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BEZPŁATNY
ISNN 1733-4713

ZATRUDNIMY

absolwenta studiów budowlanych
Izomet Piskorz Spółka Jawna, Niałek Wielki 110

tel. 68 384 25 18

biuro@izomet.pl

PROFESJONALNY PARTNER
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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

workowa

kora sosnowa

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

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

www.wellton.pl
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Fotorelacja
z DNI JEZIOR

W sobotę oraz niedzielę 21 i 22 lipca 2018 r. w Wolsztyńskim Parku
Świętowano Dni Jezior Wolsztyńskich. Pływanie na byle czym, cuda z
piasku i kulinarne show to tylko niektóre z atrakcji, z których można
było skorzystać. Po zmroku o 22:00 odegrano Baśń Wolsztyńską, a na
zakończenie sobotniego wieczoru, przy blasku sztucznych ogni jeziorem
przepłynęły łodzie w nocnej paradzie.
Damian Sarbak
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Zbąszyń

Plac Wolności 2
Tel.

68-3860-966

Na terenie Zbąszynia dowóz GRATIS

przeniesiony do poznania tel. 502 643 494

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

Zapraszamy wszystkich mieszkańców, a w szczególności rolników, na gminne dożynki, które odbędą się w
niedzielę, 2 września 2018 roku w Komornikach. Dożynki, o godzinie 14, rozpocznie uroczysta Msza Święta
Dziękczynna w Kościele pw. św. A. Apostoła w Komornikach, następnie barwny korowód dożynkowy przejdzie
na stadion sportowy w Komornikach, gdzie odbędzie się część oficjalna i artystyczna. Gwiazdą tegorocznego
Święta Plonów będzie Halina Mlynkova.
Zapraszamy całe rodziny, bo każdy znajdzie tu coś dla siebie. Będą wspaniałe atrakcje dla najmłodszych oraz
ciekawe prezentacje i występy dla tych nieco starszych. Podczas dożynek będzie można skosztować smacznych
potraw przygotowanych m.in. przez Panie z kół gospodyń wiejskich.
Zapraszamy i życzymy wszystkim dużo dobrej zabawy.
W imieniu Komitetu Dożynkowego
Wójt Gminy Komorniki
Jan Broda

REKLAMY I OGŁOSZENIA:

powiaty@wp.pl

tel. 608 321 611

Str. 4

POWIATY-GMINY
9 sierpnia 2018

Koncert

środa 15 sierpnia
godz.18.30

Plac Kolegiacki 17
w Poznaniu

PRESLEY KOBIETY I ŚPIEW
ZaŚPIEWają

Marianna
Marta
Ewelina
Ewa
Tirsa
Poznańskie
Natalia

Cwiąkała
Grabowska
Rajchel
Michrowska
Coctail
Senioritki
Żołądkiewicz

W S T Ę P WOLNY

MUZYCZNE BRZMIENIA
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Poznańska Presleyomania trwa...
Miasto POZnań, Miiejska
Rada Seniorów , Ukraiński
Dom Handowy Obolon
( kawas chlebowy) oraz
Radio Poznań, Kulturalnik
Poznanski
przycxynią się do
udanego - taką mam
nadzieję - koncertu
PRESLE , KOBIETY i ŚPIEW
.Już dzisiaj zapraszam w środę 15
sierpnia br.
o godz.18.30
na dziedzińiec
Urzędu Miasta
Poznania przy p.Kolegiackim.

Często standardy, evergreeny, covery (odpowiednie
można podkreślić) to materia, do której podchodzimy z
dużym dystansem.
Ważne jest to, aby wokalistki podejmujące to
wezwanie wyciągneły z tych piosenek,
tego repertuaru
coś nowego, elektryzującego,
żeby spojrzały
na dany utwór
inaczej niż wykonywał to Elvis
Presley. Zaśpiewały „po swojemu”.
Jako organizator i

producent muzyczny
od kilkunastu lat organizujący koncerty przypominające
najbardziej charakterystyczny repertuar Króla Rock and
Rolla umożliwiam,
a nawet daję szansę młodzieży śpiewającej. Bo uważam, że jest zdolna i godnie
zaprezentujeasię na profesjonalnej scenie. Dobór
wokalistek na najbliższy
sierpniowy koncert nie jest
przypadkowy. Ocenicie Państwo sami. Zachęcam zatem
doi przyjścia w środę 15
sierpnia na Plac Kolegiacki.
WSTĘP WOLNY.

Krzysztof Wodniczak

Ewa Michrowska
Ewa Michrowska – urodzona
14.03.1985 nad polskim morzem, w latach 2004- 2009
studiowała pedagogikę i filologię germańską w Bydgoszczy,
jednak już wtedy odkryła że
muzyka to coś szczególnego
w jej życiu. Od 2010 roku
słuchaczka Konserwatorium
Muzycznego w Poznaniu,
dyplomantka Studium Musicalowego. Dyplom na ocenę
bardzo dobrą zdała w klasie Aleksandry Kamińskiej,
ta współpraca zaowocowała
również premierą na deskach
Teatru Muzycznego w Poznaniu. Na co dzień współpracuje
z Bardabusz Orchestra, śpiewając repertuar rozrywkowy.

Na co dzień pracuje także
jako animator co przydaje
się w utrzymaniu kontaktu z
publicznością.

W roku 2014 wzięła udział
w programie „The Voice of
Poland” w drużynie Justyny
Steczkowskiej.
Nie ma repertuaru który
stawiałaby na pierwszym miejscu, jej upodobania muzyczne
są bardzo szerokie, ceni sobie wielkie głosy jak Celine
Dion oraz brzmienia różnych
powiązanych współcześnie
gatunków muzycznych. Uwielbia boogie, ten gatunek zawsze
nastraja ją pozytywnie.
Mimo że los rzucał ją w różne miejsca, serce jej zostało w
Niechorzu – przepięknej miejscowości nadmorskiej w której
się wychowała i do której
zawsze serdecznie zaprasza!

Marianna Ćwiąkała
Dusza artystyczna spełniająca
swoje marzenia. Studentka
wokalstyki jazzowej, absolwentka szkół muzycznych.
Oprócz śpiewania i kompnowania własnych uworów graa
też na pianinie. W 2012 roku
uczestniczyła w programie
Bitwa na głosy u boku Libera.
Trzy słowa ją okteślające:
szczerość, entuzjazm i młodość. To sprawia, że słuchacze
bardzo ją lubią, a kocerty z
jej udziałem wywołują na ich
twarzach uśmiech. Nie lubi
odtwórstwa, śpiewając utwory
innych wykonawców zawsze
stara się dodać coś od siebie.
Nie lubi tez bylejakości, dlatego kiedy za coś się bierze robi
to na 100 proc.
Ulubiona jej pora roku to
wiosna. Taki jest też tytuł jej
pierwszej posenki, który przy-

padł do gustu publiczności.
Inspiruje się latami siedemdziesiatymi i muzykę tamtego
okresu wykonuje bardzo chętnie, ale po swojemu.
Obraca sie w takch gatunkach i knwencjach stylistycznych jak pop, rock, jazz, poezja
spiewana. Pracuje nad autorską, debiutancką płytą.

Jesienna premiera
Poznańskich Seniorek
Chór Kameralny Poznańskie
Senioritki – powstał w 2014
roku z inicjatywy dyrygentki
Ewy Wodzyńskiej skupiając
panie w wieku senioralnym
z całego Poznania i okolic.
Główną ideą jaka przyświeca
chórowi to czerpanie radości
ze wspólnego muzykowania
i dzielenie się tą radością z
innymi. W repertuarze można
usłyszeć pieśni z całego świata
- m.in. afrykańskie, amerykańskie, hiszpańskie, hebrajskie,
rosyjskie i oczywiście polskie.
Ciekawe aranżacje oraz kolorowe stroje i zabawne gadżety
budzą wielkie zainteresowanie
odbiorców. Zespół, dzięki
ogromnemu zaangażowaniu
chórzystek i dyrygentki oraz
ogromnej dbałości o szczegóły
wykonawcze rozwija się się
zajmując coraz wyższe lokaty
na festiwalach i konkursach
chóralnych. Do najbardziej
prestiżowych można zaliczyć: udział w konkursie im.
Agnieszki Osieckiej , który
odbył się w studiu Radiowej
Trójki (czerwiec 2018)
I miejsce w Ogólnopolskim
Festwialu Muzyki gospel GOSPELOWNIA (październik
2017) srebrne pasmo na festiwalu Music Everywhere w
Gdańsku, gdzie zespół został
również wyróżniony ponad-regulaminową nagrodą specjalną - WOW! - za największy

Marta Grabowska
Tytuły Utworów jakie wykona
ta wokalistka to Torna a Surriento, It’s now or never (O
solle mio), Can’t help falling
in love i Somewhere over the
rainbow. Marta Grabowska to
poznańska wokalistka, specjalizująca się
w repertuarze
Anny German.
Wykonuje
również utwory muzyki
filmowej oraz
najpiękniejsze
melodie, m.in.
włosk ie, ro syjskie, francuskie, meksykańskie.
Głos szkoliła u prof. dr
hab. Antoniny
K o w t u n o w,

Ewelina Rajchel
Piosenkarka, autorka tekstów i muzyki, italianistka.
Naukę śpiewu rozpoczęła
uczęszczając na zajęcia Studium Piosenki przy Estradzie
Rzeszowskiej, jednocześnie
uczyła się gry na gitarze.
Ukończyła studia na Akademii Muzycznej w Poznaniu na kierunku „Edukacja
muzyczna” oraz Dwuletnie
Studium Piosenkarskie im.
Czesława Niemena w Poznaniu. Laureatka programu
„Szansa na sukces”, którego
gościem była Anna Maria
Jopek, a także uczestniczka „Szansy” poświęconej
piosenkom Jana Pietrzaka.
W roku 2005 nagrodzona
Grand Prix Festiwalu Piosenki Greckiej w Zgorzelcu,
a także statuetką Prezydenta
Miasta Poznania w konkursie
„Zostań Gwiazdą Kabaretu”.
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Od roku 2007 współpracuje
z pianistą Piotrem Kałużnym,
z którym wspólnie stworzyła
autorski recital pt. „Serce jak
diament” oraz „Warm my
heart with the blues”. W repertuarze posiada także program z polskimi piosenkami
lat 20-tych i 30-tych, recital
piosenek włoskich (w tym
także własnego autorstwa)
oraz program pt. „Close to
you – największe przeboje
Burta Bacharacha”.
W styczniu 2012 roku podczas poznańskich koncertów
włoskiej piosenkarki Faridy,
wykonała piosenki włoskie
z repertuaru Czesława Niemena. W czerwcu 2011 roku
ukazał się autorski singiel
Eweliny Rajchel i Piotra
Kałużnego z utworami: Serce jak diament oraz Rzuć
na wiatr.

power na scenie i porwanie publiczności (październik 2017)
I miejsce w kategorii zespoły wokalne w III Międzynarodowych muzycznych Zmaganiach Seniorów w Szczecinie
(październik 2017)
I miejsce w VII Międzypowiatowym Przeglądzie Twórczości Seniorów (czerwiec
2016)
III miejsce w IX Ogólnopolskich Juwenaliach Trzeciego
Wieku w Warszawie (czerwiec
2016 ) występ Senioritek jako
gość specjalny w Dolnośląskim Przeglądzie Artystycznie
zakręconych Seniorów we
Wrocławiu (luty 2016)
Najnowszym osiągnięciem
Zespołu jest zdobycie tytułu
„Inicjator Roku” w kategorii
Nagroda Mieszkańców miasta

Poznania.
Chór ba rd zo a k t y w n ie
koncertuje również w całej
Wielkopolsce: od początku
istnienia dał ponad 80 koncertów. Poznańskie Senioritki zrealizowały również
swój autorski projekt, który
był laureatem konkursu „Seniorzy w akcji”. Projekt to
cykl audycji chóralnych w
szkołach oraz w poznańskich
domach opieki społecznej dla
ludzi starszych. Obecnie Chór
przygotowuje cykl koncertów
„Poniedziałki w stylu retro” Z
aktorem Teatru Nowego i Tetaru Muzycznego Radosławem
Elisem oraz pianistą Jackiem
Skowrońskim. Będą to nowe,
ciekawe aranżacje piosenek z
lat 20-tych i 30-tych ubiegłego
stulecia. Premiera już jesienią.

Natalia Żołądkiewicz

solistki Teatru Wielkiego w
Poznaniu. W 2014 r. zajęła I
miejsce w
Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Anny
German w Warszawie. Koncertuje w większych i mniejszych ośrodkach kulturalnych i klubach
muzycznych.
Uświetnia
wernisaże oraz
gale.
W 2 0 16 r .
otrzymała nagrodę
„W o d n i k a ”
przyznawaną
przez redaktora i produenta
mu z ycz nego
K rzysztofa
Wodniczaka.

Ostatnio miałem okazję słuchać mini recitalu w wykonniu
młodej wokalistki i proszę

sobie wyobrazić, że ja z moim
temperamentem muzycznym,
kttóty nie jedno już slyszał
byłem zaskoczony - i to bardzo
zaskoczony oczywiście in plus.
Nie spodziwewalem się, ze tak
młoda osoba, która nie ma tak
dużego dośiadczenia potrafi
tak dobre wczuć sieę w dany
styl, konwencje stylistyczną.
To naprawdę rzadkość.
Rzadko spotykana wrażliwość muzyczna. Jesli można
tak powiedzieć, to wrożę jej
wiele, wiele sukcesow. Spełnia
wymogi profesjonalnej kariery. Trzymam kciuki za dalsze
zdoywanie Parnasu estrady i
studia nagraniowego. Natalia
Żołądkiewicz posiada ładną
barwę głosu, Skromna z dużymi mozliwościami. Uzdolniona muzycznie po dziadku
Macieju.

Piotr Kałużny
Pianista, kompozytor, aranżer
i dyrygent w orkiestrach rozrywkowych Polskiego Radia
i Telewizji w Katowicach
pod dyrekcją Jerzego Miliana
oraz w Poznaniu pod dyrekcją
Zbigniewa Górnego. Pianista
i aranżer big bandu „Alex
Band” pod dyrekcją Aleksandra Maliszewskiego. Twórca
muzyki teatralnej, filmowej
i symfonicznej. Współzałożyciel wielu zespołów muzycznych, m.in. Classic Jazz
Quartet i Vintage Band. Autor
licznych utworów instrumentalnych, piosenek, a także
artykułów i recenzji w prasie
muzycznej (m.in. Muzyk i
Jazz Forum) oraz podręcznika
harmonii pt. „Skale muzyczne
we współczesnej harmonii
tonalnej”. Brał udział w nagraniach kilkudziesięciu płyt
dla gwiazd polskiej piosenki

takich jak: Hanna Banaszak,
Eleni, Krzysztof Krawczyk,
Danuta Rinn, Zdzisława Sośnicka. Zrealizował także trzy
albumy solowe. Wykładowca
wrocławskiej Akademii Mu-

zycznej, poznańskiego Liceum
Muzycznego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Juror konkursów muzycznych klasycznych
i rozrywkowych.

SENIORZY NA FALI
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Do najbardziej wielkopolskiego
festiwalu coraz bliżej
Akademia Gitary to coś więcej
niż tylko zestaw muzycznych
wydarzeń, których latem możemy naliczyć wiele. Każdego
roku festiwal dociera z sześcioma strunami do kilkudziesięciu
miejsc Wielkopolski, co czyni
go jedynym w Europie tej rangi
wydarzeniem muzycznym z
gitarą na pierwszym planie.
Na muzycznej mapie festiwalu
zawita między innymi Konin,
Szamotuły Kórnik, Tarnowo
Podgórne, Kalisz, Pobiedziska
oraz Pniewy. Od 11 lat Akademia Gitary organizowana jest
dzięki wiedzy i doświadczeniu
wybitnych artystów i świetnych
pedagogów. Od kilku lat na jej
czele stoją Łukasz Kuropaczewski – dyrektor artystyczny
oraz współzałożyciel festiwalu,
a zarazem jeden z najwybitniejszych polskich gitarzystów
klasycznych oraz Przemysław
Kieliszewski - szef rady programowej festiwalu, dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu,
doktor nauk humanistycznych
i adiunkt w Instytucie Kultu-

roznawstwa UAM.
Tegoroczny festiwal rozpocznie się dwoma koncertami
inauguracyjnymi – w Gnieźnie
i w Poznaniu. 17 sierpnia o
godz. 19:00 w Katedrze Gnieźnieńskiej oraz 18 sierpnia o
godz. 19.00 w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
przy ul. Wieniawskiego 1
wybrzmi koncert Perły Baroku
/ Stefano Barneschi, Mauro Massa, Elżbieta Stonoga,
Marco Frezzato – Giganci
Muzyki Dawnej & Łukasz
Kuropaczewski. W czasie
tego niezwykłego koncertu

wybitni muzycy oczarują nas
doskonałym wyczuciem barokowego stylu. Stefano Barneschi, Mauro Massa, Elżbieta
Stonoga oraz Marco Frezzato
to znakomici artyści, których
łączy jedno zamiłowanie do
muzyki z tamtej epoki. Wybrzmiewa ono w odnoszonych
przez nich sukcesach, zdobytych na prestiżowych konkursach i festiwalach nagrodach
oraz koncertach zagranych
na całym świecie. Wraz z
artystami zaprezentuje się
także urodzony w Gnieźnie
dyrektor artystyczny festiwa-

Mniej samotności

lu, Łukasz Kuropaczewski.
Wśród prezentowanego na
koncercie repertuaru usłyszeć
będzie można Koncert na
Smyczki oraz Koncert D-dur
na Gitarę i Smyczki Antoniego
Vivaldiego, Terzetto na Gitarę, Skrzypce i Wiolonczelę
Niccola Paganiniego oraz
Kwintet Fandango Luigiego
Boccheriniego.
Cały program festiwalu
dostępny na stronie www.
akademiagitary.pl/program.
Do zobaczenia na gitarowym szlaku!
Krzysztzof Wodniczak

Zapraszamy do udziału w prestiżowym projekcie pt. „Mniej
samotności” realizowanym w
ramach IV Osi Priorytetowej
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne),
na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach rekrutacji poszukujemy osób starszych
(w wieku powyżej 60 lat)
samotnych. Nie mogą to być
osoby zaburzone psychicznie
i osobowościowo, których
stan zdrowia nie jest związany z procesem starzenia się.
Wszystkie osoby zgłaszające
się do projektu muszą być
zamieszkałe na terenie miasta
Poznania.
Do udziału w projekcie
zostanie zakwalifikowanych
5 osób, które będą zaproszone
do testowania (m.in. poprzez
opiniowanie) nowego modelu
usług opiekuńczych i wspierających samotnych seniorów
oraz zostaną objęte usługami
opiekuńczymi w miejscu za-

mieszkania. Testowaniem jest
objęty okres próbny (min. 1
tydzień) polegający na przyjęciu do siebie studenta poszukującego nowego miejsca
zamieszkania w mieście w
związku z podjęciem nauki.
Istotą testowania jest niwelowanie poczucia osamotnienia
osób starszych poprzez zamieszkanie z młodym człowiekiem. Osoby, które będą
spełniały warunki, ale z powodu braku wolnych miejsc
nie zostaną zakwalifikowane
do uczestnictwa w projekcie,
zostaną wpisane na specjalnie
utworzona listę rezerwową. W
przypadku rezygnacji udziału
w projekcie osoby z listy głównej, możliwe będzie zakwalifikowanie w jej miejsce osoby z
listy rezerwowej.
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu pod
numerem:
508 574 037; 697 061 182
oraz pod adresem: mszpejcher@gmail.com
Ewa Gordziej Niewczyk

Dlaczego warto zainwestować?
Stała stopa zwrotu 5% rocznie (stałe 30 000 zł).
Inwestycja jest już wybudowana.
Sprawdzony model biznesowy (assisted living).
Obsługa profesjonalnego i doświadczonego
operatora.
Możliwość odliczenia 8% VAT.

Dzień dobry,

Jak będę w Twoim wieku, to zainwestuję w Apartamenty Senioralne
na wynajem! Ty możesz zarabiać już teraz.
To bezpieczna inwestycja z gwarantowaną stopą zwrotu.
Zostań właścicielem apartamentu w formule assisted living.

