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SKUP ZŁOMU
MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

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

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

SPRZEDAŻ WĘGLA I PELLETU
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

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

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

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

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

FARBY,  TAPETY, FOTOTAPETY

AKCESORIA MALARSKIE

KLEJE, LAKIERY, OKLEINY
LISTWY DEKORACYJNE

KARNISZE, KINKIETY, PŁYTY G–K 

Niałek Wielki 60
64-200 Wolsztyn

(kierunek przystań żeglarska)

tel: 68 384 0773 / hurtownia@izomet.pl

workowa 
kora sosnowa

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

tel. 692 497 473, 692 370 968
sprzedaż online 

kontakt 693 408 070
online@wellton.pl 

www.wellton.pl
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Materiał przygotował: Wydział Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim

W czwartek, 23 lipca 2020 
roku, grodziscy policjan-
ci obchodzili Powiatowe 
Święto Policji. W tym 
roku obchodzona jest 101. 
rocznica utworzenia Policji 
Państwowej, dlatego na 
wstępie zgromadzeni zostali 
wprowadzeni w krótki rys 
historyczny.

Uroczystość rozpoczęła się na 
placu przed siedzibą Komen-
dy. Dowódca uroczystości 
podkomisarz Piotr Krawczyk 
złożył meldunek na ręce Ko-
mendanta Powiatowego Policji 
w Grodzisku Wielkopolskim 
młodszego inspektora Romy 
Figaszewskiej o gotowości 
policjantek i policjantów do 
rozpoczęcia uroczystej zbiórki 
z okazji Święta Policji.

W obchodach udział wzięli 
zaproszeni goście, wśród któ-
rych nie zabrakło samorzą-
dowców: Starosty Grodziskie-
go Mariusza Zgaińskiego oraz 
przedstawicieli samorządów 
gminnych: Burmistrza Rako-
niewic dr Gerard Tomiaka, 
Wiceburmistrza Grodziska 
Wielkopolskiego Marcina 
Brudło, Wiceburmistrza Wie-
lichowa Ewy Kasperskiej, 
Wójta Granowa Zbigniewa 
Kaczmarka oraz Wójta Ka-
mieńca Piotra Halasza.

Podczas uroczystości wrę-
czono policjantom awanse 

na wyższe stopnie służbo-
we oraz wyróżnienia dla 
wszystkich pracowników 
cywilnych grodziskiej jed-
nostki Policji.

Składając Funkcjonariu-
szom życzenia z okazji ob-
chodzonego święta, Starosta 
Grodziski Mariusz Zgaiński 

podkreślił, że cieszy go fakt, 
iż grodziska Komenda osiąga 
znakomite wyniki i mimo 
trwającego stanu epidemii 
bardzo dobrze radzi sobie w 
obecnej sytuacji. Gratulował 
awansu Funkcjonariuszkom i 
Funkcjonariuszom oraz życzył 
dalszych sukcesów.

Wszystkim policjantom 
Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Wielkopol-
skim życzymy poczucia 
zawodowego spełnienia, 
niesłabnącego wsparcia ze 
strony najbliższych, dobre-
go zdrowia oraz wszelkiej 
pomyślności.

Powiatowe Święto Policji

W czwartek, 30 lipca 2020r. 
odbył się odbiór inwestycji 
pn. „Przebudowa drogi po-
wiatowej nr 3579P Wioska 
– Gnin – Kobylniki – Gro-
dzisk Wlkp. – etap II”.

W ramach zadania zrealizo-
wano m.in. jezdnię na długości 
987 m, która po jednej stronie 
została wyposażona w chod-
nik, a po drugiej – w drogę 
pieszo – rowerową; wykona-
no 3 przejścia dla pieszych o 
podwyższonym standardzie 
bezpieczeństwa wyposażone 
w oświetlenie oraz oznakowa-
nie aktywne.

Wyko n awc ą  i nwe s t y -
cji była firma INFRAKOM 
Kościan. Wartość zadania 
to 4.174.921,72 zł. Zadanie 

zostało dofinansowane ze 
środków Funduszu Dróg Sa-
morządowych w wysokości 

2.421.027,00 zł; Gmina Gro-
dzisk Wielkopolski dofinan-
sowała inwestycję dotacją w 

wysokości 880.292,96 zł, a 
środki Powiatu Grodziskiego 
to kwota 880.292,96 zł.

Otwarcie drogi Wioska-Gnin-Kobylniki-Grodzisk Wlkp.

Obwieszczenie 
Starosty Grodziskiego 

z dnia 27 lipca 2020r.

o wszczęciu postępowania 
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1474 – ze zmianami) zawiadamiam 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej, na wniosek z dnia 11 czerwca 2019r., 
złożony przez Pana Piotra Hojana - Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego, 
dla inwestycji p.n. 

„Budowa ulicy Winnej w Grodzisku Wielkopolskim 
wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem – etap II”

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji 
o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej: 

W wykazach zastosowano następujące oznaczenia: 
a przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi, 
a w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale, 
a tłustym drukiem zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji 
inwestycji,
a znakiem podkreślenia zaznaczono numery działek, dla których przed-
łożono a oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nierucho-
mościami na cele budowlane.

I. Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:
Gmina Grodzisk Wielkopolski 
Obręb: 0001- Grodzisk Wielkopolski 
ark. 1, działka o nr ewid.: 214/3 (214/12, 214/13), 190 (190/1, 190/2), 192/4 
(192/5, 192/6), 193 (193/1, 193/2), 194 (194/1, 194/2), 195/1 (195/3, 195/4), 
195/2 (195/5, 195/6), 197/7 (197/15, 197/16), 197/14 (197/17, 197/18), 
4146/5 (4146/10, 4146/11), 206/1 (206/3, 206/4), 213/1, 214/5 
ark. 21, działka o nr ewid.: 3121 (3121/1, 3121/2), 3120 (3120/1, 3120/2), 
3114/2 (3114/4, 3114/5), 3112/1 (3112/8, 3112/9), 3112/3 (3112/10, 
3112/11), 3093/4 (3093/5, 3093/6), 3108/2, 3108/1, 3091/1, 3093/1
 
II. Niezbędne dla dokonania budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia 
terenu:
Gmina Grodzisk Wielkopolski 
Obręb: 0001- Grodzisk Wielkopolski 
ark. 1, działka o nr ewid.: 209/25, 207/1, 196/5

III. Niezbędne dla budowy lub przebudowy zjazdów:
Gmina Grodzisk Wielkopolski 
Obręb: 0001- Grodzisk Wielkopolski 
ark. 1, działka o nr ewid.: 196/5

Jednocześnie informuję, że: 
zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy, z dniem zawiadomienia o wszczęciu 
postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź 
jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem 
obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność 
prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna; 
doręczenie niniejszego zawiadomienia na adres wskazany w katastrze 
nieruchomości jest skuteczne; 
zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, starosta wysyła zawiadomienie o wszczę-
ciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom 
wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na 
adres wskazany w katastrze nieruchomości, oraz zawiadamia pozostałe 
strony w drodze obwieszczenia w Starostwie Powiatowym w Grodzisku 
Wielkopolskim, w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim, w 
Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grodzisku 
Wielkopolskim i Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim oraz w 
prasie lokalnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 256 
– ze zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane 
po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia poprzez w/w obwieszczenie, 
tj. od dnia 31 lipca 2020r.; 
w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy 
mają obowiązek zawiadomić Starostę Grodziskiego o każdej zmianie 
swojego adresu.  
strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w 
Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim - Wydział Architektury 
i Budownictwa, w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia (ul. Żwirki 
i Wigury 1, tel. 61 44-52-528). 
niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z 
art. 10 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 

 Z up. STAROSTY
/-/

   Wojciech Miler
p.o. Naczelnika Wydziału

  Architektury i Budownictwa
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Jakie w waszym programie 
są najważniejsze pozycje?
Tr udno wym ien ić,  gdyż 
wszystko co pojawia się na 
antenie jest ważne. Staramy się 
by nasz program radiowy był 
bogaty i zróżnicowany. To jest 
trochę jak z konstrukcją domu. 
Są fundamenty, które wynikają 
z misyjnego charakteru pu-
blicznego radia a taką rozgło-
śnią jest Radio Poznań. Ważne 
są wiadomości emitowane co 
godzinę, czyli serwis informa-
cyjny oraz publicystyka w ta-
kich programach jak „W samo 
południe” czy „Wielkopolskie 
popołudnie”. Codziennie o 
8.15 mamy na antenie rozmo-
wę na aktualne tematy.  Ważną 
rolę ogrywają autorskie pasma 
naszych dziennikarzy „Mała 
czarna” czy „Berwińskiego 
5”. Dbamy aby zawsze intere-
sujący był poranek, bo wtedy 
ludzie słuchają radia i trzeba 
wyzwolić pozytywną energię. 
Do ważnych audycji zaliczam 
anarchizujący „Wywiad z 
chuliganem” i „Tygodnik Poli-
tyczny” w którym swoje opinie 
wygłasza absolutna czołówka 
polskich komentatorów poli-
tycznych. Zareklamuje swój 
program „Kierunek Europa” 
w którym występuje nie jako 
prezes tylko redaktor. Jestem 
jedną z osób czynnie tworzą-
cych program na antenie. To 
pozwala mi być blisko zespołu.

Ważna jest oczywiście mu-
zyka. Poznań to miasto z wiel-
kimi muzycznymi tradycjami. 
Przestrzeń muzyczna jest sze-
roko reprezentowana od kla-
syki po rock i jazz. Wspaniałą 
prace wykonuje red. Alina 
Kurczewska, jeśli chodzi o 
promocję muzyki klasycznej. 
Jej program „Klasyka na bis” 
to najlepsza wizytówka Radia 
Poznań. Inna audycje warte 
słuchania to „Radio Satysfak-
cja”, Luz Blues”.           

Jakie są najważniejsze 
zadania Radia?  
Jednym z podstawowym za-
dań naszego radia jest rze-
telne relacjonowanie tego, co 
się dzieje w polskim życiu 
społecznym. Jest to związane 
z dbaniem o demokratyczną 
sferę publiczną i interes na-
rodowy. W czerwcu pojawiły 
się już pilotażowe odcinki 
„Magazynu Zachodniego”, 
który od września stanie 
się stałą pozycją. Jest on 
realizowany we współpracy z 
Instytutem Zachodnim, ośrod-

kiem badawczym zajmującym 
się głównie analizą tego, co 
dzieje się u naszych sąsiadów 
za Odrą. Rozgłośnia znajduje 
się w Poznaniu, więc czymś 
naturalnym jest budowanie 
dobrosąsiedzkich relacji, na 
bazie dobrego rozpoznania 
wzajemnych interesów. Przy-
znam jednak,  że zaniepokoiło 
mnie poparcie przez media z 
kapitałem niemieckim jedne-
go z kandydatów na prezyden-
ta. Dobry obyczaj nakazywał 
by zachowanie ostrożność.

Jakie są relacje 
z Unią Europejską?
Na to pytanie słuchasz znajdzie 
odpowiedz u nas. Na naszych 
falach gości czołówka polskich 
ekspertów. Nie boimy się po-
kazania całego splotu i głę-
bokości problemów, które są 
związane z polityką między-
narodową i ekonomią. Oczy-
wiście regionalizm jest prio-
rytetem. Ale chodzi nam by 
ten regionalizm wielkopolski 
ukazywać także w szerszych 
kontekstach. Trzeba ciągle 

konfrontować rzeczywistość 
z mitami, ideologiami, które 
ją fałszują. Takim na przykład 
mitem jest przekonanie, że 
skończyła się era państw na-
rodowych w Europie. A prak-
tyka pokazuje coś innego. Na 
przykład: niemiecki urzędnik, 
będzie pięknie mówił o budo-
wie wielkiego europejskiego 
państwa oraz kosmopolityźmie  
i przyjaźni, budowie Europy 
bez granic ale   gdy w grę 
wchodzą niemieckie interesy 
narodowe będzie twardy i 

konsekwentny. Radio Poznań 
jest radiem publicznym zatem 
dbanie o polski interes naro-
dowy jest czymś oczywistym.    

Jakie są Pana plany 
i zamierzenia? 
Bycie prezesem to wielki za-
szczyt ale i zobowiązanie. 
Myślę o wspaniałych poprzed-
nikach z Dwudziestolecia 
Międzywojennego a także o 
dorobku Radia w Polsce Ludo-
wej,  a później także po 1989 
roku. Tego nie można prze-
kreślać, było by to nieuczciwe 
wobec ludzi którzy oddali 
Radiu swe serce. Obecnie 
pracuje w radiu świetny zespół 
dziennikarzy profesjonalistów, 
mistrzów w swoim fachu jak to 
się kiedyś mówiło. Osobiście 
jestem zwolennikiem działań 
ewolucyjnych. Walczymy na 
trudnym rynku o słuchalność  
I prestiż. Różnimy się od roz-
głośni komercyjnych przede 
wszystkim wielkim szacun-
kiem dla mądrości słuchaczy. 
Ważna jest dla nas dbałość  o 
jakość i piękno polsczyzny. 
Jak najdalej trzymamy się od 
standardów komercyjnych sta-
cji,  gdzie pełno przekrzywiań, 
rzężeń i często idiotycznych 
dowcipów. Jest wielka grupa 
słuchaczy spragniona szlachet-
nej rozrywki I wartościowego 
radia. I do niej przede wszyst-
kim kierujemu swoją ofertę. 

Mamy wielki szacunek dla mądrości słuchaczy
Z Prezesem Zarządu Radia Poznań Maciejem Mazurkiem rozmawia Franciszek Gwardzik

Z inicjatywy Prezesa Zarządu 
Okręgowego Prawa i Sprawie-
dliwości Posła na Sejm RP 
Krzysztofa Czarneckiego dnia 
24 lipca 2020 r odbyło się spo-
tkanie powyborcze z sympaty-
kami oraz z członkami Prawo 
i Sprawiedliwość w gospodar-
stwie agroturystycznym Pana 
Krzysztofa Laboka w miej-
scowości Terespotockie. Na 
spotkaniu tym Poseł Krzysztof 
Czarnecki podziękował za 
zaangażowanie w kampanię 
wyborczą Pana Prezydenta 
Andrzeja Dudy oraz za orga-
nizację spotkań z Marszałek 
Sejmu RP Elżbietą Witek i 
Premierem Mateuszem Mora-
wieckim. Podkreślił również 
,że zwycięstwo Prezydenta 
Andrzeja Dudy jest wynikiem 
pracy nas wszystkich , któ-
rzy włączyli się w kampanię 
wyborczą. Mamy powody do 
dumy i świętowania a zwy-
cięstwo Andrzeja Dudy daje 
nam gwarancję kontynowania 
reform i rozwoju Polski oraz 
wzrostu zamożności Polaków i 
bezpieczeństwa wewnętrznego 
oraz zewnętrznego podkre-
ślając, że to są najważniejsze 
cele naszego środowiska po-
litycznego. Prosił również aby 
przekazać  podziękowania 
rodzinom i znajomym którzy 
włączyli się w kampanię wy-
borczą Prezydencką Andrzeja 

Dudy. Wspomniał również o 
niesamowitej  fali tzw. hejttu 
i niszczenia banerów wybor-
czych gdyż dotychczas nie 
było tak zmasowanej akcji 
niszczenia banerów wybor-
czych. Świadczy to, że wielu 
młodych wyborców nie zro-
zumiało intencji wyborczej 
Andrzeja Dudy. Przykre  jest 
to, że rodzice lub dziadkowie 
nie przekazali dzieciom lub 
wnukom z życia  PRLu, że aby 
zakupić w sklepie pół kilogra-
ma żeberek, lub paliwo trzeba 
było mieć kartki , a nawet 
kupując papier toaletowy, to 
też był człowiek szczęśliwy, 
że nie trzeba było używać 
gazet. Młodzi ludzie zbyt 
szybko zapominają w jakich 
warunkach żyli ich rodzice lub 

dziadkowie, mając przy tym 
niesamowite wymagania. Tak 
to jest, jak nie zna się historii 
chociażby powojennej. Łatwo 
wymagać nie dając nic od sie-
bie ale nie jest to usprawiedli-
wienie, że zmieniły się czasy. 
Tak czasy się zmieniły, ale 
zdrowe myślenie i szacunek 
dla osób wcześniej urodzonych 
powinien pozostać, ponieważ 
gdyby nie Ci ludzie, dzisiejsza 
młodzież nie wiem jak by dzi-
siaj  egzystowała. Stwierdzam 
jedno, że warto mieć szacunek 
dla ludzi wcześniej urodzo-
nych i znać historię chociażby 
powojenną.

Adam Frąckowiak
Pełnomocnik Posła na Sejm RP 

Marcina Porzucka

Spotkanie z posłem Czarneckim
Poseł na Sejm RP Marta 
Kubiak (Prawo i Sprawie-
dliwość) oraz Wojewoda 
Wielkopolski Łukasz Mi-
kołajczyk odwiedzili dzisiaj 
(27.07) powiat nowotomy-
ski. 

Rozpoczęto od wizyty w Urzę-
dzie Miejskim w Zbąszyniu, 
gdzie goście mieli okazję 
zapoznać się z informacjami 
na temat inwestycji i planów 
rozwojowych realizowanych 
na terenie gminy. Burmistrz 
Tomasz Kurasiński zapoznał 
gości z projektem budowy 
nowej remizy strażackiej, w 
której w przyszłości miałoby 
się mieścić Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego. . 

- Cieszy mnie, że takie 
obiekty powstają. Centrum ma 
pełnić funkcję punktu koordy-
nacyjnego i ośrodka łączności, 
scalającego w codziennej dzia-
łalności służby ratownicze, w 
tym Ochotniczą Straż Pożarną 
w Zbąszyniu, czyli wszystkie 
te jednostki, które czuwają nad 
bezpieczeństwem społeczno-
ści lokalnej – komentuje poseł 
Marta Kubiak. 

Kolejnym punktem progra-
mu była wizytacja Ośrodka 
Straży Ochrony Kolei w Zbą-
szyniu.

- Ośrodek został utworzony 
wiosną 1945 roku. Jego baza 
dydaktyczna jest systematycz-
nie rozbudowywana, wzbo-
gacana i unowocześniana. W 
ostatnim czasie dla potrzeb 
kursantów na terenie ośrodka 
powstała strzelnica konte-
nerowa – mówi poseł Marta 
Kubiak, i jako ciekawostkę 
dodaje,  że to jeden z najnowo-
cześniejszych obiektów prze-
znaczonych do prowadzenia 
treningu strzeleckiego z broni 
palnej w kraju(!). 

Pobyt w powiecie nowoto-
myskim zakończył się wizyta-
cją drogi powiatowej nr 2727P 
Przyprostynia – Chobienice. 

Beneficjent otrzymał dotację 
celową z Funduszu Dróg Sa-
morządowych w kwocie 4 851 
141,00 zł. W ramach zadania 
założono: przebudowę 0,999 
km drogi oraz remont 3,436 
km (szerokość pasa ruchu 3,25 
m oraz 3,00 m), przebudowę 
istniejących chodników na 
długości 0,255 km, budowę no-
woprojektowanej drogi pieszo
-rowerowej na długości 1,998 
km, wykonanie 4 przystanków 
z peronami, wykonanie 1 
kompletu oświetlenia przejścia 
dla pieszych, budowę wynie-
sionego przejścia dla pieszych 

lub przejazdu dla rowerzystów.
- Bardzo się cieszę, że reali-

zacja zadania przyczyni się do 
większej dostępności terenów 
działalności gospodarczej, w 
tym produkcji, usług, maga-
zynów, które znajdują się w 
tej okolicy. Realizowana prze-
budowa chodników oraz bu-
dowa drogi pieszo-rowerowej 
przyczynią się do zwiększenia 
bezpieczeństwa pieszych – za-
uważył wojewoda wielkopol-
ski Łukasz Mikołajczyk.

Biuro Poselskie Marty Kubiak
Fot. Biuro Wojewody Wielkopolskiego 

Łukasza Mikołajczyka

Wojewoda Mikołajczyk i poseł Kubiak 
z wizytą w Zbąszyniu

Jednym z podstawo-
wym zadań naszego 
radia jest rzetelne rela-
cjonowanie tego, co się 
dzieje w polskim życiu 
społecznym. 

