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SKUP ZŁOMU
MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

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

biuro@zlom.poznan.pl
tel. 509 174 596 lub 534 611 454

SPRZEDAŻ WĘGLA I PELLETU
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

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

rbj.sp@wp.pl
tel. 512 306 483 lub 534 611 454

Sprzedam pianino 
 Stan bardzo dobry ! Tel. 606 327 863
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BEZPłATNY

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

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

FARBY,  TAPETY, FOTOTAPETY

AKCESORIA MALARSKIE

KLEJE, LAKIERY, OKLEINY
LISTWY DEKORACYJNE

KARNISZE, KINKIETY, PŁYTY G–K 

Niałek Wielki 60
64-200 Wolsztyn

(kierunek przystań żeglarska)

tel: 68 384 0773 / hurtownia@izomet.pl

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

PROFESJONALNY PARTNER

www.gmyrpol.pl    
gmyrpol@post.pl

Stęszew
ul. Kosickiego 9 
tel./fax: 61 813 56 14
tel. kom: 692 436 416

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

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

Wolsztyn
ul. Słowackiego 11A
tel./fax: 68 346 93 65
tel. kom: 608 311 016
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Informacja: Biuro Promocji i Rozwoju oraz Zarządzania Funduszami

Uczniowie Liceum Ogólno-
kształcącego im. Prymasa 
Tysiąclecia Księdza Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego 
oraz Technikum w Opale-
nicy bardzo dobrze pora-
dzili sobie z zadaniami na 
tegorocznej maturze. 

Absolwenci zdawali egzaminy 
z przedmiotów obowiązko-
wych. Należały do nich: język 
polski, matematyka, język 
obcy nowożytny oraz jeden 
przedmiot dodatkowy na po-
ziomie rozszerzonym. W tym 
roku szkolnym, z uwagi na 
epidemię koronawirusa, nie 
przeprowadzono części ustnej.

Chc ia łbym serdeczn ie 
pogratulować wszystk im 
uczniom, którzy zaliczyli 
egzamin maturalny – mówi 
Burmistrz Opalenicy Tomasz 
Szulc. - Dziękuję za trud wło-
żony w naukę w tym wyjątko-
wo trudnym okresie. Wyrazy 
uznania kieruję do Rodziców, 
którzy często poświęcając swój 
wolny czas pomagali dzieciom 
w edukacji. Nie sposób też 
nie dostrzec olbrzymiej pracy 
dyrekcji szkoły oraz nauczy-

cieli. To dzięki zaangażowaniu 
pedagogów, osiągnęliśmy tak 
wspaniały wskaźnik „zda-
walności.” Szkoła i uczniowie 
doskonale poradzili sobie w 
czasie epidemii. Skuteczność 
zdalnego nauczania była moż-
liwa dzięki wysokiemu stop-
niowi informatyzacji placówki 
oraz bardzo dobremu zapleczu 
komputerowemu – zakończył 
wypowiedź pan Burmistrz.

Egza m i n  mat u ra l ny  z 
wszystkich przedmiotów obo-
wiązkowych w kraju zdało 
74% tegorocznych absolwen-
tów. W województwie wiel-
kopolskim zdawalność dla 

przystępujących do egzaminu 
po raz pierwszy wynosiła 
73,86%, w powiecie nowoto-
myskim 71,5%. Natomiast w 
naszej szkole wskaźnik ten 
wyniósł 83,33%. Egzamin z 
języka polskiego zdało 92% 
absolwentów, z matematyki 
79%, z języka angielskiego 
92%. 

Tegoroczni absolwenci Ze-
społu Szkół w Opalenicy z 
powodzeniem poradzili so-
bie z egzaminem dojrzało-
ści. 83% z nich otrzymało 
świadectwo dojrzałości, a 
ośmiu może przystąpić do 
egzaminu poprawkowego z 

jednego przedmiotu. Liceali-
ści najlepiej zdali egzamin 
z języka polskiego – 100% 
zdawalności, natomiast w 
Technikum – 92,86%, odsetek 
dla całego Zespołu Szkół wy-
nosi 97,47%. W województwie 
wielkopolskim jest to 94,24%, 
a w naszym powiecie 94,8%. 
Matematyka to przedmiot, 
który przysporzył najwię-
cej kłopotów zdającym. Zda-
walność na poziomie pod-
stawowym w województwie 
wynosi 77,98%, w powiecie 
nowotomyskim 74,66%. Nato-
miast w naszej szkole licealiści 
osiągnęli wskaźnik 86,27% a 
uczniowie technikum 78,48%. 
Zdawalność z języka angiel-
skiego wnosi w kraju 92%, 
w województwie 91,51%, w 
powiecie 91,48%, w naszej 
szkole 96,55%.

Zdawalność absolwentów z 
przedmiotów obowiązkowych 
na poziomie podstawowym, 
którzy w 2020 roku po raz 
pierwszy przystąpili do eg-
zaminu dojrzałości obrazuje 
tabelka.

Materiały nadesłane 
przez ZS Opalenica

Z okazji jubileuszu 35 – lecia 
pracy Pani Beaty Kulawiak 
Dyrektora Szkoły Podstawo-
wej w Dakowach Mokrych 
oraz jubileuszu 30 – lecia pra-
cy Pani Longiny Jakubowskiej 
Dyrektora Szkoły Podstawo-

wej w Porażynie, Burmistrz 
Opalenicy Tomasz Szulc 25 
sierpnia złożył gratulacje Pe-
dagogom oraz podziękował 
za zaangażowanie i trud jaki 
wkładają w swoją pracę. 

GM

Ponadprzeciętne wyniki matur!

Gratulacje dla pań 
Dyrektorek25 sierpnia, w Urzędzie Miej-

skim w Opalenicy odbyło się 
spotkanie z okazji wręczenia 
aktów mianowania nauczycie-
lom, którzy zdali egzaminy 30 
lipca i uzyskali kolejny stopień 
awansu zawodowego. 

Obecni złożyli uroczyste 
ślubowanie oraz otrzymali z 
rąk Burmistrza Opalenicy – 
Tomasza Szulca akt nadania 
stopnia awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego. 
Na spotkaniu nauczycielom 
Karinie Adamczak ze Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. A. i Wł. 
Niegolewskich w Opaleni-
cy, Magdalenie Pawłowicz 
z Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Wojnowicach, 
Agnieszce Rychel z Przed-
szkola nr 2 w Opalenicy oraz 
Jakubowi Koszucie ze Szkoły 
Podstawowej im. A. i Wł. 
Niegolewskich w Rudnikach, 
towarzyszyli dyrektorzy szkół.  
Burmistrz złożył gratulację 
z okazji awansu jak i życzył 
kolejnych sukcesów w pracy z 
opalenickimi uczniami.

GM

Na początku sierpnia roz-
poczęły się prace związane 
z rewitalizacją skweru przy 
zbiegu ulic Nowotomyskiej 
oraz Wyzwolenia. 

Celem zadania jest efek-
tywniejsze dostosowanie tego 
obszaru do potrzeb Miesz-
kańców. Od dawna bowiem, 
jest to miejsce, gdzie opa-
leniczanie chętnie spędzają 
wolny czas. W pierwszym 
etapie pracownicy gospodar-
czy Urzędu Miejskiego w 
Opalenicy usunęli nadmierną 

zieleń i posprzątali cały teren. 
W planach jest rewitalizacja 
znajdującego się tam skal-
niaka. Zainstalowane zostaną 
nowe ławki. Powstaną nowe 
ciągi komunikacyjne. Teren 
zyska także nowe oświetle-
nie. Przebudowane zostało 
już przejście dla pieszych. 
Powstała tzw. „wyspa”, która 
zastąpiła tradycyjną „zebrę”. 
Rozwiązanie to z pewnością 
zwiększy bezpieczeństwo ru-
chu pieszego w tym miejscu.

TM/GM

Awanse pedagogówEstetyka i wzrost 
bezpieczeństwa
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Kalina Pylińska z Nowego 
Tomyśla z Wiktorią Stryjak  
z Jankowa Przygodzkiego w 
dniach 7-8 sierpnia zdobyły 
Mistrza Polski Kadetek w 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie 

Młodzieży w Mysłowicach 
w siatkówce plażowej. Ty-
dzień wcześniej w dniach 1-2 
sierpnia w Lublinie w starszej 
kategorii Juniorek zdobyły 
Wicemistrzostwo Polski.

Mistrzyni Polski Kadetek 
w siatkówce plażowej

Informujemy, że 13 sierpnia Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dworca kolejowego 
w Nowym Tomyślu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną.

W sierpniu 2000 roku grupa 
plecionkarzy zdecydowała 
się na wyplecenie wiklinowe-
go kosza „giganta”. Pomysł 
na wykonanie aranżacji ple-
cionkarze podchwycili od 
plastyczki Nowotomyskiego 
Ośrodka Kultury Marii Ga-
wron. Dogodną okazją na 
dokonanie takiego wyczynu 
był zbliżający się przełom 
wieków. Z pomocą środowisku 
wikliniarsko-plecionkarskie-
mu w tym przedsięwzięciu 
przyszedł poznański artysta
-plastyk Jędrzej Stępak, który 
wykonał projekt kosza 2000. 
Na budowę kosza giganta wy-
brano centralny punkt Nowego 
Tomyśla – plac Niepodległo-
ści. Do pracy przystąpiło 50. 
plecionkarzy reprezentujących 
15 nowotomyskich firm ple-
cionkarsko-koszykarskich. 
Kosz powstał w niebywale 
krótkim czasie, bowiem po 
55 godzinach nieprzerwanej 
pracy. Do jego wykonania 
zużyto 8 ton wikliny. Imponu-
jące rozmiary: długość 17,29 
m, szerokość 9,46 m, wyso-
kość 7,71 m dały mu słuszne 
miejsce w Księdze Rekordów 
Guinnessa. W sierpniu 2006 
roku nowotomyscy plecion-
karze zmierzyli się z własnym 
rekordem i wypletli kolejny, 
jeszcze większy kosz o wy-
miarach: długość 19,8 m, sze-
rokość 9,53 m i wysokość 8,98 
m, który zajął miejsce dotych-
czasowego rekordzisty. Kosz 
zapoczątkował serię kolejnych 
plecionkarskich inicjatyw. 
Dzięki współpracy plecionka-
rzy i wikliniarzy oraz zaanga-
żowaniu wielu mieszkańców, 
firm i instytucji, w Nowym 
Tomyślu powstają przeróżne 
wiklinowe formy zdobiące 
miejską przestrzeń. 

Tegoroczna renowacja kosza 
wiklinowego rozpoczęła się 17 
sierpnia. Prace potrwają około 
dwóch tygodni. W dniach 
od 17 do 21 sierpnia została 
ściągnięta stara wiklina, a 
następnie przeprowadzono 
konserwację konstrukcji stalo-
wej kosza. Wyplatanie nowego 
kosza rozpoczęło się dnia 24 
sierpnia. Uroczyste odsłonię-
cie odnowionego kosza za-
planowane jest na 4 września 
br. podczas nowotomyskiego 
„mini” jarmarku. W prace 
związane z renowacją zaan-
gażowani są nowotomyscy 
plecionkarze oraz zaprzyjaź-
nieni plecionkarze z kraju, a 
także wolontariusze, strażacy, 
przedstawiciele nowotomy-
skich firm. Podczas prac ple-
cionkarskich wykorzystanych 
zostanie około 12 ton wikliny.

Budowa dworca kolejowego

Renowacja kosza wiklinowego
prace wykonane od 17 do 21 sierpnia

prace wykonane od 24 do 26 sierpnia
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1 września rozpoczynamy Powszechny Spis Rolny 2020! 
Jeśli masz pytania dotyczące spisu rolnego zachęcamy do skorzystania z INFOLINII SPISOWEJ. 

Od 1 września na infolinii spisowej będzie również możliwość uzyskania pomocy 
w przypadku problemów z wypełnianiem internetowego formularza spisowego, 

a także spisania się przez telefon.
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m Grodzisk Wlkp.
mFundacja rozstrzygnęła siód-
mą edycję swojego flagowego 
programu grantowego – mPo-
tęgi. W tym roku granty na 
kreatywne uczenie matema-
tyki otrzymały 152 projekty z 
całej Polski. Wśród świętują-
cych sukces znalazła się grupa 
kreatywnych nauczycielek, 
które stworzyły projekt „Ma-
tematyka przyszłości”.  Danuta 
Bartkowiak, Anna Kurczew-
ska i Ewa Zarucka zmierzą 
się z autorskimi pomysłami 
na przekonanie dzieci z klas 
7 i 8, że matematyka  dodaje 
skrzydeł!

Warto wspomnieć, że do 
tej pory dzięki programo-
wi mFundacji ponad 1 mln 
uczestników miało okazję 
poznać ciekawszą stronę mate-
matyki. W trakcie wszystkich 
edycji przeznaczono na pro-
mocję tej nauki prawie 5 mln 
zł. Większość tych grantów 
trafiła do szkół z mniejszych 
miejscowości, rozsianych w 
całym kraju. Dzięki temu  
mFundacja przyczynia się do 
wyrównania szans uczniów z 
małych miejscowości.

Poznawanie matematycz-
nych zawiłości może być nie-
zwykłe fascynujące! Wkrótce 
przekonają się o tym uczniowie 
ze szkół podstawowych w gmi-

nie Grodzisk Wielkopolski. 
Zaprosimy ich na spotkania 
z molekułami, które tworzą 
magiczny świat liczb i równań. 
Wspierać nas będą uczniowie 
i nauczyciele grodziskiego 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. Juliusza Słowackiego oraz 
Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. Eugeniusza 

Kwiatkowskiego.
Spotkamy się w laborato-

rium i doświadczymy liczenia 
na własnej skórze, a w lesie 
poszukamy matematyki w 
przyrodzie! Królowa nauk jest 
wszędzie! Uczestnicy warszta-
tów i zajęć przeżyją niesamo-
witą przygodę w odkrywaniu 
matematycznego świata.

m Grodzisk Wlkp.
6 września 2020 r. w domu 
parafialnym przy kościele 
pw. Św Faustyny Kowalskiej 
w Grodzisku Wielkopolskim, 
odbędzie się kolejna zbiórka 
krwi. 

Apelujemy o przestrzeganie 
zasad związanych z Pandemią 
Koronawirusa tj.:
a zachowanie odpowiedniej 
odległości - obowiązkowe 
zasłonięcie ust i nosa (np. 
przez maseczkę, czy chustę) 

a stosowanie się do zaleceń 
pracowników RCKiK

Jednocześnie informujemy, 
że cała obsługa pobierająca 
krew zachowuje wszelkie 
środki ostrożności tj.: wywiad 
wstępny, rękawiczki, masecz-
ki, płyn do dezynfekcji itp.

Krew mogą oddawać osoby 
zdrowe pomiędzy 18, a 65 ro-
kiem życia i ważące powyżej 
50 kg. Należy posiadać przy 
sobie dokument tożsamości ze 
zdjęciem oraz numerem pesel, 
aby mógł się zarejestrować. 

W ankiecie, którą wpienie-

nia potencjalny krwiodawca 
są zawarte podstawowe py-
tania, które pozwalają mu 
zorientować się o swoim stanie 
zdrowia, a lekarzowi w sposób 
kompetentny odpowiedzieć, 
czy ten dawca może oddać 
krew. 

Warto też pamiętać, że nasza 
krew naprawdę jest potrzebna, 
bo do tej pory nie udało się 
wyprodukować jej sztucznego 
odpowiednika. Krwią może 
podzielić się tylko człowiek 
z drugim człowiekiem. Oddaj 
krew i uratuj komuś życie!

Nauczyciele Liceum i "Różowej" 
otrzymali granty

Zbiórka krwi przy kościele

Proszę w skrócie przedsta-
wić Waszą działalność
Obsługujemy 17 gmin leżących 
na terenie sześciu powiatów w 
Wielkopolsce.
Teren ten zamieszkuje około 
240 tysięcy mieszkańców. W 
tym roku minęło 16 lat od po-
wstania naszego Związku. W 
ubiegłym roku świętowaliśmy 
15-lecie swojego istnienia. 
Odpadami zajmujemy się od 
początku powołania naszego 
Związku. Dla wyjaśnienia- 
Związek nie jest żadną spół-
ką- jest jednostką utworzoną 
przez samorządy gminne w 
celu realizacji zadania własne-
go gmin jaką jest gospodarka 
odpadami komunalnymi . Z 
chwilą wstąpienia do Związ-
ku zadanie własne  gminy 
staje się zadaniem własnym 
Związku. Obowiązują nas   te 
same przepisy prawa co każdą 
gminę  w Polsce: ustawa o 
samorządzie gminnym, usta-
wa o finansach, ordynacja 
podatkowa , ustawa o czysto-
ści i porządku w gminie itd.   
Organem uchwałodawczym  
w gminie jest Rada Gminy- 
Rada Miejska,  w Związku 
jest Zgromadzenie Związku , 
wykonawczym organem zaś  w 
gminie jest  Wójt- Burmistrz , a 
w Związku- Zarząd Związku. 
Zarząd Związku kontroluje 
Komisja Rewizyjna Związku 
, a co cztery lata przechodzi-
my kompleksową kontrolę 
finansową prowadzoną przez 
Regionalną Izbę Obrachunko-
wą . Wszystkie podejmowane  
uchwały na Zgromadzeniu 
Związku podlegają kontroli 
regionalnej Izby Obrachun-
kowej i Nadzoru Prawnego 
Wojewody Wielkopolskiego. 
Przed wejściem w życie tzw. 
rewolucji śmieciowej w 2013 
roku przygotowywaliśmy się 
bazowo, aby Związek mógł  
realizować swoje zadanie i 

prawidłowo funkcjonować. 
Wraz ze zmianą ustawy o 
czystości i porządku, która 
spowodowałaby władztwo 
gmin nad  śmieciami prowa-
dzimy gospodarkę odpadami 
komunalnymi dla wszystkich 
17-tu Gmin. Przygotowaliśmy 
i opracowaliśmy cały system 
gospodarki odpadami , który 
obowiązuje we wszystkich 
gminach członkowskich- jed-
nakowe zasady, jednakowe 
odpłatności. 

Jakie są ostateczne 
ustalenia Związku?
Jak już mówiłam przygoto-
waliśmy kompleksowo całą 
obsługę systemu gospodarki 
odpadami, który funkcjonuje 
na terenie  całego Związku- w 
każdej gminie. W celu prawi-
dłowego realizowania zadania 
przed przystąpieniem do prze-
targów na odbiór  i transport 
odpadów podzielono teren 
Związku na sektory –  każda 
gmina jest oddzielnym sek-
torem za wyjątkiem  Gminy 
Miejskiej i Wiejskiej Kościan, 
które stanowią jeden sektor. 
Dla każdego sektora ogła-
szany jest oddzielny przetarg 
nieograniczony . Ze względu 
na wielkość zamówienia pu-
blicznego   mamy obowiązek 
w pierwszej kolejności wysyłać 
ogłoszenie  do Biuletynu Unii 
Europejskiej w Brukseli. Po 
publikacji naszego zamówie-
nia  w biuletynie unijnym  ,  
publikujemy je na platformie 
zakupowej Związku i nor-
malna procedura przetargowa 
prowadzona przez komisję 
przetargową powołaną do tego 
zadania. W wyniku przetargu 
wybierana jest firma która na 
terenie danej gminy odbiera 
od mieszkańców odpady   i 
transportuje je do instalacji. 
Dla przykładu w Rakoniewi-
cach przetarg wygrała firma 

PRO ZERO- Service Sp. z 
o.o z  Kiełcza. Jest to firma 
niemiecka mająca swoje od-
działy w Polsce. Ta sama firma 
obsługuje Gminę Stęszew i 
Czempiń.  Związek łącznie  w 
tej dziedzinie współpracuje 
z  8 firmami zajmującymi 
się odbiorem i transportem 
odpadów. . 

