
Str. 1 POWIATY-GMINY
16 września 2020

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

workowa 
kora sosnowa

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

tel. 692 497 473, 692 370 968
sprzedaż online 

kontakt 693 408 070
online@wellton.pl 

www.wellton.pl

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

AUTO PASZKOWSKI

734 120 226 
604 441 405

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW  
w Rakoniewicach

LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
PRZEGLĄDY OKRESOWE

kierunek Poznań k/stacji BP

AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE

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

   LEGALIZACJA GAŚNICY 

     G
RATIS

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

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
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Słowo” oczekiwanie” dawało 
się we znaki od kilku miesię-
cy. Rekolekcje, dekoracje, po-
mysł o poszczeniu o chlebie 
i wodzie. Dopiero uspoko-
iłem się w niedzielę. Ludzie 
spowiadali się od czwartku 
bez przerwy. Wielokrotnie 
doświadczyłem mocy Bożej. 

Można wiele prosić, zachę-
cać, ale jak ludzie przyjmują 
sakrament pokuty to Pan 
Bóg mówi, że czas będzie 
dobrze przeżyty. Za godzinę 
przywiozą  kopię Obrazu. 
Biskup Szymon na powitanie 
zauważył że miasto pięknie 
przyozdobione. Samochód
-kaplica zatrzymuje się. Sto-
imy przed Matką. Wszystkie 
przygotowania zmierzały 
ku temu momentowi. Teraz 
czas na bycie z Królową. 
Ona pełna łaski udzieli nam 
sił. Kończy się powitalna 
Eucharystia. Piękny śpiew 
wciąga ludzi w modlitwę po 
komunii świętej. Te słowa nie 
są odśpiewane. Wierni modlą 
się. Kapłani kilkakrotnie 
przychodzą sprzed Kościoła 
po komunię świętą do Taber-
naculum. 
Biskup wraca na miejsce 

przewodniczenia. Ksiądz 
Biskup Szymon  pozostał na 
Apelu Jasnogórskim, Paster-
ce i Różańcu. Kościół był 
bez przerwy pełen wiernych. 
Bo ta Matka czeka na dzieci, 
chorych i oczekujących na 
potomstwo. Do kościoła 
przychodzili, do konfesjonału 
gdzie bez przerwy spowia-
dałem. Nagle głos” Biskup 
przyjechał”. Spoglądałem z 
niedowierzaniem. Siedział w 
ławce i odmawiał różaniec. 
Podszedłem do Biskupa Szy-
mona mówił przyjechałem. 

Zobaczyłem bardzo dużo 
ludzi idących do kościoła. 
Byłem dumny ze swoich 
Parafian. Na koniec było 
zawierzenie Maryi Matce. 
Przemierzając drogę w sa-
mochodzie- kaplicy do samej 
granicy stali wierni klękając i 
żegnając się znakiem krzyża. 
Jeden z mężczyzn stojąc 
przed domem rozwinął flagę 
machając na cześć Maryi 
Matki. Wszędzie dostrzegłem 
atmosferę zgody i radości. 
Matko -dziękuję Tobie i 
miej w opiece swoje dzieci z 
Rakoniewic.

Ksiądz Proboszcz Daniel Litkowski

Nawiedzenie Kopii Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej w Rakoniewicach

W ubiegły piatek Poseł na 
sejm RP Pan Krzysztof Czar-
necki otworzył swoje  biuro 
poselskie w Grodzisku Wiel-
kopolskim przy ul. Mossego 
9 , kolejne w okręgu pilskim. 
W uroczystości uczestniczył 
wicewojewoda Maciej Bie-
niek, poseł Marta Kubiak, 
poseł Marcin Porzucek, radny 
sejmiku Adam Bogrycewicz, 
radny sejmiku Marek Sowa, 
Starosta Grodziski Pan Ma-
riusz Zgaiński, członkowie 
Prawa i Sprawiedliwości oraz 
zaproszeni goście. 

Biuro poświęcił ksiądz pro-
boszcz Parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Gro-
dzisku Wielkopolskim Cezary 
Bukowski. Po uroczystości 
odbył się piknik integracyjny 
członków Prawa i Sprawie-
dliwości trzech ościennych 
powiatów. 

Osoby zainteresowane za-
praszamy do biura poselskiego 
w Grodzisku Wielkopolskim. 
Biuro ma służyć mieszkańcom 
całego powiatu, Opiekunem 
biura jest radna powiatu gro-
dziskiego Danuta Nijaka. 

O dyżurach Posła Krzyszto-
fa Czarneckiego oraz innych 
posłów będziemy na bieżąco 
informować. 

tekst: Danuta Nijaka

Otwarcie biura poselskiego posła Czarneckiego w Grodzisku Wlkp.
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Na terenie Gminy Nowy To-
myśl systematycznie przepro-
wadzane są dezynfekcje pla-

ców zabaw w trosce o bezpie-
czeństwo najmłodszych oraz 
ich opiekunów. Dezynfekcja 

jest jednym z działań zapo-
biegających rozprzestrzenianiu 
się koronawirusa. 

W dniach od 4 – 6 sierpnia 
br., w centrum Nowego 
Tomyśla odbył się „mini” 
Jarmark. Ze względu 
na panującą pandemię 
tegoroczne wydarzenie było 
nieco skromniejsze w po-
równaniu do ubiegłych lat. 

Trzydn iowe wyda rzen ie 
rozpoczęło się uroczystym 
odsłonięciem odnowionego 
kosza giganta oraz podzię-
kowaniami dla osób, które 
pracowały przy jego reno-
wacji. W podziękowaniu 
burmistrz miasta wraz z au-
torem projektu kosza panem 
prof. Jędrzejem Stępakiem 
wręczyli statuetki wszystkim 
plecionkarzom, wolontariu-
szom oraz przedstawicielom 
firm i instytucji. 

Podczas wydarzenia można 
było korzystać z rozmaitych 
atrakcji. Na placu stanęły 
przyczepy gastronomiczne 
– FoodTrucki, dmuchańce, 
stragany, punkty sprzedaży 
regionalnych produktów oraz 
wyrobów wiklinowych, a tak-
że stoisko promocyjne Gminy 
Nowy Tomyśl, gdzie były 
wydawane bezpłatne gadżety 

promujące gminę. Atrakcją nie 
tylko dla dzieci były bezpłatne 
warsztaty wiklinowe prowa-

dzone przez miejscowych 
plecionkarzy. 

Dla młodszego grona od-

biorców wystąpili animatorzy, 
swój epizod mieli również 
szczudlarze. Drugiego dnia 
gościliśmy na scenie Ireneusza 
Krosnego – Teatr Jednego 
Mima, który swoimi wystę-
pami kabaretowymi rozbawił 
szerokie grono publiczności. 
Sobotni wieczór mogliśmy 
spędzić w rytmach jazzowych 
i countrowych. 

Ostatniego dnia Jarmarku 
wspólnie świętowaliśmy 40-le-
cie Kapeli „ZZA WINKLA”. 
Tego dnia z okazji jubileuszu 
kapela otrzymała liczne po-
dziękowania za dotychczasową 
muzyczną działalność oraz ży-
czenia na dalsze lata realizacji 
w muzycznej branży. 

Trzydniowy Jarmarek zde-
cydowanie okazał się strzałem 
w dziesiątkę! Mimo panującej 
pandemii, cieszył się on spo-
rym zainteresowaniem. 

Dzięki zachowaniu reżimu 
sanitarnego przez organizato-
rów wydarzenia oraz należytej 
ostrożności  osób biorących 
udział w wydarzeniu w oparciu 
o obwiązujące obostrzenia, w 
bezpieczny sposób mogliśmy 
uczestniczyć w Nowotomy-
skim Jarmarku. 

W dniu 28 sierpnia br. w 
Urzędzie Miejskim w Nowym 
Tomyślu, odbyło się spotkanie 
z zaproszonymi nauczycielami 
przedszkoli i szkół podstawo-
wych terenu Gminy Nowy 
Tomyśl. Zastępca Burmistrza 
Nowego Tomyśla Grażyna 
Pogonowska wręczyła akty 
nadania stopnia awansu zawo-
dowego nauczyciela mianowa-
nego siedmiu nauczycielkom, 
które w lipcu br. zdały eg-
zamin przed Komisją Egza-
minacyjną, powołaną przez 
Burmistrza Nowego Tomyśla 
i otrzymały kolejny stopień 
awansu zawodowego. 

Nauczycielki, które w wy-
niku postępowania egza-
minacyjnego otrzymały akt 
nadania - stopnia awansu 
zawodowego nauczyciela mia-
nowanego:

1 Anna Gołek - Mwaba, na-
uczycielka języka angielskiego 
zatrudniona w Szkole Podsta-
wowej nr 2 im. Marii Skło-
dowskiej - Curie w Nowym 
Tomyślu,
1. Dorota Maria Frąckowiak, 
nauczycielka języka polskiego 
zatrudniona w Szkole Podsta-
wowej nr 2 im. Marii Skło-
dowskiej - Curie w Nowym 
Tomyślu,
2. Magdalena Anna Jakób-
czyk, nauczycielka biolo-
gii i geografii, zatrudniona  
w Szkole Podstawowej nr 2 im. 
Marii Skłodowskiej - Curie w 
Nowym Tomyślu,
3. Ewelina Kaczałka nauczy-
cielka edukacji wczesnosz-
kolnej, zatrudniona w Szkole 
Podstawowej nr 3 im. Feliksa 
Szołdrskiego w Nowym To-
myślu,
4. Karolina Mieloszyńska 

- Górna, nauczycielka wy-
chowania przedszkolnego, 
zatrudniona w Przedszkolu Nr 
1 ”Misia Uszatka” w Nowym 
Tomyślu,
5. Anna Bobrowicz, nauczy-
cielka wychowania przed-
sz kol nego,  z a t r ud n iona 
 w Przedszkolu Nr 2 „ Pla-
stusiowe Osiedle ” w Nowym 
Tomyślu,
6. Anna Pawelec nauczy-
cielka wychowania przed-
sz kol nego,  z a t r ud n iona  
w Przedszkolu Nr 3 ”Bajkowe 
Zacisze” w Nowym Tomyślu.

Serdecznie gratulujemy na-
uczycielkom uzyskania stop-
nia awansu zawodowego - 
nauczyciela mianowanego. 
Życzymy satysfakcji z pracy 
w zaszczytnym zawodzie na-
uczyciela oraz wszelkiej po-
myślności w życiu osobistym.

Dezynfekcja placów zabaw

Nowotomyski Jarmarek

Awans zawodowy - nauczyciela 
mianowanego

Dnia 27 sierpnia br., odbyło 
się oficjalne przekazanie 
nowej karetki zakupionej 
ze środków pozyskanych od 
Nowotomyskiej Izby Go-
spodarczej, Powiatu No-

wotomyskiego oraz Gminy 
Nowy Tomyśl. Łączny koszt 
ambulansu z wyposażeniem 
to około 450 tys. zł. Wkład 
Gminy Nowy Tomyśl wy-
niósł 150 tys. zł.

Od września w centrum 
Nowego Tomyśla zostały 
zainstalowane solarne stacje 
odkażające do dezynfekcji 
rąk. Stacje zlokalizowane są 
na placu Niepodległości, przy 
wejściu do Parku Feliksa, 
budynku Nowotomyskiego 
Ośrodka Kultury oraz na 
ul. Poznańskiej w pobliżu 
budynku Urzędu Miejskiego 
w Nowym Tomyślu.

W dniach 4 – 13 września 
na terenie Muzeum Wikli-
niarstwa i Chmielarstwa 
w Nowym Tomyślu reali-
zowany jest XLI Ogólno-
polski Plener Wikliniarski 
„Wiklina 2020”.

To wyjątkowa impreza, któ-
rej główną formą realizacji 
jest wyplatanie niezwykle 
oryginalnych, użytkowych 
i artystycznych wyrobów z 
wikliny. Dla odwiedzających 
Muzeum plener jest okazją 
do udziału w otwartych po-
kazach wyplatania. Uczestni-
kami są artyści wykorzystu-
jący wiklinę w swojej pracy 
twórczej oraz plecionkarze. 
Pierwsza grupa uczestników 
przygotowuje projekty form 
wiklinowych, plecionkarze 
zajmują się ich praktyczną 

realizacją – wyplataniem.
W tym roku z uwagi na za-

grożenie wynikające z pande-
mii koronawirusa i związaną z 
tym rezygnację z udziału pro-
jektantów z zagranicy, liczba 
uczestników jest skromniejsza 
niż w poprzednich latach – 5 
artystów będzie współpra-
cowało z 5 plecionkarzami. 

Efekt tego współdziałania 
prezentowany będzie w ra-
mach wystawy poplenerowej, 
otwieranej w dniu zakończenia 
imprezy – 13 września o godz. 
11.00. Serdecznie zapraszamy 
do nowotomyskiego Muzeum, 
zwłaszcza w czasie trwania 
XLI Ogólnopolskiego Pleneru 
Wikliniarskiego.

Nowy ambulans

Nowe stacje odkażające

XLI Ogólnopolski Plener Wikliniarski 
„Wiklina 2020”
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Materiał przygotował: Wydział Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim

W 81.rocznicę wybuchu II 
Wojny Światowej ogarniamy 
naszą pamięcią i ref leksją 
to jedno z najstraszliwszych 
doświadczeń w historii ludz-
kości. 

1 września zawsze będzie 
dla nas, Polaków, datą bolesną. 
We czci i zadumie wspomina-
my ofiary drugiej wojny świa-
towej, wszystkich obywateli 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
obywateli innych Państw,  któ-
rzy zginęli w latach 1939-1945.

W tym właśnie dniu przed 
Pomnikiem Wdzięczności w 
Grodzisku Wielkopolskim, 

przedstawiciele samorządu 
powiatowego i gminnego zło-

żyli wiązankę kwiatów oraz 
zapalili znicze.

81. rocznica wybuchu 
II Wojny Światowej

Pierwszy dzwonek zabrzmiał 
we wtorek (01.09.) dla 2069 
uczniów szkół, dla których 
Powiat Grodziski jest organem 
prowadzącym. 

W inauguracyjnych ape-
lach uczestniczyli Starosta 
– Mariusz Zgaiński, wicesta-

rosta – Sławomir Górny oraz 
Przewodniczący Rady Powia-
tu Grodziskiego –Sebastian 
Skrzypczak. 

Najbardziej liczny jest Ze-
spół Szkół Technicznych - 
1689 osób, w tym aż 415 to 
uczniowie klas pierwszych 

technikum i szkoły branżowej 
I stopnia. W „ogólniaku” bę-
dzie się uczyć 380 osób, w tym 
87 uczniów klas pierwszych.

Po półrocznej nieobecności 
w szkole, uczniowie i nauczy-
ciele cieszyli się z możliwości 
bezpośredniego spotkania.

Inauguracja roku szkolnego 
2020/2021

Dnia 4 września 2020r. Zarząd 
Powiatu Grodziskiego podpi-
sał z Urzędem Marszałkow-
skim umowę o dofinansowanie 
projektu pn.: „Cyfryzacja za-
sobów geodezyjnych w Powie-
cie Grodziskim” na kwotę do-
finansowania 1 046 660.50 zł 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego.

Celem projektu jest zwięk-
szenie dostępności, jakości 
oraz stopnia wykorzystania 
danych przestrzennych doty-
czących powiatu grodziskiego, 
przez przedsiębiorców i oby-
wateli poprzez zwiększenie 
zasięgu numerycznej mapy 
ewidencyjnej, uruchomienie 
kolejnych e-usług, cyfryza-

cję zasobów geodezyjnych w 
Powiecie Grodziskim oraz 
modernizację infrastruktury 

informatycznej w Starostwie 
Powiatowym w Grodzisku 
Wielkopolskim.

Cyfryzacja zasobów geodezyjnych

Informacja o wywieszeniu wykazu części nieruchomości 
przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), Zarząd Powiatu Grodziskiego podaje 
do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz części nieruchomości, położonej 
w Grodzisku Wlkp., stanowiącej własność Powiatu Grodziskiego, przeznaczonej do oddania 
w użyczenie jednostce samorządu terytorialnego.
Z wykazem tym można zapoznać się na stronie internetowej Powiatu Grodziskiego oraz  
na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.pgw.pl/m,6084,wykaz-
czesci-nieruchomosci-polozonej-w-grodzisku-wlkpprzeznaczonej-do-oddania-w-
uzyczenie-jst.html. 
Wykaz został także wywieszony na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego  
w Grodzisku Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury 1.  

Grodzisk Wielkopolski, 01.09.2020 r.

Obwieszczenie
Starosty Grodziskiego

z dnia 26 sierpnia 2020r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U.  
z 2020r. poz. 1363), zwanej dalej „ustawą”

zawiadamiam

że dnia 26 sierpnia 2020r. została wydana decyzja Nr 553/2020 (znak: AB.6740.323.2020) 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy Winnej w Grodzisku 
Wielkopolskim wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem – etap II”, której nadano rygor 
natychmiastowej wykonalności. 

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Starostwie 
Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Żwirki 
i Wigury 1, pok. 19 (tel. 61-44-52-528), w godzinach pracy urzędu. Treść decyzji została 
również zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego  
w Grodzisku Wlkp.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem 
Starosty Grodziskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub 
zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. llf ust. 3 ustawy, w związku 
z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 256 - ze zmianami), zawiadomienie stron postępowania uważa 
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie 
w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim, w Urzędzie Miejskim w Grodzisku 
Wielkopolskim, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego i Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim, a także w prasie lokalnej.

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może 
zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który 
wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu  
się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje  
się ostateczna i prawomocna. 

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania  
od decyzji oraz jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

Ponadto, jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania przedmiotowa 
decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania. 

    Starosta
    /-/
    Mariusz Zgaiński
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Przedsiębiorczy i ekolo-
giczny weekend na Mię-
dzynarodowych Targach 
Poznańskich!
Ostatni wakacyjny weekend 
upłynął pod hasłem Targi 
Dają Więcej dla Poznania, 
ale nie tylko! Był to również 
prawdziwie ekologiczny i 
inspirujący czas spędzony 
z Letnim Targiem Ekolo-
gicznym.

Pełne sale szkoleniowe, dzie-
siątki uczestników warsztatów, 
a przede wszystkim mikro, 
mali i średni przedsiębiorcy, 
którzy zaprezentowali swoją 
ofertę na stoiskach. Główną 
ideą przedsięwzięcia zaini-
cjowanego przez Grupę MTP 
i Polską Izbę Przemysłu Targo-
wego, było wspólne wsparcie 
poszkodowanych przez pan-
demię przedsiębiorców i zaofe-
rowanie im bezpłatnej pomocy 
w dotarciu do odbiorców. 
Wierzymy, że mimo trudnej 
sytuacji, z którą wszyscy się 
dziś mierzymy, możemy prze-
kuć kryzys w cenne doświad-
czenia i wymierną pomoc. I 
jesteśmy dumni, że udało nam 
się po raz kolejny dowieść, że 
wspieranie biznesu mamy we 
wspólnym DNA.