ZARABIASZ OD PIERWSZEGO DNIA INWESTYCJI

APARTAMENTY
SENIORALNE
to inwestycja
której wartość
będzie rosnąć

Społeczeństwo się starzeje,
zanika model rodziny
wielopokoleniowej, a seniorzy
pragną coraz dłużej zachować
komfort i niezależności.

Dojrzała inwestycja. Dziecinnie
proste zasady. To się opłaca.

To pierwsza w Polsce forma zamieszkania dedykowana osobom starszym,
pozwalająca im na korzystanie z życia, mimo wieku i ograniczeń
zdrowotnych.

poznaj więcej szczegółów na
apartamentysenioralne.pl
Senior Apartments Sp. z o. o. ul. S. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
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Po wizycie Prezydenta gościł Idea utworzenia małych kin
Premier Morawiecki
m Poznań

Konferencje poświęcone
rozwojowi małych kin społecznościowych w Wielkopolsce odbyły się z udziałem
Macieja Sytka, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego 24 lipca o godz.
12.00 w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Mieścisku oraz
27 lipca o godz. 13.00 w
Gminnym Ośrodku Kultury
w Strzałkowie.
Idea utworzenia małych kin
społecznościowych w Wielkopolsce zrodziła się w roku
2016. W minionym roku StoPół roku po wizycie prezydenta Polski w Kargowej,
mieliśmy zaszczyt gościć
w dniu 31 lipca 2018 r.,
premiera Mateusza Morawieckiego , w ramach

wizyty na Ziemi Lubuskiej.
Na krótko zatrzymał się w
Kargowej, by złożyć wieniec
na cmentarzu parafialnym,
pod pomnikiem ofiar Katynia i katastrofy smoleńskiej.

Pobyt Prezesa Rady Ministrów w naszym mieście
związany był z przejazdem
z lotniska w Babimoście do
gminy Wschowa na spotkanie z rolnikami.

Zwycięstwo „Kargowiaków”
w Kamieniu Pomorskim

28 -29 lipca w Kamieniu
Pomorskim odbył się XXII
Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej.
Na scenie w przesłuchaniach
konkursowych wystąpiło 21
zespołów w tym 3 zespoły
z Regionu Kozła. W kate-

gorii – zespoły śpiewacze z
instrumentem akustycznym i
z towarzyszeniem kapel - III
miejsce „Dąbrowszczanka”,
w kategorii zespoły śpiewacze
a’capella - wyróżnienie „Perły
– Sumsiodki”. Natomiast w
kategorii zespoły śpiewacze z
instrumentem elektronicznym

- I miejsce zespół „Kargowiacy” z utworami „Kogut”
Danuty Pawińskiej, „ Nasze
przesłanie” Andrzeja Okuniewicza oraz ze zbioru Ziemi
Babimojskiej „Świeci miesiąc,
świeci”.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Badanie jakości powietrza
W dniu 1 sierpnia 2018 r. na
wniosek burmistrza Kargowej przeprowadzono badanie
jakości powietrza przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej
Górze na obszarach, na których mieszkańcy najczęściej
i najbardziej byli narażani
na odory.
Do badania użyto ambulansu
pomiarowego ze specjalistyczną aparaturą. Funkcjonowanie gospodarstw rolnych, a
zwłaszcza ferm hodowlanych
w związku z powstawaniem
odchodów zwierząt (obornik,
pomiot, gnojowica i gnojówka), ich transportem i zagospodarowywaniem, wiąże się
z powstawaniem uciążliwości
odorowej. Kontrola ma na
celu zidentyfikowanie uciążliwych, szkodliwych i toksycznych związków. Automatyka
pomiarowa nie diagnozuje
zanieczyszczeń bakteriologicznych natomiast ujawnia
związki węglowodorów aromatycznych, ropopochodnych
i gazów a także przekroczeń
amoniaku.

Badania powietrza przeprowadzono na ulicy Górnej, Babimojskiej, Łąkowej,
Wolsztyńskiej, w centrum
miasta, przy lewoskręcie na
Świętno, na końcu ulicy Zamieście oraz przy nowej stacji
paliw.
Wyniki badań nie potwierdzają przekroczeń norm powietrza poddanego badaniu
przez urządzenia pomiarowe
zgodnie z możliwościami technicznymi ambulansu.
Niezależnie od tego Wo-

jewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska w Zielonej Górze pan Mirosław Ganecki
zapowiedział prowadzenie
cyklicznych badań pod kątem
uciążliwości odorowych z
wykorzystaniem ambulansu pomiarowego. Ponadto
będzie podjęta współpraca
z Politechniką Szczecińską
specjalizującą się w diagnozowaniu uciążliwości dla
ludzi w związku z emisją
odorów z fermowych hodowli
zwierząt.

warzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski wspólnie z
lokalnymi samorządowymi
instytucjami kultury pilotażowo zrealizowało projekt „Małe
kino społecznościowe szansą
na rozwój zasobów kultury
w gminach członkowskich
SGiPW”, finansowany z funduszy unijnych z Urzędu Marszałkowskiego. Jego efektem
jest stworzenie kin w Rychwale, Starym Mieście, Mieścisku
i Strzałkowie. Te nowoczesne,
profesjonalne i jednocześnie
kameralne sale kinowe cieszą
się dużym zainteresowaniem
lokalnych społeczności.
Kolejne tego typu placówki

mają szansę pojawić się na kulturalnej mapie regionu. Służy
temu rozpoczęty 30 czerwca
2018 roku nabór wniosków
przez Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w ramach Poddziałania
4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego
regionu” Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, dotyczący
powstania kolejnych małych
kin społecznościowych. Podczas spotkań zostaną zaprezentowane m.in. korzyści, jakie
niesie utworzenie takich placówek w mniejszych ośrodkach.
A.P.P.

Ciekawie na Starym Rynku
Wolne dni od 15-19 sierpnia
2018 roku zapowiadają się
bardzo ciekawie na Starym Rynku w Poznaniu.W
tych dniach odbędzie się
XII Ogólnopolski Festiwal
,,Dobrego Smaku”czyli Old
Market Souare .
Tegoroczny program przewiduje szereg imprez dla wszystkich bez względu na wiek.
Będą warsztaty dla babci i
wnuków ,czy dziadka i wnuków.Wszyscy mogą przygotować wspólnie potrawy,potem
gotować i degustować.Codzienne laboratoria smaku to
sposób na poszerzenie swojej
wiedzy na temat produktów
regionalnych-powiedział na
konferencji prasowej główny
organizator imprezy prezes
Wojciech Lewandowski.Bę-

dzie konkurs dla restauracji
w gotowaniu zupy czerniny /
zgłosiło się już 20/.Wszystkie
będzie można zdegustować
w dniu 16.08.2018 roku od
godz.16,00 na Starym Rynku.Mamy w Polsce 9 winnic,szczególnie rejony Dolnego Ślaska i woj.lubuskie,które
będą się prezentować na Festiwalu.
Piątek 17.08.2018 roku będzie po znakiem konkursu
nalewek Polska Nalewka Roku
/2017 roku zgłoszono do oceny
123 nalewki/.
Na Placu Bernardyńskim
- Smaczne Lato - Targ Zielony- Ekologiczny swoje wyroby
w postaci potraw na bazie
produktów zaprezentują eko
-producenci z województwa i
Polski, czyli sobota 18.08.2018
roku.godz.9,00 aż do wyczer-

pania potraw.
Niedziela, 19.08.2018 roku
będzie pod znakiem kiełbasy
Białej Parzonej Wielkopolskiej
od godz.12,00.Na Festiwalu,będziemożna spróbować;
sery,sery kozie,naturalnej produkcji chleby,wyroby wędliniarskie,produkty i wyroby z
innych krajów Europy ,czy
świata.Przewidziano wykłady
popularno-naukowe o styku
kuchni,polityki i popkultury.W
wolnych chwilach posłuchamy
występy; zespołów folklorystycznych, jazzowych standardów pod fontannami.Na dziedzińcu Urzędu m.stołecznego
Poznania w dniu 15.08.2018
roku godz.18,30,odbędzie się
koncert pt;Presley Kobiety i
Śpiew - wstęp wolny.
Zygmunt Tomkowiak

Udział Kobiet w Powstaniu
Wielkopolskim
W dniu 15 lipca 2018 roku
na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w
Szreniawie została otwarta
niecodzienna wystawa pod
tytułem ,,Udział Kobiet w
Powstaniu Wielkopolskim
1918-1919 „. Pierwszy raz
temat został przybliżony
przed 100 rocznicą wybuchu
Powstania Wielkopolskiego.
Niestety nie zachowały się
spisy uczestniczek Powstania
z uwagi na brak werbunku
tak jak mężczyzn w tych latach.Poza spisami członkiń
PCK oraz zweryfikowanych
członkiń Związku Bojowników o Wolność i Demokrację
brak dokumentacji.Dużą rolę
odegrały w czasie I Wojny
Światowej ,gdy pozostawione
z dziećmi musiały zastąpić;
dziadka,ojca,czy brata , którzy
służyli w różnych armiach.W
czasie Powstania Wielkopolskiego brały udział jako
;sanitariuszki lekarki, w kuchniach polowych,zaopatrzeniu
w żywność,jako łączniki,zwiadowcy czy gońców bojowych.
Działały nieraz w oddziałach
powstańczych w konspiracji.
Józef Piłsudski jako Naczelnik
Państwa docenił rolę kobiet
w odradzającej się Polsce
i dekretem Tymczasowego
Naczelnika Państwa z dnia 28
listopada 1918 roku uzyskały
prawa wyborcze.Bez względu
na pochodzenie czy; szlacheckie,ziemiańskie,chłopskie,
kobiety czy dziewczyny przyłączały się czynnie do udziału
w Powstaniu Wielkopolskim.

Wypada podać parę nazwisk
udokumentowanych powstańczą działalnością ;Kazimiera
i Zofia Budna z Inowrocławia,Helena Dębiec z Rynarzewa,Urszula Jankowska z
Poznania,Jadwiga Kinecka z
Rynarzewa,Lucyna Milewska
z Kijewa k/Środy, Sabina Milewska z Góry k/Wrześni,Wanda Niegolewska z Karminy k/
Pleszewa,Apolonia Sikorska
z Bydgoszczy,Bogusława Zagórska z Inowrocławia,Klara
Słowińska z Władysławowo k/
Rynarzewa,Maria Skórzewska
z Towianach na Litwie,Maja
Olszewska ze Spławia Pruskie
Pomorze.W czerwcu 1974
roku Maria Olszewska zosta-

ła ,,matką chrzestną” statku
handlowego M/S ,, Powstaniec
Wielkopolski ‚.Szereg kobiet podanych wyżej przeszło
szlak bojowy od; Powstania
Wielkopolskiego,do II wojny
światowej.
Uzyskiwały stopnie oficerskie za swoją działalność, oraz
wysokie odznaczenia państwowe.Autorami scenariusza wystawy są młodzi ludzie ; Anna
Barłóg- Mitmańska i Damian
Wiórek.Zbiory zdjęć są z Muzeów Państwowych, kolekcji
p.Eligiusza Tomkowiaka i
osób prywatnych. Warto zwiedzić tą ciekawą wystawę.
Zygmunt Tomkowiak
zdjęcia Piotr Pietrzak
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Wojewoda podpisał umowy
23 lipca w siedzibie Urzędzie Gminy Władysławów,
z udziałem wielkopolskich
parlamentarzystów, wojewoda wielkopolski Zbigniew
Hoffmann podpisał pierwsze
cztery umowy w ramach
Programu na rzecz rozwoju
i konkurencyjności regionów
poprzez wsparcie lokalnej
infrastruktury drogowej.
- Przyjazne, nowoczesne państwo to takie, w którym dobrze
funkcjonuje infrastruktura
drogowa. Rząd premiera Mateusza Morawieckiego przykłada
do tego szczególną wagę, inwestuje kolejne środki na terenie
Wielkopolski. Nasze województwo z dwóch programów
rządowych na infrastrukturę
drogową otrzymało ponad 100
milionów złotych. Nie muszę nikogo przekonywać co
oznaczają nowe drogi oraz ich
remont i modernizacja. Jest to
bezpieczeństwo i rozwój - powiedział wojewoda Zbigniew
Hoffmann.
Umow y o pr z ek a z a n iu
dotacji celowych z budżetu
państwa na dofinansowanie
zadań własnych podpisano z
samorządem Władysławowa
(przebudowa drogi gminnej
w m. Rusocice), Kramska
(przebudowa ul. Fryderyka
Chopina wraz z przebudową
skrzyżowania z ul. Kościelną
w Kramsku), Kazimierza Biskupiego (przebudowa ulicy
Sadowej w m. Włodzimirów),
Koła (przebudowa ul. Cegielanej).
W uroczystości podpisania
umów brali również udział pochodzący z regionu parlamentarzyści. - Rządowy program
ma być krokiem do rozwoju
regionu. Brak infrastruktury
powoduje, ze region nie może
się rozwijać lub rozwija się
bardzo słabo. W Wielkopolsce
zrealizujemy 44 projekty. Cieszę się, ze dziś możliwe było
podpisanie pierwszych umów.
- mówił podczas spotkania
poseł Witold Czarnecki.
Na zakończenie spotkania,
wielkopolscy posłowie oraz
wojewoda przedstawili aktualną sytuację w rolnictwie, działania pomocowe oraz raport z
prac komisji szacującej starty
wywołane suszą rolniczą.
WŁADYSŁAWÓW - PRZEBUDOWA
DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI
RUSSOCICE WRAZ Z CHODNIKAMI Z
ODWODNIENIEM
Suma dotacji: 939 858 zł (80% kosztów
inwestycji), długość 542 mb.
INWESTYCJA: Przebudowa
drogi gminnej w Russocicach,
na odcinku 542 mb, obejmuje
m.in.remont istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz
jej poszerzenie o ok. 1 m. Na
całej szerokości wykonana zostanie warstwa wyrównawcza,
a także nawierzchnia z betonu
asfaltowego. Projektuje się
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Więcej łóżek
udarowych
Udar mózgu to trzecia co
do częstości występowania
przyczyna śmierci, a także
trwałej niepełnosprawności
osób dorosłych w Polsce i
ustępuje pod tym względem tylko chorobom serca
i nowotworom. Dlatego po
szczegółowej analizie WUW
i NFZ już od sierpnia w Wielkopolsce pojawi się kolejnych
16 łóżek udarowych.

chodnik jednostronny oraz
nowy ciąg pieszo-rowerowy
o łącznej długości ponad 1
km. Zaprojektowano zmianę
skrzyżowania z drogą powiatową na bezpieczne rondo.
EFEKT:zwiększenie dostępności komunikacyjnej
w tym poprawa dostępności
transportowej oraz jakości
transportu do terenów inwestycyjnych i nowych terenów
mieszkaniowych, skrócenie
czasu przejazdu, poprawa
bezpieczeństwa ruchu.
Gmina Władysławów - 8155
mieszkańców,
Przez Gminę Władysławów
nie przebiegają żadne normalnotorowe linie kolejowe,
nie ma również planów ich
budowy
KRAMSK - PRZEBUDOWA ULICY
FRYDERYKA CHOPINA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z UL.
KOŚCIELNĄ W KRAMSKU
Suma dotacji: 138 131 zł (79.99% kosztów inwestycji), długość 308 mb.
INWESTYCJA: Ulica Fryderyka Chopina w Kramsku
rozpoczyna się skrzyżowaniem z drogą powiatową 3214P
i kończy skrzyżowaniem z
drogą wojewódzką DW 266.
Przebudowie podlega odcinek od skrzyżowania z ulicą
Kościelną (droga powiatowa)
do ok. połowy długości ulicy
(308,06 mb), tj. na wysokości Urzędu Gminy Kramsk
i Przedszkola Gminnego w
Kramsku.Przebudowa obejmuje frezowanie istniejącej

nawierzchni z betonu asfaltowego, wybudowanie nowego
krawężnika betonowego po
stronie przekroju drogowego,
wykonanie wyrównania mieszanką mineralno-asfaltową
oraz ułożenie nowej warstwy
ścieralnej z betonu asfaltowego, na długości ponad 300 mb.
EFEKT: zwiększenie dostępności komunikacyjnej
w tym poprawa dostępności
transportowej m.in. do siedziby gminy Kramsk, Przedszkola Gminnego w Kramsku,
centrum Kramska, do terenów
przeznaczonych w Studium
jako tereny o wiodącej funkcji
działalności gospodarczej.
Znacznie poprawi się bezpieczeństwo na całej ulicy
Chopina (obecnie ulica jest w
bardzo złym stanie technicznym – bruk kamienny; przejścia dla pieszych, oznakowanie
poziome i pionowe),
Gmina Kramsk - 11 117
mieszkańców
KAZIMIERZ BISKUPI – PRZEBUDOWA
ULICY SADOWEJ W MIEJSCOWOŚCI
WŁODZIMIRÓW
Suma dotacji: 937 326 zł (60% kosztów
inwestycji), długość 650 mb
INWESTYCJA : Przebudowa
ulicy Sadowej, na odcinku
o długości 650 mb, obejmuje m.in. budowę nowej nawierzchni, jednostronny chodnik, miejsca postojowe oraz
przebudowę skrzyżowania
z drogą wojewódzką. Ulica
Sadowa jest głównym ciągiem komunikacyjnym zbie-

rającym ruch samochodowy
z rozbudowywanego osiedla
mieszkaniowego oraz jest
drogą stanowiącą połączenie
miejscowości Włodzimirów
(bezpośrednie sąsiedztwo jeziora Gosławskiego) z miejscowością Sokółki (obiekty użyteczności publicznej, kultury,
główny ośrodek produkcji
sadowniczej i szkółkarskiej
oraz zakład produkcji pierza).
EFEKT: Planowana inwestycji skróci czas przejazdu do
i z ww. ośrodków oraz zwiększy bezpieczeństwo niechronionych użytkowników ruchu
(chodnik).
Gmina Kazimierz Biskupi –
11 474 mieszkańców.
KOŁO – PRZEBUDOWA ULICY CEGIELNIANEJ W KOLE
Suma dotacji: 1 287 526 zł (60% kosztów
inwestycji), długość 396 mb
INWESTYCJA: przebudowa
ulicy Cegielnianej w Kole
będąca drogą gminną o nr
497552P. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabudowanym we wschodniej
części miasta, równolegle do
drogi krajowej 92. Istniejący odcinek ul. Cegielnianej
posiada nawierzchnię z płyt
betonowych o znacznym stopniu degradacji. W ramach inwestycji zaplanowano budowę
nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni z kostki betonowej,
budowę wzdłuż jezdni zatok
postojowych o nawierzchni
z kostki betonowej, budowę
obustronnego chodnika oraz
jednostronnej ścieżki rowerowej dwukierunkowej.
EFEKT: Realizacja tego
zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego ze szczególnym
uwzględnieniem niechronionych użytkowników dróg, a
także pozwoli zredukować
możliwość wystąpienia wypadków (droga i jej otoczenie
to jedne z najczęstszych czynników ryzyka uczestnictwa w
wypadku drogowym).Realizacja przebudowy pozwoli na
bezpieczne dotarcie m.in. do
planowanej zabudowy wielorodzinnej w ramach programu
„Mieszkanie Plus”.
Miasto Koło – 22 396 mieszkańców

11 mln na wyposażenie szkół podstawowych
i gimnazjów
Wojewoda wielkopolski zwrócił się do Ministra Edukacji
Narodowej z wnioskiem o
uruchomienie kolejnych środków finansowych w wysokości
10 906 933,00 zł, na wyposażenie szkół podstawowych i
oddziałów dotychczasowych
gimnazjów w podręczniki
oraz materiały edukacyjne
i ćwiczeniowe. - Przyznana
transza pozwoli zapewnić
sfinansowanie tego zadania
dla wszystkich wnioskujących
samorządów w Wielkopolsce
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– ocenia wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.
Wstępnie Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło

Dotację celową na
realizację zadania
otrzymało dotychczas 170 z 246 organów prowadzących
szkoły

dla województwa wielkopolskiego kwotę 27 440 000,00
zł. Środki te zostały już rozdysponowane przez wojewodę.
Dotację celową na realizację
zadania otrzymało dotychczas
170 z 246 organów prowadzących szkoły (156 gmin, 13
powiatów, 1 samorząd województwa).
W roku szkolnym 2018/2019,
tak jak w ubiegłym roku,
zostaną zapewnione nowe
materiały ćwiczeniowe dla
uczniów w klasach od I do

VIII szkół podstawowych
oraz uczniów klas III dotychczasowego gimnazjum. W
ramach dotacji podręczniki
i materiały edukacyjne dla
uczniów kupowane są co trzy
lata. W tym roku, zestawy
nowych podręczników zostaną
zakupione dla uczniów klas II,
V i VIII szkoły podstawowej
oraz klasy III dotychczasowego gimnazjum. Pozostali
uczniowie będą mieli dostęp
do zestawów zakupionych w
poprzednich latach.

