
Mi ni ster stwo In fra struk tu ry opra co -
wa ło Pro gram bu do wy 100 ob wod -
nic na la ta 2020-2030. Wśród za -
pla no wa nych in we sty cji zna la zły się
ob wod ni ce Koź mi na Wlkp. oraz Kro -
to szy na – Zdun – Ciesz ko wa.

W ra mach rzą do we go pro gra mu po wsta -
nie sto ob wod nic nasie ci dróg kra jo wych ołącz -
nej dłu go ści ok. 820 km. Koszt re ali za cji osza -
co wa no nabli sko28 mld zł. – Tym sa mym zo -

sta ły speł nio ne obiet ni ce zło żo ne na kon fe ren -
cji pra so wej, któ ra od by ła się 26 mar ca mi nio -
ne go ro ku wKro to szy nie. Uda ła się rzecz, któ -
rej nie da wa ło się ru szyć przez25 lat – sko men -
to wa ła Sła wo mi ra Ka lak, rad na Kro to szy na
zra mie nia PiS.

Na wspo mnia nej kon fe ren cji An dże li ka
Moż dża now ska, ów cze sna se kre tarz sta nu
w Mi ni ster stwie In we sty cji i Roz wo ju, obec -
nie eu ro de pu to wa na, za po wia da ła, iż do pil -
nu je re ali za cji sied miu za dań in we sty cyj nych,
zwią za nych z opra co wa niem do ku men ta cji

pro jek to wej ob wod nic w po łu dnio wej Wiel -
ko pol sce. Natej li ście znaj do wa ły się ob wod ni -
ce Koź mi na Wlkp., Kro to szy na, Zdun iCiesz -
ko wa oraz Ko by li na. 

W rzą do wym pro gra mie nie zna la zła się
tyl ko ob wod ni ca Ko by li na. Je śli cho dzi o Koź -
min Wlkp., to koszt bu do wy ob wod ni cy sza -
cu je się na ok. 93 mln zł, a re ali za cję za pla no -
wa no na la ta 2024-2026. W przy pad ku ob -
wod ni cy Kro to szy na, Zdun i Ciesz ko wa re -
sort nie osza co wał jesz cze kosz tów przed się -
wzię cia i nie po dał ter mi nu re ali za cji. (AN KA)
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DZIŚ W NU ME RZE 
� SZPITAL
Z czego wynikają
opóźnienia w rozbudowie?

Czytaj na str. 3

� KROTOSZYN
CBŚ wkroczyło 
do jednej z firm

Czytaj na str. 4

� SŁUŻBA ZDROWIA

Jak działa system
ratownictwa medycznego

Czytaj na str. 5

� ROLNICTWO

Prężna działalność
Agrointegracji

Czytaj na str. 11

INWESTYCJE

Obwodnice dla Krotoszyna, Zdun i Koźmina!



Na nie daw nej se sji Ra dy Miej skiej
w Ko by li nie rad ny Ka rol Kem pa ogło -
sił po wo ła nie Klu bu Rad nych Mia sta
i Gmi ny Ko by lin. Obec nie w je go
skład wcho dzi piąt ka osób. No wy
klub od ra zu zło żył wnio sek o utwo -
rze nie bu dże tu oby wa tel skie go.

W skład po wo ła ne go klu bu we szli
Ta de usz Dży ga ła, Ka rol Kem pa, Ka rol
Kwiat kie wicz, Mi ko łaj Sta ni sław ski i An -
drzej Waj dlejt. – Chciał bym po in for mo -
wać, że 9 grud nia 2019 po wstał klub rad -

nych o na zwie Klub Rad nych Mia sta
i Gmi ny Ko by lin – oświad czył K. Kem -
pa. – Pierw szym je go dzia ła niem by ło zło -
że nie wnio sku, na po sie dze niu ko mi sji
sta łych, o utwo rze nie bu dże tu oby wa tel -
skie go. Jest to de mo kra tycz ny pro ces dys -
ku sji i po dej mo wa nia de cy zji. Dzię ki ta -
kie mu roz wią za niu miesz kań cy gmi ny
mo gli by de cy do wać, w ja ki spo sób wy da -
wać część środ ków z bu dże tu. Tym sa -
mym stwa rza się re al ną moż li wość udzia -
łu miesz kań ców w po dej mo wa niu de cy -
zji w kwe stii za rzą dza nia środ ka mi pu -

blicz ny mi gmi ny. Po nad to do pusz cza się
ich w ten spo sób do dys ku sji nad pro po -
zy cja mi bu dże to wy mi. Z bu dże tu oby -
wa tel skie go ko rzy sta co raz wię cej po wia -
tów i gmin. Na ko mi sji wnio sek nie ste ty
zo stał od rzu co ny, ale wie rzę, że w przy -
szło ści uda się prze ko nać po zo sta łych rad -
nych – mó wił rad ny.

Do je go wy stą pie nia men tor skim to -
nem od niósł się Piotr Chle bow ski, prze -
wod ni czą cy Ra dy Miej skiej w Ko by li -
nie. – Jest pan rad nym i w swo im okrę gu
po wi nien pan współ pra co wać z wy bor ca -

mi oraz in for mo wać, jak skon stru owa ny
jest bu dżet. Pa na za da niem jest in te gro -
wać to spo łe czeń stwo. To, co pan mó wi,
to faj na spra wa, ale nie bę dzie my wcho -
dzi li z mar szu w spra wy, z któ ry mi się nie
za po zna li śmy. Ta kie ini cja ty wy re ali zu ją

na ra zie du że ośrod ki, a nas na to nie stać.
Pro sił bym o więk szą ak tyw ność rad nych
w in for mo wa niu miesz kań ców o tym, co
czy ni my i w ja kim za kre sie – po uczał P.
Chle bow ski.

(NO VUS)

Aktualności2 WTOREK, 11 lutego 2020

31 stycz nia Zo fia Jam ka świę to wa ła
ju bi le usz 25-le cia ob ję cia przez nią
funk cji soł ty sa Ko bier na. Na uro czy -
stość z tej oka zji za pro szo no człon -
ków rad so łec kich, z któ ry mi przez
la ta współ pra co wa ła, a tak że ak tu -
al nej ra dy, przed sta wi cie li or ga ni za -
cji dzia ła ją cych w Ko bier nie, przy ja -
ciół, zna jo mych i są sia dów. 

Ju bi lat ka po dzię ko wa ła wszyst kim
za do tych cza so wą współ pra cę, za po -
moc w zor ga ni zo wa niu spo tka nia
i przy po mnia ła, jak so łec two zmie ni ło
się przez te 25 lat. No we dro gi, ka na li -
za cja, te le fo ny, plac za baw, roz bu do wa
szko ły, re mont Wiej skie go Do mu Kul -
tu ry to tyl ko nie któ re z in we sty cji, któ -
re w tym cza sie zo sta ły zre ali zo wa ne. 

W imie niu wszyst kich miesz kań -
ców Zo fii Jam ce zło żo no ser decz ne
po dzię ko wa nia za trud i za an ga żo wa -
nie w roz wój lo kal nej spo łecz no ści.
Po ży cze niach, to a ście i wspól nym od -
śpie wa niu „Sto lat” gru pa te atral na
Bez Gra nic za bra ła wszyst kich w po -
dróż w la ta 90. mi nio ne go wie ku, pre -
zen tu jąc po kaz mo dy i fry zur z tam -
tych cza sów. Na stęp nie w tań cu za pre -
zen to wa ły się naj młod sze człon ki nie
ze spo łu oraz Mło dzie żo wa Dru ży na
Po żar ni cza, dzia ła ją ca przy miej sco wej
OSP. Ka ba ret i pio sen ki o Ko bier nie
oraz pa ni soł tys do peł ni ły ca ło ści czę -
ści ar ty stycz nej. 

W trak cie wspól ne go bie sia do wa -
nia wy stą pił rów nież ze spół Ko bie rzan -
ki, z któ rym soł tys zwią za na jest
od wie lu lat. Przy mu zy ce ro dzeń stwa
Dą brow skich i pysz nych po tra wach,
przy go to wa nych głów nie przez KGW,
uro czy stość trwa ła do póź nych go dzin
noc nych.

OPRAC. (NO VUS)

KOBIERNO

Ćwierćwiecze sołtysowania
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Z SESJI

Nowy klub radnych w Kobylinie

Z POLICJI

Piraci stracili prawa jazdy
Po li cjan ci z kro to szyń skiej dro gów ki
za trzy ma li dwa pra wa jaz dy za ra żą ce
prze kro cze nie do pusz czal nej pręd ko -
ści w te re nie za bu do wa nym. Upraw -
nie nia stra ci li dwaj kie row cy, któ rzy
pę dzi li z pręd ko ścią 106 km/h i 110
km/h. Po li cja przy po mi na, że nad -
mier na prędkość, w po łą cze niu z pa -
nu ją cą ak tu al nie zmien ną au rą, mo że
skut ko wać po waż nym wy pad kiem.

1 lu te go oby wa tel Ukra iny w jed nej
z miej sco wo ści w po wie cie w te re nie za -

bu do wa nym je chał z pręd ko ścią 106
km/h. Na stęp ne go dnia miesz ka niec po -
wia tu ostrow skie go prze jeż dżał przez te -
ren za bu do wa ny z pręd ko ścią 110 km/h. 

Funk cjo na riu sze za trzy ma li kie -
row com do ku men ty upraw nia ją ce
do kie ro wa nia po jaz da mi oraz uka ra li
ich man da ta mi w wy so ko ści 400 zł
i punk ta mi kar ny mi. Obaj męż czyź ni
bę dą mo gli wsiąść za kie row ni cę do pie -
ro za trzy mie sią ce. 

(NO VUS)



3Aktualności

Pod czas stycz nio wej se sji Ra dy Po -
wia tu Kro to szyń skie go dys ku to wa no
o przy czy nach opóź nie nia w re ali za -
cji bu do wy no we go skrzy dła przy Sa -
mo dziel nym Pu blicz nym Za kła dzie
Opie ki Zdro wot nej. Zda niem sta ro -
sty ich po wo dem są w głów nej mie -
rze wa run ki po go do we, a więc czyn -
nik nie za leż ny od wy ko naw cy.

Rad ny Grze gorz Król za py tał o spo -
tka nie Za rzą du Po wia tu (20 grud nia),
na któ rym omó wio no treść anek su
do umo wy na bu do wę skrzy dła szpi tal ne -
go. Pro sił tak że o wy ja śnie nie, dla cze go
od rzu co no pro po zy cję anek su wy su nię tą
przez wy ko naw cę in we sty cji. Z ko lei rad -
ny Ma rian Wło sik zło żył do sta ro sty in ter -
pe la cję, pro sząc o udo stęp nie nie umo wy
oraz anek su. 

W od po wie dzi sta ro sta wy ja śnił, że
wszel kie sy tu acje opóź nia ją ce za koń cze nie
bu do wy skrzy dła szpi tal ne go wy ni ka ły
z przy czyn nie za leż nych od wy ko naw cy.
We dług nie go aneks był ko niecz ny, bo
w in nym przy pad ku opóź nie nie by ło by
jesz cze więk sze – moż li we, że o po nad rok. 

– Wy ko naw ca za pro po no wał, że by
do anek su cza so we go spi sa no po ro zu mie -

nie, we dle któ re go za pra cę do dat ko wą
pła co no by we dług ak tu al nych cen. Z ta -
kim za pi sem się nie zgo dzi li śmy. Chcę tę
spra wę wy ja śnić, bo po ja wia ją się róż ne
opi nie. Sły szy się, że Za rząd Po wia tu
prze dłu żył re ali za cję roz bu do wy szpi ta la
do 30 czerw ca 2020, a nie na li cza kar.
Jest spi sa ny pro to kół, dla cze go aneks zo -
stał pod pi sa ny bez na li cza nia kar. Wy ko -
naw ca w dzien ni kach bu do wy ma udo -
ku men to wa ne, że nie z je go wi ny wy ni ka -
ły opóź nie nia – tłu ma czył Sta ni sław
Szczot ka. 

