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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

SKUP ZŁOMU

27 lat

Bezpłatny
ISNN 1733-4713

SKLEP MEDYCZNY „TIMIG”
ul. Wodna 4, Wolsztyn

tel.: 68 384 52 17 / 513 145 800 / 512 435 195

POLECA
KONCENTRATORY TLENU
O WYDAJNOŚCI 10 L
Z MOŻLIWOŚCIĄ INHALACJI

MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH

KONTAKT:
ul. Przemysłowa 7, 64-200 Wolsztyn
biuro@frawent.pl www.frawent.pl

Sp. z o.o.
Sp. komandytowa

przyjmujemy wyłącznie
uczniów w zawodzie

ŚLUSARZ
tel. 68 347 61 00 | 504 244 997
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

w Rakoniewicach

TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

AUTO PASZKOWSKI

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

kierunek Poznań k/stacji BP

WSAD: 1,4 zł/1kg BLACHA: 1,2 zł./1kg PUSZKA: 5,00 zł/1kg

biuro@zlom.poznan.pl

tel. 509 174 596 lub 534 611 454
Sprzedam pianino
Stan bardzo dobry ! Tel. 606 327 863

AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE
LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH O
G
NE
PRZEGLĄDY OKRESOWE
ICZ

734 120 226
604 441 405

czynne:
Pn – Pt: 8.00 - 19.00
Sobota: 8.00 - 14.00

WYKŁADZINY
DYWANY

Wolsztyn ul. Dworcowa 19
Usługi związane z montażem wykładzin

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

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

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

Nowy Tomyśl
ul. Ogrodowa 28

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

Wolsztyn
ul. Słowackiego 11A

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

ul. Zachodnia 10

Nowy Tomyśl

biuro@scrapssw.pl

tel. 536-859-982 SKUP ZŁOMU

PROFESJONALNY PARTNER

A OKNA A DRZWI A BRAMY
A PARAPETY A ROLETY
A ROLETKI MATERIAŁOWE
A MARKIZY A MOSKITIERY
A NAPĘDY DO BRAM
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Zapamiętaj ceny konkurencji - DAMY CI WIĘCEJ!
a wsad/niewsad 1350 zł /tona
a blacha 1150 zł/tona

a puszka 4,50 zł/kg

farby, tapety, fototapety
karnisze, kinkiety, płyty g–k

kleje, lakiery, okleiny
listwy dekoracyjne
akcesoria malarskie

Niałek Wielki 60
64-200 Wolsztyn

(kierunek przystań żeglarska)

tel: 68 384 0773 / hurtownia@izomet.pl

NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI
Profesjonalna naprawa telefonów GSM

www.lombardd.pl
tel.

509 408 163

Wolsztyn ul. 5 stycznia 22
Rakoniewice ul. Pocztowa 26
Grodzisk Wlkp. ul. Bukowska 11
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Uroczyste otwarcie Żłobka Gminnego
„Tęczowa Kraina” w Wolsztynie
5 stycznia 2022 roku miałam
przyjemność wspólnie z Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleną Maląg wziąć
udział w otwarciu nowego
żłobka w gminie Wolsztyn.
Niezmiernie cieszy mnie fakt,
że Gmina pozyskała ponad
6,5 mln zł dofinansowywania na budowę oraz funkcjonowanie nowego żłobka. W
ramach rządowego programu
„Maluch+” Gmina Wolsztyn
otrzymała dofinansowanie w
wysokości 3.660.000 zł. Z kolei w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020
otrzymała dofinansowanie w
kwocie 2.927.095,91 zł.
Tak jak zakładano, z początkiem roku obiekt został
oddany do użytku. Żłobek wygląda bardzo nowocześnie, ale
przede wszystkim przyjaźnie i
bezpiecznie dla dzieci. Według planu, przyjętych zostało
75 dzieci w wieku od 1 roku do
lat 3, z kolei opiekę znalazło w
nim 122 dzieci.
Jako Poseł na Sejm RP cieszę się, że dzięki realizacji
takich programów i inwestycji rodzice mogą z powodzeniem łączyć życie rodzinne i
wychowywanie dzieci z praca
zawodową. To ogromna wartość.
Marta Kubiak - Poseł na Sejm RP

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wziął udział w
briefingu prasowym, w którego trakcie nastąpiło podpisanie umów na dofinansowanie
przewozów autobusowych w
ramach Funduszu Rozwoju
Przewozów Autobusowych
o charakterze użyteczności
publicznej.
Ponad 24 miliony złotych
przekazał rząd Premiera Mateusza Morawieckiego z Funduszu Rozwoju Przewozów
Autobusowych. Kwota ta pozwoli na powstanie nowych
połączeń, a także na utrzymanie dotychczasowych linii.
- Linie autobusowe są niestety deficytowe. W związku
z tym, że rząd premiera Mateusza Morawieckiego też
stawia na to, żeby to wykluczenie komunikacyjne nie
dotyczyło osób z mniejszych

Kolejne dobre wiadomości dla jednostek OSP
Niedawno Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę
z dnia 17 grudnia 2021r.
o Ochotniczych Strażach
Pożarnych,a tu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji płyną kolejne dobre wiadomości dla
strażaków ochotników.
W środę, 19 stycznia br. wiceminister MSWiA Maciej
Wąsik zatwierdził bowiem
zestawienie jednostek OSP,
które w 2022 r. otrzymają
dofinansowanie na zakup
samochodów
ratowniczo-gaśniczych. Dofinansowania w łącznej wysokości wyniosą 175 215 tys. zł, w tym:
z budżetu państwa w ramach
dotacji MSWiA i dotacji KSRG
- 164 112 tys. zł oraz ze środków pochodzących z odpisów z firm ubezpieczeniowych - 11 103 tys. zł. Dzięki
tym środkom do strażaków
ochotników z całego kraju
trafi 456 nowych pojazdów.
Do jednostek OSP trafią 304
średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, 69 ciężkich
oraz 83 lekkie. Szacowana
łączna wartość sprzętu wynosi ok. 383 mln zł.
Jako Posła na Sejm RP
i członka Podkomisji stałej
do spraw rozwoju i promocji Ochotniczych Straży Pożarnych niezmiernie cieszy
mnie fakt, że kilka jednostek

24 miliony dla Wielkopolski
w ramach Funduszu Rozwoju
Przewozów Autobusowych

OSP z mojego regionu otrzyma dofinansowanie na zakup
tak bardzo potrzebnych samochodów ratowniczo-gaśniczych.
Wśród tych jednostek jest:
a OSP Zelgniewo (powiat
pilski, gmina Kaczory) –
otrzyma dofinansowanie na
zakup ciężkiego samochodu
a OSP Osiek (powiat pilski,
gmina Wyrzysk) – ciężki samochód

a OSP Krajenka (powiat
złotowski, gmina Krajenka) –
średni samochód
a OSP Jastrowie (powiat
złotowski , gmina Jastrowie)
- średni samochód
a OSP Kleszczyna (powiat
złotowski, gmina Złotów) średni samochód
a OSP Wilkowo Polskie
(powiat grodziski, gmina
Wielichowo) – średni samochód

a OSP Kwilcz (powiat międzychodzki, gmina Kwilcz) –
ciężki samochód
a OSP Tuchola (powiat
międzychodzki, gmina Sieraków) – średni samochód
a OSP Lipa (powiat obornicki, gmina Ryczywół) średni samochód
a OSP Słopanowo (powiat
szamotulski, gmina Obrzycko) - średni samochód
a OSP Miedzichowo (powiat nowotomyski, gmina
Miedzichowo) - średni samochód
a OSP Przyprostynia (powiat nowotomyski, gmina
Zbąszyń) – średni samochód
W swojej pracy poselskiej
poznałam wielu wspaniałych strażaków, pewnie
dlatego cieszy mnie każde
wsparcie, jakie otrzymuje
ta grupa zawodowa. Wierzę, że nowe samochody
spełnią oczekiwania strażaków i wspomogą ich w realizowaniu ważnej i trudnej
misji społecznej, jaką jest
ratowanie życia i mienia
ludzkiego.
Życzę samych sukcesów
w wypełnianiu zadań i satysfakcji z pełnionej służby.
Niech św. Florian - patron
strażaków otacza Was zawsze swoją opieką i wstawiennictwem we wszelkich
Waszych działaniach.
Marta Kubiak - Poseł na Sejm RP

miejscowości, miejscowości
po pegeerowskich, z których
osoby nie mogły często dojechać do pobliskich miejscowości, to dofinansowanie
jest tak istotne – mówił wojewoda wielkopolski Michał
Zieliński.
Jak podkreśla wojewoda, obecne dofinansowanie przewyższa prawie o 10
milionów
dofinansowanie
ubiegłoroczne. Dzięki funduszowi dofinansowanych
zostanie 512 linii w zarządzie
58 jednostek samorządu terytorialnego.
Obecny na briefingu wicestarosta poznański Tomasz
Łubiński zaznaczył, że pieniądze pozwolą na uruchomienie kolejnych 60 linii, ich
łączna liczba wyniesie 110
i będzie w stanie zapewnić
transport dla 1 100 000 pasażerów. 
Dawid Pius

Wsparcie w ramach programu
Polski Ład
Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wziął udział
w briefingu prasowym, na
którym wspólnie z dyrektor
I Oddziału ZUS w Poznaniu
Dobrochną Bubnowską oraz
dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu
Markiem Pospieskim omówiono założenia, jak i rodzaje
wsparcia dla emerytów, rencistów i przedsiębiorców w
ramach Polskiego Ładu.
- Nikt, kto na umowie o
pracę zarabia do 12,8 tys.
brutto na reformie nie straci.
Podobnie emeryci i renciści
otrzymujący świadczenia do
12,8 tys. brutto nie stracą.
Ci emeryci i renciści, którzy
w styczniu otrzymali niższe

świadczenia, w lutym otrzymają wyrównanie na łączną
kwotę 41,7 mln zł. Dla emerytów i rencistów, którzy mają
świadczenia do 4920 zł brutto, świadczenia na rękę są od
stycznia wyższe – mówił wojewoda Michał Zieliński.
W ramach systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
w tej grupie jest ok. 8 mln
osób. Polski ład to historyczna i niezwykle ważna reforma przygotowana z myślą o
Polakach i przyszłości Polski.
To zmiany, dzięki którym
Polacy w końcu będą żyć na
takim poziomie, jak mieszkańcy dużych rozwiniętych
krajów Europy Zachodniej.
Dawid Pius

POWIATY-GMINY
26 stycznia 2022

3

GMINA NOWY TOMYŚL

Koniec wieńczy dzieło

Po czterdziestu trzech latach
pracy zawodowej, w tym dwudziestu na stanowisku Dyrektora Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu, Pani Lucyna
Kończal-Gnap przeszła na
emeryturę. Jest to szczególny moment w życiu każdego
człowieka, skłaniający do refleksji i podsumowań. W tym
czasie udało się m.in. ocieplić

budynek biblioteki, wybudować windę zewnętrzną,
a także wyposażyć filie na terenach wiejskich w dostęp do
internetu. Ostatnią większą
inwestycją była termomodernizacja filii biblioteki w Wytomyślu za prawie 130 tys. zł.
Lata pracy na stanowisku
dyrektora nowotomyskiej biblioteki to czas wyjątkowo
pracowity, obfitujący w wiele

imponujących dokonań, za
które serdecznie dziękujemy.
Pani Lucyna Kończal-Gnap
otrzymała m.in. Nagrodę
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za
zasługi w upowszechnianiu
kultury. W listopadzie 2021r.
Marszałek
Województwa
Wielkopolskiego Przyznał nagrodę im Andrzeja Wojtkowskiego.

Zrewitalizowane boisko na terenie
Szkoły Podstawowej nr 1
10 stycznia na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym
Tomyślu odbyła się krótka
uroczystość symbolicznego
przekazania społeczności
szkolnej zrewitalizowanego
boiska.
Nawierzchnia dziedzińca
została wykonana z kostki
brukowej oraz płyt betonowych o łącznej powierzchni
1580 m2. Plac posiada barierki ochronne oraz studzienki ściekowe. W przyszłości
planowane są również nasadzenia drzew oraz montaż
ławek. Łączny koszt modernizacji wyniósł 344 400
zł i został wykonany przez
firmę budowlaną Całus sp.
z o.o. Spółka Komandytowa
z Borui Nowej. Jest to kolejna inwestycja, kończąca etap
zagospodarowania terenów
przy budynku szkoły. Ponad
2 lata temu gmina wykonała
za ponad milion złotych nowoczesne boisko ze sztuczną
nawierzchnią.

Nowotomyślanki po raz kolejny w finale Wielkopolski
16 stycznia br. w Poznaniu
odbył się trzeci turniej wojewódzki w kategorii U11
dziewcząt. Nowotomyskie
koszykarki Dream Team wygrały z gospodarzem turnieju
MUKS Poznań 101:65 oraz
z KORMORANEM Sieraków
68:39. To 5 i 6 zwycięstwo
nowotomyślanek w tym sezonie! Warto przypomnieć,że zespół broni mistrza
województwa. Klub korzysta
z dofinansowania sportu
przez Gminę Nowy Tomyśl.
Materiał opracował: Dream Team

Remont drogi gminnej
w Kozich Laskach

Za nami kolejny etap utwardzania dróg gminnych. W zeszłym roku utwardzono drogę
z Róży w kierunku Kozich
Lasek. Obecnie wykonano roboty budowlane na odcinku
500m w drugą stronę. Dzięki tym inwestycjom bardziej
komfortowy stanie się transport dzieci i młodzieży z tych
miejscowości do naszych

przedszkoli i szkół. Wykonano dwa ślady płyt betonowych
wypełnionych kostką ażurową wraz z wzmocnieniem
i utwardzeniem poboczy.
Wartość zadania wynosi
ponad 250 tys.zł, a wykonawcą było Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowo-Transportowe Krzysztof Nadobnikz
Kościana.

„EKO – ROK z NOK”
Rok 2022 w Nowotomyskim
Ośrodku Kultury upłyniepod
hasłem „EKO – ROK z NOK”.
Pomysłodawczynią projektu
jest pani dyrektor Beata Baran, a całość, w 12 odsłonach,
realizować będzie Dział Imprez. Oficjalna inauguracja
cyklu nastąpiła 21 stycznia br.
Data nie jest przypadkowa,
ponieważ dokładnie dwa dni
później – 23 stycznia, według
kalendarza imprez nietypowych, przypadał Dzień Bez
Opakowań Foliowych. Z tej
okazji przygotowano ekologiczne działania warsztatowe takie jak malowanie eko-woreczków zapachowych na

suszoną lawendę oraz ozdabianie toreb papierowych na
upominki dla babci i dziadka.
Wszystko oczywiście z wykorzystaniem naturalnych
materiałów. Kolejne wydarzenia w ramach projektu
zaplanowane są cyklicznie
- raz w miesiącu. Będzie prozdrowotnie, proekologicznie,
ciekawie i edukacyjnie. NOK
zaprasza do udziału w warsztatach, prelekcjach, wykładach, spotkaniach oraz do
działań w terenie.
Szczegóły na fanpage’u Nowotomyskiego Ośrodka
Kultury.
Nowotomyski Ośrodek Kultury
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Bajkowa kraina w DELI Parku
Jesteśmy w DELI Parku
w miejscowości Trzebaw,
oddalonym zaledwie 20 km
od Poznania w kierunku Stęszewa.Edukacyjno-rozrywkowa forma parku sprzyja
rodzinnym wycieczkom
i wypoczynkowi na łonie
natury.
Na temat atrakcji w DELI
Parku rozmawiam z
menadżerem p. Szymonem
Stefaniakiem

ptaków. Papugi fruwają swobodnie. Przy wejściu do papugarni możnazakupić karmę,
wtedy papugi blisko podlatują
a nawet siadają na ramieniu
lub ręce zajadając się nasionami.Jesteśmy nastawieni na
przebywanie w okresie letnim
na cały dzień a w okresie zimowym zapraszamy na spacera później można ogrzać
się i skorzystać z warsztatów
kreatywnych albo zabaw z
animatorami. Na taki spacer
trzeba przeznaczyć około jednej godziny.
W okresie ferii zimowych
można skorzystać z „pakietu dziennego” w którym jest:
zwiedzanie Świątecznej Krainy, obiad dla całej rodziny,
warsztaty kreatywne, papugarnia i bowling.

