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PROFESJONALNY PARTNER

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

www.gmyrpol.pl
gmyrpol@post.pl
Stęszew
ul. Kosickiego 9

Nowy Tomyśl
ul. Ogrodowa 28

Opalenica
ul. Wierzejewskiego 40

Wolsztyn
ul. Słowackiego 11A

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

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

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

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

Przychodnia Specjalistyczna
„POLIKLINIKA” NZOZ
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Usługi w ramach MEDYCYNY PRACY
tel.

OKRĘGOWA
STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW

502 033 012 tel. 61 444 89 86

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

www.diagrolmet.pl

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

64-200 Wolsztyn, ul. Dworcowa 15F

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

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA

POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

Zbąszyń

Plac Wolności 2
Tel.

68-3860-966

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

oraz usługi związane
z montażem wykładzin
Wolsztyn, ul. Dworcowa 19
tel.

68 347 14 45

(naprzeciwko parowozowni)

Polecamy:

a pelargonie, surfinie, begonie, niecierpki,
fuksje i wiele innych ciekawych gatunków
i odmian a byliny i trawy a obsadzanie mis,
donic i skrzynek balkonowych a fachową
obsługę i doradztwo a sprzedaż hurtowa
i detaliczna

Małgorzata i Zdzisław Brudło

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

www.brudlo.com.pl
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SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

ul. Zachodnia 10

Nowy Tomyśl
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AUTO PASZKOWSKI
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

w Rakoniewicach
kierunek Poznań k/stacji BP

biuro@scrapssw.pl

tel. 536-859-982 SKUP ZŁOMU
ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!
a wsad/niewsad 660 zł /tona
a blacha 490 zł/tona

a puszka 3,90 zł/kg

workowa

kora sosnowa

a makulatura 0,18 zł /kg

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

tel. 692 497 473, 692 370 968
sprzedaż online

Sprzedam pianino
Stan bardzo dobry ! Tel. 606 327 863

kontakt 693 408 070
online@wellton.pl

MS-170 JUŻ OD 699,00 PLN

www.wellton.pl

AUTORYZOWANY
DEALER:
NOWY TOMYŚL ul. Kolejowa 17

tel. 61 442 40 85, kom 602 775 274

ZBĄSZYŃ ul. Poznańska 42
tel. 68 386 75 04

MB 248 JUŻ OD 1049,00 PLN

LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
PRZEGLĄDY OKRESOWE
AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE
O

734 120 226
604 441 405

czynne:
Pn – Pt: 8.00 - 19.00
Sobota: 8.00 - 14.00
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Bezpieczny Przedszkolak
m Powiat Kościański
Już VI raz najmłodsi mieszkańcy powiatu rywalizowali
w konkursie Bezpieczny
Przedszkolak. Powiatowy
finał konkursu odbył się w
środę, 15 maja 2019 roku
w Zespole Szkół Gminy
Kościan w Starych Oborzyskach.
Organizatorem konkursu był
Starosta Kościański oraz dyrektor Przedszkola z Zespołu Szkół Gminy Kościan w
Starych Oborzyskach. Dzieci
przywitał i otworzył konkurs
Henryk Bartoszewski, Starosta
Kościański w towarzystwie
dyrektor Żanety Igłowicz Nieć. - Zdecydowana większość tragicznych wydarzeń
spowodowana jest ludzkim
błędem, albo ludzką niewiedzą. Konkurs, choć jest piękną
rywalizacją, jest też elementem nauki, nauki szczególnie
ważnej, bo ona powinna w was
zostać na długie lata – mówił
do dzieci starosta. - Bardzo
się cieszę, że jesteście tą grupą

ludzi, którzy tą wiedze chcą
zgłębić i już wykazali się
dużą otwartością. Życzę wam,
byście wszyscy wygrali, bo już
jesteście zwycięzcami, skoro
znaleźliście się w takim finale.
Pragnę podziękować wszystkim, którzy was przygotowali
do konkursu, opiekunom, jury.
Życzę wam radości ze spotkania i miłej zabawy – mówił
Henryk Bartoszewski.
Do finału zakwalifikowało
się 6 drużyn z przedszkoli,
które zajęły pierwsze miejsca
na szczeblu gminnym. Były

to drużyny reprezentujące:
Przedszkole w Starym Bojanowie, Przedszkole Samorządowe w Starym Luboszu,
Samorządowe Przedszkole nr
3 w Kościanie, Przedszkole w Starych Oborzyskach,
Przedszkole Samorządowe
w Czempiniu, Przedszkole
Samorządowe w Świńcu. W
skład jury weszli przedstawiciele lokalnych samorządów,
służby odpowiedzialne za
bezpieczeństwo w powiecie
oraz sponsorzy i przyjaciele
konkursu.

Podczas Konkursu przedszkolaki prezentowały scenkę
pokazującą niebezpieczne
zagrożenia czyhające na dzieci
w różnych sytuacjach. Musiała
ją kończyć nauka wynikająca z
tej prezentacji. Ponadto, m.in.
dzieci musiały rywalizować
na torze przeszkód i narysować rysunek przedstawiający
strażaków w akcji.
Najlepsze okazało się Przedszkole w Starych Oborzyskach. Drugie miejsce zajęło
Przedszkole w Starym Luboszu, a pozostałe przedszkola
zajęły trzecie miejsce. Niestety
z niezależnych przyczyn w
konkursie nie wzięła udział
reprezentacja Gminy Czempiń.
Dodatkową atrakcją finału
była obecność maskotki wielkopolskiej policji – sierżanta
Pyrka, z którym dzieci pozowały do pamiątkowych zdjęć.
Na zakończenie wszystkie przedszkola otrzymały
nagrody, gr y edukacyjne,
puzzle oraz sprzęt sportowy,
ufundowany przez Starostwo
Powiatowe w Kościanie oraz
sponsorów.

Pierwszy Powiatowy Rajd Rowerowy za nami
m Powiat Kościański
Ponad 70 miłośników
turystyki rowerowej wzięło
udział w Powiatowym Rajdzie Rowerowym zorganizowanym przez Starostwo
Powiatowe. Rajd odbył się
w słoneczną sobotę, 18 maja
2019 roku. Rowerzystów
przywitał, biorący udział w
rajdzie Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański.
Rowerzyści wyruszyli spod
kościańskiej Wieży Ciśnień,
by przez Pianowo, Nowe Oborzyska, Darnowo, Wyskoć,
Ignacewo dojechać do Choryni, gdzie na terenie należącym

do Hodowli Roślin Danko na
rowerzystów czekał już dr
Emilian Prałat. W krótkiej,
kilkunastominutowej opowieści przybliżył wszystkim
historię miejscowości oraz

Gorczyca dla rolników
m Powiat Kościański
Od 2007 roku Starostwo
Powiatowe w Kościanie
wraz z kołami łowieckimi
działającymi na terenie
powiatu kościańskiego
oraz przy współpracy ze
Stacją Badawczą Polskiego
Związku Łowieckiego w
Czempiniu realizuje „Program regulacji liczebności
lisa w obwodach łowieckich
na terenie powiatu kościańskiego w celu restytucji
zająca szaraka”.
Efekty programu są już widoczne. Zające są wreszcie
na naszym terenie częściej
widziane.
Naukowcy są zdania, że
takie programy są skuteczne,
ale dla lepszej ochrony małych
zwierząt żyjących na terenach
rolniczych istnieje konieczność nie tylko ograniczenia
liczby drapieżników, ale także
stworzenia zającom i innym
gatunkom dogodnych warunków do bytowania.
Realizując wspomniany
program Starostwo Powiatowe
w Kościanie po raz kolejny
zakupiło ziarna gorczycy i
bezpłatnie przekaże je zainteresowanym rolnikom.
Chętnych do wysiania gorczycy zapraszamy do zgłaszania się do 30 czerwca 2019
roku telefonicznie (pod numerem telefonu 65 512 74
31) lub osobiście w siedzibie

Starostwa Powiatowego w Kościanie, przy ul. Gostyńskiej
48, p. 203.
Istnieje również możliwość
zgłaszania zainteresowania
ziarnem u przedstawicieli kół
łowieckich działających na terenie powiatu kościańskiego.
Zgłaszający musi podać
dane osobowe, ilość materiału
siewnego, numer geodezyjny
działki, na której gorczyca
będzie wysiana.
W minionych latach zmienił się system uprawy gleb.
Kiedyś poplony należały do
stałych elementów płodozmianu. Wspomagały rolników
w utrzymaniu żyzności gleb i
służyły jako dodatkowe źródło
paszy. Wraz z intensyfikacją produkcji, gdy podstawą
technologii stały się nawozy i
środki ochrony roślin, a głównym celem zysk ekonomiczny,
z pól zaczęły znikać poplony.
Korzyści wynikające ze stosowania poplonów to między
innymi: wzbogacenie gleby
w substancję organiczną i
składniki mineralne, wzrost
plonów, zapobieganie erozji
wietrznej i wodnej, zmniejszenie zachwaszczenia, możliwość pozyskania dodatkowej
paszy jesienią i wczesną wiosną, zmniejszenie negatywnych efektów suszy, a także
stworzenie zającom i innym
małym mieszkańcom pól bezpiecznych miejsc bytowania,
zapewniających schronienie
przed drapieżnikami.

ważnych postaci z nią związanych. Miłośnicy historii regionu mogli także zapoznać się
mini wystawą przygotowaną
przez dra Prałata, poświęconą
Choryni.
Dalej rowerzyści wyruszyli
przez Wławie, Januszewo,
Osiek, Gryżynę do Racotu,
gdzie w szkole rowerzystów
przywitał jej dyrektor Paweł
Kaczmarek.
W Racocie na zmęczonych
rowerzystów czekała gorąca
zupa, ufundowana przez Starostwo Powiatowe w Kościanie. Tym razem był to żurek
przygotowany przez spółdzielnię socjalną Bon Appetit
z Nowego Lubosza. Poza zupą

uczestnicy rajdu poczęstowani
zostali także plackiem drożdżowym i kawą.
Tradycyjnie już zapisani na
rajd rowerzyści otrzymali nagrody oraz gadżet promocyjny
– brelok z rowerem.
Kolejny rajd odbędzie się
15 czerwca 2019 roku, zapisy przyjmowane będą do
12 czerwca 2019 r. w Biurze
Promocji, Informacji i Rozwoju Powiatu (pokój 117).
Podpisane formularze można
także wysłać pocztą (liczy
się data wpływu do urzędu)
lub na adresy mailowe: hannagrabus@powiatkoscian.pl
lub bartekjankowski@powiatkoscian.pl.

Poznaj swój powiat
m Powiat Wolsztyński
Zgodnie z zapowiedzią,
18 maja odbyła się druga
z imprez z cyklu „Poznaj
swój powiat”. Tym razem
uczestnicy spotkali się w
Kopanicy, bo tam zaczynała
się trasa naszej przygody. Gościliśmy ponad 60
uczestników, w tym rodziny
z dziećmi.
Trasa spływu prowadzi ła
Kanałem Północnym Obry,
w pobliżu szuwarów przy
Jeziorze Kopanickim, dalej
przez Jezioro Wielkowiejskie
i Chobienickie aż do przystani w Grójcu Wielkim, gdzie
w sali wiejskiej zostaliśmy
przywitani przez panią sołtys
Jadwigę Hirt, ugoszczeni
pysznym obiadem i kawą przez
Koło Gospodyń Wiejskich oraz
prezesa miejscowego OSP.
Dużą atrakcją dla uczestników spływu było pokonanie
30-centymetrowego progu
wodnego na jazie na Północnym Kanale Obry – wszyscy
przepłynęli przeszkodę wzorowo. Chwilę później dopłynęliśmy do brzegu Wyspy
Wojciechowskiej, gdzie dzięki
uprzejmości pań Ewy Woś
i Ani Cebulskiej oraz pana
Jerzego Jaszczaka wypiliśmy
kawę i herbatę ugotowane w
kocherku na kilku kawałkach
chrustu, zjedliśmy także pyszne siedleckie drożdżówki.

Przez całą trasę spływu towarzyszył nam na swoim canoe
wójt Gminy Siedlec – pan Jacek Kolesiński. Opowiadał na
trasie o mijanych atrakcjach, a
na wyspie uraczył nas historią
rodu Mielżyńskich i zapoznał
z przebiegiem Powstania Wielkopolskiego na tym terenie.
Jest niezrównanym mówcą –
wszyscy więc wyobrażali sobie
opowiadane historie i przebieg
- dokładnie w tych miejscach
- dawnej granicy polsko – niemieckiej. Dziękujemy!
W spływie brali udział
także członkowie oryginalnej
kapeli góralskiej „Istebna”
z Istebnej, którzy na zakończenie w swoich pięknych
strojach ludowych dali nam
wszystkim wspaniały koncert.
Niezmiernie miło było posłuchać brzmienia muzyki z gór,
na żywo i w profesjonalnym
wykonaniu.
Pogoda nam dopisała, humory także. Organizatorzy
dziękują wszystkim, którzy
sprawili, że spływ można zaliczyć do bezpiecznych i niezmiernie udanych. Po marszu
„nordic – walking” w gminie
Przemęt, było to kolejne udane
spotkanie z cyklu „Poznaj Swój
Powiat”. Zapraszamy na kolejną atrakcję – tym razem na
rowerach po gminie Wolsztyn
- już 7 września!
Organizatorzy – Dorota,
Katarzyna i Maciej

Wycieczka na lotnisko Ławica
17 maja 2019r. uczniowie
klasy 1b zwiedzili Port
Lotniczy „Poznań Ławica”, którego patronem jest
Henryk Wieniawski.
Swoją przygodę rozpoczęli
od wysłuchania informacji
z głośników lotniskowych,
że uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4 z Grodziska
Wielkopolskiego biorą udział
w projekcie „Poznaj Ławicę”.
Następnie zwiedzali terminal
pasażerski w części ogólnodostępnej, gdzie na tablicach
informacyjnych dotyczących
przylotów i odlotów mogli
odszukać swój numer „odlotu” po czym przeszli tzw.

„ścieżkę pasażera” – otrzymali
okazjonalne karty pokładowe
przy stanowisku check-in oraz
zapoznali się z regułami obo-

wiązującymi podczas kontroli
bezpieczeństwa i przeszli ją,
aby znaleźć się w hali odlotów.
Tutaj poznali dalsze zasady

zachowania pasażera , weszli
do poczekalni skąd oglądali
start samolotu. Gospodarze
portu poczęstowali wszystkich
uczniów smacznymi muffinkami i sokiem. Ostatni
punkt wycieczki odbył się w
strażnicy Lotniskowej Służby
Ratowniczo-Gaśniczej, dokąd
pojechali autobusem lotniskowym. Na koniec „podróży” po
meandrach portu lotniczego
dotarli do hali przylotów, aby
poznać sposób odbioru swojego bagażu. W drodze powrotnej cała wycieczka udała się na
ciepły posiłek do McDonald`s.
Zmęczeni, ale szczęśliwi wróciliśmy do szkoły.