W Wielkopolsce, mimo dużej
liczby oddziałów neurologicznych i udarowych, pacjenci
często za późno trafiają na
odział udarowy, aby w czasie
pierwszych 4,5 godziny od
wystąpienia objawów podjąć właściwe leczenie. Część
pacjentów jest zbyt późno
zdiagnozowana, część trafia
na oddział internistyczny, na
którym leczenie nie zawsze
jest optymalne dla jego stanu
zdrowia.
NIK wskazała problemy
Podobne wnioski przedstawiła również Najwyższa Izba
Kontroli w 2015 r., wskazując że: Szpitale z oddziałami
udarowymi były właściwie
przygotowane do leczenia
pacjentów z objawami udaru.
Umożliwiły osobom hospitalizowanym jednoznaczną
i zdecydowanie szybszą - w
stosunku do szpitali leczących
chorych z udarami w oddziałach neurologicznych lub wewnętrznych - diagnozę, dostęp
do specjalistycznego leczenia
i opieki wyspecjalizowanego
zespołu udarowego, a także
do wczesnej rehabilitacji w
oddziale (…). Pomimo tego 1/3
świadczeń z zakresu leczenia
pacjentów z udarem udzielona
została w szpitalach nieposia-

fizjoterapeuta, pielęgniarka
neurologiczna).
Nowe łóżka w Puszczykowie
W Wielkopolsce liczba łóżek
neurologicznych jest wystarczająca, jednak czas pobytu i
ich dalsze leczenie wymagają
pracy przez szpitale oraz stałego nadzoru i analiz.
- Dedykowane chorym z
udarem mózgu oddziały udarowe istnieją zawsze przy oddziałach neurologicznych. W
Wielkopolsce mamy jeszcze
dziś dwa szpitale, w których
przy oddziałach neurologicznych oddziałów udarowych nie
było. W trosce o tę grupę chorych z wielkopolskim oddziałem NFZ podjęliśmy decyzję
o utworzeniu dodatkowych
łóżek udarowych - tłumaczy
wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Jednym ze
szpitali posiadającym oddział
neurologiczny ale bez oddziału udarowego jest szpital w
Puszczykowie. - W efekcie
stałej analizy przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki
liczby miejsc, do których mogą
trafić pacjenci, oraz analizy czasu pobytu, charakteru
medycznego oraz dalszego
leczenia pacjentów po wyjściu
z oddziałów dokonanej przez
NFZ, już od sierpnia tego roku
powstanie 16 łóżek udarowych
w ramach istniejącego oddziału neurologicznego w Szpitalu
w Puszczykowie im. prof.
S. T. Dąbrowskiego - dodaje
wojewoda.
Szpital złożył stosowny
wniosek, spełnił wymagania
personalne i sprzętowe. Co
istotne, szpital ten prowadzi
również oddział neurochirurgiczny, co daje możliwość
kompleksowego leczenia pa-

„

Część pacjentów jest zbyt późno zdiagnozowana, część trafia na oddział internistyczny, na
którym leczenie nie zawsze jest optymalne dla
jego stanu zdrowia.
dających w swoich strukturach
oddziałów udarowych. Pacjenci byli leczeni w oddziałach
neurologicznych i wewnętrznych, które nie są zobowiązane
do spełnienie restrykcyjnych
norm jakie przepisy nakładają
na oddziały udarowe (personel, organizacja udzielania
świadczeń, wyposażenie), a
przez to nie zapewniają chorym najwyższego poziomu
bezpieczeństwa - czytamy w
raporcie.
Jako niewystarczające NIK
oceniła objęcie opieką w oddziałach rehabilitacji neurologicznej jedynie 29% pacjentów
oddziałów udarowych. Jak
podkreślał raport NIK: Chorzy w oddz. udarowych oraz
neurologicznych objęci byli
stałą opieką lekarzy neurologów. W oddziałach wewnętrznych tylko połowa pacjentów
była objęta takimi konsultacjami. Pacjenci oddz. wewnętrznych w znikomym stopniu
korzystali z rehabilitacji neurologicznej - średnio 3,7%.
Rehabilitacji neurologicznej
poddano 26,0% pacjentów
oddziałów neurologicznych i
26,3% pacjentów oddziałów
udarowych.
Pacjenci z udarem trafiający na leczenie do oddziałów
chorób wewnętrznych, byli
de facto pozbawieni opieki
tych specjalistów, których
obowiązek zatrudnienia mają
oddziały udarowe (lekarz neurolog, logopeda, psycholog,

cjentów. - W praktyce oznacza
to, że pogotowie ratunkowe
będzie mogło zawieźć także
tam pacjenta z podejrzeniem
lub stwierdzeniem udaru mózgu - tłumaczy Agnieszka
Pachciarz, dyrektor wielkopolskiego oddziału NFZ. Jak
dodaje, fundusz przeznaczy na
ten cel do końca roku prawie
1 mln zł.
Kolejne wyzwania
Kolejnym wyzwaniem jest
zadbanie o miejsca dalszego
leczenia pacjentów, którzy
kwalifikują się na rehabilitację neurologiczną lub do
zakładu opiekuńczo leczniczego. - Wojewoda wielkopolski oraz oddział NFZ uznają
oba te zakresy świadczeń za
wspólne priorytety - deklaruje
Agnieszka Pachciarz. Już w
2017 roku w stosunku do 2016
oddział Funduszu zwiększył
finansowanie rehabilitacji z
24,3 mln zł na 27,6 mln zł. - W
2018 roku także zwiększamy
wydatki dla pacjentów. Wzrost
finansowania NFZ uzależnia
od wyników analizy liczby
pacjentów przyjmowanych w
krótkim czasie po udarze mózgu. Z kolei z zakresie leczenia
neurologicznego w 2018 roku
zwiększono finansowana o
ponad 4,5 miliona. Łącznie
na świadczenia neurologiczne NFZ przeznaczył w tym
roku w Wielkopolsce ponad
65 800 000 zł. - dodaje dyrektor wielkopolskiego NFZ.
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Niemal 94 tysiące wniosków
Rozwiązania, które
poprawią bezpieczeństwo
o wypłatę świadczenia
Zakończyły się prace zespołu
roboczego przy wojewodzie
wielkopolskim w sprawie poprawienia stanu bezpieczeństwa na Stadionie Miejskim
przy ul. Bułgarskiej. Podczas
pięciu wspólnych posiedzeń
wypracowano szereg rozwiązań w ramach „programu
naprawczego”. Wojewoda
Zbigniew Hoffmann podjął
również decyzję w sprawie
kary dla KKS Lech Poznań.
Podczas prac zespołu wojewoda Zbigniew Hoffmann zwrócił
się do przedstawicieli Policji
i Państwowej Straży Pożarnej o wskazanie zastrzeżeń
oraz przedstawienie propozycji rozwiązań dotyczących
bezpieczeństwa na Stadionie
Miejskim w Poznaniu. - Propozycje służb stanowiły podstawę
do wypracowania „programu
naprawczego”. I to się udało.
Obecnie klub Lech Poznań podjął się wdrożenia szeregu rozwiązań, które są i będą realizowane w najbliższej przyszłości
- komentuje Zbigniew Hoffmann. - Prace zespołu oceniam wysoko. Uważam, że
udało nam się wypracować
takie rozwiązania, które znacząco wpłyną na poprawę bezpieczeństwa kibiców - dodaje.
W pracach zespołu udział
brali przedstawiciele Policji,
Państwowej Straży Pożarnej,
KKS Lech Poznań S.A. oraz
Stowarzyszenia Kibiców Lecha
Poznań.
Efekty prac zespołu umożliwiły KKS Lech Poznań S.A.
zwrócenie się do wojewody z
oficjalnym wnioskiem o zmianę decyzji w sprawie zakazu
przeprowadzenia imprez masowych z udziałem publiczności
na Stadionie Miejskim poprzez
zmniejszenie liczby meczów
objętych zakazem.
Jakie zmiany wypracował
zespół wojewody?
W zakresie infrastruktury stadionowej zostanie podwyższone ogrodzenie trybuny II i IV
od zewnętrznej strony stadionu.
Celem jest uniemożliwienie
przerzucania przedmiotów czy
wyrobów pirotechnicznych na
teren stadionu. Ponadto ogrodzenie trybuny II zostanie pod-

meczem. Uniemożliwione zostanie wnoszenie bez kontroli
wyrobów pirotechnicznych,
elementów opraw czy odzieży
służącej do maskowania wizerunków osób. Działania grup
kibicowskich mają odbywać się
przy udziale ochrony stadionu.
KKS Lech Poznań S.A. zobowiązał się również uregulować współpracę ze Stowarzyszeniem Kibiców Lecha Poznań, szczególnie w kwestiach
przemieszczania się po obiekcie oraz opraw meczowych.

dane modernizacji (eliminacja
dziur i nieszczelności) oraz
wzmocnione i podwyższone.
Trybuny II i IV otrzymają również specjalne siatki uniemożliwiające rzucanie przedmiotów
w kierunku murawy stadionu.
Kolejnym wskazaniem prac zespołu jest rozbudowa parkingu
dla kibiców gości o dodatkową
przestrzeń, która umożliwi
przyjmowanie grup kibiców
gości bez zamykania ruchu dla
ul. Wałbrzyskiej - ta kwestia zależy od władz miasta Poznania.
Zgodnie z wytycznymi wypracowanymi przez zespół wojewody Zbigniewa Hoffmanna
Klub KKS Lech Poznań przy
współpracy z PSP ma prowadzić cykliczne szkolenia
stewardów w zakresie działań
przeciwpożarowych w pierwszej fazie akcji. Klub zakupi
również odpowiednie wyposażenie, m.in. środki ochrony
indywidualnej, hełmy, rękawice, szczypce czy specjalne
kombinezony. Szkolenia mają
być przeprowadzane również
dla osób z służby porządkowej
i informacyjnej.
Udrożnione zostaną wejścia na murawę pomiędzy
poszczególnymi trybunami.
Chodzi o zwiększenie ich dostępności i drożności dla służb
ratowniczych. Podczas meczów
prowadzona ma być również
edukacja kibiców w zakresie
świadomości zagrożeń pożarowych i zdrowotnych poprzez
np. spoty i komunikaty.
Zmienią się również zasady przemieszczania osób po
stadionie i na trybunach przed

Decyzja wojewody
Wojewoda Zbigniew Hoffmann
na podstawie prac zespołu i
rozwiązań, jakie zapadły w
zakresie poprawienia bezpieczeństwa na Stadionie Miejskim w Poznaniu, przychylił się
do wniosku KKS Lech Poznań
S.A. i zdecydował o zmniejszeniu liczby meczów bez udziału
publiczności.
- Gdy ogłaszałem swoją
decyzję, powiedziałem, że
karę należy traktować jako
czas refleksji dla znalezienia
rozwiązań poprawiających
bezpieczeństwo na stadionie
miejskim. Wspólną pracą te
rozwiązania znaleźliśmy i kibice mogą wrócić na bezpieczny
obiekt. Myślę, że to działanie
pokazuje, że z każdej trudnej
sytuacji, a nawet dotkliwej
kary, można wyciągać konstruktywne wnioski. Taki był
mój cel i ten cel uważam za
osiągnięty - mówi wojewoda
wielkopolski. - W związku
z tym podjąłem decyzję o
zmniejszeniu kary z pięciu do
dwóch meczów w ra mach
Ekstraklasy oraz z trzech do
jednego w ramach tegorocznej
edycji Ligii Europy - dodaje
Zbigniew Hoffmann.
Wojewoda wiel kopolsk i
uchylił zakaz na mecze w
ramach Ekstraklasy w przypadku spotkań Lecha Poznań
z Wisłą Kraków (19 sierpnia),
Piastem Gliwice (1 września) i
Miedzią Legnica (29 września).
W ramach Ligii Europy kara
została już odbyta.
Zarówno Policja, jak i Państwowa Straż Pożarna, pozytywnie zaopiniowały zakres zmian
wprowadzonych na Stadionie
Miejskim.

Pomoc finansowa Komornik
W związku z nadzwyczajną
sytuacją klęski żywiołowej,
która dotknęła zaprzyjaźnioną
gminę Kamienica, w dniach
18-20 lipca br., Gmina Komorniki postanowiła udzielić jej
pomocy finansowej. Tysiące
ludzi w jednej chwili straciło
dorobek całego życia. Ogrom
strat z powodu intensywnych opadów deszczu jest
niewyobrażalny, są przerwane
drogi i zniszczone mosty, a
część osiedli jest odciętych
od świata.
Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Gminy Komorniki w dniu 26 lipca 2018r.
Radni uchwalili uchwałę w
sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018r. dla Gminy
Kamienica z budżetu Gminy,
w kwocie 250.000,00 zł, z
przeznaczeniem dofinansowania własnych zadań bieżących
w zakresie usuwania zniszczeń infrastruktury drogowej.
P rojek t uchwa ły Nr
LV//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 lipca 2018r.
w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w 2018r. dla Gminy Kamienica.

http://www.kamienica.net.pl/pl/313/4805/zniszczone-drogi
-i-mosty-osiedla-odciete-od-swiata-.html

„Dobry start”

Od momentu uruchomienia
programu „Dobry start”
już blisko 94 tysiące wielkopolskich rodziców złożyło
drogą elektroniczną wniosek
o przyznanie świadczenia dla
ucznia. Według szacunków,
programem w województwie
zostanie objętych około 450
tysięcy dzieci.
Wyprawka dla wielkopolskich
uczniów
Najnowsze dane na temat
realizacji rządowego programu przedstawili w siedzibie
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: wicewojewoda
wielkopolski Marlena Maląg oraz dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej Łukasz
Krysztofiak. „Dobry start”
to wypłacane jednorazowo
świadczenie w wysokości 300
złotych uczniom rozpoczynającym rok szkolny. Jest ona
niezależne od dochodu rodziny. Wnioski o wypłacenie wyprawki można składać w formie elektronicznej od 1 lipca
br. Najwięcej podań wpłynęło
dotychczas w Poznaniu (17 275

wniosków), Kaliszu (3 068),
Gnieźnie (2 806) i Pile (2 725).
Wraz z początkiem sierpnia
rozpocznie się przyjmowanie
wniosków również w formie
papierowej.
Podczas konferencji prasowej podkreślano, że program
nie zmienia dotychczasowych
zasad otrzymywania bezpłatnych podręczników. - Gdy
przygotowujemy dzieci do
rozpoczęcia roku szkolnego
ważny jest zakup tornistra,
wyposażenia lub stroju szkolnego. Dlatego świadczenie
w wysokości 300 złotych na
wyprawkę to poważne wsparcie. W tym momencie mamy
złożone prawie 94 tysiące
wniosków elektronicznie,
co stanowi ponad 20 proc.
uprawnionych do pobrania
świadczenia. To bardzo dobry
wynik. Zachęcamy rodziny,
aby nadal składały wnioski,
by w sierpniu spłynęło ich jak
najwięcej, bo wtedy wyprawkę otrzymają nie później niż
do 30 września - podkreślała
wicewojewoda wielkopolski
Marlena Maląg.

Do dnia 25 lipca samorządy wypłaciły już 4 844 100
złotych w ramach programu.
Rodzice mają czas na złożenie wniosku do 30 listopada
br.
Nowy okres rozliczeniowy
programu „Rodzina 500 plus”
Od 1 lipca w formie elektronicznej składać można
także wnioski o świadczenie
w ychowawcze w now ym
okresie rozliczeniowym programu „Rodzina 500 plus”.
Wnioski papierowe, podobnie
jak w przypadku programu
„Dobry start” będą przyjmowane od 1 sierpnia br. Złożenie prawidłowo wypełnionego
i kompletnego wniosku w
sierpniu sprawi, że decyzja i
wypłata świadczenia nastąpi
do 31 października.
Dot ychczas wn iosek o
przyznanie świadczenia „500
plus” w nowym okresie rozliczeniowym złożyło 32 885
rodziców z Wielkopolski.
Każdego miesiąca w województwie wielkopolskim
wsparcie trafia średnio do 370
tys. dzieci.

Pamiętali o powstańcach
Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wspólnie
z wicewojewodą Marleną
Maląg uczestniczyli w uroczystych obchodach z okazji
62. rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca 1956.
W dniu głównych uroczystości
rocznicowych, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann
o godzinie 6:00 rano złożył
kwiaty pod tablicą pamiątkową przy bramie Fabryki Pojazdów Szynowych H. Cegielski
(dawna W3), a później wieniec
pod tablicą pamiątkową ZNTK
S.A. przy ul. Roboczej.
Natomiast na terenie dawnej zajezdni MPK przy ulicy
Gajowej kwiaty pod tablicą
pamiątkową złożyła wicewojewoda Marlena Maląg.
Kwiaty w imieniu wojewody
zostały złożone także w pozostałych miejscach pamięci
- np. pod tablicą upamiętniającą poległych studentów w
Powstaniu znajdującą się na
pl. Marii Skłodowskiej-Curie.
Później wojewoda Zbigniew
Hoffmann uczestniczył w
uroczystościach przy Pomniku Poległych w Powstaniu
Poznańskim przy ul. Kochanowskiego. Bezpośrednio po
uroczystości złożone zostały
także kwiaty pod tablicą pamiątkową znajdującą się w
gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu (ul.
Kochanowskiego).
O godzinie 14:15 odbyły
się uroczystości przy Bramie
Głównej H. Cegielski-Poznań. Wojewoda Zbigniew
Hoffmann złożył wówczas
kwiaty w imieniu prezesa rady
ministrów Mateusza Morawieckiego.
Głównym punktem programu całych obchodów była
uroczysta msza święta w intencji ofiar w kościele oo.
Dominikanów. Bezpośrednio
po mszy, na placu Adama
Mickiewicza rozpoczęły się
główne uroczystości rocznicowe, podczas których wojewoda
złożył wieniec.

- Poznański Czerwiec ‚56
nie byłby możliwy, gdyby nie
poczucie wspólnoty drzemiące
w tysiącach poznaniaków,
którzy wzięli udział w demonstracjach, broniąc wartości
najważniejszych - „Boga, wolności, prawa i chleba”. Wielu

z nich za te wartości oddało
swoje życie – mówił Wojewoda Wielkopolski Zbigniew
Hoffmann.
Oprac. i zdjęcia: Michał Szott
Źródło: Oddział Mediów i Komunikacji
Społecznej WUW (Gabinet Wojewody)
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Laureaci konkursów z wizytą w Brukseli
osiągnięciami w nauce, nagród wylosowanych podczas
nadania imienia Szkole w
Wilczynie oraz Dni Ziemi w
Gołuchowie.
Grupa pod przewodnictwem
pani Marii Kozińskiej w ciągu dwóch dni miała okazję
zwiedzić atrakcje turystyczne
w Belgii, Miasto studenckie
Leuven oraz zobaczyć przepiękną Brugię.
Wizytę w Parlamencie Europejskim rozpoczęli pamiątkowym wspólnym zdjęciem z
posłem Andrzejem Grzybem.
Następnie grupa wysłuchała
wykładu na temat funkcjonowania Unii Europejskiej i
jej instytucji oraz zwiedziła
Galerię Sali Plenarnej.

Uczniowie poprzez swoje
osiągnięcia zostali zaproszeni przez posła Andrzeja
Grzyba na Wizytę Studyjną
do Brukseli.
Młodzież z Wielkopolski,
która odwiedziła stolicę Belgii
to zwycięzcy m. in.: Konkursu
Wiedzy o Unii Europejskiej,
Ogólnopolskiej Olimpiady
Statystycznej, Wielkopolskiego konkursu statystycznego
„Statystyka mnie dotyka”,
Festiwalu Kolęd i Pastorałek
w Żegocinie, konkursu Poezji
Angielskiej 2017, Festiwalu
Piosenki „Opole w Kole”,
Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, uczniowie
wyróżniający się wybitnymi

krótko

va 2016, ofiara tzw. Państwa
Islamskiego..