Jak można spędzić czas w
DELI Parku.
W naszym Parku dobrze i mądrze będą bawić się zarówno
mniejsze dzieci, dzieci uczące
się, rodziny, jaki i dziadkowie. Przygotowaliśmy z myślą o dzieciach i rodzinach z
dziećmi aby mogli spędzać
wolny czas zacieśniające więzi. Na powierzchni prawie 65
000 m2 zgromadzono wiele
wspaniałych atrakcji jak: prehistoryczne zwierzęta: tygrys
szablozębny, jeleń olbrzymi,
nosorożec włochaty, tur oraz
mamut włochaty. Owady w
powiększeniu między innymi:
zmierzchnica trupia główka,
ważka żagnica sina, komar
brzęczący, jelonek rogacz,
biedronka
siedmiokropka,
kleszcz pospolity, szerszeń
europejski i wiele innych. Z
miniatur budowli wymienię
tylko: Katedrę Poznańską,
Partenon w Grecji, Opera w
Sydney, Maui – Wyspa Wielkanocna, Wyspa Alcatraz,
Ratusz w Poznaniu, Brama
Brandenburska, Wieża Eiffla.
Trudno wymieniać wszystkie,
ale jest ich około 30. Pozostałe atrakcje to: mini ZOO,
mini park linowy, plac zabaw
- Krokodyl, kreatywna piaskownica. interaktywne pla-

Przy wyjściu spotykam rodzinę z dwójką dzieci w wieku 12 i 4 lat.

ce zabaw, a o tej porze roku
Świąteczna Kraina, która jest
rozświetlona3 milionami lampek. W technologii laserowej
wyświetlane są bajki dla najmłodszych oraz weekendowe
animacje teatralno-plastyczne i warsztaty kreatywne w
okresie ferii.
Na terenie Parku znajduje
się też Eko-Wioska co to takiego?
Tak. Eko-Wioska powstała w
2015 roku, są to domki zawieszone 7 metrów nad ziemią a
głównym jej elementem jest
250 metrowy pomost zawie-

szony między drzewami. Na
trasie znajdują się domki w
których zwiedzający dowiadują się o budowie lasu od
najniższych pięter poprzez
krzewy, drzewa. Można na
przykład nauczyć się jak obliczyć wiek drzewa, zapoznać
się z ptakami i zwierzętami
żyjącymi w Wielkopolskim
Parku Narodowym. W każdym takim domku jest informacja związana z życiem lasu.
Jedną z atrakcji jest też papugarnia.
W papugarniatrakcją jest bliskość obcowania z ptakami,
21 gatunków reprezentuje 50

Jesteśmy tutaj po raz trzeci
lub czwarty, ale pierwszy raz
w czasie iluminacji świątecznej.Dzieciaki załapały się na
warsztaty robienia mydeł.
Przyjechaliśmy specjalnie aby
zobaczyć i podziwiać iluminacje świetlne na całym obszarze parku. Dwójka naszych
dzieci jest bardzo zadowolona. Kacper lat 12 na pytanie
jakie wrażenia po przejściu
całego parku, odpowiedział
krótko – fajnie było, a cztero letnia córka Martyna nie
chciała wyjść z parku pomimo, że było już bardzo zimno.
Zachęcamy więc rodziców ze
swoimi pociechami na wycieczkę do DELI Parku aby
przyjemnie i rozrywkowo spędzić czas.
Tekst i zdj.: Hieronim Dymalski

Rodzinny kapitał opiekuńczy. Jak złożyć wniosek, jakie dokumenty załączyć?
1 stycznia 2022 r. to ważna
data dla polskich rodzin
– właśnie wtedy wszedł
w życie rodzinny kapitał
opiekuńczy, czyli nowe
świadczenie dla rodzin
z małymi dziećmi. By je
otrzymać, konieczne jest
złożenie wniosku. Jak to
zrobić? Jakie dokumenty
należy załączyć? Gdzie szukać ewentualnej pomocy?
Odpowiadamy!
1 stycznia br. wszedł w życie
rodzinny kapitał opiekuńczy,
czyli nowe świadczenie dla
rodziców dzieci w wieku od
12. do ukończenia 35. miesiąca życia – w sumie 12 tys. zł na
drugie i każde kolejne dziecko, bez kryterium dochodowego. Obok tego bezpośredniego, najbardziej widocznego
wsparcia finansowego dla rodzin, celem rodzinnego kapitału opiekuńczego jest pomoc
w łączeniu życia rodzinnego
z pracą zawodową. Z szacunków Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej wynika,
że w tym roku świadczeniem
objętych będzie ok. 615 tys.

dzieci.
By otrzymać świadczenie,
konieczne jest złożenie wniosku. Zapraszamy do praktycznego przewodnika.
Gdzie i jak złożyć wniosek?
Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy składamy do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Możemy to zrobić
wyłącznie online za pośrednictwem:
a Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
a Portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Emp@tia
a Bankowość elektroniczną, przez: Bank PKO BP, ING
Bank Śląski S.A., mBank S.A.,
Millenium S.A., PEKAO S.A.,
a od 11 stycznia 2022 r.
przez Getin Noble Bank S.A.
a od 24 stycznia 2022 r.
przez: Bank Pocztowy S.A.,
Credit Agricole Bank Polska
S.A.
a od 1 lutego 2022 r. przez:
Alior Bank S.A., BPS S.A.,
Santander, BNP Paribas S.A.,
SGB-Bank S.A., SKOK Energia,
SKOK im. Powstańców Ślą-

skich, SKOK Ziemi Rybnickiej,
SKOK Unii Lubelskiej, SKOK
Progres, SKOK Śląsk, SKOK
Wisła, SKOK Chmielewskiego, SKOK Stefczyka, Krakowska SKOK, SKOK Szopienice,
SKOK Świdnik, SKOK Centrum, SKOK Kwiatkowskiego,
Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta
Jeżeli złożysz wniosek
przez bank albo portal Emp@
tia, a nie masz profilu na PUE
ZUS, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych założy Ci taki
profil na podstawie danych
z wniosku o rodzinny kapitał
opiekuńczy.
Jakie dokumenty należy
dołączyć do wniosku?
Do wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy należy dołączyć:
a
zaświadczenie sądu
opiekuńczego lub ośrodka
adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym
w sprawie przysposobienia
dziecka (z datą wystąpienia do
sądu) – w przypadku przyjęcia
dziecka na wychowanie,

a oświadczenie o dacie
przyjęcia na wychowanie
dziecka, w stosunku do którego wystąpiono do sądu
z wnioskiem o wszczęcie powstępowania w sprawie jego
przysposobienia,
a decyzję albo zaświadczenie dyrektora szkoły publicznej o odroczeniu obowiązku
szkolnego – jeśli dziecko od 7
do 10 lat ma odroczony obowiązek szkolny,

· orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej – jeśli rodzic opiekuje
się dzieckiem na przemian
z drugim rodzicem (z którym
się rozwiódł, żyje w separacji
lub rozłączeniu) w porównywalnych i powtarzających się
okresach,
a dokument potwierdzający
charakter pobytu cudzoziemca w Polsce np. karta pobytu
z adnotacją „dostęp do rynku
pracy”, kartę stałego pobytu
(nie dotyczy to obywateli UE/
EFTA).
Złożyłeś wniosek – i co dalej?
Wiadomość o konieczności

poprawienia lub uzupełnienia
wniosku zostanie wysłana na
adres mailowy oraz numer telefonu podane we wniosku.
a W przypadku nieprawidłowo złożonego wniosku
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wezwie rodzica lub
opiekuna do jego poprawienia
w ciągu 14 dni.
a Jeżeli rodzic nie złoży wymaganych dokumentów, ZUS
wezwie do ich dostarczenia
i wyznaczy termin od 14 do
30 dni.
Jeżeli wniosek nie zostanie
uzupełniony lub brakujące
dokumenty nie zostaną dostarczone w terminie, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych nie
rozpatrzy wniosku o świadczenie.
W przypadku przyznania
rodzinnego kapitału opiekuńczego ZUS nie będzie wydawał decyzji – informacje w tej
sprawie rodzic lub opiekun
otrzyma na swój profil na PUE
ZUS, a także mailem na wskazany we wniosku adres.
Czy można odwołać się od
decyzji ZUS? Jak to zrobić?

Od decyzji Prezesa ZUS
można odwołać się w ciągu 14 dni od jej doręczenia.
Przysługuje także skarga do
wojewódzkiego sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od
doręczenia decyzji.
ZUS doręczy decyzję wyłącznie w postaci elektronicznej – na profil na PUE ZUS.
Gdzie otrzymać pomoc w razie
wątpliwości?
W przypadku pojawienia
się jakichkolwiek pytań lub
wątpliwości można skontaktować się:
a ze specjalną infolinią (22)
290 55 00 – czynną od poniedziałku do piątku w godz. 8.00
– 15.00,
a z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze
(pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00
pod numerem telefonu (22)
560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@
zus.pl.
Pomoc otrzymać można
także we wszystkich placówkach ZUS (również podczas
e-wizyty w ZUS).
Dawid Pius - Gabinet Wojewody
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800 tys. zł. dla Szkoły Muzycznej w Nowym Tomyślu
Dyrektor Państwowej Szkoły
Muzycznej I st. w Nowym Tomyślu uprzejmie informuje,
że nowotomyska szkoła muzyczna otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji
Kultury w ramach Programu Ministra „Infrastruktura
szkolnictwa artystycznego”
oraz ze środków budżetu
państwa w ramach Programu
Inwestycji w latach 2021-2022
na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku
Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia im. W. Lutosławskiego w Nowym Tomyślu”.
Projekt przebudowy i rozbudowy Szkoły zakłada adaptację poddasza nieużytkowego,
przebudowę funkcjonalno-techniczną budynku Szkoły
wraz z jej rozbudową o łącznik z klatką schodową, windą, szatnią i portiernią w celu

zapewnienia
odpowiedniej
infrastruktury.
Po przebudowie i rozbudowie budynek nie tylko będzie
spełniał wyższe wymagania
techniczne, nie tylko zyska

nowe, bardzo ważne elementy
jakimi będą: nowa sala kameralna, nowa sala rytmiki, nowoczesne sale dydaktyczne,
ale również nabierze reprezentacyjnego wyglądu.

Projekt zakłada rozbudowę
Szkoły w latach 2021-2022.
Modernizacja bazy lokalowej Szkoły oraz rozbudowa
o łącznik przyczyni się wydatnie do poprawy warunków

kształcenia, dostępu dzieci
i młodzieży do edukacji muzycznej, zwiększenia atrakcyjności oferty programowej
i artystycznej Szkoły w zakresie możliwości prezentacji

artystycznych w szkole, środowisku lokalnym, regionie
oraz kraju.
Dyrektor
Krystyna Szymko

Wymiar sprawiedliwości rzetelnie osądzi
W 2014r. wybuchła kolejna afera podsłuchowa. Nie
chodziło już tylko polityków
Platformy
Obywatelskiej,
których ciemną stronę poznaliśmy śledząc opublikowane nagrania. Jak informowała Gazeta Wyborcza,
na zlecenie ówczesnego ministra spraw wewnętrznych
i koordynatora służb specjalnych Bartłomieja Sienkiewicza, inwigilacją mieli
w ścisłej tajemnicy zostać objęci szefowie służb. Dowódcy
ABW, CBA, SKW czy BOR.
Podsłuchiwani mieli być także dziennikarze i politycy
opozycji. Sprawa wyszła na
jaw na początku 2015r. Statusem pokrzywdzonego objęto m.in. ówczesnego posła

PiS z naszego okręgu Maksa
Kraczkowskiego. Przez kilka
lat sprawą zajmował się wymiar sprawiedliwości. Ostatecznie uznano, że prowadzone działania były legalne.
Fakt, że budziły kontrowersje
wśród opinii publicznej, nie
zmieniał prawa i obowiązku państwa do zapewnienie
szeroko pojętego bezpieczeństwa kraju. Mimo uwag,
nasze środowisko uznało
ten werdykt. Zajmując się
realizacją naszych obietnic
społeczno-gospodarczych
m.in. 500+ czy obniżki wieku
emerytalnego, nie traciliśmy
czasu na komisję śledczą.
Dziś w obliczu światowych
wyzwań
epidemicznych,
energetycznych i groźbie

agresji Rosji na Ukrainę, lista ważnych tematów jest
długa. Opozycja woli jednak

PRODUKCJA OKIEN
I DRZWI Z PCV
ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

RATY!
CENY KONKURENCYJNE

P.H.U. „KUBA” Ewa Paschke
Wolsztyn, ul. Poznańska 6
tel. 68 384 27 75

medialną szopkę. Jeszcze
kilka tygodni temu nazwa
Pegasus, szczególnie osobom
z mojego pokolenia, kojarzyła
się głównie konsolą do gier,
protoplastą
popularnych
dziś PlayStation czy Xbox.
Teraz robi karierę jako synonim systemu monitorującego telefony. Faktycznie
wiele krajów z takich korzysta. Również w Polsce od lat
stosowane są podobne urządzenia czy oprogramowania.
Istotą sprawy jest legalność
ich wykorzystania. Do tego
potrzebna jest zgoda sądu.
I dziś nie ma dowodów, że
tych zgód nie było. Słyszymy
natomiast, że objęci działaniami operacyjnymi mogli
być politycy czy prawnicy

wobec działań których były
poważne uwagi. Wywodzili
się z różnych stron. Opozycji,
ale także, a być może przede
wszystkim, z obozu rządzącego. Tak właśnie powinny
działać służby. Pilnować i weryfikować informacje o możliwych nieprawidłowościach
w postępowaniu polityków
i urzędników bez patrzenia
na ich znajomosci i polityczne afiliacje. I jeszcze jedna
uwaga. Citizen Lab nie po raz
pierwszy umieściła Polskę
w swoim raporcie. Za rządów
Donalda Tuska ujawnili, że
polskie służby inwigilowały obywateli szpiegowskim
oprogramowaniem Remote Control System. O sprawie alarmowała Helsińska