NOWOTOMYSKIE SPOTKANIA AUTORSKIE
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Poczet królów polskich
Twórcze, pełne ciekawostek i humoru spotkania
autorskie odbyły się 14
maja w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Nowym Tomyślu oraz jej
filiach – w Borui Kościelnej i Bukowcu. Sylwetki
polskich władców – słowem
i rysunkiem - uczniom szkół
podstawowych przybliżył
Paweł Wakuła.
Pisarz i rysownik zaproszony
został w ramach wiosennego
cyklu dla młodych czytelników pt. „A to historia! Czyli
sto POCIECH z KRÓLÓW
POLSKICH”. Paweł Wakuła
to ceniony autor literatury
dziecięcej i młodzieżowej.
Jest absolwentem malarstwa
oraz pedagogiki artystycznej.
Poza tworzeniem książek dla
dzieci, pracuje jako rysownik - humorysta. Od wielu lat
związany jest z tygodnikiem
"Angora”, a także z dziecięcą
"Angorką”. Za swoją twórczość
literacką został wielokrotnie
nagrodzony - m.in. Nagrodą
im. Astrid Lindgren, był również nominowany do Nagrody
im. Kornela Makuszyńskiego.
Jest autorem książki pt. „Jagiełło pod prysznicem” oraz
opowiadań z cyklu „Zdarzy-

ło się w Polsce”, w których
lekko i zabawnie przekazuje
dzieciom fakty znane im już
z podręczników do historii,
ale także mało popularne
anegdoty o polskich władcach.
Jego teksty pełne ciekawostek
sprawiają, że lektura książki
pozwala połączyć zabawę z
nauką. Uczestnicy warsztatów przeprowadzonych przez
autora mogli przekonać się,
że taką samą wartość mają
bezpośrednie z nim spotkania.
Dowiedzieli się m.in. który
z władców, wyjątkowo - jak
na dawne czasy - uwielbiał
kąpiele, dlaczego ostatniego
z rodu Jagiellonów nazywano
k rólem „dojutrkiem” oraz
zastanawiali się, czy Bolesław
II był szczodry, śmiały czy sza-

lony? Anegdotyczne opowieści
wzbogacone zostały satyrycznymi rysunkami władców
w wykonaniu autora, ale nie
tylko! Uczniowie również zostali zachęceni do narysowania
wskazanych przez pisarza
władców, wskazanych przez
pisarza władców, z uwzględnieniem charakterystycznej
dla każdego z nich cechy.
Dzięki temu, po ponad godzinnej pracy twórczej powstał
bardzo barwny i oryginalny
poczet królów polskich.
Projekt „A to historia! Czyli
sto POCIECH z KRÓLÓW
POLSKICH” dofinansowano
ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury

Miasto przyjazne seniorom
W poniedziałek, 20 maja, w
Czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Nowym Tomyślu odbyło
się ostatnie przed wakacyjną
przerwą spotkanie w ramach
projektu: „Seniorzy w natarciu”. Tym razem gościem był
pracownik Urzędu Miejskiego
z Wydziału Organizacyjnego i
Komunikacji Społecznej- Ryszard Ratajczak.
Zwrócił on uwagę na dane
demograficzne, które wskazują, że za 20, 30 lat grupa
seniorów będzie najliczniejszą
w wielu polskich miastach.
Zatem miasto przyszłości
to miasto seniorów. Sporym
wyzwaniem dla włodarzy
miast jest architektura miejska
przyjazna starszym osobom.
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Forum Bibliotekarzy
W piątek, 10 maja już po raz
szesnasty bibliotekarze z terenu całego powiatu spotkali
się w Miejskiej i Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu na Powiatowym
Forum Bibliotekarzy. Pierwsza
część uroczystości poświęcona
została problemom osób z
niepełnosprawnościami oraz
przyjaznej im bibliotece. Gościem Forum była Danuta
Wójcik – specjalistka ds. rehabilitacji osób niewidomych
z Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Wielkopolskiego w Poznaniu. W drugiej
części Forum tradycyjnie już
odbyły się uroczystości z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Dyrektor MiPBP Lucyna
Kończal-Gnap zaprezentowała
dokonania, dobre praktyki i
sukcesy bibliotek z naszego
powiatu. W tym roku gratulacje i życzenia odebrały osoby
obchodzące jubileusze swojej
pracy zawodowej: Mirosława Miarka, starszy kustosz
MiPBP Filii w Borui Kościelnej (25. lecie pracy zawodowej), Maria Pigla, bibliotekarz
MiPBP Filii w Sątopach (30.
lecie pracy zawodowej), Renata Świtała, starszy kustosz,
specjalista ds. gromadzenia
i opracowania MiPBP (35.
lecie pracy zawodowej), Renata Jędrzejewska, pracownik
gospodarczy MiPBP (30. lecie
pracy zawodowej) oraz Lucyna Kończal-Gnap, dyrektor
MiPBP (40. lecie pracy zawodowej). Bibliotekarzom w
dniu ich święta towarzyszyli
przedstawiciele władz samo-

rządowych: Marcin Brambor
– Wicestarosta Nowotomyski,
Zbigniew Markowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowotomyskiego, oraz
Maria Ceglecka – Sekretarz
Gminy Nowy Tomyśl. Z życzeniami przybyła również

Anna Sabiłło – instruktorka
z WBPiCAK w Poznaniu. Na
koniec uroczystości muzyczną
niespodziankę wyśpiewała
wokalistka Prywatnego Ogniska Muzycznego w Nowym
Tomyślu z klasy śpiewu Cecylii Ślusarz - Kasia Klus.

Przedmedyczna lekcja
Trzeba też znaleźć rozwiązania zaspokajające potrzeby towarzyskie seniorów. Opowiedział on o atrakcjach Nowego
Tomyśla, tych związanych z
chmielem i wikliną, w tym
koszem gigantem, jak również
tych związanych z ogrodem
zoologicznym i jego bogatą
fauną, a także z Muzeum
Wikliniarstwa i Chmielarstwa,

znajdującym się w Parku Kultury i Rozrywki.
Spotkanie zakończyło się
wspólnym spacerem do parku,
na terenie którego znajduje się
zewnętrzna tężnia solankowa.
Jak się okazało jest to ulubione miejsce wypoczynku nowotomyskich seniorów. Nie
zabrakło miłych rozmów oraz
pamiątkowych fotografii.

Historia o Jagiellonach
Gdzie się podział Władysław Wareńczyk? Czy
Jagiełło potrafił czytać?
Kto miał sześć palców u
lewej stopy?
Odpowiedzi na te i wiele innych pytań padły podczas
spotkań autorskich z Grażyną
Bąkiewicz, zorganizowanych
26 kwietnia przez Strefę Koloru nowotomyskiej bibliotece, w ramach literackiego
cyklu pt. „A to historia! Czyli
sto POCIECH z KRÓLÓW
POLSKICH”. Uczniowie z I
Akademickiej Szkoły Podstawowej w Nowym Tomyślu
oraz Szkoły Podstawowej w
Wytomyślu spotkali się z pisarką i otrzymali sporą dawkę
historycznych ciekawostek.
Autorka licznych i nagradzanych książek dla młodych
czytelników, m.in. serii „Ale
historia…” oraz opowiadań z
cyklu „Zdarzyło się w Polsce”
przyjechała do nowotomyskich
czytelników z Łodzi, gdzie
mieszka i w której przez wiele
lat pracowała jako nauczycielka historii. Spotkanie rozpoczęła od próby przekonania
uczestników, że jest to przedmiot niesamowicie ciekawy, a
dzieje naszego kraju obfitują w
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W ramach cyklu: „Seniorzy
w natarciu”, w poniedziałek
29 kwietnia w Miejskiej i
Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu
seniorzy z Domu Dziennego
Pobytu uczestniczyli w
warsztatach pierwszej
pomocy przedmedycznej z
ratownikiem medycznym
Błażejem Lipieckim.
Uczestnicy warsztatów zobaczyli w jaki sposób należy
przeprowadzić resuscytację
krążeniowo-oddechową, która
została zaprezentowana na
specjalnym fantomie. Wszyscy seniorzy z uwagą słuchali ratownika medycznego,
bo przecież ta wiedza może
przydać się w każdym wieku i w każdym momencie.
W dalszej części spotkania
omówione zostały zasady
udzielania pierwszej pomocy
w przypadkach takich, jak:
udar, zawał serca zasłabnięcie
oraz atak padaczkowy. Są to

najczęściej występujące przypadki chorób, zagrożeń życia
i zdrowia, na jakie narażone
są osoby starsze. Jako że wielu
seniorów opiekuje się wnukami przydatne okazały się
również informacje z zakresu
udzielania pierwszej pomocy
dzieciom.
Należy mieć świadomość,

że może się zdarzyć iż będziemy odpowiadać za życie
drugiego człowieka. Wówczas
to od naszych reakcji, naszych
czynności, które wykonamy,
będzie zależało to czy dana
osoba przeżyje czy tej szansy
nie będzie miała. Dlatego tak
ważne jest odpowiednie i spokojne reagowanie !

Kwadry Księżyca
szereg niesłychanie interesujących wydarzeń. Nawet jeśli na
początku stwierdzenie to nie
wszystkich przekonało, każda
kolejna opowieść autorki o
historycznych bohaterach,
i ciekawych sytuacjach, jakie miały miejsce za panowania dynastii Jagiellonów
wzbudziła zainteresowanie
każdego ucznia bez wyjątku.
9-godzinna koronacja Jadwigi
Andegaweńskiej, ciężar jej
korony i młody wiek rozpaliły wyobraźnię uczestników
spotkania. Podobnie jak tajemnicza śmierć Władysława
Wareńczyka i fakt, że Władysław Jagiełło był analfabetą.
Równie interesująco pisarka

opowiadała o książkach, jakie
napisała z myślą o młodych
czytelnikach oraz odpowiadała na zadawane jej pytania.
Na zakończenie spotkania
zaproponowała uczestnikom
zabawę w wymyślanie historii na temat losu jaki spotkał
kronikarza Galla Anonima,
po tym jak opuścił Polskę. Pomysłów było sporo, podobnie
jak śmiechu, pytań i pamiątkowych autografów.
Projekt „A to historia! Czyli
sto POCIECH z KRÓLÓW
POLSKICH” dofinansowano
ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury

Wiosna to budzenie się nowego życia, nowych pomysłów, nowych dzieł, nowych
dokonań artystycznych. W
tym duchu świeżości miał
miejsce wyjątkowy wieczór
Nowotomyskiego Piętra Wyrazów Literackich. W środę, 8
poezja połączyła się z muzyką.
Wiersze Łucji Dudzińskiej,
Doroty Nowak i Bogusławy
Malety, do muzyki Lecha
Nawrockiego i w aranżacjach
Romualda Andrzejewskiego
przepięknie wyśpiewała Jolanta Ciecharowska. Chętnych,
którzy wrócili do domu z płytą
i tomikami poezji nie brakowało. Uczestnicy spotkania
mieli niebywałą okazję nie

tylko posmakować oryginalnego melanżu muzyki i poezji
w wykonaniu nietuzinkowych

twórców, ale również podyskutować w gronie poetów i osób
miłujących poezję.

MIASTO LESZNO
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Nagrody to bardzo dobry pomysł
To bardzo dobre rozwiązanie, a co najważniejsze całkowicie zgodne z
prawem – tak prezes ZNP
w Lesznie Piotr Gościniak
komentuje propozycję
wiceprezydenta Piotra
Jóźwiaka w sprawie
wypłacenia nauczycielom
nagród z okazji 100-lecia
odzyskania niepodległości.
Piotr Gościniak podkreśla,
że rozmowy na temat pieniędzy „zaoszczędzonych” w
budżecie z tytułu strajku w
szkołach trwały od wielu tygodni. Propozycja przeznaczenia
ich na nagrody za działania
propagujące setną rocznicę
powrotu Leszna do Polski
uważa za bardzo dobrą. -Najważniejsze, że jest całkowicie
zgodna z prawem - podkreśla
Piotr Gościniak.
W innych samorządach w
Polsce pojawiły się pomysły
wypłacania pieniędzy strajkującym w formie rekompensat
czy dodatków motywacyjnych,
jednak szef ZNP przyznaje, że

Dzień Strażaka oficjalnie
obchodzony jest 4 maja w
dniu św. Floriana. Święto jest
przede wszystkim okazją do
podziękowań za zaangażowanie i poświęcenie strażaków
podczas codziennej służby. Jak
zauważył komendant tegoroczne obchody przypadają w 15.
rocznicę przystąpienia Polski
do Unii Europejskiej oraz 20.

budzą one wiele kontrowersji
wśród prawników i może się
okazać, że zostaną uznane
za niezgodne z prawem. -Tu
mamy jasną sytuację, że nauczyciel zaproponuje jakieś
zajęcia związane z jubileuszem, za co zostaje nagrodzony - mówi Piotr Gościniak - co
ważne, rozwiązanie takie nie
naraża dyrektorów szkół na
nieprzyjemności związane z
ewentualnością stwierdzenia
nieprawidłowości.
Prezes ZNP poinformował
też, że rozpoczęto przyjmo-

wanie wniosków o związkowe
zapomogi dla strajkujących.
-Są to właściwie dwa fundusze:
dla członków związku oraz
solidarnościowy dla osób niezrzeszonych - mówi - wnioski
chcę zebrać do końca maja i po
analizie przesłać do centrali.
Gościniak przyznaje, że na
razie nie wiadomo, ile zapomogi będą wynosić. -Wszystko
zależy od liczby wniosków
- mówi - należy jednak pamiętać, że nasze fundusze są
ograniczone.
Radio Elka

Tytuł zaczerpnięty został z
wersu jednego z wierszy Do-

W lutym samorząd Leszna
złożył w Ministerstwie Infrastruktury wniosek o dofinansowanie pierwszego etapu
przebudowy ul. Fabrycznej.
Chodzi o odcinek od Ronda
Podwale do skrzyżowania z
ul. Magazynową, które ma

nik rektora ds. dualnych i
praktyk zawodowych.
Uczelnia chcąc jeszcze bardziej rozpropagować swoją
ofertę, przygotowała targi dla
przyszłych studentów. W Auli
Comeniana powstały 22 stoiska firm, które współpracują
z uczelnią. Warto zaznaczyć,
że zdecydowana większość
z nich, po skończeniu studiów zapewnia absolwentom
PWSZ pełnoetatową pracę. -

Pracodawcy są z nich bardzo
zadowoleni. Dla przykładu w
firmie Spinko wszyscy studenci, którzy byli na praktykach,
znaleźli tam zatrudnienie dodaje Kędziora.
Obecnie w kształceniu dualnym uczestniczy około 160
studentów na kierunkach:
budownictwo, mechanika,
mechatronika, logistyka, ekonomia i pedagogika.
Radio Elka

(cześć 36)

rocznicę przystąpienia Polski
do NATO.
- Uczest n ict wo w t ych
dwóch sojuszach jest dla nas
bardzo ważne. Mamy świadomość, że nasza służba stanowi
jeden z filarów polskiego
bezpieczeństwa, a obecność
Polski jako pełnoprawnego
członka tych sojuszy - powoduje, że niezmiernie istotne
jest dla nas utrzymanie wysokiej efektywności działań ratowniczych i szkolenia w Państwowej Straży Pożarnej oraz
w jednostkach Ochotniczych

Straży Pożarnych - zaczął
swoje przemówienie Maciej
Zdęga, po czym podziękował
strażakom, druhom, władzom
samorządowym i państwowym
za ich działalność prowadzoną
na rzecz komendy oraz pożarnictwa.
W trakcie uroczystości przyznano wiele odznaczeń dla
najbardziej wyróżniających się
strażaków. Niektórym wręczono również awanse w korpusie
szeregowych, podoficerów,
aspirantów i oficerów.