Kto wyposaża 
nieruchomości w pojemniki?
Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami każdy właściciel 
nieruchomości, jej zarządca 
lub  administrator ma obowią-
zek wyposażyć nieruchomość 
w odpowiednie pojemniki do 
zbierania odpadów komunal-
nych . W przypadku Spółdziel-
ni czy wspólnot  to zadanie 
spoczywa na zarządcy- admi-
nistratorze. Oprócz pojemni-
ków zarządca ma obowiązek  
przygotować- zorganizować  
odpowiednie miejsce do gro-
madzenia odpadów- tzw. alta-
nę śmieciową.

Mieszkańcy dokonują wpłat 
z tytułu gospodarowania od-
padami  na indywidualne 
rachunki przypisane do danej 
nieruchomości zgodnie ze 
złożoną deklaracją. Natomiast 

za mieszkańców Spółdzielni i 
wspólnot deklarację składają 
zarządcy- administratorzy  
nieruchomości. Mieszkań-
cy opłaty  za gospodarowa-
nie odpadami płacą razem z 
czynszem. Co do ściągalności 
opłaty- w każdej gminie są 
osoby, które zalegają z opła-
tami . Wysyłane są  salda na-
stępnie upomnienia . Jeżeli jest 
to nieskuteczne wtedy wysta-

wiany jest tytuł wykonawczy 
do komornika i prowadzona 
jest komornicza egzekucja 
należności.

  
Co się dzieje z odpadami, 
jaka jest dalsza kolejność 
przekazywania  odpadów 
komunalnych?
Wszystkie odpady wytworzone 
przez naszych mieszkańców 
trafiają do Instalacji Komu-
nalnej w Piotrowie Pierw-
szym.    Instalacja w Piotrowie 
po odpowiednim przygoto-

waniu odpadów do dalszego 
zagospodarowania musi zna-
leźć ich nabywców. Ważne 
jest jak segregujemy odpady 
u źródła- w domu. Odpady 
prawidłowo wysegregowane, 
nie zabrudzone łatwiej zbyć. 
Na przykład odpady BIO ze 
szczególnym uwzględnieniem 
odpadów kuchennych zbierane 
są do brązowego pojemnika, 
który musi być opisany na-
pisem BIO. Odpady do tego 
pojemnika wrzucane tylko 
luzem, bez żadnych torebek, 
worków czy innych opakowań. 
Takie są wymogi zakładu, 
który zajmuje się zagospo-
darowaniem tych odpadów. 
Nie sztuką jest zebrać odpa-
dy – odebrać od mieszkańca 
odpady-  sztuką jest znaleźć 
nabywcę w celu ich zgodnego 
z prawem zagospodarowania. 
W przypadku zabrudzenia 
odpadów BIO jakimikolwiek 
opakowaniami z automatu są 
one przekwalifikowywane z 
powodu zanieczyszczenia i 
oczywiście z tego tytułu płaci-
my zaraz wyższe kwoty za ich 
zagospodarowanie. Wszyscy 

doskonale wiemy, iż koszty 
całego systemu są niewspół-
miernie wyższe niż to miało 
miejsce rok temu. Doszła m.in. 
wspomniana frakcja odpadów- 
BIO, mieszkańcy produkują o 
wiele więcej odpadów niż  rok 
czy dwa lata temu. Wzrosła 
opłata za przyjęcie odpadów 
do Instalacji Komunalnej ce-
lem ich zagospodarowania, 
płacimy za przyjęcie odpa-
dów selektywnie zebranych  , 
płacimy za zagospodarowanie 
odpadów BIO. W grudniu i 

styczniu  papiernie wstrzymały 
przyjęcie makulatury. Ogólnie 
powstał problem  na rynku 
surowców wtórnych. Nie bez 
znaczenia  na koszty całego 
systemu jest wysokość opłaty 
środowiskowej ustalona w 
drodze rozporządzenia  Rady 
Ministrów z 2017 roku. W roku 
obecnym do każdej składowa-
nej tony trzeba dopłacić  270 
złotych , a  jeszcze 4 lata temu 
były to kwoty rzędu 27-42 
złotych . Bardzo trudna  sytu-
acja w dziedzinie gospodarki 
odpadami jest  w całym kraju 
, na którą nie mamy żadnego 
wpływu.  Jedynym  sposobem 
na  obniżenie kosztów jest 
wprowadzenie rozszerzonej 
odpowiedzialności producenta 
opakowań, o której od lat wiele 
się mówi bez konkretnych 
działań i rozwiązań, ale to już 
rola państwa.

Czy może pani przewodni-
cząca ujawnić czy Spół-
dzielnia Mieszkaniowa w 
Rakoniewicach zalega z 
płaceniem za odpady komu-
nalne?
Niestety takich informacji 
przekazywać nie mogę , obo-
wiązują mnie zapisy ustawy 
ordynacji podatkowej. W każ-
dej Spółdzielni funkcjonuje 
komisja rewizyjna i tam człon-
kowie powinni w pierwszej ko-
lejności skierować swoje kroki.  

Od Redakcji:
Jest imformacja, że w każdej 
Gminie są takie osoby, które 
nie płacą za odpady i to są róż-
ne kwoty, a zaległości sięgają 
niekiedy kilka miesięcy. Do 
zadłużonych podmiotów lub 
osób wysyłane są upomnienia 
windykatora lub komornika. 
Jednak te długi nie są spłacane 
na czas, bo wszystko zależy 
od działania windykatora lub 
komornika.

Za przekazanie odpadów do instalacji „Selekt” musi płacić!
Rozmowa z Dorotą Lew- Pilarską- Przewodniczącą Zarządu Związku Międzygminnego „ Centrum Zagospodarowania 

Odpadów-Selekt” w Czempiniu rozmawia Franciszek Gwardzik

AUTO KOMIS 
Orwat Rafa³   Serdecznie zaprasza

Karpicko, ul. Wczasowa 71/A (wylot na Nowy Tomyśl) 
tel. 600 87 29 15, 68/ 346 81 81

Czynne: Pn. Pt 10.00 18.00, Sob. Niedz. 10.00 14.00
     SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ             www.auto-orwat.gratka.pl

PIEKARNIA 
CUKIERNIA
EUGENIUSZA KOCIKA
w Rakoniewicach 
Plac Powst. Wlkp.

Zakład  Szewski „Jar- But”
świadczy usługi: a rozciąganie obuwia

a wszywanie zamków a  zelowanie a wymiana fleków
ul. Sienkiewicza 15 ( przy targowisku) w Grodzisku Wlkp

   tel. 535 840 919

Ważne jest jak segregujemy odpady u źródła- w 
domu. Odpady prawidłowo wysegregowane, nie 
zabrudzone łatwiej zbyć.

„
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W niedzielę 23 sierpnia br. 
na Placu Chopina w Nowym 
Tomyślu odbyło się spotkanie, 
które zapowiadane było jako 
Marsz: Stop prześladowaniu 
Chrześcijan.

Pierwotnie marsz ten miał 
odbyć się w sobotę jako kon-
trmanifestacja do „TĘCZO-
WEGO PIKNIKU”.  Jednak 
organizatorzy zmienili zdanie 
i poinformowali : Uwaga na 
prośbę księdza Proboszcza 
oraz w obawie przed prowo-
kacjami i aby nie dopuścić 
do jakieś konfrontacji zmie-
niamy termin zgromadzenia 
na niedzielę 23 sierpnia o 
godz. 18:30 na Placu Chopina 
aby zamanifestować poparcie 
dla tolerancji i obrony wiary 
chrześcijańskiej. Natomiast w 
sobotę o godz. 19:00 zaprasza-
my do wspólnej modlitwy w 
Kościele Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. 

Nad bezpieczeństwem spo-
tkania czuwała , jak i dzień 
wcześniej policja.

Fot. Maciej Kasprzak / 
Wielkopolskamagazyn.pl

Stop prześladowaniu Chrześcijan

W tym roku 6 sierpnia był 
szczególnym świętem całej 
Polski. Tego dnia Pan Pre-
zydent Andrzej Duda został 
zaprzysiężony na drugą 
kadencję. Jak wyglądała 
ta uroczystość ? Być może 
nie wszyscy czytelnicy mieli 
możliwość śledzenia wyda-
rzeń,które miały miejsce 
tego dnia w Warszawie, 
dlatego pokrótce postaram 
się je przybliżyć. 

Dzień rozpoczął się od złoże-
nia przysięgi przez wybranego 
Prezydenta wobec Zgromadze-
nia Narodowego, tzn. wobec 
Sejmu i Senatu RP oraz wy-
głosił swoje orędzie. Podczas 
tego punktu oprócz posłów i 
senatorów wzięli udział Pan 
Premier wraz z rządem RP,  
reprezentanci najważniejszych 
urzędów państwowych czy 
najwyżsi przedstawiciele ob-
cych państw. 

Po uroczystościach w Sej-
mie odbyła się uroczysta 
Msza św. w intencji na-
szej Ojczyzny oraz Pana 
Prezydenta. Następnie Pan 

Prezydent na Zamku Królew-
skim objął przewodniczenie 
kapitułom najważniejszych 
odznaczeń państwowych, 
którymi są Order Orła Bia-
łego oraz Order Odrodzenia 
Polski. Na zakończenie dnia 
Pan Prezydent ponownie 
objął zwierzchnictwo nad 
Siłami Zbrojnymi oraz złożył 
wiązankę kwiatów na Grobie 
Nieznanego Żołnierza. 

Ważny do odnotowania jest 
tez moment złożenia przez 
parę prezydencką wieńca pod 
figurą Jezusa Chrystusa „Sur-
sum Corda” na Kratowskim 
Przedmieściu - która niestety 
kilka dni wcześniej została 
przez barbarzyńców sprofano-
wania. Dzień złorzenia przez 
Narodem (Zgromadzenie Na-
rodowe reprezentuje Naród) 
przysięgi to święto polskiej 
demokracji, bo w wyborach 
powszechnych Polki i Polacy, 
również Ci, którzy mieszkają 
za granicą, zdecydowali o 
oddaniu swojego głosu na Pana 
Andrzeja Dudę. Niezmiernie 
się cieszę, że Pan Prezydent 
będzie mógł kontynuować 

swoją służbę dla dobra całej 
Ojczyzny. Jestem przekonany, 
że wybór ten przyczyni się do 
rozwoju i ciągłego wzmacnia-
nia naszego państwa, także na 
arenie międzynarodowej. 

Pamiętajmy też, o tym co 
Pan Prezydent mówił. O tym, 
że Polska jest jedna. I choć wy-
niki wyborów pokazały, że jest 
wiele wśród nas osób, które 
preferowały innego kandyda-
ta, to kampanijne i wyborcze 
emocje nie mogą być ponad 
nami, trzeba nauczyć się nad 
nimi panować, bo przecież 
wszyscy żyjemy w naszej pięk-
nej Polsce i każdemu z osobna 
należy się szacunek. 

Dlatego ponawiam prośbę 
Pana Prezydenta: nie patrzmy 
na naszego sąsiada spod byka, 
jeśli wiemy, że ma odmienne 
upodobania polityczne. To 
prawda, polityka jest nie-
rozłączną częścią naszego 
życia, pamiętajmy jednak, że 
w ostatecznym rozrachunku 
najważniejszy jest człowiek, 
szczególnie ten, który żyje 
obok nas...

Minister Jan Dziedziczak

Para prezydencka złożyła wieniec 
pod figurą Jezusa Chrystusa

- Jeśli jest na tym kontynencie 
jakaś oaza europejskości, to 
jest nią Polska. Tu są żywe 
wartości chrześcijańskie, tu 
żywy jest humanizm. Polska 
powinna być inspiracją, na-
tchnieniem dla tych, którzy to 
wszystko zagubili - mówi w 
rozmowie z tygodnikiem „Sie-
ci” legendarny korespondent 
francuskich gazet w Polsce i 
wieloletni felietonista „Tygo-
dnika Solidarność” Bernard 
Margueritte.

Najbardziej znany kore-
spondent zachodnich mediów 
w powojennej Polsce, pamię-
tany przez starszych widzów 
z popularnego programu TVP 
„Bliżej świata” (nadawanego 
w latach 1987-1991, czyli od 
schyłku PRL do narodzin III 
RP) i wieloletni felietonista 
„Tygodnika Solidarnosć” trak-
tuję Polskę jak swoją ojczyznę.

Polska nie umie pokazać, 
czym właściwie jest. Ale pa-

miętajmy też, że z drugiej 
strony pracuje potężna maszy-
na, ludzie tacy jak pani Anne 
Applebaum nie szczędzą sił. 
Trzeba cierpliwie tłumaczyć, 
wyjaśniać, prostować. Nie 
można żałować środków. Pol-
ska robi w tej sferze za mało. 
Także władze, prezydent, rząd 
muszą być bardziej aktywne, 
bardziej profesjonalne - mówi.

Polska tak ciężko doświad-
czona walczy, zachowała swoją 

dumę, swoje ideały. Jak to 
możliwe? Dlaczego nie je-
steście krajem jak wszystkie 
inne wokół? Dlatego Polska 
denerwuje, jest wyrzutem 
sumienia - pyta Margueritte.

- Ten ton pilnowania „stan-
dardów europejskich” przypo-
mina mi język betonu komuni-
stycznego, szukanie jakiegoś 
„odchylenia”. Gdyby Bruksela 
miała wojsko, pewnie myślała-
by o interwencji. Przy okazji 
warto powiedzieć, że nie jest 
prawdą, iż Polska wszystko 
zawdzięcza Unii Europejskiej. 
Polska dostaje pieniądze z 
funduszy, ale też płaci dużą 
składkę. Do tego zachodnie 
firmy miały tu istne eldorado; 
słyszałem to określenie oso-
biście od francuskich przed-
siębiorców. Jeśli więc ktoś na 
Zachodzie myśli o sankcjach, 
musi wiedzieć, że to będzie 
niosło z sobą koszty.

Bernard Margueritte

Rok 1920 to czas wielkiej 
próby dla narodu polskiego. 
Marzenia o niepodległości 
nabrały realnych kształtów. 
Niestety wskrzeszona Rze-
czypospolita była mniejsza 
niż przed rozbiorami, a w 
dodatku, tak jak niegdyś, 
za czasów Chodkiewicza, 
Czarnieckiego czy Sobieskie-
go, jej przyszłość zależała 
od wytrzymałości i morale 
żołnierza oraz determinacji 
obywateli.

Odrodzona w 1918 roku 
Polska nie miała bezpiecz-
nych granic. Na wschodzie 
jej armia toczyła walki z 

Ukraińcami oraz bolsze-
wikami, na zachodzie o 
powrót do macierzy dobijali 
się Wielkopolanie i Ślązacy. 
Nawet granica z pobratymczą 
Czechosłowacją, nie była 
stabilna.

Lecz jak stwierdził Henryk 
Sienkiewicz, ustami pana 
Zagłoby: Nie masz takowych 
terminów, z których by się 
viribus unitis (wspólnymi 
siłami) przy boskich auxi-
liach (pomocy) podnieść nie 
można.
I rzeczywiście, przy ograni-
czonym do działań dyploma-
tycznych i zaopatrzeniowych 

poparciu ze strony Francji i 
Węgier oraz wrogiej postawie 
Wielkiej Brytanii i Niemiec, 
realnie tylko na Boże auxilia, 
mogli Polacy liczyć. I nie 
zawiedli się, zwłaszcza że, co 
trzeba przyznać, gorąco po-
trafili Stwórcę o to wsparcie 
prosić.

Gdy plan Józefa Piłsudskie-
go, zakładający poderwanie 
Ukraińców do walki z komu-
nistami o utworzenie kraju 
sprzymierzonego z Polską 
poniósł fiasko, w kierunku 
Warszawy ruszyła nawała 
bolszewicka...

Sławomir Olejniczak

W co inwestować ciężko za-
robione i zaoszczędzone pie-
niądze? Najlepiej w to, czego 
ludzie będą potrzebowali za-
wsze, niezależnie od ustroju, 
jakiejkolwiek ideologii, czy 
mody. A więc na ogół ludzie 
muszą jeść, pić i mieszkać. 
Piszę na ogół, bo łatwo zauwa-
żyć, że niektórzy z tych, co pić 
muszą więcej niż inni, miesz-
kać już nie koniecznie muszą 
jak inni. To z nich głównie re-
krutują się bezdomni. A tak na 
marginesie - gdyby Pałac Kul-
tury im. Stalina przekształcić 
w super noclegownię dla tych 
co lubią wypić bez zakąszania 
i zostawić im wolną rękę, to 
może udałoby się w ten sposób 
jakoś wreszcie zutylizować ten 
relikt minionej epoki?

Wracając do pytania, w co 
inwestować? Odpowiedź jest 
prosta - najlepiej w nieru-
chomości, czyli ziemię, która 
żywi i domy, które chronią. 
Warunek konieczny, to ustrój 
kapitalistyczny umożliwiający 
obrót tymi dobrami.

Komunizm w swej pierw-
szej, czerwonej odsłonie miał 
kłopoty z zaspokojeniem pod-
stawowych potrzeb. Kolekty-
wizacja, generująca wyłącz-
nie złodziejstwo, dodatkowo 
utrudniała produkcję dóbr 
wszelakich z tymi podstawo-
wymi na czele. Radzono sobie, 
likwidując „wrogów ludu”, co 
chwilowo pomagało, bo mniej 
było gęb do wyżywienia i 
więcej przestraszonych, skłon-
nych do niewolniczej pracy. 
Na dłuższą metę nie dało się 
jednak tego ciągnąć i trzeba 
było coś zmienić naprawdę, a 

nie udając ciągle, że to tylko 
„błędy i wypaczenia”.

Metoda wdrażania komu-
nizmu zainstalowana poza 
blokiem sowieckim okaza-
ła się skuteczniejsza. Marsz 
przez instytucje powiódł się 
i Zachód opanowany został 
przez sześciobarwną ideologię, 
która posługuje się bardziej 
wyrafinowanym zamordy-
zmem. Niech świadczą o tym 
„odkrycia naukowe” tych kil-
kudziesięciu płci, których nikt 
nie umie nawet wymienić, ale 
powód do dumy jest, bo wy-
mienialność płci jako takiej 
rośnie! No, może inwestycja 
w taką „naukę” nie jest pewna, 
ale źródłem dochodu może być 
całkiem niezłym, zwłaszcza 
jak się lubi uliczne rozróby 
finansowane przez „miasto”. 
Pokazują to wyraźnie liczne 
awantury wszczynane przez 
tych „biednych, prześlado-
wanych” zboczeńców, którzy 
wystarczy nawet, żeby zbo-
czeńców tylko udawali.

 Małgorzata Todd

W Polsce są żywe wartości 
chrześcijańskie

100 lat temu walczyli za Boga 
i Ojczyznę

"Biedni, prześladowani" zboczeńcy

Dzięki ofiarności setek 
katolików dobrej woli, je-
steśmy coraz bliżej naszego 
celu, jakim jest wykonanie 
instalacji gazowej oraz 
budowa kotłowni dla nowo 
powstałego postawionego 
kościoła oraz klasztoru 
ojców Karmelitów w Miń-
sku. Pan również może być 
uczestnikiem tego zbożne-
go dzieła. Wystarczy, że 
kliknie Pan w link poniżej, 
który przeniesie Pana na 
stronę ze zbiórką.