Fundacja Praw Człowieka.
Na darmo. Nikt się tym nie
zainteresował. Ani TVN24,
ani Onet, WP czy inne „wolne media”. A niezawisły sąd
stwierdził nawet, że kierowane przez Pawła Wojtunika
CBA nie ma obowiązku ujawniać HFPC informacji o korzystaniu z oprogramowania.
Pozwólmy zatem i dziś wymiarowi sprawiedliwości na
rzetelne rozwianie ewentualnych wątpliwości. A co
jeśli jednak komisja powstanie? Warto będzie zacząć od
wspomnianej na wstępie,
najgłośniejszej afery podsłuchowej, w której pierwsze
skrzypce grali czołowi politycy Platformy Obywatelskiej.
Poseł RP - Marcin Porzucek
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Dla 9 górników była to ostatnia szychta w życiu
Protest w kopalni Wujek rozpoczął się po wprowadzeniu
stanu wojennego, na wieść o
zatrzymaniu szefa zakładowej
Solidarności Jana Ludwiczaka.
Został on aresztowany w nocy
z 12 na 13 grudnia. Zomowcy
rozbili drzwi jego mieszkania
i wdarli się do środka. Pobili
dwóch górników, którzy pilnowali wejścia.
W niedzielny poranek, 13
grudnia, na prośbę górników,
do kopalni przyszedł z pobliskiego kościoła ks. Henryk
Bolczyk, który odprawił mszę
w zakładzie. Po jej zakończeniu pracownicy rozeszli się
do domów. 14 grudnia pierwsza zmiana rozpoczęła strajk.
Górnicy domagali się zwolnienia z więzienia Ludwiczaka i
innych działaczy „S” z całego
kraju, respektowania Porozumienia Jastrzębskiego oraz
niewyciągania konsekwencji
wobec protestujących.
Do strajku przyłączali się
górnicy z dalszych zmian,
którzy sformułowali kolejne
postulaty - zniesienia stanu
wojennego i przywrócenia

działalności
Solidarności.
Przywódcą strajku wybrano
Stanisława Płatka, sekretarza
komisji rewizyjnej „S” w zakładzie.
Negocjacje
strajkujących
z władzami nie przyniosły
rezultatu. Zawiązał się komitet strajkowy. W pierwszych
dniach stanu wojennego na
Śląsku zastrajkowało w sumie
ok. 50 zakładów. 15 grudnia
do strajkujących zaczęły dochodzić wieści, że milicja i
wojsko spacyfikowały niektóre strajkujące zakłady, m.in.
kopalnię Manifest Lipcowy w
Jastrzębiu Zdroju.
Górnicy, nie wiedząc jeszcze wówczas, że strzelano do
robotników w „Manifeście”,
rozpoczęli przygotowania do
obrony swojego zakładu. Bronią stały się łopaty, kilofy, łańcuchy, zaostrzone pręty, cegły
i śruby.
Następnego dnia kopalnię,
gdzie strajkowało już ok. 3 tys.
górników, otoczyły oddziały
milicji, czołgi i wozy pancerne. Wokół zebrał się też tłum
kobiet, młodzieży i dzieci. Do

strajkujących poszli przedstawiciele wojska, by nakłonić
ich do poddania się. Propozycja została odrzucona. Wtedy
armatkami wodnymi, przy
16-stopniowym mrozie, zaatakowano ludzi otaczających
zakład. Milicjanci obrzucili tłum gazami łzawiącymi i
świecami dymnymi.
Przed godziną 11 czołgi
sforsowały kopalniany mur,
a oddziały ZOMO wkroczyły
na teren zakładu. Górnicy byli
ostrzeliwani pociskami wy-

Kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza
Po ceremonii poznańskiej,
celebrowanej 27 grudnia dokładnie w rocznicę wybuchu
Powstania Wielkopolskiego,
28 grudnia Marszałek Marek
Woźniak razem m.in. z Wicemarszałkami Wojciechem
Jankowiakiem, Krzysztofem
Grabowskim, Jackiem Bogusławskim, Członkiem ZWW
oraz Tadeuszem Musiałem,
Prezesem Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego,
Wawrzyńcem
Wierzejewskim,
Prezesem
Wielkopolskiego
Oddziału
TPPW i Zenonem Wechmannem, Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Kombatantów złożyli kwiaty przy Grobie
Nieznanego Żołnierza.
Wiązanki złożyli również
przedstawiciele inicjatorów
ustanowienia
Narodowego
Dnia Zwycięskiego Powstania
Wielkopolskiego, w imieniu
Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Sekretarz Stanu z Kancelarii
Prezydenta RP Andrzej Dera,
Wicemarszałkini
Sejmu
Małgorzata Kidawa Błońska
oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Jan Dziedziczak.
Poznańska delegacja uda-

ła się także na Powązki, by
oddać hołd bohaterom walk
przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich i Śląskich. Marszałek Woźniak
złożył także kwiaty przed
pomnikiem Ofiar Katastrofy

Smoleńskiej oraz na Łączce,
gdzie spoczywają szczątki zamordowanych przez UB żołnierzy podziemia niepodległościowego z lat 1948-55.
Zdjęcia: Maciej Kasprzak / Wielkopolskamagazyn.pl

pełnionymi gazem łzawiącym
i polewani wodą. W czasie
walki górnicy ujęli trzech milicjantów, a resztę pacyfikujących zmusili do wycofania.
Gdy do akcji wprowadzony
został pluton specjalny, padły
strzały. Na miejscu zginęło
sześciu górników, jeden zmarł
kilka godzin po operacji,
dwóch kolejnych na początku
stycznia 1982 r.
Dla Józefa Czekalskiego,
Krzysztofa Gizy, Ryszarda
Gzika, Bogusława Kopczaka,

Zenona Zająca, Zbigniewa
Wilka, Andrzej Pełki, Jan Stawisińskiego i Joachima Gnidy
była to ostatnia szychta w życiu. Ponad 20 innych górników zostało rannych. Straty
drugiej strony to 41 rannych, z
których 10 wymagało leczenia
w szpitalu.
Po zakończeniu pacyfikacji doszło do rozmów przedstawicieli obu stron. Górnicy
zwolnili ujętych trzech milicjantów, oddali broń i zakończyli strajk. Wkrótce potem
służby bezpieczeństwa zatrzymały osiem osób, które
oskarżono o organizowanie i
kierowanie strajkiem w „Wujku”. W lutym 1982 roku czterej
z nich otrzymali wyroki od 3
do 4 lat więzienia, czterej inni
zostali uniewinnieni.
20 stycznia 1982 roku sterowane przez władze śledztwo
w sprawie odpowiedzialności
milicjantów za użycie broni
palnej podczas pacyfikacji kopalni Wujek umorzono. Prokuratura Garnizonowa w Gliwicach uznała, że milicjanci
działali w obronie koniecznej.

Sprawa została wznowiona po upadku komunizmu.
Prawomocny wyrok zapadł
dopiero w 2008 r., po trzech
procesach (dwa poprzednie
wyroki uchylał sąd apelacyjny). Były dowódca plutonu
specjalnego ZOMO Romuald
Cieślak został skazany na 6 lat
więzienia, dwaj jego podwładni na 4 lata, a 11 innych - na 3,5
roku więzienia.
W oddzielnym procesie
odpowiadał gen. Czesław
Kiszczak, oskarżony o przyczynienie się do śmierci górników w Wujka. Jego proces
toczył się przed warszawskim
sądem. Pierwszy proces ruszył
w 1994 r. - w 1996 r. SO uniewinnił Kiszczaka. W 2004 r.
skazał go na 2 lata więzienia
w zawieszeniu. W 2008 r.
sprawę umorzono z powodu przedawnienia. W 2011
r. ponownie Kiszczaka uniewinniono. Wszystkie wyroki
uchylał potem Sąd Apelacyjny
w Warszawie, który zwracał
sprawy do SO. Kiszczak zmarł
w listopadzie.
Alicja Kondraciuk

ANDRZEJ GÓRNY /1933 - 2021/
pisarz, scenarzysta, krytyk teatralny
Przyjeżdżając do Poznania
na studia miałem już za sobą
kilkanaście artykułów w pismach ogólnopolskich (Walka
Młodych, Radar) i lokalnych
(Wielkopolska Południowa)
i dlatego chętnie uczestniczyłem w spotkaniach Klubu
Dziennikarzy
Studenckich
działającym przy Radzie
Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich w Poznaniu.
Tam „wypatrzył mnie” jeden
z prelegentów red. Zdzisław
Beryt proponując mi redagowanie rubryki muzycznej w
Magazynie Gazety Poznańskiej (nakład pół miliona egzemplarzy). O muzyce poważnej pisywał Wiesław Kiser,
ja o rozrywkowej, jazzowej,
rockowej. I tak od 1969 roku
ukazywały się co tydzień pod
winietą Kamerton, Grające
krążki, Akordy recenzje płyt,
aktualności z muzycznych
sfer itp.,
W każdy poniedziałek z
tekstami pisanymi na maszynie pojawiałem się w gmachu
przy ul. Grunwaldzkiej 19.
Kiedyś w barku mający dobre
tradycje muzyczne, gdyż w
latach 50-tych dziennikarze
Tygodnika Zachodniego organizowali pierwsze jazzowe
imprezy i jam sessions, zagadał do mnie Andrzej Górny,
który był zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika
społeczno-kulturalnego Nurt
czy bym nie zechciał napisać
tekstu , a raczej publicystyki
do numeru listopadowego o
radzieckiej muzyce rozrywkowej. Utrzymywałem korespondencje ze znajomymi

dziennikarzami z Leningradu,
Żytomierza, Moskwy miałem
więc dane z pierwszej ręki i
odpowiedziałem
twierdząco na propozycję Andrzeja
Górnego. Jakież było moje
zdziwienie kiedy zobaczyłem
mój artykuł na pierwszej stronie Nurtu czyli był oceniony
przez kolegium wysoko. To
był pierwszy, ale nie ostatni
artykuł muzyczny w Nurcie,
zawdzięczam zamieszczanie
ich Andrzejowi Górnemu,
Nurt został rozwiązany w 1991
roku, ale z Andrzejem spotykaliśmy się na konferencjach
prasowych przed premierami
teatralnymi czy innych instytucjach kulturalnych.
Istotny był Jego udział w
wydarzeniach Poznańskiego Czerwca 56 i wiążąca się z
tym twórczość literacka - powieść i scenariusz filmowy
napisany wspólnie z Filipem
Bajonem. Spotkaliśmy się w
Gdyni podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
gdzie mimo dystansu krytyki
i widowni ten duet otrzymał

kilka Nagród. Został wyróżniony Nagrodą Specjalną Jury,
nagrodzono zdjęcia, scenografię, kostiumy, dźwięk, role
dziecięce. Mnie bardzo ucieszyła nagroda za muzykę dla
Michała Loranca, gdyż podczas poznańskiego Czerwca
miałem 10 lat i już interesowałem się muzyką i filmem.
Jako jeden z pierwszych w
Gdyni złożyłem gratulacje
Andrzejowi Górnemu. 20 lat
temu jako 15 osobowa grupa
akcjonariuszy współtworzyliśmy Polskie Towarzystwo
Artystów, Autorów, Animatorów Kultury PTAAAK. Andrzej
kilkakrotnie przygotował spotkania literackie, promocje
książek podczas comiesięcznych spotkań. Nigdy na serio nie rozmawialiśmy o jego
synu Piotrze znanym raperze
ukrywającym się pod pseudonimem DonGóralesku, gdyż ja
wielokrotnie cytowałem Niemena, w Jego obecności, że
rap to zdrap...
Tekst: Krzysztof Wodniczak
Zdj.: Gazeta Wrocławska
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GOŚĆ Porannej Rozmowy Radia Poznań

Poznański dziennikarz krytykuje media
za sprzyjanie przeciwnikom szczepień
Redaktor Krzysztof Kaźmierczak był gościem „Kluczowego tematu” w Radiu Poznań.
Tematem rozmowy był rosnący hejt ze strony tak zwanych antyszczepionkowców.
„Ta
sytuacja
wynika
w znacznej mierze z nieodpowiedzialności mediów” - mówił Krzysztof Kaźmierczak.
Jest głośny przypadek
z dzisiaj. Czeska piosenkarka zmarła zarażona koronawirusem. Specjalnie się
zaraziła, ponieważ z mediów
dowiedziała się, że jest to metoda uzyskania certyfikatu
ozdrowieńca, który pozwala
przemieszczać się wszędzie.
Zaraziła się specjalnie. Kobieta 57 lat. Umarła. Dzisiaj
jej syn, jest to bardzo głośna
sprawa w Czechach, oskarża media właśnie - mówił
dziennikarz.
Zmarła czeska artystka folkowa - Hana Horka.
Krzysztof Kaźmierczak przekonuje, że podobnie dezinformacyjny przekaz można
znaleźć w Polsce. Dziennikarz nie chce wskazywać jednak konkretnych redaktorów
lub mediów.
My dziennikarze obecnie
nastawiamy się na sensację,
news, nie na pogłębianie informacji, nie na przedstawianie rzetelnej wiedzy, raczej
na kwestie, które są bardziej
klikane - tłumaczy Krzysztof Kaźmierczak. Według
dziennikarza, taką sensacyjną informacją, są właśnie
komentarze negujące sens
szczepień.
Poniżej pełny
zapis rozmowy:
Piotr Barełkowski: Czy jest
Pan promotorem szczepień?
Krzysztof Kaźmierczak: Tak
bym się nie nazwał. Po prostu
uważam, że jest to w obecnej
sytuacji jedyna sensowna
droga, na podstawie różnego
rodzaju doświadczeń ze środowiska, na podstawie wiedzy o tym, co przeszli różni
ludzie, moi znajomi, którzy
chorowali, także ci, którzy
umarli. W związku z tym
uważam, że trzeba, dla siebie i innych, zachęcać ludzi
do tego, żeby zadbali o swoje
zdrowie, a także życie.
Dlaczego tak jest, że niewielu dziennikarzy promuje dziś szczepienia? Wielu
naszych kolegów kontestuje
dzisiaj zasady sanitarne,
rzeczywistość tak naprawdę, udając, że nic się wokół
nie dzieje, a tym czasem,
mówiąc brutalnie, stosy
trupów rosną.
Zdumiewa mnie to lekceważenie, ale też wydaje mi się,
że w obecnych czasach, w naszym zawodzie dziennikarskim, odpowiedzialność nie
jest na pierwszych pozycjach.

To nie dotyczy tylko sprawy
szczepień, pandemii, dotyczy
to wielu kwestii. My dziennikarze obecnie nastawiamy
się na sensację, news, nie na
pogłębianie informacji, nie
na przedstawianie rzetelnej
wiedzy, raczej na kwestie,
które są bardziej klikane. Tak
to wygląda.
Bardzo klikane są za to tematy antyszczepionkowe.
Te wszystkie teorie, które
mówią, że nie ma wirusa,
albo, że szczepionki zabijają
na masową skalę. Te tematy
są klikane, ludzi interesują i można sobie zbudować
dziennikarską pozycję dziś.
A przynajmniej popularność dziennikarską na tej
fali, prawda?
Niestety. Nie chcę wytykać
palcami, ale są tacy dziennikarze, o których obecnie
mówi się głównie ze względu
na ich wpisy, na ich wypowiedzi dotyczące kwestionowania oczywistości, podważania podstaw naukowych,
medycznych. Niestety. Tak to
wygląda. Ale nie jest to specyfika wyłącznie polska, to
samo dzieje się w innych krajach, a szczególnie w byłych
demoludach, które są bardziej podatne na tego rodzaju
propagandę, która, jak wiadomo z różnych badań, jest
generowana ze Wschodu.
Jest raport estoński, ale też
raport CIA, które mówią
o tym, że różne instytucje
związane ze służbami specjalnymi Rosji, generują
ruch w internecie, ten ruch,
który tworzy popularność
między innymi antyszczepionkowych
ruchów,
ale mamy też na ulicach
Poznania między innymi
takie przemarsze, a także
innych miast, tysiące protestujących. Jak Pan ocenia
te demonstracje? Bardzo

liczne. W Poznaniu w sobotę niesiono trumny, mówiono o masowych zgonach
w związku ze szczepieniami. Może tam jest ziarno
prawdy?
Ziarno prawdy? Nie użyłbym
tego słowa w żadnym wypadku. Tak to wygląda. Skrajne
rzeczy, które są przedstawiane na zasadzie takiej,
że państwo coś ukrywa, że
media coś ukrywają, prawdę
o szczepieniach, tego rodzaju rzeczy do pewnych ludzi
trafiają. Sam mam w swoim
kręgu, i sam się temu dziwię,
ludzi, których znam od wielu
lat, wczoraj na przykład byłem zdumiony tym, że mój
kolega, człowiek z inżynierskim wykształceniem, wierzy w rzeczy, które zaprzeczają podstawom istnienia
świata rozumnego. Niestety.
To trafia do różnych ludzi,
którzy tak sobie myślą, że
może w tym jest jakieś ziarno prawdy. Niestety nie ma
w tym ziarna prawdy.
Chyba jest gorzej. W Polsce
rząd nie wprowadza lockdownów,
żadnych
obostrzeń
sanitarnych,
które ograniczają ruch
społeczeństwa, ani nie
wprowadza
przymusu
szczepień. Na razie nie ma
takich planów, mimo wielu
zgonów w Polsce w porównaniu z Wielką Brytanią czy
Francją, gdzie jest większy
poziom wyszczepienia społeczeństwa. Tutaj w Polsce
mamy poważy problem,
głównie ze zgonami, z tymi
ciężkimi zachorowaniami
na covid, ale rząd nie wprowadza żadnych radykalnych obostrzeń, a mimo to
te demonstracje tężeją. Jak
to się dzieje?
Ten ruch sprzeciwu tężeje,
dlatego że nie podejmuje się
przeciwdziałań, jak widzimy
po społeczeństwach zachod-

nich, w których dochodzi do
zdecydowanych konfrontacji. Używa się sił policyjnych
w bardzo radykalny sposób.
Tam próbuje się to stłumić.
Nie spodoba się to polskim
słuchaczom ta teza, którą
Pan zaszył w swojej wypowiedzi. Mamy policję przeciwstawić takim demonstrantom?
Nie. Ja tak nie uważam. U nas
chyba tym kierują się władze.
Obawiają się wprowadzać
różnego rodzaju obostrzeń,
przez nasze polskie podejście, takie trochę ułańskie,
wolnościowe, że jeśli ktoś coś
nakazuje, to trzeba zrobić zu-

„

Zaraziła się specjalnie, bo z mediów dowiedziała się, że jest
to metoda uzyskania
certyfikatu ozdrowieńca
pełnie inaczej. To nasze podejście powoduje, że władze
obawiają się, iż zakaz może
spowodować wygenerowanie bardzo dużych protestów.
Może napędzić zwolenników
nawet tym siłom.
Ja się pytam o to właśnie.
Dlaczego te protesty tężeją? Jechałem w weekend
pociągiem i większość osób
w ogóle nie stosowała się do
żadnych zasad, o maseczce
już nie było wcale mowy,
widzimy to w komunikacji
miejskiej, w galeriach handlowych. Ludzie stracili
resztki czujności, a tymczasem zachorowania rosną, ilość zgonów rośnie,
i nie ma żadnych obostrzeń.
Skąd ten ruch? Skąd eskalacja działań antyszczepionkowców?