Radio Elka

miniki Gładek. Oprócz niej w
tomiku znajdziemy twórczość
dziewiętnastu poetów.
Zaczęliśmy taką serię w
1993 roku tomikiem „Sny na
odległość”. Jest to oczywiście
promocja głównie środowiska
literackiego miasta i regionu,
choć zeszyt w tej chwili robi
się otwarty. Na konkursie
„Konfrontacje” ogłaszamy, że
kto chciałby zamieścić swoje
teksty w kolejnym tomiku, ma
taką możliwość - przyznał Ro-

man Józefiak, przewodniczący
zarządu LSTK.
W tomiku znajdują także prace plastyczne Jerzego
Błaszczyka i Józefa Złotkowskiego.
Podczas wczorajszej promocji poeci prezentowali swoją
twórczość. Był także czas na
krótkie rozmowy, które pozwoliły lepiej poznać autorów.
O oprawę muzyczną zadbał
Michał Hadasik,

Radio Elka

Prawie dwa miliony na ulicę Fabryczną
Samorząd Leszna otrzymał
prawie 2 miliony złotych
rządowego dofinansowania
na pierwszy etap przebudowy ul. Fabrycznej – poinformował poseł Jan Mosiński. Prace mają rozpocząć
się w tym roku.

Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Jana Amosa
Komeńskiego była pierwszą
szkołą wyższą w kraju, która
wprowadziła do swojej oferty
studia dualne. Polegają one
na przemiennym studiowaniu
dziennie i odbywaniu praktyk
zawodowych.
Taka formuła kształcenia
zyskuje coraz to większą
popularność. - W przypadku
leszczyńskiego modelu absolwent po zakończeniu studiów,
legitymuje się dyplomem
inżyniera oraz 2,5-letnim stażem zawodowym - wyjaśnia
Damian Kędziora, pełnomoc-

Wspaniały kawałek historii
polskiego transportu

Poeci w Maskaradzie
Fotel bujany w obłokach”
- taki tytuł nosi dwudziesty czwarty Zeszyt
Literacki Leszczyńskiego
Stowarzyszenia Twórców
Kultury. Jego promocja
odbyła się w czwartkowy
wieczór w klubie Maskarada, podczas spotkania
z cyklu „Wiosna z Pegazem”.

Targi studiów dualnych
Studia dualne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie cieszą się
niesłabnącą popularnością.
W tym roku akademickim
naukę w takiej formule
pobierać będzie kilkadziesiąt osób. Z kierunkami
oraz ofertami pracodawców można było zapoznać
się w czwartek w auli
PWSZ.

Dni Strażaka
W leszczyńskiej komendzie
straży pożarnej świętowano
Dzień Strażaka. Podczas
uroczystości wręczono
medale, odznaczenia oraz
awanse na wyższe stopnie
służbowe. Nie zabrakło
ciepłych słów oraz życzeń
kierowanych do ratowników. - Dziękuję za ten
niełatwy, ale owocny rok
służby i pracy – mówił podczas uroczystości st. bryg.
Maciej Zdęga, komendant
KP PSP w Lesznie.
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być przebudowane na rondo.
W marcu w wysiłk i miasta włączył się poseł PiS Jan
Mosiński - wziął on udział
w spotkaniu prezydenta Łukasza Borowiaka z prezesem
Leszczyńskiej Fabryki Pomp
Januszem Szyszkowiakiem.
Prezes LFB zadeklarował finansowy udział swojej firmy
w inwestycji pod warunkiem
przyznania dotacji.
Teraz poseł przekazał informację o pozytywnej decyzji
ministerstwa. -Udało mi się
przekonać do tego, aby ta
inwestycja, w moim mieście

Leszno, przy wsparciu finansowym Leszczyńskiej Fabryki
Pomp uzyskała dofinansowanie do I etapu tej ważnej dla
mieszkańców Leszna inwestycji - napisał Mosiński - na
mocy decyzji Leszno otrzymało ok. 1,9 mln zł.
Całkowity koszt modernizacji ul. Fabrycznej szacowany jest na poziomie 9
milionów złotych. Inwestycja
ma być realizowana w latach
2019-2020, w tym roku planowane jest wydanie 4 milionów
złotych.
Radio Elka

Tak jadąc to już ta droga trochę
ubywa. Tylko koledzy jadący z
naczepami napewno się męczą
jadąc za nami, bo oni mogli by
teraz jechać 70 km/h. Ale od
Ankary to już na pewno pojadą
osobno gdyż góry pozostały
daleko za nami, a przed nami
już tylko niewielkie podjazdy
i zjazdy. Droga jak narazie jest
czysta i całkowicie bez śniegu.
Jedzie się wspaniale.
I tak przejeżdżając przez
malutkie miasteczka i wioski,
mieszkańcy już na pewno
mocno śpią bo rzadkością są
światełka w oknach. Mnie
również zaczyna już ogarniać
senność. Do celu pozostało
jeszcze około 100 kilometrów.
Trzeba to jakoś wytrzymać,
wiec otwieram okno i wystawiam głowę. Jest ciepło w
porównaniu z dniem wczorajszym. Chłodny podmuch
wiatru odpędza na jakiś czas
sen. Przejeżdżając przez Kirikkale nie ma już żadnego
ruchu. Jedzie się jak przez
wymarłe miasto. Sporadycznie
widać pojedyncze światełka w
domach. Do Ankary już nie
daleko. Byle by tylko dojechać
na przedmieścia Ankary. A
tam już będzie trochę ruchu
i wówczas śpik jakoś przechodzi. W stronę Iranu nie
jedzie już żaden ciężarowy
samochód. Tylko sporadycznie
jadą osobówki. Jedzie się bardzo monotonnie. Włączyłem
radio i słyszę nie wyraźnie
polskie wiadomości. Nareszcie
radio przemówiło, bo minęła
właśnie północ naszego czasu.
Jest dużo szumów i trzasków
w tych wiadomościach. Ale
nareszcie słychać tak upragnioną polską mowę w radiu.
Wjeżdżając wyżej słyszalność
się poprawia. Właśnie Polskie
Radio zapowiada pogodę dla

kierowców. Przestrzega ich
przed opadami deszczu. Słuchając tych wiadomości wydają mi się to trochę śmieszne, bo
co my mamy mówić, kto tutaj
nas przestrzega przed różnymi
warunkami pogodowymi. Tym
bardziej, że tutaj jest więcej
czekających na nas niespodzianek jak u nas w kraju.
My kierowcy jadący do Iranu
musimy być przygotowani na
te zmienne warunki drogowe
i pogodowe i musimy sobie z
nimi jakoś radzić. Nie raz jak
tak sobie pomyślę, to naprawdę
było ciężko. Ale co zrobić, taki
jest już ten nasz fach.
I tak jadąc dalej nasze radio
słychać coraz wyraźniej, a
więc zbliżamy się do Ankary
i teraz to już będziemy mieli
kontakt z naszym krajem .
Nareszcie słychać polskie
piosenki. Zaraz jest inny duch.
Jest już 1.30 naszego czasu. Do
parkingu mam jeszcze około 30 kilometrów, ponieważ
parking znajduje się jeszcze
10 kilometrów za Ankarą.
Pozostało już tak niewiele
kilometrów do celu a tu śpik
moży nie miłosiernie a do
celu już tak nie daleko. No i
wreszcie jest ta Ankara. Jadąc
przez te uśpione miasto gdzie
niegdzie jadą osobowe i dostawcze samochody. Widać też
sporadycznie śpieszących się
ludzi. Miasto jest pogrążone
w głębokim śnie. A za chwile
zacznie się budzić i zacznie się
znowu ten szalony ruch w którym to każdy się śpieszy i byle
szybciej do przodu, używając
przy tym nagminnie klaksonów. Wyjeżdżając z miasta do
parkingu pozostaje już tylko
parę kilometrów.
No i wreszcie jest ten upragniony parking. Wjeżdżając na
parking widzę kilka naszych

samochodów. Sen mnie już
bardzo mocno męczył. W tej
chwili jest minus 4 stopnie.
Księżyc ładnie świeci no i te
piękne rozgwieżdżone niebo,
patrząc w nie to gwiazdy do
mnie mrugają. Piękne jest tutaj
te rozgwieżdżone niebo. I tak
sobie głęboko odetchnąłem,
że znowu o jeden dzień bliżej
kraju i rodziny. Teraz idziemy
do umywalni aby się umyć, bo
od tych łańcuchów jesteśmy
bardzo mocno ubrudzeni. Ręce
mam pokaleczone i paznokcie
połamane. Restauracja jest
już nie czynna. W umywalni
Władek spotkał kolegę który
jedzie do Iraku, i namówił
go aby postawił butelczynę
polskiej wódki. No i tak też się
stało, była to nasza Wyborowa.
Ostatni raz wypiliśmy po kropelce w Gurbulaku na granicy
Irańsko-Tureckiej. Ale wtedy
to nie była nasza polska wódka. Uszykowaliśmy na prędce
parę kanapek i ciepłą herbatę.
Po czym wraz z Zygmuntem,
i Władkiem rozliczyliśmy się
za te kropelki z kolegą.
Było to z grubsza mówiąc,
po dwa dolary na łebka, a przy
tym jeszcze powspominaliśmy
tą dzisiejszą drogę, która dała
nam się mocno we znaki, i na
pewno zachowa się w długo
w pamięci a na dodatek, to
zostanie jeszcze zapisane w
moim pamiętniku. Dzisiaj już
na pewno nie będę pisał. Zrobiło się już bardzo późno. Bo
na nasz czas jest 3.30. Trzeba
iść spać, a jutro już chcemy
dojechać do Istambułu.

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

Kształtowanie się i funkcjonowanie granicy polsko-niemieckiej w latach 1918-1939
(ze szczególnym uwzględnieniem odcinka wielkopolskiego) – wykład prof.
Tomasza Nodzyńskiego

W majowy ranek 10 maja
2019 r. odbyło się spotkanie
w Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy w Trzcielu i
Filii Brójce z autorem bajek
i wierszy dla dzieci Wiesławem Drabikiem.

W majowe popołudnie 9 maja
2019 r. mieliśmy zaszczyt gościć w naszej bibliotece prof.
Tomasza Nodzyńskiego z Instytutu Historii Uniwersytetu
Zielonogórskiego z ciekawym
wykładem pt.: Kształtowanie
się i funkcjonowanie granicy
polsko-niemieckiej w latach
1918-1939 (ze szczególnym
uwzglę d n ien iem odci n ka
wielkopolskiego). Organizatorem spotkania było „Towarzystwo Historyczne Ziemi
Międzyrzeckiej”. Na wykład
przybyło wielu historyków,
regionalistów z województwa
lubuskiego i wielkopolskiego,
członków Stowarzyszenia
„Trzcielscy Seniorzy”, czytelników oraz mieszkańców
Trzciela. Mieliśmy okazję
przypomnieć sobie warunki,

Wiesław Drabik pochodzi z
Krakowa, z wykształcenia jest
chemikiem, z zamiłowania
jest malarzem. Wydał już ponad dwieście bajek. Twórczość
naszego gościa charakteryzuje się wesołymi i pełnymi
humoru wierszowanymi historyjkami o ludziach i zwierzętach, które zawsze kończą
się zabawną puentą. Ostatnio
pisarz poszerzył swoją twórczość i opisuje historie oraz
legendy z różnych regionów
Polski. Spotkanie dla dzieci

w jakich zaczęła się odradzać
Polska, a pierwsze kroki były
podjęte już w roku 1915.
Poznaliśmy również wiele dotychczas nieznanych
faktów z historii odradzania
się naszej granicy polsko
– niemieckiej. W tym roku
w czerwcu obchodzić będziemy 100 lat odzyskania
niepodległości przez małą
część Trzciela, ale jakże dla
nas ważną. Przypomnieliśmy
sobie, jacy patrioci znani i ci
mniej znani, ale jakże dla nas

ważni walczyli o naszą wolną
Polskę. Po wykładzie odbyła
się bardzo ciekawa dyskusja
dotycząca tematu wykładu.
Następnie goście udali się
na spacer w miejsce dawnej
granicy polsko – niemieckiej.
Dziękujemy prof. Tomaszowi
Nodzyńskiemu za ciekawy
wykład i naszym gościom
za przybycie na spotkanie i
ciekawą konwersację o naszej
„Małej Ojczyźnie”.

B.P.M.iG. w Trzcielu
Wioletta Fabian

Anna Struzik - Zasłużona dla Regionu Kozła
W siedleckim Domu Kultury
odbyła się w dniu 17 maja br.
uroczysta gala poświęcona
wręczeniu dorocznych nagród
Regionu Kozła oraz przekazaniu władzy starosty Regionu
Kozła wójtowi gminy Siedlec
p. Jackowi Kolesińskiemu.
Wyróżnienie w postaci odznaki „Zasłużony dla Regionu Kozła” otrzymała m.in.
Dyrektor Centrum Kultury w
Trzcielu Pani Anna Struzik.
Gratulujemy.

było bardzo ciekawe i wesołe.
Dzieci musiały rozwiązywać
zagadki związane z twórczością gościa. Za każdą dobrą
odpowiedź otrzymywały na-

grodę. Na koniec spotkania
dzieci dostały autografy od
autora.

