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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 
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informuje, że posiada w swojej ofercie

WOLNE MIESZKANIA
2–pokojowe, 3–pokojowe i 4–pokojowe

o powierzchni użytkowej 45,1 m2 – 71,1 m2

w nowym budynku przy ul. Winnej 33B w Grodzisku Wlkp.

Cena: 4150 zł/m2 p.u.
Termin ralizacji: październik 2021 r.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu (61) 44 46 033
lub na stronie internetowej www.smgrodzisk.wlkp.pl/oferta-lokali

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

PIEKARNIA 
CUKIERNIA
EUGENIUSZA KOCIKA
w Rakoniewicach 
Plac Powst. Wlkp.

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
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W czwartek, 21 stycznia 2021 
r., w kameralnym gronie, ze 
względu na obowiązujące 
obostrzenia, oficjalnie otwarto 
Środowiskowy Dom Samo-
pomocy „Wygodna Stacja” w 
Wielichowie. Jak zaznaczyła 
Kierownik ŚDS na samym 
początku spotkania, w planach 
jest przewidziane otwarcie z 
udziałem wszystkich osób, 
które przyczyniły się do po-
wstania ŚDS, jak również z 
udziałem uczestników skiero-
wanych do ŚDS, ich rodziców/
opiekunów, gdy tylko będzie to 
możliwe.

Życzenia owocnej pracy 
i dużej ilości pomysłów, na 
ręce Kierownik Magdaleny 
Szwebów, złożyli: Starosta 
Grodziski Mariusz Zgaiński, 
Przewodniczący Rady Po-
wiatu Grodziskiego Sebastian 
Skrzypczak, Burmistrz Wie-
lichowa Honorata Kozłowska 
oraz Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Grodzisku Wielkopolskim 
Agnieszka Brambor-Nolka. 
Jak wspólnie zadeklarowa-
li, jednostka może liczyć na 
pomoc i wsparcie samorządu 
powiatowego oraz gminy Wie-
lichowo.

Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy świadczy usługi 
w ramach indywidualnych 

lub zespołowych treningów 
samoobsługi i treningów umie-
jętności społecznych, polegają-
cych na nauce, rozwijaniu lub 
podtrzymywaniu umiejętności 
w zakresie czynności dnia co-
dziennego i funkcjonowania w 
życiu społecznym.

Do dnia dzisiejszego, de-
cyzje o skierowaniu do ŚDS 
otrzymało już 9 osób. W ko-
lejce są już kolejne, a pierwsze 
osoby fizycznie powinny poja-
wić się przy ulicy Kościelnej 2, 
już z początkiem lutego.

„Wygodna stacja” jest zu-
pełnie nową jednostką o spe-
cyficznym charakterze dzia-
łalności, gdzie niezbędna jest 
duża wrażliwość i empatia. 
Stanie się ona, obok istnieją-
cych na terenie Powiatu Gro-
dziskiego warsztatów terapii 
zajęciowej oraz spółdzielni 
socjalnych, ważnym elemen-
tem systemu wsparcia osób 
niepełnosprawnych.

Środowiskowy Dom Samopomocy już działa!
Jednostka może liczyć 
na pomoc i wsparcie 
samorządu powia-
towego oraz gminy 
Wielichowo

„

W środę, 27 stycznia 2021 
roku w Grodzisku Wielkopol-
skim odbyły się obchody 76 
rocznicy wyzwolenia miasta 
spod okupacji hitlerowskiej. 
O godzinie 11:00 w kościele 
poklasztornym odprawiona 
została Msza Święta w intencji 
poległych Grodziszczan.

Po nabożeństwie przedsta-
wiciele powiatowych i gmin-
nych władz samorządowych, 
reprezentanci organizacji, 
szkół oraz mieszkańcy przeszli 
przed pomnik Wdzięczności 

przy ul. 3 Maja, gdzie złożono 
wiązanki kwiatów i zapalono 
znicze.

Reprezentanci władz Po-
wiatu Grodziskiego: Starosta 
Grodziski Mariusz Zgaiński 
oraz Wicestarosta Grodziski 
Sławomir Górny złożyli tak-
że kwiaty i zapalili znicze 
na Cmentarzu Żołnierzy 
Radzieckich w Nowym To-
myślu, gdzie spoczywają 
żołnierze polegli w walkach 
o wyzwolenie Grodziska 
Wielkopolskiego.

76 rocznica wyzwolenia Grodzisk Wielkopolskiego
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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

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

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

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

Sprzedam pianino 
 Stan bardzo dobry ! Tel. 606 327 863

Sprzedam 
BMW 530 D 

rok prod. 2002

przebieg: 274 000
moc: 193 KM 

kolor: szary metalik
skrzynia manualna

Tel. 505 980 901



Str. 4 POWIATY-GMINY
2 lutego 2021GMINA NOWY TOMYŚL

Zarówno młodszy, jak 
i starszy czytelnik wie, 
że „czytanie to magia”. 
Książki rozbudzają naszą 
wyobraźnię i dzięki nim 
możemy przekraczać grani-
ce naszej rzeczywistości. 

Aby utwierdzić swych czy-
telników w przekonaniu, że 
czary i czytanie książek mają 
ze sobą wiele wspólnego, 13 
stycznia Strefa Koloru zapro-
siła ich na pokaz iluzji online.  
Na bibliotecznym facebo-
ok’u pojawił się prawdziwy 
magik, iluzjonista Piotr Szum-
ny, który zaprosił wszystkich 
uczestników do świata magii. 
Dzieci dowiedziały się m.in. 
kim jest chochlik drukarski, 
dlaczego w budowie zdania 

tak ważna jest kropka oraz 
co magicznego można z nią 
zrobić. Poznały również kom-

pana pana Piotra, profesora 
Alfa, który specjalizuje się 
w rozpoznawaniu zapachu 

książek. Ponadto zobaczyły, 
że dzięki magii rozerwaną na 
strzępy gazetę można przy-
wrócić do stanu pierwotnego. 
Czarodziejskich sztuczek było 
co niemiara. 

Dzieci najbardziej zacieka-
wiła książka, która nie ma po-
czątku i nigdy się nie kończy, nie 
ma również tytułu ani autora, 
a co najbardziej tajemnicze…. 
nie została jeszcze napisana.  
Każdy kto oglądał ten niesa-
mowity pokaz iluzji być może 
odkrył w sobie smykałkę do 
magii i chciałby poznać więcej 
tajemniczych sztuczek. Wy-
starczy przyjść do Strefy Ko-
loru i wyposażyć się w książki 
na temat magii i iluzji lub też 
w opowieści o czarodziejach 
i baśniowych krainach.  

Plastyka, muzyka, fotogra-
fia, kulinaria, teatr i taniec, 
czyli kulturalny przekłada-
niec – to hasło tegorocznych 
ferii z NOK-iem.  

Ze względu na utrzymujący 
się stan epidemii tym razem 
spotkaliśmy się w bezpiecznej  
formie online. Mimo to atrak-
cji nie zabrakło. Oferta była 
tak zróżnicowana, że każdy 
mógł znaleźć coś ciekawego 
dla siebie. Był zdrowy ruch 
w tanecznym rytmie wraz 
z naszymi instruktorkami tań-
ca: Katarzyną Przybyszewską 
i Martyną Woźniak. Dla łasu-
chów Madam Beza przygoto-
wała filmik instruktażowy jak 
wykonać przepyszne, czekola-
dowe muffinki Oreo. Mniam, 
mniam! Dla podtrzymania 
tradycji, mimo niesprzyjają-
cych warunków, zaprosiliśmy 
najmłodszych na e-balik kar-
nawałowy połączony z warsz-
tatami plastycznymi. Były 

kolorowe animacje i zabawa 
w super charaktery wraz grupą 
animacyjną Mozaika Dzie-
ciom. Nie zabrakło oczywi-
ście warsztatów plastycznych 
takich jak Mozaika Witrażo-
wa „Serduszko dla Babci lub 
Dziadka” czy karmnik dla 
ptaków. W tym miejscu pra-
gniemy podziękować Lasom 
Państwowym Nadleśnictwo 
Grodzisk za włączenie się 
do akcji karmnik dla ptaków 
i wsparcie rzeczowe. 

Wszystkie warsztaty odby-
ły się  oczywiście w formie 
filmików instruktażowych, 
z wykorzystaniem odebranych 
wcześniej przez dzieci pakie-
tów z materiałami. Wiemy jak 
bardzo lubicie konkursy. Dla-
tego nie mogło ich zabraknąć 
w „feryjnej” ofercie. Z okazji 
święta Trzech Króli przy-
gotowaliście własnoręcznie 
atrybuty i szaty królewskie. 
Na przesłanych nam zdjęciach 
wszyscy wyglądaliście pięknie 

i dostojnie. Nie zabrakło też 
uroczych zdjęć selfie z zimą 
w tle w ramach drugiego kon-
kursu. Za wszystkie fotogra-
fie  bardzo serdecznie Wam 
dziękujemy. Chwilowo nie 
możemy się z Wami spotkać, 
ale dzięki tym zdjęciom czu-
jemy, że jesteśmy bliżej Was. 
Miłośników muzyki zaprosi-
liśmy do zabawy w naszym 
cyklicznym quizie muzycznym 
„5 nutek” -  z okazji ferii w roli 
głównej przeboje dziecięce.  
Na naszym profilu FB pojawił 
się również  koncert piosenek 
dla dzieci pt. „Pograjki” oraz 
spektakl teatralny „Ciocia 
Jadzia”  w wykonaniu Teatru 
Fuzja z Poznania. 

To były bardzo intensywne 
dwa tygodnie pełne zabawy, 
muzyki, sztuki, konkursów 
i smakołyków. Bardzo się 
cieszymy, że byliście z nami. 
Zapraszamy do obejrzenia 
zdjęć, również tych licznie 
nadesłanych przez Was.

Iluzja online w nowotomyskiej bibliotece

e-Ferie Zimowe 2021 z Nowotomyskim Ośrodkiem Kultury

Z końcem listopada w holu 
Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w 
Nowym Tomyślu zagościła 
wystawa przygotowana 
przez Biuro Programu 
„Niepodległa”, poświęcona 
procesowi odzyskiwania 
przez Polskę niepodległości 
oraz dorobkowi II Rzeczy-
pospolitej. 

Wystawa „Tak powstawała 
Niepodległa” pomyślana jest 
jako materiał popularnonau-
kowy pomocny w uczczeniu 
setnej rocznicy niepodległości 
Polski. Ekspozycja, którą bę-
dzie można zobaczyć jeszcze 
do końca stycznia br. składa 
się z 11 plansz prezentujących 
wysiłki Polaków, które dopro-
wadziły do odzyskania nie-
podległości oraz osiągnięcia II 
Rzeczypospolitej. Plansze po-

ruszają zagadnienia związane 
z:  walką o polską tożsamość 
do 1918 roku, budowaniem  
Polski  od nowa po odzyska-
niu niepodległości, mozaiką 
narodowościową polskiego 
społeczeństwa, administracją 
i samorządnością w pierw-
szych latach niepodległości, 
ówczesnym systemem eduka-
cji, kulturą , sportem, sztuką 
i architekturą oraz trendami 
rozwojowymi tego okresu.

Wystawa powstała z inicja-
tywy Biura Programu „Nie-
podległa”, autorami plansz są: 
dr Sebastian Adamkiewicz 
- muzealnik i adiunkt w dziale 
historycznym Muzeum Tra-
dycji Niepodległościowych 
w Łodzi oraz Anna Bińkowska 
z Biura Programu „Niepodle-
gła”, zaś konsultantem histo-
rycznym dr hab. Paweł Grata, 
prof. UR.

Gmina Nowy Tomyśl już 
w październiku 2020r. 
zakupiła dron do badania 
jakości spalin kominowych.  

Dron jest wyposażony w kame-
rę oraz specjalistyczne czujniki 
wykrywające szkodliwe sub-
stancje. Straż Miejska zacznie 
niedługo kontrole palenisk, 
które będą przeprowadzane 
w różnych porach dnia oraz 
w nocy. Przebieg kontroli bę-
dzie bardzo prosty. Dron wraz 
z czujnikami zostanie przez 
pilota skierowany nad komin, 
z którego wydobywa się dym 
i po analizie jego składu prze-
każe wyniki do połączonego z 
czujnikami komputera. Jeżeli 

zostaną zarejestrowane jakie-
kolwiek niedozwolone związki 
chemiczne, które będą znaj-

dować się w badanym dymie, 
zostanie wszczęta procedura 
karna. Przypominamy, że za 

spalanie odpadów w piecach 
grozi mandat w wysokości do 
500 zł lub w przypadku skie-
rowania wniosku o ukaranie 
grzywną do 5000 zł, wraz z 
pokryciem kosztów badań (ok. 
500-800 zł). 

Przypominamy również, że 
zgodnie z przepisami,piece 
tzw. kopciuchy należy wymie-
nić do końca 2023 r. Do tego 
czasu będą przeprowadzane 
kontrole. 

Urządzenie do analizy dy-
mów kominowych będzie tak-
że montowane na radiowozie 
Straży Miejskiej. Umożliwi 
to bezpośrednie analizowanie 
powietrza podczas patroli na 
terenie gminy.

Tak powstawała 
Niepodległa

Kontrole antysmogowe
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27 stycznia 2021 r. w środę 
odbyły się pierwsze szcze-
pienia przeciw COVID-19 
dla 30-osobowej grupy 70+ 
mieszkańców Gminy Miedzi-
chowo. Pierwszą zaszczepioną 
seniorką jest pani Wanda Brzo-
zowska mieszkanka Grudnej. 
Kolejne szczepienia odbędą 
się w każdą środę.

Przez Gminnego Koordy-
natora ds. szczepień przeciw 
COVID-19 zgłosiły się 204 
osoby.

Osoby, które miały trudno-
ści z transportem w tym oso-
by niepełnosprawne zostały 
przetransportowane przez 
jednostki OSP Bolewice i OSP 
Miedzichowo.

Dziękujemy druhom ze stra-
ży za pomoc, zaangażowanie 
oraz wzorową postawę w reali-
zacji tego zadania. Szczególne 

podziękowania dla Ośrodka 
Zdrowia w Miedzichowie, 
gdzie znajduje się gminny punkt 
szczepień przeciw COVID-19.

Pierwsze szczepienia przeciw COVID-19  
w Gminie Miedzichowo

15 grudnia ubiegłego roku 
Parlament Europejski za-
twierdził wniosek Komisji 
Europejskiej w sprawie 
ustanowienia roku 2021 
„Europejskim Rokiem 
Kolei”.

Przyjęta 16 grudnia decyzja 
Rady w tej kwestii wiąże się 
z wysiłkami UE na rzecz 
promowania przyjaznych dla 
środowiska środków transpor-
tu i osiągnięcia neutralności 
klimatycznej do 2050 r. w 
ramach Europejskiego Zielo-
nego Ładu.

Zaplanowano już wiele 
działań służących promocji 
transportu kolejowego w całej 
UE, aby zachęcić obywateli i 
przedsiębiorstwa do korzysta-
nia z kolei.

Zrównoważona 
i bezpieczna mobilność
Transport odpowiada za 25% 

emisji gazów cieplarnianych 
w UE. Jednak jedynie 0,4% 
emisji gazów cieplarnianych 
w Unii Europejskiej pochodzi 
z sektora transportu kolejowe-
go. Kolej jest w dużej mierze 
zelektryfikowana i jako jedyny 
rodzaj transportu znacznie 
zmniejszyła emisje od 1990 
roku. Ponadto, może odegrać 
znaczącą rolę w dziedzinie 
zrównoważonej turystyki.

Kolej jest również naj-
bezpieczniejszym rodzajem 
transportu lądowego: 0,1 
ofiar śmiertelnych na mi-
liard pasażerów/km to ofiary 
wypadków kolejowych, w 
porównaniu do 0,23 ofiar 
wypadków autobusowych, 2,7 
ofiar wypadków samochodo-
wych i 38 ofiar wypadków 
motocyklowych (2011-2015). 
W 2018 r. Parlament Eu-
ropejski zatwierdził nowe 
przepisy na rzecz wzmocnie-
nia praw pasażerów w ruchu 
kolejowym.

Kolej łączy oddalone ob-
szary, co zapewnia wewnętrz-
ną i transgraniczną spójność 
europejskich regionów. Jed-
nakże tylko 7% pasażerów 
i 11% towarów przewozi 
się koleją. Przestarzała in-
frastruktura, nieaktualne 
modele biznesowe i wysokie 
koszty utrzymania to niektóre 
z problemów, które należy 
rozwiązać w celu stworzenia 
jednolitego europejskiego 
obszaru kolejowego.

