakowali kierowcę furgonetki oklejonej
materiałami kampanii
„Stop pedofilii”, ale również zdewastowali samochód należący do Fundacji
Pro – Prawo do życia.
Ponad miesiąc później to właśnie Michał Sz. i jego dziewczyna sprofanowali słynną
figurę Chrystusa niosącego
krzyż na Krakowskim Przedmieściu, o czym pisałem Panu
w ubiegłym tygodniu.
W obu sprawach ofiar y
przemocy i wandalizmu otrzymały profesjonalne wsparcie
naszych prawników.
Ponieważ wbrew wszelkiej
logice część mediów i polityków przedstawiła Michała Sz.
jako pokojowego aktywistę
„aresztowanego za poglądy”. Było to możliwe dzięki
bezprecedensowej kampanii
dezinformacyjnej, w której pomijano przyczynę zatrzymania
mężczyzny, a niektóre media
opisywały sprawcę przemocy
jako… ofiarę pobicia.
Tymczasem Michał Sz. trafił
do aresztu jak pospolity chuligan, z powodu postępowania
o – dowiedzione nagraniem
wideo - pobicie wolontariusza
pro-life Pana Łukasza! To sąd
uznał, że dla dobra postępowania należy zastosować w
tej sprawie tymczasowe aresztowanie. Prawnicy Ordo Iuris
są obecni na każdym etapie
tej sprawy.
Ta sytuacja w szczególnie
dobitny sposób pokazuje, o
co toczy się walka w polskiej
przestrzeni publicznej. Gdy
nasi prawnicy podejmują starania, by ukarano sprawcę poważnych przestępstw, wsparci
przez media i polityków zwolennicy chuligana organizują
wiec pod znamiennym hasłem
„Rozp… w końcu to państwo
prawa!”.
Wyraźnie widać, jak niezbędne jest stanowcze działanie w obronie rzeczywistych
ofiar i wolności mówienia
prawdy o ideologii LGBT i jej
groźnych żądaniach.
Dlatego każda ofiara aktywistów LGBT oraz wspierających ich chuliganów może
liczyć na naszą pomoc, równie
systematyczną i rzetelną jak ta
udzielona Panu Łukaszowi. Już
dzisiaj nie tylko Pan Łukasz,
ale także inne ofiary tych
skrajnych środowisk — Zuzanna Wiewiórka czy Jan Bienias
cieszą się ochroną prawną
prawników Ordo Iuris.
Nie pozostawiamy też bez
reakcji fali kłamstw, która
przetoczyła się przez media.
O oczywistych manipulacjach
zawiadamiamy KRRiTV.
Od kilku dni przez media
przetacza się fala dyskusji na
temat zatrzymania Michała Sz.
występującego publicznie jako
„osoba niebinarna (nie kobieta!)” o pseudonimie „Margot”.
Młody mężczyzna używający żeńskich zaimków wraz
ze swoją dziewczyną Zuzanną
Madej ps. „Łania” to główne
twarze „radykalnego, queerowego i feministycznego kolektywu Stop bzdurom”.
„Kolektyw” na swojej profesjonalnie wykonanej stronie
internetowej kreuje się jako
oddolny ruch — przedstawia
się jako „nieformalna grupa
studentek i studentów, uczniów

liceów i szkół podstawowych”,
która sprzeciwia się „ograniczeniu naszego prawa do wiedzy o naszych ciałach”. W tym
celu publikuje „opracowania”
wyśmiewające aktywność organizacji broniących rodziny,
a swoim sympatykom wysyła
za darmo m.in. setki wlepek,
życząc m.in. „wesołego wandalizmu”.
Z autoprezentacji wynika,
że aktywiści są zwolennikami
przymusowej edukacji seksualnej w bardzo wulgarnej
wersji. Wprost opowiadają się
za ograniczeniem prawa rodziców do wychowania swoich
dzieci: „Wiedzę o seksualności
młode osoby powinny dostawać ze sprawdzonego, ale zewnętrznego źródła – tak, żeby
żaden dorosły nie był w stanie
okłamać twojego dziecka”, a
rodzinę traktują jako źródło
seksualnego molestowania
„Nie możemy zostawiać edukacji seksualnej tylko w rękach
rodziców, skoro to właśnie oni
mogą okazać się oprawcami”.
Przemoc symboliczna
To jednak ta bardziej cywilizowana twarz grupy. Aktywiści
ze Stop bzdurom piszą o sobie
tak: „od reszty grup LGBTQ+
w Polsce wyróżniają nas nasze
bezczelne mordy, bezkompromisowość i metody,o których
nie śni się ani TVP.info, ani
reszcie patoprawicy”.
Niestety, poznaliśmy bliżej
owe „metody”. Podczas ubiegłorocznych parad LGBT to
właśnie Michał Sz. „Margot”
przyłączał się do osób parodiujących w obsceniczny sposób
katolicką procesję, a na marszu
w Płocku niósł obraz ze sprofanowanym wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej,
której złoty nimb zastąpiono
sześciobarwnym logotypem
ruchu LGBT.
Agresja fizyczna
Szczyt agresja aktywistów
osiągnęła jednak 27 czerwca
przy ul. Wilczej. Gdy przejeżdżała tamtędy furgonetka,
agresorzy na czele z Michałem
Sz. zablokowali jej przejazd.
Nagranie z tego zdarzenia,
które upubliczniono w sieci,
nie pozostawia wątpliwości –
zaatakowany pan Łukasz nie
odpowiada przemocą na przemoc. Napastnicy obrzucają
go wulgarnymi wyzwiskami,
a potem najpierw próbują go
dusić, a następnie przewracają
na chodnik i uderzając, usiłują
wyrwać mu telefon zawierający nagranie z przebiegu ataku.
W rozmowie z Renatą Kim z
Newsweeka powiedzą później,
że nie mieli oporów przed
pobiciem niewinnego człowieka, bo wiedzą, że prolajferzy
są „przeszkoleni”, by się nie
bronić.
Po fizycznej agresji na kierowcę przystępują do dewastacji furgonetki – tną plandekę z
materiałami kampanii „Stop
pedofilii”, zrywają lusterka,
dziurawią opony, odrywają ta-

blicę rejestracyjną, uszkadzają
kamerę cofania.
To kolejny atak, który przypuszczono na furgonetkę informującą o szczegółach permisywnej edukacji seksualnej.
Napaści przybierają na sile
mimo jasnego rozstrzygnięcia
Sądu Okręgowego w Gdańsku.
Nie miał on wątpliwości, że
cytowane na plandece samochodu hasła odzwierciedlają treść standardów WHO,
które zawierają postulat, by
uczyć „4-latki o masturbacji”,
„6-latki o wyrażaniu zgody na
seks”, a „9-latki o pierwszych
doświadczeniach seksualnych
i orgazmie”. Sąd potwierdził
też, że aktywiści ruchu politycznego LGBT propagują wprowadzenie tych treści
do placówek edukacyjnych i
twierdzenie to jest oparte na
prawdzie.
Pomagamy prawdziwej
ofierze nienawiści
Oczywiście natychmiast przystąpiliśmy do postępowania w
tej sprawie jako pełnomocnicy
Pana Łukasza. Michał Sz.
został zatrzymany wkrótce
po tym zdarzeniu i usłyszał
zarzuty chuligańskiego stosowania przemocy wobec
pokrzywdzonego i dokonania
uszczerbku na zdrowiu oraz
zniszczenia mienia. Prokuratura wnioskowała o areszt do
Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, jednak sąd
początkowo nie uwzględnił
tego wniosku i zastosował
wobec aktywisty poręczenie
majątkowe i policyjny dozór.
Prokurator złożył zażalenie
na postanowienie Sądu o nieuwzględnieniu wniosku, dowodząc, że w tej sprawie realne
jest zagrożenie mataczeniem w
śledztwie (m.in. z uwagi na
udział w przestępstwie wielu
osób). Ostatecznie w miniony
piątek Sąd Okręgowy podzielił
argumentację prokuratury i zastosował 2-miesięczny areszt
dla podejrzanego.
Manipulacje
ideologów LGBT
Ponieważ w okresie między
obiema decyzjami Michał Sz.
sprofanował również warszawskie pomniki na czele z figurą
Chrystusa na Krakowskim
Przedmieściu, umieszczając
na nich flagę i obraźliwe hasła, aktywiści skrajnej lewicy
postanowili wykorzystać ten
fakt, by przedstawić go jako
osobę prześladowaną za swoje
życiowe wybory i przekonania.
To pozwoliło im skrzyknąć
spory tłum, by utrudnić policji
przeprowadzenie aresztowania
Michała Sz. pod siedzibą Kampanii przeciwko Homofobii.
To tam padały skandaliczne
hasła, z których najłagodniejsze przywołałem we wstępie
listu do Pana.
Ostatecznie sytuacja zrobiła
się na tyle niebezpieczna, że
policja zatrzymała mężczyznę
nie na Solcu, ale na Krakowskim Przedmieściu. Zatrzy-

mano również blisko 50 innych
osób, które znieważały i atakowały funkcjonariuszy Policji
oraz policyjny samochód.
Szokujące reakcje polityków i unijnych urzędników
Relacje z tych wydarzeń pełne były manipulacji – mimo
dowodów w postaci szeregu
nagrań wulgarni i agresywni
aktywiści na czele z Michałem
Sz. byli przedstawiani jako
bezbronne ofiary.
Przyznam, że byłem zszokowany, gdy czytałem takie
komentarze jak Włodzimierza
Czarzastego, który ubolewał,
że „Margot” jest w areszcie
„za poglądy za własne zdanie,
za niezależność, za prawo
do bycia sobą”, choć został
on aresztowany za pospolite
przestępstwa. O prawdziwej
ofierze, czyli wolontariuszu
pro-life, który rzeczywiście
został zaatakowany za poglądy, politycy lewicy oczywiście
milczeli.
Głos w sprawie rzekomo
prześladowanego aktywisty
LGBT zabrała również komisarz ds. praw człowieka
Rady Europy, Dunja Mijatović,
która powielając fake newsy,
zaapelowała na Twitterze o
uwolnienie „Margota”, twierdząc, że zatrzymanie uderza
w jego prawa obywatelskie.
Zignorowała przy tym całkowicie podstawowe standardy
niezależnego sądownictwa,
które każą respektować orzeczenia sądów.
Wojna informacyjna
Reakcje unijnych urzędników i polskich polityków są
oburzające – pokazują jak w
soczewce, że znaleźliśmy się
w epicentrum wojny informacyjnej.
Dobrze podsumował to dr
Tymoteusz Zych w wywiadzie
telewizyjnym, gdy stwierdził,
że mamy w tej sprawie dwa
wyraźnie zarysowane porządki: „z jednej strony mamy
porządek imaginacji, z drugiej
– porządek faktów”. W tym
drugim mamy do czynienia
z lewicowym bojówkarzem,
chuliganem, który bije niewinnego człowieka na ulicy,
w biały dzień, wiedząc, że
nie poniesie konsekwencji, bo
działacze pro life są szkoleni w
taki sposób, aby nie reagować
agresją na agresję. W porządku
imaginacji te fakty są pomijane, a na pierwszy plan wysuwana jest fałszywa narracja
o zatrzymaniu człowieka za
poglądy.
Najbardziej raziły te relacje medialne, które nie tylko
zafałszowywały rzeczywistość, ale wręcz przedstawiały
sprawcę pobicia jako ofiarę.
Nie mieliśmy wątpliwości, że
dla obrony dobrego imienia
rzeczywiście pokrzywdzonego
i prawdy w życiu publicznym
konieczne jest złożenie skargi
w tej sprawie do Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji –
wszystkie stacje telewizyjne i

RPO po stronie
sprawcy przemocy
Autorytet swojego urzędu do
obrony aktywistów skrajnej
lewicy, nawet jeśli sięgają oni
po przemoc fizyczną, po raz
kolejny zaangażował również
Rzecznik Praw Obywatelskich.
Adam Bodnar nie zainteresował się sytuacją Pana
Łukasza, za to zlecił kontrolę
warunków, jakie w płockim
areszcie śledczym ma zatrzymany Michał Sz. Jak relacjonowało biuro RPO, rozmowa z
zatrzymanym pozwoliła m.in.
na wskazanie „konieczności
wystąpienia do dyrektora jednostki z prośbą m.in. o dietę
wegańską”.
Napady na obrońców życia
i rodziny stają się codziennością
Tymczasem prawdziwe ofiary
przemocy motywowanej nienawiścią, której podłożem jest
ideologia, mogą liczyć tylko na
naszą pomoc.
Jest ona tym bardziej potrzebna, że atak na kierowcę
furgonetki to kolejna taka
napaść w ostatnim czasie.
Nie mogąc sądownie zakazać
Fundacji informowania o zagrożeniach związanych z permisywną edukacją seksualną,
aktywiści LGBT chcą narzucić
swoją wolę za pomocą serii
chuligańskich ataków, niszcząc mienie i próbując zastraszyć kierowców furgonetek.
Niestety, coraz częściej
posuwają się również do
przemocy fizycznej.
Przypomnę, że do chwili pobicia Pana Łukasza przy Wilczej
ofiarą najpoważniejszego ataku padł kilka miesięcy temu
inny wolontariusz tej samej
fundacji – pan Jan Bienias.
To właśnie on uczestniczył w
zajściu, które odbiło się szerokim echem. Bmw i dwa inne
samochody w niebezpiecznej
akcji zablokowały wówczas
drogę furgonetce jadącej po
warszawskim Ursynowie, a
jeden z mężczyzn, którzy
pojawili się na miejscu, zaczął
wyzywać Pana Jana m.in. od
„śmieci” i używając bardzo
wulgarnych słów, grozić mu
pobiciem.
Również w tym przypadku
interweniowali nasi prawnicy,
zawiadamiając prokuraturę
o możliwości popełnienia
przestępstwa w związku z
groźbami karalnymi, a policję o popełnionych przez
aktywistów wykroczeniach
przeciwko bezpieczeństwu w
ruchu lądowym.
Bierność oznacza eskalację
Wszystkie te wydarzenia to
poważny sygnał ostrzegawczy.
Świadczą one po pierwsze o
tym, że lewicowi radykałowie
już bez żadnych skrupułów
stosują dobrze wypróbowaną
na Zachodzie strategię opartą
na przemocy jako narzędziu w
ideologicznej walce, a nawet
się nią szczycą.
Po dr ugie,
wyraźnie wid z i m y, ż e
ruch LGBT
natychmiast
wykorzystuje narastającą
wo kół
takich
a k-