B.P.M. i G. W Trzcielu
Wioletta Fabian

"Pipi nadchodzi"
14 maja w naszej Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy w
Trzcielu i Filii Brójce gościł ze
swoim spektaklem dla dzieci
edukacyjny Teatr TAK. Przedstawienie miało tytuł „Nadchodzi Pipi”, treść zostało
zainspirowana książką Astrid
Lindgren „Pippi wchodzi na
pokład”. Główna bohaterka
przedstawia nam sposób, w
jaki spędza wolne chwile w
swoim domu, podczas nieobecności taty. Podczas zabaw towarzyszą jej policjant i
przyjaciel Tommy. W trakcie
spektaklu dzieci miały okazję
poznać w języku angielskim
nazwy: zwierząt, przyborów
szkolnych, dni tygodnia oraz
rzeczy, które są związane z
czytaniem. Podczas zabawy

interaktywnej aktorzy uczyli
widzów zbierania skarbo –
rzeczy, tańca animacyjnego
„Amerykańskiej cha-chy”,
zaklinania tygodnia, „Piosenki
Szamana ”oraz marzeń na raz.

W tej miłej i aktywnej atmosferze dzieci z Przedszkola w
Trzcielu i Brójcach spędziły
czas.

B.P.M. i G. W Trzcielu
Wioletta Fabian

Przemysł przyszłości, czyli targi ITM Polska
m Poznań
Innowacyjne maszyny,
inteligentne roboty, sprzęt
najnowszej generacji oraz
bogaty program konferencji, eksperckich spotkań i
debat – tak w skrócie wygląda blok największych w
Europie Środkowo-Wschodniej targów przemysłowych.
Na cztery dni teren Międzynarodowych Targów
Poznańskich zmieni się w
nowoczesną strefę przemysłową.
Blisko 1000 wystawców, 25
tysięcy mkw. powierzchni
ekspozycyjnej, 10 pawilonów
z nowościami i rozwiązaniami
dla wszystkich kluczowych gałęzi przemysłu rozwijających
się w Polsce – to wszystko
czeka na profesjonalistów w
dniach 4-7 czerwca.

Ponad 84 tysiące osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy w ciągu
ubiegłego roku. Podczas targów zostanie przeprowadzony
szereg szkoleń dotyczących
kultury bezpieczeństwa przy
pracy. Organizacja w jednym
czasie targów Innowacje-Technologie-Maszyny ITM Polska,
Targów Logistyki, Magazy-

nowania i Transportu Modernlog, Targów Kooperacji
Przemysłowej Subcontracting,
Targów Druku i Skanu 3D - 3D
Solutions pozwala szeroko
zaprezentować wszystko to,
co nowoczesny przemysł ma
do zaoferowania. Uczestnik
otrzymuje w pigułce osiągnięcia czwartej rewolucji
przemysłowej.
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MUZYCZNE BRZMIENIA
Felieton Wodniczaka

Często mówiąc czy pisząc o
aktywności szczególnych artystów, sportowcow, naukowców, wynalazców uzywa się
okreslenia są
jak wino ,im starsi tym lepsi.
Dotyczy takie porownanie także Don Vasyla, który kilka dni
temu zagościł w
Poznaniu uruchamijąc pozytywne
reakcje wśód
publiczności, z
która nawiązal
osobisty kontakt
jaki przerodzil się
w jeden „ nieokielzany” chór śpiewajacy
z nim wszystkie refreny.
Taki stworzył programowy
repertuar, że rozspiewanie
stalo się waznym elementem
jego muzykowania.
W latach osiemdziesiątych
XX wieku Gorzów Wielkopolski stał się stolicą polskiego reggae, za sprawą cyklicznych imrez Reggae nad
Wartą. Ale tez pojawiła się w
tym mieście silna reprezentacja zespołów uprawiających
inną stylistykę opartą na
folklorze muzyki cygańskiej.
Z Gorzowa do Poznania na
próby zespołu Roma dojeżdżał (ur. 10 kwietnia 1950 w
Łodzi) – romski piosenkarz,
kompozytor, autor tekstów
piosenek, poeta i animator
ruchu kulturalnego polskich
Cyganów Don Vasyl. W
poznańskim studiu Giełda
spotykał podczas różnych
sesji nagraniowych Zbigniewa Górnego, Aleksandra
Maliszewskiego, Huberta
Szymczyńskiego i wielu
innych wartościowych muzykow, ktorzy z nim chętnie

podejmowali współpracę. Poznańska firma fonograficzna
Meripex wydala Vasylowi
pierwszą profesjonalną
kasetę magnetofonową. Od
tego momentu możmy mówic
i pisać, że Don Vasyl
wszedl na parnas
polskiej muzyki
rozrywkowej.
Odwiedzaliśmy
się wielokrotnie
zawsze witając
jako goście
szczególni.
Rozmawialismy o
jego planach artystycznych, snuliśmy
mrzonki o zdobywaniu
muzycznego terytorium i
znalezieniu na nim swojego miejsca. I wtedy po
raz pierwszy osiagnęliśmy
porozumienie wydalismy
jego pierwszą kasete i
nakręciliśmy teledysk, co w
tamtym czasie było naprawdę
sukcesem Ten impuls dal
motywację, że trzeba iść
naprzód i wierzyć w siebie i
przeznaczenie.
Pochodzi z królewskiej
rodziny Cyganów wielkomiejskich z dynastii Baro
Szero (Wielka Głowa).
Urodził się w Łodzi w parku
na Arturówku, gdyż miasto
to znalazło się akurat na
drodze cygańskiego taboru.
Jego ojciec Jan wychował się
w Łodzi, matka pochodziła
z Warszawy. Przez jakiś
czas mieszkał w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie
wychowywał się u boku
słynnej cygańskiej poetki
Papuszy. Potem przeprowadził się do Włocławka, a
obecnie mieszka na stałe w
Ciechocinku na Kujawach.

Na scenie występuje od 12.
roku życia. Od 1984 śpiewa
z własnymi zespołami. W
1987 założył zespół artystyczny Don Vasyl i Roma,
który zmienił później nazwę
na Don Vasyl i Cygańskie
Gwiazdy. Pierwszy telesdysk
nagrał w Poznaniu podczas
sesji nagraniowej w Studio
Giełda i na deptaku przy Starym Marychu. Ten wideo clip
pokazal w swym programie
telewizyjnym NON Stop Kolor Wojciech Mann (współautorem był Jan Chojnacki).
Ostatnio wystąpił w Poznaniu z pomniejszonym nieco
składzie muzyków (zabrakło
akordeonisty i skrzypka)
lecz i tak ci instrumentaliści
czują każdy rodzaj frazy,
wiedzą z jakim smakiem i
rozmachem grają, a przede
wszystkim proponują dobrą
tradycję muzyki cygańskiejw
odświeżonej formie przetworzonej przez ich młodość,
zapał i wspólne rozumienie
muzyki w dur i moll. Don
Vasyl jest organizatorem i
pomysłodawcą Międzynarodowego Festiwalu Piosenki
i Kultury Romów odbywającego się nieprzerwanie od
1997. Jego wiersze ukazały
się w dwóch zbiorach poezji
Kujawy piórem malowane
(1995) oraz Twórcy regionu
2 (1996). Sam jest autorem
tomiku wierszy Pasażerowie
niebieskiego taboru (1998).W
2005 uhonorowany odznaką
Zasłużony Działacz Kultury.
Ma 3 dzieci – córkę Agnieszkę oraz synów Wasyla Juniora i Dzianiego. Obaj synowie
związani są z przemysłem
muzycznym.

Krzysztof Wodniczak

Eleni „Statek do Pireusu”
Najnowszy album Eleni pod
tytułem „Statek do Pireusu”
zawiera dwadzieścia trzy
piosenki, Utwory te prezentują obszerne spektrum
twórczych rozwiązań w
ramach stylów popularnych.
Niezależnie jednak od typowych cech charakteryzujących te nurty, dominuje w
nich idiom muzyki greckiej.
Niekiedy jest on tylko sugerowany specyficznym instrumentarium kojarzonym z
Helladą (Nie warto smutnym
być i Nie chcę narzekać na
swój los), często bywa łączony
z wzorcami piosenki popularnej (Statek do Pireusu, Słońce),
ale odwołuje się także wręcz
do folkloru greckiego (Prawo
do marzeń, Wymarzony toast,
Kropelki wina).

Wspomniane instrumentarium, wykorzystane zresztą
we wszystkich kompozycjach,
to buzuki, gitary, akordeon,
instrumenty klawiszowe, gitara basowa, perkusja i greckie
instrumenty perkusyjne. Obok
nich pojawiają się też chórki
i chóry i klarnet. Oczywiście
najważniejszą rolę wśród instrumentów pełni głos Eleni,
która - w zależności od stylistycznych potrzeb – wykonuje
partie wokalne różnymi środkami technik śpiewu. Szczególną funkcję pełni tu grecki
instrument ludowy - buzuki.
To buzuki prowadzi dialog
z Eleni – głównie w typowej
dla muzyki etnicznej zasadzie
„zawołanie i odpowiedź” –
inicjuje wstępy, improwizuje
bądź interpretuje fragmenty
instrumentalne i wypełnia

zakończenia. Trzeba dodać, że
grający na nim Jannis Sinanis
zachwyca swoją wirtuozowską grą. Wspólnie z Eleni
tworzy mistrzowski duet.
W sumie najnowszy album Eleni jest propozycją z
niebanalnymi melodiami, z
przesłaniami zróżnicowanymi
stylistycznie i z interpretacjami znamionującymi maestrię
wykonawczą.
W nagraniach udział wzięli:
Śpiew - Eleni Tzoka, Buzuki, oud, lauto, baglamas - Jannis Sinanis, Gitary
- Aleksander Białous, Instrumenty
klawiszowe - Maciej Szymański, Piotr
Kałużny, Akordeon - Jarosław Buczkowski, Klarnet - Eugeniusz Effenberg
Chórki - Eleni Tzoka, Alicja Pszczółkowska, Akis Papazachariu oraz Chór „Spontaneo” pod batutą Doroty Czerwińskiej.

Krzysztof Wodniczak

Bluesman, który boi się latać
Co łączy znakomitego kalifornijskiego bluesmana Daniela Castro oraz świetnego
holenderskiego piłkarza
Dennisa Bergkampa czy
wokalistę Janosa Kobora
z wegierskiego zespolu
Omega? Otóż, oni nie znoszą
podróżowania samolotem.
Zarówno dla muzyka, jak i
sportowca stanowi to ograniczenie w karierze. Daniel Castro przełamał jednak niechęć
i w październiku przyleci do
Katowic na jedyny europejski
koncert. Gitarzysta wystąpi
podczas 39 edycji Rawa Blues
Festival.
Castro zafascynował się bluesem dzięki starszej siostrze,
która podsunęła mu dwie płyty

B.B.Kinga. Uwielbia również
Alberta Kinga, Alberta Collinsa i Petera Greena. Wszystkie
te fascynacje słychać w jego
grze. Muzyka Kalifornijczyka
zagościła niedawno na antenie
radiowej „Trójki” w audycji
„Trzy wymiary gitary” Piotra Barona. Znany prezenter
zachwycił się twórczością
Daniela Castro i jego zespołu.
Artysta stał się częścią bluesowej sceny Los Angeles,
w którym dorastał, już jako
piętnastolatek. W klubach
mógł więc sobie zamówić
legalnie co najwyżej Coca
Colę lub oranżadę... Ale muzyk wspomina tamte czasy z
sentymentem. - Świetny okres.
Byłem szczęśliwy, że mogę
nazywać się profesjonalistą, bo

dostawaliśmy kasę za granie.
Zarabialiśmy 20 dolarów za
wieczór – przyznawał ze śmiechem w jednym z wywiadów.
Castro nie należy do tytanów
pracy w studiu. Bliżej mu
raczej do standardów wyznaczanych przez Guns’n’roses
i Tool niż Tangerine Dream.
Studyjny album „Desperate
Rain” od poprzednika („No
Surrender”) dzieliło bagatela
14 lat! Najwyraźniej muzyk
stawia na jakość, a nie ilość
swoich wydawnictw. Artysta
– z racji wspomnianej na wstępie przypadłości - wyjątkowo
rzadkie koncerty poza USA.
Występ na Rawie Blues będzie
więc dużym wydarzeniem dla
fanów bluesa!
Krzysztof Wodniczak
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Don Vasyl odznaczony medalem
„Labor Omnia Vincit”

Nagrody Kapituły Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, od ponad 20 lat,
mają wymiar szczególny
– podkreślając osobiste zasługi laureatów, doceniają
historię, w której rodziła się
i dojrzewała ich osobowość
i talent do kreowania życia
społecznego.
W relacji opiniotwórczych
środowisk, nagrody te są symbolem budowania tożsamości
kultury i jedności również na
gruncie międzynarodowym.
Podkreśliło to udekorowanie
Medalem „Labor Omnia Vincit” Dona Vasyla. W imieniu
dr. Mariana Króla, Prezydenta
THC, medal zawiesił Dominik
Górny, Sekretarz Zarządu, a
dyplom wręczył Bartosz Śmigaj, organizator koncertu tego
artysty w Poznaniu.
Don Vasyl, poeta, kompozytor, organizator i pomysłodawca Międzynarodowego
Festiwalu Piosenki i Kultury
Romów, cytując fragment
werdyktu Kapituły otrzymał
medal „za czynienie z muzyki

Romskiej Księżniczki, która
tańczy w sukni szczęścia i
czuwanie nad spełnieniem
wróżby piękna w sercach
publiczności w Polsce i na
świecie”. Ponad pół tysięczna publiczność, w chwili
wręczenia medalu, wstała i
zaśpiewała „Sto lat”. Cygańskie Gwiazdy, towarzyszące
swemu liderowi, zaintonowały
„Ore, ore”, a sam Don Vasyl

powiedział: „Dziękuję, czuję
się Polakiem, bo jedno jest
niebo dla wszystkich. Wracając do tego, co powiedział w
swoim wierszu pan Dominik
– tak, mamy w sobie cygańskie dusze, ale nie zawsze się
do tego przyznajemy”. Wydarzenie odbyło się 21 maja
2019 roku.