Transport drogowy odpo-
wiada za 75% frachtu śródlą-
dowego: znaczna jego część 
powinna zostać przeniesiona 
na bardziej zrównoważone 
metody transportu takie jak 
kolejowy i wodny śródlądowy, 
aby pomóc w redukcji emisji. 
Osiągnięcie tego wymaga 

istotnych inwestycji i wdro-
żenia transeuropejskiej sieci 
transportowej (TEN-T).

Kolej w czasie 
pandemii COVID-19
Kryzys koronawirusowy 

pokazał, że kolej może umoż-
liwić szybki przewóz nie-
zbędnych towarów, takich jak 
żywność, lekarstwa i paliwo, 
w wyjątkowych okoliczno-
ściach. Jednak COVID-19 
mocno uderzył w sektor ko-
lejowy, a wskutek restrykcji 
dotyczących podróży liczba 
pasażerów znacznie spadła. 
Mimo tego, kolej odegra 
znaczną rolę w procesie trwa-
łej odbudowy po pandemii.

Dlaczego 2021 r. ogłoszono 
Europejskim Rokiem Kolei?
Ten rok ma zasadnicze zna-

czenie dla polityki kolejowej 
UE, ponieważ to pierwszy 
pełny rok wdrażania przepi-
sów zawartych w czwartym 
pakiecie kolejowym. Ten pa-
kiet legislacyjny dąży do stwo-
rzenia w pełni zintegrowanego 
europejskiego obszaru kolejo-
wego, usunięcia pozostałych 
przeszkód instytucjonalnych, 
prawnych i technicznych, oraz 
wspierania wzrostu gospodar-
czego.

Autor: Parlament Europejski.

W 2001 roku powstały 
partie które na kilkanaście lat 
zdominowały polską scenę 
polityczną. Lech i Jarosław 
Kaczyńscy założyli Prawo 
i Sprawiedliwość. Najpierw 
jednak trzech tenorów - Do-
nald Tusk, Maciej Płażyński 
i Andrzej Olechowski - zało-
żyło Platformę Obywatelską. 

Największy posag wniósł ten 
ostatni, zdobywając drugi 
wynik w wyborach prezy-
denckich. Jednak czas poka-
zał, że liderem na lata będzie 
Donald Tusk. Sprawne roz-
grywki wewnętrzne najpierw 
odsunęły od partyjnej władzy 
dwóch pozostałych tenorów, 
kilka lat później Jana Marię 
Rokitę i Zytę Gilowską, a w 
końcu Grzegorza Schetynę. 

PO była partią opartą na 
jednym człowieku. Przez 
lata ta formuła sprawdzała 
się. Jednak widząc widmo 
klęski, kapitan jako pierwszy 
opuścił tonący statek. Wybrał 
wygodne życie w Brukseli. 
Od tamtej pory Platforma 
Obywatelska przegrała dwa 
razy wybory do Sejmu, dwa 
razy jej kandydat przegrał 
wybory prezydenckie, a 
nawet najłatwiejsze dla nich 
wybory europejskie. Obro-
niła duże miasta, ale straciła 
wiele sejmików i starostw. 

Następcy Donalda Tuska nie 
mogą znaleźć pomysłu na 
PO. Ewa Kopacz, Grzegorz 
Schetyna, a obecnie Borys 
Budka nie potrafią wybrać 
skutecznej drogi. Formuła 

opozycji totalnej nie spraw-
dza się od lat. 

Cześć wyborców PiS chwilo-
wo określa siebie jako „nie-
zdecydowani”, ale największa 
partia opozycyjna nie wie jak 
przekonać ich do siebie. Bunt 
który wznieca dziś grupa 
posłów pod przywództwem 
Tomasza Siemoniaka raczej 
tylko pogorszy sytuację. A 
przecież mogło być inaczej. 
Gdyby tylko kapitan Tusk 
nie skoczył pierwszy do 
szalupy. Za sterem Prawa i 
Sprawiedliwości jest żeglarz 
który nie boi się sztormów i 
morskich potworów. Dzięki 
niemu dopływamy na bez-
pieczne wody.

Poseł na Sejm
Marcin Porzucek

Minister zdrowia podpisał 
dziś decyzję o uruchomie-
niu z dniem 1 lutego szpitala 
dla pacjentów z COVID-19 
na terenie Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich. 
Wniosek w tej sprawie złożyła 
wicewojewoda wielkopolski 
Aneta Niestrawska. Szpital, 
aktualnie pozostający w stanie 
gotowości, będzie od lutego, 
już jako „aktywny”, mógł 
przyjmować pacjentów zaka-
żonych koronawirusem.

W halach Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich 
(MTP) powstanie szpital 
tymczasowy, który zapew-
ni dodatkowe miejsca dla 
pacjentów chorych na CO-
VID-19. Maksymalny poten-
cjał szpitala to 597 łóżek z 
dostępem do tlenu, w tym 
48 łóżek intensywnej terapii 
dla osób wentylowanych re-
spiratorem. Łóżka szpitalne 
będą oddawane pacjentom 
etapami w zależności od 
liczby pacjentów.

Uruchomienie szpitala tym-
czasowego ma ścisły związek z 
kontynuacją procesu uwalnia-
nia łóżek covidowych w szpita-
lach całego województwa i ich 
przekazywania dla pacjentów 
z innymi schorzeniami – tłu-
maczy wicewojewoda Aneta 
Niestrawska.

Wielkopolskie szpitale mają 
obecnie na 2 poziomie zabez-
pieczenia 1174 zajęte łóżka 
oraz 716 wolnych. Dotychczas 
uwolnionych łóżek zostało 
1018. 1 lutego będzie ich 1153.

- Otwarcie szpitala tymcza-
sowego pozwoli wykorzystać 
potencjał szpitali klinicznych, 
których kadra zostanie za-
angażowana w opiekę nad 
osobami z COVID-19 i podej-
rzeniem tej choroby, a także 
umożliwi dalsze przywracanie 
oddziałów szpitalnych dla po-
zostałych pacjentów – mówi 
Agnieszka Pachciarz, dyrektor 
Wielkopolskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ. – Jed-
nocześnie, personel szpitali, w 

których już zostały uwolnione 
łóżka covidowe, będzie mógł 
w większym stopniu zadbać o 
leczonych tam pacjentów nie-
zakażonych koronawirusem.

Pod koniec listopada ubr. 
służby wojewody odebrały od 
Międzynarodowych Targów 
Poznańskich infrastruktu-
rę szpitala tymczasowego. 
Uzupełniony został sprzęt 
do diagnostyki pacjentów. 
Szpital dysponuje m.in. jed-
nym z najnowocześniejszych 
tomografów komputerowych. 
Zakończył się także proces 
szkoleń dla personelu medycz-
nego, który zostanie zabezpie-
czony przez szpital patronacki. 
Jest nim Szpital Kliniczny im. 
Przemienienia Pańskiego w  
Poznaniu.

Budowa szpitala tymcza-
sowego jest częścią strate-
gii walki z koronawirusem 
rządu premiera Mateusza 
Morawieckiego. Szpital zor-
ganizowany zostanie w pawi-
lonach targowych. W halach 

wydzielone zostaną sale 
chorych, gabinety lekarskie i 
zabiegowe, magazyny leków, 
główny magazyn medyczny, 
zaplecze sanitarne dla pa-
cjentów oraz pomieszczenia 
dla obsługi medycznej i 
socjalnej szpitala. Placówka 
będzie dysponowała pracow-
nią tomografii komputerowej, 
pracowniami ultrasonografii 
i elektrokardiografii. Przy 
targach zamontowany został 
zbiornik, zabezpieczający 
pacjentów w tlen medyczny. 

Szpital na terenie Między-
narodowych Targów Poznań-
skich do końca stycznia br. 
pozostawał szpitalem „pasyw-
nym”. Decyzja o jego otwarciu 
została podjęta po analizie 
sytuacji epidemicznej.zabez-
pieczone.

Szersze informacje nt. szpi-
tala na MTP zostaną przed-
stawione podczas briefingu 
prasowego zorganizowanego 
w momencie jego otwarcia.

Tomasz Stube

Została wydana decyzja lo-
kalizacyjna dla budowy ga-
zociągu wysokiego ciśnienia 
relacji Grodzisk - Kościan. 
Realizacja zadania wpisuje 
się w inwestycje towarzyszące 
budowie terminalu regazyfi-
kacyjnego skroplonego gazu 
ziemnego w Świnoujściu. 
Inwestor, czyli Polskie Gór-
nictwo Naftowe i Gazownic-
two S.A., jest uprawniony do 
wystąpienia z wnioskiem o 
pozwolenie na budowę.

Gazociąg relacji Mieszalnia 
Gazu Grodzisk – Węzeł Ko-
ścian jest inwestycją towarzy-
szącą budowie terminalu re-
gazyfikacyjnego skroplonego 
gazu ziemnego w Świnoujściu. 
Powstanie gazociąg wysokie-
go ciśnienia o długości ok. 24 
km i maksymalnym ciśnieniu 
roboczym MOP 8,4 MPa wraz 
z niezbędną infrastrukturą, 
w tym kanalizacją kablową. 
– Włączenie gazociągu do 
sieci nastąpi poprzez mie-

szalnię gazu Grodzisk, która 
w ramach projektowanego 
gazociągu o długości ok. 24 
km połączona zostanie z ist-
niejącym węzłem gazowym 
Kościan. Planowany gazociąg 
będzie przebiegać przez 2 
powiaty i 4 gminy – wyjaśnia 
wicewojewoda wielkopolski 
Aneta Niestrawska. 

Inwestycja stanowi cel pu-
bliczny o znaczeniu ponadlo-
kalnym i przyczyni się do 
rozwoju strategicznych sieci 
infrastrukturalnych. Jednocze-
śnie zadanie wpisuje się w stra-
tegiczne działania związane z 
poprawą parametrów jakościo-
wych paliw gazowych. Decyzja 
została wydana 8 stycznia br. 
na rzecz Polskiego Górnictwa 
Naftowego i Gazownictwa S.A. 
i podlega natychmiastowemu 
wykonaniu. Oznacza to, że 
inwestor jest uprawniony do 
wystąpienia z wnioskiem o 
pozwolenie na budowę.

Tomasz Stube

Od nowego roku 2021, bi-
blioteki wprowadziły kilka 
nowych usług dla czytelników 
bibliotek w Miedzichowie oraz 
filii w Bolewicach 

Wrzutnia książek w filii w 
Bolewicach

W bolewickiej bibliote-
ce udostępniono wrzutnię 
książek, czyli całodobowe 
urządzenie samodzielnego 
zwrotu książek. Znajduj się 
ona na zewnątrz budynku, przy 
wejściu głównym. Wrzutnia 
umożliwia czytelnikom odda-
wanie książek o dowolnej po-
rze, w godzinach zamknięcia 
biblioteki.

Darmowy dostęp do platformy 
e-booków IBUK Libra 
Biblioteki w gminie Mie-

dzichowo udostępniają e-bo-
oki na platformie libra.ibuk.
pl. Oznacza to, że KAŻDY 
czytelnik zapisany w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w 
Miedzichowie  oraz w filii w 
Bolewicach może za darmo 
przeglądać katalog wszyst-
kich wykupionych publikacji 
i czytać je on-line, bez żad-
nych ograniczeń czasowych. 
PIN umożliwiający dostęp do 
zasobów IBUK Libra można 
otrzymać po zgłoszeniu się 
do bibliotekarza, lub drogą 
mailową -info@biblioteka
-miedzichowo.pl  

Kampania Mała 
Książka Wielki Człowiek 
Dzieci w wieku przedszkol-

nym (3-6 lat) mają możliwość 

udziału w projekcie Mała 
Książka - Wielki Człowiek. 
Każdy maluch, którego zapi-
szą do biblioteki rodzice,otrzy-
muje kartę do zbierania na-
klejek, książkę oraz gadżety 
specjalnie przygotowane na tę 
okazję przezInstytut Książki.

Dostęp 
do Gazety Wyborczej online
Biblioteka umożliwia czy-

telnikom dostęp do prenu-
meraty „Gazety Wyborczej” 
online. Z darmowej oferty 
można skorzystać samodziel-
nie. Login i hasło dostępne są 
u bibliotekarza, po okazaniu 
karty bibliotecznej. 

Książka na telefon
To nowa usługa skierowana 

do osób chorych, starszych 
i niepełnosprawnych, któ-
re z różnych powodów nie 
mogą dotrzeć do biblioteki. 

Z usługi „Książka na telefon” 
mogą korzystać mieszkańcy 
miejscowości: Miedzichowo 
i Bolewice. Usługa dostawy i 
odbioru książek jest bezpłatna. 
Więcej informacji znajduję 
się na stronie www.bibliote-
ka-miedzichowo.pl, zakładka 
/dla-czytelnika/ 

Filia w Bolewicach otwarta
dodatkowo w soboty! 
Od stycznia 2021 r. filia w 

Bolewicach wydłużyła  go-
dziny otwarcia biblioteki , tj 
w poniedziałki, czwartki oraz 
piątki od godz. 8.00 do 18.00, 
a także w każdą sobotę od 9.00 
do 13.00.

Informacje na temat wszyst-
kich usług świadczonych przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Miedzichowie można zna-
leźć na stronie www.biblioteka
-miedzichowo.pl  w zakładce 
– DLA CZYTELNIKA .

Europejski Rok Kolei

Żeglarz, który nie boi się sztormów 
i morskich potworów

Zielone światło dla szpitala tymczasowego na MTP 24 km gazociągu Grodzisk
-Kościan

Nowe usługi w GBP w Miedzichowie 
oraz w filii Bolewice 
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W ostatnich dniach świato-
wa debata publiczna została 
zdominowana przez jeden 
temat: urzędujący Prezydent 
USA Donald Trump w ciągu 
jednego dnia stracił dostęp do 
swoich profili na Facebooku, 
Twitterze i Instagramie, a 
YouTube usunął nagranie, w 
którym prezydent prosił pro-
testujących demonstrantów o 
rozejście się do domów. Tech-
nologiczni giganci zablokowali 
jednocześnie konkurencyjne 
portale, które w przyszłości 
mogłyby stanowić dla nich 
alternatywę.

Przypadki cenzury w me-
diach społecznościowych ob-
serwujemy jednak od dawna. 
Zdecydowanie odrzuciliśmy 
powszechne przekonanie, że 
jest to zjawisko, na które nie 
możemy mieć wpływu. Dzisiaj 
stoimy wobec epokowej szan-
sy, by ochronić nowe media 
i Internet przed potężnymi 
narzędziami manipulacji i 
cenzury.

Dlatego Instytut Ordo Iuris 
już wiele miesięcy temu roz-
począł precedensowe postę-
powania przeciwko interneto-
wym gigantom. Nasi prawnicy 
złożyli pozew o ochronę dóbr 
osobistych redaktora naczel-
nego tygodnika „Do Rzeczy” 
Pawła Lisickiego w związku z 
usunięciem z portalu YouTube 
programu „Wierzę. Magazyn 
katolicki”. Nagranie prezen-
towało oficjalne nauczanie 
Kościoła katolickiego, a zo-
stało przez administratorów 
uznane za szerzenie „mowy 
nienawiści”.

Podobne działania podejmu-
jemy także wobec Facebooka, 
którego prawnicy otrzymali 
pozew w sprawie cenzury 
konserwatywnego kanału Su-
perPolska24. W wielu innych 
przypadkach treści zostały 
szybko przywrócone na sku-
tek wysłania samych wezwań 
przedprocesowych.

Pierwszym sukcesem jest 
już sam fakt, że w Polsce 
toczą się procesy przeciwko 
amerykańskim korporacjom. 
Ich regulaminy przez wiele 
lat odsyłały bowiem w zakre-
sie rozstrzygania sporów do 
sądów w Kalifornii. Udało 
nam się jednak skutecznie 
doprowadzić do uznania pol-
skiej jurysdykcji w tego typu 
sprawach.

Postępowania sądowe to 
nie jedyne działania prawne, 
jakie podejmujemy w związku 
z naruszeniami prawa przez 
internetowych potentatów. 
W przyszłym tygodniu zło-
żymy do Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów 
zawiadomienia w sprawie 
nadużywania dominującej 
pozycji na rynku i naruszania 
zbiorowych interesów konsu-
mentów zarówno przez firmę 
Marka Zuckerberga, jak i przez 
właścicieli portalu YouTube.