Ten ruch napędza się od wielu lat. To nie jest tak, że on
nagle nabrał na sile, nie chcę
tutaj wymieniać nazw organizacji, ale one działają od
ładnych kilku lat, ale niestety
rozwinęły się w Poznaniu, co
jest wstydem dla racjonalnej
Wielkopolski, ponieważ podważa to podstawy wszystkiego, natomiast ta sytuacja
wynika z jednej strony właśnie z lekceważenia przez
niektórych decydentów, ale
też w znacznej mierze z nieodpowiedzialności mediów.
Podam Panu przypadek
z dzisiaj. Czeska piosenkarka zmarła zarażona koronawirusem. Specjalnie się
zaraziła, ponieważ z mediów
dowiedziała się, że jest to metoda uzyskania certyfikatu
ozdrowieńca, który pozwala
przemieszczać się wszędzie.
Zaraziła się specjalnie. Kobieta 57 lat. Umarła. Dzisiaj
jej syn, jest to bardzo głośna
sprawa w Czechach, oskarża
media właśnie, że z powodu
nieodpowiedzialności mediów, jego matka naraziła się
i umarła.
Jest też polskie memento.
Bardzo skrajny przypadek, gdzie pewien poseł,
Grzegorz Braun, groził ministrowi
powieszeniem:
„Będziesz wisiał” – tak się
zwrócił do Niedzielskiego
poseł Braun. Prokuratura
wydała komunikat, że nie
będzie żadnej sprawy, że
ten czyn jest poza jurysdykcją prokuratury.
Takie postępowanie w takich kwestiach powoduje, że
ci ludzie zatracają hamulce.
Wczoraj zdaje mi się grożono
śmiercią prezydentowi Białegostoku podczas manifestacji. Spodziewam się, że też
nie będzie w związku z tym
jakiegoś śledztwa i postawienia tym, takie działania
skutkują, że ten ruch nabiera
na sile i myślę, że w perspektywie czasu, najbliższych tygodni, mamy zarówno wzrost
zachorowań, wzrost zgonów,
ale także wzrost i nabieranie
siły przez te antyszczepionkowe, antyrozumowe, bo ja je
tak nazywam, grupy.
Statystyki są zero-jedynkowe. Widzimy wyraźnie, że
chorują poważnie i umierają głównie osoby niezaszczepione. Statystyki
z innych krajów, gdzie jest
wyższy poziom wyszczepienia, to potwierdzają,
są inne niż w Polsce. Tutaj
umiera więcej ludzi, bo jest
mniej zaszczepionych i tak
dalej. I to są oczywistości.
Myślę, że tu jest jeszcze jeden fenomen, który widzimy w tym starciu pomiędzy
a nt yszczepion kowca m i,
a ludźmi polegającymi na
danych medycznych. Fe-

nomen internetu, mediów
społecznościowych.
Pan
w mediach społecznościowych ostro zabiera głos,
zresztą podobnie jak ja,
w sprawach szczepień.
To chyba pokazuje, mówię o tych wszystkich ruchach, że internet ma coraz
większą siłę. Że on w tym
przypadku wygrywa. Ten
przekaz z mediów społecznościowych. Jednak w mediach głównego nurtu, czy
lewicowo-liberalnych czy
rządowych, widzimy przekaz raczej racjonalny. Ten
przekaz kontestujący, to
jest siła, widzimy ją bardzo wyraźnie, właśnie mediów społecznościowych.
YouTube. Facebook. Tu jest
główne pole bitwy.
Niewątpliwie. To co wzbudza
głównie emocje, co widzimy
z działalności Facebooka, to
jest podsycanie negatywnych
emocji, powoduje wzrost
zainteresowania. Nie pozytywnych. Nie rzeczy, które
przedstawiają fakty, tylko
rzeczy, które przeczą faktom.
Tak jest niestety. Żyjemy
w czasach, w których media
społecznościowe stają się
mediami głównego nurtu.
Czyli nie zdjęcia kotków,
misiów, dzisiaj kłamstwa
i hejt zdobywają w sobie
największy udział w rynku.
Niestety. Poziom hejtu cały
czas narasta. Ja wczoraj
zwróciłem na to uwagę. Rok
temu zaczęła się kampania
na rzecz szczepień. Pojawiły
się wtedy państwowe spoty, w jednym z nich wystąpił
bohater Powstania Warszawskiego, człowiek, który
walczył, narażał swoje życie,
siedział po wojnie w więzieniach, i on stał się celem
ogromnego hejtu. Tak sobie
uświadomiłem, że przez ten
rok poziom tych emocji jeszcze wzrósł. On się wcale nie
uspokoił, tylko wzrósł, ale to,
co wtedy oburzało, teraz jest
pewnym standardem. Ciężko się z tym pogodzić. Ale
zauważam, że taki jest ten
kierunek, i myślę, że zakres
działań, że państwo z jednej
strony powinno znaleźć jakiś
złoty środek, żeby nie działać
zbyt radykalnie, ale stanowczo, a z drugiej strony, żeby
media zrozumiały, że odpowiedzialność spadła także na
nas.
Dziś obiektami hejtu są takie osoby jak Pan, i ja, jeśli
tylko piśniemy o tym, że
szczepienia są okej.
Mnie wpisano na czarną listę
antyszczepionkową, jestem
na liście tych, „którzy kiedyś
się przekonają”.
Gratuluję. Ja jeszcze tam nie
trafiłem.
Fot. Archiwum
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Trzeba przyspieszyć reformy polskiego sądownictwa
Z posłanką Lewicy Katarzyną Kretkowską -rozmawia Franciszek Gwardzik
Proszę kilka zdań o karierze
publicznej
Zaczęłam się interesować
historią i sprawami publicznymi od bardzo wczesnych
lat. W 1980 roku ukończyłam
studia w Instytucie Filologii
Angielskiej na Uniwersytecie
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zostałam pracowniczkąnaukoeo-dydsktycznątegoż instytutu, wykładałam
i prowadziłam zajęcia zhistorii Wielkiej Brytanii oraz
współczesnych
zagadnień
politycznych I społecznych
krajów anglosaskich.Także
w 1980 roku przystąpiłam do
ruchu „Solidarność” i byłam
bardzo zaangażowana w jego
działalność związkową. Stan
wojenny zastał mnie na
strajku studenckim na UAM
wspieranym przez „Solidarność”. Po ogłoszeniu stanu
wojennego zaangażowałam
się opozycjędemokratyczną
w Poznaniu. M.in. w naszym
adaptowanym wówczas ze
strychu mieszkaniudrukowało się jedno z ówczesnych
pism drugiego obiegu. Wierzyłam, że zmieni się kiedyś
ustrój w Polsce ale nie zakładaliśmy wówczas, że stanie
się to jeszcze za naszej młodości. W połowie lat osiemdziesiątych współtworzyłam ruch
społeczny na rzecz poprawy
warunków okołoporodowych
kobiet w Polsce. Stałyśmy

się częścią dużego wówczas
ruchumiędzynarodowego
walczącego o tę sprawy, założyłyśmy
stowarzyszenie
naturalnego rodzenia i karmienia. Nieco później,w 1989
roku kiedy była możliwość
zakładania szkól społecznych
byłam
współzałożycielkąspołecznej szkołypodstawowej „Dębinka”, która działa
do dzisiaj na Dębcu. Zawsze
interesowałam się edukacją,
systemami oświaty, także
wówczas, gdy prowadziłamwykłady na UAM o systemach
szkolnych w Wielkiej Brytanii
i USA. W latach 1993/94 prowadziłam Centrum Infor-

macji dla Kobiet,w którym
zatrudniałyśmy psycholożkę, prawniczkę i socjolożkę.
Wspierałyśmy kobiety głównie na intensywnie wówczas
zmieniającym się rynku pracy
oraz w różnych trudnych sytuacjach życiowych.
Czy na Filologii Angielskiej
zakończyła się Pani droga
edukacyjna?
Ukończyłam dodatkowo studia podyplomowe w Edynburgu z historiinowożytnej
Szkocji i stosunków polskoszkockich w XVIII i XIX wieku, w Warszawie z prawa,
finansów i gospodarki Unii

Europejskiej i wreszcie zarządzania oświatą. To było
już wtedy, gdy pracowałam
w samorządzie. W 1994 roku
zostałam radną miasta Poznania i byłam nią przez 24 lata.
W pierwszej mojej kadencji
byłam też zastępcą Prezydenta Poznania.
Należy Pani do Nowej Lewicy. Niedawno odbył się jej
Kongres.Czy dyskutowano
o zmianach w sądownictwie?
Jeżeli chodzi o sądy to trwają
protesty bo od sześciu lat ich
niezależność i niezawisłość
zapisana w konstytucji jest

zagrożona i łamana przez
decyzjePiSowskich polityków.
System sądowniczy w Polsce
wymaga reformy, aleprace
nad nimi trwają zbyt długo
i są mało skuteczne, a tymczasem zamiast usprawniania
PiS i Solidarna Polska dążą do
politycznego podporządkowania sądownictwa dyktatowi
partyjnemu. Stąd społeczny
sprzeciw. Została powołana
Izba Dyscyplinarna, która ma
za zadanie być policjantem
nad sędziami. Ta Izba Dyscyplinarna nie ma żadnego
umocowania prawnego i dlatego powinna zlikwidowana.
Jeżeli sędzia lub prokurator
np. po pijanemu potrąci osobę to od tego jest niezawisły
sąd. Rządzący chcą ten sąd
upolitycznić i to jest nie do
przyjęcia.
Jakie pani widzi rozwiązanie
dla istnienia Turowa?
Jest kilka różnych problemów jeżeli chodzi o Turów.
Problemem są kopalnie odkrywkowe jako takie, które
są zabójcze dla wód gruntowych. Inwestowanie w nią
było błędne. Alternatywą jest
sięganie po zieloną energię
czyli na przykładfotowoltaikę aby uniknąć pogłębiania
katastrofy klimatycznej. Jeżeli chodzi o województwo
Wielkopolskie i Lubuskie to
jesteśmy w pasie gdzie zagro-

żenie pustynnieniem jest największe. Półtora roku temu
przyjechali do Warszawy
Czesi rozmawiać o Turowie
z naszym rządem, ale rząd
tę wizytę zignorował. Teraz
na Polskę są naliczane olbrzymie kary finansowe za to
ignorowanie problemu. Czesi
z tych kar finansowo nie korzystają a problem nadal jest
nierozwiązany. W Sejmie Lewica podnosiła te kwestie od
początku. Rok temu w styczniuna komisji ochrony środowiska rząd zapewniał, że
rozmowy z Czechami trwają
i zmierzają do szczęśliwego
rozwiązania. To wszystko
była nieprawda. Płacimy teraz kary unijne, więcej niż
gdybyśmy zapłacili Czechom
odszkodowanie.
Który temat zainspirował
panią na Waszym Kongresie?
Jest bardzo wiele ważkich tematów o podstawowym znaczeniu dla naszej przyszłości.
Jednym z nich jest katastrofa
klimatyczna, która czeka Europę icały świat. Rezygnacja
z paliw kopalnych, przejście
na energię odnawialną i zieloną, ale także dosadzanie a nie
wyrąb lasów, zazielenienie
miast zamiast ich betonowania, sadzenie drzew,walka ze
smogiemto jedne z kluczowych zadań taj dla władz lokalnych jak i krajowych.

„Hipodrom Wola” w Poznaniu - Nowy rozdział
Jestem przekonany, że gdybyśmy zorganizowali na ulicach
Poznania sondę, w której pojawiłoby się tylko jedno pytanie – „Co Pani, Pan może
powiedzieć na temat hipodromu Wola?” zdecydowana
większość zdziwiłaby się,
że w ogóle jest takie miejsce
w naszym mieście. No cóż
nie każdy nieco bardziej, niż
większość, interesuje się miejscem, w którym mieszka. A ilu
z Państwa mogłoby coś na temat hipodromu powiedzieć?
A kiedy byliście tam Państwo
po raz ostatni?
No dobrze, dość pytań.
Jedno jest pewne, obiekt
z długą i ciekawą historią jest
przez Poznaniaków prawie
nieznany. To także świadczy
o tym jak nie potrafimy dbać
o takie miejsca, choć tu powinienem raczej powiedzieć...
nie potrafiliśmy. Na szczęście
to ma się zmienić. 30 XII 2021
dokument o przekazaniu zarządzania nad terenem hipodromu Wola przez Międzynarodowe Targi Poznańskie
podpisali prezydent miasta
Poznania Jacek Jaśkowiak,
marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak
i prezes MTP Tomasz Kobierski. Plany które przedstawiono pozwalają mieć nadzieję,
że obiekt nie tylko odzyska

dawny blask, ale także zostanie rozbudowany i będzie
służył mieszkańcom i turystom. Pamiętajmy, że Poznań,
a ściślej mówiąc MTP od lat
jest organizatorem zawodów
w ogólnopolskim cyklu międzynarodowych zawodów hipicznych Cavaliada. Po renowacji obiektów na Woli część
dyscyplin w ramach Cavaliady
ma zostać przeniesiona właśnie w to miejsce. Oczywiście
jak każde ambitne plany taki
i te związane są z dużymi nakładami finansowymi. W tym
przypadku mowa jest o sumie
w granicach 100 mln. złotych.
To duże, ale za te pieniądze
ma powstać ośrodek jeden
z najważniejszych w tej części
Europy. Ma powstać miejsce
gdzie organizowano by zawody w powożeniu, ujeżdżanie,
skokach przez przeszkody,
wyścigach, czy woltyżerce.
Ma to być również ośrodek
dla przygotowań olimpijskiej
kadry narodowej.
Oczywiście nie oznacza
to, że obiekt ma być jedynie
miejscem przeznaczonym dla
zawodowców. To będzie także obszar dla szeroko rozumianej rekreacji i to nie tylko
związanej z hippiką.
Zatem ambicje duże. Należy
jedynie trzymać kciuki za powodzenie tych planów.