Targi dają Więcej 
dla Poznania
Wydarzenie Targi Dają Wię-
cej przyciągnęło poznańskie 
firmy, które mogły bezpłatnie 
zaprezentować swoje usługi, a 
ponadto przyczynić się do oży-
wienia sektora mikro, małych i 
średnich przedsiębiorstw. Cie-
szymy się, że to właśnie Grupa 
MTP jest pierwszą instytucją, 
która zaproponowała tego 
typu wydarzenie biznesowe, 
którego polscy przedsiębiorcy 
potrzebują teraz bardziej niż 
kiedykolwiek wcześniej.

Oprócz ekspozycji wy-
stawienniczej uczestnicy 
wydarzenia licznie wzięli 
udział w szkoleniu „Biznes 
w rzeczywistości online” 
na poziomie podstawowym 
i zaawansowanym. Ponadto 
mogli skorzystać z porad 
w zakresie prawa, marke-
tingu i sprzedaży oraz IT. 
Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyły się także warszta-
ty z budowy domków dla 
owadów.

Letni Targ Ekologiczny
Mnóstwo warsztatów z udzia-
łem całych rodzin, w pełni 
ekologiczne produkty, eko

-czytanki, prelekcje na temat 
segregacji odpadów, warsztaty 
rowerowe, rolkarskie, pokazy 
zdrowej kuchni, a także Babi 
i Mami Targ – tak upłynął 
weekend w duchu zero waste. 
Uczestnicy tych wydarzeń wy-
kazali się pełną świadomości 
na temat ekologii i zdrowego 
stylu życia. Joga na dachu z 
widokiem na Poznań okazała 
się strzałem w dziesiątkę, a 
warsztaty, takie jak szycie 
patchworków czy szirtbagów 
cieszyły się ogromną popu-
larnością.

MTP
Fot. Maciej Kasprzak /

 Wielkopolskamagazyn.p

Letni Targ Ekologiczny

Prezes Rady Ministrów ogłosił 
nabór wniosków w ramach 
Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych. To drugi 
etap programu – w pierwszym 
w Wielkopolsce wszyscy sa-
morządowcy złożyli wnioski 
na łączną kwotę 526 mln zł, a 
wypłaty otrzymają we wrze-
śniu. Kolejny nabór trwa do 30 
września, a wartość zgłoszo-
nych inwestycji nie może być 
niższa niż 400 tys. zł.

- Samorządowcy z Wielko-
polski już po złożeniu wnio-
sków w ramach pierwszego 
naboru zaczęli pracować nad 
zgłoszeniem kolejnych inwe-
stycji. Wiem, że pierwsze po-
mysły się już pojawiają, często 
są to projekty, które trudno 
było zrealizować wyłącznie 

z własnych środków. Wspar-
cie rządu premiera Mateusza 
Morawieckiego dla wielu sa-
morządów będzie kluczowe 
w utrzymaniu dynamiki inwe-
stycyjnej, która mogła zostać 
zachwiana przez COVID-19 – 
mówi wojewoda wielkopolski 
Łukasz Mikołajczyk.

Rządowe wsparcie ma cha-
rakter bezzwrotny. Samorządy 
mogą ubiegać się o dofinanso-
wanie dla inwestycji o wartości 
powyżej 400 tys. zł. - Kwoty 
dotacji dla poszczególnych 
samorządów będą wynikały 
z relacji wydatków majątko-
wych i zamożności gmin i 
powiatów. Źródłem finanso-
wania projektu jest Fundusz 
COVID-19 – dodaje Łukasz 
Mikołajczyk. O wsparcie w 

ramach tych środków mogą 
ubiegać się wszystkie jednost-
ki samorządu terytorialnego. 
Specjalna infolinia działa 
od poniedziałku do piątku w 
godz. 8.00-16.00 pod numera-
mi telefonów: 732 122 500 lub 
22 484 84 84.

Rządowy Fundusz Inwe-
stycji Lokalnych to środki 
przeznaczone na dotacje dla 
gmin, powiatów i miast, w 
wysokości od 0,5 mln zł do aż 
ponad 93 mln. Łącznie w skali 
całego kraju to aż 6 miliardów 
złotych (5 mld dla gmin i miast 
na prawach powiatu i 1 mld dla 
powiatów ziemskich). 

Anna Czuchra
Oddział Mediów 

i Komunikacji Społecznej
Gabinet Wojewody

W Wielkopolskim Urzędzie 
Wojewódzkim wojewo-
da Łukasz Mikołajczyk 
podpisał umowy w ra-
mach dwóch rządowych 
programów – Funduszu 
Dróg Samorządowych 
oraz Mosty dla regionów. 
Nowe mosty mają powstać 
na Noteci i Warcie, z kolei 
Konin podpisał umowę na 
budowę drogi sięgającą aż 
30 mln zł.

 Wojewoda Łukasz Miko-
łajczyk podpisał umowy w 
ramach programu Mosty dla 
regionów z trzema samorzą-
dami na kwotę 4 mln 480 
tys. zł. Środki mają pokryć 
przygotowanie dokumentacji 
niezbędnej do uzyskania decy-
zji pozwalających na budowę 
mostów. - Każdy z nas ma 
świadomość, że zrealizowanie 
takiej inwestycji to proces 
czasochłonny i kosztowny. A 
dziś rozpoczynamy pierwszy 
krok ku przejściu, a właściwie 
ku przejechaniu przez Wartę 
i Noteć – mówił Łukasz Mi-
kołajczyk.

Samorząd województwa 
wielkopolskiego otrzymał 2 
mln zł na przygotowanie doku-
mentacji dla mostu na Noteci 

wraz z dojazdami w nowym 
przebiegu drogi wojewódzkiej 
nr 153 w Ciszkowie. Kolejne 
dwie umowy na łączną kwotę 
ponad 2 mln zł wojewoda 
podpisał z powiatem poznań-
skim. Inwestycja związana jest 
z budową mostu nad Wartą 
w ciągu projektowanej drogi 
powiatowej Luboń – Czapury 
od drogi wojewódzkiej nr 
430 do drogi powiatowej nr 
2460P. Z kolei powiat koniński 
zawarł z wojewodą Łukaszem 
Mikołajczykiem umowę na 
przygotowanie dokumentacji 
dla przeprawy mostowej przez 
Wartę w Biechowach wraz z 
niezbędnymi drogami dojaz-
dowymi. W tym przypadku 
kwota dofinansowania wynio-
sła 400 tys. zł.

Wojewoda podpisał rów-
nież dwie umowy w ramach 
Funduszu Dróg Samorządo-
wych. - Myślę, że dziś wielu 
samorządowców różnych opcji 
czuje, że Fundusz Dróg Samo-
rządowych utworzony przez 
premiera Mateusza Morawiec-
kiego działa. I to działa bardzo 
dobrze. Kiedy spojrzałem na 
liczbę wniosków w naborze na 
2021 rok, to upewniło mnie to 
w przekonaniu, że samorządy 
traktują ten program jako 

poważne wzmocnienie dla 
swojego budżetu w przypadku 
kluczowych, dużych i ważnych 
inwestycji – dodał Łukasz 
Mikołajczyk.

Miasto Konin zawarło z 
wojewodą umowę w spra-
wie dofinansowania budowy 
połączenia ulicy Ignace-
go Prądzyńskiego z ulicą 
Wyzwolenia w związku z 
modernizacją linii kolejowej 
E-20. Kwota dofinansowania 
to 30 mln zł – jedna z naj-
wyższych uzyskanych przez 
samorządy w ramach Fundu-
szu Dróg Samorządowych w 
Wielkopolsce. Inwestycja ma 
zakończyć się w październiku 
2021 roku. Z kolei Obrzyc-
ko podpisało z Łukaszem 
Mikołajczykiem umowę na 
przebudowę nawierzchni ist-
niejącej drogi gminnej - ulicy 
Mikołaja Kopernika na kwotę 
242 tys. zł.

Prócz wojewody wielkopol-
skiego Łukasza Mikołajczyka 
w uroczystości uczestniczyli 
posłowie: Ryszard Bartosik, 
Krzysztof Czarnecki, Leszek 
Galemba oraz senator Marga-
reta Budner, a także samorzą-
dowcy, którzy zostali benefi-
cjentami obu programów.  

Anna Czuchra

Kolejne 6 mld zł do dyspozycji samorządów

Mosty i drogi dla Wielkopolski

W sobotę w Parku Wilsona w 
Poznaniu odbyło się rozstrzy-
gnięcie konkursu na najpięk-
niejszy wianek dożynkowy. 
W polskiej tradycji dożynki 
nie mogą się bez niego obejść 
(w tym roku święto plonów w 
Poznaniu nie będzie organi-
zowane z powodu pandemii). 
To ważny symbol, który ma 
reprezentować urodzaj, do-
statek oraz dumę z zebranych 
plonów. Uczestnicy wyda-
rzenia zadbali o to by wianki 
prezentowały się okazale.

Każdy mieszkaniec miasta 
mógł spróbować swoich sił, 
zgłaszając wcześniej chęć 
udziału w konkursie.

Rywalizacja została roz-
strzygnięta 29 sierpnia w par-
ku Wilsona, tam od godz. 12 
do 14 uczestnicy konkursu 
tworzyli swe wieńce z wcze-
śniej zebranych roślin.

– W polskiej tradycji nie ma 
dożynek bez wieńca – mówi 
Joanna Jajus, dyrektor Wy-
działu Działalności Gospodar-
czej i Rolnictwa UMP, który 
organizował to wydarzenie. 
– To ważny symbol, który ma 

reprezentować urodzaj, dosta-
tek oraz dumę z zebranych plo-
nów. Dlatego zawsze dbano, by 
prezentował się okazale: wpla-
tano w niego owoce, warzywa, 
zioła i zboża, przyozdabiano 
kwiatami i kolorowymi wstąż-
kami. Początkowo wieńce 
pleciono w formie okręgu, ale 
współcześnie przybierają one 
bardzo zróżnicowane formy. 
Towarzyszące dożynkom w 
całej Polsce konkursy na naj-
piękniejszy wieniec pozwalają 
zachować tę piękną tradycję.

Fot. Maciej Kasprzak / 
Wielkopolskamagazyn.pl

Pierwsza edycja targów zoolo-
gicznych Animal Fest cieszyła 
się bardzo dużym zaintere-
sowaniem zarówno ze strony 
zwiedzających jak i samych 
wystawców i partnerów, to 
jedna z niewielu imprez o tej 
tematyce jaka odbyła się w tym 
roku w naszym kraju. 

Animal Fest zdominowało 
środowisko miłośników psów, 
głównymi atrakcjami były 
pokazy rywalizacji sportowej 
w Flyballu, przeprowadzone 
przez drużynę Dzikie Gziki. 
Milena Patan poprowadziła 
program pokazowy z agility, 
psiego fitnessu i dog frisbee. 

Uzupełnieniem oferty dla 
psiarzy były liczne stoiska z 
akcesoriami zoologicznymi, 
szkolenia z trenerami, beha-
wiorystami oraz pokazy psiej 
mody. Największym zaintere-
sowaniem wśród dzieci cie-
szyła się ekspozycja zwierząt 
egzotycznych, na wyciągnięcie 

ręki można było zobaczyć 
wielbłądy, jeżozwierze, lamę, 
różne gatunki węży, jaszczu-
rek oraz gryzoni. 

Głównym motywem tego-
rocznego Animal Fest było 
hasło „Z miłości do zwierząt”, 
dzięki współpracy z licznymi 
fundacjami i stowarzyszenia-
mi, zwiedzający mogli pogłę-

bić swoją wiedzę w zakresie 
świadomej adopcji zwierząt, 
dbania o ich dobrostan oraz 
odpowiedzialnego podejścia 
do zagadnień ekologicznych. 
Sukces debiutującej imprezy 
w trudnym roku 2020 jest 
dla organizatorów ogromnym 
wyróżnieniem i zachętą do 
rozwoju w przyszłym roku.

Najładniejszy wianek dożynkowy

Animal Fest czyli z miłości do zwierząt
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     KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
      W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

       

O Ś W I A D C Z E N I E
/dot. „Powiaty-Gminy” z dnia 1 września 2020r./ 

W związku z publikacją skargi wniesionej przez pana Sławomira Dymka w dniu 1

września  2020  roku  na  łamach  prasy  „Powiaty-Gminy”  Komenda  Powiatowa  Policji  w

Grodzisku Wielkopolskim wyraża w tej sprawie swoje stanowisko. 

Jak zauważył sam autor tej skargi, że osobiście dopuścił się wykroczenia w postaci

przekroczenia  dozwolonej  prędkości  w terenie  zabudowanym co w myśl  obowiązujących

przepisów skutkowało administracyjnym zatrzymaniem kierującemu prawa jazdy na okres 3

miesięcy. Przypomnijmy, że zaostrzone w tym względzie przepisy mają na celu ograniczenie

i  jak największe  zminimalizowanie  ilości  wypadków śmiertelnych,  do których  najczęściej

dochodzi właśnie z przyczyny nadmiernego przekraczania dozwolonej prędkości. W czasie

kontroli drogowej pan Sławomir Dymek wdawał się w dyskusję z grodziskimi policjantami

ruchu drogowego, który mimo pokazanego nagrania z wideo-rejestratora podważał zasadność

całej kontroli drogowej. Pouczony o prawie skorzystał z odmowy przyjęcia mandatu karnego

chcąc dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Sąd w ostatecznym rezultacie potwierdził

winę  popełnionego  wykroczenia  i  po  przeanalizowaniu  zebranego  materiału  uznał,  że

zatrzymanie prawa jazdy było w pełni zasadne.

W  dniu  1  czerwca  2020r.  pan  Sławomir  Dymek  złożył  skargę  do  Komendanta

Powiatowego Policji w Grodzisku Wielkopolskim odnosząc się do swojej kolejnej kontroli

drogowej z kwietnia bieżącego roku, w której to policjanci mieli zachowywać się w stosunku

do  skarżącego  niezgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Dodamy,  że  kontrola  drogowa

policjantów  ruchu  drogowego  wynikła  i  tym  razem  z  powodu  kolejnego  przekroczenia

prędkości  przez  skarżącego.  Z uwagi  na wniesioną  przez  pana Sławomira  Dymka  skargę

zostało przeprowadzone postępowanie skargowe w myśl obowiązujących przepisów. Osoba

skarżąca  w  odpowiednim  terminie  została  powiadomiona  o  efektach  zakończonego

postępowania.  Z zebranego materiału  dowodowego należało  stwierdzić,  że  wymienieni  w

skardze funkcjonariusze pełnili służbę zgodnie z Zarządzeniem nr 30 KGP z dnia 22 września

2017 roku w sprawie  sposobu pełnienia  służby na  drogach.  Policjanci  w trakcie  kontroli

drogowej  odnosili  się  do  skarżącego  w  sposób  kulturalny  bez  żadnych  złośliwości  czy

arogancji. 

W toku przeprowadzonych ustaleń oraz po wnikliwej analizie zebranej dokumentacji

skargę wniesioną przez pana Sławomira Dymka w całości uznano za bezzasadną. 

Komendant Powiatowy Policji

       w Grodzisku Wlkp.

mł. insp. Roma Figaszewska

Z inicjatywy mieszkańców 
oraz przy pomocy pana F. 
Gwardzika, redaktora gazety 
POWIATY, w dniu 21 sierpnia 
2020r. odbyło się spotkanie 
sondażowe na temat budowy 
obwodnicy na odcinku dróg 
Ruchocice, Rakoniewice i 
Rostarzewo. 

Na spotkaniu było ok. 20 

osób, które jasno wyraziły 
swoje obawy, że obwodnica 
nie zostanie wybudowana, 
ponieważ nie została ujęta w 
Programie budowy na najbliż-
sze lata. 

Z informacji pozyskanej 
od Burmistrza Rakoniewic 
wiemy, że temat został odro-
czony do lat 2030- 2035. Zo-

stało ustalone poinformowanie 
Burmistrza o powstałym nie-
pokoju mieszkańców i chęci 
rozmów na temat poprawy ru-
chu na drodze krajowej nr 32. 

Katarzyna Krysmann
Prezes Stowarzyszenia Pomocy 

Dzieciom „SERCE”
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

w Rakoniewicach

O obwodnicy w Rakoniewicach

Dnia 3 września w sali wiej-
skie w Rostarzewie odbyło się 
spotkanie mieszkańców.

Spotkanie zorganizowała 
sołtys zostali zaproszeni radna 
Rakoniewic Katarzyna Kry-
smann oraz redaktor naczelny 
gazety POWIATY-GMINY 
Franciszek Gwardzik. 

Tematem spotkania był 
problem, który spędza sen z 
powiek mieszkańcom Rosta-
rzewa i Rakoniewic, a problem 
nazywa się natężony ruch 
na drodze krajowej nr.32. O 
obwodnice piszemy i prosimy 
od roku 1968. Takie informa-

cje przekazali mieszkańcy. 
W archiwum sołeckim mamy 
mapki oraz liczne deklaracje 
budowy obwodnicy np.2020r, 
w następnych pismach pojawia 
perspektywa do 2025r, później 
2030r.Ostatnia odpowiedź na 
pismo pana Burmistrza dr. 
Gerarda Tomiaka po prostu 
zwaliła nas z nóg. Powiem 
krótko do 2030 nie ma szans, 
bo wszystko jest już zaplano-
wane, ale nas tam nie ujęto.

Dodam tylko, że ja jako 
sołtys Rostarzewa, pisałam o 
ujęcie nas w programie 100 
obwodnic i otrzymałam od-

powiedź, że zgłoszono nas do 
programu 100 obwodnic.

Dlatego, że nikt nie traktuje 
nas poważnie i nie rozumie na-
szego problemu, mieszkańcy 
zadecydowali, że zawiadamia-
my media i blokujemy drogę .

Może wtedy zauważą, jaki 
mamy komfort życia z 16000 
tysiącami samochodów na 
dobę. Wspomnę jeszcze, że pi-
sma były wysyłane do GDDIA 
w Poznaniu oraz do minister-
stwa INFRASTRUKTURY do 
Warszawy.