Dotychczasowy wynik naszej 
akcji to sukces nie tylko mate-
rialny, ale przede wszystkim 
piękne świadectwo polskich 
katolików. Swoista kontra do 
naszego wizerunku przedsta-
wianego w mediach głównego 
nurtu. Nasza akcja przeczy 
wszystkim oszczerstwom po-
kazując, że polscy katolicy, to 
przede wszystkim wspaniali, 
hojni i miłosierni ludzie.

Gorąco zachęcam, aby 
Pan również wziął udział w 
naszej akcji. Do jesieni musi-
my zebrać blisko 150 000 zł, 
które przeznaczone zostaną na 
wykonanie instalacji gazowej 
oraz budowę kotłowni. To 
bardzo ważne, aby zakończyć 
ten etap właśnie przed zimą. 
Bez sprawnie działającego 
ogrzewania wszelkie pracę 
budowlane zostaną wstrzy-

mane na wiele miesięcy. Co 
gorsza, tak fatalne warunki 
znacząco utrudnią posługę 
niezłomnym kapłanom. Wy-
starczy kliknąć w poniższy 
link, aby przejść do strony 
ze zbiórką, gdzie uzyska Pan 
wszelkie kluczowe informacje 
o naszej akcji.

Nasi wschodni bracia jak ni-
gdy potrzebują dziś duchowe-
go wsparcia. Dlatego musimy 
im pomóc głosić Słowo Boże, 
budując jednocześnie silny 
filar duchowy, na którym będą 
mogli się wesprzeć w tych 
trudnych dla nich chwilach.

Nie zapominajmy, że społe-
czeństwo białoruskie ma rów-
nież wiele innych problemów 
moralnych: alkoholizm, abor-
cja, ogromny kryzys rodziny. 
Zapewne domyśla się Pan, jak 
to może wyglądać po długich, 
ciemnych latach komunizmu.

Dlatego budowa kościoła 
jest tak ważna – to konkretny 
znak moralnej odnowy.

Proszę, niech Państwo nie 
odrzucają prośby ojca Piotra 
Frosztęgi i zechcą – na tyle, na 
ile to tylko możliwe – pomóc 
w akcji, którą dla nich orga-
nizujemy.

Dobrowolny datek w wyso-
kości 30 zł, 50 zł, 100 zł albo 
nawet 200 zł będzie nie tylko 
dla Pana osobistym wkładem 
w umocnienie wiary katolic-
kiej na Białorusi – to także 

realna pomoc dla zakonników, 
którzy:

• posługują w szpitalu,
• sprawują duchową opiekę 

nad dziećmi z miejscowego 
domu dziecka,

• propagują szkaplerz kar-
melitański.

Wystarczy kliknąć w ten 
link i wesprzeć wybraną kwo-
tą budowę kościoła i misję 
karmelitów bosych. Ten dobry 
uczynek zajmie Panu najwyżej 
2 minuty.

W ramach wdzięczności za 
ofiarność przygotowaliśmy dla 
Pana wyjątkowe upominki: 
dwa e-booki Maryjne: „Het-
manka Kontrrewolucji” oraz 
„Nasza Pani”. Z tych właśnie 
publikacji dowie się Pan, jak 
ważne jest nawrócenie post-
sowieckich regionów oraz że 
wspierając zbożny cel budowy 
świątyni w Mińsku przyczyni 
się Pan do wypełnienia prze-
kazanej w Fatimie prośby 
Matki Bożej o praktykowanie 
modlitwy różańcowej, pokuty i 
nabożeństwa do Niepokalane-
go Serca Maryi, aby naprawić 
„błędy Rosji”.

Nie pozostawiajmy naszych 
braci w wierze bez pomocy!

Zbudujmy razem kościół dla 
katolików na Wschodzie!

Arkadiusz Stelmach
Wiceprezes Stowarzyszenia 

Kultury Chrześcijańskiej
im. ks. Piotra Skargi

Kościół na Białorusi. Zebraliśmy 
już ponad 100 000 złotych!
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Na skutek informacji 
medialnych i interwencji 
przedsiębiorców w sprawie 
grantów przyznawanych 
przez jednostkę nadzoro-
waną przez urząd marszał-
kowski wojewoda wielko-
polski Łukasz Mikołajczyk 
zwrócił się do marszałka 
Marka Woźniaka oraz za-
powiedział zawiadomienie 
NIK-u, CBA i Prokuratury. 
– Jeśli 95 mln zł rozchodzi 
się w mniej niż minutę, 
a wielu przedsiębiorców 
pozostaje bez wsparcia, to 
należy mieć wątpliwości – 
komentuje wojewoda. 

Wielkopolscy przedsiębiorcy 
wskazują, że metoda konkur-
sowa uniemożliwiła przyzna-
nie grantów z zachowaniem 
zasady równego dostępu przez 
wszystkich przedsiębiorców, 
którzy przygotowali wniosek 
w generatorze i próbowali go 
złożyć 24 sierpnia 2020 r. 

- Jeśli 95 mln zł rozchodzi 
się w mniej niż minutę, a wielu 
przedsiębiorców pozostaje 
bez wsparcia, to należy mieć 
wątpliwości. I te wątpliwości 
mam dziś nie tylko ja, ale 
każdy przedsiębiorca, który 
zaledwie kilka sekund po 
godz. 9:00 usłyszał, że za 
późno na złożenie wniosku, 
a w tym samym momencie 
jedna z kancelarii informu-
je, że wszystkie wnioski ich 
klientów zakwalifikowały 
się do otrzymania grantów. 
W związku z tymi wątpliwo-
ściami podjąłem decyzję o 
zawiadomieniu Najwyższej 
Izby Kontroli, Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego i 
Prokuratury. Skierowałem 
również pismo na ręce mar-

szałka Marka Woźniaka – 
mówi wojewoda wielkopolski 
Łukasz Mikołajczyk. 

Według wojewody szczegól-
ne zastrzeżenia budzi fakt, że 
po upływie zaledwie kilkuna-
stu sekund od uruchomienia 
procedury ze względu na wy-
czerpanie środków wnioski 
składane przez przedsiębior-
ców były odrzucane i nie mogli 
oni aplikować o środki przewi-
dziane w ramach programu. 
Przedsiębiorcy wskazują także 
na problemy z działaniem apli-
kacji, za pomocą której składa-
ne były wnioski, co powodo-
wało, że nie mogli oni złożyć 
wymaganych dokumentów, np. 
ze względu na pojawiający się 
błędny komunikat o uprzednio 
złożonym wniosku.

- Zastrzeżenia zgłoszone 
przez wielkopolskich przed-
siębiorców wymagają natych-
miastowej weryfikacji. Przy-
pomnę, że celem uruchomienia 
ww. programu przez Wiel-
kopolską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości było wspar-

cie dla przedsiębiorców, którzy 
znaleźli się w trudnej sytuacji z 
powodu COVID-19. Dziś wielu 
z nich zamiast wsparcia odczu-
wa irytację i głębokie poczucie 
niesprawiedliwości – zwraca 
się wojewoda wielkopolski w 
piśmie do marszałka.

Łukasz Mikołajczyk pod-
kreśla również, że rządowa 
Tarcza Antykryzysowa była 
obiektem negatywnych ko-
mentarzy ze strony opozycji, 
mimo szerokiej pomocy, którą 
zapewniła przedsiębiorcom 
w skali całego kraju. – Dziś 
mamy czarno na białym, jak 
działa rząd Prawa i Sprawie-
dliwości, który umożliwił 
szerokie wsparcie polskim 
przedsiębiorcom, a jak działa 
koalicja PO-PSL, która prosto 
w oczy zakpiła z wielkopol-
skich przedsiębiorców poszu-
kujących wsparcia. Niestety, 
ale ta sytuacja obrazuje róż-
nicę standardów – komentuje 
wojewoda Łukasz Mikołaj-
czyk. 

Fot. Roman Szymański  

Wojewoda Łukasz Mikołajczyk 
interweniuje w sprawie WARP

W sobotę, 22 sierpnia, po 
godzinie 12.00 rozpoczęła 
się jubileuszowa parada 
pojazdów MPK Poznań, 
organizowana w ramach 
obchodów 140-lecia istnie-
nia komunikacji miejskiej 
w stolicy Wielkopolski. 

Latem 1880 roku uruchomiona 
została pierwsza regularna li-
nia tramwaju konnego na trasie 
od Dworca Kolejowego do 
Starego Rynku. W tym samym 
roku powstało Poznańskie To-
warzystwo Kolei Konnej, które 
uzyskało prawa do budowy 
i eksploatacji komunikacji 
tramwajowej w Poznaniu. Tak 
rozpoczęła się historia komu-
nikacji miejskiej w Poznaniu i 
spółki MPK Poznań.

W 140. rocznicę tego wy-
darzenia Miasto wydało oko-
licznościową kartę PEKA na 
okaziciela, a MPK Poznań 
organizuje jubileuszową para-
dę pojazdów. Odbyła się ona 
w sobotę, 22 sierpnia. W samo 
południe tramwaje i autobusy 
- zarówno te obecnie wyko-
rzystywane do przewozów 
pasażerskich, jak i te wyco-
fane z ruchu liniowego, które 
można spotkać jedynie na li-
niach turystycznych i podczas 
okolicznościowych wydarzeń 
- uroczyście przejechały przez 
centrum miasta. Ruszając z 
ulicy Zwierzynieckiej i wraca-
jąc w to miejsce przejeżdżając 
przez ulice: Święty Marcin, al. 
Marcinkowskiego, 27 Grud-
nia, Fredry, Dąbrowskiego i 
Kraszewskiego. 

Łącznie w paradzie jubi-
leuszowej wzięło udział 25 
pojazdów. Aby przejechać się 
jednym z pojazdów trzeba było 
uzyskać bezpłatne, dwuoso-

bowe zaproszenie. Bez niego 
paradę pojazdów można było 
oglądać tylko z zewnątrz.

W paradzie wzięło udział 25 
pojazdów:  Maciej Kasprzak / 

Wielkopolskamagazyn.pl

Parada z okazji 140 lat komunikacji 
miejskiej w Poznaniu 

Wozy strażackie, konkursy dla 
dzieci, konkurencje sprawno-
ściowe i pokazy to wszystko 
miało miejsce na Międzynaro-
dowych Targach Poznańskich 
w minioną sobotę 22 sierpnia 
podczas III Ogólnopolskiego 
Zlotu Czerwonych Samo-
chodów.

Na miejscu ponad 70 wozów 
strażackich, konkursy dla 
dzieci – w tym konkurencje 
sprawnościowe z gaszeniem 

pożaru, pokazy akcji ratun-
kowych na żywo gaszenie 
ognia zabytkową sikawką czy 
pokazy dziecięcych drużyn 
pożarniczych.

Zlot Czerwonych Samocho-
dów w Poznaniu to wydarze-
nie z elementami edukacyjny-
mi jak demonstracja gaszenia 
gorącego oleju czy nauka 
udzielania pierwszej pomocy.

Fot. Maciej Kasprzak / 
Wielkopolskamagazyn.pl

III Ogólnopolski Zlot 
Czerwonych Samochodów „Prawda jest mową nienawi-

ści dla tych, co mają coś do 
ukrycia.” George Orwell

1. Na początek chcę powie-
dzieć, że całe moje kazanie 
można przeczytać na stronie 
internetowej parafii NSPJ w 
Nowym Tomyślu. Kazanie 
wygłosiłem podczas wszyst-
kich Mszy św. (7.00/9.00/10.30 
i 19.00) w uroczystość Wnie-
bowzięcia NMP – 15 sierpnia 
2020 r. Jedna Msza św. (o 
9.00) była transmitowana na 
YouTube Jego Serce. Obecnie 
nagrania nie ma już w prze-
strzeni publicznej, a tylko w 
naszym archiwum parafii. 
Tak jest ze wszystkimi trans-
mitowanymi Mszami św. oraz 
innymi liturgicznymi i mo-
dlitewnymi wydarzeniami z 
naszego kościoła. 

2.W kazaniu nie przyrów-
nuję osób LGBT do bolszewi-
ków! (takie padły oskarżenia 
w niektórych ogólnopolskich 
mediach) To jest niesprawie-
dliwe uproszczenie,  wprowa-
dzenie w błąd ludzi, którzy 
nie słuchali w całości kazania. 
Po części historycznej, nawią-
zującej do Cudu nad Wisłą, 
kiedy to Polacy obronili swoją 
niepodległość (niedawno od-
zyskaną), następnie zatamo-
wali inwazję bolszewicką na 
całą Europę i obronili wiarę 
i jej praktykę w niepodległej 
Ojczyźnie, przeszedłem do 
omówienia obecnej sytuacji 
społeczno – duchowej w na-
szej Ojczyźnie. Mówiłem 
o konkretnych faktach pro-
fanacji symboli religijnych, 
narodowych, także o aktach 

wandalizmu. Działania te były 
przeprowadzane przez aktywi-
stów ruchu LGBT. I na końcu 
pozwoliłem sobie zauważyć, 
że ta cała sytuacja jest jedną z 
wielu bitew współczesnej woj-
ny cywilizacyjno-kulturowej. I 
chrześcijanie muszą walczyć 
(tak jak Polacy – 100 lat temu) 
z ideologią neomarksistowską, 
ideologią LGBT i innymi 
prądami lewicowymi, których 
celem jest wyrugowanie z na-
szych serc i z naszej polskiej 
rzeczywistości Pana Boga. 

3.Jako kapłan mam świado-
mość, że to jest duchowa walka 
o nasze dusze, o naszą świętość 
i o nasze zbawienie. To, co 
głosi ideologia gender i LGBT 
nie jest zgodne z nauką chrze-
ścijańską (związki partnerskie, 
małżeństwa jednopłciowe, 
adopcja dzieci przez te pary…) 
Chrześcijanin, który popiera 
te poglądy, zgadza się na nie, 
nie widzi w nich żadnego pro-
blemu duchowego, błądzi i w 
związku z tym jest zagrożona 
jego duchowość.  I wtedy nie 
jest wierny Chrystusowi, ale 
jest tylko poprawny poglądom 
obyczajowym tego liberal-
nego świata. Nie mówiąc o 
tym, przestaję być wiernym 
świadkiem Chrystusa i Jego 
Ewangelii. A do tego przecież 
zostałem powołany. 

4.  Mówiąc o ideologi i 
LGBT nie myślałem i nie 
myślę o wszystkich osobach 
homoseksualnych, transsek-
sualnych, tylko o tych, które 
dążą do rewolucji obyczajowej 
(także prawnej) w przestrze-
ni publicznej i i do zmiany 
patrzenia na człowieka (jako 

stworzenia Bożego, na Boży 
wzór i Boże podobieństwo) 
oraz zniszczenia małżeństwa 
jako związku mężczyzny i 
kobiety. O tych, które w ostat-
nich tygodniach i miesiącach 
w Warszawie, Szczecinie i w 
wielu innych miejscach Polski 
prowokowały, obrażały i pro-
fanowały uczucia religijne i 
narodowe innych. Te postawy 
nie zostały jednoznacznie 
potępione. 

Mam świadomość także 
tego, że wiele osób homosek-
sualnych nie utożsamia się z 
takimi działaniami inspirowa-
nymi przez aktywistów LGBT, 
za to chcą żyć normalnie i 
spokojnie w naszym kraju, 
szanując poglądy innych lu-
dzi. Wystarczy posłuchać ich 
świadectw, których jest bardzo 
wiele w internecie.  

5. I jeszcze krótko o wza-
jemnej akceptacji, wolności 
słowa i języka miłości /niena-
wiści. Zdaję sobie sprawę, że 
nie wszyscy muszą się zgadzać 
z tym, co powiedziałem, ale to 
co mnie spotkało po świątecz-
nych kazaniach nie było ani 
rzeczową, konstruktywną kry-
tyką, ani nie było szukaniem 
prawdy, ale wylewem ogrom-
nych negatywnych emocji, 
niestety również wulgarnych. 

Chciałem zaapelować do 
członków i zwolenników ide-
ologii LGBT. Mówicie o braku 
szacunku i mowie nienawiści, 
których rzekomo doświadcza-
cie (proszę podać przykłady, 
ale prawdziwe i oczywiste), a 
sami kiedy spotyka was kultu-
ralna krytyka i zostaje ukaza-
na prawda o waszej ideologii, 

nie potraficie mówić inaczej 
jak językiem nienawiści. Ja w 
swoim kazaniu nikogo nie po-
tępiłem, nikogo nie obraziłem, 
w swoich słowach nie byłem 
wulgarny i nie nawoływałem 
do nienawiści i żadnych aktów 
przemocy wobec osób, wrogiej 
mimo wszystko chrześcijań-
stwu ideologii LGBT (gender). 
W kazaniu nawoływałem do 
bronienia się przed takimi 
prądami i takimi poglądami, 
które zagrażają życiu ducho-
wemu i naszej pełnej łączności 
z Jezusem Chrystusem. 

6.W środę 26 sierpnia o 
godz. 19.00, w Domu Para-
fialnym, odbył się najpierw na 
wykład: GENDER. PROJEKT 
NOWEGO CZŁOWIEKA? - 
ks. prof. Pawła Bortkiewicza, 
a następnie dyskusja panelowa. 
Uczestnikami tej dyskusji byli 
profesorowie UAM: Jerzy 
Kaczmarek i Jacek Kowalski. 
Na to spotkanie zaprosiliśmy 
wszystkich chętnych, posłu-
chania o ideologii gender / 
LGBT. Całość konferencji 
i panel dyskusyjny jest do 
obejrzenia i odsłuchania na: 
YouTube Jego Serce. 

Chciałbym także polecić 
wszystkim, którzy chcą się 
zmierzyć z ideologią LGBT 
(czym ona jest, co głosi i do 
czego dąży),  nową publikację 
Biblioteki Centrum Życia i 
Rodziny: Utopia Tęczowej Re-
wolucji (10 pytań i 100 argu-
mentów) autorstwa Agnieszki 
Marianowicz – Szczygieł. 
Można ją zamówić w wersji 
drukowanej lub otrzymać 
drogą mailową w formie pdf. 

Ks. Tomasz Sobolewski

LGBT chce wyrugować z naszych serc Pana Boga
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Obecny polski wymiar spra-
wiedliwości jest kontynuacją 
tworu, który powstał w 1943 
r. w Związku Sowieckim. Po 
aresztowaniu przedwojennych 
sędziów, tzw. „grupy operacyj-
ne” wkraczające z Rosjanami 
zakładały nowe sądy, których 
celem było wychowanie tzw. 
„sędziów nowego typu”, 
służących komunistom. To ich 
odziedziczyła III RP i przy-
jęła, że nadają się, by pełnić 
rolę wymiaru sprawiedliwości 
niepodległego państwa.

Decyzję prezydenta Andrzeja 
Dudy, by bez czekania na drugą 
instancję unieważnić jawnie 
niesprawiedliwy wyrok wobec 
Mariusza Kamińskiego, można 
odczytać jako demonstrację. 
Tego, że fikcja, zgodnie z którą 
narzędzie stworzone przez komu-
nistyczny totalitaryzm do walki z 
Polakami, może ich sprawiedli-
wie sądzić, kończy się.

Środowisko sędziowskie nigdy 
po 1989 r. nie zostało podda-
ne weryfikacji. Olbrzymie zło, 
wyrządzone obywatelom przez 
wielopokoleniową sędziowską 
sitwę, musi zostać rozliczone, a 
ci, którzy sprzeniewierzyli się 
zasadom niezawisłości, usunięci 
i ukarani. Tego chce większość 
Polaków – według sondaży ponad 
połowa z nich nie ufa wymiarowi 
sprawiedliwości.