Krzysztof Wodniczak
zdjęcie Hieronim Dymalski

Poznańscy big beatowy mają już
sześćdziesiąt lat
Pewną cezurą czasu wykazałem się jako promotor
przygotowując koncert na
dziedzińcu pojezuickim
dziesięć lat temu na 50 lecie
rock and rolla, a raczej
w hołdzie Franciszkowi
Walickiemu zapraszając
do Poznania wykonawców,
dla których pisał teksty pod
pseudonimem Jacek Grań.
Nad sceną zawisł duży baner
żółto - czarny z charakterystyczną twarzą Walickiego, a
na scenie zagrali zespoły Max
Bonard (rep. Niebiesko - Czarnych), Ania Rusowicz (pierwszy koncert plenerowy w jej
karierze), Jan Izba Izbiński z
Tomaszem Jaśkiewiczem i Piotrem Kałużnym (rep. Czesława
Niemena Wydrzyckiego), Piotr
Nalepa z zespołem Niebo (rep.
Miry Kubasińskiej i Tadeusza
Nalepy), Maciej Wróblewski
(rep. Krzysztofa Klenczona
oraz trio SBB w składzie: Antymos Apostolis, Jozef Skrzek
i Marian Muzykant. Koncert
prowadził Jerzy Skrzypczyk
współzałożyciel Czerwonych
Gitar.
Teraz szykuje się nie mniejsza wycieczka w przeszłość,
a to dzięki Tomaszowi Dziubińskiemu, który 60 lat temu
założył poznański ansambl
Rock Hall. Z odkurzonych
archiwaliów użyczył on organizatorom koncertu 60 lat
poznańskiego rock and rolla
wszelkie materiały, aby było
wiadomo kto zacz koncertował i nagrywał. Najlepszą
pamięć muzyczną w Poznaniu
ma właśnie Tomasz Dziubiński, który już w 1968 roku
wraz z Wojciechem Kędziorą
(Kordą) stworzył pierwszy
swoje zapiski i dzięki nim i
jego erudycji będziemy mogli
ucztować i biesiadować jak
dawniej bywało czyli w latach
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Poszperano w
dokumentacjach i archiwach
i zaproszono aktywnych niegdysiejszych muzyków tuzów
poznańskiej sceny muzycznej.
Zapowiedzi są imponujące.
Zaprezentują się w klubie

Blue Note następujące zespoły
w kolejności alfabetycznej:
ASPEKT (Edmund Klaus, Eugeniusz Orlicki, Piotr Kałużny,
Witold Drelski), BARDOWIE
(Roman Gloger, Wojciech
Kurowiak, Janusz Murawski,
Przemysław Lisiecki, Eugeniusz Effenbarg, Maciej Nowicki, gościnnie Tomasz Dziubiński), ELITAR - 7 (Piotr Siejakowski, Roman Gloger, Jan
Zieliński, Adam Bardabusz,
Stanislaw Bartosik, Krzysztof
Bartosik Jarmużek), GRUPA
HUBERTA SZYMCZYŃSKIEGO (Hubert Szymczyński, Andrzej Laskowski, Jan
Zieliński, Jerzy Skowronek,
Leszek Łuczak), KOMETY
(Tadeusz Konieczny, Zbigniew
Ziętara, Jan Zieliński, Jan
Mazurek), MANUFAKTURA
CZT ER ECH DY R EKTO RÓW (Piotr Kuźniak, Henryk

Tomczak, Janusz Maślak,
Przemysław Lisiecki), SEKWENS (Eugeniusz Orlicki,
Piotr Kałużny, Witold Drelski,
Przemysław Sołtysiak, Szymon Rogalski), VIOLINY (
Adam Adamski, Janauary Zaradny, Przemysław Sołtysiak,
Mirosława Szkaradek- Soltysiak, Zbigniew Ziętara, Jerzy
Skowronek).
Ten koncert, co najmniej
maraton 5 godzinny, odbędzie
się 3 czerwca br. o godz. 20:00.
Wsparcia koncertu dołożyli
Hieronim Dymalski i Jan Pera.
Jeszcze nie raz będę rekomendował ten koncert na
różnych łamach w gazetach
papierowych i portalach internetowych. Przecież cykliczne
felietony Z pamiętnika rockowego piernika zobowiązują!
Tekst: Krzysztof Wodniczak
Zdjęcia: Hieronim Dymalski
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List ofiar komunistycznych
represji!
Sędziowie - nawet ci, którzy
nie byli zaangażowani w
komunizm - nie domagali
się od swoich skompromitowanych kolegów, aby
odeszli z zawodu dla dobra
całego środowiska - napisały ofiary komunistycznych
represji w liście, który
opublikowała czwartkowa
„Rzeczpospolita”.
Rzeczpospolita Polska jest
demokratycznym państwem
prawnym, a jej ustrój opiera
się na podziale i równowadze
władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy
sądowniczej, które to władze
powinny działać na podstawie
i w granicach prawa. Te zasady
zapisane są w naszej konstytucji – nie sposób jednak
uznać, że w III RP były zawsze
rzeczywiście przestrzegane czytamy w liście.
Zaznaczono w nim, że dotyczy to przede wszystkim
władzy sądowniczej, sprawowanej w naszym kraju przez
sądy tworzone od 1989 r.
„także przez sędziów, którzy
w przeszłości uwikłani byli w
system komunistyczny”.
III RP pozwoliła zdeprawowanym funkcjonariuszom
PRL chętnie służącym totalitarnej władzy przejść suchą
nogą do nowego systemu, a
następnie wydawać wyroki
w imieniu wolnej Polski oraz
kształcić i wychowywać nowe
pokolenia sędziów - podkreślono.
Efektem tego zaniechania
jest rażący brak historycznej
sprawiedliwości. Sędziów,
którzy w czasach stalinowskich popełniali zbrodnie
sądowe, nie spotkały – poza
nielicznymi wyjątkami –
żadne konsekwencje. Wolna
demokratyczna Polska nigdy
nie doprowadziła do ukarania
przywódców totalitarnego
systemu czy twórców stanu
wojennego. Kary spotkały
jedynie niektórych z bezpośrednich wykonawców zbrod-

ni, omijając zleceniodawców
- zaznaczono w liście.
Jego sygnatariusze zwracają
uwagę na fakt, że są ofiarami
komunistycznych represji.
Siedzieliśmy w aresztach
i więzieniach, wielu z nas
było bitych i torturowanych,
niektórzy z nas w celach
śmierci, niszczono nam zdrowie i zabierano życie, nasi
koledzy i członkowie naszych
rodzin byli mordowani przez
komunistyczne służby. W
czasach Solidarności byliśmy
pozbawiani pracy i majątku
za to, że mieliśmy odwagę
walczyć o wolność i praworządność. Prześladowano nas
w majestacie prawa PRL.
Sędziowie, którzy brali w
tym udział, nigdy nie zostali
rozliczeni - napisali.
Polskie sądownictwo po
1989 r. nie zostało zdekomunizowane. Jesteśmy pod tym
względem niechlubnym wyjątkiem wśród państw demokratycznych (…) Wszyscy sędziowie sądów powszechnych
wydający wyroki w totalitarnej PRL z dnia na dzień stali
się sędziami demokratycznego
państwa prawnego – III RP.
Ludzie, którzy wysługiwali
się komunistycznej władzy,
skazując ludzi Solidarności,
Solidarności Walczącej czy
KPN na wieloletnie kary
więzienia, mieli odtąd stać
na straży praworządności w
wolnej Polsce - podkreślili
autorzy listu.
W ich ocenie zawód sędziego jest jednym z najważniejszych zawodów zaufania
publicznego, a jego moralny
prestiż jest fundamentem
demokracji.
Strażnikami państwa prawa
nie mogą być ludzie uwikłani
w niegodną służbę systemom
totalitarnym czy autorytarnym. Jeśli w przeszłości byli
gotowi sprzeniewierzyć się
zasadzie niezawisłości – jak
można ufać, że będą niezależnymi sędziami w państwie
demokratycznym? Sędziowie

– nawet ci, którzy osobiście
nie byli zaangażowani w komunizm – nigdy nie domagali
się od swoich skompromitowanych kolegów, aby odeszli z
sądownictwa dla dobra całego
środowiska - zaakcentowali.
Jak podkreślili, w Polsce
nie było „żadnej weryfikacji
w sądach powszechnych czy
prokuraturze, żadnych rozliczeń, żadnej dekomunizacji”.
Odpowiedzialności nie ponieśli nawet zbrodniarze z
czasów stalinowskich – jak
sędzia Stefan Michnik, sądowy morderca polskich bohaterów. Ich następcy służący
totalitarnemu systemowi w
latach 60., 70. i 80., nie tylko
nie zostali ukarani, ale to
w ich rękach pozostawiono
wymierzanie sprawiedliwości
w wolnej Polsce. III RP – demokratyczne państwo prawne
– nie zdała tego egzaminu
—ocenili.
Oburzenie wyrażane przez
część środowiska sędziowskiego i popierających je
formacji politycznych jest
próbą zagłuszenia trudnej,
bolesnej prawdy o III RP,
która w swoich kluczowych
obszarach opierała się przez
wiele lat na komunistach lub
ludziach skompromitowanych
kolaboracją z komunistami.
Wierzymy jednak, że prawda
się obroni. I że reforma sądownictwa, choć rozpoczęta
z wieloletnim opóźnieniem,
zostanie doprowadzona do
końca - dodali sygnatariusze
listu.
Podpisało się pod nim 46
ofiar komunistycznych represji m.in. Adam Borowski, Joanna Duda-Gwiazda,
Andrzej Gwiazda, Piotr Jegliński, Andrzej Kołodziej,
Ewa Kubasiewicz-Houee,
Andrzej Rozpłochowski, Zofia Romaszewska, Weronika
Sebastianowicz ps. Różyczka
i Krzysztof Wyszkowski.
kk/PAP
wPolityce.pl
autor: Fratria

Stanisław Mączkowski

Jak zatem z tej ciżby wyłonić
przyszłego dyktatora? Głosując tak długo, aż kontrkandydaci mniej mądrzy i mniej
uczciwi poodpadają. Fajne,
nie? Już sam pomysł, żeby
wyselekcjonować najmądrzejszego spośród… no
powiedzmy przeciętniaków,
jest godny podziwu. Trochę
przypomina to sytuację, w
której zamiast zwoływać
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Walka o sprawiedliwość
List skierowany do Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego
przez poszkodowanego Stanisława Mączkowskiego
Szanowny Panie
Prokuratorze
Od 13 lat walczę o sprawiedliwość , najpierw 7 lat
grupa przestępcza próbowała mnie wsadzić do
więzienia za to że w Spółce
,którą osobiście zbudowałem wykryłem przestępstwa
o wartościach milionowych
na szkodę moją i Skarbu
Państwa . Skargi kierowane do organów ścigania
zostały „według właściwości” przesyłane do niższych
organów i umarzane . Tak
też w sprawie PK VII Ko
581.2017 , którą otrzymał
Departament Przestępczości
Zorganizowanej i Korupcji
w Warszawie od Prokuratury Regionalnej w Poznaniu a dotyczy korupcji i
prania brudnych pieniędzy
ponownie została przesłana do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.
Dlatego zwracam się do
Pana Prokuratora o interwencję i zlecenie objęcia
nadzorem tej sprawy .
Z poważaniem
Stanisław Mączkowski

Profanacja Królowej to atak na wierzących
Praktyki homoseksualne zostały w Piśmie Świętym potępione i określone m.in. jako
„obrzydliwość”. Uznaje się je
za jeden z czterech grzechów
wołających o pomstę do nieba. Tymczasem agresywna
lewica wpisuje dziś symbol
„tęczowej” ideologii w bliski
sercom pokoleń Polaków obraz
Matki Bożej Częstochowskiej.
To przejaw niewyobrażalnego
barbarzyństwa. To atak na
Wiarę. To profanacja wizerunku naszej Królowej – konkretnej, realnie żyjącej Osoby,
najdoskonalszego dzieła Boga.
Skala lewicowego zdziczenia
jest tak olbrzymia, że ciężko
pisać o tym bez wzburzenia.
Postępowcy na przekór Na-

Czy chcemy dyktatora
Byłam na spotkaniu obywatelskim, gdzie ludzie
zatroskani o los Polski wyrażali swoje poglądy na temat
naprawy państwa. Jeden z
uczestników gorąco optował
za wprowadzeniem w Polsce
systemu prezydenckiego,
dającego władzę głowie
państwa niemalże nieograniczoną. Kandydat ubiegający
się o taki urząd powinien
spełniać tylko dwa warunki.
Ma być mądry i uczciwy. Na
moje oko ten postulat spełnia
pewnie ze dwadzieścia milionów obywateli naszego kraju.
Kto bowiem nie uważa się za
mądrego? Z uczciwością też
każdy kandydat poradziłby
sobie, bo o drobnych przekrętach mało kto wie, a duże
zawsze można przypisać
jakimś wrogom, albo chociaż
niesprzyjającym okolicznościom.
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konsylium lekarze pytaliby
przechodniów, czy operować
pacjenta, czy nie. Kierowanie samochodem wymaga
potwierdzonych kwalifikacji,
kierowanie państwem – nie.
Po uświadomieniu sobie,
jakim trudem jest wyłonienie
głowy państwa w demokratyczny sposób, aż dziw
bierze, że może się zdarzyć
przypadek w miarę trafnego
wyboru. A tak przy okazji, to
tylko za jednego prezydenta
– Lecha Kaczyńskiego, nie
musiałam się wstydzić.