Sta ro sta przy wo łał tak że za pi sy

z dzien ni ka bu do wy. 13 ma ja 2019 ro ku,
w związ ku z prze sła nym przez pro jek tan -
ta po stu la tem, in spek tor nad zo ru in we -
stor skie go wstrzy mał pra ce bu dow la ne
zwią za ne z po miesz cze niem tech nicz -
nym nr 3, po nie waż by ło błęd nie za pro -
jek to wa ne. – Urzą dze nia do te go po -
miesz cze nia bę dą te raz za ma wia ne, gdyż
pro jek tant do star czył za mien ni ki do pie -
ro 22 grud nia – wy ja śniał S. Szczot -
ka. – Zmie nia to cał ko wi cie kli ma ty za to -
ry umiesz czo ne na da chu – z pio no wych
na po zio me. Jest zmia na szy bów do pro -
wa dza ją cych po wie trze. Przed mio to wa

de cy zja unie moż li wi ła za cho wa nie
szczel no ści da chu, a w kon se kwen cji pro -
wa dze nie prac we wnętrz nych by ło nie -
moż li we. Nie moż na by ło też mon to wać
żad nych in sta la cji. Z wpi su z dzien ni ka
bu do wy 21 wrze śnia 2019 wy ni ka, iż
zgło szo no do od bio ru roz biór kę po miesz -
cze nia tech nicz ne go nr 3. Wy ko naw ca
na proś bę po wia tu zgo dził się ro ze brać to
po miesz cze nie, nie ma jąc jesz cze pro jek -
tu za mien ne go. Gdy by cze kał, do cze go
miał pra wo, zro bił by to do pie ro w stycz -
niu te go ro ku. In ży nier kon trak tu 18
grud nia po twier dził bez po śred ni wpływ
roz biór ki te go po miesz cze nia na ter min
wy ko na nia in we sty cji. To on po no si od -
po wie dzial ność za to, co jest w dzien ni ku
bu do wy. 12 lip ca 2018 by ła gwał tow na
ule wa i nie da ło się kon ty nu ować prac.
Nie moż na mó wić ta kich rze czy, że jak
pa da ło na ze wnątrz, to pra ce moż na by ło
wy ko ny wać we wnątrz. Jak są tyl ko fun -
da men ty, to nie moż na nic ro bić, chy ba
że pod zie mią. 17 i 19 lip ca znów deszcz
na wal ny. 14 grud nia był sil ny wiatr, więc
nie mo gły pra co wać żu ra wie. 14, 15 i 18
stycz nia tak sa mo. 21, 22 i 23 stycz nia by -
ły mro zy i nie moż na by ło wy ko ny wać
prac. W mo men cie wej ścia na bu do wę

oka za ło się, że są ko li zje w pro jek cie. Nie
ma za zna czo nej ka na li za cji desz czo wej,
sa ni tar nej i in sta la cji wy so kie go na pię cia,
na co wy ko naw ca się na tknął. Skut ko wa -
ło to do dat ko wy mi 28 dnia mi. Wszyst ko
to łącz nie da je 170 dni, za któ re nie na le -
ży na li czać kar. Ka ry są wte dy, gdy ma my
do czy nie nia z wi ną wy ko naw cy – za zna -
czył sta ro sta. 

S. Szczot ka po wie dział, że aneks
i umo wa są do stęp ne w sta ro stwie i że
moż na się z ni mi za po znać. Od niósł się
rów nież do oskar żeń wy su wa nych przez
in ter nau tów na por ta lach spo łecz no ścio -
wych. – Zgo da bu du je i nie wiem cze mu
ma ją słu żyć nie któ re wy po wie dzi w me -
diach. Nie wzią łem żad nej ła pów ki
za nie na li cza nie kar za opóź nie nia w bu -
do wie szpi ta la. Tak in ter nau ci pi szą. Je że -
li cho dzi o bu do wę szpi ta li, to nie znam
ta kie go w Wiel ko pol sce i w Pol sce, któ ry
był by ukoń czo ny w ter mi nie. Tam też
nie na li cza no kar. Dla przy kła du – szpi tal
po wia to wy w Gnieź nie 11 lat się bu du je
i koń ca nie wi dać. Wy ko naw ca zszedł
z bu do wy i go nie ma. Szpi tal w Słup cy
ma po ślizg po nad 1,5 ro ku, w Wą grow -
cu 2 la ta. Mógł bym tak wy mie niać. Nie
twier dzę, że je stem nie omyl ny i że ro bię
wszyst ko do brze. Ale je że li chce my skoń -
czyć ten szpi tal i są rze czy wi ście uchy bie -
nia, to na le ży je pięt no wać. Nie bądź my
jed nak ta ki mi oso ba mi, co tyl ko wi dzą
zło, a do bra ni gdy – stwier dził sta ro sta.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

SZPITAL 

Opóźnienia są, kar nie będzie

Za koń czył się nasz Kon kurs Wa -
len tyn ko wy. Spo śród wie lu na de -
sła nych wy po wie dzi ko mi sja
kon kur so wa wy bra ła sześć – jej
zda niem – naj cie kaw szych. Ich
au to rzy otrzy mu ją wa len tyn ko we
na gro dy. 

Kon kurs ru szył 21 stycz nia. Wa -
run kiem uczest nic twa by ło wy my śle -
nie chwy tli we go ha sła zwią za ne go ze
świę tem za ko cha nych i umiesz cze nie
go w ko men ta rzu pod po stem kon -
kur so wym. Spo śród kil ku dzie się ciu

ko men ta rzy ko mi sja zło żo na z przed -
sta wi cie li Ga ze ty Lo kal nej KRO TO -
SZYN wy ło ni ła sześć ha seł, któ re wy -
róż ni ły się pod wzglę dem kre atyw no -
ści. 

I tak se sję zdję cio wą dla za ko cha -
nych, ufun do wa ną przez Stu dio
V24 Se ba stian Szo stak, wy gry wa
To masz Piej ko. Ro man tycz na ko la cja
dla dwoj ga w Re stau ra cji u Bie -
law ne go to na gro da dla Be aty Sto -
liń skiej. Syl wia Wa rze cha wy gry wa
ko la cję dla dwoj ga w Re stau ra cji
Im puls. Trzy vo uche ry do ki na

Przed wio śnie od Kro to szyń skie go
Ośrod ka Kul tu ry wę dru ją do Da rii
Do la ty, Mar ci na Bzdę gi oraz Krzysz -
to fa Pa ter ka. Uwa ga – bi le ty do ki na
obo wią zu ją na se ans 14 lu te go
o godz. 20.45. 

Dzię ku je my wszyst kim, któ rzy
wzię li udział w na szym kon kur sie. Lau -
re atom gra tu lu je my i za pra sza my po od -
biór na gród do na szej re dak cji (ul. Mic -
kie wi cza 37/2) w go dzi nach od 8.00
do 16.00. 

(LE NA) 

NASZA AKCJA 

Znamy zwycięzców KONKURSU WALENTYNKOWEGO!



22 stycz nia do przed się bior stwa A -
-T S.A. w re struk tu ry za cji wkro czy li
funk cjo na riu sze Cen tral ne go Biu ra
Śled cze go i Kra jo wej Ad mi ni stra cji
Skar bo wej na zle ce nie Pro ku ra tu ry
Re gio nal nej we Wro cła wiu. Aresz to -
wa no pre ze sa za rzą du oraz kil ka
osób zwią za nych z fir mą i – jak in for -
mu je CBŚ – po sta wio no im za rzu ty
zwią za ne z udzia łem w zor ga ni zo wa -
nej gru pie prze stęp czej, nie opła ca -
niem czę ści na leż nych po dat ków,
a tak że wy stę po wa niem o nie na leż -
ne zwro ty po dat ku VAT w za kre sie
ob ro tu m. in. sprzę tem kom pu te ro -
wym i te le fo na mi ko mór ko wy mi.
Sza cu je się, że skarb pań stwa stra cił
na tym mi liard zło tych.

Po li cjan ci Za rzą du we Wro cła wiu
Cen tral ne go Biu ra Śled cze go Po li cji,
wspól nie z Wiel ko pol skim Urzę dem Cel -
no -Skar bo wym w Po zna niu, pod nad zo -
rem Pro ku ra tu ry Re gio nal nej we Wro cła -
wiu, pro wa dzą śledz two w spra wie zor ga -
ni zo wa nej, mię dzy na ro do wej gru py prze -
stęp czej o cha rak te rze go spo dar czym.
Z do tych cza so wych usta leń śled czych wy -
ni ka, że gru pa mo gła dzia łać w la -
tach 2013-2018 na te re nie Unii Eu ro pej -
skiej, a jej człon ko wie są po dej rza ni o prze -
stęp stwa w ra mach tzw. ka ru ze li VAT.
Wszyst ko wska zu je na to, że po dej rza ni
mo gli fał szo wać do ku men ty, a tak że do -
pusz czać się oszustw skar bo wych. Mie li
do te go wy ko rzy sty wać czę ścio wo fik cyj ny
ob rót elek tro ni ką użyt ko wą, w tym sprzę -
tem kom pu te ro wym i te le fo na mi ko mór -
ko wy mi, któ ry był do ku men to wa ny fak -

tu ra mi nie odzwier cie dla ją cy mi rze czy wi -
stych zda rzeń go spo dar czych. Na dzia łal -
no ści gru py Skarb Pań stwa mógł stra cić co
naj mniej 1 mld zł z ty tu łu nie opła ce nia
czę ści na leż nych zo bo wią zań pu blicz nych
oraz nie na leż nych zwro tów po dat ku VAT. 

Pod ko niec stycz nia funk cjo na riu sze
prze pro wa dzi li ko lej ną re ali za cję w ra -
mach tej spra wy, w wy ni ku któ rej za trzy -
ma li czwór kę miesz kań ców wo je wódz -
twa wiel ko pol skie go. Ak cję prze pro wa -
dzo no na te re nie wo je wództw ma zo wiec -
kie go, wiel ko pol skie go, pod la skie go i dol -
no ślą skie go. W ra mach tych dzia łań prze -
szu ka no miej sca za miesz ka nia oraz użyt -
ko wa ne przez oso by za trzy ma ne i za bez -
pie czo no do ku men ta cję oraz sprzęt elek -
tro nicz ny. Wszyst kie prze ję te przez funk -
cjo na riu szy przed mio ty zo sta ną te raz
pod da ne szcze gó ło wej ana li zie przez śled -
czych. Tyl ko pod czas tej ak cji za bez pie -
czo no mie nie na kwo tę oko ło 30 mln zł.

– Oso by po dej rza ne zo sta ły do pro -
wa dzo ne do Pro ku ra tu ry Re gio nal nej we
Wro cła wiu, gdzie pro ku ra tor przed sta -
wił im za rzu ty udzia łu w zor ga ni zo wa nej
gru pie prze stęp czej. Po nad to po dej rza ni
usły sze li za rzu ty do ty czą ce oszu stwa, fał -
szo wa nia do ku men tów oraz po słu że nia

się sfał szo wa nym do ku men tem, a tak że
prze stępstw kar no skar bo wych. Wszy scy
za trzy ma ni zo sta li tym cza so wo aresz to -
wa ni na trzy mie sią ce. Do tych czas
w spra wie za trzy ma no już 31 osób i za -
bez pie czo no mie nie po dej rza nych
na kwo tę oko ło 60 mln zł w po sta ci nie ru -
cho mo ści, po jaz dów czy środ ków fi nan -
so wych – czy ta my w oświad cze niu CBŚ.