Aby rea ln ie zat rzymać 
współczesną cenzurę nie mo-
żemy ograniczać się do po-
zywania właścicieli serwisów 
społecznościowych i doraź-
nych interwencji. Konieczne 
są systemowe zmiany prawne, 
które uregulują działania in-
ternetowych gigantów. Dziś 
największym zagrożeniem dla 
wolności obywatelskich stają 
się nie władze państwowe, 
ograniczane prawem krajo-
wym i międzynarodowym, 
ale ponadnarodowe koncerny. 
Bardzo często funkcjonują 
one w regulacyjnej próżni i 
starają się, by nadal nic nie 
ograniczało ich działalności. 
Ocenzurowanie urzędujące-
go prezydenta największego 
światowego mocarstwa to naj-
bardziej spektakularny dowód 
na to, że tylko koalicja państw 
narodowych i organizacji oby-
watelskich może zatrzymać 
wszechwładzę niekontrolowa-
nych demokratycznie między-
narodowych korporacji.

Dlatego Instytut Ordo Iuris 
już w 2018 roku przedstawił 
założenia ustawy, która ukróci 
cenzorskie zapędy admini-
stratorów sieci społeczno-
ściowych. Niemal wszystkie 
zaproponowane przez nas 
rozwiązania powtórzyło Mini-
sterstwo Sprawiedliwości pre-
zentując założenia rządowego 
projektu w tej sprawie. Mamy 
nadzieję, że projekt, którego 
kierunek uzyskał poparcie 
premiera, zostanie niezwłocz-
nie przyjęty. Nasi eksperci 
będą uczestniczyć w dalszych 
pracach legislacyjnych, aby 
zapewnić że przyjęte przepisy 
będą właściwie realizować 
zakładany cel.

Aby wzmocnić determi-
nację polityków przygotowa-
liśmy petycję do premiera, 
w której apelujemy o pilne 

wprowadzenie skutecznych 
przepisów zatrzymujących 
cenzurę. Pod apelem podpisało 
się wielu polskich dzienni-
karzy o różnych poglądach, 
w tym Jan Pospieszalski, To-
masz Wróblewski, Przemysław 
Babiarz, Krzysztof Ziemiec, 
Dorota Kania, Jolanta Hajdasz, 
Krzysztof Skowroński, Witold 
Gadowski, Michał Karnowski, 
Bogumił Łoziński czy Igor 
Janke, a także tysiące Polaków. 
W najbliższych dniach petycja 
zostanie formalnie złożona w 
Kancelarii Premiera.

Sojusznikiem w walce z 
cenzorskimi praktykami wiel-
kich firm technologicznych 
mogłyby być także instytucje 
Unii Europejskiej, których 
celem powinna być obrona 
wolnej konkurencji i praw kon-
sumentów. Niestety, zmiany 
prawne zaproponowane przez 
Komisję Europejską w projek-
cie nowego rozporządzenia o 
usługach cyfrowych, idą w 
przeciwnym kierunku. W oce-
nie naszych ekspertów mogą 
one doprowadzić do ograni-
czenia wolności słowa oraz 
osłabienia krajowego nadzoru 
nad internetowymi gigantami. 
W Instytucie Ordo Iuris trwają 
obecnie prace nad szczegółową 
analizą propozycji KE i naszą 
odpowiedzią, którą opubliku-
jemy w przyszłym tygodniu. 
Rekomendacje dotyczące dal-
szych działań przekażemy 
polskiemu rządowi.

Jeszcze w styczniu opu-
blikujemy raport o wolności 
słowa w Internecie, który z 
jednej strony pokaże skalę 
naruszeń wolności obywatel-
skich dokonywanych przez 
internetowych gigantów, a z 
drugiej przykłady regulacji, 
którym skutecznie poddano 
sieci społecznościowe w in-
nych krajach.

Media społecznościowe są 
dziś dla rosnącej grupy ludzi 
głównym źródłem informacji 
na temat świata. Tworzą prze-
strzeń komunikacji ważniejszą 
niż media tradycyjne realnie 
wpływając na debatę publiczną 
na całym świecie. Przez lata 
mogło się wydawać, że Internet 
będzie przestrzenią wolności 
słowa i azylem dla osób wy-
kluczonych i cenzurowanych 
przez media głównego nurtu. 
Dziś widzimy, że internetowe 
korporacje stanowią działający 

bardziej subtelnie odpowied-
nik urzędów cenzorskich, jakie 
znamy z nieodległej przeszło-
ści. Bezpodstawne usuwanie 
z sieci materiałów o ważnych 
problemach społecznych oraz 
manipulowanie ich zasięgami 
skuteczniej niż dawna cenzura 
służy do wpływania na emocje 
społeczne i kształtowania po-
glądów młodych ludzi.

Dlatego musimy zrobić 
wszystko, żeby cenzorskie 
praktyki internetowych gigan-
tów stały się jedynie przykrym 
wspomnieniem. Dzięki wspar-
ciu Darczyńców i Przyjaciół 
Instytutu Ordo Iuris, podjęte 
przez nas działania na rzecz 
wolności nowych mediów i In-
ternetu przybliżają zwycięstwo 
obywateli nad ponadnarodo-
wymi koncernami.

Pretekstem do bezpreceden-
sowego ocenzurowania urzę-
dującego prezydenta Stanów 
Zjednoczonych były zamieszki 
na Kapitolu, po których oficjal-
ne konto Donalda Trumpa zo-
stało na stałe usunięte z Twitte-
ra. Prezydent USA stracił także 
dostęp do swojego profilu na 
Facebooku i Instagramie, a 
YouTube usunął nagranie z 
jego odezwą do Amerykanów, 
w której prezydent uspokajał 
protestujących apelując o ro-
zejście się do domów. Dostęp 
do swojego konta na Facebo-
oku stracił także szanowany 
w USA wieloletni kongresmen 
Ron Paul.

Powodem zaniepokojenia 
dla Polaków jest równoczesne 
z tymi wydarzeniami zablo-
kowanie największego kanału 
informacyjnego poświęconego 
współpracy państw Grupy 
Wyszehradzkiej, Visegrad24, 
po tym jak napisał on o potrze-
bie egzekwowaniu prawa do 
wolności wypowiedzi wobec 
społecznościowych gigantów. 
W ciągu kilku dni Twitter 
usunął ponad 70 tysięcy kont, 
które zostały uznane przez 
administratorów portalu za 
„niebezpieczne”. Wiele z nich 
należało do Polaków. Jeste-
śmy świadkami radykalnych 
nadużyć ze strony oligopolu 
na globalnym rynku mediów 
społecznościowych. Trudno 
o wyraźniejsze świadectwo 
zaburzenia zdrowych mecha-
nizmów niż masowe usuwanie 
przez Twittera, Facebooka czy 
YouTube klientów, którzy z 

perspektywy czysto ekono-
micznej są wartościowi i sami 
tworzą treści dla tych portali.

Niektórzy przedstawiciele 
światowej lewicy przekonują, 
że firmy takie jak Facebook, 
Twitter, Google czy Apple to 
prywatni przedsiębiorcy, któ-
rzy sami mogą decydować o 
tym, kto ma dostęp do ich plat-
form, a osoby niezadowolone 
z ich praktyk są odsyłane do 
korzystania z alternatywnego 
portalu. Wydarzenia ostatnich 
dni jasno wykazały jednak, 
że w przypadku globalnych 
sieci społecznościowych nie 
mamy do czynienia z wolnym 
rynkiem, a tyranią monopoli-
stów, którzy nie dopuszczając 
żadnej realnej konkurencji 
skutecznie zablokowali rozwój 
alternatywnych portali.

W związku z cenzorskimi 
zapędami liderów rynku, w 
USA już ponad dwa lata temu 
powstał serwis społecznościo-
wy Parler, który cieszył się 
rosnącą popularnością wśród 
ludzi zirytowanych cenzurą 
w starszych sieciach społecz-
nościowych. Google i Apple 
usunęły jednak aplikację ze 
swoich sklepów, a Amazon 
wyłączył jej serwery. Podobny 
los spotkał także portal GAB, 
który został zablokowany nie 
tylko przez sklep Google i 
Apple, ale także przez PayPal. 
Pochodzący z Polski właściciel 
serwisu został natomiast wraz 
z rodziną wpisany na czarną 
listę VISA, tracąc dostęp do 
kart płatniczych.

Nasze analizy sprzed dwóch 
lat ostrzegały przed konse-
kwencjami nieograniczonej 
prawem krajowym samowoli 
ponadnarodowych koncernów, 
które wraz ze wzrostem swej 
siły gotowe będą do rzucenia 
wyzwania porządkowi poli-
tycznemu suwerennych państw 
i likwidacji rzeczywistej kon-
kurencji, która jest podstawą 
wolnego

Stajemy w obronie 
ofiar cenzury
Prawnicy Instytutu Ordo 

Iuris już od lat świadczą bez-
płatną pomoc prawną ofiarom 
cenzury prowadzonej przez 
administratorów globalnych 
portali.

Jednym z najbardziej symp-
tomatycznych przykładów 
bezzasadnego usunięcia treści 

z portalu YouTube jest sprawa 
redaktora naczelnego tygodni-
ka „Do Rzeczy” Pawła Lisic-
kiego, który prowadził wraz z 
redaktorem Markiem Miśko 
program „Wierzę. Magazyn 
katolicki”. Audycja prezen-
tująca nauczanie Kościoła 
katolickiego na temat homo-
seksualizmu, została uznana 
za „szerzenie nienawiści”. 
Dlatego nasi prawnicy złożyli 
pozew o ochronę dóbr osobi-
stych Pawła Lisickiego.

Sprawa toczy się przed Są-
dem Okręgowym w Warsza-
wie, co już jest częściowym 
sukcesem naszych prawników. 
Polski sąd uznał tym swoje 
prawo do rozstrzygania sporu 
z amerykańskimi korporacja-
mi, które przez lata odsyłały 
użytkowników do sądów w 
Kalifornii. Sędziowie przy-
znali rację naszym ekspertom 
uznającym praktyki portali za 
naruszenie art. 385 kodeksu 
cywilnego, który w sporach 
konsumentów z przedsiębior-
cami przewiduje właściwość 
polskiego sądu i jurysdykcję 
polskiego prawa.

Przed Sądem Okręgowym 
w Gdańsku będziemy repre-
zentować redaktora naczel-
nego portalu SuperPolska24. 
Skierowany do irlandzkiego 
oddziału Facebooka pozew o 
ochronę dóbr osobistych po 
prawie dwóch latach doczekał 
się odpowiedzi od prawników 
serwisu, którzy przekony-
wali, że czasowe zablokowa-
nie dostępu do portalu „nie 
uniemożliwia, ani nie utrud-
nia prowadzenia działalności 
gospodarczej, publikowania 
treści w swojej Gazecie Inter-
netowej, rozpowszechniania 
opinii czy też wpływania na 
opinię publiczną jako dzien-
nikarz”. By uniknąć uznania 
za monopolistę, prawnicy 
Facebooka posunęli się do 
zaskakującego twierdzenia, 
że mniejsze portale takie jak 
Fotka.com, Myspace, Tumblr, 
Reddit są równie sprawnymi 
jak Facebook sposobami ko-
munikacji z odbiorcami. Tym-
czasem z Facebooka według 
raportu IRCenter korzysta 90% 
polskich internautów.

Zdarza się, że portale re-
agują już na działania przed-
sądowe. Po przygotowanych 
przez prawników Ordo Iuris 
wezwaniach do zaprzestania 

W  związku  z  opublikowanymi 
artykułami  w  dwutygodniku  
Powiaty  Gminy    p.t  „ ŚLEPA 
SPRAWIEDLIWOŚĆ  I  GRUPA  
PRZESTĘPCZA  POD  OCHRO-
NĄ   WYMIARU  SPRAWIEDLI-
WOŚCI  ”  i  braku  reakcji   osób  
wymienionych  w/w  artykule  
postanowiłem  publicznie  zadać   
kilka   pytań  do  Pana  Józefa  
Boruckiego (Capo dei    Capi )  czy  
to  prawda ? :  

a Czy   to  prawda  że  w wysłał  
Pan  jeden  tir wyrobów  czekolado-
wych  do  Afganistanu  za  pośred-
nictwem  „pewnego  pułkownika ” ? 
(wartości  200 000  zł)

a Czy   to  prawda  że ,  jest  (był)  
Pan   współpracownikiem   SB  
i  WSI ?

a Czy   to  prawda  że ,   wysłał  
Pan  jeden  tir  wyrobów  czekola-

dowych  do  Olka,  ze  Samary  (Ro-
sja ) na  własne  ryzyko   za  które   
spółka  nie  otrzymała   zapłaty ?  
(wartości  240 000  zł)

a Czy  to  prawda  ,  że  wypłacił  
Pan  „LEWE KASY ” 168  000  
zł   swemu  kuzynowi  za  fikcyjne  
usługi  ?
 
a Czy  to  prawda , że  Pan  nie  
rozliczył  się  z  strat  wyrobów  
czekoladowych   wielkości  jedne-
go  tira  w  Fili  w  Poznaniu Gdzie  
pracowali  Pana  kuzynowie  ?

a Jakim majątkiem   Pan  poręczał  
Kredyty  dla   Spółki  Rakpol S.C. ?

a Czy  prawda  , że    nie  rozliczył  
Pan   z  kwoty  110 000  zł   z  „le-
wej  kasy ” ?

a Czy dał  Pan  z  lewej  kasy   
70000  zł  łapówki  swemu  szwa-

growi   jako  Prezesowi  Agencji   
Rolnej  na  zakup działki  budow-
lanej   o  powierzchni  3  ha  nad  
morzem  Bałtyckim  ?

a Czy Pan  załatwił   t z  „ pomyłkę”  
wysłaną  przez  Prezesa  Sądu   do  
KRK  , że   Wspólnik  Stanisław  
Mączkowski   ukarany,   po  to  aby  
mógł   Pan  rozgłaszać  publicznie  
że  on  okradł   spółkę  ,  którą   co  
prawda utworzył?
a Czy  to  prawda  , że   co  czwar-
tek  przez   10  lat  ogrywał  Pan  w  
pokera    pracownika  Spółki  na  
kilka  tysięcy  zł  a  on   miał  od  
Pana  pozwolenie   na    sprzedaż   
towaru  bez  rachunku ?

a Czy  to  prawda   ,  że  namówił  
Pan  Prezesa  Zarządu  T L    aby  
sprzedał     bez   uchwały  ZWZA    
atrakcyjną działkę   budowlaną   
o  pow.  3 ha 100 ar  na  morzem  
Bałtycki  w  pełni   uzbrojoną  

infrastrukturą   po  zaniżonej  cenie   
14 zł  /1 m 2  ?     (Strata ok  6 000 
000 zł )  

a Czy   wiedział  Pan , że  Urzęd  
Skarbowy   w  Kołobrzegu  przesłał   
informację   do  Prokuratury Rejo-
nowej  w  Grodzisku  Wlkp .  która  
została  ukryta   , że   ceny  działek  
w  okolicy   Ustronia  Morskiego   
wynosiły   199 zł /1m 2  ?

a Czy  to  prawda  że dopuścił  się  
Pan  prowokacji  wręczenia  czeku  
swemu  wspólnikowi  aby  go oskar-
żyć   , wsadzić    do  więzienia na  2  
lata  i  wyeliminować ze spółki ? 
a Czy  Pan  wiedział ,   ze   inwen-
tury  przeprowadzane  w  spółkach 
Rakpol    wykazywały    często 
straty    ok  2 000 000 zł ?    

a Czy  to  pan  utworzył     na  
żonę  i  córkę 3  spółkę  Rakpol   by 
przetransferować  do  niej   dotację  

z ZPCH ?  (ok. 6 000 000 zł)

a I setki  innych   pytań  na   które  
„odpowiedzi ”   posiadają  Prokura-
tury  i  Sądy  ?

a Takie  pytania  zadaję Panu  co  
roku   na  ZWZA   -  pozostają  bez  
odpowiedzi .

Akcjonariusz  (33,3 %)  Spółki  Rakpol-Jacqut
-Polska  SA

Stanisław  Mączkowski

Post scriptum :

Nawiązując  do  poprzednich   arty-
kułów opublikowanych w  dwutygo-
dniku  POWIATY I GMINY nr. 1 z  
2021 , nr 18 z  2020   opisujące  moje  
problemy z  wymiarem  sprawiedli-
wości   domyślić  się można   , że w tym 
przypadku   zastosowano   doktrynę 
Sławka  Neumanna  z  PO : „kto  jest  
z  nami    nic  mu  się  nie  stanie ……..i 
Sądy  nic nie  zrobią ”  

Chcą zamknąć nam usta

14 lat walczy o sprawiedliwość
OŚWIADCZENIE  Stanisława  Mączkowskiego
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naruszania dóbr osobistych, 
YouTube odblokował w sierp-
niu 2019 roku kanał wRe-
alu24 wznawiając możliwość 
zarabiania na publikowanych 
w serwisie materiałach i przy-
wracając usuniętą wcześniej 
relację z obchodów rocznicy 
wybuchu Powstania Warszaw-
skiego. Blokady kanału są 
jednak regularnie ponawiane, 
a prawnicy Ordo Iuris kon-
sekwentnie świadczą pomoc 
prawną twórcom internetowej 
telewizji, która nadal nie otrzy-
muje należnych pieniędzy za 
wyświetlenia pod publikowa-
nymi nagraniami.