tów agresji lawinę manipulacji
i przekłamań do budowania
kolejnych mitów. Może w tym
liczyć na wydatne wsparcie
ignorujących prawdę prominentnych polityków i urzędników, a także usłużnych
dziennikarzy, którzy m.in.
celowo przemilczeli wulgarne,
obelżywe wyzwiska, którymi
Michał Sz. obrzucił policjantów, mimo że nagrały je ich
kamery.
Dlatego tak potrzebni są
profesjonalni prawnicy Ordo
Iuris, którzy dzięki wsparciu
Darczyńców Instytutu odważnie staną w obronie zastraszanych obrońców wartości,
nie pozwalając, by bierność
powodowała bezwład aparatu
państwa i bezkarność sprawców, a w przyszłości – dalszą
eskalację przemocy.
Obronimy ofiary nienawiści
Przed nami bardzo ważne
postępowania. Już dziś przygotowujemy się do kolejnych
czynności w procesie dotyczącym napaści Michała Sz.
na kierowcę furgonetki oraz
w drugim – związanym z
profanacją figury Chrystusa
na Krakowskim Przedmieściu. Zaangażowanie naszych
prawników jest konieczne
również w sprawie śledztwa
dotyczącego gróźb karalnych
wobec Jana Bieniasa. Organy
ścigania mają bowiem aktualnie problem z ustaleniem
sprawcy tego przestępstwa.
Wszystkie te sprawy są kluczowe dla obrony nie tylko
wolności słowa, ale przede
wszystkim zdrowia i życia
osób, które mają odwagę
ostrzegać przed ideologicznymi zagrożeniami. Ogromne
znaczenie ma też walka z
dezinformacją, która zalewa
polskie życie publiczne – w
tym poprzez konkretne działania prawne w odpowiedzi na
oczywiste kłamstwa.
To oznacza jednak dla Instytutu konkretne wydatki.
Szacuję, że tylko postępowania
karne w obronie zaatakowanego Pana Łukasza to koszt
ok. 4 000 zł, dalsze etapy postępowania dotyczącego pana
Jana – 3 000 zł, a w sprawie
obrazy uczuć religijnych – ok.
3 000 zł. Każde z kolejnych
postępowań w obronie ofiar
agresji aktywistów LGBT to
średnio 4 000 zł.
Chcemy pomóc wszystkim
potrzebującym pomocy osobom, ale aby było to możliwe,
potrzebujemy pomocy naszych
Darczyńców.
P.S. Mamy do czynienia z eskalacją
przemocy, a bojówkarze skrajnej lewicy
w coraz mniejszym stopniu starają
się ukryć swoją strategię. Wybryki
Michała Sz. wpisują się w coraz częściej
widoczny obraz agresji, której wcześniej
doświadczyli m.in. Jan Bienias i inni kierowcy furgonetki oklejonej materiałami
kampanii „Stop pedofilii” czy Zuzanna
Wiewiórka, której grożono okaleczeniem
i zniesławiano za uratowanie dziecka
przed aborcyjnym zabójstwem. Z Pana
pomocą chcemy wesprzeć wszystkie
osoby, które doświadczyły przemocy
motywowanej ideologicznie. Zależy
nam również, by pomóc każdemu, kto
padł ofiarą kampanii dezinformacyjnych
posuwających się nawet do tego, by
przedstawić sprawcę jako ofiarę.
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Wspomnienie Krzysia filmu
„Szatan z siódmej klasy”
60–lecie śpiewających "Filipinek"
Będąc pod wrażeniem
przemiłego i jakże doniosłego spotkania odbytego w
dniu 27 lipca w Jeżyckim
Centrum Kultury chciałbym się podzielić z Czytelnikami odczuciami dotyczącymi meritum sprawy, a
odnoszącymi się do uroczystych odchodów 60 lecia
pierwszego publicznego
występu Zespołu wokalnego
Technikum Handlowego w
Szczecinie o pózniejszej ( od
1963 r) nazwie Filipinki.
„ Jako długoletni sympatyk i
wielbiciel talentu tych wspaniałych dziewcząt - powiedział
Bogusław Graliński - poczułem się w obowiązku wzięcia
udziału w przedmiotowej Gali,
która miała na celu przechowanie dla przyszłych pokoleń
dorobku tego zespołu istniejącego na przestrzeni lat 1959
- 1974 ubiegłego stulecia. John
Lennon wypowiadając się na
temat Elvisa Presleya króla
Rock and Rolla użył sformułowania, że przed Elvisem nic
nie było. Uważam, że wypowiedz ta po pewnej modyfikacji mogłaby być zastosowana w
przypadku Filipinek i brzmieć
...przed Filipinkami w kraju
było niewiele.”
Filipinki - legenda lat sześćdziesiątych i siedemdziesiatych
jeszcze przed Karin Stanek,
Kasią Sobczyk, Ada Rusowicz, Czesłwem Wydrzyckim
( Niemenem), Wojciechem
Kędziora ( Kordą) Krzysztofem Klenczonem, Piotrem
Szczepanikiem, były najpopularniejszymi wykonawcami w
studio i na estradzie utworów
powstającymi głownie dzięki
szczecińskiej spółce kompozytorsko - autorskiej Jan
Janikowski - Włodzimierz
Patuszyński. Początkowo bezimienny zespól Technikum
Handlowego w Szczecinie zyskuje nazwę w redakcji dwutygodnika pisma dla dziewczyn
Filipinki i miano najsympatycznejszych dziewcząt staja
się wzorcem dla tysięcy grup

wokalnych, której stadem poszły pózniej Alibabki, Pro
Contra, Amazonki, Krystynki,
Pogodynki i setki amatorskich
grup szkolnych.
„ Melodyjne, łatwo wpadające w ucho piosnki, sympatyczna, wdzięczna, bezpretensjonalna interpretacja
Filipinek - dodaje Bogusław
Graliński - przysporzyły im
tysiące zwolenników z moją
skromna osobą włącznie. Od
samego początku zafascynowany byłem ich lekkością wykonania kompozycji, ogromna
kolorystyka głosów i ciepłem
emanujacym do tych ślicznych i świetnie śpiewających
dziewcząt”.
Filipinki to rówieśnice Bogusława Gralińskiego i moje,
niedościgniony wzór najpierw
amatorskiego, apotem profesjonalnego wokalu, chociaż
nigdy nie pretendowaliśmy
do nazwania sie ich biografami, to posiadamy w swych
zbiorach liczne dokumenty,
pamiątki ( tak w oryginale,
jak ki reprodukcje). „Jestem
twórcą -dodaje Bogusław - kilku utworów poetyckich na ich
temat, w tym jeden muzyczny
pt Filipinki to Wy śpiewany na
melodię Konik na biegunach
wykonanym właśnie w dniu
27 lipca br.
Podczas spotkania pojawiały się pytania, na które były
rzeczowe odpowiedzi, a sala
chłonęła szczegóły. Płyty CD
dzielnie wydawała z siebie

najlepsze utwory ze 150 -ciu
jakie Filipinki przed laty
nagrały, a swojej karierze ze
nie miały większego pojęcia...
Przenieśliśmy się wspólnie
wspomnieniami do lat 60. i
70. ubiegłego wieku, okresu
naszej młodości i realiów
życia w tamtej szarej niekiedy
rzeczywistości, składając hołd
ludziom tworzącym kulturę
w sposób subtelny, przystępny, ciepły wywołujący po
latach tak wiele wzruszeń.
Była także poezja tematyczna
autorstwa Bogusława Gralińskiego dotycząca Filipinek jak
Przeslanie, Stare melodie, Filipinka - Filipinki, Ad futuram
rei memoriam oraz Gwiazda
dla Gwiazd - honorująca odsłonięcie ich gwiazdy w Alei
Gwiazd podczas 51 Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki
w Opolu. Film Kazimierza
Oracza nakręcony w WFFiD
w roku 1964 postawił przysłowiowa kropkę na i. Zadbano
również o to by widownia
wzięła czynny udział w towarzyszeniu muzykowi Wojciechowi Szopka wykonującemu
utwory z okresu świetności
Filipinek z piosenką autorstwa Bogusława Gralińskiego
Filipinki- to Wy włącznie w
myśl powiedzenia, że
Ci, których cnię - po tylu latach
Często piosenki, sobie śpiewają
Tylko zli ludzie- jest ich niemało
Żadnych piosenek, wcale nie
znają...
Krzysztof Wodniczak

Pytanie o pierwsze spotkanie
z kinem postanowiłam skierować do któregoś ze starszych
członków rodziny. Szybko
okazało się, że uzyskanie
szczegółowych informacji
nie jest proste. Dziadkowie
przypominali sobie jedynie
mgliste okoliczności seansu,
natomiast sam tytuł, treść,
oraz odczucia towarzyszące
percepcji obrazu były nie do
odtworzenia. Szukając dalej
mojego rozmówcy, z prośbą o
udzielenie krótkiego wywiadu
zwróciłam się do męża siostry
mojej babci – Krzysztofa,
którego wspomnienia zawierały więcej interesujących
i wartych zarejestrowania
detali. Przyjeżdżam więc do
krewnych na kawę, aby przy
włączonym dyktafonie porozmawiać o filmie i okolicznościach jego pokazu.
Najwcześniejszy seans filmowy jaki zapamiętał Krzysztof, odbył się w jego rodzinnym mieście – Ostrowie Wielkopolskim, w nieistniejącym
już dzisiaj kinie Słońce (obok
Romy, jednym z dwóch ówcześnie funkcjonujących). Bilety
można było kupić zarówno w
kasie – po długim oczekiwaniu
w kolejce, lub, u tzw. koników
handlujących wejściówkami
w drugim obiegu (i sprzedających je za wielokrotność
oryginalnej ceny). Wejście na
film kosztowało jeden złoty i
trzydzieści pięć groszy, wydatek dość spory – Krzysztof
dostawał od rodziców, w zamian za wykonanie drobnych
prac gospodarskich, dwa złote
kieszonkowego tygodniowo.
Był rok 1960, mój krewny
miał dwanaście lat. Do kina
poszedł z kolegą ze szkolnej
ławki, a wybrany przez nich
tytuł to Szatan z siódmej klasy
Marii Kaniewskiej, adaptacja
książki Kornela Makuszyńskiego. „To był quasi-kryminał
z elementami komedii. Adaś
w czasie wakacji pojechał na
wieś, gdzie znajdował się pałac. W nim ukryte były srebra
rodowe i inne drogocenne
przedmioty” – przypomina
sobie Krzysztof. Uzupełniając
nieco opis fabuły – wspomniane kosztowności to skarb
napoleoński, poszukiwany jednocześnie przez grupę złodziei
i głównego bohatera, który dowodzi amatorskim śledztwem.
Przed seansem mój rozmówca przeczytał pierwowzór
literacki filmu i bardzo spodobało mu się przeniesienie akcji

do współczesności (historia
powieści toczy się w okresie
międzywojennym). „To dobrze
nam [grupie chłopców ze
szkoły] się kojarzyło, żyliśmy z
Adasiem w tym samym czasie,
wyobrażaliśmy sobie, że jego
przygody są nasze”. Jednak to
nie tytułowego Szatana wspomina w pierwszej kolejności
mój rozmówca, ale aktorkę
wcielającą się w rolę Wandy
– Polę Raksę. Dziewiętnastoletnia wówczas studentka
polonistyki była obiektem
fascynacji nastolatków. „Pola
Raksa robiła wrażenie, taka
szczupła, blondynka. Wielu
z nas trochę się w niej podkochiwało, trudno mówić w
wieku dwunastu lat o jakichś
uniesieniach, ale podobała
się”. Inna, przywołana postać
to Mieczysław Czechowicz w
roli złodzieja, próbującego wykraść skarb. „Wprowadzał walor humorystyczny, zabawowy.
Nieporadność Czechowicza
wywoływała efekt komiczny,
były takie momenty, że cała
sala kinowa się śmiała”.
Jednym z aspektów filmowej inscenizacji, na który bohater tego krótkiego wywiadu
zwrócił uwagę, jest muzyka
(niediegetyczna) – autorstwa