Sołtys
Joanna Krysmann

Rostarzewo w sprawie obwodnicy

Prezes Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa 
poinformował 1 września br. 
o naborze wniosków od rolni-
ków na pomoc wz. ze stratami 
spowodowanymi przez CO-
VID-19 i potrwa do 30 wrze-
śnia. Pomoc dla rolnika nie 
może przekroczyć 7 tys. euro. 
Chodzi o „Wyjątkowe tymcza-
sowe wsparcie dla rolników, 
mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsię-
biorstw szczególnie dotknię-
tych kryzysem związanym 
z COVID-19” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020. 
Ogłoszenie o naborze znajduje 
się na stronie internetowej 
Agencji. 

Wsparcie finansowe ma 
formę jednorazowej płatności 
ryczałtowej i jest uzależnione 
od rodzaju i wielkości pro-
wadzonej produkcji rolnej. 
O przyznanie pomocy mogą 
ubiegać się rolnicy, w przy-
padku, gdy rolnik lub jego 
małżonek, który według stanu 
na 1 marca 2020 r. był posia-
daczem, oznakowanych oraz 

zarejestrowanych w rejestrze 
zwierząt gospodarskich i po-
siadał co najmniej 3 sztuki 
bydła domowego w wieku 
powyżej 12 miesięcy i nie 
więcej niż 24 miesiące; 10 
sztuk samic owiec lub 5 sztuk 
samic kóz w wieku powyżej 
12 miesięcy; lub 1 sztuki świni 
i do 15 lipca 2020 r. zgłosił 
oznakowanie co najmniej 21 
sztuk zwierząt tego gatunku 
urodzonych w siedzibie stada 
posiadacza tego zwierzęcia, 
których urodzenie nastąpiło 
w okresie od dnia 1 listopada 
2019 r. do dnia 31 maja 2020 
r. Na pomoc może także liczyć 
hodowca drobiu, który (na 
dzień 1 marca 2020 r.) prowa-
dził produkcję: kurcząt rzeź-
nych w rozmiarze co najmniej 
1000 sztuk lub co najmniej 1 
tys. sztuk gęsi rzeźnych lub 1 
tys. sztuk indyków rzeźnych 
oraz od 15 marca 2020 r. do 
dnia 15 czerwca 2020 r. do-
konał przemieszczenia tych 
ptaków. Wsparcie przysługuje 
także osobom, które w 2020 
r. prowadziły uprawę roślin 
ozdobnych w: szklarniach 

ogrzewanych o powierzchni 
uprawy co najmniej 25 m2 
lub tunelach foliowych ogrze-
wanych o powierzchni uprawy 
co najmniej 50 m2.

Wnioski o przyznanie po-
mocy, wraz z wymaganymi 
załącznikami, będą przyjmo-
wały biura powiatowe Agencji. 
Wniosek będzie można złożyć 
osobiście lub przez upoważ-
nioną osobę albo przesyłką re-
jestrowaną, dokumenty można 
także dostarczyć drogą elek-
troniczną, ale w tym przypad-
ku powinny być one opatrzone 
kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem 
zaufanym albo podpisem oso-
bistym. Wnioski na formu-
larzu udostępnionym przez 
Agencję będą przyjmowały 
biura powiatowe ARiMR. 
Wypłata środków na konto 
rolnika nastąpi w miesiącu wy-
dania przez kierownika biura 
powiatowego ARiMR decyzji 
o przyznaniu pomocy. Decyzje 
te będą wydawane w terminie 
do 75 dni od dnia zakończenia 
naboru wniosków.

Roman Szymański

Pomoc covidowa dla rolników 

Nareszcie! Nareszcie po dłu-
giej przerwie opalenickie 
Centrum Kultury i Biblioteka 
zorganizowało kolejną, ale 
pierwszą w nowej formie wy-
stawę. W czwartek, 10 wrze-
śnia odbył się jej wernisaż. 
Dzięki uprzejmości Andrzeja 
Smyka - miłośnika Ziemi 
Opalenickiej - na 8 planszach 
całorocznej, otwartej gale-
rii usytuowanej przed CKiB 
możemy podziwiać zdjęcia i 
pocztówki pochodzące z końca 
XIX i początku XX wieku. To 
wspaniała okazja, by zaobser-
wować, jak miasto się zmieniło 
przez ostatnie stulecie.

Zdjęcia codziennie i o każ-
dej porze będzie można po-
dziwiać przez najbliższe 3 
miesiące.

Szymon Kandulski

W dniu 1 września w 81 
rocznicę wybuchu II wojny 
światowej zostały złożone  
symboliczne wiązanki kwia-
tów pod Pomnikami Walk i 
Męczeństwa przez członków 
Prawo i Sprawiedliwość w 
Nowym Tomyślu, Opalenicy 
i Zbąszyniu. 

Pełnomocnik biura Posła RP 
Marcina Porzucka

Adam Frąckowiak

Wernisaż wystawy w Opalenicy

81 rocznica wybuchu II wojny światowej

W Polsce trzeba wprowa-
dzić nowy porządek praw-
ny, jeżeli chodzi o ochronę 
zwierząt. Względy, które 
za tym przemawiają, mają 
charakter humanitarny. 

Z inicjatywą nowych rozwią-
zań prawnych wyszedł Prezes 
Prawa i Sprawiedliwości Ja-
rosław Kaczyński oraz mło-
dzieżówka PiS z pełnomoc-
nikiem Michałem Moskalem. 
Ochrona praw zwierząt to nie 
jest kwestia polityczna. To 
jest kwestia związana z tym 
wszystkim, co po prostu odno-
si się do ludzkiej dobroci, od-
powiedzialności i uczciwości 
w szerokim znaczeniu. 

Wielu z Czytelników ma 
zwierzęta domowe, są też 
rolnicy. Znakomita większość 
osób i polskich gospodarzy 
wzorowo dba o swoje zwie-
rzęta, pielęgnuje je i otacza 
dobrocią. Warto im za to po-
dziękować. Są niestety przy-
padki, o których co jakiś czas 
słyszymy w mediach, że w 
sposób bestialski potrakto-

wano psa, czy nienależycie 
prowadzono hodowlę. 

Piątka dla zwierząt to: 
humanitarne traktowanie, 
kontrola społeczna ochrony 
zwierząt, precyzyjne prawo, 
bezpieczne schroniska, koniec 
z łańcuchami. Takie rozwią-
zania obowiązują w Europie 
zachodniej. Warto przepro-
wadzić dyskusję nad propozy-
cjami młodzieżówki PiS, które 

powinny być poparte ponad 
podziałami politycznymi. Le-
wica wiele mówi o ochronie 
praw zwierząt ale niewiele w 
tym kierunku robi. Propono-
wane rozwiązania dla wielu są 
naturalne i oczywiste, dlatego 
warto, aby zdroworozsądkowe 
i odpowiedzialne podejście 
miało odbicie w prawie. 

Adam Bogrycewicz, radny Sejmiku 
Wielkopolskiego, PiS

Ochrona praw zwierząt
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Na konta wszystkich wiel-
kopolskich samorządów 
z początkiem września 
zostały przelane środki w 
ramach Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych, 
które mają przeciwdziałać 
skutkom związanym z 
COVID-19. 

Łącznie miasta, gminy i po-
wiaty otrzymały 526 mln zł 
na realizację inwestycji. Wg 
Wojewody Wielkopolskiego 
Łukasza Mikołajczyka środki 
dedykowane są przede wszyst-
kim na utrzymanie dynamiki 
inwestycyjnej na poziomie 
lokalnym i wszystkie wielko-
polskie jednostki samorządu 
terytorialnego otrzymały już 

wpłaty na konta i mogą plano-
wać sposób ich wykorzystania.

Największe wsparcie otrzy-
mało miasto Poznań (93,5 
miliona złotych) i powiat po-
znański (74,8 miliona złotych). 
Wg uzyskanych informacji już 
pierwszego dnia września na 

adres elektronicznej skrzynki 
podawczej Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w 
Poznaniu wpłynęło osiem 
wniosków, w tym z gmin: 
Rzgów, Konin, Trzcianka, 
Września, Swarzędz, Kramsk, 
Babiak oraz z powiatów pil-
skiego i międzychodzkiego. 
Środki z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych 
przeznaczone są na wsparcie 
inwestycji, których minimalna 
wartość kosztorysowa nie jest 
niższa niż 400 tys. zł. Obecnie 
trwa drugi nabór wniosków w 
ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Samo-
rządy na złożenie wniosków 
mają czas do końca września. 

Fot. Roman Szymański

Pojawiły się informacje w 
sprawie zabójstwa Jaro-
sława Ziętary o rzekomym 
nowym świadku. Sprawa ta 
stanowi zagrożenie dla pro-
cesu oskarżonych w sprawie 
zbrodni na dziennikarzu – 
poniżej tego wyjaśnienie.

Oczywiście zgadza się (to 
wiadomo już z dotychcza-
sowego przebiegu sprawy w 
sądzie), że Jarosława Ziętara 
został bestialsko zabity i po-
traktowany po śmierci, ale co 
do reszty… Niestety, rzekomy 
nowy świadek realnie nie 
jest żadnym świadkiem – bo 
wszystko co powie najpraw-
dopodobniej zostanie w sądzie 
zakwestionowane, gdyż miał 
on orzeczoną niepoczytalność 
i to w trzech niezależnych 
badaniach. Zajmowałem się 
nim (firmą Strefa Wolnocło-
wa i jego powiązaniami z 
Elektromisem) jeszcze przed 
zabójstwem Jarka Ziętary i w 
okresie po jego śmierci, publi-
kowałem na ten temat w latach 
1991-1993 w „Gazecie Poznań-
skiej” (załączam fragmenty 
jednego z artykułów) znam 
zatem dosyć dobrze sprawę.

Wiem, że prokuratura z 
Krakowa podczas śledztwa 
dotyczącego sprawy Ziętary 
interesowała się sprawą Stre-
fy Wolnocłowej (byłem o nią 
pytany w śledztwie) jako jedną 
z firm wiązanych z Elektromi-
sem, ale wcale nie dziwię się, 
że nie przesłuchała Zdzisława 
K. jako świadka. Dlaczego? Bo 
zeznań (nawet jeśli są praw-
dziwe) człowieka, który miał 
orzeczoną niepoczytalność ża-
den sąd nie uzna za wiarygod-
ne. A jeśli zostałby on przesłu-
chany mimo niepoczytalności, 
to w przyszłości może to być 
podstawą do kwestionowania 
wyroku i prawidłowości prze-

biegu procesu oskarżonych w 
sprawie Ziętary.

Nie wierzę przy tym w opo-
wieści K. o nachodzeniu go 
przez Jarka w szpitalu psy-
chiatrycznym. Sprawa firmy, 
którą on kierował była wtedy 
powszechnie znana i szeroko 
przedstawiana w mediach, 
a Jarek tropił coś znacznie 
poważniejszego niż jednora-
zowy przekręt z papierosami 
– od miesięcy rozpracowywał 
przemyt alkoholu na ogrom-
ną skalę i to chciał ujawnić. 
Gdyby kogoś miano zabić 
za Strefę Wolnocłową – lista 
byłaby długa, bo w tamtym 
czasie zajmowało się tym spo-
ro dziennikarzy,

Dodam przy tym, że z tek-
stu opublikowanego w „Głosie 
Wielkopolskim” (i przyta-
czanego w innych mediach 
w omówieniach) wynika, że 
K. nie ma żadnych dowodów 
i mówi generalnie to, co już 
wiadomo z trwających pro-
cesów. Istotne wątpliwości 
co do jego chęci złożenia 
zeznań budzi sprawa zatargu 
z twórcą Elektromisu (jego 
dobrym kolegą) i kontakt z 
adwokatem oskarżonych o 
udział w zbrodni. Tak więc 
radzę podchodzić do tej spra-
wy ze sporym dystansem. 

„Na nic zdały się interesujące 
zeznania Zdzisława K.” – te 
słowa z mojego artykułu z 
1993 roku mogą być aktualne 
też w 2020 roku.

Oczywiście świadka z orze-
czoną niepoczytalnością moż-
na przesłuchać i zapewne do 
tego (biorąc pod uwagę  me-
dialną presję) dojdzie. Raczej 
nie mam jednak wątpliwości, 
że w przyszłości, w razie wy-
roków skazujących w sprawie 
Ziętary będzie to podnoszone 
przez obronę jako jeden z 
argumentów mających słu-
żyć podważeniu werdyktów 
sądowych.

Ponadto tezy głoszone przez 
Zdzisława K. rozmiękczają 
i podważają dotychczasowy 
materiał dowodowy i zeznania 
innych, wiarygodniejszych 
świadków. Choćby to, że we-
dług K, chodziło o papierosy z 
kierowanej przez niego firmy 
Strefa Wolnocłowa wyklucza 
udział w sprawie Aleksan-
dra G., który z tą transakcją 
z papierosami nie miał nic 
wspólnego, nie miałby więc 
powodów podżegać do zabój-
stwa dziennikarza, a o to jest 
oskarżony.

Krzysztof M. Kaźmierczak 
przedstawiciel Komitetu Społecznego 

im. Jarosława Ziętary

Wojewoda wielkopolski 
Łukasz Mikołajczyk wspól-
nie z wicewojewodą Anetą 
Niestrawską uczestniczyli w 
wideokonferencjach dotyczą-
cych nowej edycji programu 
„Maluch+”. Podczas rozmów 
z jednostkami samorządu 
terytorialnego, przedsiębior-
cami oraz przedstawicielami 
organizacji pozarządowych 
omówione zostały 4 zasad-
nicze moduły resortowego 
programu.

- Spotykamy się dziś, aby przy-
bliżyć kolejną edycję progra-
mu Maluch+, w której łączna 
kwota dotacji rządowej to 450 
mln zł - powiedział wojewoda 
wielkopolski Łukasz Mikołaj-
czyk. Przypomniał on także, 

że w ubiegłym roku wysokość 
ogólnej kwoty dotacji wynosiła 
blisko 25 mln zł, w tym nowych 
miejsc opieki zostało utworzo-
nych 1324. Na terenie 18 gmin 
powstały nowe instytucje opieki 
z łączną liczbą 383 miejsc. - W 
tym roku Wielkopolska dzięki 
zwiększeniu środków przez 
ministerstwo rodziny pracy i 
polityki społecznej otrzymała 
ponad 40 mln zł, z tego 13 
gmin zaplanowało utworzenie 
łącznie 660 nowych miejsc w 23 
instytucjach - wskazał Łukasz 
Mikołajczyk.

„Maluch+” to program, 
który wspiera tworzenie i 
utrzymanie miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3, a także po-
zwala łączyć rodzicielstwo z 
pracą zawodową. Beneficjenci 

programu mogą otrzymać 
dofinansowanie do tworze-
nia i funkcjonowania miejsc 
opieki. Program skierowany 
jest do jednostek samorządu 
terytorialnego, ale także in-
nych podmiotów, które chcą 
tworzyć żłobki. Środki prze-
kazywane są na tworzenie 
nowych miejsc, ale także na 
ich utrzymanie. Budżet tego-
rocznej edycji to 450 mln zł.

W 2020 roku województwo 
wielkopolskie w ramach resor-
towego programu otrzymało 
do wykorzystania ponad 40 
mln zł. Łącznie w tym roku 
zaplanowano do utworzenia 
1687 nowych miejsc opieki, a 
dofinansowanych zostanie 8253 
już funkcjonujących.

Anna Czuchra

Niestety, Polska, z najwięk-
szą liczbą utonięć, nadal 
pozostaje liderem niechlub-
nego rankingu krajów Unii 
Europejskiej. 

Według opracowania Naj-
wyższej Izby Kontroli, która 
przeprowadziła kontrolę w 
Policji wodnej, w Polsce w 
wodzie ginie, proporcjonalnie, 
dwukrotnie więcej osób niż w 
pozostałych krajach Unii Euro-
pejskiej. Co roku bilans wakacji 
przyprawia o ciarki - najwięk-
szym problemem wypoczynku 
nad wodą są utonięcia. W 
2019 roku było to 471 osób, w 
2018 - 553. Choć tendencja jest 
spadkowa, wakacje 2020 już 
zostały naznaczone śmiertel-
nym piętnem i należy wyrazić 
jedynie nadzieję, że mimo już 
kilkuset utonięć w tym roku, 
nie zapisze się kolejnym rekor-
dem. W okresie od 23 czerwca 
do 2 września utopiło się aż 

214 osób. W wodzie ginęli 
przede wszystkim mężczyźni, 
którzy stanowią aż 89 procent 
wszystkich ofiar utonięć. Woda 
pochłonęła najwięcej osób w 
wieku od 19 do 49 lat oraz 
powyżej 60. Najmniej ofiar 
było wśród dzieci i młodzieży. 
Wbrew pozorom, najbezpiecz-
niejszy był wypoczynek nad 
morzem, gdzie zginęło 8% 
wszystkich ofiar. Najczęściej 
ludzie topili się w jeziorach – 
aż 31% oraz w stawach – 24% 
i rzekach 23%.

Najwyższa Izba Kontroli 
podsumowała kontrolę jednym 
zdaniem „zbyt mało ludzi, 
wyposażenia oraz pieniędzy”. 
Do tego, zdaniem kontrolerów, 
wiele do życzenia pozostawia 
sposób organizacji struktury 
Policji wodnej, a to ogranicza-
ło działania funkcjonariuszy, a 
tym samym stwarzało ryzyko 
niezapewnienia właściwego 
poziomu bezpieczeństwa oby-

wateli. Ratownicy WOPR-u, 
w wypowiedziach prasowych, 
twierdzą natomiast, że zmniej-
szyć liczbę utonięć można 
dzięki wykształceniu w spo-
łeczeństwie mechanizmu kon-
troli. Gdy ktoś zobaczy, że do 
wody wchodzi osoba po wypi-
ciu alkoholu, powinien zwró-
cić jej uwagę. Dzięki temu, 
jest szansa na zapobieżenie 
tragedii. Ważne jest również 
przestrzeganie regulaminu 
kąpieliska oraz bezwzględne 
stosowanie się do zaleceń ra-
towników. Służby apelują rów-
nież, żeby kąpać się wyłącznie 
w miejscach strzeżonych, a 
dzieci wyłącznie pod opieką 
dorosłych. Nie zapominajmy o 
tym, że woda to żywioł, a brak 
odpowiedzialności, brawura, 
alkohol i nieprzestrzeganie 
podstawowych zasad bezpie-
czeństwa zazwyczaj prowadzą 
do tragedii. 

Roman Szymański

Jednym z  istotnych rzeczy 
związanych z seniorami jest 
informacja o szczepionce 
przeciw grypie dla po-
znańskich seniorów. Mamy 
pozytywne wieści. 