Unia o sytuacji
Chrześcijan w Iraku

Bezpłatne WiFi
dla Europejczyków

Parlament Europejski o alarmującej sytuacji Chrześcijan
i Jazydów w Iraku
Z inicjatywy posła do PE Andrzeja Grzyba, koordynatora ds. Praw Człowieka Grupy
Europejskiej Partii Ludowej
w PE, w środę 11 lipca, w PE
omówiona zostanie sytuacja praw człowieka w Iraku
w tym szczególnie doświadczonych prześladowaniami
mniejszości Chrześcijańskich czy Jazydów. Biskupi
i organizacje pozarządowe
alarmują m.in., że w ciągu
ostatnich kilku lat populacja Chrześcijan zmalała 3
krotnie w Iraku i jest bliska
całkowitego zaniku. PE w
lutym 2016 potępił zbrodnie
Daesh, uznając, masowe
mordy na Chrześcijanach za
ludobójstwo. W dyskusji z
posłami do PE udział wezmą
m.in. Arcybiskup Erbil i Iraku
Warda, Lamya Haji Bashar,
laureatka Nagrody Sakharo-

Rusza program WiFi4EU.
Komisja Europejska będzie
propagować bezpłatny dostęp do bezprzewodowego
internetu dla mieszkańców
Europy i turystów w przestrzeniach publicznych – takich jak parki, place, budynki
publiczne, biblioteki, ośrodki
zdrowia i muzea w całej
Europie.
“że wszyscy powinni
odnosić korzyści z łączności, oznacza, że ani miejsce
zamieszkania, ani poziom
dochodów nie powinny
mieć przy tym znaczenia.
Proponujemy dziś zatem,
by do 2020 r. każda wieś
i każde miasto w Europie
oferowały bezpłatny dostęp
do internetu w pobliżu
głównych skupisk życia
publicznego” – Jean-Claude
JUNCKER – Orędzie o stanie
Unii, wrzesień 2016 r.
O tym, kto skorzysta na
realizacji projektu oraz jak

zgłosić się do udziału w programie WiFi4EU na stronie
Komisji Europejskiej

Parlament Europejski przeciwko Nord
Stream 2

Zgromadzenie przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i parlamentów
państw uczestniczących w
Partnerstwie Wschodnim
(Euronest) potępiło budowę
gazociągu Nord Stream 2.
– Zgromadzenie wyraziło
zaniepokojenie w związku z
budową Nord Stream, która
będzie miała negatywny
wpływ na dywersyfikację
dostaw surowców energetycznych, podważając
perspektywę rozwoju
efektywnego energetycznie
ekosystemu – czytamy w
sprawozdaniu Euronest.
Warto zaznaczyć, że
zapis dotyczący krytyki
budowy Nord Stream
2 został uwzględniony
dzięki poprawce złożonej
przez europosła, Andrzeja
Grzyba z Europejskiej Partii
Ludowej.

Kredyty dla małych i średnich firm
18 tys. polskich firm skorzysta ze zwiększonego wsparcia
Europejskiego Funduszu
Inwestycyjnego (EFI) oraz
Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Instytucje
podwajają wsparcie dla kredytów do łącznej wartości
4 mld złotych (ok. 950 mln
euro). – Ta współpraca zagwarantuje, że kolejni polscy
przedsiębiorcy będą w stanie
rozwijać swoją działalność i
tworzyć nowe miejsca pracy
– powiedział wiceprezes EFI
Roger Havenith.
Wsparcie to skierowane jest
do ponad 18 000 MŚP w całej
Polsce. Umowa stanowi część
programu COSME - programu
Komisji Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw,
a wspieranego przez Plan Inwestycyjny dla Europy, czyli Plan
Junckera.
Poprzednie umowy z EFI
podpisane w roku 2015, oraz
2017 r., pomogły BGK wdrożyć nowy i skuteczny produkt
gwarancyjny oraz wesprzeć dodatkowe finansowanie dla MŚP
na korzystnych warunkach,
bez wymogu zabezpieczenia
kredytu zastawem hipotecznym. W ciągu ostatnich trzech
lat BGK poprzez gwarancje
COSME udzielił wsparcia
ponad 7 000 przedsiębiorcom.
Obecna umowa umożliwi ban-

kom współpracującym z BGK
dalsze udzielanie kredytów z
gwarancjami banku ze znacząco ograniczonymi wymogami
zabezpieczeń. Umowa uzyskała
wsparcie Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych
(EFSI), który jest centralnym
filarem Planu Junckera.
Zwiększone wsparcie ogłoszono podczas Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji
Gwarancyjnych (AECM).We.
Przemawiający podczas ceremonii podpisywania dokumentu wiceprezes EFI, Roger
Havenith, powiedział. - Jesteśmy zachwyceni sukcesem
transakcji COSME EFSI z
BGK w Polsce i dzisiaj z przyjemnością ogłaszamy wzrost
funduszy dla MŚP. Zwiększone
zapotrzebowanie na kredyty
dla małych i średnich przedsiębiorstw z ograniczonymi
wymogami w zakresie zabezpieczenia pokazuje potrzebę
wsparcia ze strony Unii Europejskiej. Jestem przekonany,
że trwała współpraca z BGK
- długoletnim partnerem EFI zagwarantuje, że kolejni polscy
przedsiębiorcy z ograniczonym
dostępem do środków finansowych będą w stanie rozwijać
swoją działalność i tworzyć
nowe miejsca pracy.
Prezes Zarządu BGK, Beata
Daszyńska-Muzyczka, powiedziała. - BGK przystąpił

do AECM w 2009 roku, gdy
roczna wartość udzielonych
gwarancji wyniosła 10 mln
euro. W 2018 roku planujemy
udzielić ich 250 razy więcej
– aż 2,5 mld euro. BGK od lat
stwarza warunki dla rozwoju
polskich przedsiębiorców, a
z doświadczenia wiemy, że
gwarancja jest najbardziej
efektywnym instrumentem
ich wsparcia. Cieszymy się,
że dzięki współpracy z EFI
podwoimy wsparcie dla dużej
grupy małych i średnich firm.
Elżbieta Bieńkowska, komisarz ds. Rynku Wewnętrznego,
Przemysłu, Przedsiębiorczości
i MŚP powiedziała. - Niecały rok temu BGK podpisał
umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym celem
podwojenia swojego wsparcia
udzielanego MŚP w Polsce z
zabezpieczeniem gwarancji
budżetowej UE, a dzisiaj to
wsparcie zostaje znów podwojone. Dzięki naszym wspólnym wysiłkom i wzmożonej
współpracy z BGK daliśmy
małym przedsiębiorstwom dostęp do środków finansowych.
Już 7 000 małych i średnich
przedsiębiorców skorzystało ze
współpracy pomiędzy Polską
a UE. Gospodarka Europy jest
zależna od działających na jej
terenie przedsiębiorców. Trzymajcie tak dalej!
Komisja Europejska

Kto wprowadza cenzure?
„Piszę do Państwa jako
wyborca i zaniepokojony
obywatel Unii Europejskiej.
Chciałbym wyrazić moje obawy dotyczące reformy praw
autorskich na Jednolitym Rynku Cyfrowym. Chciałbym
prosić Państwa o głosowanie
przeciwko wersji zaproponowanej przez Komisję Prawną
Parlamentu Europejskiego…”
Tysiące maili o takiej treści
zalewały skrzynki europosłów
przez prawie dwa tygodnie. W
konsekwencji twórcy internetowej kampanii przeciwko
reformie prawa autorskiego
w Unii Europejskiej mogli
ogłosić zwycięstwo. Wraz
z nami wygrali tę batalię.
Prace nad dyrektywą zostały
wstrzymane.
Jednakże, gdy oczy wszystkich internautów były zwrócone ku Brukseli u nas, w
Warszawie, po ciuchu, w kilku
ministerstwach właśnie nabiera swoich kształtów propozycja utworzenia „centralnego
rejestru domen internetowych
służących do oferowania towarów i usług niezgodnie z

przepisami prawa”. Zasady
działania centralnego rejestru
nie mają być podobno niczym
rewolucyjnym, bowiem miałyby się opierać na rejestrze
nielegalnych domen. Pytanie
jednak brzmi, co rząd PiS w
przyszłości może uznać za
legalne, a co za nielegalne?
Po ostatnich działaniach tej
partii na przykład w polskim
Sejmie, można mieć poważane
wątpliwości!
Przypomnieć warto, że w
Polsce to nie pierwsza próba
wprowadzenia cenzury, nad
którą pracował PiS. W zeszłym roku Komisja Nadzoru
Finansowego (KNF) wyszła z
inicjatywą stworzenia własnego rejestru zakazanych domen,
podobnego do tego, który już
prowadzi Ministerstwo Finansów. Potem Ministerstwo
Infrastruktury i Budownictwa
chciało blokady wszystkich
środków przekazu informacji
służących zlecaniu przewozów bez licencji, na przykład
Ubera. Nie można zapomnieć
także o politykach Solidarnej
Polski i PiS, którzy będąc

wcześniej jeszcze w opozycji, kilkakrotnie wychodzili
z inicjatywami blokowania
wszelkich stron zawierających,
według nich, treści pornograficzne…
Można mieć więc uzasadnione obawy, że w zakresie
blokowania internetu PiS nie
powiedział do tej pory jeszcze
ostatniego słowa. Zacznie się
od filtrowania stron www pod
katem walki z pornografią,
ale potem mogą się komuś
nie spodobać „niewłaściwe”
poglądy… Prawo i Sprawiedliwość lubi bowiem mówić
Polkom i Polakom, co mają
robić, jak mają żyć, gdzie
i kiedy robić zakupy, czy
chociażby jak korzystać ze
swoich praw równościowych,
czy reprodukcyjnych. Dlatego
powoli dobierają się do każdego aspektu naszego życia. Czy
wirtualny świat będzie więc
następny? Czy już powinniśmy
się bać o wolność w internecie?
Czy czeka nas ACTA III, tyle,
że w polskim wydaniu?
Adam Szejnfeld
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Młodzi Ludowcy najlepsi w social mediach
EPP Scrum! – konferencja komunikacji politycznej
odbyła się 19-20 czerwca w
Brukseli. Na cykl prezentacji
i szkoleń z zakresu komunikacji oraz udoskonalania
technik przekazu informacji,
przyjechali reprezentanci zespołów prasowych i mediów
społecznościowych, w tym
działacze Forum Młodych
Ludowców.
Na zaproszenie posła do PE
Andrzeja Grzyba do Brukseli
przyjechali młodzi ludowcy:
Miłosz Motyka, Julia Pietruszka, Marcin Prus i Dorian
Zięba, aby wziąć udział w
konferencji zorganizowanej
przez Grupę EPL. Podczas
dwóch intensywnych dni
szkoleń poznali oni m.in.
strategię kampanii wyborczej EPL na 2019 r., którą
przedstawił Dara Murphy,
wiceprezes EPL i dyrektor
ds. Ka mpa nii w wybor y
europejskich w 2019 r. oraz
odbyli cykl szkoleń z szeroko
pojętych social media. Wiedzą z dziedziny komunikacji
społecznej podzielili się m.in.:
Gareth Ham, Juha-Pek ka
Nurvala i Joanne Sweeney
-Burke. Podczas spotkania w
Komisji Regionów mówiono
również o tym jak nawiązać
lokalne dialogi i zaangażować
się w kampanii na szczeblu

poszczególnych regionów.
Zaskoczeniem była wygrana
w zadaniu na największy
zasięg tweeta oznaczonego
hashtagiem #EPPScrum, która
trafiła w ręce Miłosza Motyki.
Ciekawym akcentem pobytu było szkolenie z zakresu
wykorzystywania narzędzi

komunikacyjnych w kampanii,
które odbyło się w siedzibie
Google. Ważnym punktem wizyty w Brukseli było spotkanie
z przedstawicielami PSL w
Parlamencie Europejskim:
Andrzejem Grzybem, Krzysztofem Hetmanem i Czesławem
Siekierskim.

WULKANIZACJA I SERWIS OPON
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WYKŁADZINY DYWANOWE I PCV, DYWANY,
CHODNIKI, LISTWY, KLEJE,
KARNISZE, ROLETY, WYCIERACZKI
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oraz usługi związane
z montażem wykładzin

Wolsztyn, ul. Dworcowa 19
tel.

68 347 14 45

(naprzeciwko parowozowni)

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
PRZY MŁYNIE

BISTRO

Catering,
imprezy plenerowe

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

HURTOWNIA
STYROPIANU
LECH DOMINIAK

OPALENICA

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

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

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

NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI
Profesjonalna naprawa telefonów GSM

www.lombardd.pl
tel.

509 408 163

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

GMINA NOWY TOMYŚL
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Podziękowano za wzorową postawę

Powstał kolejny mural
W środowe popołudnie 18
lipca na ulicy 3 Stycznia odbyło się uroczyste odsłonięcie
nowego, nowotomyskiego
muralu. Dzieło powstało z
inicjatywy Burmistrza Nowego Tomyśla Włodzimierza
Hibnera, a jego wykonawcą
jest Jarosław Fabiś.
Warto zaznaczyć, że artysta
ten w ubiegłym roku wykonał
pierwszy nowotomyski mural
pn. „Wiklina i Chmiel”, który
można podziwiać na budynku
przy ulicy Zbąszyńskiej.

Środki na realizację projektu pochodziły z dotacji
celowej dla Nowotomyskiego
Ośrodka Kultury na realizację zadania pn. „Warsztaty
street-art. Mur ul. Olchowa”.
Mural powstały na ulicy 3
Stycznia upamiętnia postać
ppłk rez. dr med. Franciszka
Rosta. Nawiązuje również do
przypadającej w tym roku 100
rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości.
W uroczystym odsłonięciu muralu udział wzięli:
Profesor Roman Świetlik (

wnuk Pułkownika). rodzina
Pułkownika, przedstawiciel
WKU w Nowym Tomyślu,
członkowie Stowarzyszenia
Historii Wojskowości przy
Lubuskim Muzeum Wojskowym z Maciejem Myczką
na czele ( który wystąpił
w mundurze historycznym
Pułkownika WP) , radni ,
przedstawiciele młodzieży
oraz mieszkańcy. Zarząd
Główny Towarzystwa Pamięci
Powstania Wielkopolskiego
1918/1919)reprezentował dr
Zdzisław Kościański.

Ogłoszono przetarg na wykonanie ul. Piłsudskiego

W dniu 18 lipca Burmistrz
Włodzimierz Hibner zaprosił
do Urzędu Miejskiego Prezesa OSP Bukowiec Łukasza
Wlekłego oraz druha Tomasza Klorka. Spotkanie było
okazją do przekazania przez
włodarza miasta podziękowań
za postawę, którą wykazał się
dh Tomasz Klorek w dniu 17
marca 2018 r.
Wówczas przebywając w
sklepie spożywczym w Wąsowie udzielił pierwszej pomocy
medycznej nieprzytomnemu
mężczyźnie. Przez ponad 10
minut prowadził akcję reanimacyjną, aż do przyjazdu karetki. W uznaniu za sprawne i
konsekwentne działanie, które
pozwoliło uratować ludzkie
życie, Burmistrz Nowego Tomyśla przygotował specjalne
podziękowania.

Dh Tomasz Klorek na co
dzień pełni służbę w jednostce OSP w Bukowcu.
Od najmłodszych lat chciał
zostać strażakiem i nieść pomoc potrzebującym. W jego
opinii szkolenia dotyczące
udzielania pierwszej pomocy
powinny być realizowane od

najmłodszych lat, a także
systematycznie powtarzane.
Tylko w ten sposób można
wpoić prawidłowe postawy, ale przede wszystkim
wyeliminować strach przed
podjęciem działań ratujących
ludzkie życie w sytuacji zagrożenia.

Warsztaty Street Art dla młodzieży
W dniach od 23 do 27 lipca
br. odbyły się w Nowym Tomyślu warsztaty street art. Do
udziału w nich młodych ludzi
zaprosił Burmistrz Nowego
Tomyśla Włodzimierz Hibner
oraz Nowotomyski Ośrodek
Kultury. Utalentowana młodzież w ciągu 5 dni ubarwiła
mur wokół nowotomyskiego
zoo przy ul. Olchowej. Nad
całością czuwał Jarosław Fabiś

artysta i autor dwóch nowotomyskich murali.
Młodzież nie tylko doskonaliła swój warsztat, ale przede
wszystkim świetnie się bawiła. Nie zawiodła również
pogoda, tak istotna przy tego
typu zadaniach. We wrześniu Nowotomyski Ośrodek
Kultury ruszy z realizacją
projektu Murale Polskiej Niepodległości finansowanego

ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu wieloletniego Niepodległa na lata
2017-2021. Do udziału w tym
projekcie zaprosimy młodzież
ze szkół z terenu gminy Nowy
Tomyśl. Już dzisiaj serdecznie
zapraszamy. Tymczasem zachęcamy do obejrzenia zdjęć
z lipcowych warsztatów oraz
muru w nowej odsłonie.

W dniu 1 sierpnia Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ogłosił
przetarg na wykonanie I etapu
inwestycji pn. „Przebudowa ul.
Piłsudskiego w Nowym Tomyślu”. Przedmiotem zamówienia
jest przebudowa drogi gminnej
w zakresie budowy m.in.: nowej nawierzchni jezdni, miejsc
postojowych, ciągu pieszo-rowerowego i chodników, instalacji oświetleniowej, montaż
elementów małej architektury
oraz punktów informacji wizualnej i zagospodarowanie
zieleni. Długość I etapu (od pl.
Chopina do ul. Jana Pawła II)
zaplanowanego do realizacji w
roku 2018 to blisko 318,5 metra.

Bawiono się w Przyłęku

W sobotę 21 lipca przy wigwamie w Przyłęku odbyła
się impreza rodzinno - sportowa, połączona z otwarciem
boiska wielofunkcyjnego w
miejscowości. Uroczystego

przecięcia wstęgi dokonali:
Burmistrz Włodzimierz Hibner, Przewodniczący Rady
Miejskiej Marcin Brambor
oraz sołtys wsi Przyłęk Bogusław Nawrot.

Solid MTB Maraton 2018

W niedzielne przedpołudnie 29 lipca w Przyłęku zorganizowano kolejną rundę Solid MTB Maraton 2018. Poprzednie zawody
odbywały się m.in. w Śremie, Lesznie i Gostyniu. Trasa w Przyłęku została poprowadzona głównie po terenie leśnym, z minimalną ilością asfaltu. Dla uczestników przygotowano trzy warianty: Mini (25 km), Mega (39 km) oraz Giga (65 km). Prócz
trzech konkursowych przejazdów, startowała jeszcze czwarta kategoria, w której udział brali mieszkańcy gminy Nowy Tomyśl.
Łącznie w zawodach udział wzięło 440 zawodników.

Opracowanie: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU
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Gmina „Przyjazny Urząd” Imieniny ks. kan. Tuszyńskiego
W Sali Rudniewa Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
odbyła się uroczysta Gala IV
edycji Konkursu „Przyjazny
Urząd”. Organizatorem Gali,
w której wzięli udział menedżerowie najlepszych instytucji administracji publicznej
z całej Polski, był Quality Institute z Katowic. Cenrtyfikat
i statuetkę „Przyjazny Urząd”
odebrali Burmistrz Grodziska
Wielkopolskiego Henryk Szymański oraz Sekretarz Gminy
Artur Kalinowski. Dodatkowe
wyróżnienie „Wzorowa Jakość” odebrał z rąk Dyrektora
Konkursu Kamila Przeniosło
Burmistrz Henryk Szymański.
Kapituła Konkursu, postanowiła przyznać przedmiotowe wyróżnienie na okres 12
miesięcy urzędom administracji publicznej, które wyróżniają się jakością usług na rzecz
klientów, innowacyjnością,
kreatywnością i nowoczesnością. Decyzja Kapituły poprzedzona była wnikliwą analizą
aplikacji konkursowych, której
dokonał zespół złożony z naukowców specjalizujących się
w problematyce administracji
publicznej i zarządzania publicznego. W trakcie Gali
dokonano oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu i
wręczenia Znaków Jakości
„Przyjazny Urząd” wszystkim
wyróżnionym jednostkom.
Gala stanowiła również okazję
do promocji nagrodzonych
urzędów, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze zarządzania publicznego oraz spotkania z członkami

Jak co roku, przypadające 20
lipca imieniny Czesława, zgromadziły w kościele poklasztornym wielu mieszkańców
naszego miasta. W tym dniu
bowiem, od siedmiu już lat,
grodziszczanie wspominają
zasłużonego kapłana - ks. kan.
Czesława Tuszyńskiego, grodziszczanina 700-lecia.
Ten dzień, gromadzi zarówno
tych, którzy pamiętają posługę
ks. Tuszyńskiego w naszym
mieście, jak i młodzi mieszkańcy miasta, którzy pragną poznać
Jego życie i działalność.
Uroczystość imieninową rozpoczęła msza św., której przewodniczył Dziekan Dekanatu
Grodziskiego ks. Roman Gajewski. Po wyjściu z kościoła, na
gości czekała imieninowa kawa

i placek drożdżowy, którym ks.
kanonik zawsze w dniu swoich
imienin częstował parafian,
a także występ Grodziskiej
Orkiestry Dętej im. Stanisława
Słowińskiego.