Na koniec kilka słów o historii hipodromu na Woli, bo
jest to miejsce z wielkimi tradycjami. Wszystko zaczęło
się 21 czerwca 1912 roku. To
w tym dniu pojawił się pomysł
wykupienia terenów w dawnym Strzeszynie w pobliżu
stacji kolejowej. Bliskość kolei
gwarantowała komunikację
z centrum Poznania były to
przecież tereny peryferyjne.
Ówczesne Poznańskie Towa-

rzystwo Wyścigowe, inicjator
i pomysłodawca przedsięwzięcia, dość szybko podjęło
działania na rzecz pozyskania
odpowiednich środków finansowych potrzebnych do zrealizowania pomysłu. I tak niezwykle szybko już w sierpniu
tego samego roku towarzystwo stało się właścicielem 54
ha. terenu. Energicznie przystąpiono do prac. Powstały nie
tylko obiekty związane moż-

liwością rozgrywania zawodów hippicznych takie jak tor
do wyścigów, stajnie, place do
ćwiczeń, ale także infrastruktura dla publiczności. Trzy
trybuny (główna zachowała
się do dzisiaj) bary, restauracje, boiska do piłki nożnej,
krykieta oraz korty tenisowe.
Powstał także parking dla samochodów i miejsca dla dorożek. Obiekty posiadały także
własne wodociągi. W tym celu
zbudowano wieżę ciśnień. To
doprawdy ogrom prac, tym
bardziej szacunek budzi fakt,
ze wszystkie te prace ukończono w okresie krótszym niż
dwa lata, bo uroczyste otwarcie obiektu miało miejsce 24
maja 1914r.
Kiedy Polska odzyskała niepodległość Hipodrom
Wola przejęło Wielkopolskie
Towarzystwo Wyścigów Konnych. W roku 1919 na specjalne zaproszenie gen. Kazimierza Raszewskiego podczas
zawodów
rozgrywanych
w październiku na trybunach zasiadł Józef Piłsudski.
Można śmiało powiedzieć,
że w tych latach hipodrom
rozkwitał, a zawody konne niejednokrotnie łączono
z pokazami lotniczymi na
niedalekim lotnisku wojskowym na Ławicy. Jak podają
kroniki z tamtych czasów po-

znaniacy tłumnie odwiedzali
wtedy oba obiekty.
Z kolei po II Wojnie Światowej sport jeździecki odradzał
się bardzo wolno. W pierwszych latach władza dość niechętnie spoglądała na ten burżuazyjny sposób spędzania
czasu. Stąd pierwsze zawody
rozgrywano tu nieoficjalnie.
Następowało też wiele zmian
w zarządzaniu obiektem. Co
rusz pojawiały się kolejne
instytucje, które przejmowały obiekt. Dla Hipodromu
Wola następowały lata lepsze
i gorsze. Taka sytuacja trwała
w zasadzie do chwili obecnej.
Miejmy nadzieję, że przejęcie zarządu nad całością
przez Międzynarodowe Targi
Poznańskie spowoduje, że
wreszcie będziemy mogli być
dumni z tego obiektu.
Pozostaje tylko mieć nadzieję, że kiedy już na wyremontowanym
Hipodromie
Wola odbywać się będą zawody jeździeckie, miasto stanie
na wysokości zadania i na
czas trwania imprez zorganizuje dla kibiców stosowny
transport z centrum miasta
do obiektów hippicznych tak,
jak działo się to w okresie
międzywojennym. Zatem do
zobaczenia na Woli.
Tekst: Andrzej Błaszczak
Zdj.: Hieronim Dymalski
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Święto koni - Cavaliada 2021

Na terenie MTP w dniach od
16-19 grudnia 2021 odbyła
się kolejna edycja CAVALIADA Poznań. Jest to największa halowa impreza w
Polsce. W pierwszym dniu
obejrzeliśmy bardzo ciekawy konkurs; Powożenia Zaprzęgami Czterokonnymi; w
obsadzie 8 zaprzęgów, poza
konkursem wystąpił jeden
zaprzęg kucyków. Zaprzęg
prowadził jeden powożący, a
z tyłu miał do pomocy dwóch
pomocników utrzymujących
równowagę na zakrętach.
Siedząc na łukach czuło się
atmosferę wyścigów żużlowych szpryce piasku leciały
prosto na siedzących. W kon-

kursie Wenus vs. Mars zwyciężyli panowie uzyskując za
wszystkie przejazdy ponad 10
000 pkt, a panie tylko 8 000.
Koń jeden dżokejce odmówił
posłuszeństwa, pomimo 3
prób pokonania przeszkód.
Przeszkody były punktowane
od 10 do 200 pkt. Można było
dwukrotnie pokonać każdą
przeszkodę. Dwóch Marsów
uzyskało ponad 1 000 pkt.
W najbardziej prestiżowym
konkursie Cavaliady czyli
Grand Prix Poznania o nagrodę PKO BP wygrał Maksymilian Wechta reprezentant
klubu; Wechta Rosnówko;
na koniu Chepperano. Zwyciężył w dogrywce startując

do niej z ostatniego miejsca
i otrzymał nagrodę w wysokości 50 000,- złotych. Jest
to największy sukces Maksymiliana w jego karierze,
ma dopiero 28 lat. Konkurs
średniej rundy zaliczany do
światowego rankingu, w którym stratowało 48 par wygrał
Amerykanin Lucas Porter 24
letni na koniu Hope Street. W
Polsce jest pierwszy raz a taki
sukces. Zawody i organizację
Cavaliady ocenił bardzo wysoko. Polscy fani jeździectwa
i ilość obecnych świadczy o
popularności tej dyscypliny
sportowej w Polsce.
Tekst: Zygmunt Tomkowiak
Zdj.: Hieronim Dymalski

Dominik BETON Dąbrowski w Poznaniu!
Dominik Dąbrowski, znany
szerszej publiczności jako
policjant BETON z serialu
emitowanego od 2017 roku
na antenie TV Puls „Lombard
życie pod zastaw” oraz filmu
Patryka Vegi Plagi Breslau,
gdzie również wcielił się w
postać policjanta w środę gościł w Poznaniu. Dominik BETON Dąbrowski jest również
popularnym konferansjerem
i z ogromną pasją prowadzi
gale sportów walk.
Aktor i producent, w środę 19 stycznia realizował w
Poznaniu nagranie do autorskiego programu na kanale
YT „DąbrowSKY 4 koła pytań”. Gościem kolejnego odcinka rozmów Dąbrowskiego
był młody i niezwykle utalentowany zawodnik KSW Damian Piwowarczyk.

Kompleks senioralny
Rusza budowa kompleksu
senioralnego: Domu opieki
z mieszkaniami asystowanymi i Centrum Alzheimera
przy ul. Szkolnej w Poznaniu.
ORPEA Polska i Eiffage Polska Budownictwo SA podpisały umowę na realizację
Domu opieki Rezydencja Na
Szkolnej w Poznaniu. Inwestycja powstaje w wyniku
przebudowy budynków poszpitalnych,
zlokalizowanych przy ulicach Szkolnej i
Koziej, obejmującej łącznie
11 budynków. Pierwotne plany przewidywały otwarcie
Centrum na przełomie 2021 i
2022 roku, jednak w wyniku
unieważnienia przetargu na
wykonawcę po zakończeniu
prac projektowych oraz sytuacji epidemiologicznej w Polsce, terminy uległy zmianie.
Wreszcie ogłoszono start budowy kompleksu senioralnego w samym sercu Poznania.
Otwarcie zaplanowano na
przełom roku 2023/2024.
W Rezydencji będzie 209
miejsc w pokojach 1- i 2-osobowych, w tym Centrum
Alzheimera, salony pobytu
dziennego na każdym piętrze, sala rehabilitacyjna,
sala terapii zajęciowej i hydroterapii, własna kuchnia z

restauracją oraz biblioteka.
W skład projektu wchodzą też
Apartamenty Senioralne, realizowane w formule assisted
living - mieszkania dla seniorów, którzy mogą mieszkać
samodzielnie, mając jednocześnie zapewnioną fachową
opiekę medyczną, techniczną
oraz usługi dodatkowe dostosowane do indywidualnych
potrzeb. Cały obszar, na którym powstaje rezydencja dla
seniorów, jest częścią zespołu urbanistyczno-architektonicznego Starego Miasta,
wpisanego do rejestru zabytków. To jeden z największych
projektów rewitalizacyjnych
w Polsce, w ramach którego
nastąpi kompleksowa renowacja dawnego klasztoru

Sióstr Karmelitanek Bosych
oraz elewacji dawnego szpitala przy ul. Szkolnej, a także
ekspozycja murów średniowiecznych.
Powierzchnia użytkowa
inwestycji wynosi ok. 12 700
m2. W jej skład wejdą m.in.
ogrody, ścieżki terapeutyczne oraz plenerowa siłownia.
Pomiędzy budynkami, na
dziedzińcu, zostanie utworzony duży teren zielony,
którego część będzie otwarta i dostępna dla wszystkich
poznaniaków. Na terenie
kompleksu znajdzie się też
kawiarnia, dostosowana do
potrzeb osób starszych, w
której wyeksponowane będą
średniowieczne mury miasta. 
Roman Szymański
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Nie wszyscy liczą straty

Spadek ilości porodów
Z danych wielkopolskiego oddziału NFZ wynika, że w 2021
r. spadła liczba porodów odnotowanych w Wielkopolsce.
Przez cały 2021 r. w 34 wielkopolskich szpitalach odebranych zostało 32,8 tys. porodów. Podtrzymana została
więc tendencja spadkowa obserwowana od 2018 r. Przyglądając się danym dotyczącym
liczby porodów w Wielkopolsce, należy brać pod uwagę sytuację epidemiczną. Zarówno
w 2020 roku, jak i 2021 wiele
szpitali było zaangażowanych w leczenie pacjentów z
COVID-19. Wiązało się to ze
zmianami organizacyjnymi i
kadrowymi w szpitalach.
W 2017 r. odnotowana została najwyższa liczba hospitalizacji porodowych w ciągu
ostatnich sześciu lat. Było to
40 tys. porodów. Rok później
odnotowaliśmy ich 38 tys.,
w 2019 r. – 37 tys. i w 2020
r. – 35 tys. Od 2016 roku w
Wielkopolsce odebrano łącznie ponad 220 tys. porodów.
Najwięcej hospitalizacji porodowych sprawozdał Ginekologiczno-Położniczy Szpital
Kliniczny UM przy ul. Polnej
w Poznaniu. W ubiegłym roku
w tej placówce było ich około
7 tysięcy. To co piąty poród w
województwie. Kobiety wy-

bierają szpital na Polnej ponieważ właśnie tu otrzymują
najlepszą opiekę. Naszym
zadaniem jest stworzenie pacjentce komfortowych warunków do przyjścia na świat jej
dziecka, zapewniając przede
wszystkim
profesjonalną
opiekę medyczną, ale także
wsparcie psychologiczne. Nie
bez znaczenia jest także dobra
atmosfera, którą wysoko oceniają zarówno pacjentki jak i
osoby im towarzyszące. Mimo
trudnych,
pandemicznych
czasów szpital na Polnej zapewnia wszystkim kobietom
w pełni bezpieczne warunki
do urodzenia dziecka.
Więcej porodów w 2021
roku w porównaniu z rokiem
poprzednim wykazało oprócz
Polnej siedem szpitali. Istotną różnicę zanotował Szpital
w Kępnie, gdzie liczba hospitalizacji porodowych wzrosła o 268 (z 467 do 735), o 90
wzrosła liczba porodów w
Koninie, o 55 w Jarocinie i o
43 w Lesznie. Mniejsze różnice odnotowano w Gnieźnie
(30), Chodzieży (8) i Turku (1).
W pozostałych placówkach w
2021 roku odnotowano mniejszą lub równą (Piła) liczbę porodów w porównaniu z 2020
rokiem.
Roman Szymański
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Początek roku to praktycznie w każdej dziedzinie
czas podsumowań. Nie
inaczej jest w przypadku
rynku motoryzacyjnego.
Kiedy w styczniu 2021 roku
spoglądaliśmy na dane
dotyczące produkcji za roku
2020 wydawało nam się, że
zły okres dla tej dziedziny
gospodarki był czymś odosobnionym, a perspektywy
mogą być już tylko optymistyczne i dopiero liczby
odnoszące się do roku minionego pokazują nam, że
w większości przypadków
niestety myliliśmy się. Przy
czym były także pozytywne
wyjątki i do tego tematu
jeszcze powrócę.
Otóż załamanie na światowym rynku półprzewodników i zdecydowanie za mała
podaż na giełdach magnezu,
sprawiły, że przemysł motoryzacyjny popadł w poważne
kłopoty. Kłopoty, które zaczęły skutkować już nie tylko
ograniczeniami w produkcji
aut, ale także spowodowały okresowe wstrzymywanie
linii montażowych w dziesiątkach zakładów na całym
świecie. Pamiętajmy, że dla
wielu krajów, także naszego
regionu, motoryzacja w ostatnich latach stała się kołem
zamachowym
gospodarki.
Np. w Republice Słowackiej,
która w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest jednym
z największych producentów
aut na świecie, ta branża odpowiada za 13% PKB. Z kolei
W Republice Czeskiej sektor ten generuje 9% dochodu narodowego. A bywały

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
Dębsko, ul. Rakoniewica 14, 64-050 Wielichowo

Edmund Bosy

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

A

Sklep Auto-części

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

miesiące, jak np. październik
2021, kiedy spadek produkcji w tym kraju zbliżał się do
50%. Pokazuje to z jak wielkimi wyzwaniami musiały
zmagać się nie tylko motoryzacyjne koncerny, ale i niektóre kraje.
Na początku ubiegłego
roku przestrzegano, że straty
na świecie w tym przemyśle
mogą sięgnąć 60 mld dolarów.
Jednak już w II kwartale prognozy mówiły o wprost astronomicznej sumie strat szacowanej już wtedy na około 200
mld. dolarów.
Świetnie to widać na przykładzie rynku niemieckiego,
gdzie w ubiegłym roku zarejestrowano 2.69 mln. aut. Porównajmy to z latami biegłymi
w roku 2020 było to 2.9 mln
samochodów,a rok wcześniej,
czyli w 2019 aż 3.6 mln. Zatem jak widać progresja jest
ogromna. Samochodów po
prostu brakuje.
W poprzednich latach kie-

„

Samochody na nieprzeciętną kieszeń,
ich spory wzrost produkcji i rekordowa
sprzedaż
dy nadchodziła jesień dilerzy
zaczynali przekonywać nas,
ze to najlepszy czas na zakup auta, bo obniżają ceny,
a ilość propozycji będzie maleć w miarę upływu czasu, zatem powinniśmy się spieszyć.
Teraz, kiedy na dostarczenie nowego auta klient musi
czekań po kilka miesięcy,
a w skrajnych przypadkach
nawet...rok! o atrakcyjnych
wyprzedażach możemy zapomnieć. Place przy salonach są
teraz puste, a jeżeli zobaczymy na nich jakieś auta, to możemy być przekonani, że mają
one już swoich właścicieli
i czekają jedynie na odbiór.
Na początku napisałem, że

w poprzednim roku na świecie mięliśmy nie tylko spadki produkcji, ale wręcz jakże
liczne zatrzymywania taśm
montażowych, jednak były
także pozytywne wyjątki.
Przyjrzyjmy się kilku markom. No cóż nie produkują
one samochodów na przeciętną kieszeń, to propozycje
bardzo drogie, ale to między
innymi te firmy odnotowały
spory wzrost produkcji.
Zacznijmy od Porsche, które po raz pierwszy w historii
przekroczyło próg 300 tys.
aut. Bramy fabryki opuściło
w roku ubiegłym 301.915 samochodów.
Producent następny, tu
można śmiało powiedzieć
legendarny, to Rolls Royce.
Tu zanotowano niebywały
wzrost produkcji bo aż o 49%
w stosunku do 2020 roku.
Wyprodukowano
bowiem
5586 aut. Takiego rekordu nikt
się tam nie spodziewał.
Kolejną marką jeszcze bardziej niszową, która zanotowała wzrost sprzedaży jest
Lamborghini. Tu z fabryki
w Sant’Agata Bolognese zjechało w minionym roku 5021
aut.
Zatem popyt na motoryzacyjny luksus zdecydowanie
wzrósł.
Z kolei w związku z ogromnym niedoborem nowych,
bardziej popularnych aut, zaczął się gwałtownie rozwijać
zupełnie nowy trend w handlu samochodami, ale o tym
opowiem państwu w następnym motoryzacyjnym felietonie.
Tekst: Andrzej Błaszczak
Zdj.: Hieronim Dymalski

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
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Samochody ratowniczo – gaśnicze dla OSP
Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji
Maciej Wąsik zatwierdził
zestawienie jednostek OSP
przewidzianych do dofinansowania na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych
w 2022 r.
Okręg kalisko – leszczyński również znalazł się na liście. Cieszę się, że jednostki
z OSP z mojego regionu zostały zauważone. I tak w powiecie leszczyńskim wsparcie otrzyma OSP Kąkolewo
w gminie Osieczna. W powiecie gostyńskim OSP Pogorzela, a w powiecie kościańskim
OSP Głuchowo.
Łącznie w tym rozdaniu do
jednostek OSP w Polsce trafią
304 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, 69 ciężkich oraz 83 lekkie. Szaco-

Wizyta Min. Dziedziczaka w OSP Kąkolewo w listopadzie ubiegłego roku
wana łączna wartość sprzętu
wynosi ok. 383 mln zł.
- To wspaniała wiadomość.
To pokłosie moich wizyt
w tych jednostkach i spotkań

z Prezesami i Druhami, którzy utwierdzili mnie w przekonaniu, że to wsparcie jest
dla nich niezwykle ważne
– przekonuje Sekretarz Sta-

nu w KPRM Jan Dziedziczak
- Dziękuję za ciekawe i merytoryczne rozmowy. To właśnie dzięki takim spotkaniom
możemy więcej.