„Jednym z podstawo-„Jednym z podstawo-
wym zadań naszego „wym zadań naszego 
radia jest rzetelne rela-„radia jest rzetelne rela-„
cjonowanie tego, co się 
„

cjonowanie tego, co się 
dzieje w polskim życiu 

„
dzieje w polskim życiu 
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Tomasz Brychcy
ul. Poznańska 34 ,Grodzisk Wlkp.
tel. 601 668 680

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 

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

sprzedam lub wynajmę 
lokal pod działalność gospodarczą w 

centrum  rakoniewic
Kontakt: 601 700 138

Usługi w ramach mEDycyNy Pracy

tel.  502 033 012  tel.  61 444 89 86
rejestracja czynna /wejście B/

Grodzisk Wlkp. ul. polna 4
a poniedziałki - 15.00 - 19.00 

a wtorki i czwartki 13.00 -17.00 
a środy 8.00 - 12.00  a piątki 8.00 - 12.00

przychodnia specjalistyczna
„poliklinika” nzoz

W dniach 28 – 30 lipca br. na 
stadionie miejskim w Nowym 
Tomyślu przeprowadzono 
bezpłatne testy w kierunku 
koronawirusa. 

Z możliwości tej sko-
rzystały 484 osoby. Bada-
nia zostały zorganizowane 
wspólnie przez Wojewódzką 
Stację Sanitarno-Epidemiolo-

giczną w Poznaniu, Wiel-
kopolski Urząd Wojewódzki 
w Poznaniu, Sta rostwo 
nowotomyskie oraz Gminę 
Nowy Tomyśl.

Ukazało się nowe wydawnic-
two krajoznawczo-edukacyjne 
pn. Feliksa rymowanki o No-
wym Tomyślu. Książeczka, 
na którą składają się rymo-

wanki oraz zadania logiczne, 
skierowana jest głównie do 
młodszych dzieci. Publikacja 
została wydana przez Urząd 
Miejski w Nowym Tomyślu. 

Rymowanki są dostępne w 
Gminnym Ośrodku Informacji 
w Nowym Tomyślu (pl. Nie-
podległości 10) w godzinach 
pracy punktu.  

Gmina Nowy Tomyśl pod-
pisała w dniu 15 lipca br. 
umowę partnerską z Zarządem 
Powiatu Nowotomyskiego. 
Dokument zwiększa szanse 
na pozyskanie środków na mo-
dernizację i doposażenie infra-
struktury edukacyjnej na tere-
nie Powiatu Nowotomyskiego 
w celu rozwoju nowoczesnego 
kształcenia zawodowego. Part-
nerem wiodącym jest Powiat 
Nowotomyski, który stara się 
o 85% dofinansowania.

mieszkańcy poddali się badaniom

Nowe wydawnictwo Urzędu Miejskiego

Nowy Tomyśl wspiera edukację

Gmina Nowy Tomyśl podjęła 
kolejne działania mające na 
celu zapobieganie rozprze-
strzeniania się koronawiru-
sa. Burmistrz Włodzimierz 

Hibner podpisał z Prezesem 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Nowym Tomyślu umowę, 
która przewiduje zamon-
towanie nowych stacji do 

odkażania rąk. Trzy nowe 
dozowniki zostaną ustawio-
ne na osiedlu S. Batorego, 
natomiast jeden aparat na 
osiedlu Północ.

Miło nam poinformować, że 
przedsięwzięcie pod nazwą 
„Zielone przystanki miej-
scem edukacji ekologicznej 
w Nowym Tomyślu” zostały 

ujęte w planie finansowym 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Po-
znaniu. 

Zaplanowane środki wła-
sne Gminy Nowy Tomyśl to 
50.556,00 zł, natomiast za-
planowane środki z WFOŚi-
GW to 75.834,00 zł.

Kolejne działania Gminy Nowy Tomyśl 
przeciwdziałające COVID-19

Zielone przystanki otrzymają wsparcie finansowe
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Niedawno rozpoczynaliśmy 
Grand Prix Zbąszynia  w 
Siatkówce Plażowej 2020, a 
już nadszedł czas podsumo-
wania tegorocznego cyklu. 

Ze względów bezpieczeństwa 
edycja miała nową formułę, 
która przyniosła zmiany takie 
jak: obowiązkowy pomiar 
temperatury uczestników,  
wyłączenie zwyczajowego 
ceremoniału boiskowego,  
mniejszy udziału publiczności 
oraz zapewnienie uczestnikom 
środków dezynfekcyjnych. 
Nowa była także formuła 
samego turnieju, został on 
podzielony na dwa dni sporto-
wych zmagań żeby dodatkowo 
ograniczyć liczbę obecnych 
podczas każdej imprezy. 
Ostatnią nowością tego se-
zonu było rozszerzenie cyklu 
o kategorię open kobiet oraz 
rozgrywki kategorii dziecięcej 
podzielone na gry dziewcząt 
i chłopców. 

Sobotnio – niedzielne roz-
grywki ożywiły zbąszyńską 
plażę przyciągając, szczegól-
nie w dwa ostatnie weekendy, 
spacerowiczów korzystających 
z nowej ścieżki prowadzącej na 
nasze boiska plażowe od strony 
baszty. Nasze miasto pięknieje 
dla mieszkańców, sportowców 
i turystów.

Siatkówka plażowa zawsze 
przyciąga nowych zawodni-
ków ale tegoroczna frekwencja 
przeszła nasze najśmielsze 
oczekiwania, zważywszy na 
czas w jakim była rozgrywana. 
W ostatnim turnieju gościli-
śmy 65 par, co dało łącznie 
wynik 224 par, które były z 

nami w tym roku! Jest nam nie-
zmiernie miło, że tak licznie 
przyjeżdżacie do Zbąszynia i 
uczestniczycie w imprezach 
sportowych. 

Ostatni turniej Grand Prix 
Zbąszynia stał się też częścią 
Wielkopolskiego Wielkiego 
Szlema - największych 4 tur-
niejów siatkówki plażowej w 
Wielkopolsce.

Wierzymy, że to będzie 
piękny początek wznosze-
nia wielkopolskiej siatkówki 
plażowej na jeszcze wyższy 
poziom organizacyjny.,

Wielkopolski Wielki Szlem 
wystartował w Zbąszyniu, a 
przez  kolejne 3 tygodnie za-
wodnicy i zawodniczki będą 
mieli okazję rywalizować na 3  
różnych arenach: Plaża Wrze, 
Chwiałka Volley oraz Piach 
i Poróże walcząc o prestiż i 
nagrody. Patronat medialny 
nad cyklem objął portal na-
piachu.pl.

Emocji w trzecim turnieju 
jak zwykle nie brakowało, 
wszyscy zostawili na boiskach 
kawał serca, nieważnie czy 
grali po raz pierwszy w tego-
rocznym cyklu, czy był to ich 
drugi lub trzeci występ. Dla 
czterech najlepszych par w 
poszczególnych kategoriach 
w przygotowane były okolicz-
nościowe medale.

Po podliczeniu klasyfikacji 
łącznej trzy duety z najwięk-
szym dorobkiem punktowym 
w każdej kategorii odebrały 
wyjątkowe, drewniane medale 
oraz nagrody przygotowane 
przez organizatorów i sponso-
rów. Dziękujemy firmie CO-
Mland Zbąszyń, która włączy-
ła się w organizację turnieju, 
fundując atrakcyjne nagrody. 

Dziękujemy również wszyst-
kim, którzy pomagali w przy-
gotowaniu i przeprowadzeniu 
całego cyklu, szczególnie sę-
dziom dbającym o sprawny 

przebieg turniejów. 
Organizatorem 14. Grand 

Prix Zbąszynia w Siatkówce 
Plażowej było Zbąszyńskie 
Centrum Sportu, Turystyki i 
Rekreacji oraz MKS Wicher.

Klasyfikacja III turnieju, sobota – 
niedziela, 25-26 lipca 

Kategoria OPEN Kobiet: 
1. Urszula Bogacz /Kołobrzeg/, Jagoda 
Radzewicz /Gorzów Wlkp./; 
2. Edyta Mazurczak /Śrem/, Julia 
Kucner /Szamotuły – Poznań/; 
3. Julia Sobczak /Nowa Sól/, Monika 
Litoborska /Nowa Sól/; 
4. Sandra Pohl /Jarocin/, Weronika 
Wróbel /Konin/.
 
Kategoria OPEN Mężczyzn: 
1. Kuba Hajduk /Zbąszyń/, Jędrzej 
Bąkiewicz /Wschowa/ 
2. Kacper Taudul /Szamotuły/, Niko-
dem Wiśniewski /Szamotuły/ 
3. Bartek Sobstyl /Malbork/, Marcin 
Szczechowicz /Poznań – Zbąszyń/ 

4. Tomek Rucki /Poznań/, Aleksander 
Poznański /Poznań/

Kategoria Mikstów:
1.Justyna Kozłowska /Poznań/, Alek-
sander Poznański /Poznań/ 
2.Julia Sobczak /Nowa Sól/, Jędrzej 
Bąkiewicz /Wschowa/ 
3.Marlena Jędryczko /Drezdenko/, 
Tomek Prońko /Drezdenko/ 
4.Weronika Marciniec /Zbąszynek/, 
Hubert Kostera /Zbąszyń/ 

Kategoria Zbąszyniaków: 
1.Hubert Kostera, Jakub Hajduk 
2.Maciej Kubiak, Emanuel Kozon 
3.Jakub Lis, Wojtek Kostera 
4.Bartek Bocian, Łukasz Krzyżański

Kategoria Dziecięca Dziewcząt: 
1.Amelia Jakimczuk /Zbąszynek/, 
Amelia Rolla /Zbąszynek/ 
2.Natalia Krystianc / Zbąszynek/, 
Vanessa Juszczyk / Zbąszynek/ 
3.Julia Obud /Poznań/, Paulina Teszner 
/Poznań/ 
4.Antonina Bończak /Leszno/, Tymon 
Śmierzchała /Zbąszyń/

Kategoria Dziecięca Chłopców:
1.Piotr Grobelny /Międzyrzecz/, Alan 
Stachowiak / Międzyrzecz/ 
2.Filip Gierczyński /Szamotuły/, Mak-
symilian Dymczyk /Przeźmierowo/ 
3.Adam Jankowski /Międzyrzecz/, 
Szymon Matuszewski /Międzyrzecz/ 
4.Tymon Humeniuk /Międzyrzecz/, 
Konrad Pacholak /Międzyrzecz/. 

Podsumowanie 14. Grand Prix 
Zbąszynia w Siatkówce Plażowej 
 
Klasyfikacja Końcowa OPEN Kobiet 
Grand Prix 2020 
1. Urszula Bogacz /Kołobrzeg/, Jagoda 
Radzewicz /Gorzów Wlkp./; 
2. Edyta Mazurczak /Śrem/, Julia 

Kucner /Szamotuły – Poznań/; 
3. Karolina Pawluk /Kożuchów/, 
Paulina Perdian /Kożuchów/
 
Klasyfikacja Końcowa OPEN 
Mężczyzn Grand Prix 2020 
1. Tomek Prońko /Drezdenko/, Oskar 
Bartkowski /Gorzów Wlkp./ 
2. Kuba Hajduk /Zbąszyń/, Jędrzej 
Bąkiewicz /Wschowa/ 
3. Tomek Rucki /Poznań/, Aleksander 
Poznański /Poznań/

Klasyfikacja Końcowa Mikstów 
Grand Prix 2020 
1.Justyna Kozłowska /Poznań/, Alek-
sander Poznański /Poznań/ 
2.Kamila Piątek /Poznań/, Mateusz 
Skrzypiński /Poznań/ 
3.Julia Sobczak /Nowa Sól/, Jędrzej 
Bąkiewicz /Wschowa/

Klasyfikacja Końcowa Zbąszyniacy 
Grand Prix 2020 
1.Hubert Kostera, Jakub Hajduk 
2.Maciej Kubiak, Emanuel Kozon 
3.Wojtek Kostera, Jakub Lis

Klasyfikacja Końcowa Kategorii 
Dziecięcej Dziewcząt Grand Prix 
2020 
1.Amelia Jakimczuk /Zbąszynek/, 
Amelia Rolla /Zbąszynek/ 
2.Julia Obud /Poznań/, Paulina Teszner 
/Poznań/ 
3.Natalia Krystianc / Zbąszynek/, 
Vanessa Juszczyk / Zbąszynek/

Klasyfikacja Końcowa Kategorii 
Dziecięcej Chłopców Grand Prix 
2020 
1.Piotr Grobelny /Międzyrzecz/, Alan 
Stachowiak /Międzyrzecz/ 
2.Adam Jankowski /Międzyrzecz/, 
Szymon Matuszewski /Międzyrzecz/ 
3.Filip Gierczyński /Szamotuły/, Mak-
symilian Dymczyk /Przeźmierowo/.

14. Grand Prix Zbąszynia w Siatkówce Plażowej

W  d n i a c h  6 . 0 7. 2 0 2 0 r .
-9.07.2020r. w WDK odbyły 
się spotkania wakacyjne pod 
nazwą ,,Indiańskiej Przygo-
dy’’. Uczestnicy, dzieci w 
wieku 6-11 lat  brały czynny  
udział w tematycznych zaję-
ciach tanecznych i wokalnych.

Każdy dzień rozpoczyna-
liśmy spacerkiem do parku, 
gdzie szukaliśmy ,,darów na-
tury’’, niezbędnych do wyko-
nania własnego wisiorka ,a w 
kolejnych dniach - zielnika. 
Instruktorzy z pracowni rzeź-
biarskiej razem z dziećmi 
wykonali oszczepy i bębny , 
a pani plastyk pomogła przy 
malowaniu ,,opasek indiań-
skich’’ .W trakcie ,,Indiańskiej 
Przygody’’ odbyły się ,,wyścigi 
bizonów’’, a po nich dzieci 
rywalizowały w konkurencji 
,,rzut oszczepem’’.

Na zakończenie spotkań 
wakacyjnych udaliśmy się 
do Skansenu  w Wolsztynie, 
gdzie usmażyliśmy przy ogni-
sku kiełbaski, a pod czujnym 
okiem wodza ,,Sokole Oko’’ 
zbudowaliśmy 2 wigwamy 
dla dwóch plemion: Apaczy i 
Czirokezów.

10 lipca 2020r. spędziliśmy 
BAJKOWO. Skwer za Domem 

Kultury od godz.16:00 tętnił 
życiem. Były bajkowe piosen-
ki, tańce, bajkowe postacie 
do malowania i kolorowania, 
bańki mydlane.

Chętne dzieci uczestniczy-
ły w konkursie plastycznym 
p.t.: „Bajkowy Misz Masz”. 
Laureatkami zostały Kaja 
Bressa, Julia Dolicher oraz 
Maria Kropidło. Serdecznie 
gratulujemy !!!

Były też tematycznie zwią-
zane  z bajkami występy wo-
kalne zespołu ,,Cantabile’’ pod 
kierunkiem 

Pana Jarosława Świrszcza-
dyrektora Wolsztyńskiego 
Domu Kultury.

14.07.2020r. na rynku w 
Wolsztynie odbył się ok.
godz.17 ,,Mini Festiwal

Baniek Mydlanych’’.
17.07.2020r. po południu 

o godz.15 odbyły się na Sali 
widowiskowej warsztaty per-
kusyjneZ Maciejem Starostą 
,,Ślimakiem’’,a 18.07.2020r. 
w ramach ,,Święta Jezior 
Wolsztyńskich’ na skwerze za 
Wolsztyńskim Domem Kultu-
ry wystapił zespół perkusyjny 
SIQ, natomiast później zaśpie-
wała Marta Śliwa ze swoim 
zespołem Jan i Klan.

Lipcowe imprezy wolsztyńskie
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Choć rząd luzuje obostrze-
nia, lekarze przypominają, 
że wirus ciągle jest wśród 
nas. Dlatego noszenie 
maseczek w zamkniętych 
pomieszczeniach, częste 
mycie rąk i zachowywanie 
społecznego dystansu są 
nadal konieczne.

Wprowadzone obostrzenia w 
związku z pandemią korona-
wirusa odbierane są różnie 
przez społeczeństwo. Na po-
czątku informacji o zakaże-
niach na początku marca br. 
większość je przestrzegała, za-
kładali maseczki i dezynfeko-
wali dłonie. Po pewnym czasie 
to zjawisko spowszechniało i 
coraz częściej ludzie przestali 
zwracać uwagę na zagrożenia. 
Wpływ również pośredni mia-
ły informacje z Ministerstwa 
Zdrowia o zmniejszeniu ilości 
osób zakażanych każdego 
dnia, które obecnie wyka-
zują tendencję wzrostową. 
Obecnie coraz więcej krajów 
przywraca obostrzenia, bojąc 
się drugiej fali zakażeń. Na 
całym świecie ilość zakażo-
nych wynosi ponad 16 mln 
i ciągle wzrasta. Również w 
Polsce liczba zakażeń wzrasta 
i dochodzi do 50 tys. Czyżby 
te liczby nie przemawiały do 
wyobraźni? A jednak nie do 
wszystkich. Przykład? Spo-
tkania w ramach kampanii 
wyborczej wszystkich kan-
dydatów także pokazywały 
brak zaleceń wszelkich służb. 
Kandydaci i uczestniczące w 
wiecach tłumy wykazywali się 
pełną nieodpowiedzialnością, 
nie przestrzegali zachowania 
obowiązkowych odległości 
między sobą, czy zakłada-
nia maseczek ochronnych. 
Na szczęście nie doszło w 
tych miejscach do wybuchu 
kolejnych ognisk zarażeń. 
Również w czasie odbywanych 
nabożeństw w kościołach, 
nie wszyscy wierni, łącznie 
z celebrantami, nie zawsze 

stosują się do narzuconych i 
zalecanych zachowań. Nie-
liczni tylko je przestrzegają 
i zdają sobie sprawę, że pan-
demia nie tylko się kończy, 
ale zatacza coraz większe 
kręgi. Statystyki nie kłamią. 
Ileż to nowych zakażonych 
zanotowano po spotkaniach 
weselnych, komuniach, czy 
masowych imprezach towarzy-
sko – integracyjnych. 

COVID-19 wpływa na każ-
dego w inny sposób. Patogen 
powoduje znacznie cięższy 
przebieg u małych dzieci oraz 
osób w podeszłym wieku, 
które mają zaburzoną odpor-
ność. U większości zarażonych 
osób rozwija się choroba o 
łagodnym lub umiarkowa-
nym nasileniu. Takie osoby 
wyzdrowieją bez konieczno-
ści hospitalizacji, jednak jest 
grupa chorych wymagających 
pobytu w placówkach specjali-
stycznych. Przypomnijmy naj-
częściej występujące objawy: 
gorączka, suchy kaszel, zmę-
czenie. Rzadziej występujące 
objawy: ból mięśni, ból gardła, 
biegunka, zapalenie spojówek, 
ból głowy, utrata smaku lub 
węchu, wysypka skórna lub 
przebarwienia palców u rąk 
i stóp. Wszelkie komunikaty 
wyraźnie informują, że osoby 
zainfekowane pochodzą z róż-
nych grup wiekowych, a duża 
ilość zarażonych przechodzi 
chorobę w sposób bezobja-
wowy. 

Dla tego apelujemy do 
wszystkich: mimo że następu-
je kolejne poluzowanie części 
wprowadzonych ograniczeń, 
wszelkie obostrzenia i za-
lecenia powinny być nadal 
przestrzegane! Koronawirus 
nie tylko nie zwalnia, ale jest 
nadal w natarciu i stanowi 
globalne zagrożenie. Każ-
dy może zostać potencjalną 
osobą narażoną na chorobę, 
która niejednokrotnie kończy 
się śmiercią. Należy zwracać 
uwagę szczególnie w okresie 
urlopowym, gdy mieszkańcy 
różnych miejscowości prze-
mieszczają się po kraju, na pla-
żach i w kurortach rzesze wy-
poczywających zachowują się 
w sposób nieracjonalny, wręcz 
prowokacyjny i lekceważący, 
twierdząc niejednokrotnie, 
jakoby pandemia ich nie do-
tyczyła, a poza tym skoro są 
zdrowi, to nie zarażają, a do ich 
świadomości nie dociera, że 
przecież w każdej chwili mogą 
być ofiarą niewidocznego dla 
oka patogenu. Zatem bądźmy 
pełni nie tylko wiary, że nas 
choroba nie dotknie, ale przede 
wszystkim żyjmy w zaistniałej 
sytuacji pełni świadomości z 
zagrożenia. Covid-19 atakuje 
podstępnie i nie wolno pro-
blemu bagatelizować. Musimy 
być przygotowani na najgorsze 
i zachować czujność, jeśli nie 
będziemy reagować natych-
miast, przegramy…

Roman Szymański

Znamy termin jubileuszowej 
edycji targów VIVA SENIO-
RZY! Odbędą się w dniach 
25-26.10.2019 na terenie Mię-
dzynarodowych Targów Po-
znańskich w pawilonie nr 
3, przystosowanym do osób 
starszych i o ograniczonej 
sprawności ruchowej. To 
świetna okazja by spędzić czas 
wspólnie z przyjaciółmi, wziąć 
udział w koncertach i różnych 
aktywnościach sportowych 
oraz skorzystać z darmowych 
konsultacji.