Witolda Krzemieńskiego. „W
tym czasie już interesowałem
się muzyką, pewnie dlatego ją
zapamiętałem, chyba nie była
niezwykła. Dzisiaj powiedziałbym, że prezentowała wszystkie cechy muzyki filmowej,
dość szablonowo. Jakie wywoływała emocje? Nie pamiętam. Może delikatne elementy
grozy, taki krótki sygnalik, że
zaraz coś się wydarzy”.
Krzysztof powoli kończy
swoją opowieść. Twierdzi, że
nie jest w stanie dodać nic więcej – pokłady pamięci zostały
wyczerpane. Mnie jednak interesuje wspomnienie identyfikacji z głównym bohaterem,
zadaję więc kolejne pytania,
w nadziei na nagły przebłysk
refleksji. „Postać Adasia była
charyzmatyczna. Imponowało
nam, że taki młody chłopak
potrafił odnaleźć się wśród
tych handlarzy i bandytów.
Był sprytny, odważny, no i
starszy [ma siedemnaście lat].
Chcieliśmy być jak on”.
Na zakończenie rozmowy,
poruszam jeszcze jedną, bardzo ogólną kwestię wrażeń
płynących z odbioru Szatana
z siódmej klasy. Mój krewny
podczas projekcji nie nudził
się ani przez moment, film
„wciągał” go od początku do
końca. Żywe zainteresowanie
fabułą nie wynikało jednak
(a przynajmniej nie tylko) z
jej wyważonej konstrukcji,
ale samej niezwykłości, niecodzienności doświadczenia
kinowego. „W tym czasie
dostać się do kina to było coś,
przecież nie po to tam szliśmy,
żeby się wyspać. Takie wyjście było czymś odświętnym,
żeby wejść na seans trzeba
było przecież długo naczekać
się w kolejce”. Cierpliwych
czekała nagroda – przeżycie
czystej przygody obcowania
z kinem (jak powiedziałby
Hitchcock). Bezinteresowność
tego fenomenu wydaje się
doskonale rozumiana przez
dwunastoletnich odbiorców
(może właśnie dlatego, że
niepoddana zbędnej analizie).
„Dlaczego Szatan... nam się
podobał? Po prostu każdy
chciał przeżyć taką historię
podczas kolejnych wakacji”.
Bibliografia
1. Szatan z 7-ej klasy, w: FilmPolski.pl.
Internetowa baza filmu polskiego, red.
zbiorowa: Jarosław Czembrowski (red.
naczelny) i inni, dostęp online:
[http://www.filmpolski.pl/fp/index.
php?film=122268]

Wspomnienia lat 70 i 80
Ja wtedy, w latach 70., zapraszałem do Jarocina nie tylko
dziennikarzy, w miarę znaczących ze Sztandaru Młodych,
z Życia Warszawy, Słowa
Powszechnego, z tygodnika
Polityka, Za i Przeciw Panorama, ze Student,i z Rozgłośni
Harcerskiej i z Polskiego Radia, wówczas tych programów
było niewiele. Sam fakt, że w
tym czasie w latach 70- tych
było takich przeglądów regionalnych zdecydowanie więcej,
było kilkadziesiąt może, a
uchowały się tylko WRM.
W pobliżu Jarocina w Kaliszu były Rytmy nad Prosną.
Wcześniej był festiwal Awangardy Beatowej z zespołami o
proweniencji bardzo rockowej
i ogólnopolskim znaczeniu. W
Chodzieży również odbywały
się ale po dwóch, czy trzech
edycjach stracił markę.. W

Olsztynie był festiwal czy
przegląd Antałek. W Jeleniej
Górze, w Płocku, naprawdę
było tych festiwali wiele. Natomiast mogę powiedzieć, że
to, co się udało w Jarocinie, to
dzięki temu, że zawsze było
sześciu jurorów, a wśród nich
trzech zawsze było dziennikarzy, a trzech muzyków. Przyjeżdżali Jarosław Kukulski,
Jerzy Milian, Wojciech Skowroński, Hubert Szymczyński.
Oczywiście zdania muzyków
zawsze bardziej się liczyły.
Pomijam to, że w miejscowej
prasie czy to w Ziemi Kaliskiej, czy Gazecie Poznańskiej
, Ekspresie, w Głosie Wielkopolskim też starałem się, żeby,
chociaż podać listę laureatów,
nazwy tych zespołów, którzy
otrzymały jakieś trofea czy
wyróżnienia. Także po latach
dopatruje się w tym może

nie sukcesu, ale przetrwania
WRM. Tez mogę powiedzieć,
że to ja doprowadziłem do
tego, że sesje nagraniowe w
Rozgłośni Polskiego Radia
w Poznaniu mogli nagrywać
laureaci poszczególnych edycji
WRM. Miejscowe władze, też
żywo na to reagowały i upoważniły mnie do zapraszania
na koncert galowy zespoły i
solistów jakie preferowałem.
A byłi to Niebiesko Czarni
z solistami Adą Rusowicz i
Wojtkiem Kordą ,Romuald i
Roman, Anawa z Andrzejem
Zaucha, Niczego Sobie ,IrJan
itp.
W tym czasie, czyli w latach
80. stworzyłem w Gorzowie
Reggae nad Wartą, gdzie nie
tylko zespoły reggeawe były
zapraszane, ale i np. Dżem.
Pamiętam, gdy o 4 nad ranem,
słońce już wschodzi, pada

deszcz, a Dżem gra, czuliśmy
się jak na prawdziwym Woodstocku tym amerykańskim.
Później organizowałem też
trochę mniejsze imprezy tematyczne jak Dobry wieczór
Mr Blues gdzie występowali
czołowi polscy wykonawcy.
Sekundowałem Dudkowi przy
pierwszych trzech edycjach
Rawa Blues. W latach 90.
organizowałem koncerty w
Poznańskiej Farze w ramach
Poznańskie Muzykalia. Potem
cykle poznaniacy Pamiętamy
Presleya, Urodziny Niemena.
Teraz pracuję nad koncertem
Klenczonowskim, który zorganizujemy wspólnie z siostrą
Hanią Klenczon. Mam też
przygotowaną wersję koncertową pt Nie lękaj się wspólnie
z zespołem Piotra Wiza Sun
Flower Orchestra. Ciągle mi
się chce, ale twierdzę, że Jaro-

cin i WRM dały mi jakąś pieczątkę i przepustkę do wejścia
na parnas muzyczny..
W tym czasie nie odnosiłem
wrażenia, że ktoś może tym w
jakiś sposób manewrować, czy
manipulować. Może, dlatego,
że wówczas najważniejszy był
naczelnik, sekretarz komitetu
powiatowego, szef powiatowego ZSMP.
Na za kończ en ie swego
expose Krzysztof Wodniczak
stwierdził, że gdyby nadal
współtworzył Wielkopolskie
Rytmy Młodych, na pewno
utrzymałby tę nazwę to zachował by formę eklektyczną.
Nie ma zdecydowanego, ulubionego nurtu muzycznego
czy konwencji stylistycznej w
związku, z czym najbardziej
mu odpowiadają formy urockowione, ale instrumentowane
większymi formami, czy to

keyboardami, czy też prawdziwymi smyczkami. Formy
połączeniowe: klasyczne z
rockowymi. Dopuszczałby,
prawie wszystkich, ale chyba
dystansowałby się od punkowych form, tak jak teraz
zupełnie bym nie dopuszczał
rapu czy hip hop-u. Robił
festiwale z przesłaniem, festiwale muzyki chrześcijańskiej.
I zapraszałem nawet zespoły
śpiewające ku chwale Pana.
Jestem może ortodoksyjny,
jeśli gospel to w takiej formie
korzennej, jak reggae to też w
przekazie korzennym. Nie był
by tak otwarty znając siebie,
bo staram się być osobą obiektywną, ale zachowawczą i
konserwatywną. Przypomniał
że przez całe dorosłe życie
kieruje się dewizą LPIEJ BYĆ
NIŻ MIEĆ111
Krzysztof Wodniczak
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Felieton Wodniczaka
16 sierpnia kalendarz wyznaczył kolejna już rocznicę
śmierci Elvisa Presleya. W
tym roku, podobnie jak w
poprzednie lata (pomimo
pandemicznego widmo)
- fani na całym świecie
spotkają się na wydarzeniach
poświęconych wybitnemu
wokaliście i niewybrednemu aktorowi. W Memphis,
gdzie piosenkarz mieszkał do
śmierci odbywają się
panele dyskusyjne,
koncerty, tradycyjne czuwanie
przy świecach.
Piosenkarz,
którego już za
życia okrzyknięto królem i
legendą, wokalista, który wskrzesił
i na zawsze zmienił
oblicze muzyki rozrywkowej stając się jednocześnie
inspiracją dla całych pokoleń
przyszłych muzyków i piosenkarzy.
Poznaniacy od dwudziestu
kilku lat też pamiętają o
dwóch ważnych datach w
biografii Presleya czyli o 8
stycznia ( data urodzin) i 16
sierpnia. To nie są byle jakie
koncerty i dyskusje. Mają
spotkania swoją publiczność
,tworzą akcje i reakcje, są nie
powtarzalnymi sekwencjami
muzycznymi ilustrowanymi
filmami.
Podobno piątka tworzy
tradycje, a dziesiątka...?
Jesteśmy już po dziesiątym
już spotkanie z cyklu O
MUZYCE PRZY MUZYCE
jakie organizujemy w ramach
Poznańskiej Akademii Senioralnej.

Dziękujemy wszystkim,
którzy dali się przekonać
do takiej formy i czynnie
uczestniczycie w tych
naszych pogawędkach i
koncertach na żywo. Takie
wycieczki w czasie bywają
dla wszystkich nie tylko wspomnieniami, ale i
szkicem pewnej symbiozy
naszego życia.
Jak już wspomniałem
dziesiąte spotkanie będzie
specjalne, dzień po
43 rocznicy śmierci
ELVISA ARONA
PRESLEYA.
Podczas spotkania
swoimi przeżyciami
z Granceland muzeum w Memphis w
stanie Teennessee
podzieliła się Małgorzata Kosmala, Bogusław Graliński przeczytał
jeden ze swoich wierszy
poświęconych Presleyowi, a
krytyk filmowy Wiesław Kot
przedstawi felieton o aktorze
Elvisie.
W drugiej części koncert
z rep. Presleya wykonał
Łukasz Chmielewski / na
zdjęciu w załączniku/
Były to m.in. następujące
utwory See see Rider, Teddy
Bear, Love Me Tender, How
Great Thon art, My Way, Hawaiian Sunset. Moody Blue,
Pledging My lOve.
Ten wspólny projekt
przyczynił - Poznańskiej
Akademii Senioralnej i
Towarzystwa PTAAAK przyczynił się nie tylko do
poznania na nowo Elvisa,
lecz również pozwolił Nam
w szczególny sposób przeżyć
kolejną, smutną rocznicę
Jego odejścia.

Krzysztof Wodniczak
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10 Festiwal Filmowy Transatlantyk
Najnowsze i najciekawsze filmy z całego świata,
premiery oraz stałe cykle
tematyczne. Prezentujemy
pierwsze tytuły jubileuszowej 10. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Transatlantyk. Akredytacje dla widzów dostępne
będą już w poniedziałek
17.08!
Wszystkie prezentowane w
ramach NOWEGO KINA filmy będą miały w Katowicach
swoje polskie premiery. Tradycyjnie też widzki i widzowie
wybiorą film, który otrzyma
Transatlantyk Distribution
Award - nagrodę finansową w
wysokości 20 000 zł, w całości
przeznaczoną na wsparcie dystrybucji zwycięskiego filmu w
polskich kinach.
Polska premiera “Barn” (reż.
Dag Johan Haugerud) to propozycja kina społecznie zaangażowanego z Norwegii. Osią
dramatu jest tu bójka na szkolnym boisku między 13-letnią
Lykke i jej kolegą Jamiem,
który pada nieprzytomny na
murawę. Szkolne dochodzenie
ujawnia, że jest kilka wersji
wydarzeń prowadzących do
tragedii, a napięcie wzmaga
fakt, że rodzice ofiary i agresorki należą do opozycyjnych
partii politycznych. Co więcej,
dyrektorka szkoły ma romans
z... ojcem Jamie’go. Film,
wcześniej znany pod tytułem
“Beware of the Children”
miał premierę na festiwalu w
Wenecji, w sekcji Venice Days,
zdobył też nagrody na ważnych
europejskich festiwalach: w
Goteborgu oraz Salonikach.
Z kolei “One in a Thousand”
(reż. Clarisa Navas) przyjedzie

do Katowic z Berlina, gdzie
na tamtejszym festiwalu filmowym otwierał sekcję Panorama. Argentyńska reżyserka
przygląda się w nim nastolatkom żyjącym na odrapanym
osiedlu. Nie ma tu barów,
pubów, klubów, ale nie znaczy
to, że nie ma nic do roboty.
Młodzież szwęda się pomiędzy budynkami, spotyka na
podwórkach, a przede wszystkim na boisku do koszykówki.
Odbywa się tu też gra hormonów i namiętności. W centrum
opowieści jest nastolatka, którą
fascynuje - także erotycznie nieco starsza koleżanka.
Natomiast “Gagarine” (reż.
Fanny Liatard, Jérémy Trouilh)
to produkcja z selekcji tegorocznego festiwalu w Cannes,
co oznacza, że znalazła się w
gronie 50 filmów, które pokazane zostałyby na festiwalu w
Cannes, gdyby się on odbył
(a niestety został odwołany z
powodu koronawirusa). Akcja
“Gagarine” ma miejsce na
ogromnym osiedlu Cite Gagarine, stojącym na przedmieściach Paryża. Wybudowano
je na początku lat 60. na cześć
kosmonauty Jurija Gagarina,
a rok temu zaczęto burzyć.
Akcja filmu zaczyna się tuż
przed demolką, gdy mieszkańcy jeszcze wierzą, że ich
domy uda się uratować. Mocną
stroną filmu jest nie tylko jego
niezwykły ton, ale znakomity
Alseni Bathily w roli Youriego.
Polską premierę na Festiwalu Transatlantyk będzie
miał także film “Sole” (reż.
Carlo Sironi). To dwukrotnie
nagrodzony w Wenecji dramat
ze świetną Sandrą Drzymalską
(“Powrót”) w roli ciężarnej
polskiej emigrantki Leny, któ-