Poznań chce kupić więcej 
szczepionek na grypę, z któ-
rych za darmo będą mogli 
skorzystać seniorzy i seniorki. 
Radni miasta zgodzili się na 
taką zmianę jednogłośnie. 
Dzięki temu z bezpłatnych 
szczepień w tym sezonie bę-
dzie mogło skorzystać nawet 
7 tysięcy poznaniaków - o 2 
tysiące więcej niż planowano. 
Z programu profilaktycznego 

będą mogły skorzystać osoby, 
które ukończyły 60 lat, są 
czasowo lub na stałe zamel-
dowane w Poznaniu i tutaj 
rozliczają swój podatek. W 
ubiegłym roku z bezpłatnych 
szczepień mogło skorzystać 
ok. 5,1 tysięcy poznaniaków i 
poznanianek.

Realizatorem miejskiego 
programu jest spółka Spe-
cjalistyczna Przychodnia Le-
karska Edictum. Darmowe 
szczepienia w Poznaniu ruszą, 
kiedy do Polski dotrą szcze-
pionki na ten sezon. Proces 
ich wytwarzania zawsze jest 
ściśle ograniczony czasem - 
każdego roku WHO wydaje 

zalecenia dotyczące składu 
szczepionek na przyszły sezon 
epidemiczny. To ważne, bo 
wirusy grypy charakteryzu-
ją się wysokim poziomem 
zmienności. Dlatego eksperci 
WHO dokonują corocznie 
przeglądu sytuacji epidemio-
logicznej grypy i - jeżeli to 
konieczne - zalecają uży-
cie w procesie wytwarzania 
szczepionek na kolejny sezon 
nowych szczepów wirusa. W 
Polsce sezon grypowy trwa 
od października do kwietnia, 
przy czym szczyt zachorowań 
przypada między styczniem a 
marcem. 

Roman Szymański

Gminy i powiaty otrzymały 526 mln zł.

Nowy świadek w sprawie 
zabójstwa Ziętary

Rusza nabór wniosków 
do programu „Maluch+”

Polska w U.E. krajem topielców

Więcej darmowych szczepionek na grypę
Pytania do pani Tokarczuk
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Ludzie na całym świecie 
ulegają czarowi Mastera 
KG i jego przełomowego 
singla „Jerusalema”. Ory-
ginalnie wydany w rodzin-
nym kraju muzyka, RPA, 
utwór „Jerusalema” zaczął 
żyć własnym życiem. Nie-
pohamowana pozytywna 
energia sprawiła, że singiel 
trafił do różnych zakątków 
na całym świecie. 

Pomogło w tym wyzwanie 
#JerusalemaDanceChallenge, 
dzięki któremu na użytkowni-
cy TikToka i Instagrama prze-
słali na platformy 6 milionów 
klipów ze swoimi radosnymi 
tańcami do piosenki.

Choć numer „Jerusalema” 
niewątpliwie jest internetową 
sensacją (112 milionów odsłon 
na TikToku o 95 milionów na 
YouTube), dopiero niedawno 
został oficjalnie dodany do 
serwisów streamingowych. 
Nie trzeba było jednak długo 
czekać na pierwsze sukcesy. 
Utwór już dotarł na 2 miejsce 
zestawienia Global Shazam, na 

16 lokatę Global Viral serwisu 
Spotify i w zawrotnym tempie 
zdobywa kolejne listy przebo-
jów. Wystarczy raz posłuchać 

numeru „Jerusalema”, by zro-
zumieć jego fonemem i siłę 
rażenia. Za sprawą słonecznych 
beatów oraz słodkiego głosu 
artystki zwanej Nomcebo, pio-
senka stanowi idealne antido-
tum na dzisiejsze, trudne czasy.

Klimat czuć także w oficjal-
nym teledysku, w którym Ma-
ster KG i Nomcebo beztrosko 
wykonują inspirujący taniec. 
Nagrany w języku Zulu utwór 
niesie ze sobą przesłanie w stylu 

gospel, które można przetłuma-
czyć: „Jerusalema to mój dom/ 
Strzeż mnie, idź ze mną/Nie 
zostawiaj mnie tutaj”.

Master KG - Jerusalema 
[Feat. Nomcebo] (Official Mu-
sic Video)

-Wspaniale widzieć miłość 
płynącą z całego świata. Kiedy 
byłem jeszcze undergroudno-
wym artysta i dopiero zaczy-
nałem przygodę z muzyką, 
marzyłem o takich chwilach- 
mówi Master KG.

„Jerusalema” zyskało jesz-
cze uznanie, gdy remiksu ka-
wałka podjął się nominowany 
do Grammy czołowy przedsta-
wiciel Afro-fusion, Burna Boy.

Wychowany w Calais, w pół-
nocnej części RPA, w prowincji 
Limpopo, Master KG zwrócił 
na siebie uwagę w 2018 roku 
za sprawą utworu „Skeleton 
Move”. Numer doprowadził 
do szeregu nagród dla muzy-
ka m.in. na All Africa Music 
Awards (AFRIMA), Limpopo 
Music Awards oraz African 
Muzik Magazine Awards 2019.
 K.W.

„The Restless Rains” to 
wizytówka albumu „The 
Orchid” Maciej Gołyźniak 
Trio - nowości w serii 
Polish Jazz vol. 85, której 
premiera odbędzie się 18 
września.

Perkusiści to wyjątkowa rzad-
kość w serii Polish Jazz. Ma-
ciej Gołyźniak - utytułowany 
polski perkusista jest zaledwie 
trzecim po Czesławie Bart-
kowskim i Kazimierzu Jon-
kiszu liderem, którego album 
pojawi się w tej legendarnej 
serii w całej jej 55-letniej 
historii! 

Singiel „The Restless Ra-
ins” od dziś dostępny w 
serwisach streamingowych!

Zapraszamy do obejrzenia 
teledysku „The Restless Ra-
ins” zapowiadającego klimat 
muzyczny albumu „The Or-
chid”. Gra w nim nie tylko 
sama muzyka tria. To także 
malowniczy obraz PERKU-
SJI i MUZYKA - pietyzmu 
z jakim Perkusista rozstawia 
swój przepiękny instrument! 

Autorem zdjęć jest Radek 
Zawadzki.

Maciej Gołyźniak Trio 
feat. Łukasz Korybalski „The 
Restless Rains” [OFFICIAL 
VIDEO]

Do realizacji swojego au-
torskiego projektu w trio 

Maciej Gołyźniak zaprosił 
znakomitych instrumentali-
stów: Roberta Szydło (bas), 
Łukasza Damrycha (piano) 
oraz gościnnie w czterech 
utworach Łukasza Korybal-
skiego (flugelhorn). Maciej 
Gołyźniak poruszający się 
dotąd muzycznie w przebo-
jowym popie, alternatywie 
i progresywnym rocku tym 
razem przemawia do nas ję-
zykiem, który zawsze grał mu 

w duszy – to JAZZ!
Artysta przedstawia singlo-

wy utwór tak: The Restless 
Rains to kwintesencja grania 
jakie lubię i wizytówka tej 
płyty. Cała kompozycja oparta 
jest na ostinato bębna takto-
wego, na którym konstruuję 

całą, mocno synkopowaną 
opowieść bębnów. Znako-
micie nastrojem operuje tu 
Łukasz Damrych idąc na 
pianie za energią zestawu 
perkusyjnego. Z kolei temat 
realizuje bas (Robert Szydło), 
co bardzo lubię a co nieczęsto 
się zdarza. Od samego po-
czątku słyszałem też na pły-
cie flugelhorn. Ton Łukasza 
Korybalskiego świetnie spiął 
całą kompozycję.

Od kilkunastu laty orga-
nizatorzy w okolicach 16 
sierpnia organizują koncerty 
wspomnieniowe, w których 
różni reprezentanci środowi-
ska muzycznego przekazują 
„po swojemu\” utwory jakie 
przez lata w studio i na es-
tradzie śpiewał Elvis Presley. 
Kim był Presley według 
faktów przedstawionych 
przez Wikipedia w wersji 
internetowej, cytuję:

„ Elvis Aaron Presley ur. 8 
stycznia 1935 w Tupelo, zm. 
16 sierpnia 1977 w Memphis– 
amerykański piosenkarz i aktor. 
Jedna z ważniejszych ikon 
popkultury XX wieku, znany 
powszechnie jako Elvis, często 
nazywany „Królem Rock and 
Rolla” lub po prostu „Królem”. 

Wykonywał muzykę z pograni-
cza takich gatunków jak między 
innymi: rock, pop, country, 
rock and roll, czy rockabilly. 
Urodzony w Tupelo przeprowa-
dził się z rodziną do Memphis, 
gdy miał trzynaście lat. Jego 
muzyczna kariera zaczęła się 
w 1954 roku, gdy rozpoczął 
współpracę z właścicielem 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 nagrywania. Przez 
większość lat 60.XX wieku 
Presley grał w filmach i nagry-
wał do nich ścieżki dźwiękowe. 
Po siedmioletniej przerwie 
wrócił do śpiewania na żywo 
w 1968. W roku 1973 Presley 
wziął udział w Aloha from 

Hawaii, pierwszym koncer-
cie nadawanym przez satelitę. 
Po wielu latach nadużywania 
leków Presley zmarł nagle 16 
sierpnia 1977 roku. Szacowany 
nakład ze sprzedaży wszyst-
kich wydawnictw muzycznych 
Presleya na całym świecie się-
gnął ponad 600 milionów płyt. 
Został określony najlepszym 
artystą lat pięćdziesiątych.

Po śmierci został pożegna-
ny przez prezydenta Stanów 
Zjednoczonych Jimmy’ego 
Cartera słowami: „Jego muzy-
ka, jego osobowość zmieniły 
oblicze amerykańskiej kultury. 
Elvis Presley był symbolem 
buntowniczego ducha naszego 
narodu”[4]. W roku 1986 został 
upamiętniony w muzeum Rock 
and Roll Hall of Fame.”

Hieronim Dymalski

„Jerusalema” podbija świat!  „The Restless Rains”

Presley odwiedził Park Wilsona

7 września 2020r. w Jeżyc-
kim Centrum Kultury ul. 
Jackowskiego w Poznaniu 
odbyło się kolejne, już trzy-
naste spotkanie „O muzyce 
przy muzyce”. W związku 
z 40. rocznicą podpisania 
Porozumień Sierpniowych 
i utworzenia Niezależnego 
Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność” 
przeprowadziliśmy ciekawy 
panel wspomnieniowo – 
dyskusyjny. 

Były wspomnienia - jakie były 
początki i okoliczności na-
rodzin „Panny S”, jakie były 
nasze emocje, jaki był nasz 
udział. Wypowiedzi były prze-
platane pieśniami w wykonaniu 
Małgorzaty Bratek.

Małgorzata Bratek – pie-
śniarka, gitarzystka, laureat-
ka wielu konkursów poezji 
śpiewanej, działaczka „Soli-
darności”. Występowała na I 
Festiwalu Piosenki Prawdziwej 
„Zakazane Piosenki” w dniach 
20 – 22 sierpnia 1981 roku w 
gdańskiej Hali „Olivia”. Jako 
jedyna z poznańskiego środo-
wiska została zaproszona przez 
szefa artystycznego Macieja 
Zembatego i śpiewała obok 
Jacka Fedorowicza, Marka 
Grechuty, Jacka Kaczmar-
skiego, Jonasza Kofty, Jana 
Tadeusza Stanisławskiego, 
Andrzeja Rosiewicza, Piotra 
Szczepanika, Leszka Wójto-
wicza, Marcina Wolskiego, 
Macieja Zembatego.

Małgorzata Bratek podjęła 
się roli (funkcji) prowadzącej 

tzw. panel dyskusyjny. Przy-
znała, że od pierwszych dni po-
wstawania Wolnych Związków 
Zawodowych nie opuściła żad-
nego spotkania (w mieszkaniu 
państwa Kubiaków) z ludźmi, 
którzy tworzyli od podstaw 
grupę inicjatywną. Dołączyli 
do niej jedyni z Poznania dwaj 
członkowie Komitetu Obrony 
Robotników - Stanisław Barań-
czak i Jerzy Nowacki. Potem 
oficjalnie powstał Region Wiel-
kopolski NSZZ Solidarność. 
Na przewodniczącego powo-
łano kontrowersyjną osobę jaką 
okazał się Janusz Pałubicki.

Nas t ępn ie  zabra ł  g łos 
Krzysztof Wodniczak, który 
nie włączał się w działalność 
Solidarności. Był jednak w 
Gdańsku w dniach 20-23 sierp-
nia 1980 roku jako dziennikarz 
akredytowany przy festiwalu 
Interwizji w Sopocie. Pokazał 
nam wszystkim bilety wstępu 
na ów festiwal z nieprzedar-
tymi kuponami kontrolnymi. 
Świadczyło to, że redaktor 
Wodniczak zamiast bywać w 
Operze Leśnej na koncertach 
wybrał miejsce pod bramą 
Stoczni Gdańskiej i już w tym 
czasie pojawiały się odgłosy, 
że przypłynęła pod stocznię 
motorówka z sobowtórem (albo 
i nie) Lecha Wałęsy.

Prof. Henryk Krzyżanowski 
z UAM wspomniał jak to na 
poszczególnych wydziałach 
Uniwersytetu tworzyły się 
zespoły doprecyzujące dzia-
łalność Wolnych Związków 
Zawodowych. Proporcje jakie 
osiągano podczas wyborów 

to 95% wstępujących do Soli-
darności i 5% pozostających w 
strukturach Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego.

Po niekwestionowanym, 
wieloletnim nauczycielu aka-
demickim zabrał głos przewod-
niczący NSZZ Solidarność w 
zakładach Pomet, który praco-
wał tam jako wykfalifikowany 
robotnik (mimo, że miał dy-
plom mgr inżyniera) Zbigniew 
Stróżyński. Opowiedział wiele 
ciekawostek ze spotkań z Mar-
kiem Lenartowskim (szefem 
NSZZ Solidarność zakładów 
HCP), jakie przydarzały im się 
w Warszawie, kiedy odwiedzali 
Lecha Wałęsę. Ten wielokrot-
nie powtarzał, „Lepiej mi się 
rozmawia z komunistami niż 
z wami”. Jako młody działacz 
nie mógł tego zrozumieć i pytał 
Marka Lenartowskiego o wy-
jaśnienia słów Wałęsy. Swoje 
oracje Z. Stróżyński zakończył 
ciekawostką na temat odlewa-
nia figury postaci błogosła-
wionej Urszuli Leduchowskiej. 
Zakłady Pomet nie mogły 
wykonywać żadnych zleceń po-
staci religijnych. Ktoś wpadł na 
pomysł, aby zrobić zamówienie 
na Elizę Orzeszkową. I to się 
udało. Rzeźba błogosławionej 
dotarła do Pniew.

Z tych wypowiedzi wynika, 
że intensywna, wyczerpują-
ca działalność anonimowych 
członków doprowadziła do 
takiego, a nie innego status 
quo. A że prawdziwe sukcesy 
przypisuje się komuś innemu - 
to i tak to oceni historia...

Irek Wojciechowski

Jesienią seria Polish Jazz po-
wraca w nowej odsłonie! Już 
18 września dostępne będą 
reedycje dwóch albumów 
historycznych: Jarosława 
Śmietany „Sounds and Co-
lours” oraz „Young Power”. 
Do panteonu gwiazd serii 
Polish Jazz dołącza perku-
sista - Maciej Gołyźniak, 
który wraz ze swoim trio 
zaprezentuje swoją najnow-
szą płytę „The Orchid”.  Jest 
to zaledwie czwarta płyta 
lidera-perkusisty w serii! 

Połączeniem „dźwięków i kolo-
rów” z „młodą siłą” pragniemy 
pokazać, że seria-jubilatka jest 
wciąż młoda duchem i silna swą 
jakością! Intrygująca, demo-
kratyczna, odważna i wolna. 
Do posłuchania dla wszystkich 
- nie tylko dla miłośników ja-
zzu! Taka jest również premiera 
w serii.

Seria Polish Jazz jest wy-
dawana od 1965 roku - to naj-
starsza i najdłużej wydawana 
jazzowa seria na świecie!

Wszystkie nowości ukażą się 
na kolorowych krążkach. Po raz 
pierwszy zostaną opatrzone 
współczesnym komentarzem 
również winyle - treść ksią-
żeczki CD wraz ze zdjęciami 
została wydrukowana na we-
wnętrznej kopercie winyla. A 
krążki wytłoczone w grama-
turze 180.

Jarosława Śmietany nie trze-
ba przedstawiać. Był niewątpli-
wie jedną z najważniejszych 
postaci polskiej sceny jazzu 
ostatnich kilku dekad - artystą 
nadzwyczaj otwartym na od-
biorców. Pełen temperamentu, 
tryskający pomysłami, zaraża-
jący energią swoich muzycz-
nych partnerów, zawsze dbał o 
komunikatywność przekazu i o 
to, by słuchacze jego koncertów 
współtworzyli wydarzenie. 
Album „Sounds and Colours”, 
nagrany w 1987 roku, niejako 
podsumowuje doświadczenia 
Extra Ballu – zespołu, który 
był wizytówką młodego poko-
lenia jazzmanów lat 70-tych. 
W pomysłach stylistycznych 
„Sounds and Colours” idzie 
jednak znacznie dalej, czer-
piąc z modnych wówczas, nur-
tów określanych ogólnie jako 
„easy listening jazz” czy (to 
już wynalazek współczesności) 
„smooth jazz”. Kolorystyczne 
dodatki, realizowane przez 
Jarosława Śmietanę, Piotra 
Barona i Antoniego Dębskiego, 
nadają całości rys szlachetności 

i powodują, że mimo wielu lat, 
jakie minęły od daty nagrania, 
album broni się znakomicie. 
Do posłuchania dla wszystkich. 
Dużo ciepła i pozytywnej ener-
gii. Prawdziwy jazz!

Kolejnym bohaterem w se-
rii jest grupa Young Power i 
jej „Young Power” vol. 72 To 
pierwszy album tej formacji, 
która przebojem wdarła się 
na polską scenę jazzową w 
połowie lat 80. Już sama na-
zwa zespołu zawierała w sobie 
manifest i wyzwanie. W panu-
jącej u nas po stanie wojennym 
atmosferze apatii, szarzyzny, 
ogólne zastoju i rozczarowania 
pojawienie się Young Power 
oznajmiało zryw młodego po-
kolenia, zastrzyk świeżej krwi, 
energii, witalności, fantazji 
i humoru. W kilkunastooso-
bowej orkiestrze spotkali się 
studenci jazzu katowickiej 
uczelni, muzycy zespołów Pick 
Up Foramtion, Walk Away, 
D-Box, Tie Break, Stan d’Art 
i uczelniane Nowa prezentacja 
- wszyscy pod wodzą Krzysz-
tofa Popka. A muzyka? Było w 
niej wszystko, czego słuchali, 
czym się fascynowali, czym 
byli nasyceni. To stylistycz-
ny misz-masz, kalejdoskop 
wielu różnych elementów. Ja-
zz-rock i fusion, free i modal, 
rhythm and blues, soul, rock 

and roll, heavy-metal, punk 
rock, rytmy afro-kubańskie, 
reggae. Duch rock and rolla, 
atomowy wykop, freejazzowa 
wolność, bluesowy feeling, 
hardbopowa finezja i latynoska 
zwiewność. Po prostu „Young 
Power”! Sprawdźcie jak wciąż 
jest młoda!