– W to ku pro wa dzo ne go śledz twa
usta lo no, że wy stę pu ją ce w nim pod mio -
ty go spo dar cze i oso by fi zycz ne wzię ły
udział w ujaw nio nych „łań cu chach” po -
dat ko wych, zwią za nych z ob ro tem
w/w to wa rem, wy ko rzy stu ją cych me cha -
nizm rów no wa że nia po dat ku VAT na li -
czo ne go z na leż nym i zwro tu po dat ku
VAT w trans ak cjach we wnątrz wspól no -
to wych przy wy ko rzy sta niu fak tur opi su -
ją cych nie praw dzi we trans ak cje go spo -
dar cze. Me cha nizm dzia ła nia gru py po le -
gał na zor ga ni zo wa niu trans ak cji sprze da -
ży przy wy ko rzy sta niu łań cu cha utwo -
rzo nych/na by tych w tym ce lu spół ek,
w ra mach któ rych wy sta wia no ko lej ne
fak tu ry VAT, a na stęp nie trans fe ro wa no
po mię dzy ni mi środ ki fi nan so we. Pierw -
szy pod miot w łań cu chu, tzw. po dat nik
zni ka ją cy, na by wał to war, w ra mach we -

wnątrz wspól no to we go na by cia to wa -
rów, nie od pro wa dza jąc na leż ne go po dat -
ku VAT. Ko lej ne fir my w łań cu chu, tzw.
bu fo ry, wy sta wia ły fak tu ry ko lej nym fir -
mom – bu fo rom lub koń co wym od bior -
com. To war był na to miast naj czę ściej
trans por to wa ny po mię dzy ma ga zy na mi
w kra ju i za gra ni cą, a łań cuch płat no ści
od wró co ny. Zysk spraw ców sta no wił po -
da tek VAT, nie od pro wa dzo ny do Urzę -
dów Skar bo wych przez zni ka ją cych po -
dat ni ków lub kwo ta zwro tu na li czo ne go
po dat ku VAT. Z do tych czas ze bra ne go
w spra wie ma te ria łu do wo do we go wy ni -
ka, że po dej rza ni do po peł nie nia za rzu co -
nych im prze stępstw skar bo wych
z art. 61 § 1 kks, art. 62 § 2 kks i art. 76
§ 1 kks, w zw. z art. 6 § 2 kks w zw.
z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1
pkt. 1, 2, 5 kks w zw. z art. 9 § 1 i 3 kks
i in nych, wy ko rzy sta li spół kę ka pi ta ło wą
z Wiel ko pol ski. Spół ka ta od nio sła ko -
rzyść ma jąt ko wą w kwo cie łącz nej prze -
kra cza ją cej 27 mln zł. Po nad to w jej imie -
niu po dej rza ni usi ło wa li wy łu dzić nie na -
leż ny zwrot po dat ku VAT w łącz nej kwo -
cie po nad 28 mln zł. Wo bec ca łej czwór ki
pro ku ra tor wy stą pił z wnio skiem o za sto -
so wa nie izo la cyj ne go środ ka za po bie gaw -
cze go w po sta ci tym cza so we go aresz to -
wa nia, któ ry Sąd Re jo no wy dla Wro cła -
wia – Śród mie ścia uwzględ nił. Nad to
na mie niu pod mio tu po cią gnię te go
do od po wie dzial no ści po sił ko wej – spół -
ki ka pi ta ło wej pro ku ra tor ty tu łem za bez -
pie cze nia ma jąt ko we go za jął kwo tę pra -
wie 30 mi lio nów zło tych – in for mu je Ka -
ta rzy na By lic ka, rzecz nik pra so wy Pro ku -
ra tu ry Re gio nal nej we Wro cła wiu.

Przed się bior stwo Han dlo we A -
-T S.A. w re struk tu ry za cji, po pro szo ne
przez nas o od po wie dzi na py ta nia, wy -
sto so wa ło oświad cze nie. – W od po wie -
dzi na Pań stwa py ta nia z dnia 30 stycz -
nia 2020 r. in for mu je my, że Przed się -
bior stwo Han dlo we A -T S.A. w re struk -
tu ry za cji kon ty nu uje re struk tu ry za cję
w ra mach są do we go po stę po wa nia sa na -
cyj ne go, pod pi su jąc ko lej ne po ro zu mie -
nia z wie rzy cie la mi, czy li zmie rza jąc
do ocze ki wa ne go re zul ta tu. Dzia łal ność
spół ki jest od kil ku lat kon tro lo wa na
przez or ga ny ad mi ni stra cji skar bo wej,
z któ ry mi Spół ka po zo sta je w spo rze ad -
mi ni stra cyj nym. W dniu 22 stycz -
nia 2020 r. wo bec Spół ki funk cjo na riu -
sze Po li cji skie ro wa li żą da nie wy da nia
okre ślo nych do ku men tów, któ re oczy wi -
ście na tych miast zo sta ły im wy da ne.
W tym sa mym dniu Pre zes Spół ki oraz
dwie z na szych pra cow nic zo sta li do pro -
wa dze ni na prze słu cha nie do Pro ku ra tu -
ry Re gio nal nej we Wro cła wiu. Czyn no ści
z udzia łem na szych pra cow ni ków trwa ją,
co nie ma jed nak żad ne go wpły wu
na nor mal ne funk cjo no wa nie przed się -
bior stwa Spół ki. Pod ję te dzia ła nia za pew -
nią wła ści wy skład oso bo wy or ga nów
spół ki i ka dry za rząd czej. Z ca łą mo cą
oświad cza my, że nie ma żad nych prze sła -
nek czy obaw uza sad nia ją cych li kwi da cję
sta no wisk pra cy czy upa dło ści Spół ki. Na -
sza fir ma pro wa dzi nor mal ną dzia łal ność
han dlo wą, jak zwy kle rze tel nie i uczci wie
trak tu jąc swo ich part ne rów han dlo -
wych – czy ta my w oświad cze niu A -
-T S.A. w re struk tu ry za cji.
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Pod czas se sji Ra dy Po wia tu Kro to -
szyń skie go rad ny Ja ro sław Ku biak
po ru szył te mat dzia łal no ści Ze spo łu
Ra tow nic twa Me dycz ne go w szpi ta -
lu. Jak stwier dził, czę sto na przy jazd
ka ret ki cze ka się na wet pół go dzi ny
i na gmin nie wzy wa ne jest Lot ni cze
Po go to wie Ra tun ko we.

– Chciał bym się od nieść do dzi siej -
sze go wy da rze nia, któ re po ka za ło, że na -
sze kro to szyń skie po go to wie tro chę ku le -
je – mó wił J. Ku biak. – Faj nie jest, że pły -
ną po dzię ko wa nia, ale by ło pa rę wpa dek.
Dziś w gmi nie, w któ rej miesz kam, do -
szło do za pa le nia się bu tli z ga zem. Miesz -
ka niec bar dzo moc no zo stał po pa rzo ny,
bo wy niósł ją na ze wnątrz, że by nie wy -
bu chła. Straż po żar na przy je cha ła po 10
mi nu tach. Stra żay udzie li li pierw szej po -
mo cy. Na po go to wie trze ba by ło cze -
kać 40 mi nut i to nie z Kro to szy na,
a z Go sty nia. Mie siąc te mu by ło po dob -
nie. Wte dy na ul. Zdu now skiej śmi gło -
wiec mu siał wy lą do wać, bo nie by ło le ka -
rza na miej scu w ka ret ce. Na szczę ście ni -
ko mu nic się nie sta ło. Ta kie rze czy nie
mo gą się zda rzać, bo na szpi tal idą ogrom -
ne pie nią dze.

Rad ny Zbi gniew Bro dziak oznaj mił,
że o wy sy ła niu ka re tek de cy du je dys po zy -
tor, któ ry nie dzia ła w Kro to szy nie, lecz
w Ko ni nie. – Nie wiem, dla cze go w przy -
wo ła nym zda rze niu nie by ło ka ret ki
przez 40 mi nut – od niósł się do słów J.
Ku bia ka rad ny Bro dziak. – Je że li przy je -
cha li z Go sty nia, to ozna cza, że in ne ka -
ret ki nie sta ły – ra to wa ły in ne ży cie ludz -
kie. He li kop ter ra tow ni czy la ta tak czę -
sto, bo jest tań szy od ka ret ki. Lot ni cze Po -
go to wie Ra tun ko we ma więk szą do ta cję
z pań stwa niż szpi tal na funk cjo no wa nie
ka re tek. O ile mi wia do mo, śmi gło wiec
ra tun ko wy kosz tu je ok. 800 zł, a na sza
ka ret ka 1200 zł. Gdy za dzwo ni my
pod 112, to od zy wa się pa ni w Ko ni nie,
któ ra mo że nie wie dzieć, gdzie jest ja kaś
uli ca. Tak wy glą da nie ste ty ten sys tem.
Nie mo że my też mó wić, że to ja kieś błę dy
SP ZOZ -u. Je śli chce my do koń czyć szpi -
tal w spo ko ju, to weź my so bie na wstrzy -
ma nie. Wie le rze czy moż na za ła twić po za
ka me ra mi – pod kre ślił Z. Bro dziak.

Rad ny Ku biak stwier dził, że pro ble -
mem jest brak le ka rzy w ka ret ce. Przy po -
mniał zda rze nie z uli cy Zdu now skiej, kie -
dy to ka ret ka przy je cha ła, ale i tak we zwa -
no Lot ni cze Po go to wie Ra tun ko we. 

W związ ku z po wyż szą dys ku sją kro -
to szyń ski szpi tal wy dał oświad cze -
nie. – W trak cie se sji Ra dy Po wia tu Kro -
to szyń skie go rad ny Ja ro sław Ku biak
w swo jej wy po wie dzi przy wo łał in ter -
wen cję ZRM, pod czas któ rej lą do wał tak -
że śmi gło wiec LPR – jak to okre ślił na ul.
Zdu now skiej. Do my śla my się, że pa nu

rad ne mu cho dzi ło o przy lot he li kop te ra
LPR 24.12.2019 przed ko men dę po li cji.
In for mu je my, że do te go zda rze nia – po -
mo cy jed ne mu z funk cjo na riu szy po li -
cji – za dys po no wa ny zo stał Ze spół Ra -
tow nic twa Me dycz ne go z Koź mi na
Wlkp., po nie waż ze spół z Kro to szy na
w tym sa mym cza sie udzie lał me dycz -
nych czyn no ści ra tun ko wych w in nym
miej scu. W myśl usta wy o Pań stwo wym
Ra tow nic twie Me dycz nym dys po zy tor
me dycz ny za dys po no wał więc wol ny ze -
spół, któ re go czas do jaz du do miej sca we -
zwa nia był naj krót szy. Tym ze spo łem
oka zał się ZRM Koź min Wlkp. Kie dy ra -
tow ni cy me dycz ni do tar li na miej sce, nie -
zwłocz nie przy stą pi li do ba da nia pod -
mio to we go i przed mio to we go pa cjen ta.
Ob ja wy kli nicz ne, któ re wy stę po wa ły
u pa cjen ta, wska zy wa ły na bez po śred ni
stan za gro że nia ży cia – bez zwło ki cza so -
wej pod ję to więc na miej scu me dycz ne
czyn no ści ra tun ko we. Kie row nik ze spo -
łu zwró cił się do dys po zy to ra me dycz ne -
go w Ko ni nie o za dys po no wa nie na miej -
sce śmi głow ca LPR w ce lu szyb sze go
trans por tu do szpi ta la spe cja li stycz ne go
po za Kro to szy nem, aby tam pod jąć czyn -
no ści me dycz ne, ra tu ją ce zdro wie i ży cie
pa cjen ta. Tak też się sta ło. Śmi gło wiec lą -
do wał na ul. Zdu now skiej, za brał pa cjen -
ta i prze wiózł do szpi ta la spe cja li stycz ne -
go. W tym przy pad ku – bez wzglę du
na to, czy na miej sce uda ła by się ka ret ka
z le ka rzem – jak su ge ru je pan rad ny Ku -
biak – czy ze spół pod sta wo wy zło żo ny
z ra tow ni ków me dycz nych, w obu przy -
pad kach tak sa mo we zwa ny zo stał by śmi -
gło wiec LPR. Zo stał on tam za dys po no -
wa ny nie dla te go, że na je go po kła dzie był
le karz, ale przede wszyst kim dla te go, że
pa cjent po trze bo wał na tych mia sto we go
prze trans por to wa nia do spe cja li stycz ne -
go szpi ta la i to wła śnie śmi gło wiec mógł
je dy nie ta ki trans port za pew nić. Trans -
port ka ret ką trwał by znacz nie dłu żej.
Pod ję to więc wła ści wą i je dy nie moż li wą,
me ry to rycz ną de cy zję pod czas tej in ter -
wen cji. Su ge ro wa nie więc przez pa na rad -
ne go błęd nych dzia łań ZRM -u, dzia ła ją -
cych przy SP ZOZ w Kro to szy nie, jest
bez pod staw ne. In for mu je my, że w sta -
nach bez po śred nie go za gro że nia ży cia pa -
cjen ta po dej mo wa ne czyn no ści ra tun ko -
we w po stę po wa niu przed szpi tal nym są