POWIAT GRODZISKI

Wykaz lokalu mieszkalnego Skarbu Państwa przeznaczonego do oddania w użyczenie

Grodzisk
Wielkopolski
0001

Adres
nieruchomości

Grodzisk
Wielkopolski
Osiedle Wojska
Polskiego 13/18

„W odpowiedzi na moją interpelację resort obrony zapewnił, że w WOT jest realizowany program „Kształcenie obywatelskie
dla kandydatów na żołnierzy Obrony Terytorialnej (OT)”. Jak również
fakt, że wszyscy żołnierze WOT posiadają dostęp do platformy Yammer, której administratorzy na bieżąco informują o zbliżającym się
wydarzeniu historycznym, narodowym czy lokalnym. W odpowiedzi czytamy również, że sami żołnierze zamieszczają informacje na
platformie, dostępne dla wszystkich użytkowników. Dodatkowo, na
platformie funkcjonują grupy tematyczne, w tym grupa dot. historii
i świąt patriotycznych. Natomiast w 2020 r. zapoczątkowano produkcję filmów dokumentalno-historycznych, obrazujących sylwetki
patronów Brygad OT, w celu kształtowania postaw patriotycznych i
poczucia dumy z historii. Udzielona odpowiedź bardzo mnie satysfakcjonuje, a jej treść zostanie przekazana osobie, która zwróciła się
do mojego biura w tej sprawie. „

POWIAT GRODZISKI

Starosta Grodziski
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. , poz.1899 ze zm.)
przekazuje do publicznej wiadomości:

Miejscowość
(obręb
ewidencyjny)

Odpowiedź na interpelację Min. Jana Dziedziczaka
w sprawie kształcenia kandydata do służby w
Wojskach Obrony Terytorialnej w zakresie historii
ojczyzny i wydarzeń historycznych

Nr księgi
Wieczystej

Księga wieczysta
dla nieruchomości
gruntowej KW nr
PO1S/00037000/4
Księga wieczysta
dla nieruchomości
lokalowej KW nr
PO1S/00054609/8

Nr działki

Powierzchnia
działki

Wielkość udziału
w nieruchomości
gruntowej

995/6
995/7
996/7
997/7

0,0354
0,1305
0,1140
0,0039

5195/158140

Powierzchnia
lokalu

45,80m 2

Wartość
nieruchomości
lokalowej
128 420,00zł

Przeznaczenie nieruchomości: działki nr 995/6,995/7,996/7,997/7 położone w Grodzisku Wielkopolskim nie są objęte obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Grodzisk Wielkopolski ww. działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej.
Sposób zagospodarowania nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość wykorzystywana jest jako lokal mieszkalny dla celów związanych z realizacją zadań
publicznych Powiatu Grodziskiego w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, czyli prowadzenia mieszkania chronionego
treningowego dla usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej opuszczających rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo- wychowawcze.
Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny położony na parterze budynku wielorodzinnego w jego skrajnej - szczytowej części. Struktura lokalu: dwa pokoje,
kuchnia, łazienka, WC, korytarz oraz przynależna piwnica o pow. 6,15 m2
……………………………..
(Pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
Osoba wyznaczona do kontaktu Katarzyna Rabiega- Łakoma
Nr telefonu: 614452531

Informacja o wywieszeniu wykazu
nieruchomości przeznaczonych do oddania
w użyczenie
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), Zarząd Powiatu Grodziskiego
podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony
wykaz nieruchomości, położonych w Grodzisku Wlkp.,
stanowiących własność Powiatu Grodziskiego, przeznaczonych do oddania w użyczenie jednostce organizacyjnej.
Z wykazem tym można zapoznać się na stronie internetowej Powiatu Grodziskiego oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.
pgw.pl/m,6101,wykaz-nieruchomosci-polozonychw-grodzisku-wlkp-przeznaczonych-do-oddania-wuzyczenie-jednostce-orga.html.
Wykaz został także wywieszony na tablicach ogłoszeń
Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. przy ul. Żwirki
i Wigury 1.

62-065 Grodzisk Wielkopolski ul. Powtańców Chocieszyńskich 26
tel. 602 495 869 tel. 61 863 69 29 w 13

www.ubezpieczeniatomex.com.pl
e-mail: tomaszmachnicki@o2.pl
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GMINA RAKONIEWICE

Podsumowanie Turnieju
Piłki Nożnej Sołectw

W niedzielę 9 stycznia 2022
roku w Hali Widowiskowo-Sportowej w Rakoniewicach odbył się Noworoczno-Gwiazdkowy Turniej Piłki
Nożnej Sołectw Gminy Rakoniewice. Do rywalizacji przystąpiło siedem sołectw, między drużynami trwała zacięta
rywalizacja w duchu fair play.
Mecze dostarczyły widowni
wiele emocji.
Zwycięzcą turnieju zostało
sołectwo z Jabłonny, drugie
miejsce zajęło sołectwo Rakoniewice Wieś, trzecie miejsce

wywalczyło sołectwo z Rostarzewa. Pozostałe sołectwa,
które wystartowały w rozgrywkach to Wioska miejsce
IV, Drzymałowo - miejsce V,
Stodolsko/Cegielsko - miejsce
VI, Terespol - miejsce VII. Najlepszym bramkarzem turnieju
okazał się Adrian Guzek. Królem strzelców został Sławomir
Wiśniewski. Za najlepszego,
a zarazem najbardziej wartościowego zawodnika uznany
został Norbert Litwiński.
Wszystkim
zawodnikom
serdecznie gratulujemy!

Projekt pt. „Aktywnie i z uśmiechem
– powracamy do zdrowia”
Uczestnicy z Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom „SERCE”
w Rakoniewicach podsumowało realizację projektu pt.
„Aktywnie i z uśmiechem –
powracamy do zdrowia”, który dofinansowany został ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach
Modułu IV programu „Pomoc
osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku
żywiołu lub sytuacji kryzysowych, wywołanych chorobami zakaźnymi”.
Projekt trwał od połowy
października do 31.12.2021r.
Celem projektu było pobudzenie do aktywności
uczestników dlatego zorganizowano zajęcia ruchowe
w siedzibie stowarzyszenia,
salce ROK-u oraz w Sensorycznym Ogrodzie. Młodzież
chętnie brała udział w proponowanych zajęciach ponieważ dłuższa przerwa w domu
bez możliwości korzystania
z zajęć terapeutycznych spowodowała, że satysfakcja
z wspólnych spotkań była
tym bardziej większa. W ra-

mach projektu zakupione zostały namioty plenerowe, zestaw ławek ogrodowych oraz
bieżnia i kijki do nording
walking. W Sensorycznym
Ogrodzie została zamontowana Siłownia Zewnętrzna
składająca się z 8 elementów,
która wykorzystywana będzie nie tylko przez uczestników WTZ, ale także przy
okazji odwiedzin gości w ramach spotkań integracyjnych
i pikników. Na zakończenie
zorganizowane zostało spotkanie integracyjne gdzie
uczestnicy w aktywny sposób
spędzili czas, a dla odzyska-

nia sił otrzymali poczęstunek
przygotowany przez Spółdzielnię Socjalną „Na Piątkę”
z Grodziska Wlkp. Podczas
spotkania
noworocznego
członków
stowarzyszenia
odbyło się Otwarcie siłowni,
gdzie rodzice i opiekunowie
mieli okazję spróbowania
swoich sił i dokonania oceny
posiadanej kondycji fizycznej.
Łączny koszt projektu wynosił ok. 37 tyś. zł, w całości
pokryte z pozyskanych środków finansowych z PFRON.
Stowarzyszenie wdzięczne
jest za wsparcie i współpracę

ze Starostwem Powiatowym
w Grodzisku Wlkp. oraz pomoc w trakcie przygotowania
i rozliczenia wniosku Powiatowemu Centrum Pomocy
Rodzinie w Grodzisku Wlkp.
Podziękowania kierowane są
również do Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice, który również wspierał stowarzyszenie w przygotowaniu
dokumentów niezbędnych
do złożenia wniosku. Kolejny raz można potwierdzić,
że wspólna praca się opłaca.
Dziękujemy i zapraszamy do
odwiedzin naszej siłowni.
WTZ Serce w Rakoniewicach

Wspólna budowa drogi Tłoki - Rostarzewo
11 stycznia 2022 roku w Urzędzie Miejskim Gminy Rakoniewice odbyło się spotkanie Burmistrza Rakoniewic
dr Gerarda Tomiaka z Burmistrzem Wolsztyna Wojciechem Lisem. Uczestniczyli w nim także Zastępca
Burmistrza Rakoniewic Arkadiusz Pawłowski oraz Zastępca Burmistrza Wolsztyna
Tomasz Spiralski.
Spotkanie poświęcone było
planom wspólnej budowy
drogi Tłoki - Rostarzewo na
odcinku 1600 metrów, do drogi krajowej nr 32.
Gmina Rakoniewice przy
współfinansowaniu Gminy

Wolsztyn opracowała już projekt drogi. Całość inwestycji
pochłonie środki w wysokości

około 3 mln złotych. Realizacja zadania nastąpi w 2023
roku.
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GMINA OPALENICA

Nowy, hybrydowy radiowóz opalenickich policjantów

Od wielu lat Gmina Opalenica udanie współpracuje zarówno z Komendą
Powiatową Policji w Nowym
Tomyślu, jak i Posterunkiem
Policji w Opalenicy.

pił kolejny akt bardzo dobrej
współpracy. Otóż na dziedzińcu opalenickiego posterunku
nastąpiło oficjalne przekazanie dla miejscowych policjantów nowego radiowozu. To
nowoczesna, a przede wszystkim proekologiczna wersja
auta, bo z napędem hybrydowym. Już teraz opaleniccy
policjanci mogą korzystać
z fabrycznie nowej Toyoty
Corolli w wersji kombi, przystosowanej do ich codziennej
pracy. Nowy radiowóz jeszcze
bardziej poprawi bezpieczeństwo mieszkańców zarówno
gminy Opalenica, jak i całego
regionu, za który odpowiadają, gdzie chronią i pomagają
opaleniccy policjanci.

Efektów tej korelacji jest wiele – począwszy od akcji edukacyjno – prewencyjnych,
wspierających
bezpieczeństwo mieszkańców, poprzez
spotkania, a na inwestycjach
w sprzęt i budynki kończąc.
W poprzednich latach wspólnymi siłami udało się zmodernizować budynek, w który
mieści się Posterunek Policji,
jak również – kilka lat temu –
kupić nowy radiowóz.
W środę 19 stycznia nastą-

Sprzedam lub wynajmę

lokal pod działalność gospodarczą
w centrum Rakoniewic
Kontakt: 601

700 138

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

STIHL MS-170
pilarka łańcuchowa

749,799,-

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

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

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA

POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

– Chciałbym serdecznie
podziękować Komendantowi
Powiatowemu Policji w Nowym Tomyślu mł. insp. Mirosławowi Gogołkowi oraz
Komendantowi Komisariatu
Policji w Opalenicy asp. sztab.
Łukaszowi
Parniewiczowi
za bardzo dobrą współpracę
w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie naszej
gminy i udaną realizację kolejnego wspólnego projektu –
powiedział Tomasz Szulc.
Dodajmy, że zakup radiowozu udało się sfinansować
dzięki środkom z Komendy
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, a także Gminy Opalenica.
JC, fot. JC
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Polska ma szanse na reparacje od Niemiec?
Czy Polska otrzyma odszkodowania od Niemiec za II
wojnę światową? Niedawno
premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o powołaniu Instytutu Spraw
Wojennych. Historyk prof.
Bogdan Musiał podkreśla,
że ta inicjatywa powinna
powstać w latach 90-tych,
jednak jego zdaniem mamy
spore szanse na reparacje.
Warunkiem koniecznym jest
jednak właściwe udokumentowanie wszystkich
strat, które poniosła Polska
w czasie wojny w wyniku
działań Niemców.
„Uważam to za bardzo dobry
pomysł, lepiej późno niż wcale. Dziwię się, że dopiero teraz
powstała taka instytucja. Powinna była powstać najpóźniej w roku 1991 lub 1992. Być
może mielibyśmy już dawno
wiedzę o stratach wojennych
i, co ważne, o konsekwencjach tej wojny” - mówi Musiał odnosząc się do kwestii
utworzenia Instytutu Spraw
Wojennych.
Podkreśla, że „po 1945 roku
nie mogliśmy o tym mówić,
bo Polska była ‚wyzwolona’
przez Armię Czerwoną i była,
mówiąc kolokwialnie, pod
‚knutem’ sowieckim, rabowana i wyzyskiwana do końca,
do 1989 roku”. Tak więc „my
nie wiemy, ile nas dokładnie
kosztowała okupacja niemiecka i jakie straty ponieśliśmy”.
„To nie były tylko straty
spowodowanie tym, co Niemcy nazywają działaniami wojennymi. Niemcy niszczyli

też polską infrastrukturę po
skończeniu działań wojennych. Polska poniosła straty
na skutek systematycznego
niszczenia jej tkanki narodowej. Zostały wymordowane
polskie elity. To było mordowanie systematyczne z przyczyn rasistowskich, a niemieckie państwo do dzisiaj się
z tego nie rozliczyło”.
Historyk
zauważa,
że
„w rozporządzeniu, dotyczącym Instytutu, stoją przed
nim dosyć obszerne działania.
To nie jest tylko zajmowanie
się reparacjami, lecz opracowanie dotyczące tego, co się
w czasie wojny stało, jakie
Polska straty poniosła. I oczywiście w następnym kroku
będzie zleżało do polityków,
czy to się wykorzysta w ewentualnych rozmowach i pertraktacjach na temat reparacji.
Instytut stworzy podstawę do
takich debat. Ale nie tylko.