Premierowym albumem w 
serii jest „The Orchid” Maciej 
Gołyźniak Trio. Do realizacji 
swojego autorskiego projek-
tu perkusista Maciej Gołyź-
niak zaprosił znakomitych 
instrumentalistów: Roberta 
Szydło (bas), Łukasza Damry-
cha (piano) oraz gościnnie w 
czterech utworach Łukasza 
Korybalskiego (flugelhorn). Co 
znajdziemy w środku?

„To zdecydowanie nostal-
giczna płyta. Muzyczna podróż 
z Polski do Stanów, z przy-
stankiem w mojej ulubionej 
Skandynawii. Z jednej strony 
ulubione przeze mnie ostina-
to, współczesny hiphopowy 
groove, ale jednak jazzowe 
harmonie. I produkcja, którą 
zaanektowałem na potrzeby 
tej płyty z dotychczasowych 
doświadczeń. Poza tym, nie-
zwykle inspirujące mnie nowo-
jorskie myślenie brzmieniem”.

Nowości dostępne w przed-
sprzedaży na empik.com oraz 
allegro. Krzysztof Wodniczak

Narodziny Panny „S” Nowości w serii POLISH JAZZ!
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wśród niezliczonych w życiu dróg
każdy go spotkać wszędzie mógł
przyjazny wszystkiemu co żywe 
 żył samotne niezbyt szczęśliwe
pracowity dokładny zorganizowany
wszędzie gdzie trzeba zapracowany
dusza artystyczna pięknie mu grała
z sercem na dłoni do innych go gnała
teraz red. Zaradniak w niebie redaguje
jego brak boleśnie każdy z nas czuje
Zbigniew Roth

Cykl pod patronatem Po-
znańskiej Akademii Senioral-
nej dobrze się rozwija i progno-
zuje przyszłość znaczącą dla 
grup senioralnych. Jako pierw-
szy zabrał głos przedstawiciel 
J.C.K. Karol Wyrębski, który 
w swoim wystąpieniu szcze-
gólnie serdecznie nakreślił 
sylwetkę red. Marka Zaradnia-
ka, z uwagą śledził poczynania 
gospodarzy tego miejsca a 
jednocześnie promował za-
inicjowane wydarzenia kultu-
ralne. Szczególnie cenna była 
aktywność red. Zaradniaka, 
który do ostatnich chwil swego 
życia intensywnie pracował. 
Ostatni kontakt na tydzień 
przed swoją śmiercią nawiązał 
z szefem Klubu od słów : „ 
Cześć Karol, chciałbym zrobić 
o Waszej wystawie artykuł.. 
” Jakże wzruszające, są takie 
wspomnienia, kiedy człowiek 
nieświadom swego losu jest 
kreatywny i zaangażowany 
w sprawy kultury w różnych 
jej dziedzinach od koncertu, 
po wystawy, wernisaże czy 
spotkania i panele dyskusyjne 
w sprawach kultury. Nomen 
omen nasze spotkania od-
bywają się zawsze w każdy 
poniedziałek o godz. 12:00 . 
Spotkanie w sprawie tego ar-
tykułu miało miejsce na kilka 
dni przed odejściem na drugą 
stronę życia red. Marka rów-
nież o godz. 12. Jak wspomina 
p. Karol spotkanie w ogródku, 
gdzie rozmowy przerywały 
co chwile telefony od różnych 
osób zapraszających śp. red. 
Marka na organizowane przez 
nich wydarzenia kulturalne. 
Karol Wyrębski z widocznym 
wzruszeniem kończąc swoje 
wspomnienia podkreślił, że 
zapamięta zmarłego redaktora 
, jako człowieka dobrego serca, 
wielkiego animatora kultury 
lokalnej i przyjaciela artystów, 
takim zostanie zapamiętany !!!

Kolejnym mówcą był nestor 
dziennikarzy poznańskich red. 
Zenon Bosacki, który współ-

pracował z red. Zaradniakiem 
w redakcji Gazety Poznańskiej 
.Wywołany do wspomnień red. 
Z. Bosacki wyznał, że z red. 
M. Zaradniakiem znali się 
około 40 lat. Śp. Marka Zarad-
niaka określił jako wiernego 
i wzorowego ucznia mistrza 
jakim był redaktor Zdzisław 
Beryt. Redaktor Bosacki przy-
znał, że polem jego działania, 
były sprawy społeczne a nawet 
bardziej polityczne i dlatego 
nie miał ze zmarłym bliskich 
zawodowych kontaktów. Jed-
nak podkreślił , że osobiście 
bardzo się lubili i jak to okre-
ślił duchowo współgrali. Zda-
niem red. Zenona Bosackiego 
zmarły w Jego ocenie był oso-
bą niezastąpioną. Uprawiającą 
swoje rzemiosło w oparciu o 
fakty i żywy organizm kul-
tury społecznej o masowym 

wydźwięku.
Rzetelność, fachowość i pe-

łen profesjonalizm sprawiły, że 
red. M. Zaradniak ,był osobą 
bardzo rozchwytywaną, przez 
różne środowiska kulturotwór-
cze. Wyjątkowym wspomnie-
niem podniesionym przez red. 
Zenona , był fakt, że w ramach 
redakcji koledzy najczęściej 
dzwonili w sprawach odejścia 
na drugą stronę naszego życia 
różnych osób. Ponieważ on 
jeden potrafił zebrać w całość 
pełne kompendium wiedzy o 
tych, którzy byli być może wi-
doczni w życiu publicznym ale 
osobiście mało znanymi. A te-
raz z przykrością los rozdając 
karty spowodował, że trzeba z 
bólem serca wspominać wspa-
niałego kolegę. Zdecydowanie 
wspominający zaliczył zmar-
łego do osób spokojnych, ci-

chych, będącego samotnym w 
życiu osobistym, Miał jednak 
jednak nie wszystkim znaną 
słabość do ruletki w którą grał 
namiętnie, jednak nikt nigdy 
nie słyszał o negatywnych 
skutkach tej słabości. Kończąc 
swoje wspominanie red. Zenon 
Bosacki podkreślił, że był to 
wyjątkowy , dobry człowiek 
tak „do serca przytul” .

Kolejnym mówcą był Prze-
wodniczący Wielkopolskie-
go Oddziału Stowarzyszenia 
Dziennikarzy RP Ryszard 
Bączkowski, który współpra-
cował od lat z red. Markiem 
Zaradniakiem. Zauważył, że 
bohater naszego wspomin-
kowego spotkania należał do 
tych cichych i spokojnych osób. 
Trudno jak stwierdził wyobra-
zić sobie brak śp.red. Marka, 
na koncertach w Filharmonii, 
czy też na innym jakimś wspa-
niałym koncercie.

Zawsze jak powiedział sta-
rał się wyszukać na widowni 
Marka, bo koncerty, bez jego 
udziału można uznać za nie-
odbyte. Niezwykły kontrast 
stanowiły jego recenzje za-
chwycając ogromem wiedzy a 
danym temacie a jednocześnie 
ich autorem był człowiek, 
cichy, spokojny nie rzucający 
się w oczy. Był osobą mile 
widziana w towarzystwie , 
pozostaje więc nadzieją, że 
zawsze będzie mile wspomi-
nany i żyć będzie wiecznie 
w naszej pamięci, powiedział 
kończąc swoje wspomnienie 

red. Ryszard Bączkowski
.Kolejnym wywołanym do 

łańcuszka serdecznych wspo-
mnień, przez prowadzącego 
red. Krzysztofa Wodniczaka 
, był poznański autor, poeta i 
kompozytor Zbigniew Roth, 
który napisał specjalne epi-
tafium na cześć red. M. Za-
radniaka pt. Marku Samotnej 
drogi to czas. Zbigniew Roth 
również jako animator kultury 
, poznał red. M. Zaradniak  
Zdaniem Zbigniewa Rotha 
sposób podejścia do wyda-
rzenia typu stricte klubowego 
jednoznacznie pokazywał 
rzetelność warsztatu dzienni-
karskiego a przy okazji umie-
jętność zjednywania sobie 
osób z którymi miał kontakt 
zawodowy. Na zakończenie 
Zbigniew Roth odczytał wspo-
mniane epitafium , nagrodzone 
przez zgromadzonych gromki-
mi brawami.

Nast ępnym i  mówca m i 
wspominającymi śp. Marka 
byli redaktor naczelny Zbi-
gniew Ostrowski (Aspekty 
Kulturalne) redaktor naczelny 
dwutygodnika Powiaty Gminy 
red. Franciszek Gwardzik, 
muzykolog Kazimierz Mi-
ler, muzyk i animator Irek 
Wojciechowski Wszyscy oni 
wspominali red. Zaradniaka 
jako życzliwego i pełnego 
ciepła jakie ofiarował bez-
interesownie poznańskiemu 
środowisku artystycznemu. 
Zakończyłem pierwszą część 
naszego wspominkowego spo-
tkania, o .śp. Red. Marku 
Zaradniaku. Powiedziałem, że 
mieliśmy wspólnego mentora 
red.  Zdzisława Beryta, jed-
nak red. Zaradniak otrzymał 
już nagrodę Dziennikarskie 
Koziołki w kategorii kultura, a 
Wodniczak od dłuższego czasu 
z utęsknieniem na nagrodę im. 
Zdzisława Beryta czeka nucąc 
sobie  piosenkę śpiewaną rzez 
Haline Frąckowiak Oj czekam 
ja czekam.

Po krótkiej przerwie zosta-
liśmy zaproszeni na koncert 
w którym wystąpili artyści 
mający ścisły i luzny  kontakt 
z red. Markiem Zaradniakiem. 
Drugą cześć Koncertu otwo-
rzył duet bluesowy Piotr Ka-
łużny i Ewelina Rajchel, który 
przedstawił kilka standardów 
tego gatunku muzycznego, 
oraz kompozycje Krzysztofa 
Komedy Trzcińskiego a co 
istotnego bardzo ciepło wspo-

minając rolę red. M.Zaradnia-
ka w ich życiu estradowym. 
Kolejnym wykonawcą był 
Włodzimierz Gricen Wyko-
nał Love me tender według 
własnej interpretacji wokalnej 
oraz dwa utwory z repertuaru. 
The Beatles. Kolejny wokalista 
to Grzegorz Twaróg zaśpiewał 
utwór Leonarda Cohena Alle-
luja , który wykonała cała sala 
wspólnymi siłami .

Znany już z wielu tema-
tycznych spotkań wykonawca 
Wojciech Szopka, którego 
repertuar bardziej rozrywkowy 
wprowadził w bardziej pogod-
ny nastrój zebranych Prze-
cież i na takich wspominkach  
mogą zdarzyć się  sytuacje 
niezbyt serio, na tzw. luzie, a 
improwizacji im więcej tym 
lepiej dla zdezorientowanych 
niekiedy sluchaczy. Tak bylo 
tymrazem Później dołączył 
Waldemar Herczyński grając 
na łyżkach jak na kastanietach 
,i to był początek koncertowej 
„zadymy”. gdzie górę wzięły 
nastroje pełne wesołości a co 
się działo w pamięci na długo 
będzie mieszkało. Był też mini 
koncercik harmonijkowy w 
wykonaniu dwóch seniorów 
Ryszarda Maleckiego i Wal-
demara Herczyńskiego pełen 
barwy i kolorów zakończony 
melodią znanego utworu Sen 
o Poznaniu.

Ten muzyczny jam session 
dedykowany śp. Markowi po-
kazał jak muzycy i muzykanci 
podeszli do tej inicjatywy, 
zaimprowiziwanej od serca. 
Nie chodziło tutaj o wymiar 
perfekcyjnego koncertu tylko 
o przekazanie małej cząstki z 
oryginalnego zapisu nutowe-
go. Każdy kto chciał uczcić 
Jego pamięć i zagrał Mu tak 
jak mu serce dyktowało i po-
siadane umiejętności. Wzru-
szające było to, że przyszli 
zagrać Markowi nie tylko 
ci, o których pisał w samych 
superlatywach, z dominującą 
muzykologiczna puentą - taką 
w dur i moll - ale także ci o 
których tylko raz wspomniał . 
Przykre jest to, że ci o których 
pisał najczęściej nie znalezli 
godziny czasu, aby uczcić Jego 
pamięć ( a może też względy 
finansowe zadecydowały, bo 
nie otrzymaliby za to granie 
(zagranie) honorarium ? 

Zbigniew Roth
Krzysztof Wodniczak

Zdjęcia Roman Szymański

Wspomnienia, ach wspomnienia
Ostatnie spotkanie z cyklu O Muzyce przy Muzyce tym razem poświęcone pamięci zmarłego 15.08.2020r red. Marka Zaradniaka , 

dziennikarza Gazety Poznańskiej i Głosu Wielkopolskiego. Gdzie? w Jeżyckim Centrum Kultury

Kolejna edycja HOBBY poka-
zała, że rozrywka w trybie OF-
FLINE ma rację bytu w 2020 
roku. W targach wzięły udział 
aż trzy pokolenia, dzięki cze-
mu zarówno najmłodsi, jak i 
nieco starsi czerpali radość z 
możliwości spędzenia czasu z 
dala od smartfonów, telewizji 
czy komputerów. 

Uczestnicy HOBBY mieli 
okazję m.in. podziwiać ogrom-
ną wystawę z klocków LEGO 
od Stowarzyszenia Zbudujmy 
To wraz z retro zestawami od 
grupy Vintage Lego Sets. Pa-
sjonaci mogli również zagrać 
w najróżniejsze gry planszowe 
– na miejscu znajdowało się 
kilka games roomów w tym 
od znanego Festiwalu Gier 
Planszowych GRAnat. Z kolei 
miłośnicy gier fabularnych i 
bitewnych mogli wziąć udział 
w warsztatach malowania 

figurek z m.in. znanej serii 
Warhammer. 

Dodatkowo, Pawilon 3 
Międzynarodowych Targów 
Poznańskich stał się areną 
zmagań szachistów, którzy 
rozgrywali turnieje królew-
skiej gry w różnych katego-
riach. Jedną z nagród był m.in. 
Puchar Prezesa Grupy MTP. 

Organizatorzy zadbali także 
o ruch – w Strefie Sportowej 
można było m.in. nauczyć 
się jazdy na longboardzie i 
wrotkach czy też wziąć udział 
w zajęciach piłkarskich od 
Akademii Reissa.  Na targach 
znalazły się również samocho-
dy i inne pojazdy – zarówno 
w skali 1:1 jak i w miniaturze. 

Każdy fan motoryzacji mógł 
znaleźć coś dla siebie – na 
HOBBY odbyły się także za-
wody w drifcie samochodów 
zdalnie sterowanych RC.

Funda mentem Ta rgów 
HOBBY od kilkunastu lat 
jest modelarstwo, a właści-
wie to wystawa makiet od 
klubów z całej Polski oraz 

prywatnych kolekcjonerów. W 
tym roku podczas wydarzenia 
odbyła się również wystawa 
XX Mistrzostw Polski Kolei 
Modelowych, która wzbudzi-
ła ogromne zainteresowanie 
zwiedzających targi. W strefie 
znalazła się także ekspozycja 
od największych sklepów mo-
delarskich w Polsce. 

Na HOBBY znalazły się 
również warsztaty szycia, rę-
kodzieła i DIY organizowane 
przez Polską Izbę DIY. Na 
miejscu każdy mógł nauczyć 
się m.in. robić na drutach, 
tapicerować panele czy od-
nawiać siedziska w fotelach. 
Zajęcia wzbudziły ogromne 
zainteresowanie co oznacza, że 
hobby naszych babć wróciło w 
wielkim stylu. 

Co warte podkreślenia w 
ramach targów odbyła się 
konferencja „Forum Perma-
kultury” organizowana przez 
Polskie Forum Klimatyczne. 
Wydarzenie było otwarte dla 
publiczności i zgromadziło 
spore audytorium. 

To dopiero początek długiej 
listy atrakcji i punktów pro-
gramu Targów HOBBY 2020 – 
więcej informacji znajduje się 
na stronie www.targihobby.pl  

Targi HOBBY czyli z pasji się nie wyrasta
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m Leszno
Zazwyczaj sam przeprowa-
dzam wywiady, jednak czasem 
(rzadko, w próżności swojej 
powiem, że za rzadko) sam je-
stem wywiadowany. Zdarzyło 
się tak właśnie dziś. Szanowna 
redakcja TVP Poznań poprosi-
ła mnie na drugą stronę mikro-
fonu (właściwie telefonu), żeby 
porozmawiać o tak zwanych 
atrakcjach turystycznych Lesz-
na. Wystąpiłem w doskonałym 
towarzystwie pani Małgorzaty 
Gniazdowskiej z leszczyńskie-
go Muzeum Okręgowego. Kto 
miał okazję panią Małgorzatę 
spotkać, to wie, że niewiele jest 
osób, które mają tak szeroką 
wiedzę o dziejach Leszna i 
jego zabytkach, a co najważ-
niejsze potrafią tą wiedzą dzie-
lić się w pasjonujący sposób. 
Więc do wywiadu podszedłem 
na luzie, bo wszystkie trudne 
pytania wzięła na siebie...

Korciło mnie oczywiście 
strasznie, żeby namieszać, czy-
li przedstawić swoją autorską 
wizję promocyjną. Mam bo-
wiem taką, choć kiedy mówię 
o niej naszym specjalistom 
od promocji, to krzywią się 
strasznie. W sumie nie wiem 
dlaczego. Wydaje mi się, że 
hasła w stylu „Leszno: miasto, 
które podczas Potopu Szwedz-
kiego spalili Polacy” albo 
„Leszno: miasto, które wydało 
jednego z trzech najgorszych 
królów Polski” mogą wzbudzić 
zainteresowanie. Ostatecznie 
w wywiadzie skupiłem się 
na wychwalaniu Stanisława 
Leszczyńskiego jako patronie 
wszystkich teściów i rekomen-
dowaniu sportów lotniczych.