Jak podkreślił podczas piątkowej uroczystości Burmistrz
Henryk Szymański, ks. Czesław Tuszyński wyróżniał się
najszlachetniejszymi przymiotami kapłańskimi jak: głęboka
wiara, bezinteresowne miłosierdzie, służba bliźniemu, pokora i żarliwość w modlitwie.
Te właśnie wartości, zostały
zapamiętane przez ówczesnych
parafian.
Dla obecnych na uroczystości
Czesław i Czesławów, odśpiewano staropolskie „sto lat”.
S e r d e cz n ie d z i ę k uj e my
wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w przygotowanie, przebieg i oprawę
piątkowej uroczystości oraz
mieszkańcom Grodziska Wielkopolskiego za liczny udział.

Podpisanie umowy o dofinansowanie

Kapituły, dokonującymi oceny
aplikacji konkursowych.
Profesjonalizacja obsługi
klienta, standaryzacja działań,
automatyzacja procesów, której przejawem staje się m.in.
koncepcja e-urzędu, dbałość o
jakość usług - to czynniki, które będą wymuszały działania
o charakterze doskonalącym.
Konkurs „Przyjazny Urząd”
ma na celu identyfikowanie

i wyróżnianie tych jednostek sektora administracji
publicznej, które w skali kraju
działania takie podejmują najskuteczniej i najefektywniej.
Na zakończenie Gali goście
mogli wysłuchać koncertu
Dawida Wojtonia, który zaprezentował największe hity
światowych list przebojów
we własnych, brawurowych
interpretacjach.

W dniu 24 lipca 2018 roku,
w siedzibie Depa r ta mentu
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu,
Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański,
Skarbnik Gminy Iwona Prusak
i Wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego Krzysztof
Grabowski, podpisali umowę
o dofinansowanie projektu pod
nazwą „Obsługa ruchu turystycznego w gminie Grodzisk
Wielkopolski poprzez budowę
ścieżki pieszo – rowerowej i
utworzenie miejsca pamięci w
Młyniewie”, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego

przez społeczność” objętego
PROW na lata 2014 – 2020.
Zadanie polega na budowie
odcinka ścieżki pieszo - rowerowej o długości 430 m do
Chrustowa oraz na utworzeniu
miejsca pamięci w Młyniewie. Wartość zadania wynosi

352041,41zł, dofinansowanie z
PROWwynosi 224.003 zł.
Zadanie zostanie zrealizowane do końca października
2018 roku.
Foto: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Zawody wędkarskie seniorów o Puchar Burmistrza
wania wyłoniono zwycięzców.
a I miejsce zajął Wiesław
Mendel z wagą ryb 9,875kg.
a II miejsce zajął Łukasz Włodarczak z wagą ryb 9,325 kg.
a III miejsce zajął Daniel
Kalitka z wagą ryb 7,685 kg.

Tradycyjne już Zawody Wędkarskie seniorów grodziskiego
Koła PZW, o Puchar Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego, odbyły się w niedzielę 22 lipca nad jeziorem
Strykowskim w miejscowości
Januszewice.
Do rywalizacji przystąpiło
26 wędkarzy, a ich wyniki są
imponujące.

Po zakończeniu rywalizacji,
Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański
wręczył zwycięzcom pamiątkowe puchary.

Po czterech godzinach wędko-

Remont pomnika Powstańców Elektroniczny systemów obsługi
Wielkopolskich
W piątek 20 lipca Burmistrz
Grodziska Wielkopolskiego podpisał umowę z firmą
Z.D.B. Nojan na remont pomnika Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym w Grodzisku Wielkopolskim. Prace obejmują
odnowienie pomnika. Termin
realizacji ustalony został do

1 października 2018 roku.
Wartość zadania wynosi 95.
141.56 zł.
Zadanie zostało dofinansowane z dotacji Wojewody
Wielkopolskiego, ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu Gminy.

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego podpisał umowy na
realizację projektu „Rozwój
elektronicznych systemów
obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk
Wielkopolski”.
Zadanie obejmuje między
innymi zakup niezbędnego
sprzętu dla szkół podstawowych oraz podjednostek Urzędu, rozbudowę serwerowni
oraz zabezpieczeń sieci. Jest

Jarmark Pomysłów
Mieszkańcy Gminy i przybyli
na Grodziskie Piwobranie goście mieli okazję do emocjonującej zabawy w gronie ponad
190 organizatorów Jarmarku
Pomysłów, który odbył się w
Parku Miejskim. Aranżerami
animacji byli członkowie 14
podmiotów ekonomii społecznej: Kół Gospodyń Wiejskich,
Warsztatów Terapii Zajęciowej, Spółdzielni Socjalnej na
„5”, jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej z Grodziska
i Słocina, innych organizacji
pozarządowych oraz seniorzy
z Promessy.

to baza sprzętowa do wdrożenia z niniejszego projektu
dla nowych systemów obiegów dokumentów w gminie
Grodzisk. Wartość zawartych
umów wynosi 579.681,52 zł.
Projekt współfinansowany
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 20142020, podziałanie 2.1.1 pt.
Rozwój elektronicznych usług
publicznych.

Informacja: Wydział Promocji Urząd Miejski Grodzisk Wielkopolski

Na parkowym szlaku znalazły się między innymi: studio
fryzur i makijażu, żonglerka
talerzami, mydlana i balonowa
przygoda, wyplatanie wianków, wyrób korali, warsztaty
kukiełek teatralnych, teatralna
mini scena, ścieżka zdrowia,
warcabowe potyczki, terenowa
gra w wozie strażackim, pokaz
motocykli.
Każdy mógł poczuć niepowtarzalny smak ekonomii
społecznej smakując kupowanych na stoisku Spółdzielni
Socjalnej na „5” pączków,
placka i świeżego soku.

„

POZNAŃSKA METROPOLIA

POWIATY-GMINY
9 sierpnia 2018

Zasady udzielania dotacji
 Śmigiel

„Projekt uchwały powstał dzięki głosom
mieszkańców naszej
gminy.

Podczas sesji Rady Miejskiej
Śmigla, która odbyła się 26
lipca 2016 roku, przyjęta została uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy
Śmigiel na dofinansowanie
zadań związanych z ochroną
powietrza na lata 2018-2020.
Dotacją objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie dotychczasowego pieca
węglowego na: kotły gazowe,
kotły olejowe, kotły gazowo
-olejowe, ogrzewanie elektryczne, wymienniki ciepła,
pompy ciepła, ogrzewanie z
kotłem na paliwo stałe przy
spełnieniu warunków przepisów unijnych.
Dofinansowaniu nie będą
podlegać: zakup urządzeń
przenośnych (tj. grzejników
olejowych i elektrycznych,
dmuchaw, klimatyzatorów
i innych); koszt wykonania
dokumentacji wymaganej
do realizacji zadania, tj.
projektu budowlanego oraz

uzyskania niezbędnych pozwoleń.
„Projekt uchwały powstał
dzięki głosom mieszkańców
naszej gminy. Cieszę się, że
rada przychyliła się do tego
pomysłu, jest to bowiem kolejny krok do tego by poprawić
jakość powietrza na terenie
miasta i gminy Śmigiel. Wysokość dotacji będzie obejmowała 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na
realizację inwestycji, jednak
nie więcej niż 3.500 zł brutto.
Wnioski o dotację rozpatrywane są według kolejności
ich złożenia do wyczerpania
środków zabezpieczonych w
budżecie” – komentuje burmistrz Śmigla Małgorzata
Adamczak.
Anna Pohl

Rekreacja na Targach Poznańskich
W czasie Lata na Targach
mieszkańcy Poznania i okolic
mogą skorzystać nie tylko z
rekreacji i kina plenerowego
oferowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie,
ale także z szeregu bezpłatnych badań, konsultacji i porad lekarskich zapewnianych
przez Miasto Poznań wraz z
partnerami.
W każdą środę na terenie MTP
(hala nr 4, wejście od ulicy
Bukowskiej) odbywa się akcja
Lato Zdrowe i Międzypokoleniowe. Między godziną 12:00
a 18:00 można skorzystać z
porad m.in.: podologa, fizjoterapeuty, onkologa czy konsultacji logopedycznych oraz
psychologiczno-pedagogicznych. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się poradnia
zajmująca się znamionami na
skórze. Lato Zdrowe i Międzypokoleniowe to także liczne
warsztaty, np. z udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej, ale także zajęcia

plastyczne takie jak lepienie z
gliny czy zabawy sensoryczne
związane z ogrodnictwem.
Kontakt z naturą zapewnia
również Ogród Zoologiczny
w Poznaniu prezentujący swoje
eksponaty a nawet zwierzęta.
Kto nie boi się dotknąć węża
ma okazję przekonać się, że
wcale nie jest śliski.
Do 26 sierpnia wejście na
Targi od strony Bukowskiej
jest otwarte dla wszystkich

WYKONUJEMY

na umowe -zlecenie

GAZETOWYCH ORAZ PLAKATÓW

przedstawiciela gazety do
zbierania reklam
Z TERENU LESZNA

profesjonalnie na zlecenie
GRAFIKĘ REKLAM
TEL: 608 321 611

ZAKŁAD MIĘSNY
„Zieliński” Wioska
zatrudni pracowników
do pomocy w produkcji
i rzeźników

tel. 504 023 401

każdego dnia. Dzieci mogą
pobawić się w piasku na placu zabaw czy skorzystać z
zajęć z animatorami. W tym
czasie na opiekunów czekają wygodne leżaki i hamaki
oraz kącik czytelniczy. Dla
ceniących aktywny tryb życia
przygotowano piaszczyste boisko do gry w piłkę siatkową,
strefę, gdzie można pograć
w badmintona, ping-ponga,
koszykówkę, piłkę halową

a nawet strefę do jeżdżenia
na rolkach czy wrotkach. W
określonych dniach odbywają
się także zajęcia piłkarskie z
Akademią Reissa, warsztaty
rolkowe oraz spotkania przy
grach planszowych.
Z kolei każdy czwartek to
spotkanie z kulturą – Kino
plenerowe MTP to seanse
pod gołym niebem zawsze o
godzinie 21:30. W najbliższy
czwartek 2 sierpnia gratka dla
miłośników wysublimowanego kina – „Maudie” to opowieść oparta na prawdziwej
historii kanadyjskiej malarki
ludowej, której cierpienie i
bieda nie przeszkodziły tworzyć sztukę pełną blasku i nadziei. W następnej kolejności
na MTP pokazane zostaną:
„Wilk z Wall Street”, „Śmietanka towarzyska” oraz „La
La Land”. Podczas seansów
można skosztować piw produkowanych w lokalnych browarach, prawdziwych soków
owocowych i przekąsek.
Katarzyna Błochowiak

PRZYJMĘ

WYSOKA PROWIZJA
Tel. 608 321 611

PIEKARNIA
CUKIERNIA
EUGENIUSZA
KOCIKA
w Rakoniewicach
Plac Powst. Wlkp.

Adres redakcji: 62-065 Grodzisk Wlkp.
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Spółdzielnia Inwalidów
„Wielkopolanka”

od listopada 2017
przyjmie do pracy na stanowiska :

1. specjalista stolarz
2. stolarz
3. monter podzespołów
zaworów gazowych
mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności

Podania prosimy składać w dziale kadr
lub sekretariacie
kontakt telefoniczny : 500 372 178
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„Pudełko Życia”
 Śmigiel
Gmina Śmigiel przystąpiła do
ogólnopolskiej akcji „Pudełko
Życia”. Od 01.08.2018 roku dla
szczególnie dla seniorów, osób
samotnych i zmagających się z
chorobami, przygotowany został specjalny komplet śmigielskiego „Pudełka Życia”, który
składa się z oznakowanego
pudełka, karty informacyjnej
oraz naklejki bądź magnesu.
A kcja „P udeł ko Życia”
polega najpierw na oznakowaniu lodówki specjalnym
magnesem, bądź naklejką, a
następnie na zamieszczeniu
w lodówce informacji dotyczących stanu zdrowia, przyjmowania leków oraz danych
kontaktowych do osób, które
należy powiadomić w razie
potrzeby hospitalizacji.
Akcja „Pudełko Życia” powstała z inicjatywy burmistrza
Śmigla Małgorzaty Adamczak
i ma na celu usprawnienie
niesienia pomocy w stanach
zagrożenia zdrowia i życia.

Pudełko może uratować życie każdemu, kto w chwili
przyjazdu karetki, nie jest w
stanie podać podstawowych
informacji o swojej chorobie,
uczuleniach czy zażywanych
lekach! – komentarz zastępcy
burmistrza Śmigla Marcina
Jurgi.
„Pudełka Życia” można odebrać w:
a Urzędzie Miejskim Śmigla,
Biurze Promocji, pokój nr 21
a Ośrodku Pomocy Społecznej
w Śmiglu, w Punkcie Informacji.

Apel o pomoc
dla Grzesia
Zwracamy się z bardzo gorącym apelem do Państwa i
z serdeczną ogromną prośbą
jako do Darczyńców Sponsorów oraz jako do ludzi życzliwych wyrozumiałych dobrej
woli prosząc o wsparcie w
pozyskaniu środków finansowych formie dobrowolnej
Darowizny na leczenie rehabilitacje zakup leków na
ochronę zdrowia dla Grzesia
Ta choroba wiąże się z bardzo dużymi kosztami gdyż
wymaga stałego leczenia i
rehabilitacji. Grzesio który
choruje i cierpi na Schizofrenie paranoidalna, upośledzenie umysłowe, depresję ma
niepełnosprawność.
Rozpoznanie ICD10,F20.0.
Grzesio jest pod stałą opieką
Lekarza specjalisty poradni
Psychiatrycznej, kardiologicznej. Na stałe musi przyjmować
leki wymaga stałej opieki i
rehabilitacji w poradniach
specjalistycznych często przybywa w szpitalu z powodu
swoich chorób. Schizofrenia
jest chorobą psychiczną co
powoduje zaburzenia myślenia
prawidłowego urojenia omamy
halucynacje zmienne uczucia i
zachowania smutek brak radości z życia myśli samobójcze.
Ta choroba wymaga stałego
leczenia rehabilitacji obserwacji co wiąże się z dużymi nakładami finansowymi, brakuje
pieniędzy na zakup leków i
rehabilitacje. Jeśli Grzesio nie
będzie brał lekarstw to choroba będzie postępować i będzie
coraz gorzej Z naszej strony
robimy wszystko co możemy
zrobić dla zdrowia Grzesia
ale z powodu braku pieniędzy
które by zapewniło normalne
życie leczenie i rehabilitacje
,możemy mu tylko zapewnić
ogromną miłość i duchowe
wsparcie w cierpieniu leczeniu
rehabilitacji. Jesteśmy w bardzo ciężkiej trudnej sytuacji
finansowej. Szanowni Państwo z całego serca serdecznie
prosimy pomóżcie w pozyskaniu środków finansowych o
które tak serdecznie prosimy
na co miesięczne wydatki:
zakup leków ,na podróże do
lekarzy, na wykup leków do
różnych aptekach które musi
stale przyjmować bo chcemy

żeby Grzesio w przyszłości
był samodzielny i zdrowy Za
okazałą pomoc wyrozumiałość i życzliwość jesteśmy i
zawsze będziemy niezmiernie
ogromnie bardzo wdzięczni
dla Państwa z góry i z całego
serca ślicznie i serdecznie
dziękujemy za każdy odruch
wrażliwości i życzliwości.
Serdecznie i pokornie z głębi
serca prosimy o dobrowolną
darowizną na subkonto Grzesia www.dzieciom.pl/14932
Fundacji Fundacja Dzieciom
,,Zdążyć z Pomocą’’ ul: Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Alior Bank SA 42 2490 0005
0000 4600 7549 3994 Z DOPISKIEM 14932 Sawicki Grzegorz – darowizna na pomoc i
ochronę zdrowia
,,Spieszmy się kochać Dzieci !tak szybko odchodzą’’
ratujmy zdrowie chorych Przekaż tą prośbę dalej znajomym
którzy zechcą pomóc. Więcej informacji, jak pomóc
dla Grzesia na stronie www.
dzieciom.pl/14932 Wszyscy
którzy zechcą pomóc prosimy
o przekazanie 1% podatku
dochodowego z rozliczenia
PIT dla Grzesia na leczenie i
rehabilitacje to łatwe, nic Cię
nie kosztuje, a jest szlachetne,
wspaniałomyślne i świadczy
o Twojej świadomości potrzeb
społecznych. Chorzy czekają
na Twoją pomoc. Nie zawiedź
ich, ,,Spieszmy się kochać
ludzi ! Tak szybko odchodzą”
oraz dobrowolnej darowizny
na subkonto: Fundacja Dzieciom ,,Zdążyć z Pomocą’’ ul:
Łomiańska 5, 01-685 Warszawa Alior Bank SA 42 2490
0005 0000 4600 7549 3994 Z
DOPISKIEM 14932 Sawicki
Grzegorz – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
Dla wpłat z zagranicy trzeba
podać kod: SWIFT(BIC) ALBPPLPW
PL 90 2490 0005 0000 4530
9858 4994 (darowizny w dolarach amerykańskich USD)
PL 82 2490 0005 0000 4600
7337 4309 (DAROWIZNY
W EURO)
Razem jesteśmy w stanie
Zdążyć z Pomocą – Serdecznie
Dziękujemy Darczyńcom !!!
Rodzice Grzesia Krystyna Eugeniusz

CBA W AKCJI
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Szkoda spółki
Węglokoks
m Katowice
Zatrzymanie byłych członków zarządu spółki Węglokoks. Pożyczka dla niewypłacalnego klubu sportowego z
Chorzowa. Szkoda majątkowa
wielkich rozmiarów.
Agenci CBA z Delegatury w
Katowicach zatrzymali osiem
osób: byłych członków zarządu spółki Węglokoks S.A., w
tym jej byłego prezesa oraz byłych członków rady nadzorczej
czeskiej spółki Polské Uhli a.s.
Do zatrzymań doszło w
Katowicach, Piekarach Śląski,
Gliwicach i w Warszawie.
Delegatura CBA w Katowicach wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Katowicach
prowadzi śledztwo dotyczące
wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów w
majątku spółki Polské Uhli
a.s., której jedynym akcjona-

riuszem jest spółka Węglokoks
S.A. Czeska spółka, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej
Węglokoks S.A., zajmuje się
sprzedażą węgla na rynkach
Czech i Słowacji.
Materiał dowodowy zebrany w toku postępowania wskazuje na to, że podejrzani w latach 2014 i 2015 podejmowali
działania, które doprowadziły
między innymi do wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów w majątku
spółki Polské Uhli a.s. Do
popełnienia przestępstw doszło w związku z pożyczkami
udzielonymi niewypłacalnemu klubowi sportowemu Ruch
Chorzów S.A.
Zatrzymani zostaną doprowadzeni do Prokuratury
Okręgowej w Katowicach,
gdzie usłyszą zarzuty.
Piotr Kaczorek, CBA