Historia tego, jak powstawał i 
rozwijał się ów stworzony przez 
Związek Sowiecki twór, jest 
w III RP jednym z tematów 
tabu. Artykuł Piotra Lisiewicza 
z miesięcznika „Nowe Państwo” 
przerwał zmowę milczenia w tej 
sprawie. Poniżej zamieszczamy 
go w całości. (red.)

Skazał na śmierć „Nila” i szko-
lił elitę sędziów III RP
„Bierni i wrodzy”, „reakcyjne ele-
menty w prawnictwie”, „usiłujący 
kompromitować młody aparat 
bezpieczeństwa” – tak mówiła 
o przedwojennych sędziach pro-
paganda PRL, co skutkowało ich 
aresztowaniami i wyrzucaniem z 
pracy. Ich miejsce zajął wyszko-
lony w trybie przyspieszonym 
„młody narybek prawniczy”, 
potrafiący pokonać „skostnienie 
i formalizm” i „dojrzeć – gdzie 
czyha wróg”. Nowy wymiar spra-
wiedliwości wchodził do Polski, 
nierzadko dosłownie, na sowiec-
kich bagnetach. Ale „walka o 
nowy typ sędziego” wymagała 
dziesięcioleci pracy ideologicznej 
nad świadomością narybku.

Ten narybek, wprawdzie ina-
czej niż w pierwszych latach 
PRL, mający już maturę, a nawet 
skończone studia, odziedziczyła 
III RP. I przyjęła, że „sędzio-
wie nowego typu” nadają się do 
tego, by wypełniać rolę wymiaru 
sprawiedliwości niepodległego 
państwa.

Satyryk Bohdan Smoleń ma-
wiał, że niezawisłość sędziowska 
polega u nas głównie na tym, że 
żaden sędzia jeszcze nie zawisł. 
Samo środowisko prawnicze w 
swej większości nigdy nie wi-
działo potrzeby oczyszczenia się 
z ludzi wsadzających do więzień 
tych, którzy walczyli o wolną 
Polskę.

Do rangi symbolu urasta fakt, 
że uczniem prof. Igora Andre-
jewa, w latach stalinowskich 
głównego ideologa „walki o nowy 
typ sędziego”, jest prof. Lech 
Gardocki, pierwszy prezes Sądu 
Najwyższego z lat 1998–2010, 
odznaczony przez prezydenta 
Bronisława Komorowskiego. An-
drejew teorię łączył z praktyką 
– był jednym z trzech sędziów, 
którzy utrzymali w mocy wyrok 
śmierci na gen. Emila Fieldorfa 
„Nila”, a następnie negatywnie 
zaopiniował prośbę o jego uła-
skawienie.

Nie był to fakt w PRL szerzej 
znany. Nie stanowiło natomiast 
dla nikogo zorientowanego ta-
jemnicy, że Andrejew w latach 
stalinowskich piastował stanowi-

sko dyrektora Centralnej Szkoły 
Prawniczej im. Teodora Duracza, 
zwanej „Duraczówką”, którą to 
nazwę ludowa mądrość połączyła 
z rosyjskim słowem „durak”, czyli 
głupek. To tam w ciągu dwulet-
nich przyspieszonych kursów pod 
kierunkiem Andrejewa szkolono 
w ideologicznym zapale kadry 
kierownicze zbrodniczego stali-
nowskiego wymiaru sprawiedli-
wości. Matury nie wymagano.

Mimo to po likwidacji skom-
promitowanej „Duraczówki” 
przez cały PRL Andrejew wy-
chowywał pokolenia sędziów 
na Uniwersytecie Warszawskim 
i w Polskiej Akademii Nauk. 
Zaś jego uczeń Gardocki nie 
widział przeszkód, by w 1988 r. 
jako redaktor naukowy opraco-
wać „Tom specjalny wydany dla 
uczczenia pracy naukowej Igora 
Andrejewa”.

Sądy i prokuratura – najwięk-
sza klęska III RP
W wyniku utrzymania tej ciągło-
ści, którą symbolizują nazwiska 
Andrejewa i Gardockiego, mamy 
aparat sprawiedliwości niezdolny 
do bronienia honoru Polski po 
smoleńskiej tragedii. Od 26 lat 
niepotrafiący rozliczyć komuni-
stycznych zbrodni. A na co dzień 
– nienadający się do skutecznej 
walki z przestępczością białych 
kołnierzyków. Za to nierzadko 
wsadzający do więzień i szpitali 
psychiatrycznych osoby niemają-
ce pieniędzy na adwokata, które 
popadły w konflikty z urzędni-
czymi sitwami.

Ubocznym skutkiem braku 
weryfikacji w wymiarze sprawie-
dliwości jest niechęć do rozmowy 
o jego historii. Owszem, o zbrod-
niach stalinowskich wiemy sporo. 
Natomiast nic lub prawie nic nie 
pisze się o tym, jak powstał aparat 
prokuratorski i sądowniczy zdol-
ny do tych zbrodni. I jak przetrwał 
różne historyczne zakręty.

Lukę w tym zakresie wy-
pełnia mało znana publikacja 
nieżyjącego już historyka IPN 
Grzegorza Jakubowskiego „Są-
downictwo powszechne w Polsce 
w latach 1944–1950” z 2002 
r. Opis „walki o nowy typ sę-
dziego” czyta się fragmentami 
jak sensacyjną historię, ale bar-
dziej wnikliwe wczytanie się 
w nią pokazuje, że jest to także 
opowieść o genezie rzeczywi-
stości otaczającej nas dzisiaj. 
Rozprawa z przedwojennymi 
sędziami dokonywała się ewo-
lucyjnie, bo zwolnić od razu 
wszystkich po prostu się nie dało. 
Leon Chajn, wszechwładny stali-
nowski wiceminister sprawiedli-
wości, wskazywał w 1947 r., że 
„są jeszcze prokuratorzy, którzy 
zdradzają zbytek gorliwości for-
malnej przy przetrzymywaniu 
zbirów z NSZ. Najwyższy czas 
skończyć z tym marazmem”. 
Piętnował on sędziów, którzy 
„usiłują kompromitować młody 
aparat bezpieczeństwa”.

I wyznaczał kierunek prze-
mian: „Ci muszą odejść z szere-
gów sądownictwa, bo w nowej 
Polsce prawo może stosować ten, 
kto rozumie i odczuwa potrzebę 
dokonania przewrotu. Zastąpią 
ich nowe, młode kadry, które wyj-
dą ze zreformowanych uniwersy-
tetów bądź ze specjalnych szkół 
prawniczych, przygotowujących 
w trybie przyspieszonym młody 
narybek prawniczy”.

Grupy operacyjne i wojska 
sowieckie zakładają sądy
 „Działalność grup operacyj-
nych stanowi mało znany, acz 
pasjonujący temat” – pisze Jaku-
bowski. Te kilkuosobowe grupy 
wkraczały do poszczególnych 
miast, by zakładać nowy wy-
miar sprawiedliwości. „Niekiedy, 
na przykład do Bielska, grupa 
operacyjna przybywała wraz z 
czołówkami wojsk radzieckich” 
– czytamy. Do ich zadań nale-
żało wyznaczenie kierowników 
prokuratur i sądów – zarówno 
powszechnych, jak i specjalnych.

W lutym 1945 r. jedna z takich 
grup wkroczyła do Kielc. Na 
19 lutego zwołano tam konfe-
rencję prawników. Przybyli na 
nią przedwojenni sędziowie i 
prokuratorzy, by pomóc grupie 
operacyjnej w wykonaniu za-
dania. Wojska sowieckie miały 
jednak wobec nich inne plany. 
Wszyscy kieleccy sędziowie i 
prokuratorzy – z wyjątkiem jed-
nego o nazwisku Woskriesienski 
– zostali na polecenie sowiec-
kich dowódców aresztowani. 
Jakubowski pisze: „Podobnie 
było w Jędrzejowie i Miechowie. 
Interwencje grup operacyjnych 
u radzieckich komendantów 
wojennych nie przyniosły rezul-
tatu. Podobnych wypadków było 
o wiele więcej. Na przykład w 
toku działań grupy operacyjnej 
krakowsko-śląskiej stwierdzono 
aresztowanie kierownika i sę-
dziego w SG w Wieliczce, całych 
obsad SG w Bochni, Gorlicach, 
Bieczu i Limanowej. W Tarnowie 
władze radzieckie aresztowa-
ły bądź poszukiwały czterech 
sędziów okręgowych, pięciu 
prokuratorów i wiceprokuratorów 
oraz dwóch sędziów grodzkich. 
W Nowym Sączu aresztowano 
czterech sędziów okręgowych i 
jednego urzędnika”.

Sowieccy współzałożyciele no-
wego wymiaru sprawiedliwości 
udzielali mu siłowego wsparcia, 
jednak niekoniecznie równie 
życzliwie odnosili się do sądo-
wego mienia. „Budynek sądowy 
w Czarnem został spalony, w 
Białoborku ograbiony, a siedziba 
sądu we Frydlądzie zajęta przez 
wojska radzieckie” – czytamy.

Uderzyć całym ostrzem we 
wroga klasowego
Sędzia Aleksander Rypiński na-
leżał do tych, którzy najbardziej 
otwarcie zdefiniowali istotę walki 
o nowy typ sędziego. Na łamach 
„Demokratycznego Przeglądu 
Prawniczego” pisał w 1948 r.: 
„Chodzi o to, aby zerwać opaskę 
z oczu naszej Temidy, aby wie-
działa, kogo sądzi, robotnika czy 
chłopa, bogacza miejskiego czy 
spekulanta, wroga klasowego 
czy jednostkę światopoglądowo 
przynależną do klasy robotniczej. 
Chodzi o to, aby „miecz” naszej 
sprawiedliwości nie działał na 
oślep w myśl jakichś abstrakcyj-
nych, oderwanych od życia zasad, 
lecz potrafił w wirze ścierających 
się sił uderzyć całym swoim 
ostrzem we wroga klasowego”.

Skąd wzięli się twórcy nowego 
wymiaru sprawiedliwości? 7 
lipca 1943 r. uchwałą prezydium 
Związku Patriotów Polskich po-
wołany został Wojskowy Sąd Sił 
Zbrojnych w ZSRR. Zasiadali w 
nim – obok Polaków – sowieccy 
towarzysze delegowani do służby 
w polskich siłach zbrojnych.

30 maja 1944 r. dwoma roz-
kazami ustanowione zostały 
wojskowy kodeks karny, kodeks 
postępowania karnego oraz prawo 
o ustroju sądów i prokuratur. Jak 
pisze Jakubowski, cechą charak-
terystyczną tych aktów był fakt, 
że wzorowano je na prawodaw-
stwie radzieckim.

W drugiej połowie 1945 r. 
na polecenie Bolesława Bieruta 
sowiecki generał Aleksander 
Tarnowski opracował koncep-
cję organizacji powszechnego 
wymiaru sprawiedliwości w 
PRL. Jak stwierdza Jakubowski, 
miała być ona odzwierciedleniem 
przemian, które dokonały się już 
w sądownictwie wojskowym. 
Tarnowski pisał, że prawnik 
wojskowy nie może być oderwany 
od rzeczywistości politycznej, a 
przede wszystkim „musi on być 
aktywnym bojownikiem ustroju 
demokratycznego, szermierzem 
jego ideałów zarówno w życiu 
prywatnym, jak i zawodowym”.

 „Wojskowy Przegląd Prawni-
czy” doprecyzowywał, że sędzia 
czy prokurator będzie najlepiej 
realizował swe zadania, kiedy 
„nie tylko nauczy się odpowied-
niego stosowania ustaw, ale i 

potrafi włączyć się psychicznie 
do procesu nowych przemian 
społecznych, dojrzeć – gdzie 
czyha wróg”.

Reformatorzy z KPP, Związku 
Patriotów Polskich i PPR
Pierwszymi ministrami sprawie-
dliwości byli ludowcy, jednak 
historycy zgodni są, że ich rola 
była marginalna, zaś nieporów-
nywalnie większą władzę od nich 
miał – formalnie będący tylko 
wiceministrem – wspomniany 
wiceminister Leon Chajn. W la-
tach 1933–1939 był on aplikantem 
w kancelarii adwokata Michała 
Kulczyckiego – powojennego 
dziekana Rady Adwokackiej 
w Warszawie. Od 1933 r. dzia-
łał w KPP, był też studenckim 
działaczem komunistycznym. W 
czasie wojny trafił do ZSRR. Był 
działaczem Związku Patriotów 
Polskich i oficerem politycznym 
I Armii Polskiej w ZSRR.

Do uczestników grup opera-
cyjnych należał też prof. Jerzy 
Sawicki (jego uczniem był Le-
szek Kubicki, w III RP minister 
sprawiedliwości w rządzie Wło-
dzimierza Cimoszewicza). Od 
1946 r. z polecenia ministra spra-
wiedliwości podjął on śledztwo 
dotyczące Katynia, z zamiarem 
przypisania tej zbrodni Niemcom. 
Razem z Andrejewem i prof. 
Leszkiem Lernellem był on auto-
rem stalinowskiego podręcznika 
„Prawo karne Polski Ludowej”.

Lernell, wcześniej działacz 
KPP, Związku Patriotów Polskich 
i PPR, w swym referacie wygło-
szonym na zebraniu Zarządu 
Głównego Zrzeszenia Prawni-
ków Demokratów stwierdzał: 
„Reakcyjne, konserwatywne 
elementy w prawnictwie usiłują 
sprowadzić problemy wymiaru 
sprawiedliwości do spraw czysto 
fachowych, do wątku wąskiego 
profesjonalizmu”.

Pierwszym Prezesem Sądu 
Najwyższego w latach 1945–1956 
był Wacław Barcikowski. W 
międzyczasie był m.in. członkiem 
Prezydium KRN, zastępcą prze-
wodniczącego Rady Państwa i 
członkiem Towarzystwa Przyjaź-
ni Polsko-Radzieckiej. Jego wnu-
kiem jest Andrzej Barcikowski, 
były pracownik KC PZPR, szef 
ABW za rządów Leszka Millera, 
po objęciu władzy przez Donalda 
Tuska członek Rady Konsulta-
cyjnej ABW, a obecnie dyrektor 
Departamentu Ochrony NBP.

Wacław Barcikowsk i tak 
charakteryzował w 1947 r. ty-
powego przedstawiciela starej 
kadry sędziowskiej: „Trady-
cja i rutyna czynią zeń często 
wstecznika nie zdążającego za 
rydwanem czasu. A trzeba spoj-
rzeć rzeczywistości w oczy, 
najwspanialszy postęp wydaje 
się »brutalnym« naruszeniem 
»pięknych tradycji przeszłości«”. 

Sądy kiblowe, czyli „najwspa-
nialszy postęp”
„Najwspanialszy postęp” które-
go wyrazem były stalinowskie 
zbrodnie, faktycznie wymagał 
od organizatorów stalinowskiego 
aparatu sprawiedliwości zasto-
sowania metod odmiennych niż 
„tradycyjne i rutynowe”.

12 września 1944 r. dekretem 
PKWN powołano specjalne sądy 
karne. Ważnym efektem tego de-
kretu było też utworzenie komisji 
mieszkaniowych, wyrzucających 
z mieszkań element reakcyjny. 
Akt oskarżenia dla sądzonych 
przez sądownictwo specjalne 
powstać musiał w ciągu 14 dni, 
zaś prawomocny wyrok zapaść 
w ciągu 48 godzin.

W 1945 r. przy sądach okręgo-
wych i apelacyjnych utworzono 
wydziały doraźne, z których 
wiele obsadzono tymczasowo 
przenoszonymi w stan spoczynku 
oficerami z wojskowego wymiaru 
sprawiedliwości. Odniosły one 
spore sukcesy – tylko od lutego 
do czerwca 1946 r. wydały 361 
wyroków śmierci na działaczy 
organizacji niepodległościowych.

Jak pisze Jakubowski, przed-
stawiciele wydziałów doraźnych 
czuli się na tyle pewnie, że niekie-
dy prezesi sądów apelacyjnych i 
okręgowych nie byli nawet infor-
mowani o powoływaniu przy nich 
wydziałów doraźnych.

Szczególnym wyrazem „naj-
wspanialszego postępu” były 
tzw. sądy kiblowe. Nazwa ta 
dotyczy „rozpraw”, które toczyły 
się nie na salach sądowych, lecz 
w celach. „Sędziowie” siadali 
w ich czasie na pryczach, zaś 
oskarżonemu zostawał sedes 
wmontowany w kącie celi. Nie 
brali w nim udziału obrońcy, a 
wyrok znany był wcześniej. W 
ten sposób dokonano wielu mor-
dów sądowych. „Twór ten, który 
trudno nazwać sądem, z biegiem 
czasu rozrastał się. Jeszcze w 
1950 r. tego typu sekcja powstała 
w SA w Warszawie. Przypuszcza 
się, że podobne działały w Bia-
łymstoku, Krakowie, Lublinie, 
Łodzi i Rzeszowie. Brak o nich 
jednak bliższych informacji” – 
pisze Jakubowski.

Stefan Michnik i inni sędziowie 
bez wykształcenia
Reformatorzy wymiaru sprawie-
dliwości w PRL przez pierwsze 
jej lata podkreślali brak zaufa-
nia do przedwojennych kadr 
dominujących w sądownictwie 
powszechnym i tym uzasadniali 
konieczność działania sądownic-
twa specjalnego, zajmującego się 
wrogami ustroju.

Jak wyjaśniał Chajn, „wrogie 
nastawienie tej części kadry 
wobec ustroju demokratyczne-
go spowodowało przekazanie 
najpoważniejszej części orzecz-
nictwa sądom wojskowym, które 
zapewniają szybki i skuteczny 
wymiar sprawiedliwości; sko-
stnienie i formalizm doprowa-
dzony do absurdu wśród części 
kadr zrodził komisję specjalną 
do zwalczania nadużyć, komisje 
nadzwyczajne do zwalczania 
problemów mieszkaniowych”. W 
podobnym duchu wypowiadał się 
poseł PPR Włodzimierz Sokor-
ski, późniejszy minister kultury, 
który stwierdzał, że sądownictwo 
„nie wyczuwa istoty przemian”.

W ocenie Departamentu Kadr 
Ministerstwa Sprawiedliwości 
z 1949 r. ówcześni absolwenci 
mieli być „bodajże gorsi od sta-
rej kadry”, gdyż ciążył na nich 
„balast ideologiczny studiów 
prawniczych prowadzonych w 
duchu nam obcym”.

Robiono jednak wszystko, 
by przyspieszyć znalezienie na-
stępców elementu reakcyjnego i 
zbliżyć sądownictwo powszech-
ne do standardów sądownictwa 
specjalnego. Dekret z 22 stycznia 
1946 r. dawał ministrowi sprawie-
dliwości prawo nadzwyczajnego 
dopuszczania do stanowisk w 
wymiarze sprawiedliwości osób 
nieposiadających prawniczego 
wykształcenia.

Zgodnie z nim na stanowisko 
sędziego i prokuratora mogły 
być mianowane osoby, które ze 
„względu na kwalifikacje oso-
biste lub działalność naukową, 
zawodową, społeczną lub poli-
tyczną i dostateczną znajomość 
prawa, nabytą przez pracę zawo-
dową bądź w uznawanych przez 
MS szkołach prawniczych, dają 
rękojmię należytego wykonywa-
nia obowiązków sędziowskich 
lub prokuratorskich”. Wśród 
sędziów, którzy nigdy nie ukoń-
czyli studiów prawniczych, był 
stalinowski zbrodniarz sędzia 
Stefan Michnik, który wydawał 
wyroki śmierci na żołnierzy AK.