ta kie sa me, bez wzglę du na to, czy
na miej sce zda rze nia za dys po no wa na zo -
sta ła ka ret ka z ob sa dą ra tow ni ków me -
dycz nych, czy też ka ret ka, w któ rej pra cu -
ją ra tow ni cy i le karz. Pan rad ny Ku biak
na wią zał tak że do dru giej in ter wen cji me -

dycz nej, ja ka mia ła miej sce na te re nie jed -
ne go z so łectw gmi ny Ko by lin 31 stycz -
nia, w dniu se sji Ra dy Po wia tu. Twier -
dził, że ka ret ka na miej scu zda rze nia po ja -
wi ła się po 40 mi nu tach. In for mu je my,
że żad na z ka re tek pod le ga ją cych SP
ZOZ -owi w Kro to szy nie nie bra ła udzia -
łu w tej in ter wen cji. Na sza ka ret ka z Pod -
sta cji Po go to wia Ra tun ko we go w Ko by li -
nie, jak i dwa po zo sta łe am bu lan se (Kro -
to szyn, Koź min Wlkp.), re ali zo wa ły wte -
dy we zwa nia do in nych pa cjen tów.
Na miej sce zda rze nia za dys po no wa na zo -
sta ła więc naj bliż sza wol na w tym cza sie
ka ret ka – z Kro bi. Po szko do wa ny pa cjent
zo stał prze wie zio ny na kro to szyń ski SOR
i ho spi ta li zo wa ny w szpi ta lu. Zo sta ła mu

udzie lo na od po wied nia i fa cho wa po moc
me dycz na. Je że li pan rad ny Ku biak za in -
te re so wa ny jest szcze gó ła mi in ter wen cji
we wspo mnia nej przez sie bie miej sco wo -
ści, pro po nu je my zwró cić się w tej spra -
wie do Dys po zy tor ni Me dycz nej w Ko ni -
nie lub dys po nen ta ka ret ki. (…) Bez pod -
staw nym w tym kon tek ście jest więc
twier dze nie pa na rad ne go, że „po go to wie
w Kro to szy nie ku le je” czy że „ma my tu taj
do czy nie nia z ja kąś wpad ką” (…) – czy ta -
my w oświad cze niu Sła wo mi ra Pa ła -
sza – rzecz ni ka pra so we go SP ZOZ
w Kro to szy nie – i Ja ku ba Nel le – rzecz ni -
ka pra so we go ZRM przy SP ZOZ w Kro -
to szy nie.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

5Na Bieżąco
SŁUŻBA ZDROWIA

Jak działa system ratownictwa medycznego?

ABC dzia łal no ści sys te mu ra tow nic twa me dycz ne go w po wie cie kro to szyń skim
Am bu lan se me dycz ne
Na te re nie po wia tu dys po nu je my trze ma Ze spo ła mi Ra tow nic twa Me dycz ne go. Są to ka ret ki dzia ła ją ce w ra mach Sys te mu

Pań stwo we Ra tow nic two Me dycz ne, zwa ne am bu lan sa mi sys te mo wy mi, wy jeż dża ją ce na pil ne in ter wen cje me dycz ne: Kro to -
szyn – ZRM ty pu S – spe cja li stycz ny; ze spół skła da się z le ka rza i ra tow ni ków me dycz nych, Ko by lin – ZRM ty pu P – pod sta wo wy;
skła da się z ra tow ni ków me dycz nych, Koź min Wlkp. – ZRM ty pu P – pod sta wo wy; skła da się z ra tow ni ków me dycz nych. 

ZRM -y pro wa dzą w wa run kach po zasz pi tal nych czyn no ści me dycz ne ma ją ce na ce lu ra to wa nie osób w sta nach na głe go za gro -
że nia zdro wia i ży cia. Wy jeż dża ją do wy pad ków, ko li zji, na głych za cho ro wań, ra tu ją oso by w wy pad kach lo so wych itp. Na sze ze spo -
ły dzia ła ją za rów no na te re nie po wia tu kro to szyń skie go, jak i go styń skie go, ja ro ciń skie go, mi lic kie go, ple szew skie go, ra wic kie go. Ka -
ret ki sta cjo nu ją ce w po wia tach ościen nych tak że mo gą zo stać za dys po no wa ne do zda rzeń na te re nie po wia tu kro to szyń skie go. De -
cy zję o każ do ra zo wym wy jeź dzie po szcze gól ne go ZRM -u na in ter wen cję po dej mu je dys po zy tor me dycz ny z Dys po zy tor ni Me -
dycz nej w Ko ni nie. Ko or dy nu je ona pra cę ZRM -ów na te re nie po wia tów le żą cych w po łu dnio wej Wiel ko pol sce. Je śli dys po zy tor
przyj mie te le fo nicz ne zgło sze nie, za kwa li fi ku je je do in ter wen cji po go to wia ra tun ko we go, to dro gą elek tro nicz ną, na spe cjal ne ta -
ble ty, prze sy ła dys po zy cję wy jaz du kon kret ne mu ZRM -owi. Ma jąc in for ma cje o wszyst kich ZRM -ach oraz ich ak tu al nym sta tu sie,
wy bie ra ten, któ ry sta cjo nu je (lub ak tu al nie znaj du je się) naj bli żej miej sca, w któ rym na stą pi ło zda rze nie wy ma ga ją ce do jaz du za -
ło gi am bu lan su me dycz ne go. Bez wzglę du na to, na te re nie któ re go z po wia tów am bu lans sta cjo nu je.

Nu me ry alar mo we
Dzwo niąc i wzy wa jąc po moc me dycz ną, ko rzy sta my z dwóch alar mo wych nu me rów te le fo nicz nych: 112 lub 999. War to jed -

nak mieć świa do mość, że dzwo niąc z te re nu na sze go po wia tu pod nr 112, do dzwo ni my się do ope ra to ra w Po zna niu (w nie któ rych
przy pad kach mo że rów nież mieć miej sce po łą cze nie z ope ra to rem z in ne go mia sta). 112 przyj mu je wszel kie we zwa nia alar mo we
do ty czą ce m. in. po li cji, po go to wia ra tun ko we go czy stra ży po żar nej. Je że li na sze we zwa nie do ty czyć bę dzie spraw me dycz nych, zo -
sta nie my prze łą cze ni z Po zna nia do Dys po zy tor ni Me dycz nej w Ko ni nie i tam do pie ro dys po zy tor przyj mie na sze zgło sze nie. Z ko -
lei nr 999 jest dla na sze go te re nu nu me rem bez po śred nim do dys po zy tor ni w Ko ni nie. Ko rzy sta nie z nie go skra ca czas przy ję cia
zgło sze nia. Je że li dys po zy tor przyj mie na sze zgło sze nie i z uzy ska nych od nas in for ma cji zde cy du je o wy sła niu ZRM -u lub LPR -
-u w miej sce zda rze nia, po roz łą cze niu się z oso bą te le fo nu ją cą wy da je dys po zy cje wy jaz du okre ślo ne mu ze spo ło wi.

Lot ni cze Po go to wie Ra tun ko we
Śmi głow ce LPR -u na miej sce udzie la nia po mo cy wzy wa ne są naj czę ściej w dwóch try bach. Dzie je się tak, gdy na in ter wen cji

naj pierw po ja wia się ka ret ka po go to wia i po zba da niu pa cjen ta/pa cjen tów oraz za kwa li fi ko wa niu ich sta nu zdro wia do na tych mia -
sto we go i szyb kie go trans por tu me dycz ne go do szpi ta la spe cja li stycz ne go po za Kro to szy nem kie row nik ze spo łu ZRM de cy du je
o zgło sze niu do dys po zy to ra me dycz ne go ko niecz no ści in ter wen cji śmi głow ca.

Gdy ist nie je moż li wość wy sła nia he li kop te ra (śmi gło wiec znaj du je się w ba zie Mi chał ków k. Ostro wa Wlkp. lub jest do stęp ny
w in nym miej scu, wa run ki po go do we umoż li wia ją lo ty), dys po zy tor mo że za de cy do wać o włą cze niu go do ak cji. 

W ta kich przy pad kach cho dzi o to, by pa cjent jak naj szyb ciej zna lazł się w ośrod ku re fe ren cyj nym, zaj mu ją cym się le cze niem
kon kret nych jed no stek cho ro bo wych. Nasz szpi tal nie po sia da od dzia łu kar dio lo gii in wa zyj nej, w któ rej le czy się za wa ły mię śnia ser -
co we go, od dzia łu uda ro we go gdzie moż na szyb ko za sto so wać trom bo li zę, czy też chi rur gii dzie cię cej, gdzie po win ni być le cze ni ma -
li pa cjen ci po roz le głych opa rze niach i ura zach. Ta cy pa cjen ci za zwy czaj tra fia ją do szpi ta li w Ostro wie Wlkp., Ple sze wie lub Ka li szu.

Prze wie zie nie ka ret ką pa cjen ta do tych pla có wek me dycz nych za ję ło by ok. 30-50 mi nut, a trans port he li kop te rem – kil ka czy
kil ka na ście mi nut. Dla te go ze wzglę du na do bro pa cjen ta po dej mo wa na jest de cy zja o za dys po no wa niu he li kop te ra. Pa cjent bo -
wiem w cią gu kil ku czy kil ku na stu mi nut mo że zna leźć się w rę kach le ka rzy spe cja li zu ją cych się w le cze niu uda rów bądź ostrych
ze spo łów wień co wych i otrzy mać szyb ką po moc, dzię ki któ rej ma szan sę wró cić do peł nej spraw no ści.

Nie ma więc nic nie pra wi dło we go w tym, że naj pierw na miej scu in ter wen cji po ja wia się ka ret ka po go to wia ra tun ko we go,
a po kil ku na stu mi nu tach wzy wa ny jest śmi gło wiec LPR.

W dru gim przy pad ku śmi gło wiec LPR mo że zo stać włą czo ny do dzia ła nia, gdy kwa li fi ku ją ce się do da nej in ter wen cji wszyst -
kie naj bliż sze ka ret ki prze by wa ją w tym sa mym cza sie na wy jaz dach. Dys po zy tor mo że to rów nież zro bić wte dy, gdy z ze bra nych
in for ma cji w trak cie przyj mo wa nia zgło sze nia wy ni ka, że pa cjent naj praw do po dob niej wy ma gać bę dzie szyb kie go prze trans por to -
wa nia do szpi ta la po za Kro to szy nem. Zda rza się, że pa cjent jed nak nie wy ma ga trans por tu lot ni cze go, tyl ko prze wie zie nia do SOR -
-u w Kro to szy nie. Wte dy na miej scu po ja wia się naj szyb ciej, jak to jest moż li we, wol na ka ret ka i prze wo zi po szko do wa ne go do kro -
to szyń skie go szpi ta la, a śmi gło wiec wra ca do ba zy lub roz po czy na in ne za da nie.



Wydarzenia6 WTOREK, 11 lutego 2020

Przez dwa ty go dnie fe rii zi mo wych
w Ka mi xie Fi glo land w Kro to szy nie or -
ga ni zo wa no na der cie ka we warsz ta ty
dla dzie ci. Or ga ni za to rzy po sta no wi li
po łą czyć do brą za ba wę z po bu dze -
niem kre atyw no ści u naj młod szych.

– W tym ro ku fe rie w na szej sa li za -
baw mi nę ły pod zna kiem prac kre atyw -

nych. Co dzien nie dzie ci wy ko ny wa ły te -
ma tycz ne pra ce pla stycz ne, raz by ły to pa -
mięt ni ki z uko cha ny mi przez dziew czyn -
ki LOL, a in nym ra zem stat ki ko smicz ne
z „Gwiezd nych wo jen”. Od wie dza ły nas
też róż ne zna ne po sta cie – Spi der man,
Mi nio nek czy też Ky lo Ren ze „Star wars”.
Co dzien nie w warsz ta tach uczest ni czy ło
kil ka na ścio ro dzie ci, a naj lep szą re ko -

men da cją są ich uśmie chy. W fe rie zor ga -
ni zo wa li śmy też te atrzyk dla dzie ci oraz
wie czór ma gicz ny, szcze gól nie ten dru gi
cie szył się ogrom ną po pu lar no ścią, gdyż
od wie dzi ła nas wte dy zna na z pro gra mu
„Mam ta lent” Mi chel le Cza ru je! – po wie -
dział Adam Plu ta z Kamixu Fi glo land
w Kro to szy nie. 