Wyłudzili 4 mln dotacji
m Kraków
Delegatura CBA w Krakowie,
pod nadzorem Prokuratury
Okręgowej w Krakowie, prowadzi śledztwo w sprawie
wyłudzenia w latach 2013-15
przez krakowską spółkę akcyjną blisko 4 mln zł z Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Spółka posłużyła
się przy tym poświadczającą
nieprawdę i nierzetelną dokumentacją.
Projekt, na który wyłudzono
pieniądze, miał dotyczyć „innowacyjnej” multimedialnej
platformy 3D. Wysokie koszty
realizacji projektu uzasadniano koniecznością wielu
drogich prac badawczo-rozwojowych, zakupem oprogramowania: silnika platformy czy
oprogramowaniem serwerowni, serwera streamingowego i
obliczeniowego, środowiska
wirtualizacji, a także usług
doradczych i szkoleniowych.
Jak ustalili agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w rzeczywistości
postępowania zakupowe miały

charakter pozorny, zakupy nie
miały znaczenia dla realizacji
projektu, ceny były rażąco
zawyżone lub też zakup miał
charakter całkowicie fikcyjny.
Zakupów dokonywano także
od kontrahentów powiązanych
ze spółką-beneficjentem.
Agenci CBA z Krakowa zatrzymali 4 osoby podejrzane w
tym śledztwie osobę faktycznie zajmującą się kierowaniem
spółką i kontrolującą działania
pozostałych współsprawców,
byłego prezesa spółki i dwóch
byłych dyrektorów zarządzających.
Wszyscy zatrzymani przez
CBA usłyszeli w krakowskiej
Prokuraturze Okręgowej zarzuty dotyczące m.in. wyłudzenia dotacji i oszustwa w
stosunku do mienia znacznej
wartości. Prokuratura skierowała wniosek do sądu o
tymczasowe aresztowanie
wobec mężczyzny kierującego
procederem.
Śledztwo jest w toku, niewykluczone kolejne zatrzymania i zarzuty.
Piotr Kaczorek, CBA
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Milionowe szkody w majątku Poznania
w.s. „Toru Poznań”
m Poznań
Delegatura CBA w Poznaniu
zakończyła kontrolę wybranych procedur podejmowania i
realizacji decyzji związanych z
rozporządzaniem przez Urząd
Miasta Poznania mieniem komunalnym w postaci nieruchomości „Tor Poznań” w latach
2010-2017. Nieruchomość ta
jest użytkowana przez Stowarzyszenie Automobilklub
Wielkopolski.
Agenci CBA ustalili, że
istnieją podstawy do złożenia
zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa nadużycia/
przek roczen ia uprawn ień
(art.231§2 kodeksu karnego)
przez m.in. obecnego i byłego
dyrektorów wydziału prowadzącego sprawy gospodarowania nieruchomościami Miasta
Poznania, obecnego i byłego
Zastępców Prezydenta Miasta
Poznania, którzy nadzorowali
ten wydział oraz dyrektora
wydziału zajmującego się
finansami miasta.
W trakcie prowadzonej kon-

troli ustalono, że pomimo uzyskania na podstawie decyzji
Wojewody Wielkopolskiego z
kwietnia 2011 r. tytułu prawnego do nieruchomości „Tor
Poznań”, tj. prawa własności,
Miasto Poznań nie uregulowało kwestii związanych z
pobieraniem opłat z tytułu
bezumownego użytkowania
gruntu przez Stowarzyszenie
Automobilklub Wielkopolski.
Z dokumentów zgromadzonych w kontroli wynika, że
poznański ratusz uzyskując
tytuł prawny uzyskał jednocześnie możliwość prawną do
obciążenia Automobilklubu
Wielkopolskiego za korzystanie przez lata z „Toru”. Zaniechano tych działań, skutkiem
czego było przedawnienie
roszczeń w 2017 roku. Wysokość potencjalnej szkody z
tego tytułu wynosi nie mniej
niż 7,2 mln zł.
Warto zaznaczyć, że Delegatura CBA w Poznaniu,
po rozpoczęciu kontroli, pisemnie informowała Urząd
Miasta Poznania o konieczności podjęcia natychmiasto-

2 lipca 2018 r. Departament Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura
Antykorupcyjnego wszczął
w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie
kontrolę pn. „Kontrola wy-

branych procedur podejmowania i realizacji decyzji w
przedmiocie wsparcia finansowego oraz rozporządzania
mieniem przez Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie w latach 2009-2018,
w szczególności zawarcia i
realizacji umowy zawartej z

m Poznań
Agenci z poznańskiej Delegatury CBA zatrzymali dziś w
Warszawie Macieja O. byłego
prezesa zarządu spółki energetycznej ENEA S.A. Sprawa
dotyczy podpisanej w 2011
roku niekorzystnej umowy
zakupu linii energetycznej mającej łączyć Polskę z Białorusią.
Państwowa firma miała stracić
na tym co najmniej 15 mln zł.
To kolejne zatrzymanie w
tym śledztwie. Cztery tygodnie
wcześniej funkcjonariusze
Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali byłych wiceprezesów zarządu Enea S.A.
Maksymiliana G. i Krzysztofa
Z. Ustalenia CBA wskazują, że
podejrzani swoimi działaniami
wyrządzili zarządzanej spółce
energetycznej szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w
wysokości nie mniejszej niż 15
mln zł. Jako osoby obowiązane

do zajmowania się sprawami
majątkowymi spółk i Enea
S.A. z/s w Poznaniu, działając
wspólnie i w porozumieniu
oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną
osobę, nadużyli udzielonych
im uprawnień. Zatrzymany dziś
przez CBA były prezes Enea
SA usłyszy zarzuty w wielkopolskim Wydziale Prokuratury
Krajowej w Poznaniu.
Delegatura CBA w Poznaniu,
pod nadzorem Wielkopolskiego
Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości
Zorganizowanej i Korupcji
Prokuratury Krajowej w Poznaniu prowadzi śledztwo w
sprawie niedopełnienia obowiązków i wyrządzenia w obrocie gospodarczym Enea S.A.
szkody majątkowej w wielkich
rozmiarach.
Badana przez CBA sprawa
dotyczy zakupu za ponad 15
mln zł przez spółkę Enea S.A.

Funkcjonariusze katowickiej
Delegat ur y CBA wspólnie
z Prokuraturą Okręgową w
Gliwicach prowadzi śledztwo dotyczące przyjmowania
korzyści majątkowych i osobistych przez osoby pełniące
funkcje kierownicze w byłej
KWK Halemba-Wirek w Rudzie
Śląskiej (obecnie KWK Ruda
wchodzącej w skład Polskiej
Grupy Górniczej S.A.) w zamian za zlecanie pracownikom
kopalni wykonania prac przy
modernizacji infrastruktury
energetycznej znajdujących
się na jej terenie, podczas gdy
prace te na mocy umów zawar-

tych w wyniku rozstrzygnięcia
przetargów miały realizować
spółki zewnętrzne, oraz dostawę urządzeń elektrycznych
o odmiennych parametrach
technicznych niż zamówione.
W następstwie dochodziło
do zawarcia między Kompanią
Węglową S.A. (obecnie PGG
S.A.) występującą w roli zamawiającego, a firmami okołogórniczymi umów, na mocy
których zlecono wykonanie
modernizacji urządzeń energetycznych. Modernizacje obejmowały swym zakresem dostawę nowych urządzeń, demontaż
starych, montaż i uruchomienie
nowych urządzeń. Przedmiotem
badania śledczych jest 20 umów

Piotr Kaczorek, CBA

firmą Qumak S.A. na realizację projektu ISOK: „Projekt,
budowa i wdrożenie informatycznego systemu osłony
kraju przed nadzwyczajnymi
zagrożeniami (ISOK) oraz
świadczenie usługi gwarancyjnej po wdrożeniu tego
systemu”.

na modernizację na terenie byłej
KWK Halemba-Wirek o łącznej
wartości 23.910.706,00zł.
Jak ustalono szereg prac za
wyłonionych wykonawców realizowali pracownicy kopalnianego
oddziału elektrycznego, na polecenie osoby pełniącej w kopalni
funkcję kierowniczą. Wymieniony wchodził w tym zakresie
w porozumienie z przedstawicielami wykonawców w zamian
za co w okresie od 2011 roku do
marca 2015 roku przyjął od nich
korzyść majątkową w łącznej
wysokości 563.000,00zł.
Dodatkowo ustalono, że część
z zamówionych urządzeń, materiałów nie została dostarczona
przez wykonawców, lub po-

pakietu ponad połowy udziałów spółki A., która była właścicielem części napowietrznej
linii elektroenergetycznej 110
kV relacji Brześć – Wólka
Dobrzyńska.
Do transakcji doszło w sierpniu 2011 roku. Zakupu dokonano od spółki Z. Ltd. z raju podatkowego, od podmiotu prawa
cypryjskiego. Stwarzano przy
tym pozory korzystnego dla
spółki Enea S.A. przedsięwzięcia dotyczącego utworzenia
„mostu” energetycznego mającego służyć do eksportu oraz
tranzytu energii przez system
Białorusi na rynek Polski i UE.
Ustalenia CBA wskazują,
że „most” energetyczny został
kupiony przez Eneę bez wystarczających analiz. Wiedziano
przy tym, że zakup udziałów
w spółce A. nie był konieczny
do obrotu energią elektryczną
poprzez Białoruś. Linia nie
miała wystarczającej mocy.

Nie zawarto wcześniej żadnych
umów handlowych i nie było
czego przesyłać. Dodatkowo
okazało się, że linia energetyczna została już wcześniej
wydzierżawiona w całości na
wiele lat (do 2025 roku) innej
firmie, której właścicielem jest
spółka cypryjska Z. Ltd.
W toku prowadzonego przez
CBA śledztwa ustalono, że
członkowie Zarządu Enea S.A.,
nie dopełnili ciążących na nich
obowiązków, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi
osobami oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez
inną osobę zawarli umowę i
doprowadzili do przelania na
konto cypryjskiego banku w
Larnace kilkunastu milionów
złotych w sytuacji, gdy zakupiona spółka nie prowadziła w
tym czasie żadnej działalności
gospodarczej i generowała
straty.
Piotr Kaczorek, CBA

Milionowe wyłudzenia

Niewykonanie w całości
umowy przez firmę Qumak
S.A. grozi całkowitym cofnięciem Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie
dofinansowania z UE, a więc
utratą ok. 200 mln złotych.
Kontrola jest w toku.
Piotr Kaczorek, CBA

Niegospodarność Kopalni Węgla
m Katowice

Wielkopolski wykorzystuje
„Tor Poznań” do celów związanych z działalnością zarobkową. Ustalenia CBA wskazują
także, że poznański ratusz,
bezzasadnie udzielił 65% bonifikaty w czynszu w okresie
grudzień 2016 - czerwiec 2018
na ponad 620 tys. zł
I jeszcze inne ustalenia
CBA z kontroli, które wskazują, że samo Stowarzyszenie
Automobilklub Wielkopolski
w deklaracjach podatkowych
niezasadnie deklarowało do
zwolnienia z podatku część
terenu „Toru Poznań”. Stowarzyszenie powoływało się
przy tym na prawo o podatkach
i opłatach lokalnych (art. 7
ust. 1 pkt. 5 i 10). Należności
podatkowe za okres 2010-2012
uległy przedawnieniu, a w majątku Miasta Poznania miała
powstać szkoda w wysokości
ok. 1,4 mln zł. Protokół z
kontroli został przekazany do
kontrolowanego urzędu, a do
Prokuratury Regionalnej w
Poznaniu trafiło odpowiednie
zawiadomienie.

Zatrzymany były prezes ENEA S.A.

Kontrola Gospodarstwie Wodnym
m Poznań

wych działań zmierzających
do przerwania biegu terminu
przedawnienia tych roszczeń.
Pomimo tego urzędnicy nie
podjęli zalecanych działań zabezpieczających interes Miasta
Poznania.
Przedmiotem umowy najmu
i płatności jest teren 56 hektarów toru, a ustalenia CBA
wskazują, że Automobilklub
Wielkopolski posiada swobodny dostęp do całego kompleksu
„Toru Poznań” - blisko 85
ha. Taki sam nieograniczony
dostęp mają podnajemcy, którzy opłacają się już samemu
automobilklubowi.
Jak zauważyli badający
sprawę kontrolerzy CBA z Poznania np. za jedną tygodniową
imprezę stowarzyszenie otrzymuje więcej niż samo wpłaca
do kasy miasta za rok najmu.
Cała kilkudziesięciohektarowa nieruchomość „Tor
Poznań” została wynajęta
automobilklubowi w trybie
bezprzetargowym. Wg agentów CBA Miasto Poznań nie
miało do tego podstawy prawnej, ponieważ Automobilklub

siadają odmienne parametry
techniczne od zamawianych.
Powołany w śledztwie biegły,
powstałe w tym zakresie straty
ocenił na kwotę 2.875.953,66zł.
Do chwili obecnej zarzuty popełnienia przestępstw w
sprawie usłyszało 6 osób, którym zarzucono tzw. korupcję
menadżerską, niegospodarność
wielkich rozmiarów, a także
oszustwa na szkodę Kompanii
Węglowej S.A. (obecnie PGG
S.A.). Podejrzanymi w sprawie
są zarówno pracownicy lub byli
już pracownicy KWK Halemba
-Wirek, a także przedstawiciele
firm około górniczych realizujących zamówienia na rzecz
Zamawiającego.

m Gdańsk
Wspólne działania Delegatury
CBA w Gdańsku i Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Agenci CBA zatrzymali 8 osób – wśród nich jest
Wojciech K. - przedstawiciel
spółki z siedzibą na terenie
Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, nominalny prezes tej spółki, dwoje naukowców z politechniki oraz inne
osoby działające w ramach lub
w porozumieniu z członkami
zorganizowanej grupy przestępczej. Grupa, działająca
na przestrzeni lat 2008-2016,
miała na celu popełnianie szeregu przestępstw m.in oszustw
wielkiej wartości na szkodę
Skarbu Państwa i budżetu Unii
Europejskiej dokonywanych
poprzez składanie wniosków
o dofinansowanie fikcyjnych
projektów w NCBR, PARP
i w Ministerstwie Rozwoju.
Ustalenia CBA wskazują, że
grupa wyłudziła lub usiłowała
wyłudzić nawet kilkadziesiąt
milionów złotych dotacji.
Funkcjonariusze CBA z
Gdańska dokonują przeszukań

w kilkunastu mieszkaniach.
Zabezpieczają dokumenty,
dane i nośniki komputerowe.
Zatrzymani przez CBA
usłyszą w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku nawet po
kilkanaście zarzutów.
Warto zaznaczyć, że Wojciech K., już wcześniej usłyszał zarzuty w prokuraturze
i był zatrzymywany przez
CBA. Z a r z ut y dot yczył y
m.in. oszustwa. Jak ustalono,
podrobione i poświadczające
nieprawdę dokumenty o istotnym znaczeniu dla uzyskania
milionowych dotacji były
wystawione rzekomo przez
jedną ze spółek z siedzibą w
tzw. raju podatkowym – w
amerykańskim Delaware. Wg
ustaleń prowadzących sprawę
ta zagraniczna spółka była
powiązana z Wojciechem K.
Funkcjonariusze CBA udaremnili tą próbę nielegalnego
pozyskania blisko 5 mln zł
dotacji dla spółki.
Śledztwo prowadzi delegatura CBA w Gdańsku pod
nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.
Piotr Kaczorek, CBA
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Pasjonat i Patriota (cz. IV)
m Nowy Tomyśl
Rozmowa z Adamem
Frąckowiakiem – nowotomyskim przedsiębiorcą,
społecznikiem, radnym
miejskim, zawodowym kierowcą, dla którego przygodą życia była bliskowschodnia wyprawa samochodowa,
autorem pionierskiej w
swoim gatunku książki
„Tirem do Iranu”.
Co w Pana przypadku było
impulsem do podjęcia tego
typu działalności ?
Jarmark Chmielo – Wikliniarski. Każdego roku
przychodziłem z rodziną do
parku. Brakowało mi jednego
elementu, takiego punktu
początkowego, który byłby
jednocześnie wizualnym i
plastycznym znakiem, że
jarmark zaczyna się od tego
miejsca. Innymi słowy otwartej bramy powitalnej. Zrealizowałem tę swoją potrzebę
w roku 1996. Jako przedsiębiorca i właściciel firmy
zajmującej się produktami
foliowymi, początkowo wykonywaliśmy ją siłami mojej
firmy - to znaczy wyprodukowaliśmy dużą, kolorową
bramę wypełnioną powietrzem z folii. Moim zdaniem
bramy, które budowaliśmy w
tamtym czasie były bardzo
efektowne i takie też dochodziły do mnie opinie. Jednak
folia ma to do siebie, że nie
jest materiałem wiecznie
trwałym. Przez jarmarkowe
bramy przechodziły tłumy
ludzi, były też różne warunki
pogodowe (silny wiatr, deszcz
albo piekące słońce), zdarzało
się też, że jakiś „dowcipniś”
przekłuł jeden z dmuchanych
elementów i brama nie miała
już swego wizerunku. W
sumie wyprodukowaliśmy
tych bram kilka. Jednak z

czasem zapragnąłem, by
wejście na jarmark nawiązywało do jego nazwy. Brama
miała stać się symbolem i
wizytówką tej ziemi. W 2004
roku postawiliśmy pierwszą
bramę wiklinową. Projekt
i stelaż jest moim dziełem
autorskim, a wiklinowy wyplot wykonała firma Moniki
i Andrzeja RAU z Borui
Kościelnej. I ta konstrukcja
stawiana jest co roku do dziś
i raduje, a może tylko przykuwa oko odwiedzających
jarmark. Cieszy mnie też to,
że każdego roku, stawiam ją
w gronie przyjaciół. Brama
jest duża i ciężka. Potrzeba kilkunastu chłopa, by ją
nie tylko postawić, ale też
dobrze umocować. W tym
momencie dziękuję serdecznie przyjaciołom, na których
zawsze mogę liczyć i którzy
od lat pomagają mi nie tylko
postawić ją na inaugurację
imprezy, ale też po jej zakończeniu zdemontować. Trzeba
ją potem zakonserwować i
przechować do następnego
roku.
To z pewnością nie jedyny
przykład Pana zaangażowania ?
O nie, było ich znacznie więcej. Wymienię może kilka:
udział w budowie stodoły
olęderskiej, wiklinowej muszli koncertowej, a takżebudowie oraz nakryciu folią
naszego nowotomyskiego
kosza wiklinowego na Placu
Niepodległości. Było to prawdziwe wyzwanie dla mnie,
bowiem wyprodukowałem
arkusz folii o powierzchni
750 m². Tą wielką płachtą
trzeba było nakryć największy przecież na świecie kosz
z wikliny, wpisany do Księgi
Rekordów Guinnesa. Było to
szczególnie trudne zadanie,
ale takie właśnie lubię. Folia
musiała być cienka, ale też

atrakcyjnie wybarwiona.
Warto dodać, że płachtę o
powierzchni 750 m² podnosił
wysięgnik o udźwigu 500
kg. Do tego jeszcze kosz ma
nieregularny kształt i wystawały z niego ostre końcówki
wikliny. Chodziło więc o to,
żeby gdzieś nie zahaczyć o
wystające części i nie podziurawić cieniutkiego nakrycia.
Nie mogłem dopuścić, aby
wizytówkę Nowego Tomyśla
uroczyście odsłaniać podartą
folią. Udało się, uroczystość
przebiegła bez kłopotów i
usterek, pomimo deszczu i
silnego wiatru. Takie niecodzienne inicjatywy są zawsze
dobrze przez wszystkich odbierane. Zresztą, miło być dla
ludzi, wśród których się od
lat mieszka i żyje, użytecznym i pomocnym.
Są i inne formy Pana społecznego zaangażowania,
mniej miłe?
Nie w tym rzecz. Przyjemnie
jest być docenianym i chwalonym. Jednak ja pojmuję
swoją działalność bardzo
poważnie. Mam tu na myśli
choćby kilkuletnią służbę w
charakterze ławnika Sądu
Rejonowego w Nowym Tomyślu. Temu zadaniu poświęciłem w latach 2003 – 2008
dużo zaangażowania, a co
za tym idzie i czasu. Udział
obywateli w funkcjonowaniu
wymiaru sprawiedliwości
jest nie do przecenienia i
musi być zapewniony, co
zresztą gwarantuje Konstytucja Polski. Ławnicy wchodzą
w skład tylko pierwszej
instancji sądów, zarówno
w sprawach karnych, jak i
cywilnych. Są niezależni, bo
podlegają jedynie Konstytucji i odpowiednim ustawom.
Pełnią funkcję sędziów społecznych, których nie mogą
w tym zastąpić sędziowie
zawodowi. Co więcej, osoba

taka musi mieć ukończone co
najmniej 30 lat jednak mniej
niż 70. Ławnik powinien być
także w dobrej kondycji zdrowotnej, która pozwoli mu na
wypełnianie obowiązków, a
nie przysypianie na sali sądowej. Brzmi to może śmiesznie, ale niestety się zdarza.
Cechą wyróżniającą ławnika
powinien być także nieskazitelny charakter. Interesujące
jest, że ławnikami nie mogą
zostać m.in. pracownicy
sądu, żołnierze, radni gminy,
duchowni, adwokaci czy
policjanci.
Bycie ławnikiem przysporzyło Panu więcej satysfakcji, czy stresu?
Stres wynikał ze świadomości, że od każdej decyzji
zależy czyjaś przyszłość, a w
konsekwencji dalsze życie.
Do takich zadań trzeba podchodzić z dużym spokojem
i przede wszystkim pokorą.
Gdy tak ławnik wypełnia
swoje zadanie, to może spać
spokojnie i każdego ranka
śmiało patrzeć w lustro. Ludzie przychodzą do sądów po
sprawiedliwość. A jak wiemy,
nie zawsze ją otrzymywali
i nadal różnie z tym bywa.
Bardzo liczę na wdrażaną
obecnie reformę sądownictwa. Starałem się ze wszystkich sił być bezstronnym i
uczciwym w tym, co robiłem.
Jeśli pyta Pani o satysfakcję,
to – owszem – odczuwam
ją, ale dlatego, że dołożyłem
wszelkich starań by właśnie
być bezstronnym. Nigdy nie
kierowałem się chwilowymi
emocjami, a mój osąd był
głęboko przemyślany i rozważony. A na koniec dodam,
że pieniądze które otrzymywałem za posiedzenia w
sprawach przekazywałem na
potrzeby biednych dzieci do
PCK.