Przywróci nam świadomość
strat i naszą świadomość historyczną”.
Musiał zaznacza, że ważne,
by „ustalenia dotarły nie tylko
do polskiej i niemieckiej, ale
też do międzynarodowej opinii publicznej”.
„Niemcy robili wszystko,
żeby nie zapłacić za szkody
wojenne, które w Polsce poczynili. Rozliczyli się bardzo
sprytnie z krajami zachodnimi, gdzie te straty nie były
bardzo duże”- mówi.
Zwraca uwagę, „że to właśnie Niemcy podarowali tereny polskie Sowietom. Niemcy
są więc pośrednio również
odpowiedzialni za zbrodnie
sowieckie i straty spowodowane przez nich. Bez niemieckiej pomocy Sowieci by nigdy
Polski nie zajęli”.
Tylko, że „Niemcy kompletnie o tym nie wiedzą i nie chcą
wiedzieć. Wręcz przeciwnie,

w RFN panuje w pewnym sensie takie przekonanie, że Polacy, to ci, którzy się dorobili
na majątku pożydowskim i na
majątku poniemieckim”.
Zadania Instytutu Spraw
Wojennych
Instytut Strat Wojennych
„będzie miał za zadanie te
wszystkie aspekty opracować,
przedłożyć, żeby doszło do
opinii publicznej, żeby weszło to do narracji, do debaty”.
Żeby nie było takich sytuacji
jak „bodajże dwa miesiące
temu, kiedy pewien niemiecki
historyk napisał w poczytnej
gazecie ‚DieWelt’, że Polska
chce zawłaszczyć zagrabione
dzieła sztuki. A przecież chyba nikt nie poniósł większych
strat kulturalnych niż Polska,
która straciła skarby sztuki na
rzecz Niemiec i Sowietów. Zaś
niemiecki historyk wskazuje,
że Polacy są w jednym szeregu
z nazistami. O Sowietach się

Kaczyński o „budowie IV Rzeszy”. Niemcy oburzeni,
ale przyznają, że to prawda
Są kraje, które „nie pałają entuzjazmem wobec perspektywy budowania na bazie
UE IV Rzeszy Niemieckiej”
– przypomniał w wywiadzie
dla „Gazety Polskiej Codziennie” wicepremier Jarosław
Kaczyński. Niemiecka prasa
oceniła te słowa jako atak na
tamtejszy rząd, choć, jak sama
przyznała, umowa koalicyjna
stanowiąca podstawę działań
gabinetu Olafa Scholza, rzeczywiście przewiduje działania na rzecz federalizacji Unii.
Mówiąc „budowie IV Rzeszy” prezes Prawa i Sprawiedliwościzaznaczył, że „to
określenie nie jest niczym nagannym”. – Nie chodzi przecież o III Rzeszę, ale o nawiązanie do pierwszej. Sądzę, że
dość dobrze oddaje kierunek
tych zmian – wyjaśniał w rozmowie z „GPC”. Wicepremier
Kaczyński wyjaśnił też, że
zgoda Polski na przekształcenie UE w federację zarządzaną
z Berlina – „współczesne poddaństwo” – oznaczałaby, że
„bylibyśmy na różne sposoby
degradowani”.
Wyrażony przez wicepre-

miera sprzeciw Polski wobec
tych zakusów odbił się szerokim echem w niemieckiej prasie, która stara się przedstawić
Jarosława Kaczyńskiego i rząd
RP w jak najbardziej negatywnym świetle.
„Jarosław Kaczyński oskarża rząd Scholza” (o tworzenie
IV Rzeszy) – pisze „Die Welt”.
Gazeta przyznaje, że polski
wicepremier wyjaśnił, iż nie
chodzi o czasy nazistowskie,
ale Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, „podobne
do federacji”, obejmujące szereg małych krajów. Co więcej,
„Die Welt zauważa, że umowa koalicyjna między SPD,
Zielonymi i FDP rzeczywiście

wskazuje jako cel budowę federalnego, europejskiego państwa na bazie UE.
O „oskarżaniu” rządu RFN
przez Jarosława Kaczyńskiego piszą również inne
tytuły, m.in. „Der Tagesspiegel” czy „Der Spiegel”. Ten
ostatni używa w odniesieniu
do Prawa i Sprawiedliwości
przymiotnika „prawicowo-nacjonalistyczny”, zaś w odniesieniu do „Gazety Polskiej
Codziennie” – „skrajnie prawicowy”. Niemieckie media
od lat używają tych określeń
jako eufemizmów wskazujących na neonazistów, i tak
może to odbierać niemiecki
czytelnik.
Zdaniem portalu federalnej telewizji publicznej zdf.
de Kaczyński „zaatakował”
także TSUE. Pracownicy ZDF

„

Jarosław Kaczyński:
zgoda na federalizm
oznacza, że „bylibyśmy na różne sposoby
degradowani”

zacytowali tylko użyte przez
wicepremiera
określenie
„podstawowe narzędzie”, nie
wyjaśniając, co rzeczywiście
szef PiS mówił.
– Trybunał jest podstawowym narzędziem wykorzystywanym w tym działaniu. Sformułowano bowiem niczym
niepodpartą tezę, iż Trybunału nic nie ogranicza. Zatem to
nie zapisy traktatowe, ale jego
orzeczenia są źródłem prawa.
Może dowolnie interpretować
prawo europejskie i wyciągać
z niego wręcz uzurpacyjne
wnioski. I tak czyni – brzmiał
ten fragment wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego dla polskiego dziennika.
Pytany, czy UE oparta
o traktaty jeszcze istnieje, wicepremier odpowiedział, że
„można powiedzieć, że instytucje europejskie radykalnie
odrzuciły traktaty”. – Dokładnie tak: traktaty w Unii przestały obowiązywać, a nowym
prawodawcą stał się TSUE –
tłumaczył Jarosław Kaczyński
nową rolę Trybunału.
JMK, KOAL
(fot. PAP/J.Szydłowski)

oczywiście w ogóle nie wspomina, a Polacy są tymi, którzy
się dorobili na majątku pożydowskim i poniemieckim”.
Jeśli chodzi o zrabowane
dzieła sztuki, „to jest o tyle
trudno, że wiele jest takich
sytuacji, że Niemcy rabowali
i wywozili, ale jeśli nie wywieźli gdzieś dalej na Zachód,
to Sowieci potem zabierali
to jako łup wojenny” - mówi
Musiał.
„Były specjalne oddziały ‚trofiejne’, które szukały
skarbów sztuki i wywoziły do
Związku Sowieckiego” - tłumaczy.
Ale to „Niemcy są pierwszymi, którzy zrabowali. Niemcy
powinni zrabowane dzieła od
Rosjan wykupywać i Polakom
oddawać. To też trzeba opracować, bo nie ma takiej świadomości”.
Szanse Polski
na odszkodowanie od Niemiec
Jakie są zdaniem prof. Musiała szanse na odszkodowania? „To na pewno nie jest
przegrana sprawa. My musimy
najpierw wszystko opracować,
udokumentować, wyłożyć na
stół, żeby nie było żadnych
wątpliwości. A dokumenty
są, tylko nikt ich nie szukał
albo nie publikował. To będzie
podstawa do debaty”.
„Tylko to się nie stanie
w ciągu roku, dwóch lat” podkreśla historyk.
„To nie jest kwestia tego, że
wystawimy rachunek, a oni
nam zapłacą. Tak nie będzie,
to jest długa droga” - dodaje.
Ale „widzimy co się dzieje

teraz w krajach zachodnich,
gdzie rabunki z czasów kolonialnych są dyskutowane. A na przykład w samych
Niemczech dyskutowana jest
zbrodnia ludobójstwa na Herero i kwestia odszkodowań za
nią. To było przed zbrodniami
w Polsce, oczywiście skala jest
nieporównywalna, ale mimo
wszystko ta debata tam jest”.
Wiadomo, że Niemcy „nie
mają ochoty płacić, ale też
nie ma świadomości w niemieckim narodzie, w opinii
publicznej o stratach, które
Polska poniosła, kompletnie
nie ma. To jest bardzo istotne”
- zwraca uwagę Musiał.
„Słyszę takie głosy na przykład, że Polska co prawda poniosła straty, ale za to zyskała
tereny zachodnie za straty
terytorialne na wschodzie.
Nie wierzę, ze Polska zyskała dostając Wrocław, a tracąc
Lwów. To są rzeczy nieporównywalne. Lwów ma dla Polski
ogromne znaczenie nie tylko
w sensie tożsamości narodowej, ale w ogóle rozwoju”.
„Każdy naród tworzy sobie
historię, która jest dla niego wygodna. Ale prawdziwe
pojednanie, i chyba premier
Morawiecki o tym powiedział,
może się opierać tylko na
prawdzie, na faktach” - konkluduje prof. Bogdan Musiał.
Źródło: PAP, niezalezna.pl
Fot. Wikimedia.com, autor: Sylwester
Braun - Jerzy Piorkowski (1957) Miasto
Nieujarzmione, Warszawa: Iskry, ss.
192 no ISBN (photo was incorrectly
attributed to Eugeniusz Haneman)Jan
Grużewski; Stanisław Kopf (1957) Dni
Powstania, Kronika Fotograficzna Wa

Rośnie liczba podejrzanych
ws. GetBack S.A.
Siedem osób oferujących obligacje GetBack S.A. zatrzymanych przez CBA. To kolejna
odsłona śledztwa dotyczącego
tej spółki.
Funkcjonariusze stołecznej Delegatury CBA przeprowadzili kolejne czynności
w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości
w spółce GetBack S.A. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie.
Funkcjonariusze CBA zatrzymali na terenie województw
podkarpackiego,
lubelskiego,
podlaskiego
i śląskiego kolejnych siedem
osób, trzy kobiety i czterech
mężczyzn. Zatrzymani jako
pracownicy jednego z banków oferowali klientom obligacje spółki wprowadzając
ich w błąd co do właściwości
i bezpieczeństwa oferowanego produktu finansowego.
Łącznie, działając na terenie województwa łódzkiego,
sprzedali obligacje na kwotę
ponad 12 mln zł. Tylko w tym
wątku poszkodowanych jest
70 osób.
Jednocześnie
przeszuki-

wane są miejsca zamieszkania zatrzymanych, celem
zabezpieczenia materiałów
dowodowych istotnych dla
prowadzonego postępowania. Zatrzymane osoby usłyszą zarzuty w Prokuraturze
Regionalnej w Warszawie.
Po zakończeniu czynności
prokurator podejmie decyzję
w przedmiocie zastosowania
środków zapobiegawczych.
Śledztwo w sprawie GetBack S.A. prowadzone jest
w kilku wątkach. Dotychczas zarzuty usłyszało już 90
osób. W październiku 2020
roku w sprawie został skierowany pierwszy akt oskarżenia. Prokuratura Regionalna
w Warszawie zarzuciła 16
osobom m.in. oszustwa związane z dystrybucją obligacji
GetBack S.A. i certyfikatów
funduszy
inwestycyjnych,
nadużycie uprawnień i wyrządzenie Idea Bankowi szkody
majątkowej w wielkich rozmiarach oraz prowadzenie
przez ten bank działalności
maklerskiej bez wymaganego
zezwolenia KNF.
Gabinet Szefa CBA
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Oszustwa na paliwie
Zarzuty uszczuplenia należności
publicznoprawnych
z tytułu nieodprowadzonego
podatku VAT w obrocie paliwami w kwocie co najmniej
109 mln zł usłyszały dwie
osoby zatrzymane przez CBA.
Funkcjonariusze łódzkiej
Delegatury Centralnego Biura
Antykorupcyjnego zatrzymali
na terenie woj. mazowieckiego i wielkopolskiego dwie
kolejne osoby (kobietę i mężczyznę) związane z zorganizowaną grupą przestępczą trudniącą się w uszczupleniach
należności skarbu państwa
w związku z obrotem paliwami. Grupa działała na terenie
Polski w latach 2014-2016.
W toku prowadzonego
przez funkcjonariuszy CBA
śledztwa ustalono, iż jedna
z zatrzymanych osób (kobieta) pełniła rolę tzw. „księgowej
mafii” - prowadziła nieformalnie księgowość podmiotów

występujących w łańcuchach
dostaw paliwa z zagranicy do
Polski na polecenie członków
grupy przestępczej. Jej działalność przestępcza polegała
również na podrabianiu i wypełnianiu deklaracji podatkowych w imieniu tzw. słupów
pełniących funkcje kierownicze w spółkach „znikających
podatnikach”. Drugi zatrzymany ułatwił organizatorom
przestępstwa w znalezieniu
osoby formalnie występującej w podmiocie „znikającym
podatniku”, który występował
w jednym z łańcuchów dostaw paliwa do Polski.
Zatrzymani
usłyszeli
w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku zarzuty
uszczuplenia należności publicznoprawnych z tytułu
nieodprowadzonego podatku VAT w obrocie paliwami
w kwocie nie mniejszej niż
109 mln zł. 
Gabinet Szefa CBA

Korupcja Cechu Rzemiosł
Funkcjonariusze CBA zatrzymali w ostatnich dniach pięć
osób w związku z ujawnionym
procederem korupcyjnym. Zatrzymani oczekiwali korzystnej decyzji administracyjnej w
zamian za przekazane łapówki.
Funkcjonariusze Delegatury
CBA w Lublinie uzyskali informacje o propozycji łapówkarskiej skierowanej przez dwóch
mężczyzn - przedstawicieli zarządu Cechu Rzemieślniczego
- funkcjonariuszowi publicznemu. W ramach czynności własnych zatrzymali ,,oferentów”,
na terenie województwa łódzkiego. Czynności przeprowadzono bezpośrednio po przekazaniu przez nich korzyści
majątkowej w wys. 10 tys. zł w
zamian za korzystną sprzedaż
nieruchomości. ,,Gratyfikacja”
stanowiła część z obiecanych
20 tys. zł.

Zgromadzone w sprawie materiały dowodowe zostały przekazane do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, gdzie
podjęto decyzję o wszczęciu
śledztwa w tej sprawie i powierzenia jego prowadzenia CBA.
W wyniku intensywnych
czynności śledczych podjęto decyzję o zatrzymaniu
kolejnych trzech mężczyzn przedstawicieli Cechu - którzy
działając w porozumieniu z
wcześniej zatrzymanymi osobami.
Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty korupcyjne. W
prokuraturze zapadła decyzja
o zastosowaniu wobec czterech
osób wolnościowych środków zapobiegawczych. Natomiast wobec piątej skierowano
wniosek o tymczasowy areszt.
Wniosek został uwzględniony
Gabinet Szefa CBA
przez sąd.