Małgorzata Todd

uczaniu Kościoła, na złość
hierarchom, duchownym, katolikom świeckim i niektórym
politykom – ale tak naprawdę
ze szkodą dla samych siebie –
plują nie tylko na nasze świętości, ale i na naszą Matkę!
Przecież umierający na krzyżu
za wszystkich ludzi Syn Boży
Jezus Chrystus powiedział do
reprezentującego całą ludzkość ucznia: „oto Matka twoja”
(J 19, 27). Maryja stała się
Matką zarówno dla świętego
Jana, jak i dla wszelkich narodów, ludzi wszystkich pokoleń
na całym świecie oraz dla
każdego z nas.
Zbawiciel powiedział też
na krzyżu także inne słowa:
„Ojcze, przebacz im, bo nie

wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34).
Musimy więc zarówno bronić
czci Naszej Matki, jak i błagać
Ją oraz Miłosiernego Boga o
przebaczenie dla bluźnierców
i sami wybaczać błądzącym
bliźnim. Miejmy nadzieję, że
kiedyś naprawią swoje błędy,
wszak także ich dotyczy Chrystusowe wezwanie: „nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1, 15). Także oni są
stworzeni do chwalenia Boga
i osiągnięcia życia wiecznego.
proszę o modlitewną pamięć –
prośmy Królową Polski o wybaczenie, zaś Ducha Świętego
o przemianę serc sprawców
profanacji i bluźnierstw.
Michał Wałach

Zaskarżenie Dyrektywy
na TSUE
Polski rząd właśnie złożył
skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. zapisów Dyrektywy
o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym, o
którą solidarnie, przez wiele
lat, zabiegało całe środowisko kreatywne i wszystkie liczące się w Europie
związki twórcze. Dyrektywa
jest jednym z najważniejszych gwarantów Waszych
przyszłych wpływów za
twórczość udostępnianą w
internecie, jednak skarga złożona przez polski rząd może
przedłużyć i istotnie utrudnić
proces implementacji w
naszym kraju.
Każdy dzień opóźnienia we
wprowadzaniu stosownych
przepisów oznacza ogromne
straty dla całego sektora
kreatywnego: kompozytorów, autorów tekstów,
wykonawców, producentów,
wydawców, dziennikarzy
oraz start-upów związanych
z kulturą i z nowymi mediami. Zyskają na tym natomiast
monopoliści internetowi. W
toku starań o uchwalenie dyrektywy obóz rządzący wie-

lokrotnie okazywał twórcom
lekceważenie, a w głosowaniach jawnie dawał wyraz, że
nie wspiera naszych wspólnych starań o sprawiedliwe
wynagrodzenia dla autorów.
Fakt, że minister kultury
określa Dyrektywę o prawie
autorskim na jednolitym
rynku cyfrowym mianem
„ACTA2” – wymyślonym
na zlecenie amerykańskich
gigantów technologicznych
i wprowadzającym całe
społeczeństwo w błąd – jest
absolutnym skandalem, a
zaskarżenie dyrektywy do
TSUE jest policzkiem wymierzonym przez polski rząd
każdemu, kto chce uczciwie
zarabiać na swojej twórczości w internecie.
Stowarzyszenie Autorów
ZAiKS nie ustaje w staraniach o zapewnienie jak
najlepszych standardów
chroniących prawa majątkowe. Wciąż mamy nadzieję,
że minister kultury znajdzie
czas na spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia
Autorów ZAIKS.
Janusz Fogler

METROPOLIA POZNAŃSKA

POWIATY-GMINY
27 maja 2019

Osoby niepełnosprawne
na rynku pracy
Zalet aktywności zawodowej
jest wiele – to samodzielność, niezależność, możliwość samorealizacji, pracy
w zespole. W przypadku
osób niepełnosprawnych
praca może mieć też charakter rehabilitacji społecznej,
dawać szansę nabywania
nowych i doskonalenia już
posiadanych umiejętności
przydatnych w codziennym
życiu. – Dlatego tak ważne
jest wspieranie zatrudnienia
osób niepełnosprawnych. W
MRPiPS trwają intensywne
prace nad projektem ustawy
w tej sprawie – mówi minister Elżbieta Rafalska.
Według wstępnych danych
GUS w 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosił 26,2 proc.
To o 3,7 pkt proc. więcej niż
w 2015 r. (wówczas było to
22,5 proc.). Jak wynika z
Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) do
rekordowo niskiego poziomu

zmniejszyła się stopa bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym,
osiągając w 2018 r. poziom
7,2 proc. W 2015 r. wynosiła
ona 13 proc. To spadek o 5,8
pkt proc.
– Wraz ze wzrostem poziomu zatrudnienia istotnie
wzrastała również aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych. Podczas gdy
jeszcze w 2015 r. udział osób
niepełnosprawnych aktywnych
zawodowo (tzn. pracujących
lub bezrobotnych aktywnie
poszukujących pracy) wynosił 25,9 proc., to w roku 2018
wzrósł on już do 28,3 proc.
Jednak pomimo optymistycznych danych statystycznych,
nadal istnieje potrzeba aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w szczególności
tych z największymi trudnościami – zaznacza minister
Elżbieta Rafalska.
Jak informuje szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej, w resorcie
trwają zaawansowane prace

związane z przygotowaniem
projektu ustawy o zatrudnieniu wspomaganym, mającej
na celu objęcie szczególnym
wsparciem tych grup osób niepełnosprawnych, które mają
największe trudności w samodzielnym znalezieniu, podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia.
– Zatrudnienie wspomagane
ma być formą aktywizacji
zawodowej, która uzupełni
dotychczas istniejące rozwiązania z zakresu rehabilitacji
zawodowej – mówi minister
Elżbieta Rafalska.
Co to oznacza w praktyce? Przygotowywany projekt
zakłada indywidualną pracę
trenera pracy z osobą niepełnosprawną przy maksymalnym
jej włączeniu w całość procesu
decyzyjnego dotyczącego zatrudnienia. Działania te będą
prowadzone we współpracy z
pracodawcami, instytucjami
rynku pracy oraz podmiotami
realizującymi zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych.

Ośrodki wsparcia dla osób
niepełnosprawnych
Miejsca, w których osoby niepełnosprawne mogą uczyć
się samodzielności, nabywać
umiejętności niezbędnych w
codziennym życiu czy nawet
przygotować się do pracy zawodowej, są niezwykle ważne
i potrzebne. To m.in. Środowiskowe Domy Samopomocy,
Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej. – Każdy człowiek
ceni sobie niezależność, osoby
niepełnosprawne nie są tu wyjątkiem. Powinniśmy w możliwie dużym stopniu umożliwić
im dążenie do tego celu – mówi
minister Elżbieta Rafalska.
Środowiskowe Domy Samopomocy to miejsca, w których
osoby niepełnosprawne mogą
rozwijać swoje zainteresowania, uczyć się poruszania
czasami w trudnych kwestiach,
uczyć się różnych życiowych
umiejętności. Według wstępnych danych na koniec kwietnia 2019 r., liczba ŚDS wynosiła 809 zapewniając 30 165
miejsc, z których skorzystało
łącznie 33 625 uczestników.
W 2015 r. takich placówek było
760, a miejsc – 27,8 tys.
– W ciągu ostatnich czterech
lat dofinansowanie pobytu
uczestnika ŚDS wzrosło o ok.
500 zł – z 1268 do 1752,50 zł.
Z kolei wysokość dotacji na

uczestnika ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi wynosi dzisiaj
2 278,25 zł – wylicza minister
Elżbieta Rafalska.
Jak zaznacza szefowa MRPiPS, nakłady z budżetu państwa na rozwój sieci ośrodków
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie
od 2015 do 2018 r. wzrosły o
ponad 44 proc. (w 2015 r. wynosiły 404,8 mln zł, a w roku
2018 – 583,1 mln zł).
Znacznie zwiększono też
wysokość dofinansowania
ze środków PFRON kosztów rocznego pobytu jednego
uczestnika w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Jeszcze w 2015
r. było to 14 796 zł. W 2018 r.
kwota ta wynosiła już 16 596
zł, dzisiaj jest to już 17 796
zł W przyszłym roku będzie
jeszcze wyższa i wyniesie
18 996 zł. – W sumie od 2015
r. dofinansowanie kosztów
rocznego pobytu uczestnika
w WTZ wzrosło o 3 tys. zł.
Biorąc pod uwagę przyszły
rok, będzie to wzrost rzędu
4,2 tys. zł – wskazuje minister
Elżbieta Rafalska.
W tym roku na wsparcie
WTZ ze środków PFRON
zaplanowano blisko 492 mln
zł. Od 2015 r. budżet na ten cel
wzrósł o ponad 102 mln zł. W

ubiegłym roku w całej Polsce
działało 718 warsztatów terapii
zajęciowej, w których uczestniczyło niemal 27,5 tys. osób.
To nie wszystko. Do tego
dochodzą jeszcze Zakłady
Aktywności Zawodowej, czyli
miejsca dające osobom niepełnosprawnym możliwość
realizacji samodzielnego, niezależnego i aktywnego życia
na miarę ich indywidualnych
potrzeb poprzez zatrudnienie
oraz rehabilitację zawodową i
społeczną. W ZAZ takie osoby
uczą się nie tylko wykonywania powierzonych im obowiązków, ale również radzenia
sobie w życiu codziennym czy
współpracy w zespole. Dzisiaj
w Polsce funkcjonuje 116
Zakładów Aktywności Zawodowej, w których zatrudnione
są w sumie 6 663 osoby.
– W 2019 r. zwiększyliśmy,
pierwszy raz od dekady, dofinansowanie rocznego pobytu
jednej osoby w Zakładzie
Aktywności Zawodowej – z
18,5 tys. zł do 22 tys. zł. Od
2015 r. środki przeznaczone na
dofinansowanie ZAZ wzrosły
już o ponad 7 mln zł. W 2018
było to 88,6 mln zł, a łącznie
na tworzenie i działanie ZAZ
PFRON w ubiegłym roku
przekazał ponad 90,3 mln zł.
– informuje szefowa MRPiPS.
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Pomoc wszechstronna,
ale indywidualna
W Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
przyjęliśmy założenie, że
wszystkie działania adresowane do osób niepełnosprawnych wypracowujemy
w dialogu z tym środowiskiem, żeby proponowane
wsparcie było jak najlepiej
dopasowane do potrzeb –
zapewnia minister Elżbieta
Rafalska. Jak podkreśla,
wsparcie powinno być
oczywiście wszechstronne
i różnorodne, ale również
zindywidualizowane.
Jeszcze w 2015 r. na wsparcie
osób niepełnosprawnych przeznaczono ok. 15,5 mld zł. W
2018 r. wyniosło ono ok. 19,5
mld zł – o 4 mld zł więcej.
– Środki finansowe przeznaczane na wsparcie osób niepełnosprawnych będą jeszcze
rosły, ponieważ w roku 2020
najbogatsi podatnicy zapłacą
daninę solidarnościową, która
będzie głównym źródłem finansowania Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych. Wówczas
przychody Funduszu osiągną
prawie 2 mld zł – mówi minister Elżbieta Rafalska.
Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów to
bardzo szeroki temat. – Dużo
mówi się, że świadczenia przysługujące osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom

są za niskie. Rzeczywiście,
jeśli spojrzymy wyłącznie na
świadczenia pieniężne, to nie
są one do końca zadowalające,
nie ma możliwości w pełni niezależnego funkcjonowania tylko z takim wsparciem. I chociaż w porównaniu chociażby
z rokiem 2015, obserwujemy
znaczny wzrost wysokości
tych świadczeń, to system
wsparcia osób niepełnosprawnych obejmuje dużo więcej
obszarów działań – zaznacza
szefowa resortu rodziny.
Tylko w tym roku z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
ma być finansowanych 10
programów. Trzy główne obszary planu na 2019 r. to usługi
opiekuńcze, pakiet „Mój dom”
oraz „Asystencja”.
To jednak dopiero początek.
Do tego dochodzi dofinansowanie miejsc, w których
osoby niepełnosprawne mogą
uczyć się samodzielności,
nabywać umiejętności niezbędne w codziennym życiu
czy nawet przygotować się
do pracy zawodowej, co jest
niezwykle ważne i potrzebne.
Chodzi m.in. o Środowiskowe
Domy Samopomocy, Zakłady Aktywności Zawodowej,
Warsztaty Terapii Zajęciowej..
To także wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Aktywność zawodowa, oprócz
kształtowania samodzielności,

niezależności czy możliwości
samorealizacji, może dawać
szansę na nabywanie nowych
i doskonalenie już posiadanych
umiejętności niezbędnych w
codziennym życiu.
– P unktem wyjścia dla
polityki wsparcia osób niepełnosprawnych, polityki,
która musi być wszechstronna,
różnorodna, ale również zindywidualizowana, jest dialog
ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
Równie istotnym elementem
przy tworzeniu systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych jest współpraca rządu
z jednostkami samorządu
terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi, które
są w bezpośrednim kontakcie
z lokalną społecznością, znają
realia i problemy trapiące
mieszkańców. Ich rola jest tu
nie do przecenienia – mówi
minister Elżbieta Rafalska.
Jak dodaje szefowa MRPiPS, prowadzone są zaawansowane prace nad pierwszą
w Polsce Strategią na rzecz
Osób Niepełnosprawnych,
która pozwoli na ustanowienie
całościowych ram polityki
krajowej na rzecz osób niepełnosprawnych. Strategia będzie
realizowana poprzez programy
i działania z różnych obszarów, m.in. zdrowia, edukacji,
zabezpieczenia społecznego
czy pracy.

Rozmowy w sprawie dworca
Na zaproszenie wojewody
wielkopolskiego Zbigniewa
Hoffmanna w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim spotkali się przedstawiciele PKP S.A., architekci
odpowiedzialni za bryłę
nowego dworca, wojewódzki oraz miejski konserwator
zabytków, a także prezes
poznańskiego SARP-u.
Podczas spotkania architekci zaprezentowali wstępne
rozwiązania dotyczące nowego budynku dworca, przede

wszystkim w kontekście fasady budynku. Wstępnych propozycji było kilka. W trakcie
spotkania podkreślano priorytetowość bezpieczeństwa
i funkcjonalności przebudowanego budynku. Kolejnym
krokiem ma być szczegółowe
omówienie projektów z poznańskimi architektami – a
następnie upublicznienie propozycji projektów i konsultacje
społeczne.
Według Zbigniewa Hoffmanna dworzec ma zostać
przebudowany ze środków

publicznych, a co za tym idzie
– priorytetowym jest interes
publiczny i dominacja funkcji
dworcowej.
Spotkanie to kontynuacja
działań w sprawie przebudowy poznańskiego dworca
i zapowiedzianej współpracy
pomiędzy wojewodą Zbigniewem Hoffmannem a prezydentem miasta Poznania
Jackiem Jaśkowiakiem. Ze
stronu poznańskiego magistratu w spotkaniu wzięła
udział miejska konserwator
zabytków.