Wydarzenie będzie podzie-
lone na cztery bloki tematycz-
ne: AKTYWNOŚĆ - blok w 
którym zaprezentowane będą 
zagadnienia związane z tury-
styką, klubami seniora, a także 
urodą i stylem, ZDROWIE - 

prezentacja produktów i usług 
dostosowanych do potrzeb 
seniora, WIEDZA - część 
poświęcona edukacji i rozwo-
jowi, a także blok dedykowany 
OTOCZENIU, który podej-
muje tematykę infrastruktury, 
bezpiecznego domu, a także 
spraw związanych z pomocą 
w życiu codziennym.

Wrastająca co roku liczba 
odwiedzających świadczy, że 
impreza dedykowana osobom 
50+ cieszy się ogromnym zain-
teresowaniem, a bogata oferta 
wystawców i atrakcyjny pro-
gram artystyczny ściągający 
wiele gwiazd polskiej estrady, 
zadowoli każdego.

Roman Szymański 

Cykl „Spotkań z podróżni-
kami” w Kościanie wraca z 
potrójną mocą.
Przygotowaliśmy inną niż 
dotychczas propozycję, a mia-
nowicie pokazy podróżnicze w 
plenerze.

Spotykać się będziemy na 
placu KOK trzykrotnie:
a 06.08. - czwartek - o godzi-
nie 20:30
a 20.08. - czwartek - o godzi-
nie 20:00
a 26.08. - środa - o godzinie 
20:00
(w przypadku deszczowej 

pogody pokazy odbędą się w 
sali KOK)

Pierwszym gościem będzie 
Marcin Gabruk, który zapre-
zentuje opowieść z drugiego 
końca świata - opowieść o 
plemieniu Mentawajów z wy-
spy Siberut.
Historie pisane na gorąco w 
rozpadającym się z wilgoci 
zeszycie zabiorą Państwa przez 
błotniste ścieżki pełne pijawek 
wprost do szamańskiej Umy,
gdzie przy kubku gorącej her-
baty i grillowanych robakach 
poznacie szamanów, pójdzie-

cie zapolować na małpy,
a wieczorem zasiądziecie 
wspólnie przy lampie naftowej 
pośrodku dżungli i zatopicie 
się w jej odgłosach wsłuchując 
się w szamańskie legendy czy 
śpiew.

szczegóły pokazu:
http://tworczehoryzonty.pl/cat/
podroze/koscian/

wstęp wolny
organizatorzy:
Miasto Kościan

Stowarzyszenie Twórcze Horyzonty
Kościański Ośrodek Kultury

Wirus ciągle w natarciu…

VIVA Seniorzy 2020

Kościańskie "Spotkania z podróżnikami"

Jednym z 18 fortów twier-
dzy Poznań, pobudowanych 
przez władze pruskie w 
latach 1876-90 jest Fort VII 
Colomb. To właśnie w nim, 
już w październiku 1939 r. 
władze hitlerowskie wybra-
ły ten obiekt do powstania 
i uruchomienia pierwszego 
obozu koncentracyjnego na 
ziemiach polskich (Kon-
zentrationslager Fort VII 
Posen). 

Na terenie obozu poniosło 
śmierć ok. 20 tysięcy Wielko-
polan. Uwięzieni w nim byli 
rozstrzeliwani, torturowani, 
wieszani, zrzucani ze scho-
dów lub umierali z powodu 
ciężkich warunków panują-
cych w celach więziennych. 
Tu w Poznaniu Niemcy, już 
w październiku 1939 roku, po 
raz pierwszy w Europie użyli 
gazu do mordowania ludności 
cywilnej. Oprócz Polaków w 
obozie przebywali m.in. An-
glicy, Francuzi, Jugosłowianie, 
Rosjanie, Ukraińcy i Niemcy. 

Obecnie na wydzielonym 
skrawku Fortu VII znajduje 
się Muzeum Martyrologii 
Wielkopolan, które jest dziś 
oddziałem Wielkopolskiego 
Muzeum Walk Niepodległo-
ściowych. Obecnie obiekt for-
tyfikacyjny przechodzi kom-
pleksowy remont w ramach 
projektu „Renowacja i ada-
ptacja Fortu VII w Poznaniu 
dla zachowania dziedzictwa 
kulturowego”. Wartość całego 
projektu to 28,8 mln, w tym 

dofinansowanie unijne wynosi 
11 mln zł. Blisko 90% budżetu 
projektu jest przeznaczone na 
roboty budowlane. Prace zo-
stały podzielone na dwa etapy. 
W I etapie prac przeprowadzo-
no prace rozbiórkowe i reno-
wacyjne w części wjazdowej. 
Odtworzono już historyczny 
rys elewacji, zamontowano 
nową stolarkę okienną, napra-
wiono miejsca ze zniszczonym 
wątkiem ceglanym. Nadal 
prowadzone są prace w obrębie 
podwalni i prawego majdanu. 
Odtworzono „Schody Śmier-
ci” dzięki wykorzystaniu 11 
pozostałych, historycznych 
stopni, wzmocniono też skarpę 
zasiewem specjalnej mieszan-
ki traw. W II etapie do marca 
2022 r. odtworzony zostanie 

układ otworów strzelniczych, 
rekonstrukcji zostaną poddane 
rowy diamentowe. Zamurowa-
ne zostaną wtórne zjazdy do 
fosy (w południowej części). 
Po zakończeniu prac zostanie 
otwarta dla publiczności do-
tąd niedostępna część fortu 
- m.in. odcinki fos i wnętrza 
kaponier barkowych, a obiekt 
odzyska blask i pierwotny 
wygląd z końca XIX wieku. 
Dotąd fort był przede wszyst-
kim muzeum martyrologii, a 
po renowacji będzie w nim 
także nowoczesna ekspozycja 
poświęcona fortom Twierdzy 
Poznań. Wartość podpisywa-
nej ostatnio umowy na reali-
zację II etapu wynosi 9 950 
700,00 zł brutto.

Roman Szymański

Fort VII będzie jak nowy!

Wojewoda wielkopolski Łu-
kasz Mikołajczyk podpisał 
umowy na dofinansowanie 
Domów Pomocy Społecznej. 
Wsparcie otrzyma 63 wiel-
kopolskich domów pomocy 
społecznej w kwocie 2,3 
mln zł.

- Ponad 2 mln zł zostaną prze-
kazanie 63 wielkopolskim 
domom pomocy społecznej. To 
wsparcie ma służyć prowadze-
niu dalszych działań ochron-
nych w związku z trwającą epi-
demią koranawirusa. Pomoc 

najbardziej potrzebującym jest 
jednym z priorytetów rządu 
Mateusza Morawieckiego - 
mówił wojewoda wielkopolski 
Łukasz Mikołajczyk.

Środki przyznane decy-
zją Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej mają 
stanowić wsparcie bieżącej 
działalności domów w trud-
nym okresie pandemii SARS 
CoV-2. Wsparcie finansowe 
ma objąć m.in. kadrę placówek 
oraz bieżące funkcjonowanie 
podczas wzmożonego reżimu 
sanitarnego.

Łącznie wraz z wcześniej 
uruchomionymi środkami, w 
2020 roku, dodatkowa pomoc 
finansowa przeznaczona dla 
domów pomocy społecznej w 
województwie wielkopolskim 
stanowi kwotę w wysokości 
3 mln zł.

W Wielkopolsce, w domach 
pomocy społecznej zatrudnio-
nych jest ponad 4 tys. pra-
cowników, a mieszka ponad 
6 tys. osób wymagających 
całodobowej opieki.

Anna Czuchra

Wsparcie finansowe dla wielkopolskich 
domów pomocy społecznej

Tegoroczne wybory na 
najważniejszą osobę w 
Państwie dobiegły końca. Z 
uwagi na panująca pande-
mię koronawirusa, uległy 
znacznemu przedłużeniu 
przez odwołanie pierwszego 
terminu głosowania i miały 
specyficzny charakter. 

Osoby kandydujące w wy-
borach pochodziły z różnych 
środowisk, znacznie różnią-
cych się w wizji sprawowania 
władzy, a i zaufanie społe-
czeństwa dla kandydatów 
było różne, czego przykładem 
są wyniki pierwszego starcia 
wyborczego. Wiadomo, że 
niektórzy ze startujących zda-
wali sobie sprawę z tego, że 
nie mają szans na zwycięstwo, 
jednak dzięki uczestnicze-
niu zaistnieli w świadomości 
potencjalnych wyborców i w 
mediach. Inni zawiedzeni wy-
nikami pierwszej tury starali 
się tłumaczyć wyborcom, a 
może samemu sobie, dlacze-
go nie przeszli do rozgrywki 
finałowej.

Drugi etap kampanii zdo-
minowany został tylko przez 

dwa sztaby wyborcze, co jest 
zrozumiałe, jednak ich walka 
pozostawiała w opinii więk-
szości społeczeństwa wiele do 
życzenia. Konkurujące z sobą 
sztaby, a przede wszystkim 
media związane z konkretnym 
kandydatem - na różne sposo-
by, wielokrotnie przedstawia-
jąc informacje jednostronnie, 
pełne nienawiści i niestety nie 
zawsze rzetelnie, starały się 
wręcz niszczyć niewygodnego 
przeciwnika. Brak było rzetel-
nej i obiektywnej informacji, 
powodującej u wielu wybor-
ców mętlik, niezrozumienie 
i podział społeczeństwa. Tak 
niestety wyglądała kampania 
wyborcza. Wybory wreszcie 
się skończyły i wielu obywateli 
chciałoby, aby kraj powrócił 
do normalności. Tylko kiedy?

Oczywiście nowo wybrane-
mu prezydentowi za reelekcję 
należy się szacunek, gratulacje 
za zwycięstwo i każdy po-
winien zaakceptować wynik 
wyborów, i to bez względu 
na to, czy jest zawiedziony 
wynikiem, jaką preferuje opcję 
polityczną, i czy się zgadza z 
wynikiem wyborów, czy też 

nie. Obecnie wszelkie spory 
powinny wygasnąć, tym bar-
dziej że każdy ze startujących 
składał deklarację, że będzie 
prezydentem wszystkich Pola-
ków, a tego wszyscy oczekują. 
Nastąpi teraz czas rozlicze-
nia z kampanii i składanych 
obietnic. A te były wyjątkowe. 
Czegóż to kandydaci nie obie-
cywali? Wymienienie wszyst-
kich obietnic i deklaracji jest 
wręcz niemożliwe z uwagi na 
możliwości publikacji. Jednak 
wyborcy będą o nich pamiętać 
i zapewne niejednokrotnie 
będą o nich przypominać. 
Większość zdaje sobie sprawę, 
że nie wszystkie będą mogły 
zostać zrealizowane, choćby 
na przysługujące prezydento-
wi prerogatywy, możliwości 
i uwarunkowania polityczne. 
Jednak wszyscy patrzą z na-
dzieją w przyszłość i wierzą, 
że tym razem nie skończy się 
tylko na obietnicach składa-
nych w kampanii wyborczej 
i większość z nich zostanie 
zrealizowana, a zmiany, które 
były zapowiadane, przyniosą 
wymierne korzyści każdemu. 

Roman Szymański

Wreszcie ... po wyborach
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NIE PRZEJDZIEMY 
DO HISTORII
słowa Andrzej Kuryłło, 
muzyka Krzysztof Klenczon

Nie przejdziemy do historii 
szumni jak w piosenkach
Nie będziemy stali w glorii z 
gitarami w rękach
Rozedrgane nasze cienie 
żółty kurz otuli
Jak toczące się kamienie z 
niebotycznej góry
Ale póki co, ale póki czas
Spróbujmy chwycić w dłonie 
umykający wiatr
Ale póki co, ale póki czas
Spróbujmy zapamiętać, że 
żyć nam przyszło raz | x2
Nie przejdziemy do historii i 
literatury
Nie będziemy stali strojni w 
brązy i marmury
świat się nagle jak kołyska 
wokół zakolebie
I znajdziemy naszą przystań, 
nim zgubimy siebie
 Ale póki co, ale póki czas
Spróbujmy chwycić w dłonie 
umykający wiatr
Ale póki co, ale póki czas
Spróbujmy zapamiętać, że 
żyć nam przyszło raz | x2

RYS BIOGRAFICZNY  T 
tego wybitnego kompozy-
tora, gitarzysty i wokalisty 
był jakim KRZYSZTOF 
KLENCZON 

Uczył się w gdańskim Studium 
Wychowania Fizycznego[3]. 
W 1962 w duecie z Karolem 
Warginem został laureatem 
I Festiwalu Młodych Talen-
tów w Szczecinie (Mały miś). 

W latach 1962–1964 był gi-
tarzystą zespołu Niebiesko-
Czarni, z którym w 1963 wy-
stąpił w „Olympii” w Paryżu. 
Lider zespołów muzycznych: 
Pięciolinie (1964), Czerwone 
Gitary (1965–1970) i Trzy 
Korony (1970–1972).

Kompozytor największych 
przebojów Czerwonych Gitar 
(obok Seweryna Krajewskie-
go): Taka jak ty, Historia jednej 
znajomości, Nikt na świecie 
nie wie, Biały krzyż, Wróć-
my na jeziora, Gdy kiedyś 
znów zawołam cię, Kwiaty 
we włosach, Powiedz stary 
gdzieś ty był, Jesień idzie przez 
park i Trzech Koron: 10 w 
skali Beauforta, Port, Czyjaś 
dziewczyna, Natalie-piękniej-
szy świat. W grudniu 1967 
w  katedrze oliwskiej zawarł 
związek małżeński z Alicją[4]. 
W 1973 na stałe wyjechał do 
Stanów Zjednoczonych, gdzie 
komponował, nagrywał i wy-
stępował. W latach 1978–1979 
koncertował w Polsce.

Został ranny w wypadku 
samochodowym, gdy wracał 

27 lutego 1981 z koncertu cha-
rytatywnego w klubie Milford 
w Chicago. Zmarł 7 kwietnia 
1981 w Szpitalu św. Józefa (Sa-
int Joseph Hospital) w Chica-
go. Urnę z prochami złożono w 
dzień imienin 25 lipca 1981 na 
cmentarzu komunalnym przy 
ulicy Mazurskiej w Szczytnie.

Kolejne poniedziałkowe 
spotkanie przy Muzyce o Mu-
zyce pt. Krzysztofory AD 2020 
otworzył gospodarz spotkania  
red.Krzysztof Wodniczak. 
Bohaterem był nieżyjący już 
polski kompozytor i wokalista 
KRZYSZTOF KLENCZON. 
Maciej Cybulski były  Jego 
menedżer zarówno w Polsce, 
jak i w USA zrelacjonował 
jego kontakty z Nimi osobiste 
wspomnienia. Słuchając tych 
wspomnień widać jak na dło-
ni bunt młodych gniewnych, 
zdolnych i utalentowanych 
artystów , którzy wybory drogi 
życiowej przeniosły na grunt 
amerykański. Złoty sen o lep-
szych warunkach 

dla pracy artystycznej , ze 
wschodzącą gwiazda nadziei 

na sukces i sławę zabiera i za-
biera nadal kolejne pokolenia 
młodych artystów. Jednym z 
idoli Krzysztofa Klenczona 
był Elvis Presley na tyle rzu-
tującym na Jego wybory drogi 
artystycznej, że uległ czarowi 
Króla Rock and Rolla i próbo-
wał wizualnie i repertuarowo 
naśladować swojego idola.| 
apowiadającą się już w Polsce 
piękną kariere przerywa bru-
talnie wypadek samochodowy, 
któremu Krzysztof Klenczon 
ulega w 1981 roku. Przekorą 
losu jest fakt, że człowiek 
mający w sobie sporo empatii 
,ulega wypadkowi wracając z 
koncertu charytatywnego w 
Chicago. Nikt nie spodziewał 
sie takiej kolei losu w nagrodę 
za okazane potrzebującym 
wsparcia swojego serca. Dwa 
miesiące dramatycznej walki 
o życie Klenczona kończy się 
Jego śmiercią po 38 dniach 
walki o jego życie. 

Po barwnej wypowiedzi.
Macieja Cybulskiego,  głos 
zabrał Kazimierz Miler , któ-
ry przedstawił zasługi Klen-

czona w rozwoju rodzimej 
kultury muzycznej , wyrażając 
żal, że straciliśmy tak wybitna 
postać, która w znacznym 
stopniu wpływała na rozwój 
melodyki instrumentalnej i 
harmonii. Red. Krzysztof 
Wodniczak przytoczył też 
nieudokumentowany nigdzie 
przykład z życiorysu Krzysz-
tofa Klenczona, kiedy to jego 
drogi zeszly sie z Marleną 
Ditriech, gdzie jest podejrze-
nie, ze Krzysztof z Marleną 
skomponowali wspólnie utwór 
pt. Kolacja ze śniadaniem. 
Ale jest to fakt nie poparty 
dowodami a więc odbierany 
raczej jako anegdotka z życia 
wielkich artystów. 

Pozostały czas pierwszej 
części spotkania posłużylłna 
wspomnienia i pogwarki po-
między uczestnikami pierw-
szej cześci Krzysztoforów 
AD 2020

Miłym przerywnikiem tego 
wydarzenia był poczęstunek 
tradycyjnie obiadem wszyst-
kich uczestników tego spo-
tkania.

Druga cześć typowo koncer-
towa to spotkanie z muzyką i 
utworami głównie Krzysztofa 
Klenczona choć nie tylko.  
Koncert otworzył Zygmunt 
Urbaniak akordeon i Jerzy 
Konopa saksofon tenorowy 
,duet instrumentalny , który 
rozpoczął spotkanie utworem 
Biały Krzyż. Następnie wy-
konali utwory: Nikt na świe-
cie nie wie., następnie utwór  
pełen wigoru, w konwencji 
rockendrolowy,. Kolejnym 
wykonawcą był Andrzej Brzeg 
gitara, wykonał utwory mniej 
znane Krzysztofa Klenczona 
w tym szczególny utwór pt. 
Pożegnanie z gitarą .Kolejne 
utwory to Wróćmy na jeziora, 
Coś …Port to jest Poezja, iitp.

Na zakończenie na estradzie 
pojawił się multiinstrumentali-
sta Wojciech Szopka  grający 
na akordeonie, instrumentach 
klawiszowych,  był też woka-
listą. W jego wykonaniu jako 
pierwszy utwór Przestawił  
Żagle, potem Powiedz stary 
gdzieś ty był, Historia pewnej 
znajomości, Wschód słońca 
w stadninie koni, Kwiaty we 
włosach potargał wiatr….

Koncer t zakończył red. 
Krzysztof Wodniczak zapro-
szeniem na kolejne muzykalia 
w Starej Prochownie , których 
bohaterem będzie Zespół Wo-
kalny Filipinki. Zwyciężył 
jednak duch poznańskiej so-
lidarności i z inicjatywy Zyg-
munta Urbaniaka odśpiewano 
Pieśń Sen o Poznaniu.

Obecny tam był i spisał z obowiązku 
kronikarskiego  Zbigniew Roth

fot. Roman Szymański

Krzysztofory Anno Domini 2020

Już niedługo, bo 8 i 9 
sierpnia odbędą się XVII 
Poznańskie Warsztaty 
Gospel! Nie ma ograniczeń 
wiekowych, więc namów 
swoich znajomych oraz 
rodzinę :) 
 
Tym razem w nieco zmienio-
nej formie, bo ON-LINE i OF-
F-LINE :) Czyli: sesje warsz-
tatowe z instruktorami będą 
odbywały się on-line. Uczysz 
się utworów z instruktorami 
nie wychodząc z domu :)

Koncert Finałowy będzie 
zarejestrowany na Pl. WOL-
NOŚCI w Poznaniu, a więc 
po sesjach przed komputerem 
(8.09) spotkamy się na żywo i 
zaśpiewamy wspólnie warsz-
tatowe numery. 

Dla tych, którzy nie będą 
mogli dotrzeć na miejsce 
koncertu, istnieje możliwość 
wysłania swojego nagrania 
mailowo.

Całość zostanie zarejestro-
wana audio/video, zmontowa-
na z przesłanymi materiałami 

i udostępniona w sieci na 
kanale YouTube - Gospel Joy 
Official.

Po zarejestrowaniu się wy-
ślemy mail potwierdzający 
uczestnictwo oraz pliki z ma-
teriałami do nauki, a więc 
ułatwienie, bo zapoznasz się 
z utworami już przed warsz-
tatami :D 

Zapraszamy na WYDA-
RZENIE NA FACEBOOKU 
będziemy tam zamieszczać 
szczegółowe informacje orga-
nizacyjne.

Letni hit Audiosoulz „Mis-
sing” króluje od kilku tygodni 
na listach przebojów najwięk-
szych rozgłośni radiowych. 
Niemal 1 mln odtworzeń na 
kanale YouTube i ponad 800K 
odsłuchań w serwisach stre-
amingowych,  #8 w TOP200 
najczęściej wyszukiwanych 
utworów w aplikacji Shazam 
w Polsce.