ra zgadza się sprzedać swoje
dziecko bezpłodnej, bogatej
parze. Dogląda jej rówieśnik,
Ermanno, spokrewniony z
małżeństwem, który uznał
dziecko Leny za swoje, bo we
Włoszech rodzinna adopcja
jest dużo łatwiejsza. Film
zdobył świetne recenzje na
kolejnych festiwalach, także
tym w Toronto. Polskim koproducentem filmu jest firma Lava
Film. Agnieszka Wasiak z
Lava Films, była uczestniczką
pierwszej edycji Lodołamacza
w 2017 roku.
W tym roku w ramach sekcji
HISTORIE KINA zaprezentowane zostaną tytuły, które opowiadać będą o sytuacjach granicznych, o momentach, które
doprowadzają do pęknięć,
przewartościowań, nieodwracalnych zmian w życiach bohaterów. Przeżywane wstrząsy
przyjdą z różnych stron, będą
też różnego charakteru. Niektóre z nich wywoła człowiek,
gdzie indziej zadziała siła
wyższa, nieraz nie do końca
definiowalna. Różne też będą
następstwa tych zdarzeń.
Widzki i widzowie zobaczą
m.in. głośne “Schronienie”
z 1995 r. (reż. Todd Haynes)
ze świetną Julianne Moore
w roli głównej. Carol White,
gospodyni domowa, z dnia na
dzień zaczyna coraz gorzej się
czuć, a przyczyny pogorszenia
się stanu jej zdrowia pozostają
zagadką zarówno dla niej, jak
i dla lekarzy. Powstały ćwierć
wieku film z zaskakującą
trafnością i w najbardziej bezpośredni sposób komentuje
pandemiczną sytuację, w jakiej
świat znalazł się w 2020 roku
W Katowicach w październiku zobaczyć będzie też

można wcześniej nie pokazywany w Polsce francuski
film izraelskiego twórcy pt.
“Les stances a Sophie” (reż.
Moshe Mizrahi). Powstały w
1971 r., opowiada herstorię
młodej i rzutkiej Celine, która
wychodzi za mąż za Phillipe’a
wywodzącego się z zamożnej
francuskiej arystokracji. Obok
historii, publiczność doceni na
pewno warstwę muzyczną, w
całości wykonaną przez znakomity awangardowy jazzowy
zespół The Art Ensemble of
Chicago z Lesterem Bowie w
składzie. Ten ostatni znakomicie znany jest w Polsce fanom
yassu i legendarnej już “Miłości”, z którą grał w latach 90.
Wydarzeniem 10. edycji
Transatlantyku będzie także
pokaz senegalskiego filmu z
1973 r. pt. “Touki Bouki” (reż.
Djibril Diop Mambéty). Dzieło
to jest powszechnie uważane
za najważniejszy afrykański
film, jaki dotychczas powstał.
W warstwie narracyjnej to
opowieść o pasterzu Mory którego motor ozdobiony jest
czaszką z rogami byka - i studentce z Daraku, Anty; historia o próbie ucieczki i zmiany
swojego życia. W Polsce prawie nieznany, “Touki Bouki”
dzięki swojej nowatorskości
stał się twórczą inspiracją dla
co najmniej 2 pokoleń artystów
o afrykańskich korzeniach.
Nawet Beyoncé i Jay-Z złożyli
hołd filmowi Mambéty, kiedy
dwa lata temu przygotowali
trailer swojej trasy “On The
Run II” - na zdjęciach i wideo
promującym koncerty para
jedzie na motorze, na którym
dumnie spoczywa czaszka
byka.
Krzysztof Wodniczak

Spotkanie w Starej Prochowni
Kolejny dzień spotkań w
Starej Prochowni z cyklu
O Muzyce przy Muzyce,
upłynął pod znakiem wspomnień IN MEMORIAM
o Bernardzie Ładyszu
. Postać to wyjątkowa i
niepowtarzalna, w ocenie
wielu fanów jego talentu
wokalnego najpiękniejszy
bas świata.
Człowiek o wyjątkowej osobowości , pełen wigoru i humoru,
z urodzenia Wilnianin a z racji
przeżycia 98 lat ,nestor na
oporowych i nie tylko scenach
świata. Zgodnie z informacją
zawartą w Wikipedii : „Śpiewak (bas), urodzony 24 lipca
1922 w Wilnie, zmarł 25 lipca
2020. Występował na całym
świecie – od Australii, przez
obie Ameryki, po Chiny. Był
jedynym polskim śpiewakiem,
który śpiewał z Marią Callas.
W czasie II wojny światowej
walczył w Wojsku Polskim,
później w Armii Krajowej. Został aresztowany przez NKWD
i zesłany do ZSRR, do Kaługi,
gdzie przebywał do 1946 roku.
W latach 1940-41 kształcił się
w Wilnie, zaś po wojnie - w
latach 1946-48 - odbył studia
wokalne w Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie.
Od 1946 do 1950 był solistą
Centralnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego,
z którym występował również
poza granicami Polski. W
1950 zaangażowany został
do Opery Warszawskiej. Zadebiutował tu rolą Gremina
w „Eugeniuszu Onieginie”
Piotra Czajkowskiego. Najświetniejszą kreacją artysty w
tym pierwszym okresie jego
występów na scenie operowej

była rola Mefista w „Fauście”
Charlesa Gounoda, która dała
mu możność ukazania w pełni
zarówno niepospolitych walorów głosu, jak i temperamentu
oraz talentu scenicznego.
Wielkim sukcesem artystycznym w karierze artysty
była kreacja roli tytułowej w
„Borysie Godunowie” Modesta Musorgskiego w Operze
Warszawskiej (1960), a także
w nowej inscenizacji tej opery
w Teatrze Wielkim w Warszawie (1972). Nie brakowało w
repertuarze Bernarda Ładysza
miejsca dla twórczości rodzinnej. Występował w operach
Stanisława Moniuszki i śpiewał jego pieśni. Wziął udział
w nagraniach opery Król Roger Karola Szymanowskiego
oraz opery radiowej „Uszko”
Tadeusza Paciorkiewicza. Występował na wielu festiwalach,
również na „Warszawskiej
Jesieni”. Brał udział w prawykonaniach Pasji według
Św. Łukasza i Jutrzni oraz w

prapremierze opery „Diabły
z Loudun” (w roli Ojca Barré)
Krzysztofa Pendereckiego,
która została później nagrana
przez firmę Philips. Występował w filmach, m.in. w
„Ziemi obiecanej” (w reżyserii
Andrzeja Wajdy), „Znachorze”
(w reżyserii Jerzego Hoffamna), w musicalach, m.in. w
roli Tewjego w „Skrzypku na
dachu” Josepha Steina i Jerry’ego Bocka oraz na estradzie
piosenkarskiej.
W uznaniu wybitnych zasług
artystycznych Bernard Ładysz
został uhonorowany wieloma
nagrodami i odznaczeniami,
m.in. w 1964 otrzymał Order
Sztandaru Pracy II klasy, w
2000 - Krzyż Komandorski z
Gwiazdą Orderu Odrodzenia
Polski, w 2001 - Nagrodę
Ministra Kultury, w 2006
– Złoty Medal „Zasłużony
Kulturze Gloria Artis”, w 2009
- Nagrodę m.st. Warszawy. W
2008 Akademia Muzyczna w
Warszawie przyznała artyście

tytuł doktora honoris causa. W
2019 roku. Autor: Małgorzata
Kosińska, Polskie Centrum
Informacji Muzycznej, Związek Kompozytorów Polskich,
grudzień 2002, aktualizacja:
lipiec 2020.”
Nasze kolejne spotkanie
tak szczególne jak to poświęcone ś.p .Bernardowi Ładyszowie, otworzył jak zwykle
red. Krzysztof Wodniczak.
W imieniu zebranych powitał
Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej
Ryszarda Liminowicza oraz
przybył na nasze spotkanie
członków tego Towarzystwa.
Redaktor. wspomniał o wielokrotnej bytności ś.p. Bernarda
Ładysza na bardzo popularnych Poznańskich Kaziukach.
O Kaziukach i tradycji z
nimi związanej można wiele
godzin opowiadać, ponieważ
to tradycja zrodzona ponad
czterysta lat wstecz w Wilnie.
Ryszard Liminowicz barwnie
opowiadał o tradycji Wileń-

skiej i rozprzestrzenianiu się
tradycji Wileńskiej po kontynentach świata. Nie mały w
tym udział miał sam Bernard
Ładysz, który jako artysta
i obywatel świata wraz z
wieloma innymi Wilianami
podróżującymi za chlebem,
rozsiewali Kaziuki po wielu
zakątkach naszego globu.
Poruszony został też wątek
ś.p. Bernarda Ładysza jako
żołnierza biorącego w wielu
działaniach dywersyjnych
przeciwko okupantowi niemieckiemu w tym również
jako żołnierza w szeregach
AK. Ten krótki rys sylwetki
bohatera naszego spotkania
IN MEMORIAM, zakończyły
anegdotyczne wspomnienia
o Jego dużym poczuciu humoru i swoistej rubaszności
wileńskiej.
W kolejności głos zabrał
wielkiej klasy muzykolog,
muzyk i propagator muzyki
ludowej .Kazimierz Miler z
Poznania. W sposób istotny
dla nas przedstawił od strony
fachowej profesjonalizm ś p.
Bernarda Ładysza jako samorodka w drodze artystycznej
drodze po estradach świata.
Również. Kazimierz Miler
wspomniał o Jego występach
na scenie Operowej w Poznaniu.
Tak zakończyła się pierwsza część spotkania po której zaproszono uczestników
tego wydarzenia na tradycyjny obiad serwowany dla
nas przez gospodarzy Starej
Prochowni. Po konsumpcji
smacznego obiadu zaproszono zebranych na drugą część
spotkania , którą otworzył
Zbigniew Roth , odśpiewaniem coveru do melodii Moja

Matko Ja Wiem ze słowami
jego autorstwa !
Następnie odbyła się projekcja fragmentów filmu o
ś.p.. Bernardzie Ładyszu z
piosenkami w jego wykonaniu
takich jak Za rok , za dzień, za
chwilę, Kiedy chmury płyną
nisko, Dziś do Ciebie przyjść
nie mogę, nucona przez zebrana widownię. My Pierwsza
Brygada i w tym miejscu utwór
ten odśpiewaliśmy na stojąco
oddając szacunek i hołd żołnierzom walczącym o Naszą i Waszą Wolność. Potem nastąpiła
najsłynniejsza pieśń Bernarda
Ładysza, który ją wykonał ze
swoją żoną Leokadią Rymkiewicz – Ładysz. Kolejny
utwór jaki wysłuchaliśmy to
był Za Niemnem za Niemnem
, potem równie znane utwory
jak Wojenko, wojenko, Więc
pijmy zdrowie Szwoleżerowie,
na tym zakończono ,tą krótką
projekcję, tego wzruszającego filmu o św.. Bernardzie
Ładyszu
Spotkanie tradycyjnie zamknął red, Krzysztof Wodniczak zaproszeniami na kolejne
9 spotkanie o Muzyce przy
Muzyce w Starej Prochowni
w dniu.10.08.2020 r g.12 w St
przy ul. Jackowskiego 5/7 w
Poznaniu..
IN MEMORIAM
choć teraz za całunem śmierci
Bernard się skrył
jednego jesteśmy pewni, że
będzie w nas żył
bo teraz wszyscy aniołowie w
górnej krainie
usłyszą dźwięk Wileńskiego
dzwonu jak w dal płynie
Zbigniew Roth
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5. Family Run czyli mnóstwo dobrej
zabawy dla całych rodzin.
m Zbąszyń
Wie o tym doskonale każdy,
kto choć raz wziął udział w
tej niesamowitej imprezie.
A każdego roku na starcie
meldują się nowi zawodnicy bo przecież Zbąszyń
latem to także turyści. W
niedzielnych sztafetach wystartowało prawie 60 par.
Nad sprawnym przebiegiem
pierwszej części czyli zapisów
czuwali wolontariusze z klubu
biegacza, którzy w namiocie
przy boiskach plażowych zapisywali zainteresowanych do
odpowiedniej kategorii. Nie
brakowało śmiałków, którzy
zdecydowali się biegać w
więcej niż jednej kategorii.
Z pewnością nikt nie żałował
swojej decyzji o starcie bo na
każdego czekał medal oraz
słodka niespodzianka.
Przez chwilę rozpoczęcie
stanęło pod znakiem zapytania ponieważ na horyzoncie
pojawiła się wyraźna groźba
burzy. Na szczęście po godzinie 17.00, pojawiło się okienko
pogodowe, które pozwoliło na
wszystkie zaplanowane biegi
sztafetowe
w konfiguracji
dziecko+rodzic w kategorii
dziewcząt i chłopców, kończąc
na sztafetach małżeństw oraz
wczasowiczów. Starty poprzedziła krótka rozgrzewka, jakże
ważna dla każdego biegacza
przeprowadzona przez Emilię
Wawrzyńską – dziękujemy.
Jesteśmy bardzo zadowoleni, że na naszą imprezę poza
liczną reprezentacją naszej
gminy przybyli również zawodnicy z: Chobienic, Porażyna, Brudzewa, Nowego
Tomyśla, Jastrzębska Starego,
Kopanek, Żodynia, Leszna,
Sulechowa, Opalenicy, Milicza, Goli, Gostynia, Nowego

Widzimia, Kielc, a nawet odległej Majorki. Możemy tylko
się cieszyć z takiej promocji
naszego miasta wśród odwiedzających Zbąszyń.
Po ukończeniu biegów najlepsze trzy pary w każdej kategorii otrzymały odpowiednio
złote, srebrne lub brązowe
medale, które wręczali na scenie Marcin Hoffmann Sekretarz Gminy Zbąszyń, Paulina
Brychcy-Nowak Prezes Klubu
Biegacza TKKF „Łabędź”
Zbąszyń – współorganizator
imprezy oraz Łukasz Krzyżański i Łukasz Woźny - animatorzy sportu. Dziękujemy
za pomoc w przeprowadzeniu
imprezy.
O r g a n i z a t o r e m 5. Fa mily Run było Zbąszyńskie
Centrum Sportu, Turystyki
i Rekreacji oraz Klub Biegacza TKKF „Łabędź” Zbąszyń.
Mamy nadzieję, że zobaczymy
się w przyszłym roku, w jeszcze większym składzie!
Klasyfikacja najlepszych par
5. Family Run 2020
Kategoria dziewcząt,
rocznik 2016 i młodsze