Aleksandra Tabaczyńska

Międzynarodowy
„Dzień Przyjaźni”
O tym jak ważna w życiu
każdego człowieka jest przyjaźń wie chyba każdy. My
też i dlatego postanowiliśmy
uczcić ten szczególny dzień
- Międzynarodowy Dzień
Przyjaźni /według kalendarza świat nietypowych/. Z tej
okazji grupa „Coolturalna
Integracja” oraz Nowotomyski Ośrodek Kultury przygotowali dla mieszkańców
Gminy Nowy Tomyśl szczególne atrakcje.
Na początek na scenie w wiklinowej
muszli koncertowej
zaprezentował sie
Teatr Fuzja z Poznania w spektaklu
dla dużych i małych
zatytułowanym: „Elmer - słoń w kratkę”. To
zabawna i wzruszająca historia
wyjątkowego słonia, który
mimo iż wyróżnia się ze stada,
ma wielu przyjaciół.
Ten niesamowity, kolorowy słoń, utwierdza widzów w
przekonaniu, że inny wcale nie
znaczy gorszy. Od razu zjednuje sobie sympatię publicz-

ności. Jego przygody pełne są
pozytywnych emocji, radości,
zabawy i śmiechu. Dzieci uczą
się od słonia tolerancji i otwartości, budują poczucie własnej
wartości, ciekawość świata i
chęć zdobywania przyjaciół. Po
spektaklu zaprosiliśmy dzieci
na warsztaty, podczas których
mogły wykonać niezwykły upominek dla swojego najlepszego
przyjaciela.
Cieszymy sie, że dopisała nam pogoda, frekwencja i
przede wszystkim dobry
hu mor. Wyd a r z en ie
odbyło się w ramach
większego projektu
pt.: „W kalejdoskopie
dat i barw - podróż
przez święta nietypowe i różne oblicza polskiej kultury i tradycji”
sfinansowanego ze środków
Programu „Działaj Lokalnie”
X Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego
przez Akademię Filantropii w
Polsce oraz Lokalnej Grupy
Działania KOLD. Już dzisiaj
serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania. Szczegóły
wkrótce.
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Praca: MECHANIK
Firma TADOS zatrudni pracownika
na samodzielne stanowisko

MECHANIK

Miejsce pracy : Zaparcin k. Steszewa
Oferujemy bardzo dobre warunki płacy,umowę o pracę
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt :
tel. 664

744 400

e-mail : zaparcin@tados.info.pl

CA
Praca: SPR ZEDAW
Hurtownia budowlana TADOS zatrudni
pracownika na samodzielne stanowisko:

SPRZEDAWCA
z doświadczeniem

Miejsce pracy : Zaparcin k. Steszewa
Oferujemy bardzo dobre warunki płacy,umowę o pracę
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt :
tel. 664

744 400

e-mail : zaparcin@tados.info.pl

Inwestycje w Gminie Trzciel
Zakończyły się prace związane
z przebudową drogi gminnej
w miejscowości Siercz. Drogę
wykonano w technologii płyt
betonowych. Powierzchnie
pomiędzy płytami zostały
wypełnione tłuczniem, a na
zjazdach płytami ażurowymi.
Ponadto wykonano chodnik
z betonowej kostki brukowej z wjazdami na posesje o
łącznej powierzchni 754,61
m2. Dla zachowania bezpieczeństwa ruchu wykonano trzy progi zwalniające z
betonowej kostki brukowej.
Koszt inwestycji to 403 704,17
zł. Na kwotę tę składa się również dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł otrzymane
z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego.
Gmina Trzciel nabyła zabudowaną nieruchomość położoną w Trzcielu przy ulicy Mickiewicza 2. Budynek
mieszkalny zlokalizowany
na tej nieruchomości będzie
przeznaczony na cele mieszkaniowe a działka gruntu
umożliwi rozbudowę remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Trzcielu.
W związku z rozpoczętymi
robotami drogowymi związanymi z przebudową ulic
Jagiełły i Jana III Sobieskiego
(od ulicy Głównej do ulicy
Kościuszki) mogą powstać
chwilowe utrudnienia w ruchu drogowym tymi ulicami.
Za wszelkie niedogodności
przepraszamy i dziękujemy za
wyrozumiałość. W tym miejscu chcemy dodać, że wartość
inwestycji wyniesie blisko 2,7
mln złotych i jej zakończenie
planowane jest do dnia 30 listopada 2018 roku. Udało nam
się pozyskać dofinansowanie
tej inwestycji w wysokości
950 tys. złotych w ramach
Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019.
W toku prac zostaną wykonane
m.in przebudowa istniejących

średnictwem Lokalnej Grupy
Działania Regionu Kozła w
ramach Wspierania rozwoju
infrastruktury kulturalnej.
Całkowite koszty zadania to
213 895,82 zł. Dofinansowanie
w kwocie 126 559 zł otrzymano w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW
2014-2020.
Rozpoczęła się budowa hali
sportowej przy Zespole Edukacyjnym w Trzcielu. Główne
parametry hali to:
a) szerokość 25,0m,
b) długość 45,0m,
c) wysokość 11,25m.

i budowa nowych chodników,
nawierzchnia zostanie utwardzona masą asfaltową.

Zakończyła się przebudowa
świetlicy wiejskiej w Brójcach.
Projekt zrealizowano za po-

PRACA

W projektowanym budynku
hali sportowej, wydzielono
pomieszczenie główne, które
spełnia wymogi pełnowymiarowego boiska dla potrzeb
piłki ręcznej o wymiarach
20x40m wraz z strefami bezpieczeństwa, boisko przeznaczone również do innych
gier sportowych. Dla potrzeb
funkcjonowania obiektu, wydzielono dwa zespoły szatniowo-sanitarne, jeden od strony
zachodniej pełnić będzie rolę
sanitariatów wraz z szatniami
dla uczniów szkoły; drugi od
strony południowej pełnić
będzie rolę węzła wykorzystywanego generalnie dla potrzeb imprez dodatkowych:
sportowych, kulturalnych,
organizowanych przez szkołę,
lub jednostkę kulturalną gminy. W związku z powyższym,
w części głównej zaplanowano
miejsce widowni dla ok. 114
osób.
Wartość całkowita robót
budowlanych: 4 893 754,16 zł.
Dofinansowanie ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury
Sportowej – 1 967 000,00 zł.
Planowany termin zakończenia budowy – 30.08.2019.

WOLSZTYN

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

ul. Przemys³owa 5
tel. 68 347 18 47

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

AUTO - HANDEL W³adys³aw Cisak
64-300 Nowy Tomyśl, Paproć 79, tel (61) 44 22 832, 664 997 031
www.autocisak.gratka.pl
SKUP – SPRZEDAŻ – ZAMIANA – RATY – POŚREDNICTWO
czynne: pon – pt 10.00 – 18.00 sob – niedz 10.00 – 15.00
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Polski trębacz jazzowy Tomasz Stańko nie żyje
Tomasz Stańko nie żyje. Polski trębacz jazzowy i kompozytor miał 76 lat. Tomasz
Stańko zmarł nad ranem w
Warszawie. Po MARKU
KAREWICZU zmarł kolejny
członek WIELKIEJ RODZINY JAZZU polskiego.
Miałem okazję ostatnio poznać JEGO muzyczny kunszt
na nieodłącznej TRĄBCE,
raz na URODZINACH
Karewicza w TYGMONCIE
i ostatnio w Starej Stodole
w koncercie „Gramy dla
MARKA”. W ostatnim czasie
Stańko chorował. Zmagał
się z rakiem. Z tego powodu
był zmuszony odwoływać
koncerty. W marcu zagrał po
raz ostatni. Trafił wówczas
do szpitala z podejrzeniem
zapalenia płuc. Niestety,
okazało się, że diagnoza jest
dużo poważniejsza. Tomasz
Stańko urodził się 11 lipca
1942 roku w Rzeszowie.
Ukończył Państwową Wyższą
Szkołę Muzyczną w Krakowie w klasie trąbki. W 1962
roku wspólnie z kontrabasistą
Jackiem Ostaszewskim, pianistą Adamem Makowiczem
i perkusistą Wiktorem Perelmutterem, założył zespół Jazz
Darings, uznawany za jedną z
pierwszych formacji free-jazzowych w Europie. Rok
później trębacza zaprosił do
współpracy pianista i kompozytor Krzysztof Komeda.
Stańko przez cztery lata grał
w jego kwintecie.W 1967
roku powstał Tomasz Stańko
Kwartet, przekształcony
po roku w Tomasz Stańko
Quintet. Zespół nagrał trzy
płyty: „Music For K.” (1970),
„Jazz Message From Poland”
(1972), „Purple Sun” (1979).
Uczęszczał do szkoły muzycznej w Krakowie, i choć
nie grał tam na trąbce, lecz
na skrzypcach i fortepianie,
to już wtedy fascynował go

jazz, który znał z amerykańskich audycji radiowych.
Pierwszy kontakt z trąbką
miał dopiero pod koniec lat
pięćdziesiątych ubiegłego
wieku w harcerstwie. Gdy
po szkole postanowił zająć
się muzyką wiedział, że chce
grać jazz i dlatego wybrał grę
na trąbce. Pytany dlaczego
to właśnie ten gatunek był
mu tak bliski odpowiada:
„Wydaje mi się, że po prostu
mam skłonność do tego, co
anarchistyczne. Gdybym
się urodził później byłbym
rockmanem albo hiphopowcem. Jazz był opozycją szkoły, stabilizacji”. Mając 20 lat
wraz z pianistą Adamem Makowiczem założył pierwszy
zespół, Jazz Darings. Znajdowali się wtedy pod wpływem
Johna Coltrane’a i Milesa
Davisa, najczęściej jednak
grali kompozycje Ornette’a
Colemana. W tym czasie
Stańko nie komponował wiele i nie zmieniło się to, gdy
rok później dołączył do kwintetu Krzysztofa Komedy. - W
czasie gdy grałem z Komedą
komponowałem muzykę, ale
była mała i płaska. A grałem
z człowiekiem, który był
genialny - opowiada Stańko.
„Dopiero po śmierci Komedy
założyłem własny kwintet i
zacząłem pisać”. Jak jednak
sam przyznawał to nie komponowanie było jego największą siłą. Nie było nią też, jego
zdaniem, sama gra na trąbce,
gdyż nigdy nie uważał się
za wybitnego wirtuoza. Jego
największym atutem było i
co podkreślał wieloktrotnie,
umiejętność przełożenia
swojej osobowości na język
muzyki, w czym widział
źródło swojej fascynacji
Milesem Davisem.
Razem z założonym w 1967
roku własnym kwartetem,
który po tym jak rok później

dołączył do niego Zbigniewa
Seifert stał się kwintetem, zaczął koncertować na poważnie. Prawdziwym przełomem
był międzynarodowy debiut
zespołu na festiwalu Berliner Jazztage’70. - Graliśmy
pośród samych gwiazd. I to
my dostaliśmy największa
owację - opowiada o tamtym
wydarzeniu Stańko. Zespół
nagrał razem trzy płyty, a dla
Stańki i Seiferta, którzy już
wtedy byli gwiazdami kultury jazzowej w Polsce, stanowił początek międzynarodowej kariery. Stańko spędził
trochę czasu w Niemczech,
gdzie nagrywał z big bandem
Globe Unity Orchestra,
który reprezentował skrajnie
lewacki nurt free jazzu. Stańko, jedyny muzyk z Europy
Wschodniej, zaproszony do
współpracy z zespołem, grał
zupełnie inaczej niż członkowie Globe Unity Orchestra

„

Zmagał się z rakiem.
Z tego powodu był
zmuszony odwoływać
koncerty. W marcu
zagrał po raz ostatni.
i to właśnie to sprawiło, że
się nim zainteresowali. - Dla
nich lewactwo było równoznaczne z awangardą, ale
szanowali to, że każdy jest
indywidualnością - stwierdza
Stańko. Lata 70. były dla
polskiego trębacza okresem
wytężonej pracy. Powrócił do
grania ze Zbigniewem Seifertem, nagrywał z Krzysztofem Pendereckim, Donem
Cherrym. Najważniejsza
jednak była dla niego współpraca z fińskim perkusistą
Edwardem Vesalą. Razem
z Tomkiem Szukalskim i
Peterem Warrenem stworzyli

kwartet i nagrali dwie płyty
- bliską sercu Stańki „Twet” i
„Balladynę”, która z racji nowatorskiego brzmienia stanowiła prawdziwe wydarzenie
w świecie free jazzu, a dla
samego Stańki była ważna
również dlatego, że stanowiła
początek jego współpracy
z legendarną wytwórnią
ECM kierowaną przez
Manfreda Eichera. Stańko
spędzał wtedy wiele czasu
w Finlandii, w której Vesala
był wielką gwiazdą. - To był
bardzo piękny okres w moim
życiu. Bardzo hippie. Wokół
Edwarda kręciła się wtedy
masa różnego autoramentu
freaków - wspomina trębacz.
- Miesiącami siedziałem u
niego na wsi na pustkowiu
nad jeziorem i graliśmy w
duecie. W latach 80. jazzowe
duo wybrało się do Indii,
gdzie Stańko nagrał solowy
album. Utwory pochodzące
z tej płyty zostały nagrane
w Taj Mahal i buddyjskich
grotach, gdyż miejsca te
charakteryzowały się niesamowitą akustyką. Polski
trębacz tworzył w tym czasie
również w ramach innych
projektów, m.in. rockowego
COCX oraz rewolucyjnego
Freelectronic, a także współpracował z takimi tuzami
jazzu jak Cecil Taylor czy
Jan Garbarek. Współpraca z
ECM urwała się po „Balladynie”, jak przyznaje Stańko,
z jego winy. - Po prostu nie
dopilnowałem interesów tłumaczy. - W tamtym czasie
ECM poszedł do góry. Mieli
Garbarka, Jarretta, Metheny’ego i ciężko się było dodzwonić do Eichera. Wreszcie
na początku lat 90. doszło
do odnowienia współpracy,
której owocem była wydana
w 1994 roku płyta „Matka
Joanna”, dla której inspiracją
był film Jerzego Kawalerowicza „Matka Joanna od

Nowa usługa POZNAŃ VIVA SENIOR
Pakiet „Poznań VIVA senior” to efekt pionierskich
w skali kraju prac nad polityką senioralną. Obecnie
w Poznaniu mieszka ponad
143 tysiące osób, które przekroczyły 60 rok życia, a z
prognoz GUS wynika, że
liczba seniorów z roku na rok
będzie się zwiększać.
Dlatego miasto sukcesywnie rozwija pakiet „Poznań
VIVA Senior” i pracuje nad
kolejnymi sposobami wsparcia
dla starszych mieszkańców.
Starania zostały docenione:
w lipcu 2016 r. Poznań został
przyłączony do sieci Miast
Przyjaznych Starzeniu Światowej Organizacji Zdrowia, skupiającej miejscowości otwarte
na potrzeby osób starszych.
Pakiet „Poznań VIVA Senior” to pierwsza w kraju
tak kompleksowa propozycja
ułatwień dla osób, które ukończyły 60 lat. Do bogatego pakietu usług właśnie dołączyła
kolejna: Poznańska Opaska
Medyczna SOS. Możliwość
skorzystania z bezpłatnej usługi pomocowej mają wszyscy
mieszkańcy Poznania, a jedynym kryterium jest wiek.
Najnowsza usługa związana
jest z pomocą ratunkową przeprowadzaną przez służby medyczne, np. pogotowie ratunkowe. Obecnie w Poznaniu już
funkcjonuje „Pudełko Życia”,
które umieszczone w mieszkaniu seniora, a dokładnie w
lodówce, którą każdy posiada,

w przypadku interwencji służb
medycznych – informuje o
przebytych chorobach, uczuleniach na poszczególne leki,
ogólnie: o stanie zdrowia. Z tej
propozycji skorzystało już do
końca lipca ok. 16 tys. mieszkańców. Opaska Medyczna
SOS jest jego praktycznym
rozszerzeniem. Z tą różnicą,
że pudełko sprawdza się w
domu, a opaska poza domem.
Nie tylko ułatwia ratownikom
prowadzenie akcji ratunkowej,
ale – co równie ważne - sprawia, że seniorzy mogą czuć
się bezpiecznie. Dzięki opasce
mogą mieć pewność, że w razie wypadku dostaną szybką i
skuteczną pomoc.
Poznańska Opaska Medyczna SOS to rodzaj popularnej
w krajach zachodniej Europy
biżuterii medycznej. Niewielka
silikonowa opaska zakładana
jest na rękę. Są na niej umieszczone najważniejsze informacje dotyczące jej właściciela:
poważne choroby, przyjmo-

wane leki, numer telefonu do
bliskiej osoby. Dzięki temu
w razie nagłego wypadku ratownicy medyczni wiedzą, jak
pomóc właścicielowi opaski.
Nowa usługa ma charakter
pilotażowy. Po opaskę może
zgłosić się każdy mieszkaniec
Poznania, który skończył 70
lat. By ją otrzymać, wystarczy
wypełnić wniosek dostępny
w Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu przy ul.
Mielżyńskiego 24. Wnioski
dostępne będą od 15 sierpnia
do 14 grudnia 2018 r. Po ok.
60 dniach od złożenia wniosku bezpłatną opaskę będzie
można odebrać w CIS.
W ramach pakietu działa też
„Złota Rączka dla seniora” –
projekt, dzięki któremu starsi
mieszkańcy Poznania mogą
skorzystać z darmowej pomocy fachowca, który wykona
drobne naprawy w domu. Tylko w 2017 roku wykonano 846
takich usług w mieszkaniach
613 seniorów. W 2018 roku w