Nowa propozycja od Au-
diosoulz to klubowy remix 
Missing (Dirty Rush & Gregor 
Es Remix)

Poprzedni przebój „Dan-
cefloor”, wydany w 2019 r. 
osiągnął ponad 3,6 mln odtwo-
rzeń na YouTube, ponad 3,5 

mln odsłuchań w serwisach 
streamingowych, osiągnął 2 
miejsce na oficjalnej Airplay-
Chart w Rosji oraz znalazł się 

w TOP100 najczęściej wyszu-
kiwanych utworów w aplikacji 
Shazam na świecie.

K.W.

Niedziela to  był finałowy 
dzień Sceny na Wilczaku – 
na zakończenie tych pięciu 
festiwalowych dni zagrali: 
Tokłowicz with Strings, 
Adam Nowak, Chór Pogłosy 
i kakofoNIKT. W programie 
wystawa „bab” stworzonych 
podczas warsztatów szycia 
rzeźb, zajęcia improwizacji 
ruchowej z elementami jogi 
oraz spektakl dla dzieci o 
żubrzej rodzinie Teatru 
Fuzja.

To był ostatni dzień na festi-
walowej łące na Winogra-
dach od rana na rozgrzewkę, 
można było  poruszać się, 
nauczyć czegoś nowego i za-
fascynować lotem  Do 20:00 
można zobaczyć    wystawę 
podsumowującą warsztaty 
szycia rzeźb Baba – portret 
współczesny Krystyny Lipki-
Czajkowskiej. O 14:00 koncert 
Tokłowicz with Strings, czyli 
premierowy projekt poznań-
skiego saksofonisty Dawida 
Tokłowicza, który powstał w 
czasie kwarantanny. usłysze-

liśmy  nowoczesne aranżacje 
Przybory, „Ptaszyna” Wró-
blewskiego, Komedy, a także 
improwizacje i autorskie kom-
pozycje. . Popularne utwory do 
słów Młynarskiego, Grechuty, 
Herberta oraz premierowe 
kompozycje zagrał Adam No-
wak z Acoustic Amigos, czyli 
Jarkiem Trelińskim z zespołu 
Raz, Dwa, Trzy i Karimem 
Martusewiczem z zespołu 
Voo Voo. Na zakończenie 

dnia i Sceny na Wilczaku 
wystąpił Chór Pogłosy oraz 
kakofoNIKT,  zaproszili na 
obrzędowy koncert Nocny 
lot do Wyraju. Projekt odnosi 
się do słowiańskiej mitolo-
gii, obrzędowości i polskiej 
tradycji hałasu – antymuzyki 
praktykowanej podczas ob-
rzędów związanych z cyklem 
wegetacji oraz przesileniem 
słonecznym.

Krzysztof Wodniczal

Poznańskie Warsztaty Gospel

Letni hit Audiosoulz „Missing” Finałowy dzień Sceny na Wilczaku

KONKURS „Wakacje z rodziną, to jest to!”

Wojewoda Wielkopolski wraz z Radą Rodziny oraz Wielkopolskim Kuratorem 
Oświaty zapraszają dzieci i młodzież z wielkopolskich szkół podstawowych oraz 
ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie fotogra� cznym pn.

 „Wakacje z rodziną, to jest to!”. 
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w pierwszym tygodniu października, a zwycięzcy zostaną 
uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami.
Szczegółowe informacje o konkursie zawarte są w Regulaminie Konkursu. 
Zdjęcia konkursowe można przesyłać  na adres e-mail: 

konkursfotogra� czny@poznan.uw.gov.pl w terminie do 15 września 2020 r.

Regulamin konkursu
https://www.poznan.uw.gov.pl/system/� les/zalaczniki/regulaminu_konkursu_fotogra� cznego_2020_r.pdf’
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Moja refleksja po-wybor-
cza będzie mimo wszystko 
gorzka .Po tym całym cyrku 
którego świadkami byliśmy 
przez ostatni miesiące widać 
jak na dłoni jedno.

Kto ma służby specjalne i 
media ten wygrywa wybory! 
PiS ma w garści służby spe-
cjalne, policję, wojsko i być 
może zacznie teraz  czyścić 
sądownictwo z tego post-ko-
munistycznego rewiru ,który 
zalega tam od 30lat, ale nie 
posiada żadnych mediów.

Myślę tutaj o silnych PRY-
WATNYCH!!! prawicowych 
mediach.

Służby specjalne, policję, 
wojsko i sądownictwo traci 
się natychmiast po przegra-
nych wyborach. Jedynym 
bezpiecznikiem w takiej 
sytuacji i gwarantem prze-
trwania mogą być tylko silne 
PRYWATNE media. Tak 
zwana opozycja która została 
od ostatnich paru lat odsunię-
ta od koryta mimo że prze-
grała wybory dalej trzyma się 
świetnie i opływa w dostatki 
bo cały czas trzyma w swych 
łapach WSZYSTKIE!!! pry-
watne stacje telewizyjne w 
tym kraju zarówno naziemne 
jak i kablowe, wszystkie 
portale intenetowe a na do-
datek  może liczyć na bardzo 
silne wsparcie ze strony 
amerykańskich hegemonów 
internetu ze szczególnym 
uwzględnieniem Google, 
YouTube, Microsoft i Apple.

PiS opiera cały sukces wy-
borczy o państwową telewizję 
którą w razie przegranych 
wyborów natychmiast straci. 
Słowem wszystko wisi na 
włosku .Widać to w wyniku 
wyborczym w którym Polska 
podzielona jest równiutko 
na pół.

Przy czym od razu człowiek 
spostrzegawczy zaczyna 
zastanawiać się czy aby 
przypadkiem nie zostało to 
gdzieś wyżej precyzyjnie 
zaplanowane ?

Najbardziej mrożąca krew 
w żyłach informacja obiegła 
Polskę w trakcie kampanii 
wyborczej a ogłosił to sam 
Prezydent Andrzej Duda że 
Google i Microsoft zamie-
rzają w najbliższym czasie 
zainwestować miliardy dola-
rów w Polsce. Co dziwniejsze 
Andrzej Duda ogłosił to jako 
swój sukces ?

Nigdy przedtem nie spo-
tkałem się z sytuacją żeby 
człowiek sam zakładał 
sobie pętlę na szyję i jeszcze 
krzyczał że to sukces. Widać 
zatem jak dłoni że kierow-
nictwo PiS-u kompletnie nie 
zdaje sobie sprawy z tego co 
robi...

Głównym celem PRAWICY 
w Polsce powinno być teraz 
po pierwsze:

Ostateczne zniszczenie 
wszystkich ośrodków lewico-
wej propagandy ze szcze-
gólnym uwzględnieniem 
TVN-u, POLSATU, Gazety 
Wyborczej i RigierAxel-
Springer.
Trzeba ich po prostu spokoj-
nie i metodycznie doprowa-
dzić do bankructwa a potem 
przejąć. Dopóki połowa 
Polaków jest szczuta i ogłu-
piana przez te media dopóty 
będziemy zataczać się od 
ściany do ściany.
Po drugie naszym głównym 
zadaniem powinno być dzi-
siaj postawienie dużej ilości 
POLSKICH WYDAJNYCH 
NOWOCZESNYCH I PRA-
WICOWYCH SERWERÓW 
!!!!!!!

Tak byśmy w razie ewentu-
alnej przegranej mogli dalej 
obronić przyczółki i prze-
trwać !!!
Taka przegrana co prawda 
może wydarzyć się dopiero 
za 30lat ale mimo wszystko
w życiu należy ZAWSZE 
nastawiać się na najgorsze !

Dzisiejsza refleksja jest gorz-
ka ponieważ gorzki jest sam 
wynik wyborczy.
Gdyby GRUPA TRZASKO
-LUDÓW liczyła sobie 10 lub 
15% malkontentów i z woli
którzy posiadają jakaś jedną 
niszową telewizję kablową 
i dwa kanały w sieci, wtedy 
moglibyśmy mówić o umiar-
kowanym sukcesie.

Na razie to dopiero począ-
tek wojny z lewicą i samym 
szatanem.

Nie zależy mi już żeby 
budową od podstaw Pol-
skich Prawicowych Mediów 
zajmowali się ludzie zwią-
zani z PiS-em bo wykonali 
oni przez ostatnie parę lat 
tyle lewicowych posunięć 
z „Ustawą Przemocową” 
włącznie że cud prawdziwy 
że ludzie o prawicowych 
poglądach jeszcze ciągle ich 
popierają....

Myślę że Polacy o prawico-
wych poglądach oczekują 
dziś od rządu tylko jednego.

Niech ten rząd po prostu 
przestanie Polakom prze-
szkadzać w budowie polskich 
prawicowych prywatnych 
mediów i zamiast wpuszczać 
tutaj Google i Microsoft 
stworzy  jakieś PREFE-
RENCYJNE!!! warunki dla 
nas tak aby taka działalność 
była po prostu jak najmniej 
opodatkowana i obwarowana 
absurdalnymi przepisami i 
paragrafami.

PiS jest i tak partią socjali-
styczną więc może zadziałać 
w tej sprawie socjalistycznie.

Wszystko wskazuje jednak 
na to że PiS właśnie zrobił 
za naszymi plecami coś 
dokładnie odwrotnego a 
mianowicie po cichu stworzył 
preferencyjne warunki i ulgi 
w podatkach dla lewicowych 
amerykańskich koncernów 
które za parę lat zaczną tutaj 
sączyć swój lewicowy jad.

Mogę się też tylko domyślać 
że będzie tak samo jak z 
Biedronką i Lidlem które po-
zwolenie na budowę swoich 
supermarketów dostają na 
terenie całej polski natych-
miastowo ale kiedy Polak 
chce sobie postawić kurnik 
na swojej własnej ziemi to 
musi latami ubiegać się o 
pozwolenie na budowę.  

Refleksja jest dodatkowo 
gorzka bo w tych wyborach 
zobaczyliśmy na własne oczy 
że cała ta „Konfederacja” 
to po prostu „KUPA RU-
SKIEGO ŚMIERDZĄCEGO 
G...A” po którym możemy się 
spodziewać tylko że kiedy 
na chwile spuścimy Polskę 
z oczu, wbiją oni Polsce nóż 
w plecy.

Ci którzy na co dzień wycie-
rają sobie swoje śmierdzące 
gęby patriotycznymi hasłami 
tak naprawdę tańczą jak 
im „KGB&STASI” zagra. 
W tych wyborach nie było 
nawet żadnej prawicowej 
opcji w pierwszej turze bo z 
całym szacunkiem ale ktoś 
bez matury nie może być 
prezydentem.

Jednego takiego już mieli-
śmy. A pomysł żeby stawiać 
dwa krzyżyki mogła wymy-
ślić tylko jakaś wyjątkowo 
przebiegła kanalia z Kremla. 
I tyle.  Wolo  Molo

Należy budować prywatne 
prawicowe media

Trzaskowskii nie pokazał, ż e 
ma jakikolwiek pomysł na 
miasto i potrafi ucią ć  stare 
układy, któ re doprowadziły 
do wybuchu afery reprywaty-
zacyjnej. Mimo wielu narzę -
dzi nie pokazał też  niczego w 
warstwie symbolicznej. Lech 
Kaczyń ski stworzył Muzeum 
Powstania Warszawskiego, 
któ re zbudowało mu legendę  
w 2005 roku. Trzaskowski 
nawet nie był w stanie nawet 
nazwać  imieniem Lecha 
Kaczyń skiego, któ rą ś  z war-
szawskich ulic. Nie potrafił 
zdobyć  się  na ż aden nawet 
tak mały gest wobec drugiej 
strony sporu. Nie wspomi-
nam już  nawet o reprywaty-
zacji, któ ra cią gle jest raną  
warszawskiej społecznoś ci, 
któ rą  ratusz celowo otwiera 
i dosypuje W Platformie nie 
odbywa się  żadna praca inte-
lektualna, któ ra pozwoliłaby 
na sformułowanie jakiegokol-
wiek koherentnego projektu 
naprawy pań stwa. Sztab 
kandydata opozycji porzucił 
szybko swoje kampanijne 
hasło  „Nowej Solidarnoś ci” i 
postawił tylko na bycie anty-
PiSem. Trzaskowskiemu zo-
stają  koszulki z pracą  Sasnala 
i piosenki Taco, któ re fabry-
kują  bunt i dają  złudzenie 
autentycznoś ci. Po drugiej 
stronie  pracy Sasnala jest 
tysią ce „złotych chłopcó w 
z Platformy”, któ rych łą czy 
sieć  wzajemnych interesó w. 
Ta sieć  obsiadła tysią ce 
samorzą dó w. W odpowiedzi 
na zagroż enie „pisowską  re-
wolucją ” i „autorytaryzmem” 
w samorzą dach rzą dzonych 
przez PO cią gle się  wycina 
drzewa, cią gle zamienia się  
wszystko w beton, cią gle się  
wydaje lewe pozwolenia na 
budowę , cią gle ludzie umie-
rają  od smogu, cią gle niszczy 
się  zabytki, wycina drzewa i 
straszą  reklamy..

Trzaskowskiemu nie udało 
się  odkleić  od swojej formacji 
politycznej. Niespecjalnie na-
wet się  o to starał. Po I turze 
wyboró w prezydenckich na 

scenie obok Trzaskowskiego 
stały same partyjne twarze. 
Prezydent Warszawy pro-
wadził kampanię  zaledwie 
przez niecałe dwa miesią ce.  
Nie sprawiał jednak wraż e-
nia, ż e bardzo mu się  chce. 
On był urodzony do bycia 
prezydentem. Miał odpo-
wiedni format, pochodzenie i 
wykształcenie. To mu się  po 
prostu należ ało. Potwierdzały 
to wypowiedzi celebrytó w 
i profesoró w wspierają cych 
Trzaskowskiego. Odmawiała 
ona udziału we wspó lnocie 
obywatelskiej klasie pra-
cują cej: „Prezydent Polski 
dzisiaj moż e być  wybrany 
głosami ludź mi ś rodowiska 
wiejskiego, głosami emery-
tó w i ludzi z podstawowym 
wykształceniem. To chyba 
trochę  dziwne w tak pię knym 
i rozwijają cym się  kraju jak 
nasza Polska”. Dziwił się  na 
Twitterze Zbigniew Boniek, 

ż e emeryci i mieszkań cy wsi 
mają  prawa wyborcze. Kla-
sizm i pogarda grała na flan-
ce kampanii Trzaskowskiego 
coraz głoś niej. Nie pomogło 
hasło Je**ć  PiS, pisane 
„kodem” gwiazdkowym. 
Szybko zostało przeję te 
przez KOD-ersó w na czele z 
Tomaszem Lisem i Włady-
sławem Frasyniukiem, któ ry 
zakomunikował dziarsko w 
ciszę  wyborczą : „Szanowni 
Pań stwo, *** * i się  nie bać ! 
Do zobaczenia jutro!”.

Trzaskowski wchodził do 
wyś cigu wyborczego z 
castingu, któ ry urzą dziły 
władze Platformy. Wyszło 
im z badań , ż e Trzaskowski 
dostaje najwię cej głosó w 
w pierwszej turze. Brak 

programu nie był problemem. 
Chodziło o to, ż eby uratować  
partię  przed marginalizacją  i 
przywró cić  konflikt mię dzy 
PiS-em i PO. Trzaskowski 
nie dawał wielkich szans na 
wygraną  w przeciwień stwie 
do Hołowni i Kosiniaka, 
któ rzy w kolejnych sonda-
ż ach wygrywali z Andrze-
jem Dudą . Platformie nie 
zależ y na pokonaniu PiS-u 
a jedynie na byciu pierw-
szym wrogiem PiS-u. PO 
przegrywa kolejne wybory, a 
Trzaskowski poprawia wynik 
Bronisława Komorowskiego 
z 2015 roku o 0,34 procen-
ta. Okazało się , ż e wysoka 
frekwencja i zwię kszenie 
mandatu demokratycznego 
służ y bardziej PiS-owi. Duda 
dostał dziesię ć  i pó ł miliona 
głosó w. Ż aden prezydent w 
historii Polski nie miał tak 
silnego demokratycznego 
mandatu. Co z tym zrobi? 
Czy odetnie pę powinę  łą czą -
cą  go z obozem rzą dzą cym? 
Czy dalej bę dzie zaostrzał 
kurs i antagonizował kolejne 
grupy społeczne? Czy pó jdzie 
do centrum i postara się  zbu-
dować  jaką ś  nić  porozumie-
nia z czę ś cią  opozycji? Nie 
musi już  bać  się  o reelekcję . 
Wszystko w jego rę kach, jak 
go zapamię ta historia.

Rafał Trzaskowski ró wnież  
zdobył ogromny mandat 
demokratyczny. Powinien 
zaczą ć  od nadania nazwy 
ulicy Kaczyń skiego. Po-
tem się  zabrać  za miasto. 
Warszawa ma potencjał stać  
się  naprawdę  fantastyczną  i 
kosmopolityczną  metropo-
lią . Warszawa cią gle tonie 
w chaosie przestrzennym, 
korupcji, betonozie i smogu. 
Rozumiem, ż e nie da się  
wszystkiego zrobić , ale Trza-
skowski bę dzie rzą dził stoli-
cą  najprawdopodobniej osiem 
lat. Ma wszelkie narzę dzie do 
tego, ż eby przejś ć  do historii 
nie w ten sposó b, w jaki to 
zrobiła Hanna Gronkiewicz
-Waltz.

Adam St. Trabalski

Pogarda dla emerytów 
w kampanii Trzaskowskiego

Trzaskowski wcho-
dził do wyś cigu wy-
borczego z castingu, 
któ ry urzą dziły wła-
dze Platformy

„Trzaskowski wcho-„Trzaskowski wcho-
dził do wyś cigu wy-„dził do wyś cigu wy-
borczego z castingu, „borczego z castingu, „
któ ry urzą dziły wła-

„
któ ry urzą dziły wła-
dze Platformy

„
dze Platformy
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Izba Dyscyplinarna SN idzie 
jak burza. Mimo zamrożenia 
przez TSUE codziennie kończy 
kilka spraw.

Izba Dyscyplinarna Sądu 
Najwyższego działa bardzo in-
tensywnie. We wtorek zapadły 
przed nią kolejne orzeczenia, 
część prawomocnych. Przy-
kłady?

Sędzia Marek Z., były prezes 
Sądu Okręgowego w Przemyślu, 
który miał zażądać, a potem 
wziąć 100 tys. zł łapówki w 
zamian za wydanie korzystnego 
wyroku, we wtorek prawomoc-
nie stracił immunitet. Izba Dys-
cyplinarna wydała też we wtorek 
zgodę na zatrzymanie sędziego 
Marka Z. Doszło do tego tuż po 
rozprawie przy pl. Krasińskich, 
na którą stawił się sędzia.

Śledztwo w tej sprawie prowa-

dzi Wydział Spraw Wewnętrz-
nych Prokuratury Krajowej. 
Ustalił on, że od stycznia do 
lutego 2018 r. w Jarosławiu sędzia 
Marek Z. zażądał, a następnie 
przyjął łapówkę w kwocie 100 
tys. zł w zamian za wydanie 
korzystnego wyroku dla Macieja 
M., w wyniku którego umorzony 
został przepadek blisko 2 mln zł. 
W maju 2019 r. sędzia dowiedział 
się, że w prokuraturze już toczy 
się postępowanie w jego sprawie. 
Podczas spotkań w czerwcu i 
lipcu 2019 r. namawiał osobę ze-
znającą w tej sprawie do zmiany 
zeznań, o czym dowiedziała się 
prokuratura.

I kolejna wtorkowa sprawa – 
prokuratora z Łodzi Macieja Z. 
Został postawiony w stan oskar-
żenia z powodu podejrzenia o 
popełnienie przestępstwa z art. 

286 § 1 kodeksu karnego.
Według tego przepisu „kto, w 

celu osiągnięcia korzyści mająt-
kowej, doprowadza inną osobę 
do niekorzystnego rozporzą-
dzenia własnym lub cudzym 
mieniem za pomocą wprowadze-
nia jej w błąd albo wyzyskania 
błędu, podlega karze do 8 lat 
więzienia”. Chodziło o to, że 
prokurator zaciągał liczne po-
życzki od znajomych, twierdząc, 
że pieniądze potrzebne mu są 
na leczenie córki. Pokazywał 
podrobione dokumenty. Poży-
czek nie zwracał. Okazało się, 
że córka nie jest chora.

Sąd Dyscyplinarny przy pro-
kuratorze generalnym w paź-
dzierniku 2018 r. postanowił o 
obniżeniu obwinionemu wyna-
grodzenia o 40 proc. i zawiesze-
niu go w czynnościach. Od tego 

orzeczenia obwiniony odwołał 
się do Sądu Najwyższego jako 
sądu dyscyplinarnego drugiej 
instancji. We wtorek ID SN 
utrzymała decyzję pierwszej 
instancji.