1. Nikola Iks, Andrzej Iks, Zbąszyń
2. Maria Szewczyk, Mateusz Szewczyk,
Chobienice
3. Kinga Wachowska, Agnieszka
Wachowska, Przyprostynia.
Kategoria chłopców,
rocznik 2016 i młodsi
1. Vincent Mułkowski, Daniel Mułowski, Porażyn
2. Franciszek Fabiańczyk, Damian
Fabiańczyk, Brudzewo
3. Mateusz Andrzejczak, Anna
Andrzejczak.
Kategoria dziewcząt,
rocznik 2014-2015
1. Natalia Andrzejczak, Łukasz
Andrzejczak, Nowy Tomyśl
2. Zuzanna Borkowska, Przemysław
Borkowski, Zbąszyń
3. Kornelia Lisek, Janusz Lisek, Nowy
Tomyśl.
Kategoria chłopców,
rocznik 2014-2015
1. Krystian Fleischer, Przemysław
Fleischer, Zbąszyń
2. Ksawery Borkowski, Jakub Borkowski, Zbąszyń
3. Jakub Bordych, Mateusz Bordych,
Zbąszyń.
Kategoria dziewcząt,
rocznik 2012-2013
1. Nina Krajewska, Jolanta Krajewska,
Kopanki
2. Amelia Wośko, Anna Wośko,

Nowa siedziba Centrum Wspierania
Rodzin „Swoboda”
m Poznań
Centrum Wspierania
Rodzin „Swoboda” w
Poznaniu jest jednostką
budżetową Miasta Poznania, realizującą zadania z
zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej,
w ramach której prowadzone są: Klub dla Rodzin
Zastępczych, którego
zadaniem jest wspieranie
rodzin zastępczych, szkolenie kandydatów na rodziny
zastępcze,
Klub Dobrych Rodziców,
którego zadania kierowane
są do rodziców biologicznych, którzy mają trudności
w opiece nad dziećmi oraz
rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
zapewnia profesjonalne i
interdyscyplinarne wsparcie
w zakresie podnoszenia ich
kompetencji wychowawczych
i społecznych, radzenia sobie
z negatywnymi emocjami i
stresem oraz prowadzenia
gospodarstwa domowego,
oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, gdzie
znajduje się 28 miejsc dla
dzieci, których rodziny są
w kryzysie. Przy Centrum
funkcjonuje również „Okno
Życia”. Wszystkie działania
skierowane dla mieszkańców

Poznania Centrum realizuje
nieodpłatnie.
W k rótce w Pozna n iu
pojawi się nowa placówka
opiekuńczo-wychowawcza
Centrum Wspierania Rodzin
„Swoboda”, w której zamieszka 14 podopiecznych. Obiekt
będzie spełniał wymogi stawiane tego typu ośrodkom
i będzie przystosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy ul. Perzyckiej
powstają dwa budynki - dwukondygnacyjny dom oraz
budynek administracyjny. Na
terenie przygotowano jednak
instalacje także do kolejnego
budynku opiekuńczego, który
ma powstać obok pierwszego
w przyszłości. Inwestycja to
dalszy ciąg działań miasta,
mających na celu standaryzację poznańskich placówek
opiekuńczo-wychowawczych,
czyli dostosowania ich do
wymogów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej z 9 czerwca 2011
roku. Stanowi ona, że można
w nich umieścić w tym samym czasie łącznie nie więcej
niż 14 dzieci oraz osób, które
osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.
Obiekty spełniające te zapisy
powstały już przy ul. Sarmackiej i Pamiątkowej.
Budowa rozpoczęła się
niemal cztery miesiące temu.

Obecnie prace wyprzedzają
przyjęty harmonogram, dzięki czemu oba budynki są już
w stanie surowym otwartym,
a dach pokrywany jest papą.
Trwa także montaż okien i
drzwi zewnętrznych. W sierpniu kontynuowane będą prace
instalacyjne wewnątrz budynków. Po zakończeniu robót
budowlanych, wyposażeniu
nowej siedziby i uzyskaniu
pozwolenia na użytkowanie,
w budynku mieszkalnym w
pokojach jedno- i dwuosobowych zamieszka 14 wychowanków. W nowej siedzibie
wychowankowie Centrum
będą mieli do dyspozycji
również salę do wypoczynku, pokój telewizyjny, pokój
zabaw, miejsce do cichej
nauki i kuchnię z jadalnią.
W nowym budynku znajdą
się także: pokój wychowawców, pokój gościnny oraz
pomieszczenia gospodarcze.
Powstający obiekt zostanie
przystosowany do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami. Z kolei w budynku
administracyjnym będzie się
mieścić dyrekcja placówki,
księgowość, kadry oraz gabinety pedagoga, psychologa, logopedy i pracownika
socjalnego. Otwarcie nowej
placówki przewidziano na
przyszły rok.
Roman Szymański

Szukamy wolontariuszy
do „Szlachetnej Paczki”

Przyprostynia
3. Blanca Fabiańczyk, Lidia Fabiańczyk, Brudzewo.
Kategoria chłopców,
rocznik 2012-2013
1. Michał Bończek, Michał Bończek,
Leszno
2. Bartosz Śmiałek, Adrian Śmiałek,
Żodyń
3. Sebastian Hałas, Agata Hałas, Palma
Majorka.
Kategoria dziewcząt,
rocznik 2010-2011
1. Aleksandra Janus, Patrycja Słowińska, Przyprostynia
Kategoria chłopców,
rocznik 2010-2011
1. Cyprian Fleischer, Przemysław
Fleischer, Zbąszyń
2. Franciszek Mułkowski, Daniel
Mułkowski, Porażyn
3. Oskar Lisek, Janusz Lisek, Nowy
Tomyśl.
Kategoria dziewcząt,
rocznik 2007-2009
1. Emilia Hołyńska, Kamil Hołyński,
Zbąszynek
2. Antonina Bończek, Michał Bońćzek,
Leszno
3. Lena Wośko, Anna Wośko, Przyprostynia/Julia Walentowska, Paweł
Walentowski, Strzyżewo.
Kategoria chłopców,
rocznik 2007-2009
1. Natan Szczeciński, Piotr Szczeciński,
Zbąszyń
2. Olivier Nowak, Grzegorz Nowak,
Strzyżewo
3. Antoni Klimczyk, Roman Klimczyk,
Opalenica.
Kategoria małżeństw
1. Marta Śmiałek, Adrian Śmiałek,
Żodyń
2. Anna Andrzejczak, Łukasz Andrzejczak, Nowy Tomyśl
3. Paulina Brychcy-Nowak, Grzegorz
Nowa, Strzyżewo.
Kategoria wczasowicze
1. Hubert Krajewski, Marek Jędrzejewski, Kopanki
2. Paweł Balcerek, Adam Balcerek,
Kielce
3. Miłosz Garcon, Kamil Garcon, Gola.

Mamy przyjemność powiadomić iż w mieście i gminie
Grodzisk Wielkopolski
rozpoczęła się kolejna edycja
Projektu Stowarzyszenia
Wiosna pod nazwą Szlachetna Paczka.
Informujemy również, iż poszukujemy wolontariuszy, którzy
wspólnie z nami chcą stworzyć
szansę na zmianę historii życia
ludzi w potrzebie z terenu gmin
Kamieniec, Granowo, Wielichowo i Rakoniewice.
W związku z zaistniałym
faktem chcemy przybliżyć Państwu portret Wolontariusza oraz
przedstawić schemat jego pracy
wolontariackiej.
SuperW, bo tak nazywamy
osoby, które zaangażowane są
w projekt Szlachetna Paczka
pracuje bezpośrednio Liderem
Rejonu, pozostałymi SuperW, a
przede wszystkim z rodzinami
w potrzebie.
Podczas spotkań z rodzinami
wolontariusz poznaje ich historię. Jest to bardzo ważny etap
pracy w projekcie, ponieważ na
podstawie informacji dostarczonych od rodziny podjęta zostaje
decyzja o dalszej współpracy.
Kolejnym et ap em pracy
SuperW jest skontaktowanie
się z Darczyńcą. Współpraca
obu stron ma swój początek
w momencie wybrania przez
Darczyńcę rodziny w systemie
i trwa do finału edycji tzw.
Weekendu Cudów.
Praca z Darczyńcą polega na
wspieraniu go w przygotowanie
paczki.
W dniu finału projektu wolontariusz przyjmuje Darczyńcę
w paczkowym magazynie. Następnie udaje się on do rodziny,
w celu wręczenia podarunków
przekazanych od Darczyńcy.
Nie ukrywam faktu, że praca
w projekcie jest czasochłonna.
Kandydat na SuperW zapraszany jest na rozmowę rekrutacyjną , a następnie na wdrążenie,

które odbywa się poprzez platformę komunikacyjną Discord.
Każdy wolontariusz zobowiązany jest również do pracy w
systemie oraz zapoznaniu się z
kilkoma e-learningami.
Zapraszamy do udziału w
projekcie osoby powyżej 18
roku życia. Poszukujemy osób,
które chcą rozwijać swoje
umiejętności : komunikację,
otwartość, odpowiedzialność
społeczną, zagospodarowanie
czasu wolnego.
Ponadto :
Co zyskasz?
a Rozwój osobisty i cenione
kompetencje, które sprawią, że
będziesz atrakcyjnym kandydatem dla każdego pracodawcy – zarządzanie, organizacja
eventów, praca projektowa.
a Umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, czyli
kluczowe składniki każdego
sukcesu.
a Wpływ na otoczenie, lokalną
społecznośd.
a Sieć kontaktów biznesowych,
artystów, urzędników, lokalnych biznesmenów.
a Narzędzia i zasady mądrej
pomocy, które uczynią Cię
liderem w życiu społecznym!
Zgłoś się, jeżeli:
a Ideały są dla Ciebie ważne i
pragniesz zmieniad świat
a Wyzwanie, to dla Ciebie
szansa na rozwój
a Potrafisz współpracowad
z innymi – jesteś otwarty na
drugiego człowieka
a Masz motywację do rozwoju
i chcesz podjąd wysiłek – jesteś
gotowy, by intensywnie pracowad
a Masz skooczone 18 lat.
Jak się zgłosić ?
a Wypełnij formularz na www.
super.pl
Zapraszamy do kontaktu :
https://www.szlachetnapaczka.pl/superw/

Marzena Maciak
Lider Rejonu Grodzisk Wielkopolski

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjąłem wiadomość o śmierci
mojego przyjaciela

Marka Zaradniaka
długoletniego dziennikarza redaktora
„Głosu Wielkopolskiego”
Rodzinie i bliskim osobom Marka
składam wyrazy głębokiego współczucia
Wydawca i redaktor
dwutygodnika „Powiaty – Gminy”
Franciszek Gwardzik
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Fikcyjne faktury VAT
Trzy osoby zatrzymane przez
CBA w związku z handlem
fikcyjnymi fakturami VAT
w ramach tzw. operacji specjalnej.
Funkcjonariusze stołecznej
delegatury Centralnego Biura
Antykorupcyjnego zatrzymali, w jednej z warszawskich
restauracji oraz w Radzyminie, trzy osoby zamieszane w
handel fikcyjnymi fakturami
VAT. Było to możliwe dzięki
przeprowadzeniu tzw. zakupu
kontrolowanego faktur opiewających na kwotę około 2
mln 400 tys. zł. Zatrzymani

w procederze związanym z
wystawieniem nierzetelnych
faktur korzystali z około 270
spółek. Przestępczy proceder
polegał na sprzedaży „pustych” faktur kosztowych na
rzecz innych firm, które wykazywały je w swoich rozliczeniach podatkowych, w
efekcie czego dochodziło do
uszczuplenia należności skarbowych. Faktury obejmowały
różne branże m.in. szkoleniową, a jak ustalili śledczy CBA
zatrzymane osoby uczyniły
sobie z tego procederu stałe
źródło dochodu.

Agenci CBA przeszukali
także miejsca zamieszkania
oraz prowadzenia działalności
gospodarczej zatrzymanych.
W trakcie tych czynności zabezpieczono obszerny materiał
dowodowy.
Zatrzymani zostaną doprowadzeni do Prokuratury
Okręgowej w Warszawie.
Nie są to pierwsze czynności funkcjonariuszy CBA
w tej sprawie. Pierwsza realizacja miała miejsce w
lutym tego roku. Śledztwo jest
rozwojowe.
Wydział Komunikacji Społecznej

CBA w Kędzierzyn-Koźle
Funkcjonariusze Delegatury
CBA we Wrocławiu rozpoczęli
14 lipca 2020 r. kontrolę w
Urzędzie Miasta Kędzierzyn
-Koźle.
Dotyczy ona trzech po-

stępowań przetargowych, w
ramach których w latach 20152019 realizowano budowę
Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Centrum Aktywności.
Przewidywany czas trwania

kontroli to 3 miesiące. Okres
ten może zostać przedłużony
o 6 miesięcy na podstawie
art. 33 ustawy o Centralnym
Biurze Antykorupcyjnym.
Wydział Komunikacji Społecznej

Stołeczny urzędnik przyjął łapówkę
Funkcjonariusze warszawskiej
delegatury Centralnego Biura
Antykorupcyjnego w wyniku
zaplanowanych i skoordynowanych czynności służbowych
zatrzymali pracownika warszawskiego Urzędu Skarbowego tuż po przyjęciu przez
niego kilkutysięcznej łapówki.
Pieniądze przekazano w jednej
z warszawskich kawiarni. Jak
ustalili agenci CBA mężczyzna żądał ,,gratyfikacji” w
zamian za załatwienie wstrzymania czynności egzekucyjnych – chodziło o należności

skarbowe w wysokości kilkuset tysięcy złotych.
Zgromadzone przez CBA
materiały dowodowe zostały
przekazane do Prokuratury
Okręgowej w Warszawie. Po
doprowadzeniu do prokuratury z zatrzymanym zostaną
wykonane dalsze czynności
procesowe.
CBA przypomina, że osoby które dały się uwikłać w
proceder i wręczyły korzyść
majątkową mają możliwość
skorzystania z tzw. klauzuli
niekaralności wynikającej

z art. 229 par. 6 Kodeksu
Karnego.
Zgodnie z Kodeksem Karnym warunkiem uniknięcia
odpowiedzialności karnej,
jeżeli korzyść majątkowa lub
osobista albo ich obietnica
zostały przyjęte przez osobę
pełniącą funkcję publiczną,
jest dobrowolne zawiadomienie organów ścigania. Sprawca
musi przy tym powiadomić o
tym fakcie zanim organ ten o
nim się dowiedział i ujawnić
wszystkie istotne okoliczności
przestępstwa.