(NO VUS)

POD NASZYM PATRONATEM

Wyjątkowe ferie w Kamixie
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7Wydarzenia

Już 18 mar ca w Pa ła cu w Or li od bę -
dzie się dru ga edy cja Mi strzostw Pol -
ski w Dzi czyź nie – Me mo ria łu Ma ria -
na Tar naw skie go. To wy jąt ko we wy -
da rze nie za pi sa ło się już na do bre
w ka len da rzu pol skiej ga stro no mii.
Dla te go sze fo wie kuch ni chęt nie po -
dej mu ją rę ka wi cę, by zmie rzyć się
z za da niem kon kur so wym, któ -
re – wbrew po zo rom – nie jest ta kie
pro ste.

Kon kurs ma na ce lu pro pa go wa nie
dzi czy zny, w pew nym sen sie na sze go do -
bra na ro do we go. Się ga jąc do hi sto rii, to
wła śnie dzi czy zna by ła pod sta wo wym
skład ni kiem dań kró lów i szlach ty. Zaś
w cza sach roz bio rów mię so z dzi kiej zwie -
rzy ny mia ło cha rak ter pa trio tycz ny, pie lę -
gno wa no w ten spo sób pol ską toż sa mość.
Dzi siaj, w do bie diet i zdro we go sty lu ży -
cia, to wy so kiej ja ko ści mię so co raz czę -
ściej jest chęt nie wy ko rzy sty wa ne
w kuch niach wie lu re stau ra cji. Dzi kie
z na tu ry mię so jest mniej ka lo rycz ne, bar -
dziej war to ścio we w skład ni ki od żyw cze,
a co za tym idzie – zdrow sze. 

Dla or ga ni za to rów sam kon kurs ma
jesz cze in ne, głęb sze zna cze nie. A mia no wi -

cie jest me mo ria łem po zmar łym śp. Ma ria -
nie Tar naw skim – dłu go let nim pre ze sie
i za ło ży cie lu fir my Las -Ka lisz”, po wsta łej 15
mar ca 1991 ro ku, oraz pa sjo na cie zrów no -
wa żo ne go ło wiec twa, węd ko wa nia, a tak że
mi ło śni ku kuch ni my śliw skiej.

W tym ro ku or ga ni za to rzy ja ko te ma -
ty prze wod nie wy bra li dwa róż ne ga tun ki
mię sa. Pierw sze to kró lik, któ re go na le ży
użyć do przy go to wa nia zu py, zaś da nie
głów ne trze ba wy ko nać na ba zie ło pat ki
z je le nia. Na skom po no wa nie obu dań,
każ de go w 10 por cjach, uczest ni cy bę dą
mie li 120 mi nut. Te go dnia oprócz zma -
gań ku cha rzy bę dzie moż na do wie dzieć
się cie ka wych in for ma cji na te ma ty zwią -
za ne z ło wiec twem, ku li na ria mi, a tak że
spo tkać wiel kie au to ry te ty pol skiej ga stro -
no mii. 

Kon kurs skie ro wa ny jest do pro fe sjo -
na li stów – ku cha rzy pra cu ją cych za wo do -
wo bądź ma ją cych w da cie przy stą pie nia
do kon kur su ku li nar ne go prze rwę w pra -
cy za wo do wej nie dłuż szą niż je den rok
ka len da rzo wy. W skład każ de go ze zgło -
szo nych ze spo łów wcho dzi szef i ku charz
po moc ni czy. Da nia kon kur so we bę dą
oce nio ne przez ju ry de gu sta cyj ne (7 ju ro -
rów) i tech nicz ne (3 ju ro rów), któ re zo -

sta nie wska za ne przez or ga ni za to ra.
W skład oce nia ją cy wej dą au to ry te ty ku li -
nar ne, ma ją ce do świad cze nie w oce nie
dań kon kur so wych, oso by cie szą ce się
uzna niem śro do wi ska ga stro no micz ne go
w Pol sce. 

Kon kurs zo stał po dzie lo ny na dwa
eta py. Pierw szy to kwa li fi ka cje (we ry fi ka -
cja zgło szeń do kon kur su przez pro fe sjo -
nal ne ju ry), a dru gi to głów ny kon kurs ku -
li nar ny, któ ry od bę dzie się w pa ła cu
w miej sco wo ści Or la (zwa nym Pa ła cem
w Or li) 18 mar ca 2020. Po pierw szym
eta pie zo sta nie wy ło nio nych sześć dru -
żyn, któ re za pre zen tu ją swo je umie jęt no -
ści pod czas kon kur su. Zgło sze nia na le ży
prze sy łać do 29 lu te go na ad res ma ilo wy
zglo sze nia@mi strzo stwa dzi czy zna.pl
bądź dro gą tra dy cyj ną na ad res: Las -Ka -
lisz sp. z o. o. z/s w Tom ni cach, ul. Kro to -
szyń ska 1, 63-714 Ko bier no.

(NO VUS)

POD NASZYM PATRONATEM

Najlepsi kucharze zmierzą się z dziczyzną

Od 5 do 8 lu te go w Ka li szu oraz w in -
nych miej sco wo ściach po łu dnio wej
Wiel ko pol ski od by wał się 42. Ogól -
no pol ski Fe sti wal Mu zy ki Daw nej
„Scho la Can to rum”. Wy da rze nie to
po raz ko lej ny za go ści ło tak że w Kro -
to szy nie.

Or ga ni za to rem fe sti wa lu by ło Ka li -
skie Sto wa rzy sze nie Edu ka cji Kul tu ral nej
Dzie ci i Mło dzie ży „Scho la Can to rum”,
a pa tro nat ho no ro wy nad im pre zą ob ję li
mi ni ster edu ka cji na ro do wej oraz mi ni -
ster kul tu ry i dzie dzic twa na ro do we go.
W ra mach fe sti wa lu zor ga ni zo wa no fan -
ta stycz ne za ba wy, spo tka nia „scho lo wi -
czów”, któ rzy nie wi dzie li się pra wie rok,
ale też zma ga nia kon kur so we, warsz ta -

ty – rzeź biar skie, chó ral ne i ta necz -
ne – oraz kon cer ty mu zy ki daw -
nej – w Ka li szu, Kro to szy nie, Ostro wie
Wlkp., Ostrze szo wie.

Fe sti wal roz po czął się 5 lu te go wy sta -
wa mi – prac lau re atów 25. Ogól no pol -
skie go Kon kur su „Twór czość pla stycz na
in spi ro wa na mu zy ką daw ną”, ar ty stów -
-pe da go gów, opie ku nów ar ty stycz nych
lau re atów kon kur su oraz in stru men tów
daw nych (WPA -UAM). Te go sa me go
dnia od był się kon cert in au gu ra cyj -
ny – lau re aci ubie gło rocz nej edy cji wy stą -
pi li w prze pięk nych wnę trzach Ko ścio ła
oo. Fran cisz ka nów.

6 lu te go w Ko ście le Gar ni zo no wym
zor ga ni zo wa no wy jąt ko wy kon cert „In
me mo riam”. Na stęp ny dzień to wy sta wa

prac pla stycz nych w Od dzia le 1 PKO Ban -
ku Pol skie go w Ka li szu. Z ko lei w so bo tę
w Te atrze im. Woj cie cha Bo gu sław skie go
od był się kon cert ga lo wy, na któ rym po -
zna no lau re atów Zło tych, Srebr nych i Brą -
zo wych oraz Bursz ty no wej Har fy EOLA.

Kro to szyń ska część fe sti wa lu mia ła
miej sce 7 lu te go w ga le rii Re fek tarz. Dla
zgro ma dzo nej pu blicz no ści wy stą pi ły ze -
spo ły mu zy ki daw nej Ami co rum, So rel le
z Gdań ska pod kie run kiem Mag da le ny
War ża wy, Il Ven to Mu si ca le z El blą ga i Pi -
no cu lus z Mal bor ka pod kie run kiem
Mar ci na Skot noc kie go.

– „Scho la Can to rum” ma już 42 la ta.
Kie dy za czę ła się ka li ska przy go da z mu -
zy ką daw ną, nikt pew nie nie spo dzie wał
się, że wro śnie on na trwa łe w kra jo braz
kul tu ral ny naj star sze go mia sta w Pol sce
i sta nie się je go wi zy tów ką nie tyl ko
w kra ju, ale i po za je go gra ni ca mi. Mu zy -
ka daw na po win na być udzia łem każ de -
go, choć my śli się czę sto ina czej. To jest
na sza hi sto ria, to są na sze ko rze nie – pol -
skie i eu ro pej skie. Dziś mło dzi lu dzie,
two rzą cy ze spo ły mu zy ki daw nej, sta wia -
ją swe go ro dza ju od pór ste reo ty pom,
funk cjo nu ją cym w spo łe czeń stwie na te -
mat za in te re so wań współ cze snej mło -
dzie ży – z jed nej stro ny naj no wo cze śniej -
sze tech no lo gie i ko mu ni ka to ry, z dru giej
dźwię ki i bar wy śre dnio wie cza, re ne san -
su, ba ro ku. Dla te go wła śnie fe sti wal
„Scho la Can to rum” jest swe go ro dza ju fe -
no me nem na szych cza sów – pod kre śla li
or ga ni za to rzy te go wy da rze nia. 

(NO VUS)

FESTIWAL

Niezwykły urok muzyki dawnej 
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Trwa pią ta edy cja Ple bi scy tu SPOR -
TO WIEC PO WIA TU KRO TO SZYŃ SKIE -
GO 2019 pod pa tro na tem Sta ro sty
Kro to szyń skie go, or ga ni zo wa ne go
przez na szą re dak cję! Wy bie ra cie jak
za wsze SPOR TOW CA RO KU, a tak że
SPOR TO WĄ OSO BO WOŚĆ RO KU
oraz SPOR TO WĄ IM PRE ZĘ RO KU.

Na na szej li ście znaj du je się 15 spor -
tow ców, 5 oso bo wo ści spor to wych i 5 im -
prez spor to wych. Do tej po ry (stan na po -
nie dzia łek, 10 lu te go, godz. 11.00) naj -
wię cej gło sów od da no na dwóch ka ra te -
ków. Pro wa dzi Nor bert Ty siak, a dru gi
jest Ja kub Ro mań ski. Za ni mi pla su je się
bie gacz ka Mo ni ka Jad czak. W ka te go rii
OSO BO WOŚĆ RO KU 2019 na cze le na -
dal jest Cze sław Rosz czak, któ ry wy prze -
dza Ja ro sła wa Adam skie go. Spo śród im -
prez spor to wych naj wię cej gło sów ma pó -
ki co Sum mer Cup.

Ple bi scyt za koń czy się Spor to wą Ga -
lą, któ ra od bę dzie się 21 lu te go w Re stau -
ra cji Le śni czów ka. W trak cie im pre zy na -
gro dzi my tak że SPOR TO WĄ NA DZIE -
JĘ PO WIA TU, któ rą wy bie rze ka pi tu ła,
po wo ła na przez sta ro stę kro to szyń skie go.
Dla SPOR TO WEJ NA DZIEI PO WIA TU
sta ro sta ufun du je rocz ne sty pen dium.

Po ga li od bę dzie się cha ry ta tyw ny bal
kar na wa ło wy na rzecz Mar ce la Sa mo la.
Grać bę dzie ze spół Ta mer. Bi le ty w ce -

nie 240 zł od pa ry moż na na być w na szej re -
dak cji (tel. 531 900 502). Go ściem spe cjal -
nym bę dzie Na ta lia Ma daj -Smo liń ska,
zło ta me da list ka z igrzysk w Rio. W trak cie
im pre zy bę dzie też moż na sko rzy stać z fo to -
bud ki Stu dia V24 Se ba stian Szo stak. 