„Duraczenie” elity, roczna 
resocjalizacja opornych
1 czerwca 1948 r. powołana zo-
stała do życia Centralna Szkoła 
Prawnicza im. Teodora Duracza, 
zwana „Duraczówką”. Do szkoły 
tej przyjmowano absolwentów 
resortowych szkół średnich, w 
tym także bez matury. W ciągu 
dwóch lat szkoleni oni byli do 
zajmowania najwyższych stano-

wisk w sądownictwie. W latach 
1946–1949 do sądownictwa tra-
fiło 350 jej absolwentów.

Obok przedmiotów prawni-
czych uczono w niej materializmu 
dialektycznego, materializmu 
historycznego oraz ustroju ZSRR. 
Jej dyrektor, wspomniany Igor 
Andrejew, spolszczony Rosja-
nin, chwalił się, że szkoła jest 
pierwszą uczelnią wyższą, w 
której „wszystkie przedmioty są 
wykładane zgodnie z założenia-
mi marksizmu–leninizmu”. Jak 
tłumaczył z kolei wiceminister 
sprawiedliwości Zenon Kliszko, 
jej absolwenci stanowili „nowy 
profil prawników ludowego wy-
miaru sprawiedliwości, nasta-
wiony na syntezę aktywności 
społeczno-politycznej z solidnym 
przygotowaniem fachowym”.

Oprócz prof. Lecha Gardockie-
go uczniem Andrejewa był – póź-
niej, nie w czasach „Duraczówki” 
– prof. Lech Falandysz, w III RP 
wiceszef Kancelarii Prezydenta 
Lecha Wałęsy.

Ponieważ nie wszystkie sądy 
można było obsadzić absolwen-
tami „Duraczówki”, pozostałych 
sędziów poddawano szkoleniu 
ideologicznemu. Czołową rolę 
odgrywał tu utworzony w 1948 
r. Ośrodek Szkolenia Kadr Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości w 
Józefowie. W czasie trwających 
aż pół roku marksistowsko-leni-
nowskich kursów ideologicznych 
przeszkolono tu 3646 osób, w 
tym 1222 sędziów. Szczególną 
uwagę zwracano na „opornych” 
bezpar tyjnych pracowników 
sprawiedliwości.

W 1953 r. „Duraczówka” prze-
mianowana została na Ośrodek 
Doskonalenia Kadr Sędziowskich 
i Prokuratorskich im. Teodora 
Duracza. Jak pisze Piotr Kła-
doczny w pracy „Kształcenie 
prawników w Polsce w latach 
1944–1989”, celem ośrodka 
było podnoszenie „kwalifikacji 
zawodowych i poziomu ide-
ologicznego sędziów i proku-
ratorów”. Kursy były jeszcze 
dłuższe, w zasadzie jednoroczne, 
Specjalny charakter miał zor-
ganizowany w kwietniu 1952 r., 
po likwidacji szkoły prawniczej 
w Toruniu, Centralny Ośrodek 
Szkolenia Urzędników Sądo-
wych, mający za cel „polityczne 
przeszkolenie kadry urzędników, 
szczególnie młodych, oraz ich 
zawodowe doszkalanie”.

Gdzie czyha wróg
To przemiany lat 40.i 50. spo-
wodowały powstanie wielopo-
koleniowej prawniczej sitwy, 
k tóra przet rwała wszystk ie 
pol ityczne burze PRL i I I I 
RP i nigdy nie poddana zo-
stała prawdziwej weryfikacji. 
Józef Chajn, były sekretarz Fun-
dacji Stefana Batorego, zapewniał 
w 2009 r. na łamach „Gazety 
Wyborczej” (z której środowi-
skiem był związany), że jego 
ojciec Leon Chajn „tak jak wielu z 
jego środowiska i pokolenia miał 
świadomość fałszu i zmarnowa-
nia wielu lat aktywnego życia” 
oraz „wyzbył się młodzieńczych 
i późniejszych iluzji”.

Nie zmienia to faktu, że owoce 
dzieła życia Chajna odczuwamy 
do dziś. Zamykanie się korporacji 
prawniczych w III RP spowo-
dowało, że w 2015 r. w sądach i 
prokuraturze roi się zarówno od 
pracowników zaczynających ka-
riery w komunizmie, jak i dzieci, 
wnuków oraz wychowanków 
dawnego „narybku”.

Nierzadko nadal potrafiących 
dostrzec, „gdzie czyha wróg”. 
Odległych wartościami wynie-
sionymi z domu od etosu sędziego 
czy prokuratora niepodległego 
państwa. Poza wszystkim nazbyt 
często prezentujących katastro-
falnie niski poziom, co wynika 
z trwającego od dziesięcioleci 
ograniczenia konkurencji z ró-
wieśnikami zdolniejszymi, ale 
wywodzącymi się z niewłaści-
wych rodzin.

Piotr Lisiewicz

Część sędziów i prokuratorów jest od czasów PRL, 
a obecnie są ich dzieci i wnuki
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To jeden z tekstów, który 
lotem błyskawicy rozchodzi 
się po Internecie. Cytuje-
my go poniżej w całości: 
zestawienie Polski vs 
Wielkiej Brytanii daje dużo 
do myślenia, jak Polacy 
sami podchodzą do swojej 
historii i teraźniejszości. 
Sam Smoleńsk kojarzy 
się Polakom z podziałem, 
komisja Smoleńska nie wy-
jaśniła czy był to zamach w 
Smoleńsku czy katastrofa

Tu w Anglii, nie mogli zro-
zumieć, o co mi chodzi z tą 
polską demokracją, więc im 
opowiedziałem taką bajeczkę: 
wyobraźcie sobie, że Rosjanie 
podczas II wojny mordują 
skrytobójczo kilkadziesiąt 
tysięcy Waszych jeńców, nie 
przyznają się do tego i zwalają 
winę na Niemców.

Po latach prawda wychodzi 
na jaw, a królowa, wraz z 
całym sztabem generalnym, 
szefem Banku Anglii, szefami 
najważniejszych instytucji 
państwowych i arcybiskupem 
Canterbury leci w rocznicę 
tego mordu do Rosji, żeby 
uczcić pamięć pomordowa-
nych brytyjskich żołnierzy.

Tam samolot królowej rozbi-
ja się w niewyjaśnionych oko-
licznościach. Rząd nie tylko 
nie podaje się do dymisji, ale 
powierza śledztwo Rosjanom, 
którzy ogłaszają, że do sterów 

dorwała się królowa wraz z 
naczelnym dowódcą lotnictwa 
i po pijaku rozbili samolot.

Smoleńsk: 
Polska vs Wielka Brytania
Sam Smoleńsk kojarzy się 
Polakom z podziałem, komisja 
Smoleńska nie wyjaśniła czy 
był to zamach w Smoleńsku 
czy katastrofa. Wielka Bry-
tania

Rząd angielski potwierdza 
tę wersję, BBC i Reuter w 
komentarzach przypominają 
ogólnie przedtem znaną lek-
komyślność i pychę królowej 
oraz jej zamiłowanie do ginu. 
Wytykają angielskim pilotom 
nieudolność i braki w wy-
szkoleniu. Ubolewają nad 
degrengoladą moralną rodziny 
królewskiej i pijaństwem w si-
łach zbrojnych, a w lotnictwie 
w szczególności. Jednocześnie 
Parlament rekomenduje mi-
nistra obrony narodowej do 
Izby Lordów. Premier składa 
wniosek o awansowanie szefa 
Intelligence Service na gene-
rała dywizji.

Nie ma najmniejszego zna-
czenia, że w sprowadzonej do 
Wielkiej Brytanii, a zaplom-
bowanej przez Rosjan trumnie 
królowa ma trzy nogi. Jest 
ubrana we frak i męskie kale-
sony. Niektóre tabloidy nawet 
nawołują z tego powodu do 
odmówienia królowej prawa 
do godziwego pochówku. Do-

datkowo sugerują, ze królowa 
miała skrywane inklinacje 
transseksualne. Niektóre ofia-
ry maja po dwie cudze wątroby 
zamiast jednej własnej, inne 
kupę śmieci w brzuchu…

Nieważne, że cały teren 
katastrofy zaorano i pokryto 
betonowymi płytami, ślady za-
tarto, drzewa wycięto w pień. 
Wrak samolotu zniszczono i 
umyto, a na dodatek Rosjanie 
odmawiają jego zwrotu.

Rząd angielski jest tym 
wszystkim zachwycony, wy-
syła w świat komunikaty o 
znacznej poprawie stosunków 
z Rosją. Katastrofę nazywa 
punktem zwrotnym tych sto-
sunków i nowym otwarciem 
na dialog z narodem rosyj-
skim. Potwierdza oficjalnie 
przy każdej okazji, że winę 
ponosi pijana królowa z trzema 
nogami.

Przez dwa tygodnie nikt ze 
mną nie rozmawiał, wszyscy 
się odsuwali, jak od zadżumio-
nego. Po dwóch tygodniach, 
jeden z Anglików mnie prze-
prosił. Powiedział, że myśleli, 
że jestem chory psychicznie i 
mnie izolowali.

Ale zapytali innego Pola-
ka, który im potwierdził to, 
co mówiłem, a jeszcze inny 
Anglik sprawdził sobie w 
Internecie hasło Katyń i Smo-
leńsk. Stwierdzili, że nie mieli 
pojęcia, że coś takiego jest w 
Europie możliwe”.   przysłał St.M

Rozczarowany? To zbyt mało 
powiedziane. Zawiedziony 
,zły i zdruzgotany wróciłem 
od specjalisty ortopedii. Nie 
chcę przytaczać na razie 
nazwiska ale to tylko kwestia 
czasu. Urzędujący lekarz 
przyjmował w dniu 15 sierp-
nia na dole pokój nr trzy. 

Nie dość że wizyta prywatna, 
płatna, miesiąc oczekiwania. 
Jestem osobą niepełnospraw-
ną, po wypadku komuni-
kacyjnym z I gr inwalidzką 
toteż dla mnie dotarcie 

gdziekolwiek jest nie lada 
wyzwaniem logistycznym, 
finansowym oraz psychicz-
nym.  

Samo badanie trwało może 
dziesięć minut a może osiem. 
Lekarz zdiagnozował mnie 
na podstawie mojego opowia-
dania. Nie wykonał zdjęcia 
rentgenowskiego. W zasadzie 
nie pomógł mi nic. 

O przepraszam nie wiem na 
jakiej podstawie zapisał mi 
przyrząd ortopedyczny mimo 

że mówiłem że nie mogę nic 
nosić bo puchnie mi w nim 
noga do tego stopnia, że nie 
mogę założyć obuwia.  
 Specjalista ortopedii okazał 
się dla mnie zwykłym lai-
kiem i osobą niekompetentną.  
 
Wyjazd ten spowodował nie 
tylko straty finansowe, mo-
ralne ale zniechęcił mnie do 
wystawiania  dobrych opinii 
o Centrum Medycznym w 
Rakoniewicach 

Pacjent W.G.

Gdyby Smoleńsk wydarzył 
się w Anglii

Wizyta u "specjalisty"

Patologia w Policji?

Żeby dość do takiego wnio-
sku wystarczyło przejść uli-
cami Wolsztyna 15 sierpnia. 
Na ulicach uderzał brak flag 
na budynkach i to zarówno 
na posesjach prywatnych 
jak i na wielu budynkach 
publicznych. Na terenie 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„ Zjednoczenie” nie było 
flag ani na biurowcu ani na 
blokach mieszkalnych , a 
jeżeli były to na balkonach 
mieszkań , lub jeżeli na 
budynkach, to wywieszone 
przez lokatorów,ale ogólnie 
Spółdzielnia nie stanęła na 
wysokości zadania! Podob-
nie Szkoła Podstawowa Nr 
3 czy Biblioteka Publiczna 
w tych wypadkach brak 
uczczenia flagami Świę-
ta Wojska Polskiego jest 
szczególnie przykre, bo obie 
instytucje mają za zadanie 
krzewienie postaw patrio-
tycznych, natomiast Szkoła 
Podstawowa Nr 2 stanęła na 
wysokości zadania i flagi 
wywiesiła!

Kolejnym przykry przypadek 
lekceważenia państwowego 
święta to Prokuratura w 
Wolsztynie, a przecież z tej 
instytucji powinien płynąć 
przykład tu nawet nie można 
tłumaczyć się zapomnieniem, 
bo na przeciwko są Probosz-
czówka i Wikariat Parafii 
Farnej na których flagi 
wsiały... i tak można długo ot 
choćby ulice poza Rynkiem 
gdzie kila flag wisiało na słu-
pach, ale na pozostałych uli-
cach ot choćby Gajewskich, 
Lipowa, Żeromskiego i wielu 
innych władza nie stanęła na 
wysokości zadania.

To bardzo przykre, bo 
świadczy po prostu o braku 
poczucia patriotyzmu i sza-
cunku dla Polskiego Żołnie-
rza, o Patronce Wolsztyna 
Najświetniej Marii Pannie 
nie wspominamy Choć to 
dzień Jej święta a w końcu Jej 
wizerunek to herb miasta,bo 
nie o tym jest ten artykuł. 
Jeszcze gorsze jest to, że 

Wolsztyniacy nie szanują 
nawet Wielkopolan i nie 
znają historii wojny 1920, 
bo to przecież Pułki Wielko-
polskie szły w awangardzie 
„ Uderzenia znad Wieprza 
„, bo to Mieszkańcy Ziemi 
Wolsztyńskiej przelewali 
krew w obronie Polski i 
Wielkopolski, tak bo gdyby 
nie „ Cud nad Wisłą „ to dziś 
w Wolsztynie mówilibyśmy 
po rosyjsku. 

Dla tych Wolsztyniaków , 
których te słowa nie przeko-
nują proponujemy wizytę w 
Kościele Farnym w Wolsz-
tynie : trzeba wejść lewym 
wejściem od strony Rynku i 
po prawej stronie od wejścia 
znajdziecie Państwo pamiąt-
kową tablicę przeczytajcie 
ją uważnie i zastanówcie się 
przez moment, może wtedy 
znajdziecie chwilę na wywie-
szenie biało czerwonej flagi.  

Członkowie 
Prawa I Sprawiedliwości 

Wolsztyn

Agonia patriotyzmu w Wolsztynie?

Wygraliśmy o włos z IV Rze-
szą i nie chodzi tu niestety o 
żaden mecz sportowy, tylko o 
zachowanie resztek suwe-
renności. Niemiecka buta 
rozpanoszyła się od Bałtyku 
po Tatry, uzurpuje sobie 
prawo dyktowania nam, jak 
mamy żyć i kto ma być głową 
naszego państwa.
Niemiecki pismak śmiał 
wzywać na dywanik Prezy-
denta Najjaśniejszej Rzecz-
pospolitej! Media w Polsce 
są opanowane co najmniej w 
osiemdziesięciu procentach 
przez obcy kapitał. Ich szma-
tławce mają ambicję prze-
wracać Polakom w głowach, 
co poniekąd im się niestety 
udaje.

Brak lustracji sędziów 
owocuje takimi kwiat-
kami, jak ten z gdańska. 
Sąd Apelacyjny w „Freie 
Stadt Danzig” uniewinnił 
hitlerowca obrażającego 
Polaków i ukarał Polkę za 
to, że śmiała nagrać obelgi 
Niemca!

W Warszawie niemiecka 
firma komunikacji miejskiej 
zatrudnia ćpunów jako kie-
rowców autobusów miejskich 
i każe sobie za to płacić 
miliony. Tu też nie chodzi 
wyłącznie o pieniądze, ale 
i o ideologię przy okazji. 
Jeden z kierowców ćpunów 
okazał się homoseksualistą. 
Jak by można kogoś takiego 

nie zatrudnić!? Przecież 
to najwyższe z możliwych 
kwalifikacje!

A zatem co wymaga repolo-
nizacji? Może prócz mediów, 
sądownictwa, gospodarki - 
jeszcze instytucje naukowe? 
A co z kulturą? Czy wystar-
czą nam milczące muzea i 
pomniki?

Czy jest nam potrzebna rów-
nież repolonizacja teatrów? 
Jeśli tak, to w jaki sposób jej 
dokonać? To nie jest pytanie 
retoryczne. Liczę na konkret-
ne odpowiedzi.

Pozdrawiam 
Małgorzata Todd

80% obcego kapitału w mediach
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Od 7 sierpnia 2020 roku 
na sztandarze Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wieli-
chowie znajdują się cztery 
daty: 1760 rok, 1817 rok, 
1883 rok, 2013 rok. Każda z 
nich nawiązuje do ważnych 
wydarzeń związanych z 
działalnością przeciwpoża-
rową w Wielichowie. 

Rok 1760 to data zakupu 
pierwszej sikawki, rok 1817 
– data wybudowania remi-
zy, zwanej potocznie przez 
mieszkańców „sikwiarnią”, 
rok 1883 – data zakupu ko-
lejnej, trzeciej, sikawki, nato-
miast rok 2013 to data ufun-
dowania nowego sztandaru. 
Sztandar strażacki towarzyszy 
druhom w podniosłych chwi-
lach, podczas uroczystości 
państwowych i kościelnych. 
Daje poczucie wspólnoty, na-
wiązuje do tradycji i historii. 
Jest najważniejszym znakiem 
jednostki, istotnym elementem 
ceremoniału, a jego symbolika 
nawiązuje do ważnych dla stra-
żaków wydarzeń. Druhowie z 
OSP w Wielichowie są zobo-
wiązani do pielęgnowania pa-
mięci o mieszkańcach, którzy 
na dźwięk dzwonu lub syreny 
spieszyli ludziom na ratunek. 

W połowie lipca sztandar 
jednostk i został poddany 
gruntownej renowacji, która 
polegała m.in. na dokładnym 
wyczyszczeniu, uzupełnieniu 
braków oraz wyhaftowaniu no-
wych dat. W ten sposób mamy 
sztandar, który nawiązuje do 
przeszłości.

XVIII stulecie okazało się 
dla Wielichowa szczególnie 
tragiczne, jeśli chodzi o pożary 
i inne klęski wywołane przez 
wojny, przemarsze wojsk i 
głód. Taka sytuacja za każdym 
razem pociągała za sobą nieod-
wracalne skutki gospodarcze i 
społeczne, a przede wszystkim 
materialne. 