Korupcja w starostwie
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejną osobę do śledztwa dotyczącego
korupcji w Starostwie Powiatowym w Wołominie.
Funkcjonariusze stołecznej
Delegatury Centralnego Biura
Antykorupcyjnego zatrzymali
w jednej z podwarszawskich
miejscowości przedsiębiorcę
działającą w branży deweloperskiej. Kobieta usłyszała zarzuty w Prokuraturze
Okręgowej Warszawa-Praga.
Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że zatrzymana
wręczyła ponad 20 tys. zł.
korzyści majątkowej osobie
powołującej się na wpływy w
instytucji samorządowej.

Są to kolejne czynności
śledczych w tej sprawie.
Pierwsze realizacje miały
miejsce w lutym i lipcu tego
roku. Wśród dotychczasowych siedmiu zatrzymanych
znaleźli się: byli urzędnicy
Starostwa Powiatowego w
Wołominie oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Wołominie
oraz przedsiębiorcy działający
w branży deweloperskiej z
okolic Warszawy.
Działalność przestępcza
polegała na przyjmowaniu
korzyści majątkowych przez
urzędników Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz
Powiatowego Inspektoratu

Budowlanego w Wołominie,
wykonujących czynności służbowe w postępowaniach administracyjnych dotyczących
inwestycji budowalnych. Korzyści majątkowe były udzielane przez inwestorów zarówno
na etapie wydawania decyzji
budowalnych, jak i odbioru
budynku do użytkowania.
Ustalenia śledczych wskazują, że w proceder korupcyjny
oprócz urzędników starostwa
były zaangażowane osoby prywatne oraz firmy prowadzące
działalność deweloperską mające inwestycje budowlane zlokalizowane na terenie powiatu
wołomińskiego.
Wydział Komunikacji Społecznej

Kolejna osoba zatrzymana
w sprawie ,,mafii lekowej”
Agenci CBA zatrzymali członka zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się nielegalnym tzw. odwróconym
łańcuchem dystrybucji leków.
Funkcjonariusze białostockiej Delegatury Centralnego
Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w Krakowie kolejną
osobę do śledztwa w sprawie
tzw. „mafii lekowej”. Zatrzymana była związana z jednym
z podmiotów uczestniczących
w przestępczym procederze
nielegalnego wywozu leków
za granicę Polski.
Wszystko wskazuje na to,
że działała w ramach zorganizowanej grupy przestępczej,

której członkowie wystawiali i
posługiwali się poświadczającymi nieprawdę dokumentami,
a także zbywali z ogólnodostępnych aptek do hurtowni
farmaceutycznych produkty
lecznicze, które następnie
odsprzedawali i wywozili
poza granice Polski. Chodziło
m.in. o leki ratujące życie i
znajdujące się w specjalnym
wykazie Ministra Zdrowia
leków zagrożonych brakiem
dostępności w Polsce, np. leki
onkologiczne, przeciwcukrzycowe czy przeciwzakrzepowe. Wskazanego procederu
dokonywano za pośrednictwem prowadzącego fikcyjną

działalność Niepublicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Rozbita przez CBA grupa
przestępcza, poprzez powiązaną ze sobą sieć spółek w latach
2017-2018 skupiła w ten sposób leki o wartości ponad 50
milionów złotych. Zatrzymana
osoba była związana z podmiotem, który zbył na rzecz
grupy w hurtowych ilościach
produkty lecznicze o wartości
ponad 13,5 milionów złotych.
Zatrzymana usłyszała zarzuty w Podlaskiem Wydziale
Zamiejscowym ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej
w Białymstoku.

Kontrola w Gminie Ziębice
Funkcjonariusze wrocławskiej
delegatury Centralnego Biura
Antykorupcyjnego 3 lipca br.
rozpoczęli kontrolę w Gminie
Ziębice. Czynności kontrolne

dotyczą zamówień na dostawę środków transportu do
przewozu dzieci i młodzieży
szkolnej z terenu tej gminy zrealizowanych w latach

2017-2019. Planowany termin
zakończenia kontroli przewidziany jest na 3 października
2020 r.
Wydział Komunikacja Społecznej CBA

Kontrola w areszcie w Słupsku
Funkcjonariusze Delegatury
CBA w Szczecinie prowadzą
od 15 lipca 2020 r. kontrolę w
Areszcie Śledczym w Słupsku.
W trakcie postępowania
badane są procedury podej-

mowania i realizacji decyzji
dotyczących termomodernizacji pawilonu penitencjarnego
oraz budynku gospodarczego,
a także wymiany instalacji
wewnętrznych.

Przewidywany czas trwania
kontroli to 3 miesiące. Okres
ten może zostać przedłużony
o 6 miesięcy na podstawie
art. 33 ustawy o Centralnym
Biurze Antykorupcyjnym.

Chcieli wprowadzić do obrotu
marihuanę medyczną
Dwie osoby zatrzymane przez
CBA w chwilę po zawarciu
porozumienia w sprawie ,,załatwienia” rejestracji produktu
leczniczego.
Funkcjonariusze lubelskiej
delegatury CBA zatrzymali w jednej z warszawskich
restauracji Przewodniczącego Komisji ds. Produktów
Leczniczych - Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych oraz
prezesa zarządu podwarszawskiej spółki działającej w
branży farmaceutycznej. Jak

ustalili agenci CBA obaj powoływali się na wpływy w
instytucjach państwowych i
podjęli się uzyskania pozytywnej decyzji w/w Urzędu
w zakresie wprowadzenia do
obrotu marihuany medycznej.
Zatrzymany urzędnik oczekiwał ,,wynagrodzenia” w
formie gotówki, udziałów w
spółkach, zatrudniania osób z
rodziny, a także zatrudnienia
na stanowisku menadżerskim.
Obaj mężczyźni zostali zatrzymani w ramach czynności
własnych CBA, w trakcie
podpisywania umowy zo-

bowiązania inwestycyjnego
warunkującego otrzymanie
żądanych korzyści.
Jednocześnie agenci CBA
zabezpieczyli materiał dowodowy w miejscach pracy i
zamieszkania zatrzymanych
osób. Zwrócili się także o dokumenty do Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Zgromadzone materiały
trafiły do prokuratury, celem
wszczęcia śledztwa i objęcia
zarzutami zatrzymanych osób.
Wydział Komunikacji Społecznej

CBA w spółce Polskie Sieci
Elektoenergetyczne
Funkcjonariusze lubelskiej
delegatury Centralnego Biura
Antykorupcyjnego 1 lipca
2020 r. rozpoczęli kontrolę w
spółce Polskie Sieci Elektro-

energetyczne.
Dotyczy ona zamówienia
publicznego pn. „Dostawa i
wdrożenie w Grupie Kapitałowej PSE Systemu Informacji

Przestrzennej”.
Przewidywany termin zakończenia kontroli to 30 września 2020 r.
Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Cios w ,,mafię paliwową”. Organizatorzy
procederu zatrzymani przez CBA
Kolejne cztery osoby zatrzymane przez funkcjonariuszy
CBA w śledztwie dotyczącym
działania tzw. mafii paliwowej. Śledztwo dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej,
która naraziła Skarb Państwa
na uszczuplenia w podatku
VAT na kwotę ponad 63 mln
zł.
Funkcjonariusze łódzkiej
Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego przy
wsparciu funkcjonariuszy
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali cztery
osoby podejrzewane o działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Tym
razem w ręce agentów Biura
wpadli trzej organizatorzy
procederu oraz osoba działająca w ramach grupy jako ,,słup”.

Czynności przeprowadzono
na terenie Mazowsza i Wielkopolski.
Prowadzone przez CBA
postępowanie dotyczy funkcjonowania tzw. mafii paliwowej, która w latach 20142016 naraziła Skarb Państwa
na uszczuplenie w podatku
VAT. Ustalenia śledczych
wskazują, że grupa zorganizowała szereg firm, które w
ramach prowadzonej działalności gospodarczej miały
uniemożliwić bądź znacznie
utrudnić organom ścigania
stwierdzenie przestępczego
pochodzenia środków. Firmy,
dokumentując rzekomy obrót
paliwami płynnymi, przyjmowały na swoje rachunki,
a następnie przekazywały
dalej pieniądze pochodzące z

procederu. Wartość wyłudzonego w ten sposób podatku
VAT mogła wynieść ponad
63 mln zł.
Jedna z zatrzymanych osób
od maja 2020 roku była poszukiwana przez Policję w
związku z zastosowaną wobec
niej karą pozbawienia wolności za popełnione wcześniej
przestępstwa.
Funkcjonariusze przeszukali 13 miejsc, zarówno mieszkania zatrzymanych, jak i siedziby prowadzonych przez nich
działalność gospodarczych.
Cała czwórka usłyszała zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku. Wobec
wszystkich sąd zastosował
tymczasowy areszt na trzy
miesiące.
Wydział Komunikacji Społecznej
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Bernarda Ładysza ostatnie spotkanie z Wilnem...
nak pandemia i coraz bardziej
zmienny stan jego zdrowia
nie pozwalały nam wybrać
się z całą ekipą filmową do
Warszawy, ale tydzień przed
urodzinami koledzy z audycji
„Salonik Kresowy” w Radiu
Gdańsk – Andrzej Urbański
i Michał Rzepiak – zawiadomili, że Rodzina zgodziła się
na wywiad radiowy. Wtedy
też zrodził się całkiem spontaniczny pomysł, by jednak
przekazać kolegom ta k że
sprzęt filmowy, a przy okazji
zrobić prezent urodzinowy
dla sędziwego Jubilata – połączyć się na żywo z Wilnem i
zdalnie pokazać mu rodzinny
dom. Śpiewak był jeszcze w
całkiem dziarskiej kondycji,
chociaż pamięć już często zawodziła i pomocna okazywała

Nazajutrz po swoich
98. urodzinach odszedł
Bernard Ładysz – jeden z
największych wilniuków
XX w. i najsłynniejszych
polskich śpiewaków operowych. Tydzień wcześniej,
przygotowując się do tych
urodzin, razem z twórcami
audycji „Salonik Kresowy”
w Radiu Gdańsk, gościliśmy u państwa Ładyszów
w sposób typowy dla tego
roku, czyli zdalnie: urodzinową niespodzianką dla
artysty było bezpośrednie
łączenie z Wilnem, dzięki
któremu mógł raz jeszcze
przenieść się w ukochane
strony i zobaczyć rodzinny
dom na Zarzeczu. Było to,
jak się okazało, jego ostatnie spotkanie z Wilnem...
Bernard Ładysz pozostanie w
sercach nie tylko miłośników
opery, chociaż tu wspiął się
na światowe wyżyny. Był jedynym Polakiem, który śpiewał
z Marią Callas. Przez wielu
był porównywany ze słynnym
włoskim tenorem Luciano
Pavarottim, który także był
„naturszczykiem” – wokalistą,
który nie przeszedł wieloletniej edukacji muzycznej, ustawiającej głos, tylko po prostu
dysponował wrodzonym darem od Boga. A jego przygoda
ze śpiewaniem rozpoczęła się
właśnie w Wilnie, w skromnym mieszkanku na Zarzeczu,
przy ul. Połockiej 1, gdzie okna
niewiele wystawały ponad ziemię, ale właśnie z tych okien
często słychać było śpiew jego
ojca, Adama Ładysza. Był
zwykłym szewcem, „kamasznikiem”, jak wspomina syn,
czyli cholewkarzem, ale śpiew
w domu Ładyszów był zawsze
i przy każdej okazji.
Bernard Ładysz urodził 24
lipca 1922 roku w Wilnie,
które parę miesięcy wcześniej
decyzją Sejmu Wileńskiego
razem z całą Litwą Środkową zostało włączone w
skład II Rzeczypospolitej.
Miał dwóch starszych braci i
lubiących śpiewać rodziców –
Adam i Ludwika na różnych
imprezach często byli proszeni o śpiew. W wywiadzie
z Alicją Dołowską Bernard
tak wspomina wileńskie lata:
„Zarówno ojciec, jak i matka
mieli nadzwyczaj piękne głosy.
Matka – sopran. Ojciec śpiewał
tenorem. Jeden ze starszych
braci grał na pianinie, drugi
na skrzypcach. Byliśmy bardzo biedną rodziną. Oni nie
mieli czasu ani warunków,
by szkolić głosy. Wspólnie z
matką, ojcem, braćmi, wujem
i ciotkami występowaliśmy w
chórze «Hasło», prowadzonym
przez prof. Jana Żebrowskiego
w wileńskim kościele Ojców
Bernardynów. Brat śpiewał
basem, wuj natomiast śpiewał
w chórze basem partie solowe.
W 1935 r. nasz chór zdobył
na konkursie w Warszawie
pierwsze miejsce ex aequo ze
stołecznym chórem «Harfa».
Musieliśmy być naprawdę
dobrzy, skoro «Hasło» postawiono na równi z «Harfą», –
najlepszym chórem w Europie.
W Wilnie istniał wtedy jeszcze
drugi świetny chór – «Echo».
Chór Żebrowskiego skupiał
środowisko rzemieślnicze:
krawców, szewców, piekarzy.
«Echo» nazywaliśmy chórem
pańskim, bo w nim śpiewali
dyrektorowie, szeroko pojęta
inteligencja. Ale to nasz był
lepszy…”.
Właśnie w wileńskim chórze „Hasło” Bernard kształcił
swój głos. Najpierw śpiewał sopranem, po mutacji z wiekiem
doszedł do basu. Pierwszy raz