Gło so wa nie po trwa do 16 lu te go,
do go dzi ny 23.59. UWA GA – dla gło su ją -
cych prze wi du je my na gro dy! Pro ac ti va
fun du je wy so kiej kla sy ro wer mar ki
SCOTT o war to ści 2 459 zł! Ac ti ve
Zo ne fun du je dwa mie sięcz ne vo uche ry
VIP o war to ści 125 zł każ dy na nie li mi to -
wa ną ilość za jęć gru po wych fit ness dla ko -
biet (kar ne ty waż ne do koń ca ma -
ja 2020), LAB. fun du je trzy vo uche ry

na mie siąc za jęć w gru pie po cząt ku ją cej
o war to ści 180 zł każ dy (re ali za cja
do koń ca ma ja), Re stau ra cja Waw rzy -
niak fun du je dla vo uche ry na obiad bądź
ko la cję dla dwóch osób o war to ści 100 zł
każ dy. Spon so ra mi w ple bi scy cie są tak że:
Ga le ria Kro to szyń ska, Ga bi -Plast,
Las Ka lisz sp. z o. o., W Sta rym Sty -
lu, Agro in te gra cja, Do radz two Rol -
ni cze Łu kasz Zu ziak, Daf -Mal, Soft
Kom pu te ry, Pi ma ro, In ter mar che,
Li dar / Be tar, Fi ne stra i Okno plast,
A -T S.A., Ser wis Sa mo cho do wy Sła -
wo mir Au gu sty niak, Bank Spół -
dziel czy w Kro to szy nie, Cen trum

Spor tu i Re kre acji WOD NIK, Urząd
Miej ski w Kro to szy nie, Urząd Mia -
sta i Gmi ny w Koź mi nie Wlkp.

O na gro dy bę dą mo gli ubie gać się
uczest ni cy, któ rzy od da dzą mi ni mum je -
den głos w do wol nej ka te go rii i wy ślą
na ad res re dak cji (re dak cja@glo kal na.pl)
ma ila z ar gu men ta cją wy bo ru do 16 lu te -
go, do godz. 23.59. W tre ści ma ila na le ży
tak że po dać nu mer te le fo nu, z któ re go
od da no głos.

Re gu la min PLE BI SCY TU i kla sy fi -
ka cję on -li ne znaj dzie cie na stro nie
www.glo kal na.pl.

(AN KA) 

NASZA AKCJA

Ostatnie dni głosowania!

Jak gło so wać?
Wy ślij sms pod nr 72051 (koszt 2,46 zł z VAT) o tre ści SPRT. lub OSB. lub IMP.,
po da jąc nu mer kan dy da ta we dług wzo ru: 
SPRT.16 
OSB.6
IMP.6
Zwiększ licz bę gło sów jed nym sms -em!
Oddaj 3 głosy na swojego faworyta. Wy ślij sms o tej sa mej tre ści na nu -
mer 74567 (koszt 4,92 zł z VAT).
Od daj 15 gło sów! Wy ślij sms o tej sa mej tre ści na nu mer 79567
(koszt 11,07 zł z VAT).

WEJDŹ I GŁOSUJ NA SWOICH FAWORYTÓW!!!!!!
www.glokalna.pl

Głosuj i wygraj nagrodę główną - rower marki SCOTT
o wartości 2459 zł! 
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Groźny wypadek 
Jed na oso ba zo sta ła po szko do wa na
w zde rze niu sa mo cho du oso bo we go
z po jaz dem cię ża ro wym na dro dze
kra jo wej nr 36, w miej sco wo ści Lu -
to gniew. Do wy pad ku do szło 3 lu te -
go wie czo rem.

Na ak cję za dys po no wa no dwa za stę -
py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
w Kro to szy nie oraz je den z Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej w Lu to gnie wie. Na miej -
scu oka za ło się, że sa mo chód oso bo wy
Fiat Se icen to zde rzył się z cię ża rów ką
mar ki Sca nia. Uczest ni cy zda rze nia sa mo -
dziel nie opu ści li po jaz dy. Jed na z osób po -
dró żu ją cych oso bów ką od nio sła ob ra że -
nia. Uszko dzo ne sa mo cho dy blo ko wa ły
je den pas jezd ni, dla te go ruch na dro dze
od by wał się wa ha dło wo. 

Stra ża cy udzie li li po mo cy me dycz nej
po szko do wa ne mu, a na stęp nie za jął się
nim Ze spół Ra tow nic twa Me dycz ne go.

Zde cy do wa no o prze wie zie niu go do szpi -
ta la. Stra ża cy odłą czy li aku mu la tor
w uszko dzo nej oso bów ce, a z jezd ni usu -
nę li ele men ty ka ro se rii sa mo cho do wej.

– Wstęp nie stwier dzo no, że z nie -
usta lo nej jesz cze przy czy ny kie ru ją cy sa -
mo cho dem mar ki Fiat Se icen to miesz ka -
niec Ko by li na ude rzył w tyl ną część po -
jaz du cię ża ro we go mar ki Sca nia. Kie row -
ca fia ta zo stał prze trans por to wa ny
do szpi ta la. Po stę po wa nie w tej spra wie
pro wa dzi KPP Kro to szyn – in for mu je
Piotr Szcze pa niak, ofi cer pra so wy Ko -
men dy Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie.

(NO VUS)

BIBLIOTEKA

Fotografia, rycerze i dinozaury

W ra mach „Fe rii zi mo wych z pa sją”
Kro to szyń ska Bi blio te ka Pu blicz na
zor ga ni zo wa ła ko lej ne cie ka we za ję -
cia. 30 stycz nia od by ły się warsz ta ty
fo to gra ficz ne, a na za jutrz w mu -
zeum mia ło miej sce spo tka nie
na te mat ry ce rzy śre dnio wie cza. 

Warsz ta ty fo to gra fii pro wa dzi ła Kin -
ga No wak -Szy ma now ska ze Stu dia 15
w Kro to szy nie. Dzie ci po zna ły zna cze nie
ta kich słów jak kadr, ob rób ka czy fo to -
mon taż. Na przy kła dzie mo de li uczest ni -
cy za jęć mo gli wy ko nać zdję cia,
a przy oka zji do wie dzie li się, jak od po -
wied nio ska dro wać po stać, a tak że zo ba -
czy li, jak wpły wa roz mo wa z mo de lem
pod czas ro bie nia fo to gra fii. Go to we zdję -
cia pod da no ob rób ce w te le fo nie, ko rzy -
sta jąc z roz ja śnia nia, na kła da nia fil trów
itp. By ło bar dzo we so ło, gdyż dzie ci prze -
bra ły się w róż ne stro je i na wza jem ro bi ły
so bie zdję cia. Po tem tło zmie nio no
na aran ża cję wa len tyn ko wą, a na mo de li
spa da ły płat ki róż. 

W ko lej nej czę ści dzie ci za po zna ły się
z ele men ta mi gra fi ki. Pro wa dzą ca za pro -
po no wa ła za pro jek to wa nie lo go Kro to -
szyń skiej Bi blio te ki Pu blicz nej. Każ dy
mógł stwo rzyć pro jekt na te le fo nie z po mo -
cą apli ka cji do ry so wa nia bądź tra dy cyj nie
na pa pie rze. Po wsta ły pięk ne lo go ty py.

31 stycz nia bi blio te ka zor ga ni zo wa ła
spo tka nie w Mu zeum Re gio nal nym
w Kro to szy nie. Te ma ty kę ry cer ską przy -
bli żył uczest ni kom dy rek tor tej pla ców ki,
Piotr Mi ko łaj czyk. Dzię ki te mu dzie ci po -
sze rzy ły swo ją wie dzę na te mat śre dnio -
wie cza, za po zna ły się z Ko dek sem Ry cer -
skim, stro ja mi dam, zbro ja mi ry ce rzy. Sło -
wem – do wie dzia ły się wszyst kie go na te -
mat kul tu ry ry cer skiej.

Po nad to P. Mi ko łaj czyk w ra mach ak -
cji „Ca ła Pol ska czy ta dzie ciom” prze czy tał
frag ment książ ki o smo kach. Po tem w mu -
zeum szu ka no po two rów sło wiań skich. 

Ko lej nym punk tem dnia by ły za ję cia
w ha li spor to wo -wi do wi sko wej, a do ty -
czy ły pre hi sto rycz ne go świa ta di no zau -
rów. OPRAC. (AN KA)
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Mi nio ne dwa la ta by ły dla fir my
Agro in te gra cja na der pra co wi te. Co -
raz więk sza in ten syw ność dzia łań
przed się bior stwa mo że i po win na
im po no wać. Głów nym ce lem fir my
jest in te gra cja śro do wisk rol ni czych
po przez m. in. za kła da nie i pro wa -
dze nie grup pro du cenc kich. Agro in -
te gra cja re ali zu je ca ły czas in ten -
syw ną eks pan sję na ryn ku, in te gru -
jąc wszyst kich part ne rów na róż nych
po zio mach łań cu cha żyw no ści,
od rol ni ków po cząw szy, po przez pro -
du cen tów żyw no ści, aż po do radz -
two bran żo we. 

W stycz niu w Mi ni ster stwie Rol nic -
twa i Roz wo ju Wsi od był się „Kier masz
roz wią zań in no wa cyj nych w rol nic twie”.
Na to wy da rze nie za pro szo ny zo stał Woj -
ciech Sty bur ski, pre zes Agro in te gra cji, by
za pre zen to wać do ro bek swo jej fir my
w za kre sie stwo rze nia grup pro du cenc -
kich i bar dzo efek tyw nej in te gra cji
na ryn ku rol nym. – Po nad to pre zen to wa -
li śmy in no wa cyj ne roz wią za nia w rol nic -
twie, któ re po wsta ją bez po śred nio na ba -
zie po wo ła nych przez nas grup pro du cen -
tów – in for mu je W. Sty bur ski. – Te roz -
wią za nia in no wa cyj ne to od po wiedź
na pro ble my dzi siej szych rol ni ków – za -
zna cza. 

Jed ną z in no wa cji jest słyn ny już pro -
jekt Fut ter No va 11. Jest to od po wiedź
na brak pa szy ob ję to ścio wej i zwią za ne
z tym pro ble my w za kre sie ogra ni czeń
w pro duk cji mlecz nej i wo ło wej. Ów pro -
jekt zo stał re ko men do wa ny i do fi nan so -
wa ny przez Agen cję Re struk tu ry za cji
i Mo der ni za cji Rol nic twa i jest w czo łów -
ce pro jek tów in no wa cyj nych w ran kin gu
sie ci SIR (sieć na rzecz in no wa cji rol -
nej). – Spo tka li śmy się w mi ni ster stwie
rol nic twa z przed sta wi cie la mi wszyst -
kich in sty tu tów bran żo wych i uczel ni
oraz ośrod ków do radz twa, dzia ła ją cych
w ob sza rze pol skie go rol nic twa. Na ba zie
tych roz mów do szło już mię dzy na mi
do po łą czeń sie cio wych, w re zul ta cie cze -

go or ga ni zo wa ne są kon fe ren cje, na któ -
rych in spi ru je my po ten cjal nych człon -
ków i in nych part ne rów do in te gra cji
i współ two rze nia pro jek tów in no wa cyj -
nych – ob ja śnia W. Sty bur ski.

Nie daw no od by ły się kon fe ren cje
w Lu bu skim Ośrod ku Do radz twa Rol ni -
cze go w Kal sku oraz w Dol no ślą skim
Ośrod ku Do radz twa Rol ni cze go we Wro -
cła wiu, a tak że mi tyng trzech kon fe ren cji
w po wie cie kro to szyń skim, or ga ni zo wa ny
przez Pol ską Fe de ra cję Ho dow ców By dła
i Pro du cen tów Mle ka, ko ło Kro to szyn.
Efek tem tych spo tkań jest two rze nie no -
wych grup pro du cenc kich. 

Po nad to Ko mi sja Eu ro pej ska (DGA -
gri), pro pa gu jąc in no wa cyj ne po dej ście
do rol nic twa, za pro si ła Agro in te gra cję
na kon fe ren cje – w Gra bo wie nad Pro sną
oraz w Kra ko wie. W Gra bo wie fir mę re -
pre zen to wa ła Ka ta rzy na Cie ślar czyk, dy -
rek tor biu ra. Opo wie dzia ła tam o do -
świad cze niach zwią za nych z re ali za cją in -
no wa cyj ne go pro jek tu, któ re go li de rem
by ła Agro in te gra cja – „Opty ma li za cja
pro duk cji by dła opa so we go przy uży ciu
in no wa cyj nej mie szan ki mię dzy plo no wej
Fut ter No va 11”. 