Jednak pojawiło się pytanie, 
które mocno mnie zastanowi-
ło. W którymś momencie Pan 
Redaktor z telewizji zapytał, 
czy wybudowanie obwodnicy 
nie budzi obaw, że ludzie z 
Polski i świata Leszno ominą, 
jadąc swoją drogą między Po-
znaniem i Wrocławiem. I jak 
można sprawić, że jednak tu 
zawitają i nasze piękne miasto 
obejrzą.

No faktycznie, mamy ob-
wodnicę i na dobrą sprawę 
można teraz Leszno ominąć 
szerokim łukiem, widząc je 

gdzieś na horyzoncie. Taka już 
jest uroda obwodnic: marzymy 
o nich, czekamy, dopominamy 
się, obserwujemy jak powstają 
i nie możemy się doczekać 
ukończenia. A kiedy już są 
ukończone, oddychamy z ulgą, 
bo ogromna część ruchu wyno-
si się poza miasto. A po jakimś 
czasie dociera do nas, że pies z 
kulawą nogą do nas nie zajrzy. 
Bo i po co.

Dwa tygodnie temu byłem w 
Śmiglu. To znaczy w samym 
mieście Śmiglu, w centrum, 
na Rynku i w przyległościach. 
Zdarzyło mi się to po raz 
pierwszy od chyba dziesięciu 
lat. Przez dziesięć lat Śmigiel 
omijałem jadąc do Poznania 
czy Kościana. Zresztą dobrze, 
że w Kościanie miałem jakieś 
sprawy do załatwienia, bo i 
to piękne miasto bym omi-
jał szerokim łukiem, pędząc 
przed siebie.

Niedawno oddano do użyt-
ku obwodnicę Inowrocławia. 
Swego czasu jeździłem tam-
tędy dość często po drodze do 
Torunia, zachwycając się tak 
zwaną „Ruiną”, czyli pocho-
dzącym z XII wieku romań-
skim kościołem w centrum. 
Od kiedy jest obwodnica, 
nie zajrzałem tam ani razu. 
Bo trzeba dalej, szybciej, do 
Torunia czy Gdańska.

Czy tak właśnie dzieje się 
teraz z Lesznem? Szczerze 
mówiąc nigdy tu jakiegoś 
wielkiego ruchu turystycznego 
nie mieliśmy, więc trudno za-

uważyć, czy jest on wyraźnie 
mniejszy. Ale pewnie tak jest, 
bo faktycznie jedna wielka 
droga krajowa nas omija. W 
sumie teraz, podczas remontu 
ul. Szybowników, omija nas i 
druga, skoro rekomendowany 
jest objazd przez obwodni-
cę. Wypadałoby więc może 
zastanowić się, jak skłonić 
pędzących dwupasmówką, 
żeby z niej zjechali. Zazwyczaj 
robi się to za pomocą takich 
dużych znaków drogowych, 
pokazujących najważniejsze 
atrakcje. Na ile to działa, nie 
wiem, ale jeśli ktoś jedzie 
sobie przez świat wakacyjnie i 
niespiesznie, może się na taką 
tablicę skusić.

Cóż jednak na takiej tablicy 
umieścić? Rynek z ratuszem? 
Owszem, to przepiękne miej-
sce, ale kto by się na Rynek 
z ratuszem skusił, nie mając 
o nich pojęcia? Bazylikę św. 
Mikołaja? To rzeczywiście 
perełka, choć muszę przyznać, 
że nie rozumiem pomysłu, 
żeby wyjątkowej urody ołtarz 
główny przesłaniać plandeką, 
choćby i na tej plandece św. 
Papież Polak był wydrukowa-
ny. Może Stadion Smoczyka, 
jako że światową stolicą żużla 
jesteśmy? Też nieźle, tylko 
że turysta spoza żużlowego 
świata, który zajrzy tam w 
dzień powszedni, w życiu nie 
dowie się, o co w tym sporcie 
chodzi. Zastanawiałbym się 
nad lapidarium przy kościele 
Świętego Krzyża, lotniskiem, 
kościołem św. Jana, no i może 
dzielnicą żydowską, choć tu 
podobnie jak na stadionie - 
zarówno na co dzień, jak i od 
święta trudno czegokolwiek 
się dowiedzieć wjeżdżając ot 
tak, z trasy.

Ech, była kiedyś w Lesznie 
jeszcze jedna atrakcja, która 
ściągała tu ludzi z połowy Pol-
ski, i to bez żadnych znaków. 
Ale nie ma. Za co serdecznie 
dziękuję pewnemu Panu Eu-
roposłowi, który ongiś był 
Panem Premierem i tak sobie 
wymyślił, żeby prywatyzować. 
Czego zresztą, jak się okazało 
podczas mojego wywiadu, 
wcale nie pamięta. Ale to już 
zupełnie inna historia...

przesłał St. Wierzchowiecki

Wywiadowca Jarek Adamek 
sam jest wywiadowany

W tym roku już po raz 9. 
odbywać się będzie kampania 
społeczna DOTYKAM=WY-
GRYWAM. Jak zawsze w 
październiku w całej Polsce 
ruszy akcja reCYClingu, czyli 
zbiórka biustonoszy, których 
już nie używamy, a które nadal 
są w dobrym stanie. W ubie-
głym roku w akcję włączyły się 
kancelarie prawne, przedszko-
la, sklepy spożywcze, siedziby 
redakcji, urzędy gminy, gabi-
nety ginekologiczne, szpitale 
etc. Dzięki ich zaangażowaniu 
do reCYClingu zebrana zo-
stała rekordowa ilość biusto-
noszy. Osoby indywidualne, 
grupy i instytucje chętne do 
udziału w tegorocznej zbiórce 
mogą wysłać swoje zgłosze-
nia poprzez link: https://bit.
ly/formularzDW W zamian 
za każdy oddany biustonosz 
marka Panache przekaże 20 
zł bon rabatowy na zakup no-
wego, dobrze dopasowanego 
biustonosza. Środki uzyskane 
z reCYClingu, podobnie jak 
w latach poprzednich, zostaną 
przekazane Stowarzyszeniu 
Amazonki Ruch Społeczny 
oraz Fundacji Wsparcie na 
Starcie na wsparcie walki z 
rakiem piersi. 

Głównym celem kampanii 
jest promocja zdrowia piersi 
poprzez regularne ich samo-
badanie i dbanie o nie przez 
noszenie dobrze dobranego 
biustonosza. Do zmiany zacho-
wań w obszarze profilaktyki 

namawiają ambasadorzy DO-
TYKAM=WYGRYWAM, a 
wśród nich: Beata Sadowska, 
Daria Widawska, Elżbieta Ro-
manowska, Marzena Rogalska, 
Kinga Zawodnik, Aleksandra 
Kisio, Karolina Szostak, Lidia 
Kalita, Anna Iberszer, Anna 
Męczyńska, Paulina Kozie-
jowska oraz dwóch panów: 
Qczaj i Michał Piróg. W gronie 
ambasadorek kampanii znala-
zły się także influencerki: Ola 
Nowak, Siostry ADiHD, Laura 
Ogrodowczyk, Karolina Cwa-
lina, Anna Jaworska (MumMe.
pl), Miss Polonia Karolina 
Bielawska oraz Paula Peszko.

- Osoby, którym przesła-
nie kampanii jest bliskie, w 
ubiegłym roku spontanicznie 
postanowiły zaangażować 
się w zbiórkę nieużywanych 

biustonoszy. Indywidualne i 
instytucjonalne inicjatywy, 
które kiełkowały jak grzyby po 
deszczu w różnych miejscach 
Polski, zaowocowały rekor-
dowym wynikiem zebranych 
biustonoszy. 29 699!!! W tym 
roku mamy nadzieję pobić ten 
rekord – mówi Izabela Sakuto-
va, międzynarodowy ekspert 
braffitingu, pomysłodawca 
kampanii DOTYKAM=WY-
GRYWAM. - Zachęcamy do 
włączenia się w największą 
inicjatywę reCYClingową w 
Polsce i zbieranie u siebie w 
firmie, szkole, w lokalnym 
sklepie biustonoszy, których 
już nie nosimy, a którym w 
nurcie zero waste chcemy 
nadać drugie życie. Im więcej 
uda nam się ich zebrać, tym 
więcej środków przekażemy 
na działania profilaktyczne i 
wspierające w obszarze walki 
z rakiem piersi.

Aby zostać wolontariuszem 
9 edycji kampanii DOTY-
KAM=WYGRYWAM i ode-
brać pakiet zawierający kosz 
do reCYClingu, bony rabatowe 
Panache oraz materiały edu-
kacyjne, wystarczy wypełnić 
formularz umieszczony na 
stronie: https://bit.ly/formula-
rzDW . Zbiórka biustonoszy 
odbywać się będzie od 1 do 31 
października.

Poznaj historię kampanii 
na stronie www.dotykamwy-
grywam.pl

Patrycja Sawicka-Sikora

Kampania DOTyKAM=WyGRyWAM

m Kościan
Zakończył się kolejny etap 
budowy pomieszczeń central-
nej sterylizatorni w kościań-
skim szpitalu. Jest to miejsce 
niezbędne dla prawidłowego 
funkcjonowania bloku ope-
racyjnego i całego szpitala. 
Takie miejsce dzieli się na 
strefę brudną, czystą i sterylną. 
Sterylizuje się tam m.in. narzę-
dzia chirurgiczne, materiały 
opatrunkowe oraz bieliznę 
operacyjną.

 – Realizacja tej wielomilio-
nowej inwestycji trwa od 2013 
roku. Nowoczesna i bezpiecz-
na sterylizatornia w naszym 
szpitalu powstanie przede 
wszystkim dzięki determinacji 
władz powiatu kościańskiego i 
środkom płynącym na ten cel 
z budżetu Powiatu. To ambitne 
zadanie wspierają także gminy 
naszego powiatu – wyjaśnia 
Wojciech Maćkowiak, dyrek-
tor Samodzielnego Publiczne-
go Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Kościanie. 

Centralna sterylizatornia w 

szpitalu będzie miała ponad 
400 metrów kwadratowych. 
W ramach zakończonego trze-
ciego etapu prac budowlano 
– instalatorskich zainstalo-
wano wszystkie niezbędne w 
tym specjalistycznym dziale 
systemy. Powiat Kościański 
przeznaczył na to zadanie w 
tym roku 300 tys. złotych. – 
Ostatni etap, który poprzedzi 
uruchomienie centralnej stery-
lizatorni będzie polegał na jej 
wyposażeniu, przede wszyst-
kim w drodze przetargowej 

kupimy nowy sterylizator i 
myjkę. Są to urządzenia naj-
wyższej klasy, które zabezpie-
czą działania szpitala – mówi 
W. Maćkowiak.

Koszty wyposażenia steryli-
zatorni to prawie 400 tys. zło-
tych. Część z tej kwoty pokryją 
środki gmin. Gmina Kościan 
przeznaczyła kwotę 100 tys. 
złotych, a Gmina Czempiń 50 
tys. złotych. Pozostałe wydatki 
zostaną sfinansowane z budże-
tu Powiatu Kościańskiego. 

BARTOSZ JANKOWSKI

Budżet szpitala w Kościanie 
w pierwszych dniach sierpnia 
wzbogacił się o kwotę po-
nad 17 tysięcy złotych. Tym 
razem wsparcia szpitalowi 
udzielili udziałowcy Banku 
Spółdzielczego w Kościanie, 
którzy na zebraniu przedsta-
wicieli banku podjęli uchwałę 
o rezygnacji z dywidendy i 
przekazaniu tych środków na 
wsparcie SP ZOZ w Kościa-
nie. Podkreślić należy, iż jest 
to już kolejna w tym roku 
pomoc udzielona szpitalowi. 
W kwietniu Bank Spół-
dzielczy przeznaczył kwotę 
niespełna 9 tys. złotych, 
która została przeznaczona 

na zakup zestawu do prze-
taczania leków tzw. pompy 
infuzyjnej. Zakupiony sprzęt 
od kilku miesięcy służy pa-
cjentom Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego.

- Jesteśmy w stałym kon-
takcie z dyrektorem szpitala, 
znamy ogromne potrzeby 
sprzętowe, wiemy z jakimi 
problemami boryka się opieka 
zdrowotna w trudnym okresie 
epidemii. Staramy się, w miarę 
naszych możliwości, wspierać 
działania kościańskiego szpi-
tala – podkreśla Radosław 
Grygier – prezes Zarządu 
Banku Spółdzielczego w Ko-
ścianie.

Otrzymane teraz wsparcie 
finansowe szpital przeznaczy 
na zakup aparatu usg.

- Jeszcze w tym roku planu-
jemy zakup specjalistycznego 
aparatu usg dla Oddziału In-
tensywnej Terapii z możli-
wością jego wykorzystania w 
obszarze Bloku Operacyjnego. 
Dziękujemy Zarządowi, ak-
cjonariuszom oraz wszystkim 
pracownikom banku za kolejną 
inicjatywę wsparcia naszych 
działań. Dziękujemy za wy-
kazywane zainteresowanie 
problemami naszego szpitala – 
dodaje Wojciech Maćkowiak - 
dyrektor SP ZOZ w Kościanie.

BARTOSZ JANKOWSKI

Sterylizatornia w szpitalu

Bank Spółdzielczy w Kościanie 
wspiera szpital

m Śmigiel
W rocznicę wybuchu II 
Wojny Światowej burmistrz 
Śmigla Małgorzata Adam-
czak wraz z samorządow-
cami w osobach zastępcy 
burmistrza Śmigla, przewod-
niczącego Rady Miejskiej 
Śmigla oraz wicedyrektora 
Centrum Kultury w Śmiglu 
złożyła wiązanki kwiatów i 
znicze w miejscach pamięci: 
przy tablicy upamiętniającej 
masowe egzekucje na śmi-
gielskim rynku, grobie osób 
rozstrzelanych na cmenta-
rzu oraz pod pamiątkowym 
obeliskiem przy lapidarium 
żydowskim.

Władze samorządowe za-
mówiły także Mszę Św. w 
intencji Ojczyzny oraz miesz-
kańców poległych w czasie II 
Wojny Światowej. Euchary-
stia odbędzie się o godzinie 
18:00 w kościele farnym w 
Śmiglu. Wieczorem, o 21:00 
śmigielskie Centrum Kultury 
zaprasza do amfiteatru, gdzie 
odbędzie się seans plenerowy 
filmu „Wolne Miasto”.

Anna Jurga

Rocznica wybuchu II Wojny Światowej
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Pod tym hasłem ulicami 
stolicy przejdzie tegoroczny 
Marsz dla Życia i Rodziny. 
Zapraszam i zachęcam 
Państwa do uczestnictwa 
– niech będzie to nasza 
odpowiedź na nasilające się 
ataki na rodzinę oraz pod-
stawowe wartości i zasady 
obowiązujące w naszym 
społeczeństwie.

Okres młodzieńczego buntu 
często wiąże się – zwłaszcza 
wśród młodzieży z miast – z 
przynależnością do jakiejś 
subkultury. Kiedy byłem w 
szkole średniej łączyło się to 
z określonym rodzajem mu-
zyki i ubioru. I tak np. lubiący 
cięższe brzmienia nosili czarne 
koszulki i „glany”, a fani rapu 
luźne bluzy i nisko opuszczone 
spodnie.

A dziś? Znajomy opowiadał, 
że ma dwoje dzieci w szkole 
średniej. W klasie córki trzy 
koleżanki obnoszą się jako les-
bijki i dwie jako osoby apłcio-
we („czy jakoś tak”, mówił). W 
klasie syna czterech kolegów 
określa się homoseksualista-
mi, a dwóch z nich spotyka 
się z dużo starszymi od siebie.

Nie łudźmy się – dziś for-
mą młodzieńczego buntu jest 
sympatia dla ideologii LGBT, 
a nawet „bycie LGBT”. Proszę 
się przejść ulicami Warszawy 
– chłopcy z makijażem na 
twarzy, dziewczyny z torbami 
w pstrokatych, pseudo-tęczo-
wych barwach. Konkluzja jest 
paradoksalna i porażająca – 
młodzież sympatyzuje z tymi, 

którzy chcą ich bezwzględnie 
zdemoralizować i wykorzy-
stać.

Ideologia LGBT już prze-
niknęła do wielu polskich ro-
dzin. Dzieci są wychowywane 
według lewicowego, materia-
listycznego i permisywnego 
modelu wartości. Ilustracja: 
słyszałem o tym, że wycho-
wawczyni „przyłapała” dwóch 
uczniów w bardzo dwuznacz-
nej sytuacji. Kiedy powiado-
miła o tym rodziców, jeden z 
nich powiedział, że „jeśli się 
zabezpieczali, to ok”...

W niedawnym wywiadzie 
Michał Sz., znany szerzej jako 
Margot (pseudo-celebryta jest 
zapraszany do mediów, sic!), 
powiedział, że jednym z głów-
nych celów jego organizacji 
jest zniszczenie tradycyjnej 
polskiej rodziny „jako głów-
nego źródła przemocy”… To 
jasno pokazuje, że dzisiejsza 
młodzież potrzebuje odnowić 
w sobie obraz rodziny. Potrze-
buje widzieć święte rodziny. 
Potrzebuje widzieć ich piękno. 
Potrzebuje widzieć szczęśliwe 
dzieci. Potrzebuje jasnego i 
jednoznacznego świadectwa.

Dlatego właśnie zapraszam 
i zachęcam Państwa do wzię-
cia udziału w warszawskim 
Marszu dla Życia i Rodziny 20 
września br. (ruszamy o godz. 
12.00 z Placu Zamkowego) i 
wsparcia tego wydarzenia. 

Św. Jan Paweł II pisał w 
Familiaris Constortio, że „ro-
dzina jest przedmiotem ataków 
ze strony licznych sił, które 
chciałyby ją zniszczyć lub 

przynajmniej zniekształcić”. 
Jak widać jego słowa nie stra-
ciły na swojej aktualności, a 
nawet śmiało można powie-
dzieć, że ataki przybrały na 
intensywności.

Dlatego musimy tam być, 
musimy pokazać, że nie damy 
tym ideologicznym napastni-
kom zniszczyć naszych rodzin. 
Tegoroczny Marsz dla Życia i 
Rodziny będzie miał więc wy-
miar sprzeciwu wobec agresji 
tych, którzy:

a atakują wartości chrze-
ścijańskie;

akontestują prawo do życia 
od poczęcia, prawo naturalne 
czy prawo do wychowywania 
dzieci w zgodzie z przekona-
niami rodziców;

adopuszczają się aktów 
wandalizmu oraz agresji fi-
zycznej.