„

Bernard Ładysz zawsze z ogromną miłością i tęsknotą wypowiadał się o swoim
rodzinnym mieście.
zaśpiewał solo podczas występu z chórem w wileńskiej
rozgłośni Polskiego Radia.
Tak wspominał to po latach
w wywiadzie z Tomaszem
Gawińskim: „To był mój debiut medialny – stwierdza z
uśmiechem. – Ale na nutach się
nie znałem. To były dla mnie
czarne kropki. Tonacji też nie
rozumiałem. Kiedy jednak
profesor coś polecił zaśpiewać,
zaczynałem instynktownie,
wiedząc, odkąd mam rozpocząć”. Wybuch wojny przerwał
jego naukę w Gimnazjum
Mechanicznym w Kopanicy
(koło Augustowa). Powrócił
do Wilna, gdzie kontynuował
naukę na tajnych kompletach i
już w 1940 r. zaangażował się
także w polską konspirację:
„Na naszym podwórku były
dwie panie, które działały w
konspiracji, więc w to wszedłem. Wywoziło się czasem
furmanką coś za miasto. To
była broń. Było co robić. I
nie było pubów, problemów
wychowawczych, narkomanii.
Człowiek się uczył, pracował,
dostawał w dupę i żył”.

czy zły. Jest Bóg. I koniec…”.
Już jako sierżant wileńskiej Armii Krajowej (według
jednych źródeł – 3. według
innych – 6. Brygady AK) w
lipcu 1944 r. uczestniczył w
wyzwalaniu Wilna. Po operacji „Ostra Brama” ruszył z
towarzyszami broni na zgrupowanie w Puszczy Rudnickiej,
jednak oddział ten został otoczony przez wojska sowieckie
i Bernard Ładysz razem z
kilkoma tysiącami wileńskich
AK-owców trafił do obozu w
Miednikach. Dalsze losy także
można uznać za typowe dla
wilnan: odmowa wstąpienia
do Armii Berlinga i złożenia
przysięgi na wierność ZSRR,
a co za tym szło – wywózka
do obozu do Kaługi. Bernard
Ładysz pracował tam w kuchni, był tak chudy, iż nie był w
stanie pracować na wyrębie w
lesie. W tym samym obozie
znaleźli się m.in. Stanisław
Lenartowicz, późniejszy reżyser, twórca znanego filmu
„Giuseppe w Warszawie”,
Leon Janowicz, dziennikarz
i literat oraz Henryk Czyż,

„

„Zarówno ojciec, jak i matka mieli nadzwyczaj
piękne głosy. Matka – sopran. Ojciec śpiewał
tenorem. Jeden ze starszych braci grał
na pianinie, drugi na skrzypcach. Oni nie mieli
czasu ani warunków, by szkolić głosy.
Innym razem tak podsumowuje swoje swoje wileńskie
wychowanie: „W domu byłem
wychowywany po katolicku.
Chodziłem do kościoła, a
wracając, bywało, że pograłem
jeszcze w piłkę z kolegami,
pośmiałem się, to było życie!
Kochałem Polskę, kochałem
ojca, matkę. Nam nikt nie
musiał mówić o Ojczyźnie,
wiedzieliśmy, czym ona jest.
Dlaczego wszyscy kochali
Piłsudskiego? Przecież nie
było telewizji, nikt nie czytał
tylu gazet. Tę rolę pełniło
prawdziwe wychowanie, jakie
się odbierało w domu. Mój tata
był biednym chłopem, a za Polskę duszę by oddał. A kto go
tego uczył? W domu słyszał o
tym od swoich rodziców. A co
dzisiaj robi z młodymi ludźmi
telewizja, jak ich wychowuje?
Wychowywano nas w polskim
duchu. Dla mnie najważniejsza
była i jest Polska. Reszta mnie
nie interesuje. Jak i religia.
Nieważne, czy ksiądz dobry,

wybitny polski dyrygent, który urodził się w Grudziądzu,
ale wychował się w Wilnie
i od 1937 r. prowadził przy
Gimnazjum Ojców Jezuitów
zespół muzyczny „Pocket
Jazz”. Czyż właśnie otrzymał
zlecenie, by zebrać w obozie
chór wojskowy. Ładysz, jak
zwykle i przy każdej pracy,
chętnie sobie podśpiewywał,
także na kuchni, więc ktoś
doniósł o tym Czyżowi. Gdy
się spotkali, Bernard zaśpiewał
mu „Ave Maria” i z miejsca
został przyjęty do zespołu.
Wspominał potem, jak w 1946
r. przyjechał do Warszawy:
„Stolica przyjęła mnie jak
bohatera. Wszak każdy młody
człowiek był wtedy na wagę
złota. Nasz zespół jako słynny
zespół z Kaługi, miał mieć
koncert w Warszawie. Afisze
już nawet były rozwieszone,
kiedy okazało się, że koncert
się nie odbędzie, bo wszyscy
byliśmy akowcami i władza się
nie zgodziła”.

Tragicznie potoczyły się
losy rodziny Ładyszów, ktora
w ramach ekspatriacji zmuszona była wyjechać z Wilna do
Torunia. Dla ojca, Adama Ładysza wyrwanie z rodzinnych
stron i wielodniowa podróż
transportem „repatriacyjnym”
okazały się zabójcze – zmarł
tuż po wyładunku. Pobyt w
nowej Polsce Ładyszowie musieli zaczynać od pogrzebu, a
w tym czasie ograbiono ich z
tego nielicznego dobytku, który zdołali zabrać z Zarzecza...
Bernard wspominał też brata:
„To, że zostałem śpiewakiem,
to nie był przypadek. Mój brat,
Franek, to najlepszy baryton
na ziemi. Przepięknie śpiewał,
lecz, niestety, miał słabość do
mocniejszych trunków”.
Początkowo młody wilniuk
wcale nie zamierzał zajmować się śpiewem zawodowo.
Zdawał na Akademię Sztuk
Pięknych (od dziecka kochał
rysować i chciał zostać malarzem), potem próbował dostać
się na Politechnikę, ale także
nie został przyjęty – wileńsko-akowska przeszłość nie
była najlepszą rekomendacją...
Ostatecznie zatrudnił się w
magazynie pasmanteryjnym na
Nowym Świecie, gdzie także
podśpiewywał sobie i tu odkrył go całkiem przypadkowo
Wiesław Filipowicz, profesor
Wyższej Szkoły Muzycznej
im. F. Chopina w Warszawie.
Właśnie Filipowicz namówił
młodego Ładysza do podjęcia
nauki śpiewu i tak rozpoczął
swą zawodową karierę najpiękniejszy polski bas-baryton
rodem z Wilna.
Karierę solisty Ładysz rozpoczął w Zespole Reprezentacyjnym Wojska Polskiego,
był następnie solistą Opery
Warszawskiej i Teatru Wielkiego w Warszawie. W 1956
r. zwyciężył w międzynarodowym konkursie śpiewaczym
w Vercelli, gdzie zdobył najwyższą nagrodę. Wtedy też
rozpoczęła się jego międzynarodowa kariera. Występował i
odnosił sukcesy na wszystkich
kontynentach. Jako pierwszy
polski artysta wykonał partię solową w kompletnym
nagraniu opery przez wielką
światową firmę fonograficzną Columbia, występując w
1959 r. obok Marii Callas w
nagraniu „Łucji z Lammermooru” pod dyrekcją Tullio
Serafina. Występował również
w polskich filmach fabularnych, m.in. „Lalce” (1968),

„Ziemi obiecanej” (1974),
„Dolinie Issy” (1982) oraz
„Ogniem i mieczem” (1999).
Został odznaczony Krzyżem
Komandorskim z Gwiazdą
Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
a ostatnio – także Medalem
Stulecia Odzyskania Niepodległości.
Bernard Ładysz zawsze z
ogromną miłością i tęsknotą wypowiadał się o swoim
rodzinnym mieście. „W Wilnie jestem tak zakochany, że
chciałbym tam złożyć swe stare kości. Żona zresztą też wilnianka… Trudno mówić o tym
mieście w dwóch zdaniach.
Kocham je i poza nim nic dla
mnie nie istnieje. To miasto jest
jak dobry chleb” – powiedział
w jednym z wywiadów. Leokadię Rymkiewicz, swoją
przyszłą małżonkę, z którą też
często śpiewał, także poznał w
operze. Był już znanym solistą,
ona – dopiero absolwentką
Uniwersytetu Poznańskiego.
Połączyło ich właśnie wileńskie pochodzenie – tak wspominali to potem: „Przyjechałam do stolicy i miałam wolny
wieczór – wspomina Leokadia
Rymkiewicz-Ładysz – Przyszłam na przedstawienie «Don
Carlosa». Akurat on śpiewał.
Pomyślałam, że może swój
człowiek krajanowi pomoże.
I poszłam odważnie do garderoby”.
„Popatrzyłem z góry, z
dołu, z przodu, z tyłu – opowiadał, nie ukrywając szczerego uśmiechu Bernard –
Stwierdziłem, aby przyszła
nazajutrz, o godz. 10. I przyszła”. „Zaprezentowałam się
wokalnie – kontynuowała
żona. – A potem on zamówił
taksówkę i gdzieś mnie wiezie. Nic nie mówił. Zawiózł
mnie do kawiarni Głównego
Zarządu Politycznego WP,
gdzie czekał płk Ratkowski.
Chciał mnie jemu pokazać”.
Potem występowali razem w
Zespole Wojska Polskiego i
przez dwa sezony w jednej
operze. Połączyła ich wspólna pasja i dozgonna miłość.
Ładysz często podkreślał,
że żona jest jego największym szczęściem i największą
wartością: „Mimo różnych
sytuacji zawsze nam było po
drodze”.
Zbliżająca się 98. rocznica
urodzin Bernarda Ładysza była
okazją, by raz jeszcze spotkać
się z wielkim Wilniukiem, jed-

się jak zwykle nieodłączna
pani Leokadia. Gdy raptem
stanął przed Jubilatem komputer z widokiem na Połocką 1,
gdy weszliśmy do znajomego
podwórka, Bernard Ładysz
wyraźnie się ożywił i zaczął przypominać sobie „stare
kąty”. Najbardziej ubolewał, że
wysokie drzewa przesłaniają
dziś jego Wilenkę, nad którą
spędził najszczęśliwsze chwile. Kolega Andrzej Urbański,
który na czas tego zdalnego
spotkania z Wilnem odłożył
mik rofon Radia Gdańsk i
chwycił kamerę, nawet nie
przypuszczał, że uwiecznia
ostatnie spotkanie Bernarda
Ładysza z Wilnem. W przeddzień 98. urodzin zabraliśmy
się za opracowywanie tego
materiału do „Wilnoteki”,
by szerzej pokazać rodzinne
Zarzecze Ładyszów i Wilenkę, gdy dotarła wiadomość od
kolegów z „Saloniku Kresowego”: „stan Pana Bernarda
uległ nagłemu pogorszeniu,
przygotowujemy drugą wersję
audycji na wypadek, jeżeli
wydarzy się najgorsze. W
sobotę rano obawy się potwierdziły...”. „Salonik Kresowy” z
ostatnim wywiadem, swoistym
pożegnaniem wielkiego śpiewaka z tak bliskim jego sercu
Wilnem i Wilniukami można
odsłuchać tu.
Przed kilkunastu laty wywiad-rzękę z Bernardem Ładyszem nagrał też znany muzyk i
autor filmów dokumentalnych
Bohdan Kezik. Powstał z tego
film „Siedząc na ganku”, w
którym także jest wiele wspomnień o Wilnie, o najbliższej
rodzinie, w tym znany żart
Ładysza, że w młodości uważał, iż wszyscy artyści polscy
to wilnianie, bo każdy wymŻegnając Wilno na zawsze,
Bernard Ładysz pozostawił
nam, wilnianom, otwartą kwestię upamiętnienia wielkiego
Artysty w jego rodzinnym
mieście. Jak zaznaczyła pani
Leokadia Rymkiewicz-Ładysz, idea umieszczenia tablicy pamiątkowej na kamienicy
przy Połockiej 1, gdzie się
urodził, pojawiła się już przed
kilkunastu laty, jednak dotąd
nie została zrealizowana. Największym pomnikiem Pana
Bernarda pozostaną jednak
jego wspaniałe wykonania różnych arii oraz pieśni, dostępne
także w internecie. awiał słynne kresowe „ł”...
Krzysztof Wodniczak
fot. culture.pl/Darek Redos
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Zaplanuj lato
w Wielkopolsce!

W sobotę 25 lipca nasi przedstawiciele: Oliwia Kaczmarek
(Młodszy referent ds. Promocji, Kultury, Sportu i Współpracy Zagranicznej Gminy Rakoniewice) oraz Hubert Koler
(Kierownik Wielkopolskiego
Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach) uczestniczyli w
akcji promocyjnej dotyczącej
Turystyki Aktywnej na Placu
Wolności w Poznaniu!
Stolica Wielkopolski była
tego dnia idealnym miejscem
by pokazać się z jak najlepszej strony. Celem akcji było
poznanie najpiękniejszych
i najciekawszych miejsc w
Wielkopolsce, w których można spędzić w mniej i bardziej
aktywnie, wolny czas.
Przez cały dzień można
było zapoznać się z atrakcjami miast takich jak Poznań,
Wągrowiec, Złotów i oczywiście Rakoniewice! Atrakcją
przygotowaną przez organizatora czyli Wielkopolską
Organizację Turystyczną było
miasteczko rowerowe.
Poznaniacy zaskoczeni tak
dobrym i szybkim połączeniem kolejowym oraz bliskością położenia naszej gminy,
z chęcią słuchali i dopytywali.
Zabytkowe wozy, sikawki
oraz sprzęt strażacki Muzeum
Pożarnictwa w Rakoniewicach oraz Kraina Zabaw Bogilu we Wiosce przyciągnęły
młodszych jak i starszych.
Ogromnym zainteresowaniem
cieszyły się również szlaki piesze i rowerowe naszej Gminy.