Poniższe daty klęsk wskazują, 
z jakimi trudnościami mu-
sieli się mierzyć mieszkańcy 
miasta:
a 1709 rok – epidemia cholery;
a 1710 rok – epidemia cholery;
a 1719 rok – w wyniku pożaru 
(nieostrożność właściciel-
ki domu), który wybuchł 6 
sierpnia, spłonęły 33 domy 
w Rynku i pobliżu, karczma 
rynkowa, browar i dwór;
a 1734 i 1735 rok – w mieście 
stacjonowały wojska polskie, 
które żyły na koszt dworu i 
mieszkańców;
a 1738/1739 rok – w mieście 
i okolicy stacjonowały wojska 
rosyjskie, które dokonywały 
częstych rekwizycji żywności 
i paszy dla koni;
a 1739/1740 rok – ostra zima, 
klęska głodu, jesienne roztopy;
a 1757/1758 rok – wojska 
rosyjskie zarekwirowały żyw-
ność, paszę i zwierzęta; 

a 1758/1759 rok – wojska 
rosyjskie zarekwirowały psze-
nicę;
a 1759 rok – plaga szarańczy;
a 1760 rok – pożar domu 
(zapaliła się sadza w drewnia-
nym kominie) przy ulicy Gro-
dziskiej, który został bardzo 
szybko ugaszony;
a 1760 rok – w wyniku pożaru 
(nieostrożność właścicielki 
domu), który wybuchł 18 wrze-
śnia, w ciągu czterech godzin 
spłonęły 33 domu, ratusz, 
karczma (dworska „rynko-
wa” na narożniku Rynku i 
ul. Grodziskiej), 3 stodoły, 19 
chlewów;
a 1760/1761 rok – wojska 
rosyjskie dokonały kilku-
krotnych rekwizycji, głównie 
zboża i siana;
a 1761 rok – plaga szarańczy,
a 1762 rok – wojska rosyjskie 
dokonały rekwizycji;
a 1762/1763 rok – wojska 
rosyjskie i pruskie dokonały 
w mieście i okolicy bardzo 
licznych rekwizycji;
a 1769-1772 – w czasie Konfe-
deracji Barskiej stacjonowały 
w mieście (w różnym czasie) 
wojska pruskie, rosyjskie i 
konfederackie, a ich utrzyma-
nie spoczywało na barkach 
mieszkańców;
a 1772-1777 – w mieście i 
okolicy przebywały wojska 
pruskie i rosyjskie, dokonując 
rekwizycji kosztem dworu i 
mieszkańców;
a 1774 rok – w wyniku pożaru 
(susza, nieostrożność przy 
wynoszeniu popiołu, silne wia-

try), który wybuchł 2 kwietnia 
(Wielka Sobota) ogień strawił 
14 domów z chlewami (w rejo-
nie ul. Grodziskiej), mielcuch 
(słodownia zajmująca się pro-
dukcją słodu), 11 stodół (wiele  
ze zbożem), sady;
a 1793 rok – w mieście stacjo-
nowały wojska pruskie.

Wiek XVIII, przynosząc tak 
wiele tragicznych zdarzeń, 
spowodował stopniowo upa-
dek miasta. Pod koniec wieku 
w Wielichowie było 99 za-
mieszkanych domów i 6 pu-
stych. Tylko jedno zabudowa-
nie nie było kryte słomą. Jeśli 
do tego dochodzi brak przerw 
ogniowych w chaotycznej 
zabudowie, brak ludzi prze-
szkolonych do gaszenia ognia, 
drewniane kominy, to skutki 
pożarów musiały być katastro-
falne. Rynek i ul. Grodziska 
płonęły całkowicie trzy razy 
i trzy razy były odbudowy-
wane. W tak trudnym okresie 
przyszło działać mieszkańcom 
dążącym do poprawy warun-
ków życia.

W ramach obowiązków wal-
ki z ogniem władze miejskie 
zobowiązane były do zakupu 
sikawek i innego wyposaże-
nia, szkolenia mieszkańców 
w zakresie używania sprzętu, 
przeznaczania funduszy dla 
zapobiegania pożarom. Podej-
mowane w tym celu działania 
miały służyć realizacji powyż-
szych zadań. W połowie XVIII 
wieku nieliczni mieszkańcy 
zaczęli sobie zdawać sprawę,  

że muszą sami zadbać o 
ochronę przed ogniem. Wła-
dze miejskich, które były  
za to odpowiedzialne podjęły 
starania o przeciwdziałanie 
skutkom wywołanym przez 
pożary. Podjęto kroki w celu 
wyeliminowania drewnianej 
zabudowy, krycia budynków 
słomą, dostawiania drewnia-
nych przybudówek do domów 
mieszkalnych (chlewów, sto-
dół, magazynów, warsztatów). 
Mieszkańcy mieli się obowiąz-
kowo zaopatrzyć w wiadra 
i haki do rozrywania płoną-
cych zabudowań. Myślano o 
zakupie sprzętu do gaszenia 
ognia (sikawki) i budynku do 
jego przechowywania. Jednak 
okres tak bogaty w dramatycz-
ne wydarzenia spowodował, 
że brakowało pieniędzy, moż-
liwości i ludzi do podołania 
tym ambitnym wyzwaniom. 
Pierwszą sikawkę zakupiono 
dopiero w 1760 roku. Środki 
finansowe na ten cel, w formie 
pożyczki, miasto uzyskało od 
kapituły. 

Sikawka w tym czasie ob-
sługiwana była najczęściej 
przez 4 osoby. Skuteczność 
sprzętu oceniano po tym jak 
szybko i jak wysoko można 
było podać strumień wody. 
Pojemność beczki wynosiła 
ok. 500 litrów i trzeba ją było 
stale napełniać. Opróżnienie 
takiej beczki w ciągu minuty 
i podanie strumienia wody 
na wysokość 15 – 20 metrów 
uznawano za właściwy.

W ie k  X I X  p r z y n ió s ł 

wyraźna poprawę warun-
ków przeciwpożarowych.  
W 1816 rozpoczęto, a w 
1817 roku zakończono bu-
dowę remizy dla sikawki  
i innych sprzętów ratowni-
czych. Obiekt zwany po-
pularnie „sikwiarnią” mógł 
pomieścić również 3 kufy 
– ok. 500-600 litrowe (becz-
k i)  do dowożen ia wody  
do sikawki, 6 haków do 
rozrywania palących się za-
budowań i 3 drabiny. Re-
miza znajdowała się na 
środku Rynku. Wybrano to 
miejsce z dwóch powodów.  
Po pierwsze dotychczaso-
we pożary najczęściej wy-
buchały właśnie na rynku  
lub w jego pobliżu. Po drugie, 
centralny punkt miasta stano-
wił doskonały punkt zborny 
dla obsługi sikawki i innych 
sprzętów. Budowę remizy oraz 
zakup przyrządów sfinan-
sowały władze miejskie. Od 
1816 roku dwóch mieszkań-
ców miasta pełniło stały ty-
godniowy dyżur na wypadek 
pożaru. Mieli do dyspozycji 
parę koni, którą w przypadku 
akcji gaśniczej zaprzęgano do 
sikawki. Mieszkańców szko-
lono w obsłudze sikawki. W 
tym celu zarządzano alarmy  
i dźwięk dzwonów nakazy-
wał przybycie do remizy na 
ćwiczenia. W 1819 roku wła-
ściciele domów zobowiązani 
zostali do posiadania sikawki 
ręcznej i wiader. 

W 1855 roku Rada Miejska 
uchwaliła zakup drugiej więk-
szej sikawki konnej. Na ten 
cel uzyskała dofinansowanie 
z Prowincjonalnego Towa-
rzystwa Ogniowego w wy-
sokości 40% kosztów. Towa-
rzystwo powstało w Poznaniu  
na początku XIX wieku jako 
instytucja, której zadaniem 
było ubezpieczania budyn-
ków od ognia, wypłacanie 
odszkodowań oraz wspieranie 
działań związanych z zakupem 
sprzętu. 

W 1883 roku władze miej-
skie przystąpiły do moderniza-
cji sprzętu do walki z ogniem. 
W tym celu potrzebnych było 
więcej ludzi przeszkolonych 
do jej obsługi. W ten sposób 
zabezpieczenie przeciwpo-
żarowe Wielichowa uległo 
znacznej poprawie i tak ka-
tastrofalne pożary już nie na-
wiedzały miasta. Spoglądając 
na sztandar, wyhaftowane daty 
miejmy w pamięci tych, którzy 
przyczynili się do położenia 
fundamentów pod ruch prze-
ciwpożarowy w Wielichowie. 

Renowacja sztandaru zo-
stała sfinansowana ze składek 
druhen Anny Dodat i Alek-
sandry Szkuty oraz druhów: 
Zbysława Dodata, Bartosza 
Dodata, Zbigniewa Palucha, 
Mateusza Papierza, Dawida 
Szafrańskiego, Zygmunta Gło-
wackiego, Dariusza Rabiegi, 

Krzysztofa Bednarczyka, Ro-
berta Paula, Karola Bajona, 
Mirosława Nowackiego, Mi-
kołaja Kaczmarka, Łukasza 
Bednarczyka, Huberta Za-
rabskiego, Marka Bednarczy-
ka, Tadeusza Nowackiego, 
Grzegorza Wojciewskiego, 
Adama Szczepaniaka, Wojcie-
cha Szczepaniaka, Tadeusza 
Golińskiego i Pawła Michal-
skiego.
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Opracował Paweł Michalski
fot. Dawid Szafrański

Nowa symbolika na sztandarze strażaków w Wielichowie

m Kościan
Podczas wakacyjnych remon-
tów w Zespole Szkół im. M. 
Konopnickiej w Kościanie,  w 
nowej części szkoły podzielo-
no jedną z klas.  Po remoncie 
do dyspozycji uczniów będą 
dwa pomieszczenia. Dodatko-
we pomieszczenie przyda się 
do pracy z dziećmi w małych 
grupach. Jest to uzasadnione 
ze względów edukacyjnych 
i indywidualnych potrzeb 
dzieci.

Poza przebudową klasy 
w szkole wyremontowa-
no toaletę, gdzie wy-
łożono ściany płytkami, 
wymieniono drzwi oraz 
ceramikę. 

Przy sali gimnastycznej 
zostaną wymalowane szatnie. 
Poza tym zostanie wyma-
lowanych 5 klas, korytarz 
jadalnia i sufit w kuchni. 
Koszt tych wakacyjnych 
remontów to ponad 33 tys. 
złotych.

BARTOSZ JANKOWSKI

m Kościan
W sierpniu, później niż zwykle 
poznaliśmy wyniki tegorocz-
nej matury. Powiat Kościań-
ski prowadzi dwie szkoły, 
w których uczniowie mogą 
zdawać maturę: Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych im. Jana 
Kasprowicza w Nietążkowie i 
Zespół Szkół Ponadpodstawo-
wych im. Franciszka Ratajcza-
ka w Kościanie. W każdej z 
nich maturę zdawali uczniowie 
Liceum Ogólnokształcącego i 
Technikum.

Uczniowie liceum, zarówno 
w Kościanie, jak i w Nietąż-
kowie zdali maturę pisemną 
z języka polskiego w 100%. 

Równie dobrze zakończył się 
egzamin pisemny z języka an-
gielskiego dla uczniów liceum 
w Kościanie. Na 11 osób zdają-
cych wszyscy zdali. Egzamin 
pisemny z języka angielskiego 
w nietążkowskim liceum zdało 
90,47% przystępujących. Pi-
semny egzamin z matematyki 
w Liceum Ogólnokształcącym 
w Nietążkowie zdało 72,09 % 
zdających. W Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych w Ko-
ścianie wyniku były słabsze. 
Na 13 osób zdających egzamin 
zdało 5 uczniów, czyli 38,46%.

W Zespole Szkół w Nietąż-
kowie maturę w technikum 
zdawały 24 osoby. Pisemny 
egzamin z języka polskiego 

zdało 87,5% zdających. Lep-
szy wynik, 95,83%, osiągnęli 
uczniowie na egzaminie pi-
semnym z języka angielskiego.  
Pisemny egzamin z matema-
tyki zdało 20 uczniów, czyli 
83,33% zdających.

W Zespole Szkół Ponadpod-
stawowych w Kościanie wśród 
uczniów technikum egzamin 
pisemny z języka polskie-
go zdało 97,26% zdających, 
było to 71 osób. Do egzaminu 
przystąpiły 73 osoby. Z kolei 
egzamin z języka angielskiego 
zdało 93,15% uczniów tech-
nikum. Egzamin pisemny z 
matematyki z pozytywnym 
wynikiem zakończyło 84,93% 
zdających maturzystów.

W Zespole Szkół Ponad-
podstawowych w Nietążko-
wie egzamin poprawkowy 
z matematyki dla uczniów 
liceum i technikum będzie 
przeprowadzony dla 13 osób. 
Dla 2 uczniów liceum odbę-
dzie się egzamin poprawkowy 
z języka angielskiego. Jeden 
uczeń technikum będzie miał 
egzamin poprawkowy z języka 
polskiego.

17 uczniów z liceum i tech-
nikum Zespołu Szkół Ponad-
podstawowych w Kościanie 
czeka poprawkowy egzamin z 
matematyki. Natomiast jeden 
uczeń technikum musi jeszcze 
raz zdawać egzamin z języka 
angielskiego. BARTOSZ JANKOWSKI 

Przebudowa i remont 
szkoły

Maturzyści z liceum i technikum
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mETROPOLIA POZNAŃSKA

W związku z informacją po-
daną przez portal poznan.pl* 
w sprawie przebudowy Ronda 
Rataje (cyt. „(…) wydłużyła 
się procedura prowadzonych 
przez wojewodę wielkopol-
skiego postępowań admini-
stracyjnych”) informujemy, 
że decyzja została wydana 
niezwłocznie po dostarczeniu 
przez pełnomocnika prezy-
denta Miasta Poznania doku-
mentów. Ostatnie uzupełnienie 
dokumentów odbyło się 29 
lipca br., a decyzja z rygorem 
natychmiastowej wykonal-

ności została wydana dzień 
później – zgodnie z prawem 
w tym dniu mogły rozpocząć 
się prace. 

Wniosek złożony przez 
pełnomocnika prezydenta 
Miasta Poznania był kilku-
krotnie uzupełniany – m.in. 
w styczniu, kwietniu, czerwcu 
i lipcu. Ostatnie uzupełnienie 
datowane jest na 29 lipca 
2020 roku, a decyzja została 
wydana dzień później - 30 
l ipca. Decyzja wojewody 
ma rygor natychmiastowej 
wykonalności, co oznacza, 

że inwestycja mogła ruszyć 
już 30 lipca. W związku z 
tym wojewoda wielkopolski 
jeszcze w lipcu zakończył 
postępowanie administracyjne 
i nie miał wpływu na opóź-
nienie prac, które rozpoczęły 
się w sierpniu 2020 r. 

* https://www.poznan.pl/
mim/info/news/przebudowa
-ronda-rataje-rozpocznie-sie
-latem,148654.html

Anna Czuchra
Oddział Mediów 

i Komunikacji Społecznej
Gabinet Wojewody

W ramach rządowego progra-
mu „Bez PIT dla młodych” 
osoby, które nie ukończyły 
26. roku życia i osiągają przy-
chody z pracy oraz z umów 
zlecenia zawartych z firmą, 
są zwolnione z płacenia po-
datku dochodowego. Przepisy 
o uldze weszły w życie 1 
sierpnia 2019 r. 

W skali kraju z ulgi korzysta 
łącznie ponad 2 mln młodych 
pracowników. W Wielkopol-
sce według danych Zakładu 
Usług Społecznych z ulgi 
korzysta 155,2 tys. osób, które 
nie ukończyły 26 roku życia. 

- To element programu 
Nowej Piątki realizowanej 
przez rząd premiera Mateusza 
Morawieckiego jeszcze w po-

przedniej kadencji. Podobnie 
jak wiele innych programów, 
deklaracja stała się faktem i 
dziś ponad 155 tys. młodych 

Wielkopolan może otrzymy-
wać wypłatę opodatkowaną 
stawką zero. Dla przykładu 
przy wynagrodzeniu 2,6 tys. zł 
na miesiąc w portfelu w skali 
roku pozostaje blisko 1,5 tys. zł 
- mówi wojewoda wielkopolski 
Łukasz Mikołajczyk. 

Ulgą objęte są przychody z 
pracy oraz z umów zlecenia do 
wysokości 85,5 tys. zł w roku 
podatkowym. Do tego limitu 
przychody młodego podatnika 
są zwolnione z PIT. Zwolnie-
nie obowiązuje niezależnie 
od liczby umów lub liczby 
płatników.

Anna Czuchra
Oddział Mediów 

i Komunikacji Społecznej
Gabinet Wojewody

Wśród wielu targowisk 
istniejących od wielu lat, co-
dziennie licznie odwiedza-
nych przez Poznaniaków, 
a do nich należą między 
innymi Rynek Jeżycki, Plac 
Bernardyński czy Rynek 
Wildecki, również znajduje 
się Plac Wielkopolski. 

Ten rozległy plac na stałe 
wpisany w pejzaż Starego 
Miasta, położony na terenie 
dawnego przedmieścia Glinki 
na północ od Góry Przemysła, 
zaledwie kilka minut spacerem 
od Starego Rynku, stanowi 
ciekawe miejsce, które warto 
poznać, a także przypomnieć 
jego historię. Od czasów śre-
dniowiecznych przedmieście 
Glinki stanowiło teren cegiel-
niany. W XVII i XVIII wieku 
funkcjonowała tu strzelnica 
bractwa kurkowego. W 1786 
Jan Geisler nabył ten teren i 
otworzył jedną z pierwszych 
kawiarni w Poznaniu. Później 
ziemie te kupili Sapiehowie, co 
przyczyniło się do powstania 
nazwy plac Sapieżyński, zmie-
nionej w 1945 r. na obecną. 

Niemal cała zabudowa wo-
kół placu została zniszczona 
w wyniku II wojny światowej. 
W latach 1953-1966 dokona-
no jego odbudowany w stylu 
modernistycznym, zachowu-
jąc układ placu i budynków. 
Jedynymi budynkami, które 
podczas walk o wyzwolenie 
Poznania w lutym 1945 r. nie 
zostały zniszczone to budynek 
Archiwum Państwowego oraz 
kamienica u szczytu placu. 
Archiwum państwowe w Po-
znaniu utworzone zostało w 
1919 w oparciu o niemieckie 
archiwum państwowe (Staat-
sarchiv Posen). Gmach zbu-
dowano w latach 1879–1882 
dla siedziby Wyższego Sądu 
Krajowego (Oberlandesge-
richt). Wcześniej w tym miej-

scu funkcjonowało więzienie i 
areszt śledczy (inkwizytoriat). 

Ok. 1280 r. miasto oto-
czono murem o długości ok. 
1700 m i grubości 1-2 metra, 
wysokości ok. 7 m (baszty 
muru wewnętrznego miały 11 
m), posiadający 32 wykusze, 
wzniesionego na kamiennym 
fundamencie z cegły łączonej 
zaprawą wapienną. W bliskim 
sąsiedztwie Placu Wielko-
polskiego, na placyku przy 
skrzyżowaniu Masztalarskiej 
i 23 Lutego, pomiędzy Archi-
wum Państwowym a Strażą 
Pożarną, znajduje się fragment 

baszty narożnej z zewnętrz-
nym pierścieniem murów 
obronnych, wzniesionych w 
celu ochrony średniowieczne-
go miasta lokacyjnego przed 
ingerencją zewnętrzną. 

Okazuje się, że Poznań 
to nie tylko Stary Rynek ze 
wspaniałą zabudową, ale i 
inne atrakcyjne obiekty, które 
warto uwzględnić w planach 
spacerowych, przypomnieć 
historię miejsc związanych 
na stałe z naszym miastem i 
poznać klimat targowiska, jak 
i jego otoczenia.

Roman Szymański

Sprostowanie do informacji 
prasowej z portalu poznan.pl

155 tys. Wielkopolan do 26 roku życia bez PIT

Historia Placu Wielkopolskiego 

Pierwszego września dzieci 
po dłuższej przerwie wró-
ciły do szkół i przedszkoli. 
Jak będzie wyglądała 
nauka w poznańskich pla-
cówkach w dużej mierze za-
leżeć będzie od dyrektorów 
oczywiście w porozumieniu 
z Powiatowym Inspektorem 
Sanitarnym oraz Miastem. 
Sytuacja epidemiczna 
wymusiła wprowadze-
nie szeregu wytycznych, 
uwzględniających kwestie 
bezpieczeństwa. Miasto 
Poznań, biorąc pod uwagę 
opinię zespołu doradczego 
przy prezydencie, złożonego 
z przedstawicieli poznań-
skiej oświaty, rekomenduje 
określone rozwiązania.