Media społecznościowe są 
już ważniejszą przestrzenią 
komunikacji od tradycyjnych 
mediów. Sąd Najwyższy Sta-
nów Zjednoczonych uznał 
wręcz, że prawo do korzysta-
nia z portalu społecznościowe-
go wynika z wolności wypo-
wiedzi pisząc w uzasadnieniu, 
że „o ile w przeszłości trudno 
było określić, jakie miejsca (...) 
są najważniejsze z punktu wi-
dzenia wymiany poglądów o 
tyle dzisiaj nie ma wątpliwości, 
że jest to cyberprzestrzeń”. Jak 
widać amerykańskie koncerny 
nie chcą stosować amerykań-
skich standardów w Polsce.

Dlatego prawnicy Instytutu 
Ordo Iuris już pracują nad 
skierowaniem zawiadomień do 
Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów w związku z 
nadużywaniem pozycji domi-
nującej i stosowaniem praktyk 
naruszających zbiorowe inte-
resy konsumentów zarówno 
przez Facebooka jak i przez 
platformę Google, która jest 
właścicielem używanego przez 
ponad 24 miliony polskich 
internautów serwisu YouTu-
be. Art. 54 Konstytucji RP 
zapewnia przecież każdemu 
obywatelowi nie tylko wolność 
wyrażania swoich poglądów, 
ale również pozyskiwania i 
rozpowszechniania informacji.

Proponujemy skuteczne 
regulacje
Aby zatrzymać internetową 

cenzurę nie możemy poprze-
stać na pomaganiu pokrzyw-
dzonym - obecne unormowa-
nia prawne są po prostu nie-
wystarczające. Bardzo szybki 
rozwój technologii sprawia, 
że obowiązujące przepisy nie 
chronią dostatecznie naszych 
praw, pomijając problemy 
które pojawiły się w ostatnich 
latach.

Dlatego Instytut Ordo Iuris 
już w 2018 roku przedstawił 
projekt ustawy regulującej 
funkcjonowanie sieci społecz-
nościowych na terenie Polski. 
Wcześniej podobne przepisy 
przyjęli Francuzi czy Niemcy, 
którzy przy pomocy ustawy 
zmusili Facebooka, by dosto-
sował swój regulamin do obo-
wiązującego w tych krajach 
prawa. Niemieckie przepisy o 
egzekwowaniu prawa wobec 
sieci społecznościowych służą 
jednak przede wszystkim uła-
twieniu usuwania treści. Nasze 
regulacje powinny natomiast 
dążyć do zagwarantowania 
obywatelom zapewnionych 
im w Konstytucji RP swobód i 
wolności obywatelskich.

Przedstawione przez Insty-
tut Ordo Iuris propozycje opar-
liśmy na zasadzie, że wszelkie 
wątpliwości w regulaminach 
portali tłumaczyć trzeba na 
korzyść użytkowników. W 
myśl prostej zasady - co nie 
jest zabronione, jest dozwolo-
ne. W regulaminie Facebooka 
znajdują się obecnie nieostre i 
niekonkretne sformułowania 
takie jak „mowa nienawiści”, 
które umożliwiają zatrudnio-
nym przez Marka Zuckerberga 
cenzorom kasowanie ponad 66 
tysięcy postów tygodniowo. 
Dlatego też konieczne jest 
wprowadzenie zamkniętego 
katalogu naruszeń, w przy-
padku których można będzie 
kasować nielegalne treści.

Poza tym postulujemy też 
zakaz ograniczania zasięgu 
wpisów i przede wszystkim 
ustanowienie ścieżki odwo-
ławczej od decyzji o usunięciu 
treści lub blokadzie konta. Por-
tal miałby wówczas obowiązek 
rozpatrzenia odwołania w kon-
kretnym terminie. Podmioty 
uporczywie łamiące polskie 
prawo powinny być zagrożone 
wysoką karą finansową pro-
porcjonalną do przychodów 
uzyskiwanych przez nie na 
terenie Polski a nawet zakazem 
prowadzenia działalności na 
terytorium naszego kraju.

Z pewną nadzieją patrzę 
na zaprezentowaną właśnie 
przez Ministerstwo Sprawie-
dliwości ustawę o ochronie 
wolności słowa w Internecie, 
która powiela większość za-
proponowanych przez nas 
rozwiązań. Projekt zakłada 
też możliwość złożenia do 
sądu pozwu na anonimowego 
użytkownika Internetu, który 
narusza dobra osobiste innej 
osoby, oraz powstanie Rady 

Wolności Słowa, która miałaby 
być organem odwoławczym w 
przypadku blokady treści w 
mediach społecznościowych. 
Jej członków powoływałby na 
sześcioletnią kadencję Sejm 
większością 3/5 głosów, co 
zapewniłoby jej ponadpartyj-
ny i pluralistyczny charakter. 
Rada Wolności Słowa lub sąd 
rozpatrujący skargę od jej 
decyzji będą mogli nałożyć na 
właściciela serwisu społeczno-
ściowego karę administracyjną 
w wysokości od 50 tysięcy do 
nawet 50 milionów złotych.

Odpowiadamy na projekt 
unijnego rozporządzenia 
o usługach cyfrowych
Pod koniec ubiegłego roku 

Komisja Europejska zaprezen-
towała propozycję przepisów 
regulujących funkcjonowanie 
platform internetowych, w 
skład której wchodzą projekty 
dwóch rozporządzeń. „Akt 
o usługach cyfrowych” ma 
regulować między innymi 
zagadnienia związane z mode-
racją treści, a „Akt o rynkach 
cyfrowych” kwestie związane 
z konkurencją na rynku cyfro-
wym. Chociaż sama Komisja 
Europejska zadeklarowała, że 
celem obu dokumentów ma 
być stworzenie „bezpiecznej 
przestrzeni, w której chronione 
będą prawa wszystkich użyt-
kowników usług cyfrowych”, 
wiele szczegółowych rozwią-
zań idzie w kierunku zupełnie 
odwrotnym od oczekiwań 
użytkowników Internetu.

Unijne regulacje mają jasno 
określać zasady usuwania 
nielegalnych i szkodliwych 
treści, do których zalicza się 
także „mowę nienawiści”. 
Zaproponowane przepisy prze-
widują mechanizmy, które 
ograniczą zamieszczanie w 
mediach społecznościowych 
„materiałów manipulacyjnych, 
dyskryminacyjnych oraz szko-
dliwych”. Biorąc pod uwagę 
ideologiczną wizję dyskrymi-
nacji zaprezentowaną chociaż-
by w unijnej strategii LGBT, 
obawiam się, że propozycje 
nowych rozporządzeń mogą 
w praktyce stać się pretekstem 
do poszerzenia cenzury. Za 
treść dyskryminującą może 
być przecież uznane choćby 
prezentowanie stanowiska 
Kościoła katolickiego na temat 
homoseksualizmu, tak jak w 
przypadku wspomnianych 
już nagrań publikowanych na 
kanale wSensie.tv czy homilii 
abp. Marka Jędraszewskiego, 

która została zablokowana na 
kanale Radia Maryja.

Dlatego już w przyszłym 
tygodniu Instytut Ordo Iuris 
opublikuje szczegółową ana-
lizę unijnych propozycji, w 
której zwrócimy uwagę na 
zagrożenia dla wolności słowa 
wynikające z ewentualnego 
wejścia w życie rozporządze-
nia w zaproponowanej formie.

W naszej analizie odniesie-
my się w szczególności do tych 
postanowień proponowanego 
rozporządzenia, które mogą 
utrudnić rozpatrywanie spraw 
o cenzurę w mediach społecz-
nościowych przed polskimi 
sądami. Przedstawimy także 
propozycje konkretnych zmian 
w prawie unijnym, które za-
pewniałyby poszerzenie re-
alnej wolności słowa w sieci. 
Mam nadzieję, że skorzysta z 
nich polski rząd który już za-
powiedział, że Polska wyjdzie 
z propozycją zmian prawa UE 
w tym zakresie.

 
Sukces petycji 
do premiera Morawieckiego
Na potrzebę podjęcia zdecy-

dowanych działań zapobiega-
jących cenzurze zwróciliśmy 
uwagę w petycji podpisanej 
przez znanych dziennikarzy i 
publicystów. W skierowanym 
do Prezesa Rady Ministrów 
apelu wspominaliśmy o zablo-
kowaniu na Facebooku profilu 
„Strefa Chwały Festiwal”, 
który informował o inicja-
tywach promujących kulturę 
chrześcijańską czy corocznych 
atakach na profile patriotyczne 
i historyczne, do jakich docho-
dzi na portalu Marka Zucker-
berga przed każdym Świętem 
Niepodległości.

Petycja, którą poparli dzien-
nikarze tacy jak Przemysław 
Babiarz, Tomasz Wróblewski, 
Jan Pospieszalski, Dorota 
Kania czy Krzysztof Ziemiec, 
już przyniosła swoje efekty. 
Premier Morawiecki zapowie-
dział, że Polska zaproponuje 
przepisy, które jasno określą 
ramy funkcjonowania Face-
booka, Twittera, Instagrama 
i innych podobnych platform. 
Zaproponowane regulacje 
miałyby obowiązywać w całej 
Unii Europejskiej.

Razem zakończymy 
bezkarną cenzurę
Nie możemy dopuścić do 

tego, by temat został wyci-
szony i zapomniany. Dzięki 
zdecydowanej aktywności 
naszego rządu możemy nadać 

ton europejskiej debacie pu-
blicznej na ten temat. Dlatego 
nasi eksperci będą uczest-
niczyć zarówno w pracach 
nad zaproponowaną przez 
Ministerstwo Sprawiedliwo-
ści ustawą chroniącą wolność 
słowa w Polsce, jak i w prowa-
dzonych na poziomie unijnym 
pracach nad regulacją rynku 
cyfrowego.

Jeszcze w styczniu zapre-
zentujemy raport o wolności 
słowa w Internecie, który 
może wpłynąć na tworzenie 
polskich i unijnych regulacji 
cyfrowych. Pojawią się w nim 
także konkretne przykłady 
naruszeń wolności słowa w 
sieci – tak w Polsce, jak i za 
granicą. Dokument będzie 
zawierał szczegółową analizę 
rozwiązań dotyczących egze-
kwowania prawa w sieciach 
społecznościowych, które już 
obowiązują w Niemczech, we 
Francji, w Austrii, we Wło-
szech czy na Łotwie. Chociaż 
w większości idą one w innym 
kierunku, niż propozycje wol-
nościowe naszego autorstwa, 
to mimo to pokazują, że także 
wobec wielkich sieci społecz-
nościowych można skutecznie 
stosować prawo.

W od rębnym raporc ie 
przedstawimy natomiast na-
szą odpowiedź na propozycję 
unijnego „Aktu o usługach 
cyfrowych”, którego treść 
niesie ze sobą zagrożenia dla 
wolności słowa.

Przygotowanie tych analiz 
wiąże się jednak z konkret-
nymi kosztami, których nie 
poniesiemy bez Pana pomocy. 
Samo opracowanie i rozpo-
wszechnienie raportu będzie 
nas kosztować co najmniej 12 
000 zł. Drugi raport, wraz z 
naszą odpowiedzią na projekty 
zmian prawa unijnego oraz 
propozycjami odmiennych 
regulacji, przedstawimy w 
trakcie międzynarodowego 
panelu, w którym wezmą 
udział prawnicy i dziennikarze 
z całej Europy. Koszt takiego 
wydarzenia będzie nie mniej-
szy niż 6 000 zł. 

Co najmniej 16 000 zł bę-
dziemy musieli natomiast wy-
dać na procesy sądowe i inne 
działania prawne przeciwko 
serwisom społecznościowym, 
które poprzez swoje cenzor-
skie zapędy naruszają prawa 
polskich twórców. Wciąż na-
pływają do nas kolejne zgło-
szenia z prośbą o podjęcie 
interwencji. 

Dr Tymoteusz Zych - Wicerezes Insty-
tutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo 

Iuris, radca prawny

P.S. Dziś to właśnie w sieci 
rozgrywa się prawdziwa 
ideowa i polityczna walka o 
przyszłość świata i naszego 
kraju. Ograniczanie dostępu 
do informacji i manipulowa-
nie ich zasięgami to bardzo 
skuteczny sposób wpływa-
nia na opinię publiczną, a 
szczególnie na kształtowanie 
się poglądów młodych ludzi. 
Ma też kluczowe znaczenie, 
gdy chodzi o dezinformację i 
możliwość odpowiadania na 
nią – także wówczas, gdy do-
tyczy ona ochrony życia i ro-
dziny. Nawet szef Facebooka 
Mark Zuckerberg przyznał, 
że jego serwis ma dziś więcej 
cech rządu niż „tradycyjnej 
prywatnej firmy”. Uregulo-
wanie działań internetowych 
monopoli, które tworzą ramy 
całej debaty publicznej, 
jest kluczowe nie tylko dla 
wolności obywateli, ale też 
dla przyszłości państwa jako 
całości. Dlatego serdecznie 
proszę o wsparcie podejmo-
wanych przez nas działań. 
Zachęcam też Pana do 
poparcia petycji do premiera 
Mateusza Morawieckiego 
o pilne przyjęcie przepisów 
prawnych, które powstrzy-
mają cenzorskie zapędy 
międzynarodowych gigantów 
medialnych.

Instytut na rzecz Kultury 
Prawnej Ordo Iuris jest fun-
dacją i prowadzi działalność 
tylko dzięki hojności swoich 
Darczyńców.

KONTROWERSJE I ARTYKUŁY POLEMICZNE

c.d. „Chcą zamknąć nam usta”

Telewizja Polska wydała 
oświadczenie, informując 
że wstrzymała emisję filmu 
„Stan Zagrożenia” mojego 
autorstwa w dniu 20.01.2021 
r. o godz. 21:00 na antenie 
TVP1 po przeprowadzeniu 
szczegółowych analiz praw-
nych.

Decyzję musiano podjąć bar-
dzo nagle – o  czym świadcz 
y  pozostawienie filmu w 
ramówce do późnych godzin 
popołudniowych. Oświad-
czenie wydano godzinę po  
czasie planowej emisji filmu.

Film jest gotowy od 9 
miesięcy, przeszedł analizy 
prawne, jest obwarowany 
umowami, został wstawiony 
w ramówkę i promowa-
ny zwiastunem TVP od 
tygodnia. Na krótko przed 
emisją zaczęto nagle szukać 
pretekstu do jej wstrzyma-
nia. Najpierw miały to być 
błędy językowe, a następnie 
prawne. Wyciągnięto kore-
spondencję sprzed 8 miesię-
cy – z maja ubiegłego roku 
– próbę interwencji jednego 
z polityków, który usiłował 
zablokować – już wtedy - 

emisję filmu. Żadne nowe 
zarzuty się nie pojawiły.

Jednocześnie – jak oświadcza 
TVP - nową datę emisji wy-
znaczono nadzień 10.04.2021 
r., czyli w jedenastą rocznicę 
katastrofy smoleńskiej. Po 
zapewnieniach dyrekcji TVP 
że film zostanie wyemitowa-
ny10 kwietnia ubiegłego roku 
(2020), potem w maju 2020, 
potem 11 stycznia 2021, w 
końcu 20 stycznia 2021 – nie 
mam nadziei, że film zostanie 
wyemitowany w ogóle.

Nie godzę się na żadną cen-
zurę treści filmu.

A zarzuty skierowane w opi-
sanych okolicznościach wy-
glądają na pretekst i otwiera-
ją furtkę do dalszej blokady. 
Wiem, że film cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem 
– w statystykach zapowiada-
jącego twitta widniało ponad 
150 tysięcy odsłon – a mowa 
tylko o pojedynczej informa-
cji na moim koncie.

Pod wpływem potrze-
by uzyskania wiedzy na 
temat Smoleńska i szukania 

nowych źródeł informacji 
a także w wyniku promocji 
w telewizji,radiu i mediach 
społecznościowych, czy też 
prywatnego rozprzestrze-
niania wiadomości – bardzo 
wiele osób nastawiało się na 
obejrzenie Stanu Zagrożenia.