I sprawa trzecia – prokurator 
prokuratury rejonowej Andrzej 
S. został obwiniony o dwa de-
likty, które zdarzyły się w lipcu 
2018 r. Jeden polegał na tym, że 
opuścił miejsce pracy bez poda-
nia przyczyn w godzinach urzę-
dowania i nie przesłuchał trzech 
oskarżonych. Drugi, poważniej-
szy, to prowadzenie samochodu 
pod wpływem alkoholu, co jest 
naruszeniem ustawy – Prawo o 
ruchu drogowym. W pierwszej 
instancji prokuratora wydalono 
z zawodu. We wtorek ID podtrzy-
mał tę decyzję.

Agata Łukaszewicz

Sędziowie i prokuratorzy tracą immunitety i pieniądze

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

www.brudlo.com.pl

Polecamy: 
a pelargonie, surfi nie, begonie, niecierpki, fuksje 

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

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

Godziny otwarcia: pon-pt 7:00-18:00 
sb 7:00-15:00 / niedziele i święta nieczynne 
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“Astronomia” to utwór 
promujący album “Astrono-
mia poety. Baczyński” Meli 
Koteluk i zespołu Kwadro-
fonik, który ukazał się 24 
lipca 2020 z okazji 76. rocz-
nicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego. Zdjęcia do 
teledysku w reżyserii Jacka 
Tokarskiego, zrealizowano 
w Muzeum Rzeźby w Kró-
likarni, Oddziale Muzeum 
Narodowego w Warszawie.

Z okazji obchodów 76. rocz-
nicy wybuchu Powstania War-
szawskiego Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego przygoto-
wało wyjątkowe wydarzenie 
muzyczne – album „Astro-
nomia poety. Baczyński” z 
piosenkami na podstawie 
wierszy Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego, w wykonaniu 
Meli Koteluk i zespołu Kwa-
drofonik.

Wybór poezji, kompozycje i 
koncepcja muzyczna projektu 
są wspólnym dziełem Meli 
Koteluk oraz Bartka Wąsika, 
pianisty z kwartetu Kwadrofo-
nik, który jest również autorem 
aranżacji. Organizatorem wy-

darzenia i wydawcą albumu 
jest Muzeum Powstania War-
szawskiego.

Od samego początku przy-
świecała nam intencja, by 
pokazać Baczyńskiego jako 
pacyfistę i mistyka, człowieka 
zakochanego w życiu. Zdo-
łaliśmy odtworzyć czyste i 
jasne oblicze Krzysztofa oraz 
zwrócić uwagę na niezwykłą 
wrażliwość i uniwersalność 
jego twórczości. Zdaje się, że 
jego błyskotliwe spostrzeżenia 
na temat świata i ludzi wy-
nikały bardziej z wybitnego 
zmysłu obserwacji i intuicji niż 
z doświadczenia życiowego, 
które zostało tak wcześnie 
przerwane – mówią Artyści. 

Mela Koteluk – wokalistka, 
autorka tekstów i kompozy-
torka. Laureatka Fryderyków 
w kategoriach „Debiut roku”, 
„Artystka roku”, „Album roku 
– pop alternatywny” oraz 
wielu prestiżowych nagród. 
Popularność zyskała m.in. za 
sprawą świetnie przyjętego 
albumu „Spadochron”, który 
ukazał się w 2012 r. Drugi 
album „Migracje”, wydany w 
2014 r., ugruntował pozycję 

wokalistki, osiągając status 
podwójnej platynowej płyty 
i powtarzając sukces jej de-
biutanckiego krążka. Jesienią 
2018 r. ukazała się trzecia płyta 
artystki – „Migawka”, która 
została wyróżniona Frydery-
kiem 2019 w kategorii „Album 
roku – pop alternatywny”. 
Mela ma na swoim koncie setki 
koncertów w ramach festiwali 
i autorskich tras koncerto-
wych. Współpracowała m.in. 
z Czesławem Mozilem, Hanią 
Rani, Smolikiem, Danielem 
Bloomem czy Fiszem. 

Kwadrofonik – laureat Pasz-
portu „Polityki”; dzięki nie-
konwencjonalnemu instrumen-
tarium jest jedynym tego typu 
kwartetem w Polsce i jednym 
z niewielu na świecie. Zespół 
tworzą pianiści Emilia Sitarz i 
Bartek Wąsik oraz perkusiści 
Magdalena Kordylasińska-Pę-
kala i Piotr Maślanka (od 2020 
r.). Kwadrofonik ma na koncie 
liczne nagrody, w tym Grand 
Prix Festiwalu Nowa Tra-
dycja, nagrodę Europejskiej 
Unii Radiowej, zwycięstwo w 
konkursie Folkowy Fonogram 
Roku za debiutancki album 

„Folklove” oraz „Requiem 
ludowe” z udziałem Adama 
Struga. Występowali w więk-
szości krajów europejskich, w 
Azji i obu Amerykach, m.in. w 
słynnym Carnegie Hall czy w 
Filharmonii Berlińskiej. Grali 
podczas festiwali folkowych i 
muzyki współczesnej, a także 
na scenach filharmonicznych 
oraz offowych. Współpra-
cowali m.in. z Dorotą Miś-
kiewicz, Janem Komasą czy 
Arturem Rojkiem. 

„Astronomia poety. Ba-
czyński” // Mela Koteluk & 
Kwadrofonik to kolejny projekt 
muzyczny Muzeum Powstania 
Warszawskiego, które wydało 
tak znakomite albumy, jak 
„Fogg – pieśniarz Warszawy” 
w wykonaniu zespołu Mły-
narski-Masecki Jazz Came-
rata Varsoviensis, „Jestem 
przestrzeń” Moniki Borzym, 
„Historie” Andrzeja Smolika, 
Natalii Grosiak i Miuosha czy 
„Placówka ’44” w wykonaniu 
zespołu Voo Voo i ich gości.

Wydawcą płyty jest Mu-
zeum Powstania Warszaw-
skiego. 

Krzysztof Wodniczak

Mela Koteluk & Kwadrofonik - Astronomia
POZNAŃSKA METROPOLIA 

A Beiersdorf Manufacturing 
Poznań przedstawił plany roz-
budowy zakładu w Poznaniu. 
A Planowana inwestycja to ok. 
700 mln zł na rozwój infra-
struktury i innowacje. 
A Po zakończeniu rozbudowy 
zakład stanie się miejscem pra-
cy dla max 800 osób (wzrost 
o 50 proc. w stosunku do 
aktualnego zatrudnienia), a 
jego możliwości produkcyjne 
wzrosną dwukrotnie. 
A Nowa inwestycja będzie się 
ubiegać o Certyfikat LEED 
potwierdzający zrównowa-
żony wpływ na środowisko 
naturalne. 
A Rozbudowana fabryka 
Beiersdorf Manufacturing 
Polska stanie się strategicz-
nym centrum produkcyjnym 
specjalizującym się w wytwa-
rzaniu innowacji. Docelowo 
będzie tam powstawało do 400 
mln szt. wyrobów z portfolio 
Beiersdorf rocznie. 

700 mln zł to wartość in-
westycji firmy Beiersdorf 
AG w rozbudowę zakładu 
produkcyjnego w Poznaniu 
przy ul. Gnieźnieńskiej. W 
środę, 15 lipca 2020 r., pro-
jekt rozbudowy przedstawił 
dyrektor generalny Beiersdorf 
Manufacturing Poznań Igor 
Matus na spotkaniu z udziałem 
wojewody wielkopolskiego 
Łukasza Mikołajczyka i wice-
prezydenta Miasta Poznania 
Bartosza Gussa oraz dyrektora 
Biura Obsługi Inwestorów 
Katja Lozina. 

Nowy zakład Beiersdorf 
Manufacturing Polska będzie 
nowoczesną i przyjazną śro-
dowisku fabryką, nastawioną 
głównie na produkcję inno-
wacji. Dzięki rozbudowie po-
wstanie do 300 nowych miejsc 
pracy dla wykwalifikowanej 
kadry w wielu specjalnościach 
(wzrost o 50 proc. - obecnie 
pracuje tam 560 osób), a moż-
liwości produkcyjne wzrosną o 
200 proc. Po osiągnięciu peł-
nej mocy produkcyjnej zakład 
będzie produkował rocznie 
około 400 mln sztuk wyrobów 
z portfolio Beiersdorf. 

- Projekt rozbudowy naszej 
fabryki jest ważną częścią 
planu modernizacji Grupy 
Beiersdorf i przygotowania 

centrów produkcyjnych na 
przyszłe potrzeby. Będzie to 
bardzo nowoczesny zakład o 
strategicznym znaczeniu w 
Grupie, w którym będą po-
wstawały przyszłe innowacje 
i produkty wysokomarżowe z 
portfolio Beiersdorf. Decyzja 
o rozbudowie naszej fabryki 
to także wyraz uznania dla 
fachowości i ogromnego za-
angażowania pracowników 
BMP w rozwój naszej firmy, 
ale również efekt przyjaznej 
dla inwestycji polityki miasta 
i regionu – mówi dyrektor 
generalny BMP Igor Matus.

W ramach projektu rozbudo-
wy na terenie zakładu przy ul. 
Gnieźnieńskiej powstaną nowe 
hale produkcyjne, nowoczesne 
budynki techniczne, magazyn 
wysokiego składowania oraz 
budynki biurowe. Powstanie 
również nowy parking dla 
pracowników, zlokalizowa-
ny po drugiej stronie ulicy 
Gnieźnieńskiej, naprzeciwko 
zakładu. 

- Rozbudowa fabryki to 
dowód na to, że Nivea dobrze 
czuje się w naszym wojewódz-
twie, docenia wykfalifikowaną 
kadrę i przyjazną atmosferę 
inwestycyjną. Wielkopolska 
zawsze słynęła z pracowito-
ści i dobrze zorganizowanej 
pracy, a rozbudowa zakładu 
jest tego efektem. Jestem pod 
wielkim wrażeniem projektu, 
który jest nie tylko wsparciem 
dla lokalnej gospodarki, ale 
przede wszystkim realizuje 
zadania związane z dbałością 
o środowisko naturalne – mówi 
wojewoda wielkopolski Łu-
kasz Mikołajczyk. 

Zgodnie z przyjętą przez 

firmę Beiersdorf AG strategią 
zrównoważonego rozwoju, 
przyjazna środowisku inwesty-
cja będzie ubiegać się o Certy-
fikat LEED (system oceny pod 
względem energooszczędności 
i wpływu na środowisko natu-
ralne). Budynki zaprojektowa-
ne są zgodnie ze standardami 
zrównoważonej architektury, 
będą energooszczędne, a do 
ich budowy zostaną wykorzy-
stane materiały ekologiczne. 
Częścią inwestycji będzie 
również nowa biologiczna 
oczyszczalnia ścieków. 

Obecnie trwają prace przy-
gotowawcze oraz uzyskiwanie 
niezbędnych pozwoleń i de-
cyzji środowiskowych. Prace 
budowlane mają się rozpocząć 
w pierwszej połowie 2021 r. 
Zgodnie z planem zakończenie 
budowy i osiągnięcie pełnej 
mocy produkcyjnej przewi-
dziane jest na koniec roku 
2022. Rozbudowany zakład 
będzie zaopatrywał rynki 
Beiersdorf w całej Europie, 
Ameryce Łacińskiej, Azji i 
Afryce.

Spotkanie podsumował wi-
ceprezydent Bartosz Guss sło-
wami: - Cieszą nas dynamicz-
ne plany rozwoju Beiersdorf 
w Poznaniu jako trzeciej co 
do wielkości fabryki w Euro-
pie produkującej kosmetyki 
marki NIVEA czy Eucerin.  
Stanowią doskonały przykład 
potencjału gospodarczego 
Miasta i całego regionu. Szcze-
gólnie cieszy podkreślanie 
przez Inwestora bardzo dobrej 
współpracy z miastem Poznań 
oraz wysokich kwalifikacji 
zatrudnionych pracowników.

Katarzyna Singh

Wojewoda poznał plany 
firmy Beiersdorf AG

PiS pokazał seniorom figę z 
makiem i odrzucił w Sejmie 
poprawki Koalicji Obywa-
telskiej do ustawy o Pol-
skim Bonie Turystycznym 
– powiedział na konferencji 
prasowej w Senacie 17 lipca 
br. senator Koalicji Oby-
watelskiej Adam Szejnfeld. 
Najważniejszą z nich była 
poprawka rozszerzająca 
zakres działania bonu na 
emerytów i rencistów. 

Pozostałe równie ważne zmia-
ny dotyczyły rozszerzenia ilo-
ści firm turystycznych, które 
mogłyby sprzedawać swoje 
usługi turystyczne w zamian 
za bon turystyczny, włączenia 
obowiązku stosowania Prawa 
zamówień publicznych przez 
Polską Organizację Tury-
styki i Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych oraz obniżenia 
kosztów realizacji bonów 
przez ZUS.   

Na konferencji prasowej 
senatorowie Adam Szejnfeld 
i Artur Dunin podkreślali, że  
Senat, w przeciwieństwie do 
Sejmu, przyjął wiele ważnych 
i potrzebnych poprawek zło-
żonych m.in. przez obu sena-
torów Koalicji Obywatelskiej 
do projektu ustawy o Polskim 
Bonie Turystycznym.   

W poprawkach tych, była 
mowa przede wszystkim o roz-
szerzeniu bonu na emerytów i 
rencistów – informuje senator 
Adam Szejnfeld. Inną, rów-
nie ważną poprawką złożoną 
przez nas było przywrócenie 
działania Prawa zamówień pu-
blicznych w stosunku do zadań 
POT i ZUS. Wnosiliśmy też o 
rozszerzanie kręgu firm, które 
w zamian za bon turystyczny 
mogłyby świadczyć swoje 
usługi – mówił senator Adam 
Szejnfeld.

Celem bonu turystycznego 
jest wsparcie polskich rodzin 
oraz branży turystycznej, która 
szczególnie ucierpiała z powo-
du koronawirusa. Nowe prze-
pisy przewidują świadczenie w 
formie bonu turystycznego 
w wysokości 500 zł dla osób 
pobierających świadczenie 
wychowawcze 500 plus oraz 
dla dzieci umieszczonych w 
rodzinnej lub instytucjonalnej 

pieczy zastępczej. W przypad-
ku dzieci niepełnosprawnych 
świadczenie będzie dwa razy 
wyższe - 1000 zł. Bon nie bę-
dzie miał formy gotówkowej. 
Będzie miał formę elektro-
niczną, a sfinansować nim 
będzie można jedynie usługi 
hotelarskie oraz imprezy tu-
rystyczne w kraju. 

Nie będzie można zatem za 
bon samodzielnie kupować 
innych usług turystycznych, 
na przykład biletów na rejs 
statkiem wycieczkowym po 
morzu, rzece czy jeziorze. Nie 
będzie można nim zapłacić 
za bilety wstępu, na przykład 
do muzeum, czy teatru, albo 
opłacić usługi przewodnika 
turystycznego. Ten stan kry-
tykowali senatorzy Kolacji 
Obywatelskiej. 

PiS wcześniej, w Senacie, w 
trakcie kampanii wyborczej, 
w głosowaniu nad bonem 
turystycznym dla emerytów i 
rencistów się wstrzymał. Nie 
mieli odwagi jawnie powie-
dzieć, że seniorom nie dadzą 
pieniędzy na wypoczynek. 
Dzisiaj jest już inaczej. Jest 
już po wyborach. PiS nie 
musi obawiać się o wynik, nie 
musi schlebiać, nie musi się 
podobać. Nic nie musi. Dla-
tego od początku było jasne, 
że jeśli ta ustawa miałaby być 
instrumentem szczerej chęci 
wsparcia ludzi w Polsce, to 
PiS uchwaliłby ją w Sejmie, 
z poprawkami Senatu lub 
bez, ale natychmiast, tak, jak 
każdą inną, ale jeśli miała 
być tylko wyborczą ustawką, 
to poczekają z odrzuceniem 

propozycji senackich aż do 
zakończenia kampanii. No i… 
okazało się! Poczekali aż dwa 
tygodnie. Jak nigdy wcześniej! 
Odpowiedź zatem jest jasna, to 
ustawa wyborcza - podkreśla 
Adam Szejnfeld.

W ocenie senatora Artura 
Dunina dzięki poprawce Sena-
tu emeryci i renciści mogliby 
wyjechać na wakacje ze swo-
imi wnuczkami, a w związku z 
odrzuceniem poprawki Senatu 
przez Sejm – jak to określił 
– zobaczyli figę. „Dla osób, 
które trzydzieści, czterdzieści 
lat ciężko pracowały, a teraz 
otrzymują skromną emeryturę 
czy rentę, byłoby to swoiste 
zadośćuczynienie i szansa na 
wyjechanie na wakacje” – za-
uważył senator Dunin. 

Przypomnijmy, Koalicja 
Obywatelska wniosła w Sena-
cie wiele poprawek do ustawy 
o Polskim Bonie Turystycz-
nym. Najważniejsze z nich to: 

1. Rozszerzenie zakresu 
działania bonu na emerytów 
i rencistów. 

2. Rozszerzenie ustawy o 
„usługi turystyczne” (ustawa 
ich nie przewiduje) po to, aby 
większa liczba firm mogła 
świadczyć swoje usługi w za-
mian za bon turystyczny.

3. Włączenie obowiązku 
stosowania Prawa zamówień 
publicznych przez Polską 
Organizację Turystyki oraz 
Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych.

4. Obniżenie o połowę kosz-
tów realizacji bonów przez 
ZUS.

Anna Karmowska

Propozycje Koalicji 
Obywatelskiej dla seniorów 

Albumu, który dotarł na 
szczyt listy sprzedaży, roz-
szedł się na całym świecie 
w nakładzie 13 milionów 
egzemplarzy

 
Z „Parachutes” po-
chodzi pierwszy duży 
hit Coldplay, czyli 
„Yellow”, dzięki któ-
remu grupa zdobyła 
światowy rozgłos. 
Na albumie znala-
zły się także utwory 
„Shiver”, „Trouble” 
i „Don’t Panic”. Aby 
uczcić 20. rocznicę 
„Parachutes”, tele-
dyski do wszystkich 
czterech singli zo-
stały poprawione do 
jakości HD.

W 2001 roku, po 
wydaniu „Parachutes”, zespół 
otrzymał pięć nominacji 
BRIT, zdobywając statuetki 
w kategoriach Najlepszy bry-
tyjski album oraz Najlepsza 
brytyjska grupa. Łącznie ze-
spół otrzymał trzy nagrody w 
kategorii albumowej i cztery 

jako najlepszy zespół, nie 
wspominając o wielu innych 
wyróżnieniach.  

Magazyn „Rolling Stone” 
określił „Parachutes” jako 

„dzieło prawdziwej tran-
scendencji”, z kolei „Melody 
Maker” pisał o „arcydzie-
le”. - To niewiarygodne, że 
to debiutancka płyta - nie 
mógł się nadziwić recenzent 
„NME”.

K.W.

Coldplay świętuje 20-lecie 
albumu „Parachutes”
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Rozbita międzynarodowa 
grupa przestępcza wyłu-
dzająca podatek VAT w 
obrocie elektroniką na 
gigantyczną skalę. Nawet 
1,3 miliarda złotych szkody 
Skarbu Państwa. Zatrzy-
mano 8 osób, przeszukano 
ponad 40 lokalizacji.

Funkcjonariusze białostockiej 
Delegatury Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego zatrzy-
mali na terenie województw 
lubuskiego oraz mazowiec-
kiego 8 osób. Wśród nich 
znaleźli się obywatele Polski 
oraz Ukrainy, którzy działali 
w ramach zorganizowanej 
grupy przestępczej. Czynno-
ści, w których brało udział 
ponad 120 funkcjonariuszy 
CBA, polegały na jednocze-
snym przeszukaniu ponad 
40 lokalizacji związanych z 
zatrzymanymi osobami na te-
renie województw lubuskiego, 
wielkopolskiego, pomorskiego 
i mazowieckiego. Zatrzymani 
w Prokuraturze Regionalnej w 
Warszawie usłyszeli zarzuty 
m.in. udziału w zorganizowa-
nej grupie przestępczej oraz 
fałszowania lub używaniem 

faktur wystawionych na kwoty 
wielkich rozmiarów.

Śledczy ustalili strukturę i 
schemat działania międzyna-
rodowej grupy przestępczej, 
która w latach 2012 - 2018 
mogła doprowadzić do wy-
łudzenia w podatku VAT 1.3 
miliarda złotych. W jej skład 
wchodzili zarówno obywatele 
Polski, jak i obcokrajowcy, 
m.in. obywatele Danii, Rumu-
nii, Ukrainy, Białorusi, Bułga-
rii, Rosji, Wielkiej Brytanii, 
Łotwy, Chin, Malezji. Funk-
cjonariusze CBA w ramach 
współpracy międzynarodowej 
oraz w kooperacji z partnera-
mi zagranicznymi realizują 
czynności mające na celu 
ustalenie wszystkich członków 
grupy przestępczej, ich roli w 
przestępczym procederze, a 
także końcowych kierunków 
przepływów środków finan-
sowych.