Zgoda na budowe gazociągu
Decyzja w sprawie gazociągu Baltic Pipe. Wojewoda
wielkopolski Zbigniew
Hoffmann 15 maja 2019 r.
podpisał decyzję lokalizacyjną na budowę gazociągu
pomiędzy Goleniowem
a Lwówkiem. To część
projektu Baltic Pipe, który
ma umożliwić dostawy gazu
ziemnego z Norwegii.
Zbigniew Hoffmann wydał decyzję, która umożliwi budowę
części gazociągu pomiędzy
Szczecinem a Lwówkiem na
terenie Wielkopolski. Inwestycja zostanie wybudowana również na terenie województw

zachodniopomorskiego i lubuskiego. Decyzja została
wydana na rzecz Operatora
Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A. i podlega
natychmiastowemu wykonaniu. W praktyce oznacza to,
że inwestor może wystąpić z
wnioskiem o pozwolenie na
budowę.
Podpisana przeze mnie decyzja stanowi część Projektu
Baltic Pipe. Inwestycja docelowo umożliwi stworzenie nowej
drogi dla dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński
i polski oraz do użytkowników
końcowych w krajach sąsiednich. Cele m jest niezależność

energetyczna naszego kraju –
tłumaczy Zbigniew Hoffmann.
Inwestycja obejmuje budowę gazociągu wysokiego
ciśnienia o średnicy DN 1000,
o maksymalnym ciśnieniu
roboczym MOP 8,4 MPa wraz
z niezbędną infrastrukturą,
zespołu włączeniowego na
węźle Lwówek, niezbędnych
elementów technologicznych
umożliwiających funkcjonowanie gazociągu i połączenie
z istniejącym systemem przesyłowym, a także usunięcie
kolizji projektowanej inwestycji z istniejącymi sieciami
uzbrojenia terenu.

Wsparcie z prawdziwego zdarzenia
Z początkiem roku uruchomiony został Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych. Tylko w
tym roku finansowanych ma
być z niego 10 programów
skierowanych właśnie do osób
niepełnosprawnych. To dodatkowe 647 mln zł. – Roczny
plan działania obejmuje trzy
główne obszar y – usługi
opiekuńcze, zapewnienie odpowiednich warunków miesz-

kaniowych oraz asystencję
– wylicza minister Elżbieta
Rafalska.
Wsparcie społeczne, zawodowe i zdrowotne osób
niepełnosprawnych to główne
cele przyświecające uruchomionemu z początkiem roku
Solidarnościowemu Funduszowi Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
W 2019 r. jego budżet wynosi 647 mln zł (w kolejnych

latach dzięki daninie solidarnościowej kwoty te będą
jeszcze wyższe).
– Fundusz to filar systemu
wsparcia osób niepełnosprawnych. 31 stycznia br. ogłosiliśmy roczny plan działania
w tym zakresie. Znalazły się
w nim trzy główne obszary
– usługi opiekuńcze, pakiet
„Mój dom” oraz „Asystencja”
– wylicza minister Elżbieta
Rafalska.
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Lista ofiar, które dużo wiedziały i musiały ... zginąć
P ra k t yczn ie ka żdy z nas
widział film Patryka Vegi,
“Służby specjalne” i pamiętają
kwestię: “Dzień dobry, przyszliśmy panu zrobić samobójstwo.” Ostatnie lata okrywają
się hańbą wymiaru sprawiedliwości w każdej możliwej
sprawie. Do tej pory nie udało
się ustalić kto, lub jaka grupa
ludzi odpowiada za działania
tzw “seryjnego samobójcy”.
Lista osób, które zginęły w
niewyjaśnionych jak do tej
pory okolicznościach jest koszmarnie długa.
Zresztą zobaczcie i oceńcie
sami:
1) Generał Sławomir Petelicki – były dowódca jednostki
„Grom”. Znaleziony martwy
16 czerwca 2012 roku. Ostro
krytykował ustalenia Komisji
Badania Wypadków Lotniczych i opieszałość polskiego
rządu przy wyjaśnianiu przyczyn katastrofy w Smoleńsku.
Zmarł na skutek ran postrzałowych.
2) Andrzej Lepper – polityk
Samoobrony, wicepremier w
rządzie PiS – LPR – Samoobrona, znaleziony został wiszący w swoim biurze. Wbrew
oficjalnej wersji lansowanej w
mediach, przyjaciele Leppera
twierdzą że polityk Samoobrony nie był skłonny do takiego
czynu. Wreszcie poprawiał
się stan ciężko chorego syna,
tymczasem kochający ojciec
popełnia samobójstwo? Nie
zbadano faktu siedmiu śladów butów w biurze Leppera,
otwartego okna pomimo obecności klimatyzatora czy dziwnego rusztowania za oknem.
Faktem jest, że Lepper miał
olbrzymią wiedzę. To On
pierwszy mówił o Talibach
lądujących w Polsce, o finansowaniu polskich partii przez
obce mocarstwa i wielu innych
niewygodnych faktach. Więcej
już nic nie powie.
3) Róża Żarska – adwokatka
Leppera – „zmarła” w lipcu
2011 r. w Moskwie.
4) Marek Papała – komendant
główny policji – zamordowany
25.06.1998 r.
5) Artur Zirajewski ps. Iwan
(29.01.1972 – 03.01.2010)
– samobójstwo (?), płatny
morderca, jeden z głównych
świadków w sprawie zabójstwa
komendanta głównego policji
Marka Papały. Zmarł w gdańskim więzieniu, gdzie odbywał
wyrok za działalność w tzw.
Klubie płatnych zabójców. Według TVN24, miał on otruć się
po otrzymaniu tajemniczego
grypsu. Na łamach „Gazety
Wyborczej” min. Krzysztof
Kwiatkowski zdementował te
doniesienia i powiedział, że
przyczyną śmierci był „zator
płucny”.
6) Pułkownik Leszek Tobiasz
– były oficer WSI, główny
świadek oskarżenia w tzw. aferze marszałkowej dotyczącej
m.in Bronisława Komorowskiego. Po przegranych przez
PiS wyborach zgłosił się do
ówczesnego Marszałka Sejmu
– Bronisława Komorowskiego
informując o rzekomej korupcji w szeregach Komisji Weryfikacyjnej WSI co okazało
się nieprawdą, ale umożliwiło
działania operacyjne w stosunku do członków Komisji. W
marcu 2012 miał zeznawać, ale
nie zdążył bowiem zmarł kilka
tygodni wcześniej. Poinformowano, że zgon nastąpił „z

przyczyn naturalnych”.
7) Jacek Dębski – polityk,
były minister sportu – zamordowany 12.04.2001 r.
W 2001 roku zamordowany
został Stanisław F. – kelner z
hotelu, w którym spotykali się
członkowie mafii paliwowej
z prokuratorami, politykami
i oficerami służb. Oficjalnie
jego śmierć uznano za samobójstwo.
W lutym 2002 roku zamordowany został Zdzisław M.
– drugi kluczowy świadek
w sprawie mafii paliwowej.
Jego zgon również uznano za
samobójstwo, a syna, który
zabiegał o sekcję zwłok i rzetelne śledztwo, wsadzono na 3
miesiące do aresztu.
8) Chorąży Stefan Zielonka
– szyfrant Służby Wywiadu
Wojskowego, posiadający dostępy do najtajniejszych informacji wywiadu wojskowego.
Znał klucze, hasła, systemy
tajnej komunikacji, również
NATO-wskiej, był zorientowany w kwestii polskich służb
wywiadowczych za granicą.
Mimo to, przez dwa tygodnie
po zaginięciu jest poszukiwany jak zwykły obywatel
a nie osoba mająca wiedzę
o największych tajemnicach
państwa. Śledztwo prowadzone jest opieszale, dopiero
po dłuższym czasie następuje
przeszukanie ogródków działkowych na których Zielonka
często przebywał. Zaczęły się
pojawiać plotki o chorobie psychicznej szyfranta, o dezercji
na nawet zdradzie. W kwietniu
2010 dwóch mężczyzn znajduje rozkładające się ciało a przy
nim sznur, rzeczy niezidentyfikowane przez rodzinę i doskonale zachowane dokumenty.
Badania kośćca wykazały,
że ciało należy do szyfranta
Zielonki, badania zęba jednak
wykluczyły to. Ostatecznie w
czerwcu 2010 roku, poinformowano że znalezione zwłoki
to zwłoki szyfranta Zielonki.
9) Grzegorz Michniewicz
– dyrektor generalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
członek rady nadzorczej PKN
Orlen. Jego ciało znaleziono
wiszące 23 grudnia 2009 roku
a więc w dniu, w którym do
Polski wrócił remontowany w
Rosji TU – 154, który później
rozbił się w Smoleńsku.
10) Jarosław Ziętara – dziennikarz śledczy, badał afery
gospodarcze, wytropił aferę
w PKS Śrem. Zamordowany
1 września 1992. Dopuszczono
się na szczeblu kierownictwa
MSW i UOP zacierania śladów prowadzących do służb
specjalnych – pisze autor spisu.
11) Profesor Stefan Grocholewski – był Profesorem PP w
Zakładzie Badań Operacyjnych i Sztucznej Inteligencji
w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. Wykrył
manipulacje w nagraniach
czarnych skrzynek z Casy,
która rozbiła się w Mirosławcu. Zginął niedługo później w
tajemniczych okolicznościach.
12) Marek Dulinicz – specjalista w dziedzinie archeologii średniowiecza, zastępca dyrektora Instytutu
Archeologii i Etnologii PAN
do spraw naukowych. Miał
na czele grupy archeologów
jechać do Smoleńska badać
teren katastrofy. Zginął razem
z żoną w wypadku samochodowym.

13) Siergiej Tretiakow – były
agent rosyjskiego wywiadu,
który przeszedł na stronę USA.
Zmarł 13 czerwca 2010 roku.
Najpierw poinformowano, że
zadławił się podczas posiłku,
kolejna wersja mówi o ataku
serca. Włoscy dziennikarze
utrzymywali, że śmierć byłego szpiega „miała związek z
katastrofą smoleńską”.
14) Eugeniusz Wróbel – wiceminister transportu, wykładowca na Politechnice Śląskiej,
jeden z najlepszych w Polsce
znawców komputerowych
systemów sterowania lotem.
Eugeniusz Wróbel poddawał
w wątpliwość to, czy szczątki
na lotnisku Siewiernyj to wrak
TU – 154, zmarł trzy dni przed
ogłoszeniem raportu MAK.
Oficjalnie poinformowano, że
zabił Go i poćwiartował własny syn a następnie wrzucił do
Zalewu Rybnickiego.
15) Dr Ryszard Kuciński
– były prokurator, adwokat,
radca prawny, jeden z najbliższych zaufanych współpracowników Andrzeja Leppera. Jako
prawnik obsługiwał spółki, w
których zasiadali ludzie związani ze służbami specjalnymi
lub byli funkcjonariusze służb.
To właśnie u Ryszarda Kucińskiego, Andrzej Lepper zdeponował dowody obciążające
ważne osoby w państwie, które
chciał ujawnić. Sam Kuciński
twierdził, że gdyby ujawnił te
dokumenty wiele karier „wyleciałoby w powietrze”. Zmarł
w szpitalu.
15) Wiesław Podgórski – był
doradcą Andrzeja Leppera ds.
kultury i dziedzictwa narodowego w czasie, gdy ten był ministrem rolnictwa. Odpowiadał
za budowę na polach Grunwaldu pomnika upamiętniającego
bitwę pod Grunwaldem, co
wzbudzało wiele kontrowersji.
Pod koniec czerwca 2011 roku
popełnił samobójstwo.
17) Dariusz Szpinieta – ekspert i prezes spółki lotniczej
Ad Astra Executive Charter
SA. Zawodowy pilot, instruktor pilotażu, wielki miłośnik
lotnictwa. Kilkakrotnie wypowiadał się w mediach na
temat katastrofy smoleńskiej,
mówiąc że lot TU – 154 był
lotem wojskowym. Szpinieta
zawiadomił również prokuraturę o podejrzeniu korupcji
w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. W roku 2011, został
znaleziony martwy w łazience,
podczas wakacji w Indiach,
choć jego towarzysze twierdzili, że przed powieszeniem
był w dobrym humorze.
18) Jerzy Pronobis – był
prezesem spółki Club&Travel,
zajmującej się rozprowadzaniem biletów na Euro2012 w
Polsce i na Ukrainie. Pojawiały
się głosy, że dystrybucja biletów na Mistrzostwa Europy
przebiegała w atmosferze korupcji i układów. Oficjalnie
podaje się, że Pronobis popełnił samobójstwo, rzucając się
pod pociąg.
19) Jerzy Urbanowicz – był
m.in pracownikiem kontrwywiadu, gdzie zajmował się
kryptografią i teleinformatyką.
W 2012 r. został sekretarzem
komitetu organizacyjnego konferencji poświęconej badaniom
katastrofy polskiego Tu-154M
w Smoleńsku metodami nauk
ścisłych. Był też m.in członkiem Rady Naukowej Instytutu
Polska Racja Stanu im. Lecha
Kaczyńskiego. Urbanowicz był
również współautorem rapor-

tu, mówiącego że PKW korzysta z rosyjskich serwerów, a co
za tym idzie, że służby rosyjskie mogą wpływać na wyniki
wyborów w Polsce. Naukowiec
chorował na serce, zmarł dzień
po ujawnieniu raportu.
20) Krzysztof Knyż – operator
Faktów, który razem z Wiktorem Baterem był na miejscu
katastrofy. Zmarł w Moskwie
na sepsę.
21) Dr inż. Włodzimierz
Abramowicz (1952-2012) –
Jeden z najlepszych na świecie
specjalistów od zagadnień
kontaktowych, czyli zderzenia
obiektów takich jak samoloty,
statki, samochody, z którego
dokonań i programów zderzeniowych korzystały dziesiątki
firm na świecie. Dokładnie
ktoś taki (np we współpracy
ze śp ministrem Wróblem),
kto powinien wyjaśnić nam, co
się stało w Smoleńsku. I chciał
wyjaśnić.
Abramowicz chciał zweryfikować wyniki prac prof
Biniendy, wykorzystując inny
program. Nie zdążył – śmierć
w III RP ma zawsze „perfect
timing”. Zmarł nagle, jak wielu
innych, szczególnie po 10/04.
Czy ktoś wie jak? W sieci
(podobnie jak w przypadku red
Knyża) – poza nekrologiem i
skromnym wpisem na stronie
„Instytutu pojazdów” – cisza.
Wybitny naukowiec, lat 50,
znika z powierzchni ziemi.
Dlaczego brak nawet zdjęć?
22) Bp. Mieczyslaw Cieślar –
duchowny, był przewodniczącym Kolegium Komisji Historycznej w sprawie inwigilacji
luteran przez SB. Twierdził że
już po katastrofie TU – 154
otrzymał sms-a od jednego z
pasażerów – ks. Adama Pilcha.
Zginął w wypadku samochodowym.
23) Dariusz Ratajczak – doktor historii na Uniwersytecie
w Opolu zaszczuty, szykanowany i ochrzczony mianem
antysemity, za przytoczenie w
swojej książce cytatów ludzi
kwestionujących Zbrodnię
Oświęcimską. Wyrzucony z
uczelni, bez szans na znalezienie nowej pracy, utrzymywał
się ze zmywania naczyń i palenia w kotłach c.o. Znaleziony
został martwy w samochodzie
stojącym na parkingu przed
supermarketem. Oficjalnie
mówiło się, że samochód stał
tam prawie dwa tygodnie.
Wielce prawdopodobne jest
jednak to, że auto zostało podrzucone dużo później.
24) Anatol Lawina (10.07.1940
– 16.09.2006) – pobicie przez
nieznanych sprawców, bezpośredni przełożony Falzmanna,
były dyrektor Zespołu Analiz
Systemowych w Najwyższej
Izbie Kontroli
25) Michał Falzmann – kontroler NIK-u, badający sprawę
FOZZ – umiera „na serce”
18.07.1991 r.
26) Walerian Pańko – prezes
NIK i szef Felzmanna – ginie
wkrótce po nim w tajemniczym wypadku samochodowym 7.10.1991 r.
Z jego sejfu zniknęły ważne
dokumenty w sprawie FOZZ.
Śledztwo wykazało, że samochód rozpadł się w wyniku
wybuchu bomby umieszczonej
pod autem. Jednak trzej policjanci, którzy jako pierwsi byli
na miejscu wypadku, utonęli
kilka miesięcy później podczas
weekendowego wypoczynku
(wszyscy trzej świetnie pły-