Z ko lei w Kra ko wie W. Sty bur ski
miał moż li wość za pre zen to wa nia sku -
tecz nych na rzę dzi two rze nia grup pro du -
cenc kich i omó wie nia współ pra cy mię -

dzy ni mi na ba zie do świad czeń swo jej fir -
my. – Po nad to za pre zen to wa łem ko lej ne
in no wa cyj ne roz wią za nia, któ re obec nie
fir ma wdra ża i te stu je w gru pach pro du -
cen tów rol nych. Te na sze roz wią za nia in -
no wa cyj ne uzy ska ły naj wyż sze re ko men -
da cje eks per tów bran żo wych z in sty tu -

tów i uczel ni – przy zna je pre zes Agro in -
te gra cji.

Obec nie Agro in te gra cja two rzy kon -
sor cja do in no wa cyj nych pro jek tów. Po -
wsta ją one w for mie grup EPI (gru py in -
no wa cyj ne na rzecz in no wa cji). – Re ali -
zu je my sie dem no wych pro jek tów, któ -
rych ce lem jest pro duk cja żyw no ści naj -
wyż szej ja ko ści, ochro na śro do wi ska, roz -
wój ob sza rów wiej skich, skró ce nie łań cu -

cha do staw żyw no ści i po pra wa efek tyw -
no ści pro duk cji i ren tow no ści pol skich
ro dzin nych go spo darstw – mó wi Ka ta -
rzy na Cie ślar czyk, dy rek tor biu ra Agro in -
te gra cji.

Dzia łal ność fir my po le ga rów nież
na pro mo wa niu żyw no ści naj wyż szej ja -
ko ści. – Cho dzi o to, by do trzeć bez po -
śred nio do kon su men tów i skró cić łań -
cuch do staw żyw no ści, eli mi nu jąc zbęd -
nych po śred ni ków i spe ku lan tów – pod -
kre śla W. Sty bur ski. – W tym ce lu wspól -
nie z Lo kal ną Gru pą Dzia ła nia „Go ścin na
Wiel ko pol ska” re ali zu je my cie ka wy pro -
jekt. W je go ra mach or ga ni zu je my warsz -
ta ty i kon fe ren cje, na któ rych po ka zu je -
my do bre prak ty ki, czy li łą cze nie go spo -
darstw rol nych (człon ków grup pro du -
cenc kich Agro in te gra cji, któ re wdro ży ły
do bro wol ne sys te my ja ko ści) z za kła da mi
prze twór czy mi oraz fir ma mi z bran ży ga -
stro no micz nej – tłu ma czy pre zes.

Efek tem ta kich dzia łań jest wy ło nie -
nie z ob sza ru 12 gmin, któ re wcho dzą

w skład wspo mnia nej LGD, 12 part ne -
rów, czy li firm z bran ży re stau ra tor -
skiej. – Że by pod nieść pre stiż na sze go
przed się wzię cia we spół z am ba sa do rem
ku li nar nym Agro in te gra cji, czy li mi -
strzem kuch ni – To ma szem Pta kiem,
wy kre owa li śmy tra dy cyj ną po tra wę, któ -
ra bę dzie pro duk tem re gio nal nym „Go -
ścin nej Wiel ko pol ski” – oznaj mia Ma rze -
na Do la ta z Agro in te gra cji. – Pro dukt ów

po ja wi się w me nu wszyst kich na szych
part ne rów z bran ży re stau ra tor skiej. Bę -
dzie to szar pa ny kark wie przo wy, któ ry
jest re ko men do wa ny do dzie dzic twa ku -
li nar ne go Wiel ko pol ski – do po wia da.
War to ścią do da ną ta kie go dzia ła nia jest
fakt, iż „au to ra mi” tej po tra wy bę dą nie ja -
ko rol ni cy Agro in te gra cji. 

War to do dać, iż fir ma zor ga ni zo wa ła
tak że kon fe ren cję na te mat pro ble mów
pro du cen tów trzo dy chlew nej, wy ni ka ją -
cych z roz prze strze nia ją cej się cho ro by
ASF. Wzię li w niej udział m. in. za stęp ca
głów ne go le ka rza we te ry na rii oraz przed -
sta wi cie le Związ ku Pol skie Mię so. Przy -
by ło po nad 100 ho dow ców. Przed sta wio -
no za sa dy funk cjo no wa nia go spo darstw
rol nych, zaj mu ją cych się pro duk cją trzo -
dy chlew nej, w stre fach ob ję tych ogra ni -
cze nia mi w związ ku z wy stę po wa niem
ASF. Po kło siem te go spo tka nia jest dal sze
uczest nic two Agro in te gra cji i pre ze sa Sty -
bur skie go w dzia ła niach Kra jo we go Ze -
spo łu Ogra ni cze nia Skut ków ASF,
w skład któ re go wcho dzą naj wyż si urzęd -
ni cy pań stwo wi oraz naj więk si pro du cen -
ci i prze twór cy wie przo wi ny w Pol sce. 

Po nad to 7 lu te go fir mę Agro in te gra -
cja od wie dzi ła de le ga cja człon ków mle -
czar ni PIE NO GE LE z Li twy, na cze le
z prof. Ja nem Žuko vski sem. W trak cie
wi zy ty uda no się do la bo ra to rium PFH -
BiPM, od dział Ko bier no, oraz po dzi wia -
no w te re nie mie szan kę mię dzy plo no wą
Fut ter No va 11. Owo cem tych spo tkań
jest ko ope ra cja z li tew ski mi rol ni ka mi
oraz przed się bior stwa mi.

– War to z na mi współ pra co wać, bo
ma my już sil ną po zy cję ryn ko wą, a co
za tym idzie – uzy sku je my lep sze wa run -
ki sprze da ży, a tak że za ku pu środ ków
do pro duk cji rol nej oraz do stęp do naj -
now szych roz wią zań i tren dów w bran ży
rol ni czej – prze ko nu je W. Sty bur ski. Fir -
ma już te raz przy go to wu je się też do Dni
Po la Agro in no wa cje 2020, któ re za pla no -
wa no na 2 ma ju. O szcze gó łach te go wy -
da rze nia bę dzie my in for mo wać wkrót ce. 

AN DRZEJ KA MIŃ SKI

„Bez piecz ny prze jazd. Szla ban na ry -
zy ko!” to ha sło ko lej nej ak cji o cha -
rak te rze in for ma cyj no -pro fi lak tycz -
nym, re ali zo wa nej przez kro to szyń -
skich po li cjan tów wspól nie z PKP
Pol skie Li nie Ko le jo we S.A. Funk cjo -
na riu sze in for mo wa li kie row ców
o za gro że niach i kon se kwen cjach
wy ni ka ją cych z na ru sza nia prze pi -
sów dro go wych w re jo nie prze jaz -
dów ko le jo wych.

Akcję z udzia łem kro to szyń skich po -

li cjan tów oraz sek cji eks plo ata cji z Za kła -
du Li nii Ko le jo wych w Ostro wie Wlkp.
zor ga ni zo wa no 5 lu te go na prze jaz dach
ko le jo wych w Go rzu pi, Ko na rze wie
i w Kro to szy nie na ul. Wiej skiej. Kie row -
com, mo to ro we rzy stom oraz ro we rzy -
stom roz da wa no ulot ki oraz ga dże ty zwią -
za ne z kam pa nią „Bez piecz ny prze jazd...”. 

Po ciąg to ma sa rzę du kil ku set ton,
a je go dro ga ha mo wa nia na wet przy nie -
wiel kich pręd ko ściach jest kil ku na sto -
krot nie dłuż sza niż zwy kłe go po jaz du.
Wy pad ki na to rach są przede wszyst kim

skut kiem nie wła ści we go za cho wa nia się
kie ru ją cych po jaz da mi. Wie lu moż na by -
ło by unik nąć, gdy by gó rę wzię ły roz wa ga
i wy obraź nia. 

To już ko lej na ak cja w re jo nie prze -
jaz dów ko le jo wo -dro go wych. Dla te go
kie ru ją cy, któ rzy stwo rzy li za gro że nie
dla sie bie i in nych uczest ni ków ru chu

dro go we go, na ru sza jąc prze pi sy usta wy,
tym ra zem mu sie li po nieść te go kon se -
kwen cje. 

Po li cjan ci skon tro lo wa li 35 po jaz dów
i wy le gi ty mo wa li 42 oso by. Ujaw ni li 29
wy kro czeń – w czte rech przy pad kach za -
sto so wa li po ucze nie, a 25 kie row ców uka -
ra nych zo sta ło man da ta mi. Ża den kie ru -
ją cy nie po ru szał się po jaz dem pod wpły -
wem al ko ho lu. Naj czę ściej po peł nia ny mi
wy kro cze nia mi w re jo nach prze jaz dów
ko le jo wych jest nie sto so wa nie się do zna -
ku STOP oraz na ru sze nie za ka zu wjeż -
dża nia na prze jazd ko le jo wy, je śli opusz -
cza nie za pór jest roz po czę te lub pod no -
sze nie nie zo sta ło za koń czo ne.

(NO VUS)

11Na Bieżąco

 
 

 

POLECAMY

Agrointegracja – innowacyjne podejście do rolnictwa   

BEZPIECZEŃSTWO

Posypały się mandaty

Goście z Litwy z wizytą w Agrointegracji. FOT. KATARZYNA CIEŚLARCZYK

Wojciech Styburski na konferencji w Krotoszynie. FOT. RYSZARD LESIAKOWSKI
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Spe cjal ny wóz stra żac ki mar ki Ka -
maz, wart 760 ty się cy zło tych, tra fił
do jed nost ki OSP w Koź mi nie Wlkp.
Z tej oka zji 24 stycz nia wo kół miej -
sco wej re mi zy ze bra li się człon ko wie
jed nost ki oraz in ni miesz kań cy, by
hucz nie „przy wi tać” no wy po jazd. By -
ły fla ry dym ne, sztucz ne ognie,
szam pan i ogrom na ra dość.

Przed sta wi cie le OSP wcze śnie ra no
wy je cha li do sie dzi by fir my Bo car – pro -
du cen ta za bu do wy wo zów stra żac -
kich – by ode brać po jazd. Au to zo sta ło
osta tecz nie prze te sto wa ne i wy ru szy ło
w dro gę do Koź mi na Wlkp. Kil ka mi nut
po go dzi nie 20.00 no wy sa mo chód,
w asy ście rac świetl nych, dźwię ku sy re ny
oraz in nych sa mo cho dów stra żac kich
z te re nu gmi ny Koź min Wlkp., wje chał
na uli cę Flo riań ską. Przy re mi zie mel du -
nek o przy jeź dzie no we go sa mo cho du ra -
tow ni czo -ga śni cze go bur mi strzo wi Ma -
cie jo wi Brat bor skie mu zło żył na czel nik
OSP, dh Ma riusz Błasz czyk. Na stęp nie sa -
mo chód prze je chał na plac przy Koź miń -
skim Ośrod ku Kul tu ry, gdzie za pre zen to -
wa no go wszyst kim za in te re so wa nym. 

No wy po jazd kosz to wał 760 ty się cy
zło tych. 200 ty się cy prze zna czo no z bu -
dże tu gmi ny Koź min Wlkp., ko lej ne 380

ty się cy sta no wi ło do ta cję z Wo je wódz kie -
go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej w Po zna niu, a 180 ty się -
cy po cho dzi ło z Kra jo we go Sys te mu Ra -
tow ni czo -Ga śni cze go.

Śred ni sa mo chód ra tow ni czo -ga śni -
czy na te re no wym pod wo ziu mar ki Ka -
maz w wer sji 4×4 i mo cy 290 KM wy po -
sa żo ny jest m. in. w 6-oso bo wą ze spo lo ną
ka bi nę bry ga do wą, no wo cze sne pom py,
spe cjal ne schow ki i oświe tle nie. Na po kła -
dzie sa mo cho du dzia ła ją m. in. zbior nik
wo dy o po jem no ści 3,5 ty sią ca li trów,
zbior nik środ ka pia no twór cze go o po jem -
no ści 400 li trów, dwu za kre so wa au to -
pom pa za bez pie czo na przed dzia ła niem
mro zu, dział ko wod no -pia no we oraz li nie

szyb kie go na tar cia. Tyl na od chy la na bel ka
prze ciw na jaz do wa po opusz cze niu słu ży
ja ko po dest uła twia ją cy do stęp do tyl ne go
prze dzia łu au to pom py.