Ustalenia śledczych wska-
zują, że grupa działając w 
ramach tzw. „schematów 
karuzelowych” popełniała 
przestępstwa skarbowe ukie-
runkowane w szczególności 
na wyłudzenie nienależnego 
zwrotu podatku VAT z tytułu 

fikcyjnego obrotu sprzętem 
elektronicznym lub też zani-
żenie wysokości należności 
podatkowych. Grupa prowa-
dziła także proceder prania 
brudnych pieniędzy.

Obecnie w zainteresowaniu 
zespołu śledczego znajduje się 
ponad 1000 firm zarówno pol-
skich i zagranicznych, zaś akta 
prowadzonego postępowania 
przygotowawczego liczą już 
ponad 1 700 tomów. Dotych-
czas we wszystkich wątkach 
przedstawiono zarzuty 26 
podejrzanym, zabezpieczono 
mienie o wartości blisko 150 
mln zł.

Z uwagi na wielowątkowość 
sprawy i jej obszerność, śledz-
two prowadzone jest wspólnie 
przez Prokuraturę Regionalną 
w Warszawie oraz  funkcjona-
riuszy białostockiej delegatury 
CBA, stołecznego CBŚP, a 
także Urzędu Celno-Skarbo-
wego w Warszawie. Każda ze 
służb prowadzi wątki śledz-
twa w ramach ujawnionych 
,,łańcuchów” podatkowych, 
aby skutecznie doprowadzić 
do rozliczenia procesowego 
wszystkich osób zaangażowa-
nych w ten proceder.

Agenci CBA z Białego-
stoku zatrzymali 2 osoby 
związane z działalnością 
grupy kapitałowej, w skład 
której wchodzą m.in. spółki 
z branży biopaliw oraz 
spirytusowej.

To kolejna realizacja w śledz-
twie dotyczącym powstania 
szkody po stronie grupy kapi-
tałowej poprzez wyprowadze-
nie składników majątkowych, 
w tym mienia ruchomego, 
nieruchomości, papierów war-
tościowych oraz praw ma-
jątkowych wielkiej wartości. 
Wstępne szacunki wskazują 
na powstanie w związku z 
tym procederem co najmniej 

96 milionów złotych szkody.
Wśród zatrzymanych osób 

ponownie znalazł się Prezes 
Zarządu całej grupy kapitało-
wej. Do pierwszego zatrzyma-
nia doszło w sierpniu ubiegłe-
go roku, o czym informowano 
w odrębnym komunikacie. 
Mężczyzna wówczas usłyszał 
zarzuty kierowania zorgani-
zowaną grupą przestępczą 
oraz nadużycia udzielonych 
uprawnień, a przez to wy-
rządzenia szkody wielkich 
rozmiarów w majątku polskiej 
grupy kapitałowej. Decyzją 
sądu zastosowano tymczasowe 
aresztowanie, które w marcu 
br. zmieniono na poręczenie 
majątkowe w kwocie 3 mln 

złotych oraz zakaz kontakto-
wania się z pracownikami gru-
py kapitałowej. Obecnie usły-
szy zarzuty m.in. nakłaniania 
do niszczenia dokumentów i 
posługiwania się fałszywymi 
dokumentami.

Drugą z zatrzymanych osób 
jest kobieta zasiadająca m.in. 
w radach nadzorczych dwóch 
spółek wchodzących w skład 
grupy kapitałowej. Zatrzyma-
na usłyszy zarzuty dotyczące 
udziału w zorganizowanej 
grupie przestępczej, a także 
posługiwania się fałszywymi 
dokumentami.

Funkcjonariusze CBA prze-
szukają adresy związane z 
zatrzymanymi.

Warszawscy funkcjonariusze 
CBA ujawnili zmowę prze-
targową przy organizowaniu 
przetargu przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i 
Autostrad na usługi napraw 
gwarancyjnych sprzętu infor-
matycznego.

Cała dokumentacja i do-
wody wskazują, że w ra-
mach prowadzonych prze-
targów, pomiędzy osobami 
reprezentującymi GDDKiA 
odpowiedzialnymi za ich 

przeprowadzenie, a przedsta-
wicielem międzynarodowej 
firmy dochodziło do zmo-
wy przetargowej polegającej 
na wcześniejszym ustaleniu 
sposobu przeprowadzenia 
przetargu, tak, aby wyłonić 
tylko jednego z wykonawców.

Zarzuty zmowy przetar-
gowej oraz przekroczenia 
uprawnień w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej usłyszało 
dwóch pracowników General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad z Warszawy oraz 
pracownik międzynarodowej 
firmy, który jest wykonawcą 
zamówionej usługi w ramach 
przetargu.

Agenci CBA przeszukali 
miejsca zamieszkania i pracy 
zatrzymanych osób.

Śledztwo prowadzone jest 
przez Delegaturę Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego w 
Warszawie pod nadzorem 
Prokuratury Okręgowej War-
szawa – Praga.

Funkcjonariusze CBA z De-
legatury w Gdańsku zatrzy-
mali trzy osoby podejrzane 
o korupcję oraz działanie 
w ramach zorganizowanej 
grupy przestępczej. Wśród 
zatrzymanych są: Sławomir 
N. – były poseł na Sejm RP, 
były Minister Transportu i 
były Szef Państwowej Służby 

Dróg Samochodowych Ukra-
iny – Ukravtodor, Dariusz 
Z. – były dowódca JW 2305 
„GROM” i Jacek P. gdański 
przedsiębiorca.

Zatrzymani zostaną dopro-
wadzeni do prokuratury, gdzie 
usłyszą zarzuty. Śledztwo 
dotyczy podejrzenia działań 
korupcyjnych oraz udziału w 

zorganizowanej grupie prze-
stępczej.

Śledztwo prowadzone jest 
jednocześnie przez Central-
ne Biuro Antykorupcyjne i 
Prokuraturę Okręgową w 
Warszawie a także Specjalną 
Prokuraturę Antykorupcyjną 
w Kijowie oraz Narodowe An-
tykorupcyjne Biuro Ukrainy.  

Pięć osób, które wyłudziły 
ponad 15 mln zł z funduszy 
unijnych zatrzymanych 
przez CBA. Funkcjona-
riusze udaremnili także wy-
łudzenie kolejnych ponad 
5 mln zł. To nowe śledztwo 
prowadzone przez Biuro.

Funkcjonariusze Delegatury 
CBA w Białymstoku zatrzy-
mali pięć osób działających 
w ramach zorganizowanej 
grupy przestępczej wyłudza-
jącej fundusze europejskie. 
Czynności zostały przeprowa-
dzone na terenie województw: 
warmińsko-mazurskiego, ślą-
skiego, wielkopolskiego oraz 
małopolskiego. Jednocześnie 
przeszukano sześć lokalizacji 
związanych z zatrzymanymi 

osobami.
Zatrzymane osoby to człon-

kowie zorganizowanej grupy 
przestępczej, którzy działa-
jąc w zaplanowany sposób 
wyłudzali środki publiczne 
przeznaczone na realizację 
projektów badawczo-rozwo-
jowych. Środki przeznaczone 
na dofinansowanie pochodziły 
z budżetu Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego.

Wszystko wskazuje na to, iż 
działania przestępcze polegały 
na składaniu w instytucjach 
pośredniczących w rozdyspo-
nowaniu środków unijnych, 
poświadczających nieprawdę 
wniosków o dofinansowanie. 
W składanych dokumentach 
zawyżano wartości realizowa-

nych projektów rozwojowych, 
w szczególności poprzez za-
wyżanie wartości zakupionych 
maszyn.

W toku prowadzonych czyn-
ności ustalono, iż w ten sposób 
wyłudzono kwotę ponad 15 
mln zł, przy czym działania 
CBA i prokuratury udaremniły 
wyłudzenie dalszych ponad 5 
mln zł.

Zatrzymane osoby zostaną 
przewiezione do siedziby Pod-
laskiego Wydziału Zamiejsco-
wego Prokuratury Krajowej w 
Białymstoku, gdzie zostaną im 
przedstawione zarzuty udzia-
łu w zorganizowanej grupie 
przestępczej oraz wyłudzenia 
środków publicznych.

Są to pierwsze zatrzymania 
w tej sprawie.

Dwie osoby podejrzewane 
o stworzenie piramidy 
finansowej zatrzymane 
przez agentów CBA. W 
wyniku ich działania, we-
dług wstępnych szacunków, 
blisko 1000 osób miało 
stracić około 250 mln zł.

Funkcjonariusze poznańskiej 
delegatury Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego prowadzą 
wspólnie z Prokuraturą Re-
gionalną w Poznaniu śledz-
two dotyczące zbudowania 
i zarządzania tzw. piramidą 
finansową w latach 2018-
2020. Czynności w tej sprawie 
prowadził także Urząd Komi-
sji Nadzoru Finansowego, któ-
rego ustalenia były wsparciem 
dla organów ścigania.

W związku z tą sprawą 
agenci CBA zatrzymali w 
Warszawie dwie osoby, preze-
sów zarządu jednej ze stołecz-
nych spółek odpowiedzialnych 
za powstanie i zarządzanie 

piramidą finansową.  Jest to 
pierwsza realizacja Biura w 
tej sprawie.

Prowadzone przez funk-
cjonariuszy CBA śledztwo 
ujawniło, że spółka ofero-
wała klientom inwestycje 
na rynku nieruchomości w 
formie obligacji oraz sprzedaż 
udziałów w spółkach. Na pod-
stawie uzyskanych informacji 
ustalono, że do końca 2019 
roku wyemitowano w ramach 
wskazanych spółek obligacje 
na kwotę nie mniejszą niż 531 
milionów złotych. Na podsta-
wie ustaleń funkcjonariuszy 
CBA stwierdzono, że znaczna 
część środków finansowych 
została przeznaczona na inne 
cele niż te, które zostały 
wskazane w warunkach emisji 
obligacji.

Mimo dynamicznie po-
garszającej się sytuacji fi-
nansowej spółek celowych, 
osoby odpowiedzialne za 
prowadzenie spraw spół-

ek kontynuowały zbywanie 
udziałów i obligacji klientom, 
mając świadomość ryzyka 
braku możliwości wypłaty 
zainwestowanego przez ob-
ligatariuszy i udziałowców 
kapitału oraz wynikających 
z niego odsetek. Ustalono 
także, że osoby uprawnione 
do reprezentacji spółek do-
konywały nielegalnych trans-
ferów środków pieniężnych, 
uniemożliwiając spółkom 
zaspokojenie roszczeń wie-
rzycieli i doprowadzając je do 
niewypłacalności. 

Agenci CBA przeszukali 
także miejsca zamieszkania 
zatrzymanych, prowadzenia 
działalności gospodarczych, 
celem zabezpieczenia do-
kumentacji, przedmiotów 
mogących stanowić dowód 
w sprawie oraz składników 
majątkowych.

Sprawa ma charakter roz-
wojowy.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

CBA zatrzymało dwie oso-
by, które wyłudziły ponad 
1 mln zł unijnego dofinan-
sowania. Środki wypłacił 
małopolski oddział Agencji 
Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa.

Funkcjonariusze krakowskiej 
delegatury Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego zatrzymali 
dwie osoby z kierownictwa 
nieistniejącej już Beskidzkiej 
Grupy Producentów Owoców i 
Warzyw. Czynności związane 
są ze śledztwem dotyczącym 
uzyskania od małopolskiej 
Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa środ-
ków przeznaczonych na pomoc 

finansową poprzez przedsta-
wienie nierzetelnych doku-
mentów finansowych.

Zatrzymany przez agen-
tów CBA prezes i członek 
zarządu spółki usłyszeli w 
Prokuraturze Okręgowej w 
Krakowie szereg zarzutów. 
Wszystko wskazuje na to, że 
działając w porozumieniu, 
w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej, poświadczali 
nieprawdę w dokumentach 
przedkładanych w ARiMR. 
W wyniku tych dzia łań 
uzyskali ponad 1 mln zł 
nienależnego dofinansowa-
nia na utworzenie grupy i 
prowadzenie działalności 
administracyjnej. Ponadto 

według ustaleń śledczych na 
podstawie poświadczających 
nieprawdę dokumentów usi-
łowali wyłudzić od jednej z 
firm ubezpieczeniowych od-
szkodowanie przekraczające 
1.5 mln zł. Ustalenia śled-
czych wskazują ponadto na 
nieprawidłowe sporządzanie 
deklaracji podatkowych oraz 
wystawianie faktur VAT nie 
odzwierciedlających faktycz-
nych zdarzeń gospodarczych 
i wprowadzanie w błąd or-
ganów skarbowych. Przedsta-
wione zatrzymanym zarzuty 
obejmują lata 2010-2013.

Prokurator zastosował wo-
bec nich wolnościowe środki 
zapobiegawcze.

Wyłudzili 1.3 mld VAT 96 mln zł. szkody

Ustawianie przetargów w GDDKiA

Były minister transportu zatrzymany

CBA zapobiegło wyłudzeniu 
funduszy unijnych

Oszukali blisko tysiąc osób 
na miliony złotych

Wyłudzali dofinansowania z ARiMR

CBA zatrzymało kolejne sześć 
osób w związku z wprowadza-
niem do obrotu poświadczają-
cych nieprawdę faktur VAT. 
Łącznie w sprawie jest już 21 
podejrzanych.

Funkcjonariusze katowic-
kiej delegatury Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego za-
trzymali sześciu mieszkańców 
województwa śląskiego. Czyn-

ności związane są z postę-
powaniem dotyczącym dzia-
łania zorganizowanej grupy 
przestępczej wprowadzającej 
do obrotu poświadczające nie-
prawdę faktury VAT. Według 
ustaleń śledczych wartość 
fikcyjnych faktur ujawnionych 
na obecnym etapie śledztwa 
wynosi ponad 26 mln złotych. 
Proceder miał miejsce w latach 

2018 – 2019.
Zatrzymani zostaną do-

prowadzeni do Prokuratury 
Okręgowej w Krakowie, gdzie 
usłyszą zarzuty posłużenia się 
fikcyjnymi fakturami na łącz-
ną kwotę niemal 2,5 miliona 
złotych.

Do tej pory łącznie zatrzy-
mano 21 osób. Śledztwo ma 
charakter rozwojowy. 

Fikcyjne faktury VAT na 2,5 mln. zł
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Jestem poza polityką,dokonu-
ję wyborów jako wolny czło-
wiek i staram się , by emocje 
były na dalszym planie to 
dotyczy również wyborów 
na Prezydenta Polski. Jednak 
kilka dni przed drugą turą 
znalazłam w sobie odwagę i 
napisałam na portalu społecz-
nościowym, że „ Pan Rafał 
Trzaskowski był kandydatem 
na którego nie zagłosowa-
łabym w pierwszej turze i 
nie zrobię tego również w 
drugiej”.

Dokładnie tak brzmi ten 
wpis. Wielu moim znajomym 
nie spodobało się to co napi-
sałam. Co wydarzyło sie póź-
niej? Oto kilka z wypowiedzi 
: „ Kochana zrozumiałabym 
gdyby Twój post dotyczył 
Dudy ale Trzaskowskiego!?! 
POWAŻNIE?! Ty taka mądra 
kobieta woli zagłosować na 
najgorsze menty i złodzeji?!

Wolisz dalej być mamiona i 
ograniczana? Przykro..” lub 
„Czy naprawdę wolisz bez-
prawie i sądy zależne od par-
tii? Czy nie boisz się o wol-
ność kobiet i ich możliwość o 
stanowieniu o samych sobie? 
Odpowiada Ci to że teraz 
PIS rozdaje kasę a potem my 
wszyscy a zwłaszcza nasze 
dzieci będa spłacać te długi? 
Może i żaden z kandydatów 
nie jest idealny ale przynaj-
mniej z Trzaskowskim mamy 
szanse na porządek, bezpie-
czeństwo i realny wpływ na 
swoje życie bez strachu że 
PIS nas zamknie gdy powiesz 

złe słowo na pana Prezesa lub 
ośmielisz się myśleć i nie być 
tak perfidnie sterowanym” 
lub „ Żałuj, Rafała jakość 
obroni się sama”

Nie żałuję mojego wyboru. 
Mój zdrowy rozsądek jednak 
nie może pogodzić się z 
obecną sytuacją, gdyż nigdy 
wcześniej nie spotkałam się z 
tak ogromnym upokarzaniem 
człowieka przez człowieka. 

Nigdy nie obraziłam i nie 
obraziłabym żadnego z kan-
dydatów na urząd Prezydenta 
Polski i oczywiście, że nie 
chodzi o jedno słowo jak to 
znajoma napisała „szczęśli-
wy”, to nie jedyny a już na 
pewno nie główny argument 
dlaczego nie zagłosowałam 
na Rafała Trzaskowskiego. 
Cieszę się, że ta sama znajo-
ma napisała jedną ważną in-
formację, że „może i żaden z 
kandydatów nie jest idealny”. 
Bo i nikt z nas taki nie jest. 
Jednak z mojej perspektywy 
wygląda to trochę inaczej. 
Głosowałam na Prezyden-
ta A. Dudę, gdyż oceniam 
sytuację po tym jak obecnie 
żyje mi się w Polsce i jak 
rząd Polski traktuje rodzinę. 
Jestem matką czwórki dzieci.

Zawsze pracowałam zawodo-
wo, trenowałam, ukończyłam 
studia i nigdy nie oczekiwa-
łam od nikogo żadnej pomo-
cy finansowej. Obecnie , gdy 
na świecie pojawiło się moje 
czwarte dziecko, moja ro-
dzina została nazwana przez 

polityków i sympatyków PO 
„patologią”. Jak poczułyby 
się inne kobiety matki na 
moim miejscu? Dwójka mo-
ich najstarszych dzieci jest po 
studiach wyższych i pracują 
zawodowo, trzecie dziecko 
będąc jeszcze uczniem tech-
nikum zostało żołnierzem 
Wojsk Terytorialnych i zdaje 
na studia. Obecnie dostaję 
500+ na moje najmłodsze 
dziecko i w sumie mogłabym 
być zła, że tylko na jedno 
dziecko?

Rozumiem ten program 
i jestem wdzięczna, że 
wiele rodzin takich jak moja 
„patologicznych” ma trochę 
lżej niż ja miałam. Wycho-

wanie jednego dziecka do 
wieku, gdy idzie na studia 
to na prawdę dużo. Jestem 
świadoma skąd pochodzą 
środki na 500+, 300+ i 13-tki 
dla emerytów. Wreszcie Ci, 
którzy naprawdę okradali 
Was moich znajomych, mnie 
i innych muszą zwrócić 
przywłaszczone pieniądze. 
Wreszcie jakiś rząd rozlicza 
się z mafiami vatowskimi. 
Nie uważam tego za rozdaw-
nictwo, a jedynie wsparcie 
dla rodzin wielodzietnych. 
Tym którzy tego nie rozumie-

ją przeszkadza najbardziej, 
ale może gdyby mieli własne 
rodziny... Nie chce się roz-
wodzić na wszystkie sprawy, 
które poruszyli moi znajomi 
na portalu, ale na każdy mam 
argument, który przemawia 
za A.D. Nie zagłosowałam 
na kandydata PO i nie żałuję. 
Taka dygresja, gdy był w 
Polsce kryzys i premierem 
był pan D. Tusk, to poprosił 
polaków, żeby mu wskazali 
miejsce, gdzie są pieniądze, 
a On tam pojedzie i osobiście 
wykopie. Wyobraźmy sobie 
taką sytuację teraz podczas 
pandemii.

Uważam, że rząd Polski (nie 
PiS) stanął na wysokości 

zadania. Jestem przekonana, 
że gdyby u władzy było PO 
to nasz kraj byłby w bardzo 
trudnej sytuacji. Wielu moich 
znajomych otrzymało wspar-
cie finansowe, byli zwolnieni 
z ZUS, odroczono im spłaty 
leasingów, dostali pożyczki 
bezzwrotne, dofinansowa-
nia z ZUS-u, nie musieli 
zwalniać pracowników. 
Zagłosowałam na Prezy-
denta A. Dudę bo On jako 
pierwszy dotrzymał wielu 
obietnic i dam mu szansę by 
nadal spełniał kolejne. Gdyby 

wygrał pan R.T. to z pokorą 
przyjęłabym jego stanowisko 
a czas pokazałby czy mogła-
bym równie dużo dobrego o 
nim napisać. Podoba mi sie 
Polska wktórej żyję i realnie 
patrząc na moich znajomych 
mam wrażenie, że i równiez 
im niczego nie brakuje, mają 
pracę, biznesy, kilka razy do 
roku wczasy . Jednak z ko-
mentarzy na portalu wygląda 
to jakby ostatnie 5 lat było 
dla nich jakąś zmorą, totalna 
klapą. Pytam się, dlaczego 
nie podoba wam sie Polska w 
której żyjemy?