Bogaci w piękne tereny i wiele
ciekawych miejsc wartych
poznania, nie mogliśmy opędzić się od zainteresowanych
turystów.
Drzwi Wielkopolsk iego

Muzeum Pożarnictwa, Pałacu
Czarneckich oraz rostarzewskiego ratusza, zawsze stoją
przed Państwem otworem!
tekst: Oliwia Kaczmarek

Zapraszamy do odwiedzin!
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Transport żywności od Brygady Obrony
Terytorialnej

Odbudowa jazu Rybojady
Odbudowa jazu Rybojady
pozwoli kompleksowo uregulować gospodarkę wodną rzeki
Obry i jezior położonych w
jej zlewni
9 lipca 2020 roku w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim
w Gorzowie Wielkopolskim,
odbyło się spotkanie związane
z podpisaniem listu intencyjnego, dotyczącego odbudowy
jazu Rybojady na rzece Obrze.
Jaz Rybojady w gminie
Trzciel zostanie rozebrany,
a następnie w jego miejsce
powstanie nowy obiekt, posiadający przepławki, które
pozwolą utrzymać ciągłość
morfologiczną rzeki.
Sygnatariuszami listy intencyjnego są: Jarosław Kaczmarek - Burmistrz Gminy
Trzciel, Stanisław Piechota
- Wójt Gminy Miedzichowo,
Józef Piotrowski – Wójt Gminy
Pszczew, a ze strony Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Krzysztof Woś,
Zastępca Prezesa ds. Ochrony
Przed Powodzią i Suszą.

W dniu 27 lipca 2020r. do
Gminy Miedzichowo trafił
już po raz trzeci w tym roku
transport żywności dostarczony przez XII Wielkopolską
Brygadę Obrony Terytorialnej
w Poznaniu.
Artykuły żywnościowe pozyskane są ze Związku Stowarzyszeń Wielkopolskiego
Banku Żywności w Poznaniu
w ilości 4.735,60 kg.
Żywność posiada długoterminową przydatność do
spożycia i trafi do potrzebujących mieszkańców Gminy
Miedzichowo.
Składamy serdeczne podziękowania dla XII Wielkopolskiej Brygady Obrony
Terytorialnej za okazaną pomoc w realizacji tego ważnego
zadania oraz panu Maciejowi
Niedźwiedzkiemu za pomoc
przy rozładunku.
Autor tekstu: Hanna Kaczmarek,
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Miedzichowie.

Bezpłatna aplikacja mobilna
W dobie powszechnego internetu i mediów społecznościowych, komunikacji pomiędzy
szeroko pojętą administracją
lokalną z mieszkańcami staje
się jednym z kluczowych elementów.
Właśnie dlatego Gmina
Miedzichowo uruchomiła aplikację mobilną pn. „Gmina
Miedzichowo”, która ma na
celu umożliwienia szybkiego
dotarcia do wszystkich mieszkańców gminy i nie tylko.
Aplikacja poinformuje nas o:
a wydarzeniach kulturalnych,

inne ważne sprawy społeczne.

a

gospodarce komunalnej,
spotkaniach mieszkańców,
zagrożeniach i niegodnościach,

a
a
a

Dzięk i aplikacji wszyscy
mieszkańcy, goście, turyści mogą być „na bieżąco” z
działaniami i aktualnościami administracji lub innych
jednostek organizacyjnych w
Gminie Miedzichowo.
Aplikacja jest dostępna bez
żadnych opłat dla użytkowników w Google Play.
LINK DO APLIKACJI:
https://play.google.com/store/
apps/details?id=mobi.qrtag.
miedzichowo&hl=pl

repertuar kinA za Rogiem
22 sierpnia(sobota)
godz. 17:30 -Ranczo Wilkowyje
a godz. 20:00 - Goldgold
23 sierpnia (niedziela)
a

godz. 15:30 - Paddington
godz. 17:30 - La la land
29 sierpnia (sobota)
a godz. 17:30 - Mocna kawa
wcalenie jest taka zła
a
a

godz. 20:00 -Przebudzenie
dusz
30 sierpnia (niedziela)
a godz. 15:30 - Paddington 2
a godz. 17:30-1800 gramów
a

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

WULKANIZACJA I SERWIS OPON

ELEKTROWNIE SŁONECZNE
Sprzedaż i Montaż

Możliwości zastosowania:

ogrzewanie wody, sprzedaż energii do energetyki
MOŻLIWY KREDYT W WYSOKOŚCI 5%.

PROMIENNIKOWE OGRZEWANIE DOMÓW

tel. 606 172545

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

Sprzedam lub wynajmę
lokal pod działalność gospodarczą w
centrum Rakoniewic
Kontakt: 601

700 138
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Poświęcenie motocykli w Rakoniewicach!

W dniu 26 lipca 2020 r. Proboszcz Parafii w Rakoniewicach, Ksiądz Daniel Litkowski poświęcił pojazdy członków Grupy Motocyklowej Ziemi Rakoniewickiej. Na świecenie na swoich motorach
przybyła większość członków grupy. Po poświęceniu i wspólnym zdjęciu Ks. Proboszcz poświęcił pozostałe pojazdy przybyłych Parafian.

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

oraz usługi związane
z montażem wykładzin
STIHL MS-170
pilarka łańcuchowa

749,749,-

Autoryzowany Dealer:
Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 17 – tel. 61 442 40 85,
			
tel. kom 602 775 274
Zbąszyń ul. Poznańska 42 – tel. 68 386 75 04

Wolsztyn, ul. Dworcowa 19
tel.

68 347 14 45

(naprzeciwko parowozowni)

OKRĘGOWA
STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW

www.diagrolmet.pl

64-200 Wolsztyn, ul. Dworcowa 15F

REKLAMY I OGŁOSZENIA:

powiaty@wp.pl / tel. 608 321 611

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

OKNA INWENTARSKIE PCV

Przychodnia Specjalistyczna
„POLIKLINIKA” NZOZ

- różne wymiary

Usługi w ramach MEDYCYNY PRACY

SIATKI PRZECIW
PTAKOM

tel.

MONTAŻ - TRANSPORT
GRATIS!
TEL. 515

241 917

502 033 012 tel. 61 444 89 86

rejestracja czynna /wejście B/
Grodzisk Wlkp. ul. Polna 4

a poniedziałki - 15.00 - 19.00
a wtorki i czwartki 13.00 -17.00
a środy 8.00 - 12.00 a piątki 8.00 - 12.00
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Budowa nowoczesnego przedszkola priorytetem inwestycyjnym
Z dr Włodzimierzem Hibnerem - burmistrzem Nowego Tomyśla oraz Grażyną Pogonowską – zastępcą burmistrza – rozmawia Franciszek Gwardzik
Jakie inwestycje są priorytetowe w tym roku?
Najważniejszą i największą
inwestycją jest budowa nowego, nowoczesnego przedszkola
na obrzeżach miasta. Nowy
Tomyśl według najnowszego
rankingu za 2019 rok pisma
samorządowego „Wspólnota”
jest najzamożniejszym miastem powiatowym w Wielkopolsce. Jest to efekt m. in. tego,
że osiedlają się tutaj młode
rodziny, które znajdują atrakcyjną pracę w wielu dużych zakładach. Dlatego zależy mi na
tworzeniu dobrych warunków
życia dla takich mieszkańców
– młodzi, pracujący ludzie muszą mieć możliwość posyłania
dzieci do tańszych przedszkoli
publicznych. Powierzchnia
nowego przedszkola będzie
duża – wyniesie około 1500
metrów kwadratowych. Chcemy zapewnić opiekę 325 dzieciom. Otwarcie planujemy na
wrzesień 2021 roku.
Drugą, podobną inwestycją
jest tegoroczna rozbudowa
żłobka publicznego. Na ten
cel dostaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej w
wysokości 2 milionów złotych.
Teraz jest tam miejsce dla 75
maluszków, a po rozbudowie
opiekę znajdzie aż 155 dzieci.
Jeśli chodzi o inwestycje
w sport i rekreację, to do
końca roku wybudujemy za
ponad 300 tys. złotych tor z
zamkniętej pętli z delikatnymi
muldami dla rowerzystów tzw.
pumptrack. Tor ten powstanie
w pobliżu lodowiska, a konkretnie na tyłach sali sportowej

Park Feliksa
jest moim oczkiem
w głowie – to są duże,
zielone płuca miasta

Szkoły Podstawowej nr 3 w
Nowym Tomyślu.
Jak wygląda na dzień dzisiejszy renowacja 30-hektarowego Parku Feliksa?
Park jest sukcesywnie zmieniany. W tym roku skupiamy
się na wybudowaniu małego
budynku – kawiarenki w pobliżu samolotu TS-8 BIES
i strzelnicy sportowej. Jeśli
radni na najbliższej sesji poprą
moje propozycje budżetowe,
to powstanie również nowe,
drewniane mini-molo na stawie oraz zostanie kupiony nowoczesny biletomat do ogrodu
zoologicznego.
W przyszłym roku powstanie drewniana wieża widokowa – dostaliśmy na ten cel prawie 700 tys. zł dofinansowania
z Urzędu Marszałkowskiego.
Pa rk Feliksa jest moim
oczkiem w głowie – to są duże,
zielone płuca miasta. Kilka lat

temu rozpoczęliśmy renowację tego miejsca. Wydaliśmy
już około 5 mln zł. Została
wymieniona i wzbogacona o
nowe gatunki flora, pojawiła
się automatyczna toaleta przy
wejściu głównym, postawiliśmy krzywe zwierciadła,
grającą ławeczkę solarną oraz
wiele innych ciekawych instalacji. Wiosną zamontowaliśmy
fontannę na stawie. Zachęcam
wszystkich do odwiedzenia
Parku Feliksa – uważam, że
jest to jeden z piękniejszych
parków w Wielkopolsce.
Gdzie będzie
organizowany jarmark?
Do końca nie wiadomo, czy
epidemia wirusa COVID-19
na trwale nie zburzy modelu
imprez plenerowych, do którego jesteśmy przyzwyczajeni.
Na pewno imprezy nie będą
się odbywały w Parku Feliksa
– znaczna część objęta jest do-

finansowaniem, a warunkiem
jest brak możliwości komercyjnego (tj. odpłatnego) wykorzystywania tego miejsca.
W tym roku zmieniamy
mocno formułę naszego największego święta – na początku września chcemy zorganizować kiermasz plecionkarski,
który nazwaliśmy „jarmarek”.
W jego ramach odbędzie się
przegląd kapel podwórkowych
(jest to związane z jubileuszem
40-lecia istnienia „Kapeli zza
winkla”). Być może ściągniemy również food trucki i zrobimy mały festiwal jedzenia.
Pytania do p. Grażyny Pogonowskiej – zastępcy burmistrza Nowego Tomyśla:
Podobno w planie jest budowa żłobka?
W 2020 roku otrzymaliśmy
dofinansowanie na rozbudowę
żłobka z programu Maluch +.
Celem programu „Maluch+”

jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej
miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych
opiekunów dla wszystkich
dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających
szczególnej opieki. Dzięki rozbudowie, która dobiega końca,
żłobek będzie mógł przyjąć
o 80 dzieci do 3 roku życia
więcej. W sumie od września
2020 żłobek będzie dysponował 155 miejscami opieki.
Dzięki temu nie będzie kolejek
w przyjmowaniu dzieci. Praktycznie zaspokoimy potrzeby
wszystkich matek, które będą
chciały powrócić pracy.
Jakie podejmowane będą
działania w projekcie
„Zdalna plus”?
Przystąpiliśmy do kolejnego
projektu Zdalna szkoła +,
dzięki któremu pozyskaliśmy
kolejne 105 tysięcy złotych na
zakup laptopów. Co w sumie
daje 205 tysięcy złotych pozyskanych na zakup laptopów
na wypożyczenie uczniom i
nauczycielom (Zdalna szkoła
– 100 tys., Zdalna szkoła +
105 tys.)
Jak pani burmistrz ocenia
naukę online ? Praktycznie
to wyglądało tak, że 2530% uczniów korzystało a

pozostała młodzież spotykała się i bawiła (nie tylko)
Sytuację pandemii doświadczamy po raz pierwszy. W
związku z tym są wprowadzone rygory i ograniczenia
tak w życiu prywatnym jak i
zawodowym. W tej sytuacji
musiała także funkcjonować
polska szkoła. Epidemia dotknęła szkoły nie tylko w
Polsce, ale także w Europie.
Nauczyciele starali się wykonać swoje zadania zdalnie, tak
jak potrafią najlepiej. Również
dla rodziców była to zupełnie
nowa sytuacja. Starali się pogodzić pracę zawodową oraz
opiekę nad swoimi dziećmi w
czasie lekcji online. Sytuacja
ta pokazała nam, że potrzebujemy zdecydowanie więcej
sprzętu komputerowego do
nauki oraz musimy wszyscy
doskonalić się w zakresie komunikacji za pomocą narzędzi
multimedialnych.
Wierzę, że nasi uczniowie
od września wrócą do szkół,
będą się uczyć nie tylko w
systemie stacjonarnym, ale nawiązywać relacje społeczne z
nauczycielami i rówieśnikami.
Na koniec nie sposób zapytać o spotkanie z mieszkańcami pani marszałek
Elżbiety Witek w którym
pan burmistrz Włodzimierz
Hibner nie uczestniczył.
W.H. Nie otrzymałem oficjalnego zaproszenia i w związku z
tym nie chcę komentować tego
wydarzenia. Wiem tyle, że
to spotkanie miało charakter
agitacyjny kandydata na prezydenta i odbyło się w późnych
godzinach popołudniowych.