Bo przypomnę, że tylko w 
tym roku aktywiści LGBT:

a atakowali prof. Ewę Bu-
dzyńską i prof. Aleksandra 
Nalaskowskiego, wywierając 

przy tym agresywną presję na 
całe środowisko akademickie;

a sprofanowal i f igurę 
Chrystusa, św. Jana Pawła 
II i znieważyli wiele innych 
pomników polskich bohaterów 
narodowych;

a dopuścili się nieuzasad-
nionej agresji wobec policji.

Ze względu na te incydenty, 
podczas Marszu dla Życia i 
Rodziny będziemy również 
apelować do władz o noweli-
zację przepisów prawnych i 
zapobieganie profanacjom i 
znieważeniom symboli religij-
nych i narodowych.  

 Aby odeprzeć tę ideolo-
giczną nawałnicę, musimy 
być odważni i gotowi do dzia-
łania. Musimy tym marszem 
pokazać, że Polska rodziną 
stoi, że będziemy wspólnie 
bronić polskich rodzin przed 
demoralizującą infiltracją i 
zniszczeniem.

Zapewne zdają sobie Pań-
stwo sprawę, że organiza-
cja marszu to bardzo duże 

przedsięwzięcie logistyczne. 
Wymaga ono dużo pracy po-
szczególnych członków zespo-
łu Centrum Życia i Rodziny, a 
także wiąże się z konkretnymi 
kosztami finansowymi. Koszt 
samego nagłośnienia wyniesie 
około 10 000 zł, a do tego do-
chodzą wydatki na różnorakie 
wydruki: transparenty, plakaty 
i emblematy.

Dlatego bardzo proszę Pań-
stwa o wsparcie organizacji 
Marszu dla Życia i Rodziny 
datkiem 30 zł, 60 zł, 100 zł 
lub inną kwotą, jaką uznają 
Państwo za słuszną.

Zdaję sobie sprawę, że wielu 
z Państwa aktywiści LGBT 
swoimi wybrykami zepsuli 
wakacje. Bo w mediach na 
okrągło mieszały się dewiacja 
z dyskryminacją, miłość z ide-
ologią, normalność z prawami 
ludzi, wandalizm z manifesto-
waniem, wzbudzając zafraso-
wanie, a nawet lęk o przyszłość 
Narodu. I wszędzie te ohydne 
pseudo-tęczowe flagi.

Nie dziwię się, że wielu chce 
się trzymać od tego z daleka. 
Ale wiem, że aktywiści chcą 
nas zmęczyć, byśmy ostatecz-
nie ulegli ich roszczeniom. A 
na to nie możemy pozwolić.

Marsz dla Życia i Rodziny 
od kilkunastu lat jest wyrazem 
wartości, jaką Polacy widzą 
w rodzinie, małżeństwie oraz 
polskich tradycjach patrio-
tycznych i kulturowych. Pod-
kreślanie tego jest szczególnie 
ważne w czasach, gdy wrogie 
rodzinie siły chcą ją zniszczyć 
lub wypaczyć. Jest to szczegól-

nie ważne w Warszawie, która 
jest areną tego starcia.

Ostatnie tygodnie ewident-
nie pokazały, że lewackie 
bojówki nie stronią od naj-
bardziej obrzydliwych metod 
działania: agresji, pomówień, 
szargania symboli. Dlatego 
tak porażające jest, jak wiele 
osób ulega ich propagandzie. 
Trudno zrozumieć, że wśród 
udzielających im wsparcia są 
nawet liberalni księża.

Dziś, jak nigdy, konieczne 
jest zaangażowanie każdego z 
nas w obronę podstaw naszej 
kultury. W każdym środo-
wisku, na każdej możliwej 
płaszczyźnie. W pracy, przy 
rodzinnym stole, wśród zna-
jomych – wszędzie musimy 
bronić naszych wartości. Te 
wartości – skodyfikowane w 
normy – chronią bowiem na-
sze podstawowe prawa. Tym 
bardziej nie możemy odpuścić 
przestrzeni publicznej.

Nie łudźmy się – jeśli dziś 
cofniemy się przed ofensy-
wą agresorów spod tęczowej 
flagi, możemy zapomnieć o 
społeczeństwie, w którym 
rodzina cieszy się szacun-
kiem, autonomią, w którym 
wychowuje się dzieci zgodnie 
z własnymi przekonaniami. 
Bierność oznacza kapitulację. 
Oznacza, że zgadzamy się, by 
to oni wychowali i edukowali 
nasze dzieci. By ich poglądy 
określały normy społeczne. 
By oni definiowali, czym jest 
rodzina, małżeństwo, płeć…

Paweł Ozdoba
Prezes Centrum Życia i Rodziny

Wspólnie brońmy rodziny

„Potrzeba długotrwałych 
środków przeciwko ciągłym 
i pieniącym się niegodziwo-
ściom nie po to, aby ustały, 
lecz by nie odniosły zwycię-
stwa” 

 Lucjusz Anneusz  Seneka 

Przewodniczący XVI  wydz. 
Karnego SSO   w  Poznaniu  
Piotr  (*)   podał   fałszy-
wą   informację  o    wyroku   
Sądu  Apelacyjnego I  w  
sprawie  II A Ka 247/11     z  
dnia   20 12 2011  zgodnie  z  
zaleceniem   grupy  przestęp-
czej  przesyłając  do  Kra-
jowego  Rejestru  Karnego  
oraz  rozsyłając  informacje   
do  Prokuratur  Rejonowych  
, że   byłem  karany. 

SSR   Joanna  (*)   w  
Grodzisku  Wlkp. (aktualnie  
SSO  w  Poznaniu)  wyda-
jąc   wyrok  II K  122/06    
skazała  mnie   na  dwa lata  
bezwzględnego  więzienia    
za  wypłatę  należnego  i  
zaległego   wynagrodzenia   
z  mojej  Spółki ,   fałszu-
jąc    protokół  z  rozprawy   
dopisując   pod  moją  nie-
obecność   12   linijek  treści 
.   Zgodnie  z  zaleceniem  
Prokuratora  i  Sądu   zosta-
łem  skierowany  na  badania   
do  „psychuszki ”?   Po  paru  
miesiącach  po  wydanym  
wyroku  Pani  Sędzia w na-
grodę   została  awansowana      
na  Zastępcę  Przewodniczą-
cego  XVI  wydz. Karnego 
SSO   w  Poznaniu  

Sędziowie   i  referendarze  
Sądu  Rejonowego   Poznań   
Nowe Miasto   Wilda   KSH  
w  Poznaniu   nie  respekto-
wali   przez  13  lat   obo-
wiązujące  prawa   art. 382 
§ 2   w  zw.  z  art.  390 § K 
1 i 4 KSH  , umożliwiając    
Zarządowi   na  dokonanie  

przestępstw  na  szkodę    
Spółki  Rakpol-Jacquot-Pol-
ska   SA w  wysokości  ponad   
6   mil  zł  .
 Byłem    świadkiem  gdy  
wspólnik    Józef (*)   godzinę  
przed  rozprawą    w  sprawie   
IX GC  69/09   złożył  „wizy-
tę”   w  pokoju  sędziowskim  
Pani  Sędzi  Marii (*)  Sądu   
Okręgowego  w Poznaniu  .  
Na    rozprawie    Pani sędzia  
„waliła  głupa”  pieniąc  się  
ze  złości   zaprzeczała ,   że  
go    widziała   zapomniała  
rozpoznać   mojego  wniosku  
dowodowego ,  równocześnie  
umarzając  sprawę . Takich  
różnych   zdarzeń  i  sytuacji   
było  wiele    przez  14  lat  
moich przykrych    „przygód” 
z  wymiarem  sprawiedliwo-
ści . 
    
SSR Poznań  Stare  Miasto   
Anna  (*)    jako  podwładna   
w/w  sędziów        rozpatrując  
moje  zażalenie    na  umorze-
nie    sprawy   PR. I Ds. 2109   
Prokuratury   Stare  Miasto   
w  Poznaniu   zawiadomienie  
o  popełnionych  przestęp-
stwach   w/w  sędziów  w  
dniu  27 09 2019    wydając   
postanowienie  w  sprawie  
III Kp. 104 /19   używając   
retoryki  adwokackiej   po-
trafiła   wszystkie    moje  za-
rzuty   pięknie  wytłumaczyć  
nie  dopatrując  się   żadnych  
przestępstw  zgodnie   z   
zasadą    „ przecież   nic  się   
nie  stało. ”

Przez   siedem lat  by-
łem  fałszywie  oskarżany      
przez  moich  wspólników 
,  o  kradzież  należnego i  
zaległego  wynagrodzenia   
ze  Spółki ,  którą   założy-
łem  i  żyrowałem wszystkie  
kredyty dla  spółki  moim 
i żony   majątkiem .   Po   

7  latach   procesów  Sąd 
Apelacyjny   umorzył  sprawę    
stwierdzając   cyt : „ oskar-
żony  pieniędzy  nie  ukradł  
ani  nie  przywłaszczył  a  w  
posiadanie    czeku  wszedł  
legalnie ” ( str . 29  uzasad-
nienia   wyroku )  oskarży-
cielem   był Przemysław (*) 
asesor Prokurator    Prokura-
tury Rejonowej  Stare  Miasto  
w  Poznaniu  ,  aktualnie  z  
powołania     zwierzchników  
z  Prokuratury  Okręgowej  
został   szefem   Prokuratury  
Rejonowej    w  Grodzisku  
Wlkp   „pilnując   moich  
spraw”    i rozpatrując moje     
zawiadomienia  o   przestęp-
stwach  na  kwoty  milio-
nowe  popełnionych  przez   
wspólników  na  szkodę   
Skarbu   Państwa ,  moją  i 

Spółki  ( m.  in.  korupcji  i  
prania  brudnych  pieniędzy 
)    potwierdzonych dziesiąt-
kami    dowodów   zeznań  
światków  wszystkie  zostały   
umorzone przez  prokuratury  
i  sądy .  

W  wyniku   interpelacji  
poselskiej   Pana  Marszałka   
śp.  Kornela  Morawieckie-
go   i  Fundacji  Lex Nostra  
Prokurator  Krajowy    Pan 
Bogdan   Święczkowski   
nakazał  Prokuraturom  
od  nowa     rozpoznać   26  
moich  zawiadomień  o  po-
pełnionych  przestępstwach   
przez   Zarządy  i  wspól-
ników   Spółek  Rakpol ,  
które  zostały  umorzone  bez  
uwzględnienia  składanych  
dowodów ..  Przesłuchujący  

mnie  prokuratorzy   trakto-
wali  mnie   jak   ewentualne-
go przestępcę .

Niestety   w  dalszym  ciągu   
rozpatrujące  te   26  spraw  
Prokurator Okręgowy  w  
Zielonej  Górze  Daria 
(*)  nie  wykonała  poleceń  
Prokuratora   Krajowego  
ani  Sądu   Rejonowego  w  
Grodzisku  Wlkp.   umorzyła  
postępowanie   w  sprawie  
PO IV 13 . 2019 , popełniając  
te  same  błędy  co  poprzed-
ni  Prokuratorzy ,  a  Sędzia  
Joanna (*)   Sądu  Rejonowe-
go    w  Kościanie   rozpatru-
jąc   moje  zażalenie na  te  
postanowienie    w  sprawie  
II Kp.  26.20,  nie wnikając  
w  szczegóły  „przyklepała  
sprawę”  po  myśli  Proku-
ratora .   

Od  paru  lat  trwa  postę-
powanie  prokuratorskie  w  
sprawie   zakupu  za  łapów-
kę  (70 000 zł – Józef *)   3 
ha  działki budowlanej  nad 
morzem bałtyckim  za 13 
zł/m2  i  sprzedanej  za  tą  
samą  cenę  nie legalnie 
-  bez   uchwały   ZWZA  ( 
Urząd   Skarbowy  w  Ko-
łobrzegu -   aktualna  cena  
w  roku   2007  to   199 zł/
m2 )  Sprawę   rozpoznawa-
ły    3  Prokuratury   ostatnio  
Prokuratura  w  Wschowie  
Prokurator  Monika  (*)  od-
mówiła  wszczęcia śledztwa  
a  Sąd Rejonowy   Sędzia  
Anna   (*) w  Koszalinie  
„przyklepał” postanowienie   
Prokuratury .

W  efekcie  mam  zniszczo-
nych   14  lat  życia,  które   
mogłem   przeznaczyć  dla   
dobra  rodziny  i   kraju ,    je-
stem okradziony  z   majątku 
, pozbawiony zdrowia .

Sprawy  się  toczą  od  nowa   
, prokuratorzy   i  sędzio-
wie   „  dalej walą głupa”  a  
ostatnio  przy   tzw.  „ dobrej   
zmianie ”   daje  się   odczuć   
realizację   „ złotej  myśl”   
Pani  sędzi  Ireny  Kamiń-
skiej   cyt :  „będę  szczera  ja  
pragnę  zemsty ”    -  tą  „ze-
mstę”  odczuwają  niektórzy  
podsądni   --   przecież  nic  
się  nie  stało . (sic?!) 

UKŁADY  ,   KASTA   , 
UKŁADY  - i  nic  nie  
zrobisz ??? !!!!   wszyscy  
wiedzą , że   większość  
Sędziów   pracuje  uczciwe  
ale   mimo  tego    reforma  
wymiaru  sprawiedliwości    
jest  konieczna  by  wyzbyć  
się   „czarnych  owiec” ,  
które  psują  opinie    całemu   
Wymiarowi  Sprawiedliwości  
(sami  się  wybierać  i  sami  
siebie  sądzić  - „ma  być  jak  
było” !!!!!!! 

Stanisław  Mączkowski

(*) – osoby  „prawnie” 
nietykalne

P.S.   większość  forowiczów  
fb oczekiwało  na  odpowiedź  
„dobrego  Józia”  -  niestety   
też  się  zawiodłem 

Kto zła nie karze, każe je 
czynić

Leonardo da Vinci

Potrzeba  długotrwałych  
środków    przeciwko  cią-
głym  i  pieniących  się    nie-
godziwościom    , nie  po to , 
żeby    ustały,  lecz   by  nie  
odniosły  zwycięstwa .

Lucjusz  Anneusz  Seneka 

*nie  wolno  wymieniać  
nazwiska 

Ślepa sprawiedliwość

Rys.Artur Żukow



Str. 12 POWIATY-GMINY
16 września 2020

Jaka jest historia 
Spółdzielni Mieszkaniowej?
Jako kierownik Spółdzielni ob-
jąłem to stanowisko 19 lat temu 
obejmując schedę po byłym 
Zarządzie z zadłużeniem około 
350 tysięcy złotych. Wówczas 
zarząd i niektórzy członkowie 
Rady rozważali aby Spółdziel-
nie oddać w stan likwidacji. 
Więc prowadząc działalność 
bieżącą jeszcze musieliśmy 
spłacać dług. Był taki moment, 
że trzech komorników doma-
gało się pieniędzy m.in. za olej 
opałowy i wiele innych rzeczy. 
Z początku częściowo żeśmy 
spłacali. Skończyło się to dla 
nas nieszczęśliwie, ponieważ 
zaniedbaliśmy spłatę składek 
do ZUS-u. Obecnie ponosimy 
tego konsekwencje. 

Czy były robione 
remonty bloków?
Porobiliśmy wszystkie, ko-
miny oraz powymienialiśmy 
okna na klatkach schodowych. 
Nową papę termozgrzewalną. 
Część pionów sanitarnych 
oraz ciepłej i zimnej wody. 
Zakupiliśmy 3 nowe wymien-
niki ciepłej wody. Na jednym 
bloku nowe drzwi do klatek 
schodowych oraz instalację 
odgromową

W dwóch blokach wymie-
niliśmy instalację oświetlenia 
piwnic. Zakupiliśmy dwa kotły 
gazowe. Adoptowaliśmy na 
pomieszczenia biurowe byłą 
kotłownię

Chcę  dodać jeszcze , że 
mamy  bloki w Jabłonnie. 
Nie ukrywam  że mieszkańcy  
bloków  w Jabłonnie zacią-
gnęli kredyt termomoderni-
zacyjny wraz z premią. Mają 
podniesione stawki funduszu 
remontowego. Od kilku lat 
namawiam mieszkańców na 
ulicy Cmentarnej żeby założyli 
wspólnoty mieszkaniowe bo w 
myśl prawa oni są wspólnotą 
mieszkaniową tylko nie doko-
nali rejestracji i nie wybrali za-
rządu oraz komisji rewizyjnej. 
Według prawa tak powinno 
być, ponieważ obecnie jest 
tak,że wyrażają z sąsiadem 
zgodę na odcięcie systemu 
centralnego ogrzewania co 
moim zdaniem jest nieprawnie. 
Pozwala to na  niepłacenie 
wielu elementów związanych 
z ogrzewaniem i instalacją 
grzewczą.

Co z funduszem 
remontowym?
Fundusz remontowy general-
nie jest płacony. Jedynie bloki 
1 i 2 nie płacą do spółdzielni 
i zbierają sami wewnętrznie. 
Przestali płacić jedni od roku a 
drudzy od pół roku. W związ-
ku z tym nie robimy żadnych 
remontów. Jest też pewien pro-
blem stary kiedy mieszkania  
należały do Kombinatu PGR 
Rakoniewice. Nie wszyscy 
mieszkańcy byli pracownika-

mi PGR więc musieli wpłacić 
kaucję do Kombinatu. Gdy 
powstała Spółdzielnia to tą ka-
ucję musiała oddać mieszkań-
com i to jeszcze z waloryzacją. 
Nieraz na zebraniu przekony-
wałem mieszkańców aby two-
rzyli wspólnoty mieszkaniowe 
i zakładali swoje rachunki 
bankowe. My jako spółdzielnia 
będziemy dostarczać ciepło. 
Mimo tej propozycji nikt z 
mieszkańców nie wyraził na 
to zgody.