Polska to piękny kraj , który 
wspaniale się rozwija, tym-
czasem ludzie zewsząd ataku-
ją Rząd polski i Prezydenta, 
który robi ogrom dobra dla 
Nas i naszych rodzin. Mam 
48 lat i pamiętam poprzednie 
prezydentury, to nie były 
łatwe czasy w walce o Wol-
ność i dobro Polski. Jednak 
dzisiejszy brak poszanowania 
dla obecnego Prezydenta i 
obywateli, którzy na niego 
głosowali zwala z nóg. To co 
dziwnego rzuciło mi się w 
oczy podczas wieczoru wy-
borczego to symbol polskiej 
flagi a raczej jej brak u zda-
wałoby się kulturalnego kan-
dydata na Prezydenta Polski 
Rafała Trzaskowskiego. Czy 
barwy biało czerwonej naszej 
polskiej flagi nie prezentowa-
ły się przepięknie w sztabie 
wyborczym Andrzeja Dudy? 
Dla mnie osobiście tak.

Mam jeszcze jedną dygresję, 

dotyczy bezpośrednio nasze-
go powiatu. Przed drugą turą 
głosowania na Prezydenta 
Polski do Nowego Tomyśla 
przyjechała Pani Marszałek 
Sejmu Elżbieta Witek. Z 
przyjemnością udałam się z 
rodziną na to spotkanie, bo 
uważałam to za mój patrio-
tyczny obowiązek. Uczestni-
czyło w nim wielu zaintereso-
wanych jak również przed-
stawiciele władz powiatu Pan 
Starosta Andrzej Wilkoński 
i Pani przewodnicząca Rady 
Powiatu Renata Gruszka. 
Niestety zabrakło Pana Bur-
mistrza Włodzimierza Hibne-
ra, z władz miasta i gminy 
pojawił się tylko przewod-
niczący Rady Miasta Marek 
Ratajczak. Kilka dni później 
odwiedził nas Premier Polski 
Mateusz Morawiecki. Na tym 
spotkaniu również byłam 
z dziećmi, lecz tym razem 
zabrakło władz miasta i 
powiatu. Oba te spotkania 
były potrzebne dla nas zwy-
kłych obywateli, odbyły się 
w bardzo miłej i serdecznej 
atmosferze. Wzruszyłam się 
widokiem dziadków, którzy 
byli z wnukami, rodziców z 
małymi dziećmi w wózkach. 
Prawie każdy miał polską 
flagę w dłoni. Przykro mi i 
żal, że tak ważni przedstawi-
ciele naszego miasta nie byli 
w tych dniach razem ze swo-
imi ludźmi ,ludźmi którzy 
jakiś czas temu zaufali im i to 
właśnie na nich zagłosowali. 
Jak to mówi mój 4 letni syn 
„żeby było miło”.

Matka Polka

Hejterzy na facebooku posuwają się do dużych świństw
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W czerwcu odbyło się 
pierwsze posiedzenie online 
Komisji COTER Europej-
skiego Komitetu Regionów, 
w którym wziął udział 
Marek Woźniak, Marszałek 
Województwa Wielkopol-
skiego. 

Spotkanie poświęcone było 
doświadczeniom europejskich 
samorządów w walce ze skut-
kami pandemii wywołanej CO-
VID-19 oraz jej wpływowi na 
politykę spójności i wieloletnie 
ramy finansowe. Drugim waż-
nym punktem był ogłoszony 
przez Komisję Europejską w 
dniu 27 maja kompleksowy 
pakiet dotyczący planu odbu-
dowy. Gościem posiedzenia 
był Marc Lemaître, dyrektor 
generalny Dyrekcji Komisji 
Europejskiej ds. Polityki regio-
nalnej i miejskiej.

„Najbardziej inteligentna 
opcja jest najbardziej bezpiecz-
na. Wszystkie osoby odpowie-
dzialne za korzystanie z planu 
ożywienia muszą przełożyć 
go na rzeczywistość obywate-
li” – tak rozpoczął dyskusję z 
europejskimi samorządowcami 
Marc Lemaître, dyrektor gene-
ralny Dyrekcji Komisji Euro-
pejskiej ds. Polityki regionalnej 
i miejskiej. Przedstawiając pro-
pozycję Komisji Europejskiej 
dotyczącą planu odbudowy 
zwrócił uwagę na wagę zrozu-
mienia filozofii, która towarzy-
szyła jej tworzeniu. Nowy plan 
został zatytułowany: „Naprawa 
i przygotowanie na następną 
generację”. Naprawa jest nie-
zbędna, a zakłócenia, które 
zostały zidentyfikowane, po-
kazały, że istnieje asymetria 
jeśli chodzi o wpływ kryzysu 
na różne obszary w Europie, 
również w zakresie możliwości 
reakcji poszczególnych państw 
członkowskich. Konieczne 
jest zagwarantowanie, że na-
prawa będzie miała miejsce 
w każdym miejscu w Europie 
z zachowaniem solidarności i 
spójności pomiędzy państwami 

członkowskimi i regionami.
Przygotowując się na następ-

ną generację należy nadać prio-
rytet temu, co przygotowuje nas 
na przyszłość, zwłaszcza na cy-
frową i zieloną transformację. 
Chodzi o pakiet solidarności 
i spójności, który zostanie 
zawarty w polityce spójności – 
inicjatywę REACT-UE. Będzie 
się ona koncentrować na na-
prawie systemu zdrowotnego, 
małych i średnich przedsię-
biorstwach i rynku pracy. KE 
podkreśla, że musimy zwrócić 
się w przyszłość i upewnić, 
że możemy utorować drogę 
do ożywienia ekologicznego i 
cyfrowego. Aby to umożliwić, 
w latach 2021-2027 przezna-
czone zostanie na ten cel 55 
miliardów euro.

Jest to znaczące wzmocnie-
nie w porównaniu z obecną 
perspektywą finansową. Ko-
nieczne jednak jest, aby oprócz 
siły wyrażonej ww. liczbie, na-
stąpiła szybka implementacja. 
Należy zadbać, aby wszystkie 
programy zostały wdrożone do 
końca 2023 roku. KE proponuje 
również, aby zachować pełną 
elastyczność by móc korzystać 
z natychmiastowych środków, 
które będą mogły być wykorzy-
stane w miejscach najbardziej 
dotkniętych, w najbardziej 
wymagających wsparcia sekto-
rach. W nowej perspektywie fi-
nansowej będzie zupełnie inny 
sposób przydzielania środków 
na poziomie narodowym, bo 
potrzeby i wyzwania są zupeł-
nie inne niż w 2013 roku. Pod 
uwagę będą brane takie wskaź-
niki jak PKB, stopa bezrobocia 
i poziom dobrobytu .

Planowanie przyszłej po-
lityki spójności, która jest 
projektem długoterminowym 
będzie wymagało powrotu 
do zasad regionalizacji, part-
nerstwa, uwzględniania re-
gionów słabiej rozwiniętych. 
Obowiązująca obecnie pełna 
elastyczność nie będzie już 
możliwa, ale KE proponuje 
kilka poprawek odnośnie do 

przedstawionych propozycji 
na przyszłość, z uwzględnie-
niem lekcji jakie wyciągnęła w 
kontekście obecnego kryzysu, 
np. zwiększoną elastyczność 
w zakresie przenoszenia środ-
ków między funduszami czy 
podniesienie profilu niektórych 
sektorów: zdrowotnego, kultu-
ralnego i turystycznego. KE 
proponuje również, aby pań-
stwa członkowskie skupiły się 
na zapewnieniu zatrudnienia 
młodych ludzi oraz na działa-
niach zmniejszających ubóstwo 
wśród dzieci. Trzeba będzie 
również dokonać nowych prze-
liczeń przydzielonych środków. 
W 2024 r., gdy będą już znane 
skutki kryzysu na poziomie 
krajowym, możliwe będzie 
uruchomienie dodatkowych 
10 miliardów euro na następny 
okres.

W przedstawionym pakie-
cie odbudowy odniesiono się 
również do funduszu na rzecz 
sprawiedliwej transformacji, 
którego środki zostały zwięk-
szone z 7,5 do 40 miliardów 
euro. Fundusz ten wzmacnia 
politykę spójności. Potrzeb-
ne jest podejście oparte na 
współzarządzaniu. Nie należy 
zapominać o regionach w opra-
cowywaniu planu odbudowy, 
ani pomijać środków, które 
zostały już podjęte przez pań-
stwa członkowskie w ramach 
kroków naprawczych.

Przedstawiony pakiet na-
prawczy nastawiony jest na 
państwa członkowskie upew-
niając się, że możliwe będzie 
utrzymanie spójności między 
państwami członkowskimi 
i wspólnego rynku Decyzje 
dotyczące przyjęcia planu od-
budowy muszą zostać podjęte 
jak najszybciej, bez zbędnej 
zwłoki. KE ma nadzieję, że 
plan zostanie on poparty już 
w lipcu na poziomie Rady Eu-
ropejskiej, aby rozpocząć jego 
wdrażanie na początku jesieni 
tego roku.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Plan odbudowy Europy
Mając do wyboru wiele 
rodzajów urządzeń i techno-
logii, każdy inwestor stara się 
wybrać system grzewczy w 
swoim domu najkorzystniej 
jak to tylko możliwe. Nowo-
czesne pompy ciepła przycią-
gają wieloma zaletami, nie 
tylko z korzyścią dla środo-
wiska naturalnego. Jedną 
z najistotniejszych kwestii 
dla użytkownika są później-
sze koszty eksploatacyjne 
systemu, a urządzenia te 
korzystające z dobrodziejstw 
natury dostarczają energię 
do ogrzania domu oraz wody 
taniej niż inne źródła energii. 

Główną zaletą systemów opar-
tych o pompy ciepła jest nieza-
leżność od wahających się na 
rynku cen nośników energii i 
przede wszystkim niskie koszty 
eksploatacyjne. Choć w więk-
szości przypadków niezbędne 
jest zasilenie urządzenia w 
energię elektryczną, to jednak 
zużywa ono znacznie mniej 
prądu, niż dostarcza ciepła do 
budynku. Ponieważ aż około 
80% energii czerpane jest ze 
źródeł odnawialnych, to re-
dukcja kosztów ogrzewania 
jest znacząca w porównaniu do 
instalacji tradycyjnych. Nie bez 
znaczenia jest również fakt, 
że system pompy ciepła jest 
bardzo wygodny w obsłudze, 
ponieważ nie wymaga dużego 
zaangażowania użytkowników. 
Należy jednak pamiętać, że 
odpowiednie działanie urzą-
dzenia uzależnione jest od kilku 
istotnych czynników.

Dobór i montaż systemu
Podstawową i w zasadzie naj-
ważniejszą kwestią  jest od-
powiedni dobór pompy ciepła 
oraz poprawne wykonanie całej 
instalacji. Niestety już na po-
czątkowych etapach realizacji 
mogą zostać popełnione zna-
czące błędy. W całym procesie 
niezwykle istotne jest dokładne 
przeanalizowanie inwestycji 
oraz sporządzenie prawidło-
wego bilansu cieplnego zgod-
nego z fizycznymi cechami 

budynku. Kolejnym etapem jest 
odpowiedni dobór mocy urzą-
dzenia, a także dolnego źródła 
ciepła i wewnętrznej instalacji 
grzewczej. Tylko w przypad-
ku, gdy wszystkie składowe 
zostaną odpowiednio dobrane 
system zagwarantuje długą i 
bezproblemową pracę.  Nie-
zbędny jest także prawidłowy 
montaż, zgodny z założeniami 
projektowymi, a także wła-
ściwe ustawienie parametrów 
i uruchomienie urządzenia.  
Pompy ciepła nie zapewnią 
energooszczędności na satys-
fakcjonującym poziomie, jeżeli 
na etapie doboru i realizacji 
zostaną popełnione błędy.

Do nowego
 i modernizowanego domu
W przypadku kosztów eksplo-
atacyjnych systemu grzewcze-
go opartego o pompę ciepła 
istotne znaczenie ma fakt, czy 
jest to obiekt nowobudowany 
czy modernizowany. Decyzja 
o zakupie urządzenia podjęta 
w trakcie projektowania domu 
czy wczesnym etapie budowy 
daje większą swobodę działania 
i doboru optymalnego rozwią-
zania.  Wówczas w większości 
przypadków teren wokół bu-
dynku nie jest jeszcze zagospo-
darowany, co pozwala na bez-
problemowy montaż bardziej 
ekonomicznych w eksploatacji 
pomp gruntowych. W przy-
padku domów starszych z pew-
nością napotkamy na różnego 
rodzaju utrudnienia związane z 
remontem, jednak zamiana do-
tychczasowego źródła ciepła na 
energooszczędne jest idealnym 
sposobem na znaczą redukcję 
kosztów ogrzewania. W takim 
obiekcie montaż gruntowej 
pompy ciepła może okazać się 
problematyczny, więc wówczas 
większą popularnością cieszą 
się tańsze i szybsze w montażu 
pompy powietrzne. Urządzenia 
te współpracują z dodatkowym 
źródłem ciepła, którym najczę-
ściej jest grzałka elektryczna, 
a w przypadku modernizacji 
wsparcie hydrauliczne może 
stanowić istniejący kocioł.  

Instalacja wewnętrzna
Wybierając pompę ciepła jako 
system grzewczy w domu, naj-
efektywniejszym rozwiązaniem 
będzie połączenie jej z ogrzewa-
niem niskotemperaturowym, ta-
kim jak ogrzewanie podłogowe 
czy ścienne. Tego typu rozwią-
zania pozwolą zoptymalizować 
koszty funkcjonowania całej 
instalacji, a finalnie osiągnąć 
większe oszczędności i wysoki 
komfort użytkowania. W przy-
padku ogrzewania podłogowego 
dobrym rozwiązaniem będzie 
wykonanie posadzki z mate-
riałów dobrze przewodzących 
ciepło. Duże znaczenie ma też 
odpowiednie zagęszczenie rur 
ogrzewania podłogowego, więc 
do optymalnego działania warto 
jest wykonać obliczenia projek-
towe. Co do zasady nie ma prze-
ciwwskazań aby pompa ciepła 
współpracowała z grzejnika-
mi, jednak dla maksymalnych 
oszczędności eksploatacyjnych 
należy zastosować grzejniki 
niskotemperaturowe. 

Bieżąca eksploatacja 
O tym, że pompy ciepła są 
trwałe i praktycznie bezobsłu-
gowe przekonało się już tysiące 
użytkowników decydujących 
się na to rozwiązanie. Podob-
nie jak w przypadku innych 
systemów ogrzewania duże 
znaczenie dla instalacji pompy 
ciepła ma przeprowadzanie 
corocznych przeglądów, pozwa-
lających zachować cały układ 
grzewczy w dobrej kondycji. 
Odpowiednio dobrana, zain-
stalowana i użytkowana pompa 
ciepła nie tylko ekonomicznie 
ogrzeje dom i zapewni ciepłą 
wodę użytkową, ale również 
zagwarantuje komfort domow-
nikom znacznie dłużej niż inne 
źródła ciepła..

P.H. Wasser Mann w Bolewicach
Autoryzowany Koncesjoner marki 
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Koszty eksploatacji pompy ciepła
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„Podróże na Emeryturze” 
to projekt-dziecko Biura 
Podróży Almatur. Nazwa 
biura Almatur jednak 
kojarzy się z wypoczynkiem 
innych grup wiekowych…

To prawda, Almatur jest naj-
dłużej działającym biurem 
podróży w Polsce – niedaw-
no obchodził sześćdziesiątą 
rocznicę istnienia. Początkowo 
biuro specjalizowało się w wy-
cieczkach studenckich i z tym 
jesteśmy kojarzeni zwłaszcza 
przez starsze pokolenia. Al-
matur dojrzał wraz ze swoją 
pierwszą klientelą, która czę-
sto odwiedza nasze oddziały 
w poszukiwaniu wycieczek 
czy wczasów, zwracając jed-
nak uwagę, że oferty, które 
proponują biura podróży są 
bardzo napięte jeśli chodzi o 
program, w związku z tym 
ciężko im wybrać coś dla 
siebie. I tu z pomocą przyszła 
p. Anna Michalska – dyrektor 
poznańskiego oddziału Al-
maturu - tworząc „Podróże na 
Emeryturze” – ofertę wycie-
czek dostosowaną do potrzeb 
Seniorów. 

Pierwsze oferty „Podróży 
na Emeryturze” pojawiły się 
w katalogu Almaturu na rok 
2017. Minionego lata Seniorzy 
mieli okazję zwiedzić Włochy 
i Szwajcarię w programie 
„Magia alpejskich jezior”, 
dotrzeć między innymi do 
Cannes, Monaco czy Me-
diolanu podczas „Lazurowej 
przygody” oraz wypocząć w 
Hiszpanii na wybrzeżu Co-
sta Brava. Spędzili również 
fantastycznych osiem dni w 
polskich Bieszczadach, ko-
rzystając z bogatego programu 
fakultatywnego.

Co jeszcze wyróżnia „Po-
dróże na Emeryturze”?

Szczególnie istotne jest tu 
wykluczenie nocnych prze-
jazdów, a także spokojny rytm 
zwiedzania i unikanie progra-
mów o dużym natężeniu. W 
większości ofert proponujemy 
nocleg w jednym miejscu i 
codzienne wycieczki do oko-
licznych miejsc atrakcyjnych 
pod kątem turystycznym. Do-
kładamy starań, aby warunki 
podróży były jak najbardziej 
komfortowe. Oferujemy rów-
nież specjalny pakiet ubez-
pieczeniowy dla Seniorów, 
z wysokim ubezpieczeniem 
od Następstw Nieszczęśli-
wych Wypadków, Kosztów 
Leczenia, ale co najważniejsze 
– ubezpieczenie od Chorób 
Przewlekłych.

Na naszą korzyść niewąt-
pliwie działa doświadczenie. 
Dzięki niemu nie poruszamy 
się w branży po omacku, a 
wręcz przeciwnie, bazujemy 
na silnej, cieszącej się zaufa-
niem marce. Współpracujemy 
z doświadczonymi pilotami i 
wyselekcjonowanymi hotela-
mi. Ponieważ  największym 
touroperatorem naszej spółki 
pozostaje Biuro Podróży i Tu-
rystyki Almatur, którego biura 
i pośrednicy znajdują się w 
całej Polsce, jesteśmy dostępni 
praktycznie dla wszystkich 
Klientów. Sieć biur Almatur 
wpływa także na transport, 
który organizujemy z miast 
w całej Polsce. Ponadto z Po-
znania gwarantujemy dojazd 
nawet dla jednego Klienta.

Czy oferta „Podróży na 
Emeryturze” skierowana jest 
tylko do emerytów?

Zapraszamy osoby w każ-
dym wieku, które w propono-
wanym przez nas programie 
znajdą dla siebie miejsce. 
Jeżdżą z nami dziadkowie z 

wnukami, ale również mał-
żeństwa, które chcą wspólnie 
spędzić czas odrywając się na 
chwilę od ogniska domowego.

Przejdźmy do konkretnych 
przykładów. Co można pole-
cić Seniorom na nadchodzące 
miesiące?

Czego tylko sobie zażyczą. 
Jeżeli ktoś chciałby połączyć 
relaks we wspaniałym hote-
lowym Spa ze zwiedzaniem, 
powinien zainteresować się 
wycieczką „A może nad mo-
rze”. W jej trakcie odwiedzi-
my Mielno – to tam mamy 
bazę noclegową – Gdańsk, 
Kołobrzeg i Malbork. Dni 
wycieczek  przeplatane są 
dniami relaksu. W cenie za-
kwaterowania Klienci mogą 
skorzystać między innymi 
z masażu, jacuzzi, basenów 
solankowych, a nawet okładów 
borowinowych, wybranych za-
biegów fizykoterapii czy ma-
sażu na podgrzewanym łóżku 
wodnym Aquai! Nie zabraknie 
też atrakcji w samym hotelu 
podczas pobytu, zaczynając 
od wieczorków tanecznych a 
na mini koncertach w lobby 
bar kończąc. 

Zakochani w Bieszczadach 
mogą wyruszyć do ośrodka 
nad Zalewem Solińskim. W 
programie przewidujemy wy-
cieczkę na Połoninę Wetliń-
ską, przejazd dyliżansami po 
bieszczadzkich bezdrożach 
oraz słynnymi drezynami 
rowerowymi (otrzymały tytuł 
Najlepszego Produktu Tu-
rystycznego Polski w roku 
2015!), a także degustację lo-
kalnych przysmaków i wizytę 
w Sanoku, z którym przez lata 
związany był Zdzisław Bek-
siński. Poza wypadami w naj-
bliższe okolice istnieje okazja 
na wykupienie wycieczki do 
Lwowa czy Sarospataku, zwa-
nego Węgierskimi Atenami. 