Wiem,że niektórzy całymi 
rodzinami zasiedli przed 
telewizorami. Całkowicie ich 

zignorowano,po wielu dniach 
zapowiedzi – po prostu – bez 
słowa wytłumaczenia - wy-
emitowano mecz.

Otrzymałam lawinę wia-
domości z wyrażeniem 
rozgoryczenia, oburzenia 
i dojmującego smutku z 
powodu działań TVP. Bardzo 
mi przykro, że zostaliście 
Państwo na to narażeni.

Telewizja Polska pisze w 
oświadczeniu, że wspiera 
działania zmierzające do 
wyświetlenia prawdy o ka-
tastrofie smoleńskiej. Moim 
zdaniem to wygląda inaczej. 
Niewielu zdeterminowa-
nych twórców związanych 
z Telewizją, stara się wciąż 
coś zrobić coś na własną 
rękę. Co do zasady jednak 
w Telewizji można jedynie 

„upamiętniać”, rzewnie 
wspominać i „oddawać 
cześć”. Wszelkie analityczne 
i poważne prace śledcze mają 
„pod górkę”,de facto nie są 
obecne na antenie.

Nie mówiąc już o inicja-
tywie ze strony TVP do 
stworzenia grupy dobrych 
dziennikarzy śledczych i 
zlecenia im prac dotyczą-
cych największej powojennej 
tragedii w historii Polski 
- śmierci polskiego Prezy-

denta i 95 osób kluczowych 
dla naszego Państwa na 
terenie Federacji Rosyjskiej. 
Dlaczego to wydaje się takie 
nie do pojęcia?

Zresztą Telewizja nie jest tu 
odosobniona,jeśli chodzi o 
instytucje i organy Państwa 
Polskiego – Smoleńsk można 
tylko wspominać lub realnie 
amatorsko ośmieszać. Jeśli 
miarą suwerenności Polski 
kiedyś – była zdolność powie-
dzenia prawdy o tym,kto 
zabił naszą elitę w Katyniu 
– jak uważał Prezydent Lech 
Kaczyński – to miarą naszej 
suwerenności dziś, jest zdol-
ność powiedzenia o tym jak 
i dlaczego zginął on sami 95 
polskich obywateli.

Przegrała wolność słowa – 
zwyciężyły naciski politycz-
ne. Nie zobaczycie Państwo 
filmu Stan Zagrożenia. Tak 
jak od 5 lat nie widzicie Ra-
portu Podkomisji - podstawo-
wego narzędzia do naprawy 
bezpieczeństwa Państwa, ani 
zarzutów Prokuratury. Tutaj 
sojusze są zdumiewające.

Ewa Stankiewicz

Oświadczenie Ewy Stankiewicz w związku z odwołaniem emisji filmu „Stan Zagrożenia”

Nie godzę się na 
żadną cenzurę 
treści filmu.
„
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Zespół Szkół Technicznych 
im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego w Grodzisku Wielko-
polskim zajął 38 miejsce w 
Wielkopolsce w Rankingu 
Techników 2021 Fundacji 
Edukacyjnej „Perspektywy” 
i otrzymał tytuł „Brązowej 
Szkoły 2021”.

W Rankingu Techników 
2021 wzięto pod uwagę 1743 
szkoły. Kryteria Rankingu 
Techników 2021 to: sukcesy 
szkoły w olimpiadach, wyniki 

matury z przedmiotów obo-
wiązkowych, wyniki matury 
z przedmiotów dodatkowych 
oraz wyniki egzaminu zawo-
dowego w 2020 roku.  Całą 
społeczność szkolną cieszy, 
że doceniono energię, wysiłek 
i pracę uczniów i nauczycieli, 
że dostrzeżono wyniki eduka-
cyjne czego efektem jest tak 
bardzo prestiżowe wyróżnie-
nie, to ogromna satysfakcja i 
motywacja do dalszej aktyw-
ności poznawczej, do nauki.

Znak jakości szkoły 2021 
dla grodziskiej „Różowej”

GRODZISK WIELKOPOLSKI / NOWY TOMYŚL

W Urzędzie Miejskim od-
było się spotkanie dotyczące 
omówienia szczegółów  zwią-
zanych z dowozem osób na 
szczepienia. Podczas spotka-
nia podpisane zostało porozu-
mienie pomiędzy Gminą Gro-
dzisk Wielkopolski, Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej, OSP 
Grodzisk i OSP Słocin.

Przypominamy, że telefo-
niczny punkt zgłoszeń potrzeb 
transportowych został już 
uruchomiony  i działa w dni 
robocze pod numerem telefonu 
516 039 282, w godzinach od 
7.00 do 15.00.

Z pomocy transportowej 
skorzystać mogą osoby posia-
dające aktualne orzeczenie o 
niepełnosprawności w stopniu 
znacznym o kodzie N lub R lub 
odpowiednio I grupę w wyżej 

wymienionymi schorzeniami 
oraz osoby niemające możli-
wości samodzielnego dojaz-
du i niemogące we własnym 
zakresie przezwyciężyć tej 
trudności.

Pracownicy OPS przyj-
mują zgłoszenia potrzeb 
transportu po uprzednim 
ustaleniu terminu szcze-
pień przez zainteresowanych 
mieszkańców.

28 grudnia br. Wójt Gminy 
Kamieniec Piotr Halasz wraz 
z Przewodniczącym Rady 
Gminy Kamieniec Stefanem 
Strażyńskim oraz Sołtysem 
wsi Ujazd Zygmuntem Olsza-
kiem dokonali wizytacji nowo 
przebudowanej drogi.

Inwestycja polegała na 
wykonaniu przebudowy na-
wierzchni drogi gminnej w 
miejscowości Ujazd - Huby na 
odcinku o długości 219 mb i 
szerokości 4,5 m. Wykonawcą 
zadania był Zakład Drogo-
wo-Budowlany NOJAN BIS  
Adam Nowak z Ptaszkowa.

Zmodernizowana droga 
przyczyni się do poprawy bez-

pieczeństwa i warunków życia 
mieszkańców Ujazdu Huby 
poprzez wyprowadzenie ruchu 

drogowego poza miejscowość.
Koszt realizacji inwestycji 

to 141.057,55 zł.

Dowozy mieszkańców 
na szczepienia

Przebudowa drogi Ujazd - Huby

Rusza nabór dzieci do przedszkola/oddziałów przedszkolnych
 

Rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z 
terenu gminy Grodzisk Wielkopolski na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będzie w formie elek-

tronicznej w dniach od 1 lutego 2021 r. do 12 lutego 2021 r. w godzinach od 800 do 1500

Szczegółowe informacje w sprawie rekrutacji dostępne są 
na stronach internetowych placówek oświatowych gminy Grodzisk Wielkopolski.

Od wielu lat uczniowie grodzi-
skiego ZST im. E. Kwiatkow-
skiego biorą udział w konkur-
sie Patria Nostra, który stawia 
za cel krzewienie patriotyzmu 
i propagowanie wiedzy o hi-
storii Polski. W najnowszej 
edycji wzięli udział Weronika 
Skubel,  Jakub Bendowski oraz 
absolwent „Różowej” – Jakub 
Rabiega. Opiekunem grupy był 
nauczyciel Sebastian Tuliński. 
Grupa zrealizowała film o 
legendzie przedwojennego 
Grodziska Wielkopolskie-
go – Antonim Thumie. W 
związku z aktualną sytuacją 
epidemiczną w kraju gala od-

była się zdalnie. Reprezentacja 
ZST zdobyła wyróżnienie 

i otrzymała nagrody, które 
przekazano kurierem.

Legenda przedwojennego Grodziska
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Olympic to jedna z najwięk-
szych legend rocka u naszych 
sąsiadów w Czechach, grupa 
powstała w 1963 roku, a jej 
pierwotni członkowie byli 
pionierami czeskiej muzyki 
rockowej. Pierwszy album 
Želva (Żółw) jest uważany 
za jeden z przełomowych al-
bumów czeskiego big beatu. 
Zespół eksperymentował z 
różnymi gatunkami muzycz-
nymi, ale jego najsilniejszą 
pozycją są melodyjne rocko-
we piosenki z wysokiej jako-
ści tekstami i aranżacjami. 
Za niecałe dwa lata będzie 
obchodzić 60-lecie swojego 
istnienia. Co więcej, OLYM-
PIC jest nadal pełen siły, 
aktywności i witalności.  A 
jaki jest ich związek z na-
szym krajem? Zapytaliśmy o 
to lidera zespołu Petra Jandę 
(78 lat).

Piotrze, może nie ma w 
Czechach nikogo, kto by cię 
nie znał, ale jakie są twoje 
relacje z nami, Polakami? 
Czy kiedykolwiek wystę-
powałeś z Olympikiem w 
Polsce?
Bardzo osobisty i ciepły! 
Wielokrotnie graliśmy w 
Polsce. Pierwszy w 1964 r. 
(Sopot), ostatni w 2009 r. 
(Szczecin). W czasie swojego 
istnienia zagraliśmy w Polsce 
ponad 200 koncertów i bar-
dzo dobrze wspominam ten 
okres. Poza tym mam wielu 
dobrych przyjaciół w Polsce.

W jakim okresie było 
najwięcej koncertów, jak to 
wytłumaczysz i jak zapa-
miętasz?
Polacy uratowali nas w latach 
70. W Czechosłowacji pano-
wała “normalizacja”, rosyjscy 
żołnierze byli wszędzie i nie 
mieliśmy gdzie grać. To był 
smutny czas. Skontaktowa-
liśmy się więc z katowicką 
agencją muzyczną, która 
przygotowała nam wiele kon-
certów w programie “Dziec-
ko na drodze”. Potem przez 
chwilę koncertowaliśmy z 
zespołem Bractwo Kurkowe 
i Perfect.

Wspomniałeś o “normaliza-
cji”, to nic zabawnego… czy 
masz szczęśliwe doświad-
czenia?
Tak, oczywiście, kiedyś poje-

chaliśmy do Polski pociągiem 
z Ostrawy i z całym wypo-
sażeniem. Pociąg zatrzymał 
się na stacji tylko na minutę 
i w tym czasie musieli-
śmy wszystko wyładować. 
Wszystko było gotowe na 
takim dużym wózku. Przy-
jechał pociąg i zaczęliśmy 
szybko ładować. Kiedy został 
załadowany, a pociąg ruszył 
powoli, obserwowaliśmy, jak 
pusty wózek zaczął jechać w 
kierunku odjeżdżającego po-
ciągu. Wyglądało to całkiem 
źle! Nasz perkusista otworzył 
drzwi pociągu, wskoczył na 
platformę, odepchnął wózek 
i ponownie wskoczył do 
pociągu. Po chwili przyszedł 
konduktor  i powiedział: 
„Musicie być dość biednym 
zespołem, kiedy tak podróżu-
jecie…”. W istocie miał rację!

A co ze wspomnieniem te-
matów poza muzycznych ?
Oczywiście, że mam i 
dotyczy piwa, które jako 
dobrzy Czesi oczywiście 
lubimy. W tym czasie piwo 
było podawane w restauracji 
w Polsce w temperaturze 
pokojowej i nie bardzo nam 
się to podobało. Tak więc, 
gdy tylko przyszliśmy do 
restauracji, od razu poprosili-
śmy kelnera, aby włożył kilka 
piw do lodówki. I tak od razu 
poczuliśmy się w Polsce jak 
w domu.

Jak postrzegasz polską 
publiczność?
Ostatni raz graliśmy w Polsce 
w 2009 roku, nie tak dawno 
temu. Myślę, że bardzo 
dobrze dogadywaliśmy się z 
polską publicznością. Fajnie 

byłoby znowu zagrać w Pol-
sce. Jesteśmy w formie! Więc 
może dzięki temu wywiado-
wi uda nam się to realizować. 
Już nie mogę się doczekać.

Masz fanów w Polsce? Czy 
chodzą na koncerty?
Tak, chodzą na nasze 
koncerty i jeśli gramy np. 
gdzieś w okolicach Ostrawy, 
to wiecie zawsze do nas 
przyjeżdżają. Bardzo się z 
tego cieszymy.

Na nowym albumie dobrze 
się bawisz jako młody 
człowiek. Pierwsza pio-
senka „Kaťata” (Spodnie) 
z albumu o tym samym 
tytule jest tego dowodem. 
Masz nowy keyboard, a 
brzmienie zespołu podą-
żyło w innym kierunku, 
prawda?
Powiedziałbym, że album 
Kaťata to absolutnie fun-
damentalny punkt zwrotny. 
O tej płycie rozmawiamy 
od ponad roku i z no-
wym klawiszami to musi 
brzmieć inaczej. Album ma 
nową energię i jestem pod-
ekscytowany tym albumem.
Olympic wrócił do ener-
getycznego rocka, czego 
typowym przykładem jest 
otwierający utwór „Kaťata”, 
który nadał płycie niezwykłą 

nazwę. Znajdziesz tu jednak 
również typową Olympicka 
balladę „Šrám”.

Zbliża się 60 lat Olympicku, 
planujesz trasę koncerto-
wą?
Na pewno zrobimy dużą 
trasę koncertową, i także 
kilka koncertów w Pradze 
w Lucernie. Zagraliśmy 
tam ponad 200 koncertów  i 
jest to dla nas najważniejsza 
sala. Oczywiście zapraszamy 
wszystkich naszych fanów z 
Polski i czekamy na nich. In-
formacje o koncertach można 
znaleźć na www.bestia.cz/
olympic

Mamy jasny przekaz dla 
fanów, OLYMPIC na pewno 
się nie skończy!

MuzycznaPolska.pl 

Jasny przekaz dla fanów legendarnej 
grupy OLYMPIC

Bardzo dobrze doga-
dywaliśmy się z pol-
ską publicznością. 
Fajnie byłoby znowu 
zagrać w Polsce. 

„
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Czy po 20 latach minął ter-
min przydatności Platformy 
Obywatelskiej do spożycia?

W żadnym wypadku. Fakt, że 
uczestniczyłem w założeniu 
Platformy, zaliczam do naj-
ważniejszych swoich osiągnięć 
życiowych. Pozostaję przeko-
nany, że była to – i jest nadal 
– cenna instytucja w polskiej 
polityce.

Jako współzałożyciel PO 
jest pan zadowolony z miej-
sca, w którym jest dzisiaj 
Platforma?
Jestem niezadowolony z braku 
wyrazistego programu PO dla 
Polski.

Wciąż pan nosi w teczce 
deklarację ideową PO?
Jestem na emeryturze, to mało 
w tej chwili chodzę z teczką. 
Ale ta deklaracja leży koło 
mnie w gabinecie.

I co z tej deklaracji zostało?
Część z tych postulatów się 
przeterminowała, przyzwy-
czailiśmy się już do pewnych 
rozwiązań. Platforma w swoim 
oryginalnym kształcie szła 
pod hasłem „Uwolnić energię 
Polaków”. Chodziło o zerwa-
nie z taką krępującą wówczas 
polityką AWS-u i pozwolenie 
ludziom na rozwinięcie skrzy-
deł. Później PO przez osiem 
lat rządów wprowadzała naj-
rozmaitsze reformy, poprawiła 
np. infrastrukturę w Polsce, 
natomiast nigdy nie wzięła się 
za ważne komponenty dobro-
bytu Polaków i stanu państwa.

Państwo pozostawiła otwar-
te na atak drapieżców. I 
widzimy, co ci drapieżcy 
zrobili z kluczowymi insty-
tucjami naszej demokracji, z 
gospodarką, z procedurami 
parlamentarnymi czy służbą 
cywilną. Cztery lata Donal-
da Trumpa nie przyniosły 
w Stanach Zjednoczonych 
takiej dewastacji, mimo jego 
wysiłków, bo instytucje były 
dobrze zabezpieczone. Pań-
stwo jest zrujnowane. Trzeba 
je odbudować, ale przecież nie 
w poprzedniej formie. No to 
w jakiej? Na to pytanie PO 
nie odpowiada.

Ale polityka społeczna 
PiS spowodowała poprawę 
sytuacji materialnej wielu 
Polaków.
Ale równocześnie duża ich 
część źle się czuje w Polsce. 
Dolegają im inne problemy 
niż materialne – mniejszości 
są dyskryminowane, kobiety 
są traktowane podmiotowo, 
przez klerykalizm dużo ludzi 
czuje się upokorzonych, smog 
zabija tysiące ludzi rocznie. I 

tu przecież nie można wrócić 
do status quo ante.