Wszystkich uczniów, nauczy-
cieli i pracowników szkół 
obowiązywać będą określone 
normy sanitarne. Rekomendu-
je się, aby nauczyciele nosili 
przyłbice lub maseczki; dy-
rektor będzie mógł zarządzić, 
aby podczas przebywania na 
terenie budynku takie środki 
ochrony mieli zapewnione tak-
że uczniowie. Rodzice dzieci 
przedszkolnych nie powinni 
wchodzić z nimi do części 
wspólnych, np. szatni. Osoby 
przyprowadzające dzieci do 
przedszkola powinny stosować 
się do obowiązku noszenia 
maseczki, dezynfekcji rąk oraz 
zachowania dystansu. Dzieci 
nadal obowiązuje zakaz przy-
noszenia jakichkolwiek zaba-
wek. Pobyt dziecka w przed-
szkolu może zostać skrócony 
o pół godziny – pozwoli to 
pracownikom przeprowadzić 
konieczną dezynfekcję. Zebra-
nia z rodzicami mogą odbywać 
się w ogrodzie przedszkolnym 
lub przyszkolnym, a także w 
formie online. Należy ograni-
czyć do minimum organiza-
cję wycieczek, spacerów czy 
wyjść, np. do kina czy teatru, a 
także organizowanie festynów 

i innych wydarzeń – ma to 
zapobiec kontaktowi dzieci z 
większymi skupiskami ludzi. 
Kontakty z nauczycielami 
przedszkoli i szkół mogą odby-
wać się za pomocą komunika-
torów elektronicznych. 

W miarę możliwości na-
leży realizować zajęcia dla 
uczniów z danej klasy w 
jednej sali (nawet kosztem 
organizowania lekcji w spe-
cjalistycznych pracowniach). 
W przypadku gdy liczba sal 
jest niewystarczająca, dy-
rektor będzie mógł wystąpić 
do organu prowadzącego, a 
następnie do Powiatowego In-
spektora Sanitarnego o zgodę 
na prowadzenie części godzin 
ze wskazanych przedmiotów 
w formie zdalnej. W przy-
padku wyczerpania innych 
możliwości, zajęcia lekcyjne 
będą mogły zostać skrócone 
do 30 minut. 

Dyrektor szkoły może zde-
cydować, aby przerwy dla po-
szczególnych oddziałów (np. 
klas 1-3 czy 4-8) nie odbywały 
się w tym samym czasie. Przy 
każdym wejściu do szkoły 
oraz w każdej sali lekcyjnej 
powinna być zapewniona de-
zynfekcja. Ostateczna decyzja 
każdorazowo będzie zależała 
od dyrektora szkoły, w po-
rozumieniu z Powiatowym 

Inspektorem Sanitarnym oraz 
władzami miasta.

Minister Edukacji Naro-
dowej, Dariusz Piontkowski 
zapewnił, że wszystkie szkoły 
i przedszkola zostaną wyposa-
żone w środki dezynfekcyjne 
oraz maseczki dla personelu. 
Ponadto Miasto Poznań wy-
gospodarowało w budżecie 
pieniądze na ten cel, by mieć 
pewność, że środków nie za-
braknie. Co ważne niezależnie 
od tego, czy dyrekcja placówki 
podejmie decyzję o hybrydo-
wym nauczaniu, uczniów, na-
uczycieli i pracowników szkół 
obowiązywać będą określone 
normy sanitarne. Dotyczy to 
wszystkich szczebli nauczania 
- przedszkoli, podstawówek, 
liceów, techników i szkół 
branżowych. Każda ze szkół 
i przedszkoli musi posiadać 
wewnętrzne procedury oparte 
na wytycznych GIS. Między 
innymi chodzi o noszenie 
maseczek czy przyłbic przez 
uczniów i nauczycieli, dla 
wszystkich placówek mają 
być zapewnione środki do 
dezynfekcji. Natomiast w Po-
wiatowej Inspekcji Sanitarnej 
powstanie linia „szybkiego 
reagowania”, z której mogliby 
korzystać dyrektorzy szkół i 
przedszkoli.

Roman Szymański

Nowy rok szkolny w cieniu pandemii

Od 1 września 2020 roku se-
lektywna zbiórka odpadów 
jest ustawowym obowiąz-
kiem dla wszystkich właści-
cieli nieruchomości – nie ma 
możliwości niesegregowania 
odpadów komunalnych. 

Nowe przepisy obowiązują 
wszystkie miejscowości zrze-
szone w GOAP, takie jak: 
Buk, Czerwonak, Kleszczewo, 
Kostrzyn, Murowana Goślina, 
Oborniki, Pobiedziska, Po-
znań i Swarzędz.

Od kilku lat w gminach 
zrzeszonych w Związku Mię-
dzygminnym „Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Po-
znańskiej” (ZM GOAP) obo-
wiązują zasady segregowania 
odpadów, zgodnie z którymi 
osobno zbieramy papier, meta-

le i tworzywa sztuczne, szkło 
oraz odpady BIO, a wszystkie 
pozostałe, których nie da się 
zakwalifikować do odpadów 
selektywnych i nie są odpada-
mi niebezpiecznymi, groma-
dzimy w pojemniku na odpady 
zmieszane. Ostatnia noweliza-
cja ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach 
wymusiła na samorządach 
szereg zmian w dotychcza-
sowym prawie miejscowym. 
Nowe przepisy obowiązują 
wszystkich właścicieli nie-
ruchomości zamieszkanych 
i niezamieszkanych z terenu 
ZM GOAP, w tym Rodzinne 
Ogrody Działkowe (ROD).

Pracownicy ZM GOAP 
będą przeprowadzać kontro 
le w  zakresie prowadzenia 
selektywnej zbiórki. Przypo-

minamy także, że obowiązek 
kontroli spoczywa również 
na firmie odbierającej odpady 
komunalne i od września br. 
na terenie naszej aglomeracji 
będą obowiązywać specjalne 
Wytyczne dotyczące postę-
powania w przypadku nie-
selektywnego gromadzenia 
odpadów komunalnych (m. 
innymi: będą nalepiane na 
pojemniki kartki w kolorze 
pomarańczowym, żółtym i 
czerwonym, których zada-
niem będzie uniemożliwienie 
wywozu odpadów do czasu 
usunięcia nieprawidłowości). 
Warto się zapoznać z nowy-
mi przepisami, gdyż na tere-
nie gmin zrzeszonych w ZM 
GOAP zaczną obowiązywać 
tuż po wakacjach.

Roman Szymański

Obowiązkowa segregacja odpadów

Jaromierz 38, 64-225 Kopanica
tel 68 384 06 45 – tel. kom. 604 222 116, 694 560 009

www.brudlo.com.pl

Polecamy: 
a pelargonie, surfinie, begonie, niecierpki, fuksje 

i wiele innych ciekawych gatunków i odmian
a byliny i trawy  a obsadzanie mis, donic 

i skrzynek balkonowych  a fachową obsługę 
i doradztwo  a sprzedaż hurtowa i detaliczn

Godziny otwarcia: pon-pt 7:00-18:00 
sb 7:00-15:00 / niedziele i święta nieczynne 
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„Nigdy Sam” to druga, po 
hitowym „Tam gdzie Wy” 
(Kali, Klaudia Szafrańska, 
PlanBe), muzyczna odsłona 
projektu Pepsi Taste The Beat. 
Produkcją ponownie zajął się 
Sir Mich, a do współpracy 
zaprosił skład, który powstać 
mógł wyłącznie w ramach tej 
platformy. Pierwszy z elemen-
tów tej zaskakującej układanki 
to Sarius, topowy polski raper, 
który w ciągu ostatnich lat 
szturmem podbił rodzimą 
scenę. Kolejny to BARA-
NOVSKI, odkrycie i wielka 
nadzieja ambitnego popu. 
Dopełnieniem tego absolutnie 
magicznego tria jest udział 
wielokrotnie nagradzanego 
i zachwycającego cały świat 
kontratenora – Jakuba Józefa 
Orlińskiego. „Nigdy Sam” to 
pulsujący, zarażający pozy-
tywną energią kalejdoskop 
talentów.

Wydawcą utworu jest War-

ner Music Poland, a za realiza-
cję klipu w reżyserii Marcina 
Starzeckiego odpowiada Pa-
paya Films. 

Pepsi Taste The Beat to po-
nadczasowy projekt muzyczny 
dla tych, którzy kochają muzy-
kę, mają swój smak, cenią swój 
gust i nakręcają się energią, 
jaka drzemie w bicie. To tu 
zrywamy z rutyną, odkrywa-
my nieodkryte, doceniamy 
swoje zajawki, kultywujemy 
spontan i podążamy za pa-
sjami!

Poznaj nieoczywiste kola-
boracje artystów i zaskakujący 
mix brzmień ponad gatunka-
mi. Poznaj nowe zjawisko na 
polskiej scenie muzycznej. 
Daj się ponieść miejskiemu 
brzmieniu. Spróbuj tego nie-
konwencjonalnego podejścia 
do tematu. Tak brzmi lifestyle.

Tak brzmi miasto. Tak 
brzmi Pepsi Taste The Beat.

Krzysztof Wodniczak

Sarius, BARANOVSKI i Jakub 
Józef Orliński łączą siły!

Skąd właśnie w Poznaniu, 
a nie w innej miejscowości 
od ponad 20 lat trwa zainte-
resowanie muzyką  jaką po 
sobie pozostawił Elvis Aron 
Presley.? Pytanie to mogę 
pozostawić bez kluczowej 
odpowiedzi i w wymiarze 
zerojedynkowym.

Zawsze wydawało mi się, 
że  pośmiertne muzykowanie 
dla KOGOŚ jest czymś wła-
ściwym i znamiennym. Stąd 
liczne projekty typu In Me-
morian czy Tribute.. Dobrze, 
że w stolicy Wielkopolski i w 
dniu urodzin (8 stycznia( i dniu 
Śmierci (16 sierpnia) odbywają 
się takie wspominkowe muzy-
kowane dedykowane Królowi 
Rock and Rolla.

W tym roku z powodów pan-
demicznym ten koncert miał 
nieco inny charakter, bardziej 
kameralny. Zmieniono miejsce 
koncertowe na Muszlę Koncer-
tową w Parku Wilsona - oka-
zało się trafione, bo stworzyło 
bardziej familijny charakter.

Również program nie był 
tak statyczny  i przewidywal-
ny jak w latach ubiegłych, 
gdzie brylowali „ rutyniarze” 
(Wojciech Korda, Michał Mi-
lowicz,, Paweł Baczkowski, 
Tomasz Dziubiński, Wojciech 
Gąsowski, Sławomir Jaślai).

Poz wolono  m ło d sz y m 
wziążć na swoje barki ciężar 
organizacyjny i producencki 
, sprawdził się duet Marianna 

Ćwiąkała - Włodek Sład-
kowski, który już debiutował 
w pazdzierniku ub.r podczas 
koncertu w Auli UAM Po-
znańska Muzyka Wolności. 
Dotychczasowi organizatorzy 
przekazali poznańską Presley-
omanie w godne ręce. I niech 
tak pozostanie.

Na dzień koncertu  Presley-
owskiego czyli 22 sierpnia br. 
było dziewięć innych imprez 
m.in. Rzeka żywa w Bramie 
Poznania, Prezentacja insta-
lacji w Muzeum Powstania 
Wielkopolskiego, Zwiedzanie 
wystawy Alfabet mody w 
Muzeum Historii Ubioru, 
Oprowadzenie kuratorskie po 
wystawie Formy w przestrze-
ni w Muzeum Narodowym, 
spacer o wystawie Tymczas w 
Galerii Miejskiej Arsenał, Pro-
jekcja filmu w Niemym kinie 
,Mała aula szkoły Baletowej, 
Elvis reż. Michał Siegoczyński 
w Teatrze Nowym, Akademia 
Gitary koncert Łukasza Kuro-
paczewskiego w poznańskiej 
Farze,, Koncert Sanah w parku 

przy Starym Browarze.
Ani konkurencja, ani desz-

czowa pogoda nie odstraszyła 
fanów Elvisa Presleya, którzy  
- mimo obostrzeń epidemicz-
nych - przybyli do  Parku Wil-
sona. Może w nie tak licznej 
grupie jak w tym miejscu na 

przedwojennym baletowym 
spektaklu, gdzie przybyło 
3.000 melomanów.

Doczekaliśmy się wspania-
łej imprezy, podczas której 
nogi same rwały się do tańca 
.Oprócz zawodowej grupy 
tanecznej Boogie Beat „pląsa-
jącej” na estradzie pojawiali 
się domorosłe duety traktują-
ce rock and roll z należnym 
uszanowaniem. Śpiewająca 
młodzież ( Marianna Ćwiąka-
la, Małgorzata Szczwany, Filip 
Popow , Marcel Lelo) i już 
dojrzali wokaliści ( Włodek 
Janowski, Grzegorz Kupczyk, 
Wojtek Szopka ) zachęcali nas 
do pokierowania naszymi kro-
kami, ( i biodrami) by oddać 
atmosferę lat sześćdziesiątych 
i siedemdziesiatych jaka pa-
nowała w klubach młodzie-
żowych i studenckich na tzw. 
ubawach lub fajfach.

autor: Krzysztof Wodniczak
zdjęcia: Maciej Kasprzak / 
Wielkopolskamagazyn.pl

16 sierpnia kalendarz wy-
znaczył kolejną już rocznicę 
śmierci Elvisa Presleya. W 
tym roku, podobnie jak w 
poprzednie latach (pomimo 
pandemicznego widmo) 
- fani na całym świecie spo-
tkają się na wydarzeniach 
poświęconych wybitnemu 
wokaliście i niewybredne-
mu aktorowi. W Memphis, 
gdzie piosenkarz mieszkał 
do śmierci odbywają  się pa-
nele dyskusyjne, koncerty, 
tradycyjne czuwanie przy 
świecach.

Piosenkarz, którego już za ży-
cia okrzyknięto królem i legen-
dą, 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 dys-
kusje. Te spotkania mają swoją 
publiczność ,tworzą akcje i 
reakcje, są nie powtarzalnymi 
sekwencjami muzycznymi 
ilustrowanymi filmami.

Podobno piątka tworzy tra-
dycje, a dziesiątka...? Jesteśmy 
już po dziesiątym już spotka-
nie z cyklu O MUZYCE PRZY 
MUZYCE jakie organizujemy 
w ramach Poznańskiej Akade-
mii Senioralnej.

Dziękujemy wszystkim, 
którzy  dali się przekonać 
do takiej formy i czynnego 
uczestnictwa 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 dzie-
siąte spotkanie było specjalne, 
dzień po 43 rocznicy śmierci

E L V I S A  A R O N A 
PRESLEYA.

Podczas spotkania swoimi 
przeżyciami z Granceland 
muzeum w Memphis w sta-
nie Teennessee podzieliła się 
Małgorzata Kosmala, jej mąż 
Roman, Bogusław Graliński 
przeczytał jeden ze swoich 
wierszy poświęconych Presley-
owi, a krytyk filmowy Wie-
sław Kot przedstawił felieton 
o aktorze Elvisie. Oczywiście 

ten przekaz był ilustrowany 
fragmentami filmów z udzia-
łem aktora Presleya.

W drugiej części  koncert  
z rep. Presleya wykonał Łu-
kasz Chmielewski. Były to 
m.in. rzadko prezentowane 
na polskich estradach utwory 
z filmów, w których kreował 
główne role ,Mystery train - 
Tiger man, What a wonderful 
life, Angel, Baby if you, Igive 
all of your love, You dont 
know mee, Speedway, Blue 
Hawai. How Great Thon art, , 
Hawaiian Sunset. Moody Blue, 
Pledging My l Ove, Return 
to sender, So close yet so far, 
Witchcraft,night rider...

Ten wspólny projekt przy-
czynił - Poznańskiej Akademii 
Senioralnej i Towarzystwa 
PTAAAK - przyczynił się nie 
tylko do poznania na nowo 
Elvisa, lecz również pozwo-
lił Nam w szczególny spo-
sób przeżyć kolejną,  smutną 
rocznicę Jego odejścia.

Krzysztof .Wodniczak

Dzień z Elvisem Presleyem

O muzyce przy muzyce

Życie Elvisa Presleya w 
świetle faktów, odkrytych 
przed zebranymi na kolej-
nym spotkaniu o Muzyce 
przy Muzyce w Starej 
Prochowni przy ul.Jackow-
skiego 5/7 w Poznaniu. 

Spotkanie tradycyjnie otwo-
rzył red. Krzysztof Wodni-
czak zapraszając zebranych 
do wysłuchania na wstępie 
p.Bogusława Gralińskiego z 
jego poezją o Elvisie. Następ-
nie do poprowadzenia części 
wspomnieniowej o Elvisie, 
poproszona została p. Małgo-
rzata Kosmala , która z mężem 
odwiedziła Graceland słynne 
w USA Muzeum Presleya a 
jej reportaż był ilustrowany 
bogatą galerią zdjęć z tej ame-
rykańskiej wyprawy.

Red, Wiesław Kot przedsta-
wił istotne szczegóły z życia 
i kariery Elvisa Presleya., w 
kontekscie  filmowego prze-
mysłu jaki ogarnął cały świat i 
miał wpływ na setki milionów 
młodych ludzi, szczególnie 
dotyczyło do rozentuzjazmo-
wanych dziewcząt. Kim był 
Presley według faktów przed-
stawionych przez Wikipedia 
w wersji internetowej, cytuję:

„ Elvis Aaron Presley ur. 8 
stycznia 1935 w Tupelo, zm. 
16 sierpnia 1977 w Memphis– 
amerykański piosenkarz i ak-
tor. Jedna z ważniejszych ikon 
popkultury XX wieku, znany 
powszechnie jako Elvis, często 
nazywany „Królem Rock and 
Rolla” lub po prostu „Kró-
lem”. Wykonywał muzykę z 
pogranicza takich gatunków 
jak między innymi: rock, pop, 
country, rock and roll, czy 
rockabilly. Urodzony w Tupelo 
przeprowadził się z rodziną do 
Memphis, gdy miał trzynaście 
lat. Jego muzyczna kariera 
zaczęła się w 1954 roku, gdy 
rozpoczął współpracę z wła-
ścicielem Sun Records, Samem 
Phillipsem. W listopadzie 1956 
zadebiutował w filmie Kochaj 
mnie czule. W roku 1958 został 
powołany do armii, a dwa lata 
później powrócił do nagrywa-
nia. Przez większość lat 60.XX 
wieku Presley grał w filmach 
i nagrywał do nich ścieżki 
dźwiękowe. Po siedmioletniej 
przerwie wrócił do śpiewania 
na żywo w 1968. W roku 1973 
Presley wziął udział w Alo-
ha from Hawaii, pierwszym 
koncercie nadawanym przez 
satelitę. Po wielu latach nad-
używania leków Presley zmarł 
nagle 16 sierpnia 1977 roku.

Szacowany nakład ze sprze-
daży wszystkich wydawnictw 
muzycznych Presleya na całym 
świecie sięgnął ponad 600 
milionów płyt. Został okre-
ślony najlepszym artystą lat 
pięćdziesiątych.

Po śmierci został pożegnany 
przez prezydenta Stanów Zjed-
noczonych Jimmy’ego Cartera 
słowami: „Jego muzyka, jego 
osobowość zmieniły oblicze 
amerykańskiej kultury. Elvis 
Presley był symbolem bun-
towniczego ducha naszego 
narodu”[4]. W roku 1986 został 
upamiętniony w muzeum Rock 
and Roll Hall of Fame.”