wali). Oficjalnie podano że
śmierć Pańki była wynikiem
nieszczęśliwego wypadku.
Jego kierowca został… skazany na więzienie i wkrótce…
również zmarł.
W 1991 r. roku został zastrzelony Andrzej S. – były oficer kontrwywiadu wojskowego
PRL, który pracował w firmie
handlującej bronią. S. chciał
się zwolnić, gdy kazano mu
nielegalnie sprzedawać broń
do innych krajów.
27) Piotr Jaroszewicz – premier PRL – zamordowany
01.09.1992 r. wraz z żoną.
28) Jacek Sz. – oskarżony
w sprawie FOZZ – umarł w
1993 r.
W 1997 roku w tajemniczym
wypadku zginął były poseł
Tadeusz Kowalczyk, który
dużo wiedział o związkach
polityków i mafii.
29) Marek Karp – był założycielem Ośrodka Studiów
Wschodnich, który zajmował
się analizami sytuacji politycznej i ekonomicznej w
krajach byłego bloku sowieckiego. „Oni za mną chodzą,
śledzą mnie nawet tutaj, w
szpitalu, ja stąd nie wyjdę
żywy, za dużo wiem o wszystkim” – mówił do swojego
przyjaciela na kilka dni przed
śmiercią. Dyrektor Ośrodka
Studiów Wschodnich leczył
się z urazów po wypadku
samochodowym, który wydarzył się 28 sierpnia 2004 r.
w pobliżu Białej Podlaskiej.
Trafił do szpitala, gdzie według oficjalnej wersji „zmarł
z powodu powikłań powypadkowych”. Prokuratura sprawę
umorzyła, lecz prawdziwe
okoliczności wypadku nie
zostały wyjaśnione do dziś.
Przed śmiercią badał sprawę
przejmowania polskiego sektora energetycznego przez rosyjskie spółki kontrolowane przez
KGB i GRU. Podobno była to
zaplanowana i zrealizowana
w najdrobniejszych szczegółach egzekucja, dokonana dla
zabezpieczenia paliwowych
i energetycznych interesów
rosyjskich służb specjalnych.
30) Daniel Podrzycki – kandydat na prezydenta w 2005
r. Zmarł podczas kampanii
wyborczej w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku drogowym. W latach 90.
współpracował z gen. Tadeuszem Wileckim i Andrzejem
Lepperem. W 1997 wraz z
A. Lepperem, W. Bojarskim
i W. Michałowskim podpisał
zawiadomienie do prokuratury w związku z nadużyciami
podczas podpisywania kontraktu na budowę rurociągu
Jamalskiego.
31) Jan Budziński – w 1991
doznał zawału serca (?), kierowca służbowej lancii którą
jechali Pańko i Zaporowski Dwaj policjanci, którzy
pierwsi przyjechali na miejsce
wypadku również zmarli.
Przyczyną zgonu było utonięcie (na rybach).
32) Janusz Zaporowski – dyrektor Biura Informacyjnego
Kancelarii Sejmu – zmarł
07.10.1991.
W przeciągu kilku miesięcy
od wypadku zmarł zarówno
kierowca Lancii, jak i policjanci, którzy jako pierwsi przybyli
na miejsce wypadku.
33) Ireneusz Sekuła – poseł na
Sejm – samobójstwo, 3-krotnie strzelił sobie w brzuch
29.04.2000 r.

„O godz. 5.17 Sekuła trafia
na izbę przyjęć szpitala MON
przy Szaserów. Jest przytomny.
Choć nikt go o to nie pyta,
mówi lekarzowi, że sam się
postrzelił. „To było dziwne”
– powie później policjantom
lekarz.
34) Andrzej Struglik – W
1991 r. roku został zastrzelony
były oficer kontrwywiadu wojskowego PRL, który pracował
w firmie handlującej bronią.
Struglik chciał się zwolnić,
gdy kazano mu nielegalnie
sprzedawać broń do innych
krajów.
35) Tadeusz Kowalczyk – W
1997 roku w tajemniczym wypadku zginął były poseł, który
dużo wiedział o związkach
polityków i mafii.
36) Stanisław Faltynowski
– W 2001 roku zamordowany
został kelner z hotelu, w którym spotykali się członkowie
mafii paliwowej z prokuratorami, politykami i oficerami
służb. Oficjalnie jego śmierć
uznano za samobójstwo.
37) Zdzisław Majka – w lutym 2002 roku zamordowany
został drugi kluczowy świadek
w sprawie mafii paliwowej.
Jego zgon również uznano za
samobójstwo, a syna który
zabiegał o sekcję zwłok i rzetelne śledztwo, wsadzono na 3
miesiące do aresztu.
38) Jeremiasz Barański ps.
Baranina – 07.05.2003 – samobójstwo w więzieniu, przestępca, jeden z przywódców gangu
pruszkowskiego .
39) Marian Goliński – zginął w „wypadku drogowym”,
zjechał na drugi tor wprost na
tira o rosyjskich rejestracjach.
40) Stanisław Skalski –
12.11.2004 – pobicie przez
nieznanych sprawców, pilot, generał brygady WP, as
myśliwski okresu II wojny
światowej, po 1989 polityk,
współzałożyciel partii Przymierze Samoobrona.
41) Sz y mon Za lewsk i –
29.11.2004 – samobójstwo (?),
ochroniarz BOR i kierowca
Zbigniewa Sobotki (poseł SLD
skazany w tzw. aferze starachowickiej; ułaskawiony przez
Aleksandra Kwaśniewskiego).
42) Lech Grobelny (18.06.1949
– 28.03.2007) – zamordowany,
założyciel Bezpiecznej Kasy
Oszczędności
43) Barbara Blida (zm. 25
kwietnia 2007 r.) – Posłanka
popełniła samobójstwo w
trakcie akcji ABW w jej domu.
Przyczyną śmierci był postrzał
w klatkę piersiowa. Kobieta
była podejrzewana o pomocnictwo w przekazaniu łapówki
w śledztwie związanym z tzw.
Mafią węglową.
44) Remigiusz Muś – technik
pokładowy JAK-a 40, który
wylądował w Smoleńsku tuż
przed TU – 154. Otwarcie
mówił, że słyszał przez radio,
jak kontrolerzy lotów zezwolili
załodze prezydenckiego samolotu zejść na 50 metrów. Prokuratura od razu poinformowała, że było to samobójstwo.
Za każdym razem słyszeliśmy,
że to były samobójstwa. Każde
praktycznie w piątek, by sekcję zwłok można było zrobić
dopiero w poniedziałek
Przysłane z iPhone’a
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WULKANIZACJA I SERWIS OPON
NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI
Profesjonalna naprawa telefonów GSM

www.lombardd.pl
tel.

509 408 163

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

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

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

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

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

AUTO - HANDEL
W³adys³aw Cisak

64-300 Nowy Tomyśl, Paproć 79,
tel (61) 44 22 832, 664 997 031

www.autocisak.gratka.pl
SKUP – SPRZEDAŻ – ZAMIANA RATY – POŚREDNICTWO
czynne: pon – pt 10.00 – 18.00 sob – niedz 10.00 – 15.00

Zapraszamy na Dzień Dziecka w DELI Parku !!!!
Dla Naszych małych i dużych Gości czeka mnóstwo ciekawych zabaw
oraz konkursów z nagrodami w cenie biletu !!!

01.06.2019-02.06.2019 ( 10:00-18:00)

P.H.U.

”MARKPOL”

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

61 442 3638

BAZA GS Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 20

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

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

Od godziny 12:00 zabawa z animatorem :
 bańki mydlane,
 zabawy z chusta animacyjną,
 tańce,
 konkursy,
 zajęcia plastyczne + wystawa Małych Artystów,
 malowanie twarzy.
Każdy z Was znajdzie odrobine szczęścia i przyjemności ,ponadto wiele innych
atrakcji dla Naszych Gości :
 DMUCHAŃCE – PODNIEBNA EKOWIOSKA – ZJEŻDZALNIE - MINI ZOO
 MINI PARK LINOWY – INTERAKTYWNE PIASKOWNICE MINIATUROWE BUDOWLE – OWADY W POWIĘKZENIU - MAŁPI GAJ
… to dla dzieciaków największy raj !!!!

Dodatkowo 02.06.2019 ( NIEDZIELA) pojawi się u Nas
szczudlarz !!!
PRZYJDŹ I BAW SIĘ RAZEM Z NAMI !!!
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Jubileusz 65-lecia państwa
Ireny i Tadeusza Krechowicz
Państwo Irena i Tadeusz
K rechowicz z Grodziska
Wielkopolskiego obchodzili
jubileusz 65-lecia zawarcia
związku małżeńskiego. Z tej
okazji, małżonków odwiedziła delegacja w osobach
Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Piotra Hojana
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27 maja 2019

Jubileusz 90 urodzin Pani
Zofii Rorczak
Pani Zofia Rorczak z Ptaszkowa obchodziła w dniu 14
maja 2019 roku jubileusz 90.
urodzin. Z tej okazji, Jubilatkę odwiedziła delegacja w
osobach Zastępcy Burmistrza
Grodziska Wielkopolskiego
Marcina Brudło oraz Zastępcy Kierownika Urzędu

ora z K ierown i k Urzę du
Stanu Cywilnego Agnieszki
Maik.
Goście złożyli Jubilatom
najlepsze życzenia przede
wszystkim zdrowia, które
pozwoli jeszcze przez długie
lata dzielić się radością dnia
codziennego.

Stanu Cywilnego Dominiki
Bilińskiej. Goście w imieniu
Samorządu Grodziskiego oraz
własnym złożyli Pani Zofii
najserdeczniejsze życzenia
przede wszystkim zdrowia,
ale też pogody ducha i dobrego samopoczucia na każdy
dzień.

99. urodziny Pani Heleny
Pani Helena Wyrwa jest obecnie najstarszą mieszkanką
gminy Grodzisk Wielkopolski. Z okazji wspaniałego
jubileuszu 99. urodzin, panią
Helenę odwiedziła delegacja w
osobach Burmistrza Grodziska
Wielkopolskiego Piotra Ho-

jana oraz Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego Agnieszki
Maik. Goście złożyli Jubilatce
najserdeczniejsze życzenia
przede wszystkim zdrowia,
które jest teraz najbardziej
potrzebne oraz słońca i radości
na każdy dzień.

Biesiada w Kurowie pod nową wiatą
W sobotę 11 maja mieszkańcy Kurowa spotkali się
na majówkowym spotkaniu
integracyjnym pt. ,,Biesiada pod wiatą”. Tegoroczne
spotkanie było niezwykle
ważne dla lokalnej społeczności, bowiem podczas
imprezy nastąpiło uroczyste otwarcie nowopowstałej
wiaty - miejsca, w którym
mieszkańcy Kurowa będą
mogli spotykać się podczas
imprez integracyjnych.
Podczas spotkania Burmistrz
Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan, Sołtys wsi
Kurowo Sandra Dalaszyńska-Kruczkowska oraz Przewodnicząca Koła Gospodyń
Wiejskich Ewa Dudek dokonali uroczystego przecięcia
wstęgi. Podczas przemówienia
Burmistrz Grodziska Wlkp.
pogratulował nowej inwestycji,
a Sołtys wsi przy tej okazji podziękowała mieszkańcom, którzy w ramach prac społecznych
wyłożyli kostką dodatkowy
plac pod zakupione grille. Po
części oficjalnej miał miejsce
występ artystyczny zespołu
,,Zdrojowianie”, a po nim
poczęstunek, przygotowany

przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kurowie.
Drewniana wiata wraz z
ławo stołami i dwoma murowanymi grillami powstała
w ramach Budżetu Obywa-

telskiego Gminy Grodzisk
Wielkopolski z inicjatywy
mieszkańców Kurowa. Koszt
inwestycji to prawie 50 000,00
zł. Mieszkańcy cieszą się z
powstałej inwestycji, bowiem

Informacja: Wydział Promocji Urząd Miejski Grodzisk Wielkopolski

teraz jeszcze częściej będą
mogli spotykać się, aby się
wspólnie integrować podczas
imprez i festynów plenerowych. Warto dodać, że to już
drugi projekt zrealizowany w
ostatnich latach w Kurowie
w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Grodzisk
Wielkopolski – wcześniej przy
świetlicy wiejskiej powstał
plac zabaw, z którego chętnie
korzystają dzieci i młodzież z
Kurowa.
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Dębsko, ul. Rakoniewica 14, 64-050 Wielichowo

EDMUND BOSY

LECH DOMINIAK

OPALENICA

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE SAMOCHODÓW ZASILANYCH GAZEM

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

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

A

Sklep Auto-części

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

PIEKARNIA CUKIERNIA

SKLEP WĘDKARSKI HURT – DETAL

EUGENIUSZA KOCIKA
w Rakoniewicach Plac Powst. Wlkp.

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

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

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

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

Prowadzimy działalność w zakresie skupu złomu stalowego metali nieżelaznych (miedź, mosiądz, brąz,
aluminium, ołów, cynk, stal kwasoodporna, akumulatory) i makulatury.
Wprowadzamy nowe standardy ważenia, klasyfikacji i wyceny asortymentu
Zapewniamy:

a

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

PRZY ULICY KĄKOLEWSKIEJ 27 W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
Grodzisk Wielkopolski: Arkadiusz Kubiak
731 70 30 03 lub 795-031-041

www. skrecykling.pl

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

e-mail:biuro@skrecykling.pl
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