Platforma jest przygotowa-
na do rządzenia?
Przygotowana do rządzenia 
jest – ma wiele osób, które 
mają potrzebne doświadczenie 
i mogłyby wziąć odpowie-
dzialność za rządowe resorty. 
Ale czy są w stanie spełnić 
potrzeby Polaków i państwa – 
tego nie jestem pewien.

Czy PO wg pana jest dzisiaj 
najlepszym rozwiązaniem 
dla Polaków?
Platforma powstawała w po-
czuciu odpowiedzialności za 
dobrobyt Polaków i stan pań-
stwa. To także dziś powinny 
być główne cele programu. 
Natomiast to, co słyszymy, to 
są często interesujące detale, 
krytyczne uwagi pod adresem 
PiS, ale brak jest ogólnego 
wskazania, jak PO zamierza 
naprawić państwo i stosunki 
społeczne.

W rozmowie z tygodnikiem 
„Wprost” powiedział pan: 
„gdy PiS przegra, wdep-
niemy w nieprzygotowaną 
PO”. Dzisiejsza Platforma 
byłaby gorszym rozwiąza-
niem dla Polski niż rządy 
PiS?
Nieprzygotowana Platforma 
jest wielokrotnie lepszym 
rozwiązaniem dla Polski niż 
przygotowane PiS. PiS ciągnie 
Polskę w złym kierunku, tak 
jak mówiła ambasador Geor-
gette Mosbacher – jest po złej 
stronie historii. Jeśli chodzi 
o wartości, to Platforma jest 
po dobrej stronie, ale nie ma 
pomysłu, gdzie i jak pociągnąć 
Polskę do przodu, nie ma po-
mysłu na Polskę po.

Czy PO może 
jeszcze zwyciężać?
Tego nie umiem ocenić. Mo-
żemy się opierać tylko na 
sondażach, a one się zmieniają 
czasem z błahej przyczyny. 
Wydaje mi się, że cały czas 
Platforma ma potencjał, by 
pozostać liderem opozycji. 
Sama raczej nie może wygrać. 
Bez koalicji podobnych sił nie 
można pokonać PiS-u.

Platforma powinna dążyć 
do wspólnych list wybor-
czych opozycji?
Są różne formy aliansów. Je-
stem w tej sprawie rozdarty, bo 
z jednej strony nie znoszę mo-
nopolu, chcę mieć wybór. Ale 
z drugiej mogę zostać prze-
konany również do jakiegoś 
bloku. Ale to musi być decyzja 
uzasadniona merytorycznie, a 
nie tylko być wynikiem rozwa-
żań taktycznych.

Czy Borys Budka sprawdza 
się jako przywódca PO?
W sprawie przywództwa ce-
chy osobowości nie są naj-
ważniejsze. Nie chodzi o to, 
czy pan Budka ma osobiście 
wszystko, co trzeba, by być 
przywódcą. To jest spojrzenie 
różnych kolorowych maga-
zynów. Borysa Budkę mogę 
ocenić dopiero wówczas, gdy 
Platforma odbędzie debatę 
ideową, wygeneruje program 
i stanie się grupą, zjednoczoną 
za obranymi celami. I albo 
będzie on emanował tą zgod-
nością i entuzjazmem partii, 
albo nie. Jeśli nie, to będzie 
kiepskim przywódcą.

To jakim ugrupowaniem jest 
dziś Platforma?
Jest z tym problem. Wiemy, 
że jest stanowczo po stronie 
demokracji i wolności.

A co więcej można powie-
dzieć?
Właśnie problem w tym, że 
niewiele. Grzegorz Schetyna 
mówi, że jest to partia od 
zawsze centrowa, partia kom-
promisu. Ale co to znaczy 
„centrowa”? Czy ona ma się 

uplasować między ideami 
z prawej i lewej strony, czy 
chodzi o to, żeby oddawała 
pragnienia, potrzeby i in-
teresy centrum w Polsce? 
Obawiam się, że politycy PO 
są w błędzie, jeśli chodzi 
o potrzeby tego elektoratu, 
który reprezentują. Postulaty, 
o których wspomniałem, jak 
ochrona prawna związków 
innych niż małżeński, libera-
lizacja aborcji, ograniczenie 
ingerencji Kościoła w sferze 
politycznej to nie jest, jak 
apokaliptycznie głosi pan 
Kaczyński, atak zła na Polskę, 
ani nie są to lewackie doktry-
ny, lecz europejski standard 
praw obywatelskich. Z drugiej 
strony partyjne grupy obrony 
Kościołów, całkowity zakaz 
aborcji, obowiązkowe rekolek-
cje dla dzieci w szkołach itp. 
to nie jest szlachetny konser-
watyzm, tylko obskurantyzm. 
To trzeba jasno powiedzieć, a 
nie chować się za „kompromi-
sem i centrowością”.

Rafał Trzaskowski 
to zawiedziona nadzieja?
Nie, pan Trzaskowski ma 
wybitny talent polityka, który 

potrafi przekonywać ludzi – z 
wyjątkiem programu.

Wybory rzeczywiście aż 
tak zwracają uwagę na 
program? Może pan trochę 
przesadza...
Wybory prezydenckie to była 
która przegrana z rzędu? Jeśli 
ktoś pięć razy atakował pod 
hasłem „jesteśmy lepsi niż 
PiS” i pięć razy przegrał, to 
ma tak szósty raz spróbować? 
Hasło „odsunąć PiS od wła-
dzy” nie wystarczy. Musi być 
jeszcze jakiś manifest. Tym 
manifestem nie będzie uta-
lentowany przywódca, jakieś 
baloniki czy zgrabne memy, 
tylko muszą być jakieś idee, 
które poniosą i starających się 
o głosy, i tych, którzy będą 
głosować.

PO powinna być znów 
ugrupowaniem skrzydło-
wym, szerokim?
Kiedy my wystartowaliśmy, 
dostałem zadanie sformuło-
wania tego, co naszą trójkę 
współzałożycieli łączyło i nio-
sło, w jednym zdaniu. W końcu 
doszliśmy do hasła „Uwolnić 
energię Polaków”. To mówiło, 

co chcemy zrobić. Dziś też 
musi Platforma wiedzieć, po 
co jest w polityce.

A może trzeba zmienić 
nazwę? Może „Platforma” 
już trąci myszką?
To nie do mnie pytanie, nie 
jestem fachowcem od techniki 
politycznej.

Powrót Donalda Tuska jest 
możliwy?
Wszystko jest możliwe, tylko 
że nie widzę u niego zaanga-
żowania i świeżości idei, po-
trzebnych do takiego powrotu.

Kto ma tę świeżość?
Póki co nie widzę jej w PO. 
Gdybym ją widział, to cały ten 
wywiad byłby króciutką laurką 
i wspomnieniem, jak powstała. 
Za to widzę bezradność w 
podjęciu dylematów, z którymi 
świat sobie już poradził.

A poza Platformą?
Na pewno widzę świeżość w 
inicjatywie Szymona Hołowni. 
To nie ulega wątpliwości. Prze-
cież nikt mu nie dawał szans 
na przetrwanie, a funkcjonuje 
z bardzo ładnymi badaniami 
opinii publicznej.

Zaskoczyła pana inicjatywa 
prezydenta Andrzeja Dudy, 
żeby Jan Rokita, niegdyś 
ważny polityk PO, był 
rzecznikiem praw obywa-
telskich?
Zawsze miałem wrażenie, 
że ten krąg polityków jest 
przekonany, że prawa obywa-
telskie zaszły za daleko. Więc 
nie bardzo sobie wyobrażam 
polityków tego pokroju jako 
skutecznych obrońców moich 
praw. Źle bym spał po wyborze 
pana Rokity na RPO.

A śpi pan spokojnie, myśląc 
o kolejnych wyborach? 
Zakłada pan, że będą przy-
spieszone?
Nie umiem ocenić głębokości 
konfliktu po stronie Zjedno-
czonej Prawicy. A tylko taki 
konflikt mógłby spowodować 
wcześniejsze rozpisanie wy-
borów. Ich moment z kolei 
może być kluczowy dla jakiejś 
niewielkiej wygranej albo 
przegranej.

Jeśli po stronie opozycji nic 
się nie zmieni, PiS wygra 
kolejne wybory?
Zdecydowanie.

Czego pan 
życzy Platformie?
Żeby wreszcie się ogarnęła i 
stanęła na wysokości zadania. 
Polska jej potrzebuje.

Współpraca Jakub Mikulski

Andrzej Olechowski: Platforma nie ma 
pomysłu na Polskę!

Jeśli po stronie opozycji nic się nie zmieni, PiS wygra kolejne wybory - uważa Andrzej Olechowski, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej.

Cała Polska ekscytuje się kil-
kunastoma aktorami, którzy 
poza kolejką zaszczepili się w 
szpitalu w Warszawie. W tym 
samym czasie Puls Biznesu 
opisał, co dzieje się w kontro-
lowanej przez Skarb Państwa 
JSW SA, ale to cieszy się już 
znacznie mniejszym zaintere-
sowaniem. 

Jastrzębska Spółka Węglowa 
powołała w 2017 roku spółkę 
JSW Innowacje, która miała 

zająć się pracami badaw-
czo-rozwojowymi. Spółka 
dostała 80 mln zł i zajęła 
się działalnością badawczą. 
Ponieważ jak już wiemy, 
PiS nie zatrudnia ekspertów, 
bo ci nie chcą realizować 
programu partii, dlatego 
spółka została obsadzona 
sprawdzonymi przez partię 
matkę ludźmi. 

Sprawdzeni ludzie wzięli 
sobie do serca wezwania 

premiera Morawieckiego, 
który chciał, żeby urzęd-
nicy i państwowe spółki 
zajęli się innowacjami, 
dlatego zaczęli działać 
niezwykle sprawnie. Spółka 
zaczęła prowadzić dzie-
siątki projektów, z których 
żaden nie odniósł sukcesu. 
Od razu sukcesu, żaden 
do niczego w ogóle się 
nie przydał, nie mówiąc o 
jakimś sukcesie. 80 mln zł 
poszło... 

Gdzie? Na wynagrodzenia 
zarządów, na zlecanie badań i 
ekspertyz firmom znajomych 
zarządu, na wycieczki do Las 
Vegas, Birmy, na Majorkę. 
Wyjazdów zagranicznych 
było 91, z czego aż 63 nie 
były nawet przypisane do 
żadnego projektu. Pieniądze 
szły też na usługi doradcze, 
PR, komunikacje, zlecane 
oczywiście znajomym i ko-
legom z byłych miejsc pracy 
zarządu. 

Ile jest w Polsce takich spół-
ek służących do wyciągania 
pieniędzy? Ile pieniędzy dla 
sprawdzonych ludzi idzie ze 
wszystkich spółek Skarbu 
Państwa, z ministerstw, sa-
morządów, agencji, fundacji 
i innych bytów kontrolowa-
nych przez polityków? Nikt 
nie wie i nikt tego nigdy nie 
policzy. Szczepiąca się poza 
kolejnością Krystyna Janda 
to tylko czubek wielkiej góry 
lodowej, całego zastępu ludzi 

żyjących bardzo dobrze z 
tego, że mają układy z wła-
dzą. Tego towarzystwa nie da 
się pozbyć, wyłapując pijawki 
za ogonki. Trzeba to bagno 
osuszyć. Sprawić, by jak 
największa część pieniędzy 
była wydawana bezpośrednio 
przez ludzi, bez pośrednictwa 
urzędników. Bez tego zawsze 
pojawi się jakaś spółka, jakiś 
aktor, czy jakiś znajomy. 
(Metzen) 

AST

Nie tylko celebryci mają układy z władzą

Andrzej Olechowski, ekonomista, były szef MSZ i minister finansów, współzałożyciel PO
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Podobnie, jak w latach ubie-
głych nastąpi w tym roku 
rewaloryzacja rent i emerytur. 
Waloryzacja emerytury pod-
stawowej polega na pomno-
żeniu kwoty tej emerytury 
przez wskaźnik waloryzacji 
ustalony zgodnie z przepisami 
emerytalnymi. Nowelizacja 
ustawy zakłada, że od marca 
2021 r. świadczenia zostaną 
podwyższone o 3,84 proc., ale 
nie mniej niż o 50 zł brutto. 
Dzięki waloryzacji, najniższa 
emerytura ma wynieść 1 250 
zł brutto, a renty z tytułu czę-
ściowej niezdolności do pracy 
937,50 zł.

Dodatkowa emerytura tzw. 
13 emerytura od ubiegłego 
roku uregulowana jest jako 
stałe dodatkowe świadczenie r. 
uregulowana jest w ustawie z 
dnia 9 stycznia 2020 r. o dodat-
kowym rocznym świadczeniu 

pieniężnym dla emerytów i 
rencistów i obowiązuje zarów-
no w 2021 r. jak i w kolejnych 
latach. Według projektu trzy-
nasta emerytura ma wynieść 
dla wszystkich emerytów kwo-
tę równą najniższej emeryturze 
(wg projektu 1 250 zł brutto). 
Tyle powinno trafić do każde-
go emeryta w kwietniu 2021 
r. poza normalną kwietniową 
emeryturą.

Przyjęta przez Sejm ustawa 
o kolejnym w 2021 r. dodat-
kowym rocznym świadczeniu 
pieniężnym dla emerytów i 
rencistów zakłada wypłatę 
tzw. 14. emerytury już od li-
stopada br. Wypłata tzw. czter-
nastej emerytury odbywać ma 
się na zasadach podobnych 
jak w przypadku trzynastej 
emerytury, jednak z ograni-
czeniem liczby uprawnionych 
– do świadczeniobiorców po-

bierających świadczenie w 
wysokości nieprzekraczają-
cej 2 900 zł brutto. Emeryci 
otrzymujący świadczenie w 
wyższej wysokości będą mieli 
czternastą pomniejszoną na 
zasadzie złotówka za złotówkę 
– licząc od podstawy 2 900 zł. 
Jeśli np. ktoś ma emeryturę 
w wysokości 3 900 brutto, 
to wysokość czternastki bę-
dzie miał pomniejszoną o 1 
000 zł. Czternasta emerytura 
powinna trafić do emerytów 
wraz z listopadową stałą eme-
ryturą. Decyzje w sprawie 14 
emerytury będą wydawać i 
świadczenie to wypłacać będą 
właściwe organy emerytalno
-rentowe. W razie zbiegu pra-
wa do świadczeń wypłacanych 
przez dwa organy, decyzje wy-
daje i 14 emeryturę wypłacać 
będzie ZUS. 

Roman Szymański

Biskup Damian Bryl, dotych-
czasowy biskup pomocniczy 
archidiecezji poznańskiej, 
został mianowany biskupem 
kaliskim. Decyzję papieża 
Franciszka w tej sprawie ogło-
siła Nuncjatura Apostolska. 
Kaliską diecezją do czerw-
ca 2020 r. kierował biskup 
Edward Janiak, który miał 
tuszować przestępstwa seksu-
alne popełniane przez jednego 
z księży. 17 października ubie-
głego roku papież Franciszek 
przyjął rezygnację biskupa 
kaliskiego Edwarda Janiaka. 

Bp Damian Bryl urodził się 
10 lutego 1969 r. w Jarocinie. 
W latach 1988-1994 odbywał 
formację filozoficzno-teo-
logiczną w Arcybiskupim 
Seminarium Duchownym w 
Poznaniu. Święcenia kapłań-
skie przyjął 26 maja 1994 r. 
w Poznaniu z rąk abp. Jerzego 
Stroby. W lipcu 2013 r. papież 
Franciszek mianował go bi-
skupem tytularnym Suliana i 
biskupem pomocniczym archi-
diecezji poznańskiej. Sakrę bi-

skupią przyjął 8 września 2013 
r. W Konferencji Episkopatu 
Polski jest członkiem Komisji 
Wychowania Katolickiego, 
Komisji Duchowieństwa i 
Rady ds. Rodziny. W sierpniu 
2020 r. został wybrany człon-
kiem rady stałej Konferencji 
Episkopatu Polski. 

Podczas k i lku naszych 
spotkań bp Bryl, emanujący 
spokojem i wiedzą, zawsze 
otwarty był na szczerą dys-

kusję oraz chęcią niesienia 
pomocy, szczególnie dla osób 
potrzebujących wsparcia. Za-
wsze chętnie uczestniczył w 
spotkaniach Miejskiej Rady 
Seniorów organizowanych 
dla starszych mieszkańców 
Poznania. Będziemy dobrymi 
myślami z ks. bp. dr. Damia-
nem Brylem podczas ingresu i 
w trakcie jego dalszej posługi 
duszpasterskiej.