.Bogusław Graliński prze-
czytał na wstępie swój wiersz 
poświęcony pamięci Elvisa 
Presleya , przeplatany podczas 
recytacji widoczną dawką 
emocji wynikająca z osobiste-
go stosunku autora do bohatera 
jego utworu. W kolejności głos 
zabrała p. Małgorzata Kosma-
la, która osobiście z mężem 
była w domu Elvisa Presleya w 
Graceland. Państwo Kosmala 
zaprezentowali bogaty serwis 
fotograficzny , prezentując to 
szczególne miejsce dla wielbi-
cieli talentu i osoby Presleya na 
całym świecie.

Po tej ciekawej części foto-
reportażu głos zabrał wybitny 
krytyk filmowy red..Wiesław 
Kot, który przedstawić po-
stanowił Elvisa jako akto-
ra filmowego. Powodem był 
fakt, że Presley brał udział w 
33 filmach fabularnych a w 
pierwszym wystąpił w 1956 
roku. Debiutując w filmie pt. 
Kochaj mnie czule. Więk-
szość tych filmów zawiera rys 
osobowości Presleya zarówno 
jako człowieka jak i artystę 
scenicznego. Przerwa z jego 
estradowymi produkcjami 
trwała około 10 lat i trasami 
koncer towymi. Imponują-
ca też była gaża Presleya z 
te role osiągając pułap 250 
tyś. dolarów + 50% udziału 
w zyskach z tych produkcji 

filmowych. Presley uchodził 
za aktora instynktownego, 
co nie było poparte żadnym 
wykształceniem aktorskim, 
ale jego intuicja i inteligencja 
kreowała , go na gwiazdę fil-
mową. Jego karierę na pewien 
czas wyhamowuje powołanie 
do obowiązkowej służby woj-
skowej, gdzie po jej odbyciu 
powraca na plan filmowy w 
filmie pt. Żołnierski w 1960 
roku. Uwielbienie dla Presleya 
przynosi oszałamiające docho-
dy dla produkcji filmowych 
z jego uczestnictwem, które 
przyniosły szacunkowy do-
chód w wysokości 4,3 mln do-
larów. Barwna opowieść red. 
Kota zakończona fragmentem 
filmu z udziałem Presleya 
podsumowała teoretyczną 
część spotkania Presleyow-
skiego w Starej Prochowni, po 
której zaproszono zebranych 
do konsumpcji tradycyjnego 
poczęstunku.

Trzecią część spotkania z 
Elvisem Preslyem, zwieńczył 
koncert w wykonaniu młodego 
wokalisty Łukasza Chmielew-
skiego z Hełmży kolo Torunia 
, który zaprezentował wiele 
hitów muzycznych jego ido-
la. Stwierdzil, że wykonany 
przez niego program jest nie-
co zainspirowany wykładem 
red. Kota, i zaśpiewał rzadkie 
utwory z filmów, w których 
grał i śpiewał Presley. Były 
to Mystery train - Tiger man, 
What a wonderful life, An-
gel,  Baby if youll give all of 
your love, You dont know me, 
Speedway, Bue Hawaii, Kuu i 
po, Return to sender, Wherre 
do yoy come from,I ‚Il take 
love, Night rider, Big love big 
heartache, So close yet so far.

Krzysztof Wodniczak , dzię-
kując zebranym za udział w 
tym miłym dla zebranych 
wydarzeniu. Zapowiedział 
również spotkanie za tydzień 
z Bluesem pt Blues to zawsze 
Blues. nigdy nie zawiedzie.

Zbigniew Roth

Wyprawa na muzyczny Olimp
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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

STIHL MS-170 
PILARKA łAŃCUChOWA 749,-749,-

Usługi w ramach MEDYCYNY PRACY

tel.  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

Przychodnia Specjalistyczna
„POLIKLINIKA” NZOZ

Profesjonalna naprawa telefonów GSM
NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI

 www.lombardd.pl

WOLSZTYN UL. 5 STYcZNIA 22  
RAKONIEWIcE UL. POcZTOWA 26

GRODZISK WLKP. UL. BUKOWSKA 11

tel.   509 408 163

HURTOWNIA 
STYROPIANU

LECH DOMINIAK 
OPALENICA 

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

zapraszamy: od 7.00 do 20.00 
sobota od 7.00 do 16.00

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

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

- nowość , papy

PRODUKcJA OKIEN 
I DRZWI Z PcV

ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY 
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

RATY!
CENY KONKURENCYJNE
Przyjmę uczni

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

tel. 68 384 27 75 

PRZY MłYNIE
BISTRO

Catering, 
imprezy plenerowe
ANNA cZESKA

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

kom. 600 335 837

Świat jest mały, Grodzisk 
jeszcze mniejszy więc pewnie 
masz wspólnych znajomych 
z obecnie pracującymi wo-
lontariuszami. Nie musisz 
podejmować od razu decyzji o 
dołączeniu do projektu. 

Ze względu na panującą 
wewnątrz zespołu atmosferę i 
wysokie zgranie każdy nowy 
kandydat powinien zgłosić 
chęć swojego członkostwa za 
pomocą strony internetowej. 
Następnie lider zespołu wyko-
nuje telefon do potencjalnego 
wolontariusza. Po pomyślnie 
przeprowadzonej rozmowie 
kwalifikacyjnej stajesz się 
elementem naszego zespołu. 
Grilujesz i kawkujesz wśród 
ludzi którzy lubią to co ty. 
Znajdujesz zupełnie obcych 
ludzi którzy nie widzą sensu 
w walce a robi to już tylko w 
nadziei na cud i stajesz się tym 
dla nich. Organizujesz pomoc 
materialną i pokazujesz że są 
dla kogoś ważni. 

Działamy na terenie całego 
powiatu. Musisz mieć skoń-
czone przynajmniej 16 lat. Jeśli 
skończysz 18 rok życia, Twoje 
obowiązki będą rozbudowane 
a zgoda pisemna od rodziców 
na uczestnictwo w projekcie 
nie będzie już oczywiście 
wymagana.

Proszę rejestrować się na:
www.szlachetnapaczka.pl

www.superw.pl

Konrad Adamczak
Wolontariusz do Spraw Promocji 

Szlachetna Paczka

"Szlachetna Paczka" szuka wolontariuszy
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BAZA GS Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 20

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

61 442 3638

P.H.U. ”MARKPOL”

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

EDMUND BOSY

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

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

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

PRZEGLĄDY REJESTRAcYJNE SAMOcHODÓW ZASILANYcH GAZEM
SAMOCHODY OSOBOWE „B” I DOSTAWCZE (do 3,5 t.)

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

AUTOBUSY „D”
CIĄGNIKI „T”

PRZYCZEPY I NACZEPY „E” 

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

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

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

Ciorga Grzegorz 
Rakoniewice ul. Ogrodowa 4

tel. 510-235-065

PRZEDSIęBIORSTWO 
HANDLOWO–USŁUGOWE

SKLEP WĘDKARSKI   HURT – DETAL

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

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWcÓW WTÓRNYcH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 540 zł /tona 
a blacha 340 zł/tona
a puszka 2,10 zł/kg 

SKUP ZłOMU

WULKANIZACJA I SERWIS OPON

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

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

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

Sprzedam lub wynajmę 
lokal pod działalność gospodarczą w centrum  Rakoniewic

Kontakt: 601 700 138

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

OKRĘGOWA 
STACJA 
KONTROLI 
POJAZDÓW

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

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

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA
POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

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

Rakoniewice ul. Dworcowa 5
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Trwają roboty budowlane 
związane z realizacją zadnia 
Przebudowa drogi powiatowej 
nr 3807P Wielichowo-Wolsz-
tyn, na odcinku od granicy 
Powiatu Wolsztyńskiego do 
granicy z Gminą Wielichowo”.

Ułożono siatkę stalową 
wzmacniającą słabonośne 
podłoże wraz z warstwą masy 
mineralno – asfaltowej na zim-
no i ułożono warstwę wiążącą 
na odcinku od granicy Gminy 
Wielichowo do miejscowości 
Tarnowa.

Trwają także roboty bu-
dowlane związane z realizacją 
zadania Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3579P Wioska-
Gnin-Kobylniki-Grodzisk 
Wlkp. – etap III.

W chwili obecnej wykony-
wane są roboty ziemne; roz-
poczęto wymianę nienośnych 
konstrukcji jezdni oraz posze-
rzenia; trwają prace związane 
z kanalizacją deszczową i 
przepustami; w miejscowości 
Gnin realizowane są roboty 
brukarskie.

Prace budowlane na 
drogach powiatowych

Komunikat

w sprawie organizacji pracy

Wydziału Komunikacji

Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim

 Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 września 2020 r. do odwołania wprowadza się następujące 
zasady obsługi Klienta w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego

w Grodzisku Wielkopolskim:

Obsługa Klienta będzie odbywać się w godzinach:

Poniedziałek  – 6.00 - 18.00

Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek – 7.30 – 14.45

1. Dopuszcza  się  bezpośrednią  obsługę  Klienta  wyłącznie  na  podstawie  biletu  pobranego

z  biletomatu,  który  znajduje  się  w  budynku  B  Starostwa  Powiatowego

w Grodzisku Wielkopolskim.

2. Po wyczerpaniu limitu dziennego biletów wszelkie sprawy można załatwić za pomocą skrzynki
podawczej znajdującej się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim.

3. Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:

Rejestracja pojazdów:   61 4452546

                

Prawo jazdy:     61 4452541

4. Punkt  kasowy  w  Starostwie  Powiatowym  jest  nieczynny! W  związku  z  tym  Klient
zobowiązany  jest  do  okazania  w  Wydziale  Komunikacji  potwierdzenia  dokonania  opłaty
(przelewu) za załatwianą sprawę. 

5. Od  1  września  ponownie  będzie  możliwość  rezerwacji  wizyty  w  Wydziale  Komunikacji

drogą elektroniczną https://bezkolejki.eu/spgrodziskwlkp/Reservation.

6. W  trakcie  oczekiwania  Klienci  zobowiązani  są  do  zachowania  pomiędzy  sobą  bezpiecznej
odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.

7. Klient w urzędzie zobowiązany jest do przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa zgodnie
z Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z dnia  15  kwietnia  2020  r.  w sprawie  ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U.
poz. 673). W razie odmowy spełnienia w/w obowiązków pracownik odmówi wejścia do budynku.

8. Klient po wejściu do budynku zobowiązany jest dokonać dezynfekcji dłoni.

9. W przypadkach, w których jest to możliwe, zalecamy załatwianie spraw urzędowych drogą

telefoniczną, elektroniczną oraz pocztową, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP.       

Starosta
/-/ Mariusz Zgaiński

WYKAZ OPŁAT :
-REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY:

 Samochód – 256,00zł

 Motocykl –   197,00zł

 Przyczepa, ciągnik – 121,50zł

 Motorower – 111,50zł

- REJESTRACJA SAMOCHODU Z KRAJU (NA INNYCH TABLICACH NIŻ PGO) –   180,50ZŁ

- REJESTRACJA KAŻDEGO POJAZDU Z KRAJU (NA TABLICACH PGO) – 81,50ZŁ

- REJESTRACJA MOTOROWERU SPOZA POWIATU KRAJU (NA INNYCH TABLICACH NIŻ PGO) 
– 111,50ZŁ

- REJESTRACJA MOTOCYKLA SPOZA POWIATU (NA INNYCH TABLICACH NIŻ PGO) – 121,50ZŁ

- REJESTRACJA PRZYCZEPY SPOZA POWIATU (NA INNYCH TABLICACH NIŻ PGO) - 121,50ZŁ

- WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO Z POWODU ZAPEŁNIENIA – 73,50ZŁ

opłata komunikacyjna przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim

–    nr konta 13 90630008 0000 0000 0071 0002

- Opłata za wydanie, wymianę i wtórnik prawa jazdy – 100,50 zł.

- Opłata za wydanie i wymianę międzynarodowego prawa jazdy  – 35 zł.

- Opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym– 50 zł

opłata komunikacyjna przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim

–    nr konta 13 90630008 0000 0000 0071 0002

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - -  - - -  - - - - -  - -  - -  - -

AKTUALNE OPŁATY SKARBOWE:

 10,00 zł – Decyzja o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu

 10,00 zł – Decyzja na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

 10,00 zł – Decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu na stałe (DEMONTAŻ)

 17 zł – Pełnomocnictwo

 17 zł – Zaświadczenie

opłata skarbowa przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim –  nr konta

58 9063 0008 0000 0011 1100 0001

Zawiadomienie 
o  zamiarze wszczęcia postępowania

Na podstawie art.  113 ust. 5 i 6 , art.114 ust. 4  w związku z  art.125, 124a, ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r., poz.65),  Starosta Grodziski zawiadamia o 
zamiarze wszczęcia na wniosek Polskiego Górnictwa  Naftowego i Gazownictwa S.A. Oddział 
w Poznaniu  nr  DP. 023.98.(2).20 postępowania w sprawie  ograniczenia sposobu korzystania 
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Komorówko, gm. 
Rakoniewice, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 55/1 o pow. 1,9537 ha,  na okres do dnia 11 maja 
2027r. Ograniczenie sposobu korzystania  z nieruchomości  jest związane z  prowadzonym  na jej 
obszarze wydobyciem kopalin objętych własnością górniczą, tj.  gazu ziemnego ze zlokalizowanego 
na przedmiotowej nieruchomości odwiertu Jabłonna -2.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, 
którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, postępowanie zostanie wszczęte.

Zgłoszenia  można dokonać  w Starostwie  Powiatowym  w  Grodzisku Wlkp., przy ul. Żwirki i 
Wigury 1, pokój  nr  20, Budynek A,  I piętro, od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  od 7.30  do 
15.30. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty telefonicznie

Funkcjonowanie Starostwa od 1 września
Mając na uwadze konieczność przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-
Cov-2 od dnia 01 września 2020 r. Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim wprowadza 
następujące ograniczenia w funkcjonowaniu:
1. Zasadą obowiązującą w Starostwie w czasie epidemii jest minimalizowanie przemieszczania się i kontaktu 
osób we wszystkich obiektach Starostwa, w szczególności zachowywanie dystansu społecznego między 
osobami, wynoszącego minimum 1,5 metra.
2. We wszystkich obiektach Starostwa obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa zgodnie z 
aktualnymi, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Osoba, która bezpodstawnie odmówi wykonania 
powyższego obowiązku zobowiązana jest opuścić budynek Starostwa.
3. Zakazuje się przebywania na terenie Starostwa osób chorych lub z podejrzeniem choroby COVID-19.

Zaleca się klientom, aby w miarę możliwości, we wszystkich sprawach prowadzonych przez Starostwo 
kontaktowali się z pracownikami telefonicznie lub mailowo, a korespondencję przesyłali pocztą tradycyjną lub 
za pośrednictwem ePUAP. 

Numery telefonów i adresy mailowe do poszczególnych Wydziałów są dostępne  na stronie internetowej: 
https://pgw.pl/samorzad/starostwo/wydzialy/ lub w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.pgw.pl/
m,5703,informacje-podstawowe.html. Wykaz numerów telefonów, pod które należy dzwonić w celu uzyskania 
informacji lub umówienia wizyty wywieszone są także na drzwiach budynków Starostwa.

Starostwo przyjmuje klientów na następujących zasadach:
1) do budynków Starostwa można wejść wyłącznie w celu załatwienia sprawy mieszczącej się w zakresie 
kompetencji powiatu grodziskiego,
2) klienci mogą przebywać wyłącznie w wyznaczonych do tego obszarach, przy czym bezpośrednio przy 
stanowisku obsługi przebywać może jedna osoba,
3) do budynku A przy ul. Żwirki i Wigury 1 wejść można wyłącznie w celu złożenia dokumentów w Biurze 
Obsługi Mieszkańca lub w celu załatwienia indywidualnej sprawy, odebrania dokumentów lub zapoznania się 
z aktami sprawy,
4) do budynku B przy ul. Żwirki i Wigury 1 wejść można wyłącznie w celu załatwienia indywidualnej sprawy, 
odebrania dokumentów lub zapoznania się z aktami sprawy, przy czym zasady obsługi przez Wydział 
Komunikacji określone są w dalszej części,
5) dopuszczalna liczba klientów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu wynosi 1 
osobę na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem pracowników; powyższego ograniczenia nie stosuje się do:
a) dziecka do ukończenia 13. roku życia,
b) osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
c) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie,
d) osoby wymagającej pomocy tłumacza,
e) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

6) do budynku przy ul. Mossego 14 wejść można wyłącznie w celu załatwienia indywidualnej sprawy, odebrania 
dokumentów lub zapoznania się z aktami sprawy, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu na dany dzień 
i godzinę,
7) do budynku przy ul. Rakoniewickiej 40 wejść można wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu 
na dany dzień i godzinę, dokumenty należy składać w budynku A Starostwa przy ul. Żwirki i Wigury 1,
8) zapoznanie się z aktami sprawy odbywa się w miejscu do tego wyznaczonym w obecności pracownika 
Starostwa,
9) kasa w Starostwie jest nieczynna, płatności można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną,
10)  zawieszona pozostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków;
11)  zawieszone pozostaje osobiste udzielanie porad prawnych w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej 
w Starostwie, nieodpłatne porady prawne udzielane są telefonicznie pod numerem telefonu 791  719  710; 
szczegółowe zasady udzielania nieodpłatnych porad prawnych zamieszczone są na stronie internetowej:  
http://bip.pgw.pl/Article/get/id,52554.html

Istnieje możliwość wrzucenia korespondencji do skrzynki podawczej ustawionej przy wejściu do Starostwa 
(budynek A, ul. Żwirki i Wigury 1 w Grodzisku Wielkopolskim). W takim przypadku osoba wnosząca 
korespondencję nie otrzyma potwierdzenia złożenia dokumentu/ów. W przypadku skorzystania z tej możliwości 
Starostwo prosi o podanie w składanych dokumentach numeru telefonu kontaktowego i/lub adresu e-mail.

Klienci Wydziału Komunikacji obsługiwani są wyłącznie na podstawie biletu pobranego z biletomatu 
znajdującego się w holu budynku B Starostwa. Liczba dostępnych biletów w biletomacie jest ograniczona. Po 
wyczerpaniu dziennego limitu biletów Klienci mogą wrzucić korespondencję do skrzynki podawczej.

Istnieje możliwość zarezerwowania terminu wizyty w Wydziale Komunikacji drogą elektroniczną https://
bezkolejki.eu/spgrodziskwlkp/Reservation.

W trakcie oczekiwania Klienci zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego między osobami, 
wynoszącego minimum 1,5 metra.

Klienci przebywający na terenie Starostwa obowiązani są do:
1) zachowania dystansu społecznego i przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa,
2) zdezynfekowania dłoni zaraz po wejściu do budynku, przy użyciu środka dodezynfekcji rąk lub założenia 
rękawiczek jednorazowych,
3) przestrzegania granic obszarów wyznaczonych do obsługi klientów,
4) przestrzegania instrukcji bezpieczeństwa udzielanych przez pracowników Starostwa.

POWIAT GRODZISKI
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734 120 226 
604 441 405

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW  
w Rakoniewicach

LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
PRZEGLĄDY OKRESOWE

kierunek Poznań k/stacji BP

AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE

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

   LEGALIZACJA GAŚNICY 

     G
RATIS

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

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

oraz usługi związane 
z montażem wykładzin

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

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 

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