Aniołów”. Na wybór tytułu
płyty wpłynął również fakt,
że był to ulubiony polski film
Manfreda Eichera. Stańko
grał w tym czasie równolegle w dwóch kwartetach,
międzynarodowym razem z
Bobo Stensonem, Andersem
Jorminem i Tonym Oxleyem
oraz polskim, w skład którego obok Stańki weszli bardzo
młodzi wówczas Sławomir
Kurkiewicz, Marcin Wasilewski i Michał Miśkiewicz.
Z pierwszym nagrał dwie
płyty, z drugim początkowo
tworzył tylko muzykę dla
filmów i sztuk teatralnych,
jednak z czasem zaczął
regularnie koncertować, a w
2002 roku wydana została
nagrana w tym składzie płyta
„The Soul of Things”. Jednak
jeszcze w latach 90. wydano
nagraną przez składający
się m.in. ze Stańki, Terje
Rypdala i Stensona septet
płytę „Litania”. Album
zawierający utwory napisane
przez Krzysztofa Komedę
został bardzo dobrze przyjęty
zarówno przez krytykę jak i
publiczność.
Od początku kariery Tomasz
Stańko, tak jak wielu innych
jazzmanów, znany był z
ekstrawaganckiego stylu
ubierania się. Nosił tenisówki do garnituru i cylindra,
eksperymentował ze stylem
hippie i charakterystycznymi
dla niego wielobarwnymi
koszulami, a na jego głowie
nierzadko zobaczyć można
dziwne, czasem wręcz kiczowate, kapelusze i czapki. Jak
sam przyznaje wynika to po
części ze specyfiki środowiska muzyków jazzowych, w
którym tego rodzaju zachowania są czymś powszechnym, ale również z jego
wyrazistej, buntowniczej osobowości. Osobowości, która
stanowi o wartości jego mu-

zyki, lecz również bywa źródłem problemów. To właśnie
ze względu na jego charakter
Tomasz i Joanna Stańko, była
żona trębacza, przez wiele lat
mieszkali osobno. „Chciałem
mieszkać sam. Jestem trochę
despotą. Ta samotność mi
rozwiązywała dylemat moralny” - przyznał w jednym z
wywiadów.
Muzyk nie ukrywał kontaktów z narkotykami, szczególnie haszyszem. „Ja przez
wiele lat paliłem haszysz,
ale nigdy nie robiłem z tego
jakiegoś psychodelicznego
zjawiska” - wyznaje. „To była
dla mnie substancja odurzająca, która dawała pewną
przyjemność. Używałem
jej, na tej samej zasadzie jak
dobrych ubrań”. Jakiś czas
temu zrezygnował jednak
ze wszelkich używek ze
względu na zdrowie. Pomimo
tego, że w chwili wydania
płyty „The Soul of Things”
miał już sześdziesiąt lat, nie
przestał nagrywać i koncertować. Od tego czasu ukazało
się bodaj sześć jego albumów,
w tym poświęcony Powstaniu
Warszawskiemu „Wolność w
sierpniu”, nagrany razem z
muzykami z jego kwartetu,
Wojciechem Karolakiem i
Polską Orkiestrą Radiową.
Ostatnia płyta „December
Avenue” zarejestrowana z
New York Quartet ukazała
się 31 marca ubiegłego roku
Album ten był dwunastym,
który Tomasz Stańko nagrał
dla ECM jako lider
W marcu 2018 w związku z
zapaleniem płuc odwołane
zostały jego kwietniowe
koncerty. Zmarł 29 lipca nad
ranem, w szpitalu onkologicznym w Warszawie. Miał
76 lat. Spokój TWOJEJ duszy
TOMKU. ŻEGNAJ
Antoni Malewski

Piknik Pokoleń

budżecie Miasta zarezerwowano pieniądze na kolejne 1,5 tys.
drobnych napraw.
Projekt „Taksówka dla seniora” pozwala starszym poznaniakom za darmo dojechać
taksówką do lekarza specjalisty czy urzędu. Do połowy
lipca 2018 r. wykonano ponad
3.9 tys. takich kursów. Z kolei
w ramach usługi „Książka dla
Seniora” osoby, które skończyły 60 lat, mogą wypożyczać
książki, audiobooki i filmy
z Biblioteki Raczyńskich z
bezpłatnym dowozem. Do 23
lipca 2018 wypożyczono w ten
sposób 228 książek.
W mieście działa też Poznańska Złota Karta, która
upoważnia do korzystania z
szerokiej oferty ulg i rabatów
oferowanych przez prawie 90
partnerów. Zgłosiło się po nią
już ponad 12,8 osób.
Jedną z najnowszych usług
jest działająca od czerwca 2018
miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Mogą
z niej korzystać mieszkańcy
Poznania, którzy ukończyli 70.
rok życia. Sprzęt jest wypożyczany na 3 miesiące. Z tego
ułatwienia skorzystało już 22
poznaniaków. Nowością jest
też projekt „Mobilna pielęgnacja paznokci u stóp seniorów”.
Usługa cieszy się dużym zainteresowaniem – choć ruszyła
pod koniec czerwca 2018,
zdążyło z niej skorzystać już
38 seniorów.
Roman Szymański

Po raz kolejny do Warszawy
przyjadą tysiące Dojrzałych
Wspaniałych, czyli osób 50,
60 czy 70+ chcących pokazać społeczeństwu swoją
różnorodność i potencjał.
W ubiegłym roku do stolicy
przybyło 12 000 osób z ponad
200 miejscowości ze wszystkich województw.
Parada rozpocznie się w tym
roku w samo południe, w
sobotę 18 sierpnia. Uczestnicy
przejdą Trakt Królewski na
odcinku Rondo de Gaulle’a
– Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie
odbędzie się kilkugodzinny
Piknik Pokoleń. Udział w wydarzeniu jest wolny i bezpłatny
dla wszystkich, niezależnie
od wieku.
W programie wydarzenia

m. in. największa w Polsce Potańcówka Międzypokoleniowa
prowadzona przez kultową,
liczącą sobie 79 lat, DJ-Wikę;
koncerty na żywo, a także
panele dyskusyjne z udziałem
gwiazd oraz inne propozycje
skupione w tzw. Miasteczku Atrakcji, przygotowanym
przez ponad 20 partnerów
wydarzenia.
W tym roku na Paradzie
będzie można spotkać m. in.
Zofię Czerwińską, Roberta
Janowskiego, Bożenę Dykiel,
Jarosława Gugałę, Beatę Tadlę, Daniela Passenta. Wśród
ambasadorów wydarzenia
znajdziemy również, m.in.:
Tadeusza Sznuka, Agnieszkę
Cegielską, Krystynę Mazurównę, Annę Korcz, Katarzynę
Bosacką, Dorotę Sumińską
czy Andrzeja Depko.
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Ulica Słowiańska nieprzejezdna
Drogowcy ustawili znaki
zakazu ruchu na ul. Słowiańskiej w Lesznie. Z jednodniowym opóźnieniem rusza jej
kompleksowa przebudowa.
Utrudnienia dla kierowców
i rowerzystów potrwają do
połowy listopada.
Ulica miała być zamknięta
już wczoraj jednak do tego nie
doszło. Drogowcy co prawda
zwieźli znaki drogowe, jednak
ustawili je dopiero dzisiaj. Sło-

wiańska została zamknięta na
odcinku od ul. Towarowej
do ul. Klonowicza oraz od ulicy Klonowicza do Al. Zygmunt
Krasińskiego.
Zakaz nie obejmuje pieszych, którzy przez cały czas
będą mogli spokojnie poruszać
się po chodnikach - raz po północnej, a raz po południowej
stronie ulicy.
Przebudowa przewiduje
m.in. powstanie drogi rowerowej, nowych chodni-

ków, przejść dla pieszych oraz
przejazdów dla rowerzystów.
Zadanie zakłada również przełożenie kostki na jezdni oraz
zmiany w organizacji ruchu.
Zakończenie prac planowane jest na 15 listopada. Przypomnijmy, że cała inwestycja
kosztować będzie blisko 2,6
mln zł. Miasto na ten cel otrzymało 1 mln zł dofinansowania
z Ministerstwa Inwestycji i
Rozwoju.

Trwają przenosiny wiatraka

Prawie 5,5 miliona na kanalizację,
wodociągi i nowy wóz
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
w Lesznie otrzyma prawie
5,5 miliona złotych pożyczki
z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądze
zostaną przeznaczone na
przebudowy sieci wodnych
i kanalizacyjnych w Lesznie, budowę nowych sieci
i zakup specjalistycznego
samochodu.
MPWiK poinformował o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku spółki zatytułowanego

„Modernizacja i rozbudowa
sieci wodociągowej i sieci
kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Leszno”.
-To 5 mln 485 tys. złotych
pożyczki, którą zaciągamy w
NFOŚiGW na 10 lat - mówi
prezes spółki Rafał Zalesiński
- 10 procent kwoty zostanie
umorzone po osiągnięciu efektu ekologicznego.
Pieniądze pozwolą na sfinansowanie kilku ważnych
inwestycji w sieć wodno-kanalizacyjną w Lesznie, między
innymi przebudowę ogólnospławnej kanalizacji w ulicach

Dembińskiego, Okrzei i Jagiellońskiej, przebudowę sieci
w ulicy Lipowej przy okazji
inwestycji drogowej, budowę
sieci w rejonie ulicy Kąkolewskiej, Lechickiej i Granicznej.
W ramach aglomeracji zostanie też zbudowana kanalizacja
sanitarna w ul. Miodowej w
Wilkowicach i w ul. Diamentowej w Henrykowie. Ważną
inwestycją spółki będzie też
zakup nowego specjalistycznego samochodu do czyszczenia
sieci kanalizacyjnej.

Kto posprząta to śmietnisko?
Zabytkowy wiatrak-koźlak
z ul. Strumykowej jest przenoszony na Grzybowo. Konstrukcję dobrze widać z ul. ks.
Popiełuszki.
Pomysł przeniesienia wiatraka-koźlaka z ul. Strumykowej pojawił się już dwa lata
temu. Samorząd otrzymał
go od właścicieli, następnie

radni zgodzili się na remont i
przeniesienie młyna na nową
lokalizację - teren na Grzybowie należący do Zespołu
Szkół Rolniczo-Budowlanych.
Przedsięwzięcie otrzymało z
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie w wysokości 600
tysięcy złotych. W przetargu

na to zadanie wpłynęła tylko
jedna oferta, złożona przez
firmę z Grodziska k. Osiecznej, w wysokości 768 tysięcy
złotych.
Prace już trwają - na terenie
ZSRB stoi już wewnętrzna
konstrukcja młyna. Termin
zakończenia prac to koniec
września.

Nowe przebieralnie przy plaży
Dobiegają końca prace przy
budowie pomieszczeń socjalnych przy plaży w Gołanicach. Powstały tam nowe
przebieralnie, toalety oraz
pomieszczenia dla ratowników. Niestety letnicy będą
mogli korzystać z nich dopiero od przyszłego sezonu.
– Musimy wykonać jeszcze
prace na zewnątrz budynku.
Część z nich zaplanowana
jest po wakacjach – mówi
Patryk Tomczak, sekretarz
gminy Święciechowa.
Dotychczasowe szatnie przy
kąpielisku w Gołanicach pozostawiały wiele do życzenia
i przypomniały czasy świetności poprzedniego ustroju.
Nowe pomieszczenia szatniowo-sanitarne mają powierzchnię blisko 120 me-

trów kw. Przewidziano tam
osobne przebieralnie i toalety
dla kobiet oraz mężczyzn.
Dodatkowo znajduję się tam
pomieszczenie socjalne dla
ratowników WOPR.
- Ten sezon jesteśmy zmuszeni spędzić w podstawionym
przez gminę ,,blaszaku”. Nie
jest źle ale uciążliwe jest to, że
nie mamy dostępu do bieżącej
wody - powiedział Radiu Elka
ratownik, który jednocześnie
przyznał, że jest pod wrażeniem efektu prac - Zapowiada
się to wszystko bardzo ciekawie. Nareszcie będzie można
mówić o jakimkolwiek standardzie - dodał.
Początkowo gmina zakładała, że z pomieszczeń będzie
można korzystać jeszcze w te
wakacje. Niestety przedłużające się procedury przetargowe

skutecznie to utrudniły.
- Oferty jakie wpłynęły do
urzędu znacznie przekraczały
kwotę jaką przeznaczyliśmy
na ten cel w budżecie. Powtórzyliśmy przetarg, który
tym razem okazał się dla nas
bardziej korzystny. Przez to
wszystko prace przy budowie
obiektu znacząco się opóźniły
- wyjaśnia Tomczak.
Kolejne prace prowadzone
będą na zewnątrz budynku.
- Czeka nas jeszcze remont
magazynu na sprzęt ratowniczy oraz wykonanie ścieżek
do szatni. Jeszcze w tym roku
zamierzamy ogłosić przetarg
na te zadania - informuje
sekretarz.
Koszt całej inwestycji to ponad 450 tys. zł. Blisko połowa
tej kwoty to dofinansowanie z
Unii Europejskiej.

Puszki, butelki, resztki mebli oraz unoszący się przykry zapach – tak wygląda
jedna z posesji przy ul.
Paderewskiego w Święciechowie, która sprawia duży
problem mieszkającym tam
osobom. Ich sąsiedzi sukcesywnie zamieniają swoje podwórko w wysypisko śmieci.
Problem nasilił się jeszcze
bardziej po śmierci jednego
z lokatorów
Mieszkańcy twierdzą, że jest
tak już od kilkunastu lat.
Dwóch braci od dawna uprzykrzało życie innym lokatorom.
- Pamiętam, że były problemy z nimi jeszcze jak byłem
dzieckiem. Niedawno widziałem jak jeden z nich wylewał
z wiadra na dach fekalia - powiedział Radiu Elka sąsiad.
Na podwórku zalegają śmieci, jest brudno, a stan techniczny budynku pozostawia wiele
do życzenia. Mężczyźni nie
kwapili się do posprzątania
obejścia. Jeden z nich zmarł w
ostatnich dniach. Ciało znaleziono w mieszkaniu po kilku
dniach. Sąsiedzi obawiają się,
że podobny bałagan jak na
podwórku znajduje się również
w jego mieszkaniu.

- Wiemy, że jest tam mnóstwo robaków. Zapach jest nie
do wytrzymania. Obawiamy
się, że przy wysokich temperaturach z dnia na dzień może
być coraz gorzej - relacjonował
mężczyzna mieszkający na tej
samej ulicy.
Okazuje się, że problem
nie jest łatwy do rozwiązania. Właścicielami budynku
są osoby, które mieszkają w
zupełnie innej części kraju.
Gmina podjęła już próby skontaktowania się z nimi.
- W zeszłym miesiącu wy-

słaliśmy do właścicieli pismo
wzywające ich do posprzątania
posesji. Po ostatnich tragicznych wydarzeniach postanowiliśmy szybko zadziałać. Jesteśmy w kontakcie z firmą, która
jeszcze dziś przeprowadzi tam
dezynfekcję - zapewnia Patryk
Tomczak, sekretarz gminy
Święciechowa.
Urzędnicy liczą na to, że
drzwi do mieszkania otworzy
im brat zmarłego. Jeżeli tak
się nie stanie, to będą starali
się wejść do niego w asyście
policji.

Rozróba w ośrodku
Dwaj lubinianie z bogatą
przeszłością kryminalną
wywołali awanturę w Boszkowie. Poleciały szyby, jeden
z nich rozpylił gaz, miał też
przy sobie broń, amunicję
i narkotyki. Drugi groził
policjantowi odłamkiem
szkła. Najbliższe dwa miesiące mężczyźni spędzą w
areszcie. O ich dalszym losie
zdecyduje sąd.
W niedzielę nad ranem dyżurny leszczyńskiej komendy
policji otrzymał zgłoszenie o
awanturze pomiędzy wczasowiczami, podczas której wybito szyby w ośrodku. Kiedy
patrol dojeżdżał na miejsce,
do komendy zadzwonił jeszcze
właściciel klub, który powiadomił, że ktoś rozpylił gaz w

ogródku.
Zaczęłysię poszukiwania
sprawców. 22-latek ukrył się w
domku letniskowym. - Kiedy
zauważył zbliżających się policjantów próbował uciec przez
okno, a potem odłamkiem
szkła zaatakował policjanta powiedziała Daria Żmuda z
KMP w Lesznie. Mundurowi
obezwładnili agresora i przewieźli do komendy.
W tym samym czasie wezwane do pomocy dodatkowe
patrole policji przeczesywały
teren letniska w poszukiwaniu
mężczyzny, który rozpylił
gaz. - Z relacji świadków
i zabezpieczonych zapisów
monitoringów ustalono jego
rysopis, a także tożsamość. Co
więcej świadkowie zdarzenia
poinformowali policjantów,

że uciekinier do pasa spodni
miał założoną kaburę na broń
- dodała Żmuda. W trakcie
obławy natrafiono na broń, ale
33-latka nie złapano.
Mężczyzna sam zgłosił się
na komendę, ale podawał się
za kogoś innego. Twierdził,
że jest kuzynem zatrzymanego
wczesniej 22-latka i chce mu
przekazać rzeczy osobiste.
Policjanci szybko zorientowali
się, że mają do czynienia z drugim poszukiwanym. zmuszania do zaniechania czynności
służbowych funkcjonariusza
oraz posiadanie środków odurzających.
Obaj już wcześniej mieli
konflikt z prawem. 33-latek
był już karany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz kradzieże i pobicia.
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OKRĘGOWA
STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW

www.diagrolmet.pl

64-200 Wolsztyn, ul. Dworcowa 15F

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

Lipno ul. Powstańców Wlkp. 5

65 534 09 90

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA

POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE
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
Poznań: Artur Sieradzki 690 90 90 10
Marcin Kubiak 690 90 80 20

Grodzisk Wielkopolski: Arkadiusz Kubiak
731 70 30 03 lub 795-031-041

www. skrecykling.pl

e-mail:biuro@skrecykling.pl
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
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
Dębsko, ul. Rakoniewica 14, 64-050 Wielichowo

EDMUND BOSY

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

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

A

Sklep Auto-części

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

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

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

Polecamy

Małgorzata i Zdzisław Brudło

Jaromierz 38, 64-225 Kopanica

tel 68 384 06 45 – tel. kom. 604 222 116, 694 560 009

www.brudlo.com.pl

AUTO PASZKOWSKI
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

w Rakoniewicach

P.H.U.

”MARKPOL”

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

61 442 3638

kierunek Poznań k/stacji BP

BAZA GS Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 20
MS-170 JUŻ OD 699,00 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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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
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AUTORYZOWANY SALON SPRZEDAŻY I SERWIS MAREK
ROMET , HYOSUNG , MICROCAR, LIGIER

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

MOTOCYKLE

SKUTERY , MOTOROWERY , ROWERY

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

www.lorgo.romet.pl , www.lorgo.otomoto.pl , e-mail: salon@lorgo.eu
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Serwis Samochodowy Bosch Service

ZATRUDNI:
- Elektromechanika
- Mechanika

9 sierpnia 2018

ul. Zachodnia 10

Nowy Tomyśl

biuro@scrapssw.pl

Oferty pisemne prosimy składać w siedzibie firmy :
LORGO Sp. z o.o. ul. Kolejowa 10 , 64-300 Nowy Tomyśl
lub drogą elektroniczną na adres : lorgo@bosch-service.pl

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

Serwis Samochodowy
w Nowym Tomyślu
PRZYJMIE UCZNIÓW
W ZAWODZIE:
- ELEKTROMECHANIK
- MECHANIK

TEL. 61 44 27 007
E-MAIL:

lorgo@bosch-service.pl

MARKET BUDOWLANY

ZAPRASZAMY NA LICZNE I ATRAKCYJNE PROMOCJE
ZAPEWNIAMY:

MARKET „TADOS”
STĘSZEW ul. Dąbrowskiego 5
tel. 61 819 56 00,
kom. 507 077 757
market@tados.info.pl

Zaprojektuj z nami swoją łazienkę!
Wizualizacja i projekt GRATIS!

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

ZAPEWNIAMY:
a duży wybór płytek a fachowe doradztwo

SYSTEMY OGRODZENIOWE

DUŻY WYBÓR PANELI PODŁOGOWYCH

KOSTKA BRUKOWA

projekty
GRATIS

BEZPŁATNE

od 150 m2

SYSTEMY OGRODZENIOWE

KOSTKA BRUKOWA

usługi projektowe

FARBY I ART. MALARSKIE

OGRODZENIA BASTION

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

Pustak stropowy
12 komorowy

od
Gr

MOTEL
2000

5

BETONIARNIA

Nadproża o przekroju
prostokątnym

Bloczki
betonowe
M-6

Nadproża
L-19

zis
k

dla powierzchni już od 100 m2 GRATIS!

Porotherm Poroton

Kręgi
betonowe
- pełen wybór
80x50

Poznań
5

ZAPRASZAMY: Zaparcin, ul. Główna 1 tel. 61 819-58-41, fax 61 898-59-03, kom. 512-018-188, zaparcin@tados.info.pl

Wrocław

32

market

SKŁAD
WĘGLA

STACJA
ORLEN

FOLIAREX
Buk