Roman Szymański

Dokładnie 30 stycznia 2021 
roku swoje 70. urodziny ob-
chodzić będzie znakomity 
angielski muzyk, kompozytor, 
multiinstrumentalisa, piosen-
karz Phil Collins. Z tej okazji 
zrobił sobie i nam prezent 
muzyczny. Wydał nowy gra-
jący krążek.

Można by po prostu napi-
sać że to kolejna po „Selling 
England By The Pound” bar-
dzo dobra płyta GENESIS. 
Gdyby nie fakt że ukryła się 
tu prawdziwa perła która jest 
jednym z najważniejszych 
i najpiękniejszych momentów  
w historii rocka propresywne-

go.”ENTANGLET” to utwór 
który usłyszałem jakieś 20lat 
temu przypadkiem w którejś

z popołudniowych audycji 
Marka Niedźwieckiego.

To był jeden z tych momen-
tów kiedy żywiąc się z dnia na

dzień rutyną i banałem by-
łem prawie pewien że wszyst-
ko już w życiu słyszałem i nic 
mnie nie zaskoczy. Nagle nie 
wiadomo dlaczego otworzyły 
się całe oceany czystych ja-
snych przestrzeni których nie 
sposób ogarnąć myślą.

Magiczne syntezatorowe 
solo Tonnego Banksa które 
przenosi nas w klimat ta-

jemniczej średniowiecznej 
rycerskiej ballady sprawia że 
dusza razem z ciałem prze-
chodzi w stan nieważkości 
i człowiek unosi się wysoko 
w górę w miejsca których 
normalnie nie mógłby sobie 
nawet wyobrazić. I tylko 
jednego żal.

Że nie ma takiego guzika 
po wciśnięciu którego można 
by uruchomić STOP-KLAT-
KĘ i zostać w tym bajkowym 
świecie już na zawsze.

https://www.youtube.com/
watch?v=1sA2g3IImlI

Karol Sękalski

Golf jest często postrzegany 
jako sport bardzo elitarny, 
który uprawiają wyłącznie 
bogaci snobi. A tak wcale 
nie jest. 

Faktem jest, że w rankingu 
najlepiej zarabiających za-
wodników wśród wszystkich 
dyscyplin sportowych na świe-
cie, golfiści zajmują pierwsze 
miejsca, wyprzedzając nawet 
największe sławy piłki nożnej. 
To nie znaczy, że w golfa grają 
tylko najbogatsi. Jest wiele kra-
jów, w których golf jest bardzo 
popularny, a ostatnio również 
w Polsce staje się sportem 
cieszącym się coraz większą 
popularnością. W wielu miej-
scowościach powstają kluby 
i pola golfowe, co umożliwia 
spędzenie czasu w wyjątkowej 
atmosferze wśród golfistów, 
a jednocześnie umożliwia 
wspaniałą rekreację i ożywie-
nie całego organizmu. Golf 
jest olimpijską dyscypliną i 
należy do najpopularniejszych, 
zarówno pod względem liczby 
widzów, jak i zawodników. 
Szacuje się, że po kij golfowy 
regularnie sięga 60 mln ludzi 
żyjących na sześciu konty-
nentach.                   

Jest sportem dla każdego, 
bez względu na wiek, choć 
wymaga sprawności fizycz-
nej i przyzwoitej kondycji, 
albowiem przejście przez 
wszystkie dołki na dużym 
polu golfowym, to nawet kilka 
kilometrów. Jednak golfista 
wykonuje cały czas umiarko-
wany wysiłek fizyczny, a co 
ważne, cały czas przebywa na 
świeżym powietrzu i wykonuje 
ruchy, które w kompleksowy 

sposób uruchamiają różne 
części ciała. Wg. badań prze-
prowadzonych przez różne au-
torytety, gra w golfa pozwala 
zapobiegać i leczyć ponad 40 
chorób przewlekłych, w tym 
takich jak: nowotwory, depre-
sję i demencję. Aktywność 
fizyczna ma dobry wpływ na 
układ krwionośny, oddechowy 
i metabolizm. Udowodniono, 
że golfiści mają obniżony 
poziom cholesterolu i niższe 
ciśnienie krwi, co zmniejsza 
ryzyko chorób serca czy uda-
rów. Gra w golfa wpływa na 
siłę, wytrzymałość mięśni 
i umiejętność zachowania 
równowagi, zwłaszcza u osób 
starszych, przy czym golf 
nie obniża nadmiernie ukła-
du kostno-mięśniowego. Co 
ważne przebywanie na polu 
golfowym, z dala od miejskich 
zanieczyszczeń, w środowi-
sku zbliżonym do natury, ma 
istotny wpływ na obniżenie 
stresu, powodując tym samym 
poczucie spokoju i wpływa na 
polepszenie samopoczucia. 

W celu ograniczania ryzy-
ka transmisji wirusa SARS-
CoV-2 zdecydowano się na 
limitowanie liczby osób (z 
wyłączeniem obsługi), bio-
rących udział w wydarze-
niach sportowych, jednak 
pola golfowe, zostały wyjęte 
z tych obostrzeń, co powoduje 
brak ograniczenia liczby osób 
uprawiających grę w golfa na 
polu, choć w dalszym ciągu 
obowiązuje zachowanie zasad 
dystansu społecznego. Wśród 
procedur bezpieczeństwa bez-
względnie wiążących zacho-
wano konieczność dezynfekcji 
rąk, wchodząc i opuszczając 

obiekt, wydarzenie sportowe 
lub zajęcia sportowe. Dotyczy 
to zatem osób korzystających 
z obiektu, wypożyczających 
sprzęt, jak i uczestniczących 
w lekcjach gry lub w turnieju. 
Jest to ważna informacja, 
umożliwiająca przebywanie 
na polach golfowych, chociaż 
pora roku nie jest odpowied-
nia do gry. Jednak można już 
obecnie przygotowywać się do 
rozpoczęcia sezonu, zapisać 
się do jednego z wielu klubów 
golfowych działających na 
terenie Polski i umówić się na 
lekcje z instruktorem lub tre-
nerem, który przygotuje nas do 
uzyskania odpowiedniego cer-
tyfikatu w postaci „Zielonej 
Karty”, umożliwiającej wstęp 
na pole golfowe. „Zielona 
Karta”, wystawiana przez Pol-
ski Związek Golfa, dowodzi 
zdania egzaminu w zakresie 
podstawowych umiejętności 
gry w golfa i wiedzy nt. reguł 
i etykiety, który uznawany jest 
na większości pól golfowych 
na całym świecie i zostania 
częścią szerokiej społeczności 
golfowej. Każdy, kto chociaż 
raz doświadczył gry w golfa, 
chętnie powraca na pole i chce 
nadal uczestniczyć w tych 
„elitarnych” zajęciach. Dlate-
go namawiamy wszystkich, a 
szczególnie seniorów do spró-
bowania „golfowania”, tym 
bardziej że grę w golfa można 
zaczynać w każdym wieku. W 
następnym numerze dwutygo-
dnika przybliżymy grę „Golf 
w pigułce”, który wyjaśni czy-
telnikom podstawowe zasady 
umożliwiające rozpoczęcie 
przygody z golfem.

Roman Szymański

Szpital na terenie Mię-
dzynarodowych Targów 
Poznańskich do końca 
stycznia br. pozostawał 
szpitalem „pasywnym”. 

Z dniem 1 lutego szpital zo-
stanie uruchomiony i będzie 
mógł przyjmować pacjentów 
zakażonych koronawirusem. 
Wniosek w tej sprawie złożyła 
wicewojewoda wielkopolski 
Aneta Niestrawska, a decyzję 
otwarcia podpisał Minister 
Zdrowia.

W halach Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich 
(MTP) powstały szpital tym-

czasowy, zapewni dodatkowe 
miejsca dla pacjentów chorych 
na COVID-19. Maksymalny 
potencjał szpitala to 597 łóżek 
z dostępem do tlenu, w tym 48 
łóżek intensywnej terapii dla 
osób wentylowanych respirato-
rem. Uzupełniony został sprzęt 
do diagnostyki pacjentów. 
Szpital dysponuje m.in. jed-
nym z najnowocześniejszych 
tomografów komputerowych. 
Zakończył się także proces 
szkoleń dla personelu medycz-
nego, który zostanie zabezpie-
czony przez szpital patronacki. 
Jest nim Szpital Kliniczny 
im. Przemienienia Pańskiego 

w Poznaniu. Łóżka szpitalne 
będą oddawane pacjentom 
etapami w zależności od licz-
by pacjentów. Uruchomienie 
szpitala tymczasowego ma 
ścisły związek z kontynuacją 
procesu uwalniania łóżek 
covidowych w szpitalach 
całego województwa i ich 
przekazywania dla pacjentów 
z innymi schorzeniami. W 
trzech szpitalach: w Ludwi-
kowie, Wolicy i Chodzieży 
przywróconych zostanie w 
najbliższych dniach 170 łóżek 
dla pacjentów z chorobami 
pulmonologicznymi. 

Roman Szymański

Waloryzacja emerytur oraz 13. i 14.Nowy ordynariusz kaliski

70-urodziny-Phila-Collinsa

Golf dla każdego …

Szpital tymczasowy na MTP 

Główny Urząd Statystyczny 
przygotowuje się do Narodo-
wego Spisu Powszechnego 
2021, który ma zostać przepro-
wadzony między kwietniem 
a czerwcem. Warunki epi-
demiologiczne sprawiają, że 
tegoroczny spis będzie prowa-
dzony głównie przez Internet, 
za pomocą interaktywnego 
formularza dostępnego na 
stronie GUS.

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021 od-
będzie się pomiędzy 1 kwiet-
nia a 30 czerwca br. Zostanie 
przeprowadzony na podstawie 
ustawy, która została przyjęta 
w sierpniu 2019 roku. Trwają 
jednak prace nad jej noweliza-
cją, która zakłada m.in. wydłu-
żenie spisu o dodatkowe trzy 
miesiące. Polska jest zobo-
wiązana do przeprowadzania 
narodowego spisu powszech-
nego ludności i mieszkań raz 
na 10 lat również na mocy 
przepisów europejskich. Ostat-
ni taki spis odbył się w 2011 
roku. Dostarcza on urzędom 
statystycznym najbardziej 
aktualnych i szczegółowych 
informacji m.in. o liczbie lud-
ności i jej rozmieszczeniu, 
strukturze demograficznej 

i zawodowej, a także sytuacji 
ekonomicznej i społecznej 
gospodarstw domowych wraz 
z informacją o ich warun-
kach mieszkaniowych. Udział 
w spisie jest obowiązkowy. 
Zgodnie z ustawą obejmie on 
osoby fizyczne stałe zamiesz-
kałe i czasowo przebywające 
w mieszkaniach, budynkach 
i innych zamieszkanych po-
mieszczeniach niebędących 
mieszkaniami, osoby fizyczne 
bez miejsca zamieszkania, a 
także wszystkie mieszkania, 
budynki, obiekty zbiorowe-
go zakwaterowania i inne 
zamieszkane pomieszczenia 
niebędące mieszkaniami.

W trakcie Narodowego Spi-
su Powszechnego Ludności 
i Mieszkań 2021 będą zbierane 
dane takie jak płeć, wiek, adres 
zamieszkania, stan cywilny, 
kraj posiadanego obywatel-
stwa, status zatrudnienia i wy-
konywany zawód, wymiar cza-
su pracy, rodzaje pobieranych 
świadczeń socjalnych, poziom 
wykształcenia, stopień niepeł-
nosprawności, okres zamiesz-
kania w obecnym miejscu 
i wyjazdy zagraniczne, a także 
informacje dotyczące stanu 
i charakterystyki domu bądź 

mieszkania (powierzchnia 
użytkowa, liczba pomieszczeń, 
status własności, rok budowy 
etc.). To jedyne badanie, które 
dostarcza tak pełnych danych 
o polskim społeczeństwie. 
Stanowią one m.in. źródło in-
formacji i podstawę dla decyzji 
podejmowanych przez organy 
państwa i administracji pu-
blicznej.

W przypadku, kiedy osoba 
zobowiązana do udziału w spi-
sie powszechnym nie będzie 
mogła wypełnić formularza 
przez Internet, skontaktują 
się z nią (telefonicznie lub 
osobiście) rachmistrze spiso-
wi. Spis będzie prowadzony 
przez specjalnie przeszko-
lonych rachmistrzów, wy-
łonionych z naborów, które 
poprowadzą urzędy gmin. 
GUS przypomina, że zbiera-
ne przez nich dane podlegają 
szczególnej ochronie. Rachmi-
strzowie i pracownicy statysty-
ki publicznej są obowiązani do 
zachowania i przestrzegania 
tajemnicy statystycznej, a za 
jej złamanie grozi zgodnie 
z ustawą kara pozbawienia 
wolności od trzech do pięciu 
lat.

Roman Szymański

Narodowy Spis Powszechny w 2021 r.
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Dnia 28 stycznia 2021 r. w 
Urzędzie Miejskim odbyło 
się otwarcie starej kapsuły 
czasu znalezionej podczas 
prac remontowych pokrycia 
dachowego na Bramie Zam-
kowej w Zbąszyniu. W kap-
sule znajdował się dokument 
o przeprowadzonej w latach 
1981 – 1984 konserwacji bu-
dynku, dokument z 1 kwietnia 
1984 roku o wykonawcach 
prac remontowych, gazeta, 
przypinka oraz moneta. 

Do zawartości starej kap-
suły został dodany dokument 
opisujący renowację Baszty 
Zamkowej podpisany przez 
Burmistrza Zbąszynia To-
masza Kurasińskiego, Inży-
niera Budownictwa Bartosza 
Eichhorsta oraz wykonawców 
Mariusza Goździckiego i An-
toniego Hirta, zdjęcia z prac 
remontowych, wizytówki wy-
konawców, aktualna gazeta, 
kopia umowy z wykonawcą, 
brelok, przypinka oraz monety.

Otwarcie kapsuły czasu

Dzień Patrona to bardzo 
ważne święto dla uczniów 
Szkoły Podstawowej im. 
Powstańców Wielkopol-
skich w Łomnicy. Od wielu 
lat obchodzimy je bardzo 
podniośle 17 stycznia. Data 
nie jest przypadkowa. 
W roku 1919, właśnie 17 
stycznia, miała miejsce 
pierwsza powstańcza bitwa 
o Łomnicę.

 
Niemcy zaatakowali wielkimi 
siłami w sam środek wsi. Sta-
nisław Celichowski postano-
wił głównymi siłami kompanii 
kórnickiej (która stacjonowała 
w budynku naszej szkoły!) 
obsadzić centrum wsi. Atak 
z zachodu wiązał się z nie-
bezpieczeństwem przerwania 
połączenia ze stacjonującym 
w Nowym Dworze z kompanią 
opalenicką Klemczakiem. Z 
tego powodu zdecydowano 
się na błyskawiczne uderzenie 
na tyły wroga. Ponieważ wro-
gowie otoczeni byli z trzech 
stron, rozkaz wzięcia udziału 
w walce otrzymała będąca 

dotąd w odwodzie kompania 
jarocińska. Niemcy zaczęli 
uciekać na całej linii w kie-
runku Trzciela.

Bitwa łomnicka miała wielki 
ciężar gatunkowy. Zwycięstwo 
Polaków przerwało ofensywę 
Niemców na Nowy Tomyśl. O 
znaczeniu tych walk świadczą 
zeznania niemieckich jeńców.
(na podstawie: Wacław Czu-
chwicki „ Dzieje Łomnicy”)

Każdego roku, 17 stycznia 
wszystkie sale lekcyjne za-
mienialiśmy w izby pamięci. 
Starsi uczniowie przygotowy-
wali makiety, na których po-
kazywali młodszym kolegom 
przebieg dwóch bitew łom-
nickich. Odbywał się konkurs 
wiedzy o Powstaniu Wielko-
polskim oraz uroczyste skła-
danie wieńcy i zniczy zarówno 
przy pomniku przy szkole, jak 
i na grobach powstańczych na 
cmentarzu parafialnym. Czę-
sto, tego dnia odwiedzali nas 
także przyjaciele z Kórnika, 
których przodkowie przele-
wali krew na ziemi łomnickiej. 
Były to bardzo wzruszające i 
pouczające spotkania.

Tego roku, cisza, jakże 
smutna, ale i pouczająca, 
zmuszająca do osobistych 
refleksji…. Zapalone znicze 
(bez werbli i przemarszu ca-
łej społeczności szkolnej), 
chwila modlitwy, konkurs na 
Teamsie, żeby odświeżyć sobie 
pamięć…..