33 osoby wyłudzały VAT
Kolejna wspólna akcja CBA,
KAS i prokuratury. 33 osoby
zatrzymane, usłyszały już zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie. Wartość
przewijających się w śledztwie
wystawionych nierzetelnych
i poświadczających nieprawdę
faktur VAT przekracza 1 miliard
zł.
Funkcjonariusze
krakowskiej Delegatury Centralnego
Biura Antykorupcyjnego przy
współpracy z Mazowieckim
Urzędem Celno - Skarbowym
w Warszawie prowadzą pod
nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie śledztwo
dotyczące wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi oraz
poświadczającymi nieprawdę
fakturami VAT w zamian na
uzyskanie korzyści majątkowej, a także w celu obniżenia
wysokości należności publicznoprawnych. Celem tego było
zaniżenie zobowiązań publicznoprawnych względem Skarbu
Państwa. Wystawiane dokumenty obejmowały fikcyjne

transakcje dotyczące zakupu
oraz sprzedaży usług (m.in.
transportowych, budowlanych,
IT) oraz towarów handlowych
opiewały na kwotę co najmniej
1 mld zł. Na chwilę obecną ustalono ok. 1000 podmiotów, które brały udział w ujawnionym
przestępstwie.
W czynnościach wzięło
udział blisko 200 funkcjonariuszy CBA i KAS. Przeprowadzono je na terenie województwa mazowieckiego, śląskiego,
małopolskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.
Wśród zatrzymanych są odbiorcy nierzetelnych faktur VAT
oraz tzw. „słupy” czyli osoby na
które były zakładane podmioty
gospodarcze w imieniu których
w procederze były wystawiane
fikcyjne faktury.
W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymani
usłyszeli zarzuty tzw. zbrodni
vatowskich oraz przestępstw
karnoskarbowych.
Gabinet Szefa CBA

Czarne chmury zawisły nad sądami i prokuraturą
Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia opublikowało raport o stanie
prokuratury „Królowie życia w prokuraturze dobrej
zmiany”. Jest miażdżący dla
zwierzchnictwa prokuratury.
W każdym cywilizowanym
kraju po upublicznieniu takiego raportu szefowie prokuratury łącznie z ministrem podaliby się do dymisji, a opisani
w nim prokuratorzy zapadliby
się ze wstydu pod ziemię.
To nie terror, jak w Turcji,
kruszy kręgosłupy naszych
prokuratorów, ale kompromitujące awanse i nagrody
(!). Trudno zamieść pod dywan ten raport, gdy padają
konkretne fakty, nazwiska
i okoliczności dotyczące nagród, przywilejów i ekspresowych awansów w powiązaniu
z konkretnymi postępowaniami. Mamy też dane dotyczące szykan, represji i zsyłek.
Trzeba pamiętać, że prokuratorzy mają jedną twarz. Politycy dziś czy jutro wygrają
lub przegrają wybory, a oni
w prokuraturze zostaną, i to
całkowicie osamotnieni. Tego
raportu nie da się wymazać
z pamięci, za dużo w nim
ludzkiej krzywdy i niesprawiedliwości.
PAŃSTWO MISIEWICZÓW
Państwo prawa to państwo
transparentne, szczególnie
gdy chodzi o publiczne funkcje i nagrody rzędu ponad
1 mln zł. Naród ma prawo
oczekiwać od swoich przedstawicieli zachowania fair
play. Awanse w instytucjach
publicznych nie mogą zależeć
od widzimisię zwierzchników, lecz od uczciwej pracy,
doświadczenia zawodowego
i efektywności. Nagrody należą się za osiągnięcia i wyróżniającą pracę. Powinny znaleźć rzeczowe uzasadnienie.
W przeciwnym razie trudno
uniknąć zarzutów misiewiczostwa w instytucji, jaką jest
prokuratura.
Zamiast wyjaśnień słyszymy głos liderów politycznych
o potrzebie zmiany konstytucji. Okazuje się bowiem, że
mimo paraliżu Trybunału
Konstytucyjnego sama konstytucja stała się niezwykle
popularna. Obywatele nauczyli się więc konstytucji.
I jak do tej pory nikt jeszcze
nawet nie słyszał głosu suwerena domagającego się jakiejkolwiek jej zmiany. Chcą tego
jednak politycy. Być może
zmiana ma tak naprawić konstytucję, jak została naprawiona prokuratura.
SĄDY STRAŻNIKIEM PRAW PODSTAWOWYCH
Z pewnością uwiera niektórych polityków, że konstytucja gwarantuje nieusuwalność
i nieprzenaszalność sędziów.
Mimo starań nie da się obejść
tych gwarancji mocą ustaw
zwykłych i sędziów nie da się
tak łatwo kupić jak znaczną
część prokuratorów.
Niedawno
Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia
opublikowało raport sędziów

dotkniętych szykanami. Niestety, pominięto w nim wielu
sędziów, którym próbuje się
przypisać już nie tylko delikty dyscyplinarne, lecz najbardziej represyjne zarzuty
karne dotyczące orzeczeń
sądowych. Grożenie sędziom
odpowiedzialnością
karną
za orzeczenia, wszczynanie
postępowań o uchylenie immunitetu to rodzaj już nie
szykany, ale represji. Pytanie,
w jakim kierunku to wszystko
zmierza i czy represja nie zamieni się w sankcję...
Znamienne, że dowodów
na korupcję sędziów brak.
Nie słychać też w ostatnim
czasie o jakichś deliktach
pospolitych wśród sędziów.
Natomiast próbuje się wielu sędziom przypisać przestępstwo karne, jakim jest
niedopełnienie obowiązków
lub przekroczenie uprawnień
(art. 231 kodeksu karnego).
ZA WYNAGRODZENIE DLA
BIEGŁEGO
Najbardziej chyba głośna
jest sprawa sędzi Agnieszki Pilarczyk z Krakowa, która prowadziła sprawę przyczynienia się lekarzy do śmierci ojca
Zbigniewa Ziobry. W trakcie
procesu prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie
niedopełnienia przez sędzię
obowiązków służbowych polegającego na zaakceptowaniu zawyżonego kosztorysu
opinii biegłych. Tyle tylko, że
przyznanie wynagrodzenia
odbywa się w drodze postanowienia sądu, na które stronom przysługuje zażalenie.
Decyzja sądu nie jest więc
dyskrecjonalnym uprawnieniem, lecz decyzją procesową,
uzasadnioną pisemnie, opartą na prawie, podlegającą kontroli w drugiej instancji. Jest
to decyzja stricte procesowa,
do której kontroli są przewidziane instrumenty procesowe, a w ostateczności dyscyplinarne. W całej historii
polskiego sądownictwa nigdy
nie przyszło jednak nikomu
do głowy, by karać sędziego za
przyznanie wynagrodzenia
biegłemu.
ZA UZASADNIENIE
Za wygłaszane uzasadnienia orzeczeń również przeciwko sędziom wszczyna się
dyscyplinarki. Najgłośniejsza
jest chyba sprawa sędziego
Igora Tulei, który jako pierwszy wywołał tak duże kontrowersje uzasadnieniem orzeczenia w sprawie doktora G.
Po uzasadnieniu, w którym
sędzia przyrównał działania
organów ścigania do „czasów
największego
stalinizmu”,
politycy zażądali wszczęcia
dyscyplinarki, składając odpowiednie wnioski.
I choć wówczas Krajowa
Rada Sądownictwa jednoznacznie wskazała, że sędzia
Tuleya nie naruszył zasad
etyki, a jego uzasadnienie
było potrzebne i pozytywne dla polskiej demokracji,
to obecnie mamy powtórkę.
Rzecznik dyscyplinarny zakwestionował wyrok sędziego

Sądu Okręgowego w Poznaniu
Sławomira Jęksy, który orzekał w sprawie żony prezydenta Poznania. Sędzia Jęksa
wydał wyrok uniewinniający,
a w uzasadnieniu skrytykował łamanie przez władzę
praworządności w Polsce.
Skutkiem tak sformułowanego uzasadnienia było wszczęcie postępowania wyjaśniającego. Rzecznik dyscyplinarny
Przemysław Radzik uznał, że
uzasadnienie takie „przynosi
ujmę godności sędziego i podważa zaufanie do jego niezawisłości i bezstronności ocen
politycznych”.
ZA WYKŁADNIĘ PRZEPISÓW
Ostatnio zaś prezes stowarzyszenia represjonowanych
prokuratorów ujawnił wezwanie w sprawie przekroczenia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków przez
sędziów Sądu Najwyższego
w 2008 r., które miało polegać
na wydaniu przez sędziów SN
wyroków w sprawach o sygn.
akt II KK 347/07 i V KK 76/08,
w celu osiągnięcia przez inne
osoby korzyści majątkowych
lub osobistych, pozostających
w oczywistej sprzeczności
z art. 8 § 1 k.k.s., które to orzeczenia mogły mieć wpływ na
orzeczenia innych sędziów,
powodując uniknięcie przez
sprawców odpowiedzialności
i działania na szkodę interesu
publicznego, w tym interesu
finansowego, tj. art. 231 § 2
k.k.
Ciekawi mnie tylko jeszcze,
czy prokuratura zbadała, ile
wyroków w Polsce zapadło
na podstawie tej interpretacji. Czy wszystkim sędziom
sądów powszechnych, którzy
wydali wyroki, idąc śladem
interpretacji SN, też zostaną
postawione zarzuty?
PROKURATURA BRONIĄCA PRAW
HOSSA
Zarzuty dotyczące wykładni prawa pod postacią art. 231
kodeksu cywilnego postawiono też m.in. sędzi Irenie
Majcher, jak też sędzi, która
zwolniła z aresztu oszusta ps.
Hoss. W tej ostatniej sprawie
SN odmówił uwzględnienia
wniosku prokuratora o uchylenie immunitetu i podkreślił,
że działanie prokuratury idzie
w bardzo niebezpiecznym
kierunku oraz wkracza w sferę niezawisłości sędziowskiej
i swobodę podejmowania decyzji co do oceny rozstrzyganej sprawy. (...) Prokuratura
przesuwa odpowiedzialność
dyscyplinarną w stronę odpowiedzialności karnej. Zarzuty
w tej sprawie sformułowała
prokuratura. Polegały na tym,
że sąd, do którego prokuratura wystąpiła o areszt, wyznaczył posiedzenie po przewidzianym na to 24-godzinnym
terminie. Sąd Najwyższy nie
dopatrzył się w tej sprawie
umyślnego działania sędziego, które zdaniem prokuratury miało naruszać prawa
Hossa.
ZA BYCIE NIEZALEŻNYM PROKURATOREM I SĘDZIĄ?

Wszystkie zarzuty karne
kierowane przeciwko prokuratorom i sędziom dotyczą
przestępstw z art. 231 § 1 k.k.
Zgodnie z tym przepisem
„funkcjonariusz publiczny,
który, przekraczając swoje
uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na
szkodę interesu publicznego
lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do
lat 3”.
Trudno jednak w podejmowaniu decyzji procesowych,
wydawaniu wyroków, ich uzasadnianiu czy interpretacji
przepisów prawa doszukiwać
się przekroczenia uprawnień
czy niedopełnienia obowiązków. Podstawowym narzędziem w pracy sędziego jest
wykładnia przepisów prawa.
Sędzia, interpretując przepisy, wykonuje swoje obowiązki. Sąd nie ma obowiązku
kierować się wytycznymi prokuratury, profesorów prawa
czy polityków. Od stuleci kieruje się ustawą, konstytucją
i własnym sumieniem.
Karać sędziów za wyroki to
trochę tak, jak karać kierowców nie za wypadki samochodowe, lecz za samą jazdę.
Trudno o większy absurd.
Tym bardziej że w przypadku oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa przez
sędziego istnieje ustawowa
możliwość pociągnięcia go do
odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Dodatkowe
pociąganie
sędziego za to samo postępowanie do odpowiedzialności karnej powinno być
ograniczone do przypadków
wyjątkowych,
związanych
przede wszystkim z umyślnym wykorzystaniem procedur sądowych do popełnienia
przestępstwa. Takie zarzuty
można postawić sędziom
i prokuratorom, którzy wykorzystują procedurę sądową
jako narzędzie przestępstwa.
Jeśli jednak sędziowie będą
ścigani za wydawane orzeczenia i decyzje procesowe,
to przestaną być niezawiśli,
albo inaczej: będą zawiśli od
woli partii.
CZARNY SCENARIUSZ
Daleka jestem od snucia wizji polskich sędziów
w więzieniach. Fakty są jednak takie, że wielu sędziów
obawia się najgorszego, nie
wykluczając więzienia. To
najgorszy sygnał, jaki może
otrzymać państwo, które chce
uchodzić w świecie za przestrzegające rządów prawa.
Jeśli prokuratorzy, a także
sędziowie czują się zagrożeni,
to przestają dawać rękojmię
niezawisłości sędziowskiej.
Bez niezawisłych sędziów
nie ma demokracji i państwa
prawa. Niewiele już zostało
z bezpieczników praworządności. Wyłączając niezależną
prokuraturę, bezstronny TK,
niezależną Krajową Radę Sądownictwa, a na końcu niezawisłe sądy – zostaną fasadowe
instytucje i fasadowe prawa
obywatelskie.
Aneta Łazarska
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X edycja Konkursu Poezji Śpiewanej

W tym roku X edycja
Konkursu Poezji Śpiewanej
“Ocalić od zapomnienia”była zaadresowana do
uczniów szkół podstawowych powiatu grodziskiego
oraz uczniów Zespołu Szkół
Technicznych w Grodzisku
Wielkopolskim.
Tematyczny dobór repertuaru dotyczył kolęd i piosenek
polskich autorów związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia.To co warto
chronić i zapisać w pamięci
młodego pokolenia, to bogactwo utworów, które od wieków tworzyły, nadal tworzą
polską kulturę i tożsamość
narodu związanego z trady-

cją chrześcijańską, znajdującą kontynuację także w popkulturze.
Młodzi ludzie, którzy
wzięli udział w konkursie,
wykazali się ogromną kreatywnością. Sięgając po teksty kolęd a także propozycje
artystów polskiej sceny muzycznej, swój występ wzbogacili oryginalnym połączeniemgrupowego układu
tanecznego, czy też świąteczną choreografią. W dniu
14.01.2022 r. pani dyrektor
Zespołu Szkół Technicznych Anna Matysiak oraz
organizatorki konkursu: p.
Anna Majcherek i p. Grażyna Wiśniewska wręczyły
nagrody:

I miejsce otrzymała: Paulina Kuleczka z kl. 3CT, II miejsce: Kinga Kocoń z kl. 1ET, III
miejsce: Weronika Wieczorek z kl.1LT, wyróżnienia jury
otrzymały: Klaudia Werhowenz kl.4E iGrupa wokalna
kl. 1GTw składzie: Joanna Budzińska, Małgorzata Hypta,
Oliwia Matuszewska, Oliwia
Stachowiak,Paulina Przybylska, Wiktoria Łatka, Tatiana
Kaczmarek, Zuzanna Pakuła.
Wyróżnienia organizatorów
otrzymali: Weronika Michalak oraz Patryk Szukała.
Serdecznie
gratulujemy
wszystkim
uczestnikom
konkursu umiejętności, kreatywności i chęci do działań
artystycznych.

87 Plebiscyt Przeglądu SportowegoNajlepsi Sportowcy Roku 2021 w Polsce
Wyniki w głosowaniu przez
czytelników Przeglądu Sportowego:
1.Robert Lewandowski piłka nożna - 52 265 głosów,
2.Anita Włodarczyk lekkoatletyka - 35 082 głosów,
3. Bartosz Zmarzlik żużel
- 32 491 głosów,
4. Dawid Tomala lekkoatletyka - 30 751 głosów,
5. Wojciech Nowicki lekkoatletyka - 24 742 głosów,
6. Maria Andrejczyk - lekkoatletyka - 22 759 głosów,
7.Sztafeta mieszana 4x400
m - 22 299 głosów ,
8.czwórka podwójna wioślarstwo - kobiety - 17 274
głosów,
9.k2 500m – Karolina
Naja,Anna Puławska - kajakarstwo - 16 280 głosów,
10. Tadeusz Michalak - zapasy - 16 156 głosów.
Nagrody otrzymali:
Jako Super czempion
-Piotr Małachowski lekkoatletyka ,
a Trener Roku - Aleksander
Matusiński - lekkoatletyka,
a Drużyna Roku - GRUPA
AZOTY ZAKSA Kędzierzyn-Kożle siatkówka męska,

a Sport bez barier - Róża
KOZAKOWSKA ,
a Sport i Biznes - Robert
Kubica oraz Dawid Obajtek
Prezes Zarządu PKN Orlen,
a Od zawsze dla sportu TOTALIZATOR SPORTOWY ,
a Impreza roku - Drużynowe Mistrzostwa Europy-Silesia 2021 w L.A.

a

Cieszy fakt, że w 10 Najlepszych znalazło się dwóch
olimpijczyków z Wielkopolski Karolina Naja - kajakarka
zdobywczyni dwóch medali; brązu K2 – 500 i K4 - 500
srebrnego oraz Tadeusz Mi-

chalak - zapaśnik zdobywca
brązowego medalu. Tadeusz
Michalik odebrał nagrodę
sam, ale Karolina Naja, nasza
multimedalistka, która już
zdobyła cztery medale, przebywa obecnie na zgrupowaniu wysokogórskim z kadrą
we Włoszech w Livingo, więc
nagrodę odebrał trener.
Całej Redakcji Przeglądu
Sportowego z okazji 100-Lecia przesyłamy wszystkiego
najlepszego oraz wytrwałości w tym trudnym okresie
czasu .
Tekst: Zygmunt Tomkowiak
Zdj.: Hieronim Dymalski