Sa mo chód, któ ry do tych czas słu żył
koź miń skim stra ża kom, ma już 15 lat.
Jed nost ka OSP funk cjo nu je w Kra jo wym
Sys te mie Ra tow ni czo -Ga śni czym i czę sto
wy jeż dża do ak cji ra tu ją cych ży cie i mie -
nie miesz kań ców po wia tu kro to szyń skie -
go. Wio sną 2019 ro ku OSP Koź min
Wlkp. wy stą pi ła z wnio skiem do ko men -
dan ta głów ne go o za kup śred nie go sa mo -
cho du ra tow ni czo -ga śni cze go dla jed nost -
ki. 24 stycz nia sta ra nia koź miń skich stra -
ża ków zna la zły swój fi nał.

OPRAC. (NO VUS)

Stu dio Pio sen ki Me tro po szu ku je
tre ne ra wo kal ne go, któ ry po pro wa -
dzi gru po we za ję cia w ta kiej pla ców -
ce w Kro to szy nie pod okiem Ja nu sza
Jó ze fo wi cza oraz Ja nu sza Sto kło sy.
Od kan dy da ta ocze ku je się wy kształ -
ce nia mu zycz ne go oraz za mi ło wa -
nia do pra cy z utwo ra mi mu si ca lo -
wy mi.

Ja nusz Jó ze fo wicz oraz Ja nusz Sto -
kło sa, ja ko za ło ży cie le i głów ni bo ha te ro -
wie Te atru Buf fo w War sza wie, otwo rzy li
w naj więk szych mia stach w Pol sce pla -
ców ki Stu dio Pio sen ki Me tro. Naj bliż sza
po wsta ła w Ka li szu, a pie czę nad nią spra -
wu je Na ta lia Szy mań ska, dy rek tor Szko ły
Mu zycz nej Ta lent Stu dio. 

Z po mo cą Ada ma Wa sie li – dy rek to -
ra Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry w Wy soc -
ku Wiel kim – N. Szy mań ska uru cho mi ła
pla ców kę w Ostro wie Wlkp. Na stęp nym
miej scem, w któ rym chcia ła by dać szan sę
naj lep szym wo ka li stom, jest wła śnie Kro -
to szyn, jej ro dzin ne mia sto. Je dy ny pro -
blem to zna le zie nie od po wied niej oso by,

któ ra mo gła by po pro wa dzić za ję cia. Za in -
te re so wa ne współ pra cą oso by, tj. tre ne rzy
wo kal ni, pro szo ne są o kon takt te le fo nicz -
ny – 695 982 429. Or ga ni za to rzy pro szą
tak że o kon takt wła ści cie li po miesz czeń
do wy na ję cia, któ re mo gły by się stać sie -
dzi bą Stu dia Pio sen ki Me tro. 

Stu dio Pio sen ki Me tro to szko ła wo -
kal na, któ ra opie ra się na utwo rach mu si -
ca lo wych, skom po no wa nych przez Ja nu -
sza Sto kło sę. Dwa ra zy w ro ku naj lep si
wo ka li ści każ dej pla ców ki wraz ze swo im
tre ne rem wo kal nym spo ty ka ją się w Te -
atrze w Buf fo, gdzie pre zen tu ją swo je
umie jęt no ści. To mo ment, kie dy mo gą
po ka zać się przed Ja nu szem Jó ze fo wi -
czem i Ja nu szem Sto kło są. A naj lep sze pe -
reł ki ma ją szan se na ka rie rę w te atrze!

Za ję cia w Stu diu Pio sen ki Me tro pro -
wa dzo ne są dwa ra zy w ty go dniu, w gru -
pach 4-6-oso bo wych. Przez ca ły rok,
prócz przy go to wań do prze glą dów or ga ni -
zo wa nych przez pa nów Ja nu szów, wo ka li -
ści stu dia bę dą mo gli po ka zać się na licz -
nych kon cer tach w Kro to szy nie.

(AN KA)

To i Owo12 WTOREK, 11 lutego 2020

F
O

T.
 d

h
 S

zy
m

o
n
 S

ik
o
ra

 (
O

S
P

 K
o
źm

in
 W

lk
p
.)

ŚPIEW

Studio Piosenki Metro w Krotoszynie?

KOŹMIN WLKP.

Nowy samochód dla strażaków
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Do tre nin gów po zi mo wej prze rwie
wró ci ły dru ży ny pił kar skie z po wia tu
kro to szyń skie go. Za wod ni cy Astry
Kro to szyn, Pia sta Ko by lin i Bia łe go
Or ła Koź min Wlkp. cięż ko pra cu ją,
aby jak naj le piej przy go to wać się
do run dy wio sen nej se zo -
nu 2019/2020. 

Do tych cza so wy szko le nio wiec Pia -
sta – Ka mil Pi lar ski, któ ry współ pra co wał
z dru ży ną po przej ściu z Pia sta Żmi gród
w run dzie je sien nej, za si lił sztab szko le nio -
wy Ra wii Ra wicz. Je go miej sce w Ko by li -
nie zaj mie do brze zna ny Ja ro sław Plo ta. 

Na ra zie ze spół Pia sta ro ze grał dwa
spo tka nia spa rin go we. 25 stycz nia ko by li -
nia nie zre mi so wa li z Bia łym Or łem Koź -
min Wlkp. 4: 4. Go le dla Pia sta strze li li Ja -
kub Szy ma now ski (dwa), Ma te usz Oli kie -
wicz i Adam Ku rza wa. Dla Or łów tra fia li
Woj ciech Ka miń ski, Fi lip Oleś ków i Ka -
mil Rój oraz te sto wa ny wów czas gracz. Ty -
dzień póź niej te am z Ko by li na roz gro -
mił 10: 0 Pia sta Po niec. Do siat ki tra fia li
Ja kub Smek ta ła (trzy ra zy), M. Oli kie -
wicz, Ma te usz Wa cho wiak i Pa tryk Wciór -
ka (po dwa ra zy) oraz Eryk Ję drze jak. 

W dru ży nie Astry Kro to szyn szy ku ją
się je dy nie drob ne, wręcz ko sme tycz ne
zmia ny. Ja kub Błasz czyk, wy cho wa nek
Ostro vii 1909 Ostrów Wlkp., któ ry za si lił
sze re gi Astry je sie nią, opusz cza nasz klub.
Mię dzy słup ki wra ca bram karz Bar tosz
Ja rysz. W pierw szym me czu kon tro l nym
kro to szy nia nie zre mi so wa li z Ostro -
vią 1909 Ostrów Wlkp. 1: 1, a zdo byw cą
bram ki był Da riusz Rey er. Z ko lei z Bia -
łym Or łem Koź min Wlkp. Astra zre mi so -
wa ła 2: 2. Oba go le dla kro to szy nian strze -
lił Adam Sta szew ski, a dla ry wa li tra fiał
Oskar Ma cie jew ski. 

– Pro wa dzi my roz mo wy z jed nym
za wod ni kiem, ale pó ki co nie chcę zdra -
dzać szcze gó łów. Je śli wszyst ko pój dzie
do brze, bę dzie on wzmoc nie niem na szej
dru ży ny. Chce my w nad cho dzą cej run -
dzie po ka zać się z jak naj lep szej stro ny
i spró bo wać za wal czyć o po dium w ta be -
li – po wie dział Ma riusz Ra taj czak, pre zes
Astry.

Je śli cho dzi o Bia łe go Or ła Koź min
Wlkp., to z funk cji dru gie go tre ne ra dru -
ży ny zre zy gno wał Adam Ku zia, po sta na -
wia jąc cał ko wi cie sku pić się na szko le niu
mło dzie ży. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Przygotowania 
do wiosennych rozgrywek

Na po cząt ku lu te go od by ła się XXIV
edy cja Tur nie ju Te ni sa Sto ło we go
o Pu char LZS Bły ska wi ca Bo ża cin. Ry -
wa li zo wa no w czte rech ka te go riach.

W ka te go rii se nio rek trium fo wa ła
Aga ta Szczot ka (No wa Wieś), a dru ga by ła
Ma ria Czu bak (Ko bier no). Wśród ża ków
naj lep szy był Fi lip Ber nat (Bo ża cin),
a za nim upla so wa li się Piotr Ko wal czyk
(Bo ża cin) i Alek san dra Kon ra dy (Bo ża cin).

W roz gryw kach se nio rów zwy cię żył
Ma te usz Szym czak (Bo ża cin), wy prze -
dza jąc Ja nu sza Ma jew skie go (Bo ża cin)
i Ada ma Ko pyt ka (Sie radz). Z ko lei naj -
lep szym we te ra nem oka zał się Ma rek Sój -
ka (Go rzu pia), a ko lej ne lo ka ty za ję li Pa -
weł Ro bak (Bo ża cin) i Wi told Ma jew ski
(Bo ża cin).

Ro ze gra no tak że tur niej gry po dwój -
nej o VI Pu char Fir my Wit -Pasz z Kro to -
szy na. Pierw sze miej sce za jął bo ża ciń ski

du et Ma te usz Szym czak / Ja nusz Ma jew -
ski, na dru giej po zy cji zna leź li się Bar tosz
Żak i Ra fał Skup nie wicz (Koź min
Wlkp.), a na trze ciej Adam Ko py tek i Da -
mian Ja niak (Sie radz) oraz Pa weł Ro bak
i Wi told Ma jew ski (Bo ża cin). 

Łącz nie w za wo dach wzię ło
udział 38 te ni si stów z 14 miej sco wo ści.
Pu cha ry i na gro dy sfi nan so wa ne by ły ze
środ ków fun duszu so łec kie go, sta ro sty
kro to szyń skie go, gmi ny Kro to szyn oraz
pry wat nych spon so rów. (AN KA)

TENIS STOŁOWY

Tradycyjny turniej w Bożacinie

W stycz niu w Kra ko wie ro ze gra -
no V i VI tur nie je Grand Prix POD.
W za wo dach nie za bra kło przed sta -
wi cie li Sto wa rzy sze nia Kro to szyń ska
Li ga Dar ta. 

Pierw sze go dnia w ra mach roz grzew -
ki przed głów ny mi za wo da mi zor ga ni zo -

wa no tur niej de blo wy. W roz gryw kach
męż czyzn do ry wa li za cji sta nę ło 128 par.
Ma ciej Wiesz cze czyń ski i Grze gorz Mi ze -
ra z SKLD zo sta li skla sy fi ko wa ni na po zy -
cjach 33-64. Z ko lei w gru pie 16 du etów
ko bie cych An na Ko wal czyk wraz z Ani tą
Kry sic ką upla so wa ły się na miej scach 5-8. 

Do zma gań w 5. tur nie ju Grand Prix

POD przy stą pi ło 256 za wod ni ków i 48
za wod ni czek. W tym gro nie zna leź li się
kro to szyń scy dar te rzy: A. Ko wal czyk, A.
Kry sic ka, M. Wiesz cze czyń ski, G. Mi ze ra,
Prze my sław Paw lic ki i Prze my sław Sa wic -
ki. Fa zę gru po wą prze brnę li A. Ko wal -
czyk i M. Wiesz cze czyń ski, ale póź niej
mu sie li uznać wyż szość swo ich prze ciw -
ni ków. Po zo sta li na si gra cze za koń czy li ry -
wa li za cję na roz gryw kach gru po wych. 

W nie dziel nym 6. Grand Prix POD
bli sko wyj ścia z grup by li Ma ciej Wiesz -
cze czyń ski i Grze gorz Mi ze ra, ale w de cy -
du ją cych po je dyn kach nie spro sta li ry wa -
lom. Fa zy gru po wej nie prze szli tak że P.
Paw lic ki, P. Sa wic ki i A. Kry sic ka. Świet -
nie na to miast po ra dzi ła so bie A. Ko wal -
czyk, któ ra za ję ła trze cie miej sce!

– Ser decz nie dzię ku je my na szym
spon so rom, dzię ki któ rym mo gli śmy po -
je chać do Kra ko wa, a są ni mi Urząd Miej -
ski w Kro to szy nie, Vic tus Ko bier no,
Fach -Stol, Daf -Mal, In ter mar che Kro to -
szyn – po wie dział P. Paw lic ki, pre zes Sto -
wa rzy sze nia Kro to szyń ska Li ga Dar ta. 

(LE NA)
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Nasi walczyli w Krakowie
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