Zapraszamy także na impre-
zę „Kraina zrodzona z morza” 
podczas której zawitamy w 

Góry Stołowe, z przystankiem 
w Pijalni Wód Mineralnych 
oraz Parku Zdrojowym w 
Polanicy Zdroju. Odwiedzimy 
także Pragę – stolicę naszych 
południowych sąsiadów.

A na koniec wisienka na 
torcie, czyli Francja niekon-
wencjonalnie, bo bez Paryża… 
Objazd „Śladami objawień” po 
Francji Południowej. Zapiera-
jące dech alpejskie panoramy 
oraz sanktuaria, miejsca bez-
cenne pod względem zarówno 
kultu religijnego, jak i wartości 
historyczno-kulturowej. Na 
trasie choćby Ars sur Formans, 
La Salette, Lourdes czy Awi-
nion. Nic, tylko w drogę!

Jakie są dalsze plany i gdzie 
można zasięgnąć więcej in-
formacji?

Rozwijamy się dynamicznie 
i wciąż poszukujemy nowych 
ośrodków i opracowujemy 
oferty. Poza wymienionymi 
udostępniamy także propo-
zycje zaprzyjaźnionych biur, 
które spełniają nasze warunki. 
Stąd z „Podróżami” można 
dotrzeć do Hiszpanii, Grecji 
czy Włoch. Nasze spojrzenia 
zaczynają sięgać i dalej, choć-
by na cieszące się popularno-
ścią Bałkany… Warto zatem 
uważnie nas obserwować!

Po informację serdecznie 
zapraszamy do biura w Po-
znaniu przy ul. Ratajczaka 
26/111. Odpowiadamy również 
na pytania telefonicznie pod 
numerem 61 855 76 33 oraz 
drogą e-mailową na adres po-
znan@almatur.pl lub biuro@
podrozenaemeryturze.pl

Znaleźć nas można także na 
Facebooku. Oferty dostępne są 
również na stronie Almaturu 
(www.almatur.pl pod hasłem 
wycieczki a następnie Podró-
że na Emeryturze), a strona 
podrozenaemeryturze.pl jest 
w trakcie przebudowy.

Zapraszamy gorąco i li-
czymy na spotkanie podczas 
wycieczek!

"Podróże na Emeryturze 
w Almaturze" Jako nowy Poznaniak, od 25 

lat patrzę posmutniały jak 
Poznań traci swoją pozycje 
w kraju.

W czasie tych 25 lat wiele 
znaczących instytucji oraz 
firm wyprowadziły się z Po-
znania . Inne strategiczne fir-
my zostały przejęte a następnie 
przeniesione lub zamknięte . 
Znacznie mniej jest Poznania 
w ogólnopolskiej polityce jak 
i mediach . W Poznaniu wcale 
albo mało mówi o wizji miasta 
za 10 , 20 czy 50 lat. 

 Ulice jak i ich neony wy-
glądają coraz bardziej zmę-
czone. W centrum miasta 
mnożą się natomiast tanie 
sklepy z używaną odzieżą 
, alkoholem, bądź szybkim 
jedzeniem. Barometry euro-
pejskiej klasy średniej , pre-
stiżowi zagraniczni operatorzy 
rynku detalicznego , którzy 
przyszli do Poznania w czasie 
dynamicznego rozwoju wraz z 
początkiem wejścia Polski do 
UE, nadając jemu przez chwile 
wyższy status europejskiego 
miasta, już się od nas wypro-
wadzili np. Bang & Olufsen 
czy Ermenegildo Zegna .

 Czasami zbyt długo pro-
wadzone prace remontowe 
nie wpływały dobrze na sa-
mopoczucie mieszkańców, a 
na pewno nie były atrakcją dla 
odwiedzających nas turystów 
czy to z kraju czy z zagranicy 
.Wydaje mi się ze coraz bar-
dziej żyjemy z dnia na dzień . 
Żyjemy z tego co kiedyś i ktoś 
dla nas zrobił czy zbudował. 

 Mało, poza wprowadze-
niem dróg rowerowych , ro-
bimy aby usprawnić ruch w 
mieście . Archaiczne systemy 
zarządzania sygnalizacją ru-
chu są niesynchronizowane 
,co prowadzi do codziennych, 
uciążliwych i kosztownych 
korków. Zarządcy dróg muszą 
zrozumieć że więcej nie ko-
niecznie znaczy lepiej ! np. róg 
ul Kościelnej i Dąbrowskiego . 

Ustalenie w Poznaniu naj-
droższej strefy parkowania w 
kraju także nie jest rozwiąza-
niem korzystnym dla miasta . 
Zaporowe stawki dodatkowo 
znacznie zmniejszą przepusto-
wość  dojazdowych ulic , tuz 
poza strefą, które już teraz 
mimo jeszcze zmniejszonego 
ruch związanego z Covid19,  
są codziennie przeciążone 
pozostawionymi poza strefą 
zaparkowanymi „za darmo” 
autami. 

Na dodatek żyjemy dniem 
wczorajszym. Ekscytujemy się 
kolejnymi targami które jesz-
cze bardziej paraliżują miasto.

Ta formuła rodem z lat trzy-
dziestych poprzedniego stu-
lecia w blaszanych czy teraz 
murowanych wielkich halach 
w centrum nieprzejezdnego 
miasta już dawno się wy-
czerpała. To najwyższy czas 
abyśmy spojrzeli w przyszłość 

.Te staromodne hale są ohydne 
i nie efektywne, dlatego tez nie 
powinny być miejscem organi-
zacji prestiżowych eventow .

Te hale i ten cały obszar 
nie powinien pozostać odgro-
dzony od reszty miasta . To 
miejsce powinno być otwarte 
w którym powinno powstać 
nowoczesne serce Poznania . 

Nie trzeba być przecież 
wielkiej klasy architektem 
aby instynktownie czuć ze 
ogrodzone hektary w centrum 
miasta to przeszłość . To prze-
szłość która musi zrobić miej-
sce otwartym , atrakcyjnym 
przestrzeniom ze skwerami i  
alejami  wśród nowoczesnych 
wysokich , imponujących bu-
dynków i placów które będę 
naszą wspólną wizytówką. 
Które będę naszym nowym 
Sercem Poznania .

 Targi poznańskie w obec-
nej formule  powinny zostać 
przeniesione poza miasto, tam 
gdzie dawno została kupiona 
ziemia pod ten cel , racjonalnie 
w sąsiedztwie autostrady A2 
oraz lotniska w Krzesinach.  

 Architektonicznym planem 
zagospodarowania Nowego 
Serca Poznania powinny zając 
się najlepsze pracownie archi-
tektoniczne świata poprzez 
rozpisanie ogólnoświatowego 
konkurs z 1 milionem dolarów 
nagrody za najlepszy  projekt 
„Nowe Serce  Poznania w 1000 
letnim Poznaniu” . „ A new 
Heart for 1000 year old City 
Of Poznan, Poland „

Taka oryginalna kampania 
reklamowa w światowych 
masowych mediach jak np 
CNN czy Al Jazeera była by 
zapewne bardziej zauważalna 
aniżeli wszystkie inne obecnie 
promujące kraje Europy Środ-
kowej czy ich regionów.  

W ten sposób ożywimy 
miasto na kolejne  kilkanaście 
lat ściągając dużo , turystów, 
architektów, projektantów 
, wykonawców i nie tylko.  
Kolejną nagrodą za najlepszy 
projekt  powinno być prawo 
nazwania jednej z ulic lub 
placu w tym Nowym Sercu  
Poznaniu . Taka nagroda za-
pewni duże zainteresowanie  
świetnych architektów z całego 
świata  których często korzenie 
pochodzą z Polski. 

Podobna ogólnoświatowa 
akcja / oferta pracy ,  kilka lat 
temu wypłynęła z Australii , 
która podała do wiadomości 
w różnych portalach telewi-
zyjnych świata iż poszukuje 
„dozorcy rafy koralowej „.

Odzew i zainteresowanie z 
całego świata było tak duże 
iż poza dziesiątkami tysięcy 
zgłoszeń o prace ,  miliony 
osób zainteresowały się miej-
scem jako celem turystycznym 
który przez wielu został zreali-
zowany w kolejnych latach . 

W Poznaniu należy zacząć 
starać się również o to aby 

lotnisko w Krzesinach zostało 
przywrócone i rozbudowane 
dla lotów cywilnych jako waż-
ny hub w Polsce ,  tuz obok 
autostrady A2, kolei oraz no-
wych, nowoczesnych terenów 
targowym . Dodatkowo , prze-
niesienie głównego poznań-
skiego lotniska do Krzesin, 
zniosło by obecne restrykcje 
ograniczające rozbudowę Po-
znania wzwyż . 

Lotnisko Ławica mogło-
by pozostać jako drugie dla 
mniejszych czy prywatnych 
samolotów ,  jeżeli tylko jego 
utrzymanie  obroniło by się 
ekonomicznie.  Poza tym znaj-
dujący się centralnie w Polsce 
Poznań hub  wraz z otaczają-
cymi go bezpośrednio gmi-
nami tworząc przestrzeń 1.2 
miliona ludzi powinien mieć 
2 lotniska . 

Wcześniej niedoceniony  
pomysł szybkiego nadpo-
wietrznego metra od Krzesin 
przez , Chwaliszewo (Katedra) 
, Stary i Nowy Poznań jak i 
dworzec PKP , aż do Ławicy 
powinien być reanimowany  
.Osobiście  mogę się tym  za-
jąc organizując inwestorów  z 
Japonii czy Australii. 

Takie plany to pewna kon-
cepcja rozwoju miasta . Kon-
cepcja  dla wizjonera a nie dla 
urzędnika , dlatego tez może 
warto zapytać pana prezyden-
ta i wojewodę czy podejmą 
wyzwanie ?

Wierzę że powyższe plany 
można by spróbować zrealizo-
wać bez konieczności sięgania 
do budżetu miasta, a  poprzez 
środki unijne jak i prywatnych 
inwestorów .

Wierze także ze powyższe 
plany zapewniłyby miastu Po-
znań  ponownie  miejsce wśród 
czołówki rozwijających się 
miast w Polsce , skąd niestety 
Poznań wypadł w ostatnich  15  
latach , zwłaszcza po tym jak 
15 central różnych banków  z 
niego zniknęło  . 

Jestem do dyspozycji gdyby 
ktoś chciał porozmawiać o 
szczegółach moich  pomysłów  
oraz innych zmianach jakie 
Poznań powinien wdrożyć jak 
miasto: np. bezpłatne przejaz-
dy na wszelką komunikacje 
miejską dla osób legitymują-
cych się zameldowaniem w 
poznańskim hotelu, czy tez 
więcej anglojęzycznych tablic 
informacyjnych przy ulicach 
jak i ważnych obiektach czy 
instytucjach oraz wiele innych 
pomysłów . 

Póki co , pozdrawiam . 

autor / David NEY- Laskowski, 
Polak który w 16 roku życia wyjechał 

do Australii . Finansista  z wieloletnim 
doświadczeniem bankowym w Singa-

purze, Londynie jak i Warszawie. 
Były prezes banków . Wieloletni 

biegły sądowy z zakresu bankowości i 
finansów w Sądzie Okręgowym 

w Poznaniu 

Poznań traci status europejskiego miasta

Tego nie wiemy, czy te za-
mieszki w wielu krajach, czy 
wypuszczenie bandytów na 
ulice, to przygotowanie do 
większej rewolucji.

To nie pierwszy raz w hi-
storii, kiedy bandyci dostali 
szansę destrukcji naszych ulic.

Zazwyczaj kończyło się to 
po jakimś czasie.

Powód jest absurdalny. Za-
mordowali czarnoskórego 
mężczyznę, który był narko-
manem i miał wiele za uszami.

Szkoda go jak każdego 
człowieka, który w tysiącach 
umiera każdego dnia.

Jednak wynoszenie go na 
obrazy, klękanie, leżenie na 

ulicy, to kolejne poniżenie 
tych ludzi.

Nie dość, że założyli im ka-
gańce, to jeszcze kazali klękać 
przed ludźmi czarnego koloru.

To wszystko, co dzieje się 
na ulicy, w głównych mediach, 
to kontynuacja akcji kronawi-
rusowej.

Bardzo słabo reagują na nią 
politycy. Nie sprzeciwiają się, 
nie negują, nie pytają.

Wykonują ślepo polecenia. 
Do czego to wszystko zmie-

rza?
Nakręciłem 20 f i lmów. 

Publikuję je stopniowo, aby 
wnioski były jak najbardziej 
trafne.

Jeszcze z niczym nie pomy-
liliśmy się. Dokładnie poka-
zaliśmy całą akcję koronawi-
rusową, kto tym kieruje i co 
chce osiągnąć.

Zobacz, przetestuj, może cię 
zainteresuje.

Wiem, że moi czytelnicy 
mają dużą wiedzę na temat 
symulacji światowej.

Jednak wnioski, punkt my-
ślenia, mogą cię zaskoczyć.

Sprawdź i oceń: 
https://akademiageopolity-

ki.pl/strona/Dwadziescia-Wy-
kladow-Wideo/349 ...

Tworzą sztuczną symulację 
światową.

Robert Brzoza

Bandyci na ulicy
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Edmund Bosy

oKRĘGoWA sTACJA KonTRoLI PoJAZdÓW
dębsko, ul. Rakoniewica 14, 64-050 Wielichowo

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

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

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE SAMOCHODÓW ZASILANYCH GAZEM
SAMOCHODY OSOBOWE „B” I DOSTAWCZE (do 3,5 t.)

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

AUTOBUSY „D”
CIĄGNIKI „T”

PRZYCZEPY I NACZEPY „E” 

P. H. ANDRZEJ CIORGA
OSPRZĘT ELEKTRYCZNY, ARMATURA SANITARNA

PŁYTKI, KLEJE, FARBY, SILIKONY, GWOŹDZIE, ŚRUBY

WIELICHOWO, ul. Ogrodowa 11, tel. 61/44 40 145
RAKONIEWICE, ul. Garbary, tel. 61/44 41 062
RAKONIEWICE, ul. Kościelna, tel. 61/44 41 007
NOWY TOMYŚL ul. Długa, tel. 61/44 21 068, 61/44 41 210
KAMIENIEC, ul. Główna 23, tel. 61/44 24 841
CZYNNE OD 7.00 DO 18.00   SOBOTY 7.00 - 15.00

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 

HURTOWNIA 
STYROPIANU

LECH DOMINIAK 
OPALENICA 

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

zapraszamy: od 7.00 do 20.00 
sobota od 7.00 do 16.00

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

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

- nowość , papy

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

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

Ciorga Grzegorz 
Rakoniewice ul. Ogrodowa 4

tel. 510-235-065

PRZEDSIębIORSTWO 
HANDLOWO–USłUGOWE

sKLEP WĘdKARsKI   HURT – DETAL

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

EUGENIUSZA KOCIKA
w Rakoniewicach Plac Powst. Wlkp.

Uroczystości pogrzebowe 
śp. kard. Zenona Grocho-
lewskiego odbyły się w 
katedrze poznańskiej w so-
botę 25 lipca o godz. 12.00. 
O godz. 10.00 trumna z 
ciałem purpurata została 
wprowadzona do katedry, 
gdzie odbyło się modlitewne 
czuwanie. 

W południe rozpoczęła się 
Msza św. z udziałem biskupów, 
w której wzięli udział abp Sta-
nisław Gądecki, przewodni-
czący Konferencji Episkopatu 
Polski. Homilię pogrzebową 
wygłosił abp Marek Jędra-
szewski, metropolita krakow-
ski. Przewodniczył jej, na 
życzenie papieża Franciszka, 
jałmużnik papieski kardynał 
Konrad Krajewski.

Po Mszy św. trumna z cia-
łem śp. kard. Zenona Grocho-
lewskiego została złożona w 
podziemiach katedry, w kryp-
cie biskupów poznańskich. W 
podziemiach katedry pocho-

wani zostali m.in. kardynało-
wie Mieczysław Ledóchowski 
i Bolesław Filipiak. 

Uroczystości pogrzebowe 
były transmitowane przez TVP 
i Telewizję Trwam.

Wcześniej Msza św. pogrze-
bowa za duszę śp. kardynała 
Zenona Grocholewskiego od-
była się w Rzymie w Bazylice 
św. Piotra w sobotę, 18 lipca, o 

godz. 11.00.  Celebrowana była 
przez kard. Leonardo Sandrie-
go i abp. Stanisława Gądeckie-
go, metropolitę poznańskiego. 
Uroczystości pogrzebowe na 
zakończenie Mszy św. popro-
wadził Papież Franciszek. W 
najbliższych dniach trumna z 
ciałem śp. Kardynała zostanie 
przewieziona do Poznania, 
a uroczystości pogrzebowe 

odbędą się w katedrze poznań-
skiej. W tej świątyni były pre-
fekt Kongregacji Wychowania 
Katolickiego przyjął święcenia 
kapłańskie w 1963 r. z rąk abp. 
Antoniego Baraniaka.

„Bogu w Trójcy Przenaj-
świętszej pragnę wyrazić 
wdzięczność i uwielbienie za 
dar życia i kapłaństwa oraz 
wszystkie otrzymane łaski. 

Niech Bóg będzie uwielbiony. 
Głęboko przekonany, że jedy-
ną słuszną drogą życia na ziemi 
i jedyną prawdziwą wielkością 
człowieka jest świętość, ale 
jednocześnie świadom moich 
małości, słabości i grzechów 
uniżam się wobec Bożego 
majestatu ufając w Jego nie-
skończone miłosierdzie. Panie, 
zmiłuj się nade mną grzesz-

nikiem. Wszystkich proszę 
o modlitwę w mojej intencji. 
Do zobaczenia w Domu Ojca” 
- napisał w testamencie kard. 
Zenon Grocholewski. Ks. kar-
dynał Zenon Grocholewski był 
bliskim współpracownikiem 
św. Jana Pawła II, Benedykta 
XVI i Papieża Franciszka.

Fot. Maciej Kasprzak / 
Wielkopolskamagazyn.pl

Uroczystości pogrzebowe Kardynała Zenona Grocholewskiego

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

STIHL MS-170 
pilarka łańcuchowa 749,-749,-
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Ulica Rzemieślnicza w miejscowości Bolewice 

Skansen „Dymarki Miedzichowskie 
na Szlaku Wikliny” w miejscowości Miedzichowo 

Skwer w miejscowości Bolewice 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe 

w miejscowości Bolewicko

Zbiornik wodny w Miedzichowie

Gmina Miedzichowo w obiektywie

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

OKRĘGOWA 
STACJA 
KONTROLI 
POJAZDÓW

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

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

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA
POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

OKNA INWENTARSKIE PCV
- różne wymiary

SIATKI PRZECIW 
                  PTAKOM 

  MONTAŻ - TRANSPORT 
  GRATIS!

  TEL. 515 241 917

OFERUJEMY: a blachodachówka, dachówka, ondura  a blachy 
trapezowe a papy tradycyjne i termozgrzewalne a gwoździe, śruby, 
wkręty, klamry a systemy rynnowe, stalowe i pcv aokna dachowe

tel. 61 44 41 131, 608 444 132 tel. 61 44 41 470, 606 339 402

Rakoniewice ul. Dworcowa 5

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

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 536-859-982

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

SKUP ZŁOMU

AUTO PASZKOWSKI

734 120 226 
604 441 405

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW  
w Rakoniewicach

LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
PRZEGLĄDY OKRESOWE

kierunek Poznań k/stacji BP

AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE

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

   LEGALIZACJA GAŚNICY 

     G
RATIS

BAZA GS Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 20

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

61 442 3638

P.H.U. ”MARKPOL”

Profesjonalna naprawa telefonów GSM
NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI

 www.lombardd.pl

WOLSZTYN UL. 5 STYCZNIA 22  
RAKONIEWICE UL. POCZTOWA 26

GRODZISK WLKP. UL. BUKOWSKA 11

tel.   509 408 163

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

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

oraz usługi związane 
z montażem wykładzin A OKNA A DRZWI A BRAMY

A PARAPETY A ROLETY 
A ROLETKI MATERIAŁOWE 
A MARKIZY A MOSKITIERY 
A NAPĘDY DO BRAM

PROFESJONALNY PARTNER

www.gmyrpol.pl    
gmyrpol@post.pl
Stęszew
ul. Kosickiego 9 
tel./fax: 61 813 56 14
tel. kom: 692 436 416

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

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

Wolsztyn
ul. Słowackiego 11A
tel./fax: 68 346 93 65
tel. kom: 608 311 016
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