(Informacja: Zespół 
Szkolno - Przedszkolny w Chrośnicy)

Dzień Patrona w Łomnicy

Zaledwie 20 godzin na zakup 
sprzętu do leczenia chorych 
zarażonych koronawirusem 
SARS-CoV-2 miał wolsztyń-
ski szpital, aby móc wykorzy-
stać - przyznaną na wniosek 
Powiatu Wolsztyńskiego - do-
tację celową z budżetu pań-
stwa, w wysokości 352.680,00 
zł. Jak podkreśla dyrektor 
Karol Mońko, pomocna w 
tym przedsięwzięciu była li-
sta tworzona przez cały 2020 
rok, na którą systematycznie 
wpisywane były brakujące na 
oddziale intensywnej terapii 
urządzenia do jeszcze lepszej 
opieki medycznej nad pacjen-
tem, a których zakup nie był 
ujęty w planie budżetowym 
jednostki.

Dzięki wspomnianej dotacji 
wolsztyński SPZOZ wzbogacił 
się o bronchofiberoskop, wide-
olaryngoskop, sprzęt do pomia-
ru ciśnienia śródczaszkowego, 
trzy kardiomonitory z modu-

łami kapnografii i mechaniki 
oddechowej, trzy urządzenia 
do aktywnej regulacji tempe-
ratury, dwa wózki anestezjolo-
giczne, monitor transportowy i 
ssak elektryczny.

Specjalistyczny sprzęt już 
służy pacjentom

Powstanie Środowiskowego 
Centrum Zdrowia Psychicz-
nego dla trzech powiatów było 
tematem środowego (27.01.) 
spotkania starostów: wolsztyń-
skiego – Jacka Skrobisza, 
grodziskiego – Mariusza Zga-
ińskiego, nowotomyskiego 
– Andrzeja Wilkońskiego. W 
naradzie uczestniczyli także: 
wicestarosta Mariusz Silski 
oraz przedstawiciele Wiel-
kopolskiej Akademii Nauki 
i Rozwoju, która zajmie się 
pozyskaniem dotacji na to 
przedsięwzięcie. ŚCZP ma się 
mieścić w Wolsztynie.

Przypomnijmy, że charakter 
wspomnianej placówki odwo-
łuje się do Narodowego Pro-
gramu Zdrowia Psychicznego, 

który zakłada odejście od 
modelu azylowego, izolowania 
chorych, na rzecz działań z 
zakresu usług medycznych, 

społecznych i edukacyjnych 
w celu włączenia osoby do-
świadczającej kryzysu w życie 
lokalnej społeczności.

Wszystko dla zdrowia mieszkańców!

ZBĄSZYŃ / WOLSZTYN

Na wolsztyńskiej scenie, podczas 29 Finału WOŚP 31 stycznia od godz.16:00 zaprezentowały się 
zespoły: I-REY, MINI FORTE, CANTABILE, natomiast od godz.18:15 zaprosiliśmy na BITWĘ 
DJów - DJ MAŁY vs. DJ.BĄBEL...dziewczyny tańczyły...oj działo się! 

29 Finał WOŚP

Państwowy Fundusz Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych 
z początkiem 2021 roku wzno-
wił rekrutację do projektu pn. 
„Wypracowanie i pilotażowe 
wdrożenie modelu komplek-
sowej rehabilitacji umożli-
wiającej podjęcie lub powrót 
do pracy”. Wszystkie osoby 
zainteresowane podjęciem 
kompleksowej rehabilitacji 
mogą wziąć udział w kolejnym 
naborze, który realizowany 
jest w trybie ciągłym.

Projekt dedykowany jest 
osobom, które z powodu cho-
roby lub wypadku utraciły 
możliwość wykonywania do-
tychczasowego zawodu, a 
chciałyby zdobyć inną pracę, 
adekwatną do ich zaintere-
sowań i stanu zdrowia. Do 
Ośrodków Rehabilitacji Kom-
pleksowej zapraszamy także 
osoby z wrodzoną lub nabytą 
niepełnosprawnością, zmo-
tywowane do podjęcia pracy, 
które dotychczas nigdy nie 
pracowały. Przy współpracy 
z lekarzami, psychologami i 
doradcami zawodowymi oraz 
dzięki zindywidualizowanemu 
podejściu terapeutów osoby te 
mogą o wiele szybciej zdobyć 
zatrudnienie na otwartym 
rynku pracy – mówi Anna 
Skupień, dyrektor Oddziału 
Wielkopolskiego PFRON.

Udział w projekcie jest bez-

płatny. Jego beneficjentami są 
zarówno osoby długotrwale 
poszukujące pracy, jak i te, 
które dopiero zakończyły le-
czenie. Orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności nie jest 
konieczne, jak również nie 
istnieje górna granica wieku. 
Potencjalni uczestnicy projek-
tu muszą posiadać pozytywne 
rokowania do aktywności 
zawodowej, jak również wy-
kazywać stabilny stan zdro-
wia, tak by po zakończeniu 
kompleksowej rehabilitacji 
móc podjąć pracę w wymiarze 
minimum 0,5 etatu.

Wsparcie w ramach projek-
tu realizowane jest w trzech 
modułach:
a zawodowym – uzyskanie 
nowego zawodu i utrzymanie 
odpowiedniego zatrudnienia 
poprzez doradztwo zawodowe 
i szkolenia;
a psychospołecznym – przy-
wrócenie motywacji do pod-
jęcia pracy oraz dalszego roz-
woju, m.in. poprzez wsparcie 
psychoemocjonalne oraz psy-
choedukację;
a medycznym – przywrócenie 
utraconych funkcji lub ich od-
tworzenie w jak największym 
możliwym do osiągnięcia 
stopniu.

Zakres oraz formy prowa-
dzonych działań są ustalane 

indywidualnie oraz dostoso-
wane do potrzeb, możliwości i 
predyspozycji poszczególnych 
beneficjentów. Średni czas 
pobytu osoby zakwalifikowa-
nej do Ośrodka Rehabilitacji 
Kompleksowej to 6 miesięcy, 
z możliwością wydłużenia 
do roku.

Zgłoszenia od potencjalnych 
beneficjentów z województw: 
wielkopolskiego oraz sąsia-
dujących, przyjmowane są 
w Oddziale Wielkopolskim 
Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełno-
sprawnych.

Osoby zainteresowane pod-
jęciem kompleksowej reha-
bilitacji w Ośrodku Rehabi-
litacyjno-Wypoczynkowym 
WIELSPIN w Wągrowcu za-
praszamy do kontaktu z Panią 
Patrycją Królak z Oddziału 
Wielkopolskiego PFRON:
a tel.: 505 449 767;
a e-mail: pkrolak@pfron.org.
pl .

Funkcjonowanie Ośrodków 
Rehabilitacji Kompleksowej 
odbywa się aktualnie z zacho-
waniem wszelkich standardów 
bezpieczeństwa obowiązu-
jących w czasie pandemii. 
Każdy uczestnik projektu 
przed rozpoczęciem rehabili-
tacji poddawany jest testom na 
obecność koronawirusa.

Kompleksowa Rehabilitacja kluczem 
do kariery zawodowej

Szkolenie dla osób chcących zostać rodziną zastępczą
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w drugiej połowie lutego 2021 roku zorganizuje 
szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową, zawodową lub rodzinny dom dziecka.
Osoby zainteresowane szkoleniem  proszone są o kontakt telefoniczny z PCPR pod numerami telefonu 
65 511 01 66,  65 512 02 17  lub osobiście w siedzibie PCPR przy ul. Gostyńskiej 38.
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zestawy wypoczynkowe / systemy/ sypialnie
stoły i krzesła / meble kuchenne 

meble młodzieżowe
meblościanki

P.W MELBEX  M.W Łukaszewscy
Wolsztyn ul. Przemysłowa 7   

www.melbex.pl   biuro@melbex.pl   tel. 68 347 13 58   czynne: Pn - Pt: 10 - 18   So: 10 - 14

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
PIWNICA do wynajęcia 

Rakoniewice ul.cmentarna 3
Tel. 880 367 303

GMINA WOLSZTYN

Przypominamy wszystkim 
właścicielom nieruchomości 
na terenie miasta i gminy 
Wolsztyn o obowiązku 
utrzymania porządku 
przed swoimi posesjami 
lub kamienicami.

Ob ow ią z ek  t en  w y n i k a 
z „Ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach”. 
Zgodnie z zawartymi w usta-
wie przepisami „właściciele 
nieruchomości zapewniają 
utrzymanie czystości i porząd-
ku przez uprzątnięcie błota, 
śniegu, lodu i innych zanie-
czyszczeń z chodników poło-
żonych wzdłuż nieruchomości, 
przy czym za taki chodnik 
uznaje się wydzieloną cześć 
drogi publicznej służącej dla 
ruchu pieszego położona bez-
pośrednio przy granicy nieru-
chomości.”

Apelujemy do Państwa, 
Drodzy Mieszkańcy Gminy 

Wolsztyn, o bieżące sprząta-
nie i odśnieżanie chodników 
przed swoimi posesjami 
i kamienicami. To ważne nie 
tylko ze względów estetycz-
nych ale również z uwagi 
na bezpieczeństwo osób po-
ruszających się chodnikami. 
Jednocześnie dziękujemy 

Państwu za dotychczasowe 
zaangażowanie w utrzyma-
nie porządku w mieście 
i gminie.

Zapewnienie porządku na 
jezdniach oraz na innych tere-
nach publicznych jest, tak jak 
dotychczas, realizowane przez 
Gminę Wolsztyn.

W budżecie inwestycyjnym 
Gminy Wolsztyn na rok 2021 
przewidziano 300 tys. zł na 
modernizację infrastruktu-
ry technicznej w obiektach 
parku miejskiego. Chodzi o 
wolsztyński pałac. Środki te 
przeznaczone będą na wyko-
nanie dokumentacji remon-
tu budynku. Dokumentacja 
będzie podstawą do starania 
się o środki zewnętrzne na 
renowację obiektu.

Jednocześnie samorząd 
miejski przewiduje wykonanie 
niezbędnych napraw bieżą-
cych, które mają zabezpieczyć 
obiekt przed niszczeniem.

Dbajmy o czystość 
i bezpieczeństwo

W budżecie 300 tys. zł na dokumentacje 
remontu pałacu

Informujemy, 14 stycznia 2021 r., otwarte dla ruchu zostaje rondo przy Urzędzie Skarbowym. 
Jednocześnie trwają jeszcze prace wykończeniowe.

Rondo koło Urzędu 
Skarbowego otwarte

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

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

   tel. 535 840 919
Sprzedam lub wynajmę 
lokal pod działalność gospodarczą 

w centrum  Rakoniewic
Kontakt: 601 700 138
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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

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

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” 

WULKANIZACJA I SERWIS OPON

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

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

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

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

OKRĘGOWA 
STACJA 
KONTROLI 
POJAZDÓW

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

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

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA
POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

BAZA GS Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 20

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

61 442 3638

P.H.U. ”MARKPOL”

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

STIHL MS-170 
PILARKA ŁAŃCUChOWA

749,-699,-

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.

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 900 zł /tona 
a blacha 700 zł/tona
a puszka 2,10 zł/kg 

SKUP ZłOMU

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
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Po latach starań straża-
cy ochotnicy z Wojnowic 
doczekali się włączenia do 
Krajowego Systemu Ratow-
niczo – Gaśniczego.

W czwartek 21 stycznia przed 
remizą OSP Wojnowice bur-
mistrz Tomasz Szulc, Komen-
dant Powiatowy Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Nowym Tomyślu 
młodszy brygadier Marek 
Kołdyk oraz inspektor ds. ad-
ministracji i ochrony danych 
osobowych Urzędu Miejskiego 
w Opalenicy Krzysztof Kacz-
marek - przekazali na ręce 
prezesa OSP Michała Jusko-
wiaka oficjalny akt włączenia 
jednostki z Wojnowic do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo 
– Gaśniczego.

W uroczystości prócz wy-
mienionych oraz strażaków 
udział wziął również sołtys, a 
także radny Wojnowic Ryszard 
Piotrowski – także strażak – 
ochotnik.  

Dodajmy, że OSP Wojno-
wice jest drugą – po OSP 
Opalenica jednostką na terenie 
gminy, która funkcjonuje w ra-
mach KSRG. Strażacy  mają do 
dyspozycji dwa wozy bojowe – 
lekki na podwoziu Forda oraz 
ciężki marki Man. Ten drugi 
pojazd zastąpił wysłużonego 
Stara 244, a auto trafiło do jed-
nostki przed świętami Bożego 
Narodzenia w 2019 roku.

Krajowy system ratowniczo-
gaśniczy (KSRG) – powstał w 
1991 roku, a zaczął funkcjono-
wać w 1995 roku. Celem jego 
istnienia jest ujednolicenie 
działań o charakterze ratow-
niczym, podejmowanych w 
sytuacjach zagrożeń życia, 

zdrowia, mienia lub środowi-
ska, podejmowanych przez 
Państwową Straż Pożarną i 

inne podmioty ratownicze 
(głównie Ochotnicze Straże 
Pożarne). Centralnym organem 

administracji rządowej w spra-
wach organizacji krajowego 
systemu ratowniczo-gaśnicze-
go jest Komendant Główny 
Państwowej Straży Pożarnej. 
Swoje zadania KSRG realizuje 
poprzez koordynację walki z 
pożarami i innymi klęskami 
żywiołowymi oraz ratownic-
twa technicznego, ekologicz-
nego i medycznego na wszyst-
kich szczeblach administracji. 
Krajowy system ratowniczo-
gaśniczy stanowi integralną 
część systemu bezpieczeństwa 
państwa. (źródło:Wikipedia)

JC

Wielki dzień dla OSP Wojnowice

W środowe przedpołudnie na 
terenie naszej gminy stanęło 
kolejne czerwone serce na 
plastikowe nakrętki. Tym 
razem w Łęczycach przy sali 
wiejskiej. 

Serce zostało przekazane na 
rzecz 16-letniej Zuzi Knych. 
Dziewczynka na skutek niedo-
tlenienia okołoporodowego ma 
duże uszkodzenie mózgu oraz 
padaczkę zespołu „Westa”. 

Klucze do serca mamie Zuzi 
przekazał kierownik Biura 
Promocji i Rozwoju oraz Za-

rządzania FunduszamiTomasz 
Andrzejewski, a także sołtys 
Łęczyc Bogusław Czajkowski, 
który od razu wsypał do serca 
pierwsze nakrętki.

Dodajmy, że na Zuzie moż-
na przekazać też 1% podatku. 
Aby to zrobić, należy w odpo-
wiednich rubrykach zeznania 
podatkowego wpisać: Nazwa 
OPP – Fundacja Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą”; Numer 
KRS – 0000037904; infor-
macje uzupełniające – Knych 
Zuzanna, 4358.

Ustawiliśmy kolejne serce
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Szanowni Państwo!

Rostarzewska szkoła wygląda 
zupełnie inaczej. Dzięki rozbudowie 
sali sportowej zyskała na „urodzie”. 
Odnowiona elewacja nadała jej 
nowoczesny wygląd i w doskonały 
sposób nawiązuje do nowego obiektu 

sportowego. Najmłodsi z okien 
swoich sal spoglądają na kolorowy 
mural zdobiący jedną ze ścian -  
bajkowy świat elfów.I to właśnie oni, 
jeszcze pod koniec mijającego 2020 
roku, dokonali otwarcia sali sporto-
wej, bawiąc się, biegając i  - tak myślę 
– dokonując technicznego przeglądu 

:) To, że szkoła zyskała na wartości 
nie podlega żadnej dyskusji. Dzieci 
będą nareszcie ćwiczyć w godnych 
warunkach, a i dorośli mieszkańcy 
z pewnością skorzystają z możliwo-
ści wynajmu sali sportowej wraz z 
nowoczesnym zapleczem socjalno 
– sanitarnym. Dodatkowo obiekt 

wyposażony został w przestronną 
salę fitness z nowymi urządzenia-
mi dostosowanymi do obecnych 
trendów. Wraz z rozbudową sali 
gimnastycznej gruntowną moder-
nizację przeszła również kotłownia, 
która ogrzewa cały kompleks szkolny 
oraz salę gimnastyczną. Ponadto 

pozyskany od Polskich Kolei Pań-
stwowych teren pozwoli na rozwój 
zaplecza sportowego na zewnątrz.

To dobrze wydane 4,5 mln. złotych.

Burmistrz Rakoniewic        
dr Gerard Tomiak

Dzięki rozbudowie szkoła w Rostarzewie 
zyskała na urodzie