Co z tym gazem bizneso-
wym? Przecież nikt z tych 
mieszkańców nie prowadził 
biznesu.
Od stycznia 2019 roku jest 
niewyjaśniona sprawa do-
tycząca gazu biznesowego 
a Polskie Górnictwo i Ga-
zownictwo w Poznaniu po-
traktowało Spółdzielnię jako 
odbiorcę biznesowego. Wtedy 
tłumaczono mi , że odbiorca 
biznesowy jest wtedy kiedy 
przekracza rocznie 10 tysięcy 
m3 gazu. W tym momen-
cie  nie mieliśmy wyjścia, 
ponieważ naszego systemu 
grzewczego nie mogliśmy 
przerobić w krótkim czasie. 
Trzy miesiące temu wysła-
liśmy dokumenty z prośbą 
Spółdzielni z wyjaśnieniem, 

że nie jesteśmy odbiorcą biz-
nesowym. To był duży błąd 
ze strony Gazowni, ponieważ 
my dostarczamy tylko ciepło i 
ciepłą wodę użytkową do 77-
miu gospodarstw domowych 
zabezpieczając potrzeby so-
cjalno-bytowe mieszkańców. 
Muszę jeszcze dodać, że 
Spółdzielnia musiała zapłacić 
50 tysięcy kaucji za ten gaz. 
Okazało się, że ten gaz w ska-
li roku przekroczył granice 10 
tysięcy m 3. Jednak przepisy 
w kilka miesięcy później się 
zmieniły i pozwolono nam 
złożyć wniosek o zmianę ta-
ryfy i w najbliższych  dniach  
będziemy traktowani jako 
odbiorca indywidualny i gaz 
będzie tańszy. Od 1-go sierp-
nia biegnie umowa w której 
nastąpią korekty dotyczące 
cen. Prawdopodobnie będzie 
to kwota , która pozwoli 
uregulować częściowo za-
ległości. Jak wiem to trzy 
gospodarstwa domowe zakła-
dają sobie gaz bez zezwolenia 
Spółdzielni i takiej zgody nie 
będą mieć. Mieszkańcy  jeden 
drugiemu podpisuje zgodę 
przychodzą do mnie, że mam 
coś z tym zrobić. Jest to dzia-
łanie bezprawne. Jest jeszcze 

ogrzewanie pralni i suszarni. 
Przez lokale mieszkańców, 
którzy założyli gaz biegną 
rury ogrzewania spółdzielcze-
go, które  ogrzewają te lokale 
w pewnym stopniu. Teraz bez 
zgody pozostałych mieszkań-
ców nie mogę w tej sprawie 
wystąpić do sądu. 

Co na tą samowolę mówią 
członkowie Zarządu?
Są panowie Sławomir Palicki 
oraz Stanisław Cichy. Był 
także Kazimierz Piątek, ale ze 
względu na stan zdrowia zre-
zygnował. Zarząd na tą sytu-
ację jest bezradny. Organizuje 
co roku Walne zgromadzenie 
i mam protokół z tych zebrań. 
W ubiegłym roku oprócz tego 
zebrania było jeszcze kilka na 
których było obecnych sporo 
osób. Na walnych zebraniach 
były wybory nowego Zarządu 
i z tych zebrań są dokumenty 
które są zachowane w księ-
gowości.

Mieszkańcy twierdzą, że od 
czterech lat płacą za śmieci, 
a przecież mogą płacić bez-
pośrednio do „Selektu”
Co do śmieci to oddałbym tą 

zbiórkę śmieci w ich ręce, ale 
nie ma takiej możliwości. W 
budynkach wielolokalowych 
i Spółdzielniach może być 
tylko zbiórka wspólna. Nie 
jest to dla nas korzystne i 
chętnie byśmy to oddali w ręce 
mieszkańców. Żeby prowadzić 
segregację śmieci musi być 
kubeł do śmieci, osobno we 
worku szkło w drugim papier 
a w trzecim plastyk. Te worki 
trzeba gdzieś przetrzymywać. 
Możliwość jest w garażu ale 
nie wszyscy mają garaż lub  
budynek gospodarczy.

Jak wygląda sytuacja 
na dzień dzisiejszy z zadłu-
żeniem Spółdzielni/
Na dzień dzisiejszy kończymy 
spłacać dług w ZUS i za dwa 
miesiące będzie spłacony. 
Jest to kwota w granicach 30 
tysięcy złotych i pozostanie 
nam dług za śmieci do firmy 
„Selekt”. Niestety nie wszyscy 
mieszkańcy reagują na nasze 
pisma o obowiązkowej spłacie 
za śmieci. Do 14 osób wysła-
liśmy wezwania do zapłaty i 
w tym jedna osoba otrzyma 
poprzez naszego adwokata 
sprawę do sądu

Rozumiem , że Spółdzielnia 
ma za swoich członków za-
płacić za śmieci do „Selek-
tu” i się zadłuża
Jest to duża już zaległość około 
200 tysięcy. Rzecz polega na 
tym, że nie mamy takiego 
przywileju jak „Selekt”, który 
nie musi iść do sądu tylko 
wysyła windykatora a my 
najpierw musimy skierować 
sprawę do sądu. Mamy osobę 
w Rakoniewicach, która ma 
6 tysięcy długu. Rekordzistą 
jest osoba z Jabłonny, która 
ma 18 tysięcy złotych. Ponadto 
jest kilka osób z mniejszym 
zadłużeniem.

Może kilka zdań jeszcze 
o gazie biznesowym jako 
uzupełnienie tego co już 
pan powiedział.
Jeżeli chodzi o ogrzewanie to 
mieszkańcy obecnie płacą  w 
zależności od od ilości me-
trów kwadratowych wszyst-
kich pomieszczeń. Stawka 
została ustalona na poziomie 
5,40 złotych i obowiązuje 
przez wszystkie miesiące w 
roku taką samą kwotę. Oprócz 
tego dochodzą 24 złote za 
ogrzewanie wody. Kilka dni 
temu byłem w PG.NiG. w Po-
znaniu w celu porozumienia 
co do ceny gazu biznesowego. 
W związku z tym mam dobrą 
informację dla mieszkańców. 
Otrzymaliśmy od 1 sierpnia 
bardzo obniżoną cenę gazu, 
czyli będą obniżki za dostar-
czanie ciepła i wody użytko-
wej w sumie około 1  złotego 
od metra kwadratowego.

Jest zarzut ze strony miesz-
kańców , że Zarząd 
i kierownik sami sobie usta-
lają pensję. 
Zgodnie z ustawą RODO ta-
kich danych się nie publikuje, 
lecz jeżeli chodzi o moją pen-
sję to mogę poinformować, 
że otrzymuję stałe wynagro-
dzenie w granicach jednego 
tysiąca złotych netto. Jest to 
wynagrodzenie na pół etatu. 
Natomiast członkowie Zarządu  
nie pobierają żadnych pensji 
ani premii bo są  to funkcję 
społeczne. Do mojego zakresu 

działalności należą Rako-
niewice,  Józefin i Jabłonna. 
Księgowa   przeszła na eme-
ryturę. Przyjeżdża tylko raz 
w tygodniu aby skompletować 
dokumenty. 

Kto jest właścicielem 
kotłowni?
Kotłownia należy do Spół-

dzielni Mieszkaniowej w 
Rakoniewicach i są na to 
odpowiednie dokumenty. Ko-
tłownia jest generalnie bez 
obsługi, ponieważ mamy 
podpisaną umowę z firmą 
serwisową „ ledox” z Leszna 
i praktycznie wchodzimy do 
kotłowni aby sprawdzić pracę 
kotłów.

Problemem a nawet utra-
pieniem jest otoczenie tere-
nu bloków- brak chodników 
i zaniedbana zieleń. 
Całe otoczenie bloków wraz 
z drogą, chodnikami i zie-
lenią należy do KOWR w 
Poznaniu. Od pewnego czasu 
są prowadzone rozmowy do-
tyczące przekazania gruntów 
na rzecz Gminy Rakoniewice. 
Natomiast działki, które są w 
posiadaniu mieszkańców po 
2,5 ara należą również do 
KOWR. Jest to teren około 
trzech hektarów. Częściowo 
mieszkańcy użytkują dział-
ki na warzywa i rekreację. 
Moje zdanie jest takie, że te 
działki powinny być sprze-
dane wraz z mieszkaniami 
nabywcom. Jeżeli chodzi o 
otoczenie bloków    zwró-
cić się musimy do Gminy 
z pismem aby to otoczenie 
Gmina wykupiła od KOWR i 
wykonała chodniki, parkingi 
i zagospodarowała zieleńce 
oraz plac zabaw. Wiem że 
KOWR częściowo też dyspo-
nuje środkami finansowymi 
aby wesprzeć Gminę. Moim 
zdaniem najważniejszą spra-
wą jest wykonanie instalacji 
deszczowej, ponieważ przy 
opadach deszczu piwnice są 
zalewane i zaczyna pokazy-
wać się  wilgoć na ścianach.

Pytanie końcowe a miano-
wicie: kiedy  pan planuje 
walne zebranie aby się 
rozliczyć z kosztów?
W najbliższym czasie od-
będzie się walne zebranie 
członków Spółdzielni. Pla-
nuje na końcówkę września. 
Chcę na tym zebraniu 
przekazać oficjalnie już 
dokumentem mniejsze ceny 
gazu. Natomiast w ciągu 

dwóch lat Spółdzielnia spła-
ci zadłużenie za odpady do 
„Selektu”. 

P.S. od Redakcji:
Dlaczego mieszkańcy bloków 
przez 20 lat nie wybrali in-
nego kierownika Spółdzielni? 
Czyżby chcieli tymi atakami 
uspokoić swoje sumienia?

Kierownik przyjął zadłużoną Spółdzielnie 
Mieszkaniową

Z kierownikiem Spółdzielni Mieszkaniowej w Rakoniewicach Jarosławem Piętką rozmawia Franciszek Gwardzik
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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.

Co do śmieci to oddał-
bym tą zbiórkę śmieci 
w ich ręce, ale nie ma 
takiej możliwości.

„
Mamy osobę w Rakoniewicach, która ma 6 ty-
sięcy długu. Rekordzistą jest osoba z Jabłonny, 
która ma 18 tysięcy złotych. Ponadto jest kilka 
osób z mniejszym zadłużeniem.

„
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W ostatnią sobotę sierpnia 
mieliśmy okazję podziwiać 
show Cezarego Pazury. Wy-
stąpił na dziedzińcu Rako-
niewickiego Ośrodka Kultury 
ze swoim nowym programem 
kabaretowym, który rozbawił 
Mieszkańców Gminy Rako-
niewice do łez.

Dziękujemy za liczne przy-
bycie i zapraszamy na inne 
wydarzenia organizowane 
przez Rakoniewicki Ośrodek 
Kultury.

http://rokrakoniewice.pl/
aktualnosci/7473/cezary-pa-
zura-w-rakoniewicach/

zdjęcia i tekst – ROK

Kabaret Cezarego Pazury

W dniach od 10 do 13 sierpnia 
br. Gminna Biblioteka Publicz-
na w Rakoniewicach przygoto-
wała wakacyjne spotkania dla 
dzieci pod hasłem „Na Dzikim 
Zachodzie”. Z propozycji sko-
rzystały dzieci z biblioteki 
w Rakoniewicach oraz filii 
bibliotecznych w Rostarzewie 
i Jabłonnie. Mali uczestnicy 
zajęć mogli przenieść się na 
chwilę w klimatyczny indiań-
sko-kowbojski świat i przeżyć 
wspaniałą przygodę. Prowa-
dzący animatorzy z „AniMiś” 
zachęcali dzieci do tańców 
country, strzelania z łuku, 
rzutu podkową i lassem oraz 
licznych zabaw i konkursów 
z wykorzystaniem gadżetów 
nawiązujących do Dzikiego 
Zachodu. 

zdjęcia i tekst – własność biblioteki

Zorganizowane przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Rako-
niewicach Narodowego Czyta-
nia „Balladyny”, odbyło się w 
sobotę 5 września br. Pogoda 
tego dnia była nieprzewidy-
walna. Byliśmy przygotowani 
na taką ewentualność i zamiast 
w parku czytanie odbyło się w 
Sali Koncertowej przy biblio-
tece, w równie pięknej oprawie 
nawiązującej do czytanego 
utworu.

„Balladynę” czytali:
a Kirkor - Burmistrz dr Gerard 
Tomiak
a Pustelnik - Grzegorz Ka-
zubski
a Matka - Dorota Lipowicz
a Balladyna - Daria Gronostaj
a Alina - Katarzyna Krysman
a Filon - Damian Dryka
a Grabiec - Marek Maćkowiak
a Fon Kostryn - Janusz Pie-
trzak
a Kanclerz - Zbigniew Świ-
niarek
a Goniec - Szymon Kalemba
a Goplana - Justyna Nowacka
a Skierka - Agata Lisowska
a Chochlik - Hanna Błażej-
czak
a Lekarz - Waldemar Choj-
nacki
a Sługa - Urszula Kawala
a Głos z wierzby - Julia Sza-
ferska-Koler
a Narrator - Gizela Ziół-
kowska

Wszystkim lektorom bibliote-
ka jeszcze raz bardzo dziękuje 
za udział i wspólne odkrywa-
nie na nowo „Balladyny” J. 
Słowackiego. Na koniec każdy 

z uczestników wydarzenia 
otrzymał egzemplarz „Balla-
dyny” opatrzony pamiątkową 
pieczęcią.

zdjęcia i tekst – biblioteka i ROK

Dnia 3 września 2020 r. Pani 
Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Powstańców Wielkopol-
skich w Rakoniewicach Ber-
nadeta Bielec podziękowała 
Panu Edwardowi Anglartowi 
za podarowanie naszej szko-
le pojemnika na nakrętki w 
kształcie serca.

Nakrętki są zbierane w ce-
lach charytatywnych. Pojem-
nik znajduje się przed szkołą, 
która w dniach nauki szkol-
nej jest otwarta w godzinach 
od 7:00 do 19:00. Wszyscy 
mieszkańcy Rakoniewic mogą 
wesprzeć naszą zbiórkę.

Pani Dyrektor pisemne po-
dziękowanie złożyła na ręce 
wnuka darczyńcy -  Wojciecha 

Anglarta z klasy 5a.
zdjęcia i tekst – SP Rakoniewice

Na „Dzikim Zachodzie” Narodowe Czytanie „Balladyny”

Pojemnik „Serce” na nakrętki
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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.

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

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

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”

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,-

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

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

REKLAMY
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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

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

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

PIEKARNIA 
CUKIERNIA
EUGENIUSZA 

KOcIKA
w Rakoniewicach 
Plac Powst. Wlkp.

Zapraszamy serdecznie, na 
fragment wystawy Jasno-
widze, której inauguracja 
będzie wydarzeniem towa-
rzyszącym otwarciu naszej 
nowej filii biblioteki w Bo-
lewicach już 1 października 
2020r. Jako przedsmak, 
fragment wystawy będzie 
można zobaczyć już od 3 
września w siedzibie Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w 
Miedzichowie.

Wystawa jest zwieńczeniem 
pierwszej edycji konkursu 
dla ilustratorów Jasnowidze, 
zorganizowanego przez wy-
dawnictwo Dwie Siostry, który 
miał na celu odkrycie młodych 
talentów i umożliwienie im 
zaistnienia na polskim rynku 
wydawniczym. Od tego czasu 
wystawa prezentowana była 
w kilkunastu miejscach w 
Polsce, a niektórzy ilustratorzy 
których prace zostały wybrane 
do wystawy już na dobre za-
gościli na półkach księgarń i 
domowych bibliotek.

Wystawa prezentuje 48 
najciekawszych spośród 520 
projektów nadesłanych na 
konkurs. Została ona pomy-
ślana jako obrazowo-literacka 
gra angażująca dziecięcych 
odbiorców. Ilustracje zaczerp-
nięte z prac konkursowych 
uzupełniono pytaniami, za-
daniami i poleceniami, które 
uruchamiają wyobraźnię i 
zachęcają do aktywnej za-
bawy. Prezentowane prace 
wyróżniają się ogromną róż-
norodnością techniki, stylu 
oraz poruszanej w książkach 
tematyki. W naszych biblio-
tekach eksponować będziemy 
wybór plansz. Zapraszamy, 
więc do czynnego zwiedzania!

W związku z tym, że wolny 

dostęp do kultury jest utrud-
niony w czasach pandemii, nie 
omieszkamy również zaktywi-
zować naszych czytelników 
(szczególnie najmłodszych) za 
pośrednictwem naszego fanpa-
ge’a na Facebooku. Dlatego za-
chęcamy do zabawienia się w 
detektywa i pilnego śledzenia 
naszego Facebooka. Część wy-
stawy będzie dostępna online.

PODSUMOWANIE:
Wystawa będzie dostępna 
dla zwiedzających zarówno 
w Miedzichowie jak i w Bo-

lewicach w godzinach pracy 
biblioteki.

a GBP Miedzichowo – od 3 
września 2020r.
a Filia Bolewice – od 1 paź-
dziernika 2020r.

Wystawę można oglądać w 
naszych bibliotekach bez wol-
nego dostępu do półek. W sali 
mogą przebywać jednorazowo 
3 osoby z zachowaniem zasad 
reżimu sanitarnego (maseczka 
ochronna, dezynfekcja rąk i 
odstęp).

Wystawa ,,Jasnowidze”
GMINA MIEDZIChOWO
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SZEROKI ASORTYMENT KOSTKI BRUKOWEJ

SYSTEMY OGRODZENIOWE: łupane, betonowe, drewniane
wykonujemy przeliczenia według zapotrzebowania klienta

Zapraszamy 
do naszego 
OGRODU 
WYSTAWOWEGO

PROJEKT GRATS!

BEZPŁATNE UŁUGI 
PROJEKTOWE

dla powierzchni już od 100 m2

Projekty gratis 
od 150 m2

wiele atrakcyjnych promocji 
na kostki!

ZAPEWNIAMY: a TRANSPORT I ROZŁADUNEK HDS a SPRZEDAŻ RATALNĄ a PŁATNOŚĆ KARTAMI PŁATNICZYMI a DORADZTWO  a MIŁĄ OBSŁUGĘ 

MARKET BUDOWLANY
STĘSZEW ul. Dąbrowskiego 5

tel. 61 819 56 00, 
kom. 507 077 757

market@tados.info.pl
Czynne: pn.-pt. 7-17, sob. 7-14

Bloczki betonowe M-6

Nadproża L-19
Nadproża 
o przekroju 
prostokątnym

Betony towarowe

BETONIARNIA
ZAPRASZAMY: 
Zaparcin, ul. Główna 1 
Czynne : pn.-pt. 7-16, sob. 7-13
tel. 61 819-58-41,    fax 61 898-59-03,   
 tel. komórkowy 512-018-188,    
zaparcin@tados.info.pl

SWOJĄ ŁAZIENKĘ!
ZAPROJEKTUJ Z NAMI 

Wizualizacja 
i projekt GRATIS!
ZAPEWNIAMY: 
a duży wybór płytek 
a fachowe doradztwo

SYSTEMY OGROdZENIOWE: łupane, betonowe, drewniane
wykonujemy przeliczenia według zapotrzebowania klienta

NOWOŚĆ W NASZEJ OFERcIE :
OGROdZENIA BETONOWE GŁAdKIE I ŁUPANE   

KOSTKA BRUKOWA


