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30 czerw ca po po łu dniu na uli cy
Wiej skiej w Kro to szy nie sa mo chód
do staw czy ude rzył w płot ogro dze -
nio wy jed nej z po se sji. Po szko do wa -
ny kie row ca zo stał prze wie zio ny
do szpi ta la.

Na miej sce zda rze nia skie ro wa no
dwa za stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga -
śni czej w Kro to szy nie, stra ża ków z miej -
sco wej jed nost ki OSP, po go to wie ra tun ko -
we i po li cję. Jak się oka za ło, sa mo chód do -
staw czy mar ki Mer ce des Sprin ter zje chał
z dro gi i ude rzył w płot ogro dze nio wy.
W po jeź dzie znaj do wał się męż czy zna,
któ ry wy ma gał po mo cy me dycz nej. 

– Na szczę ście nie wiel ka de for ma cja
po jaz du umoż li wi ła szyb kie do tar cie
do po szko do wa ne go, bez uży cia na rzę dzi
hy drau licz nych. Uszko dzo ny sa mo chód
blo ko wał czę ścio wo dro gę – in for mu je st.
asp. Ma te usz Dy mar ski z KP PSP w Kro -

to szy nie. Po za bez pie cze niu te re nu stra -
ża cy do ko na li oce ny sta nu uczest ni ka wy -
pad ku. Męż czyź nie udzie lo no kwa li fi ko -
wa nej pierw szej po mo cy, po le ga ją cej
na sta bi li za cji od cin ka szyj ne go krę go słu -
pa za po mo cą koł nie rza or to pe dycz ne go
oraz wspar ciu psy chicz nym. 

Po przy by ciu Ze spo łu Ra tow nic twa
Me dycz ne go kie row cę ewa ku owa no z po -
jaz du na no szach ty pu de ska i umiesz czo -

no w ka ret ce po go to wia. Na stęp nie zo stał
prze trans por to wa ny do Szpi tal ne go Od -
dzia łu Ra tun ko we go. 

Stra ża cy usu nę li z jezd ni ele men ty ka -
ro se rii oraz pły ny eks plo ata cyj ne. Po nad to
z chod ni ka usu nię to drob ne ele men ty
ogro dze nio we, stwa rza ją ce za gro że nie dla
pie szych. Ruch dro go wy w trak cie dzia łań
służb ra tow ni czych za bez pie cza li funk cjo -
na riu sze po li cji. (AN KA)

WYPADEK

Samochodem dostawczym w płot

24 czerw ca wy cho waw cy Huf ca Pra -
cy 15-2 w Kro to szy nie zor ga ni zo wa li
spo tka nie Klu bu Ab sol wen ta.

Uczest ni cy wy peł ni li an kie ty kon tak -
to we i po dzie li li się swo imi pla na mi
na przy szłość. 

Ucznio wie szko ły pod sta wo wej pla -
nu ją kon ty nu ację kształ ce nia w szko łach
po nad pod sta wo wych. Nie któ rzy ab sol -
wen ci bran żo wych szkół bę dą od by wać
na ukę za ocz nie. Ze bra ni zo sta li po pro -
sze ni o włą cze nie się w akcję re kru ta cyj -
ną huf ca, a w szcze gól no ści kol por taż
ulo tek i ak tyw ną dzia łal ność pro mo cyj -
ną na Fa ce bo oku.

Pod su mo wa nie mi nio nych lat na uki,
współ za wod nic twa i ak tyw no ści w ra -
mach Ochot ni czych Huf ców Pra cy od by -
ło się w mi łych oko licz no ściach przy wło -
skim po czę stun ku w kro to szyń skiej piz -
ze rii. 

OPRAC. (AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Spotkanie absolwentów
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Dru gie go dnia lip ca na świat przy -
szedł Mar ce lek (3475 g/ 55 cm), syn
Na ta lii i Ma cie ja Czu ba ków, któ rzy są
na szy mi re dak cyj ny mi Przy ja ciół mi,
a ich fir ma Kro to -Bud -Mal jest Człon -
kiem Klu bu GLK. Szczę śli wym Ro dzi -
com skła da my ser decz ne gra tu la cje, ży -
cząc Ma lu cho wi wszel kiej po myśl no ści
i wie le zdro wia.

(GLK)
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Za na mi pierw sza od sło na wy bo rów
pre zy denc kich. Zwy cię żył obec nie
urzę du ją cy pre zy dent An drzej Du da,
wy prze da jąc o 13% Ra fa ła Trza -
skow skie go. To oni po wal czą w dru -
giej tu rze, któ ra od bę dzie się 12 lip -
ca. Rów nież w na szym po wie cie naj -
wię cej gło sów od da no na A. Du dę. 

Jak po da ła Pań stwo wa Ko mi sja Wy -
bor cza, po pod li cze niu gło sów we wszyst -
kich okrę gach oka zu je się, że fre kwen cja
wy nio sła 64,51%. Je śli zaś cho dzi o wy ni -
ki gło so wa nia, to w kra ju przed sta wia ją się
na stę pu ją co: An drzej Du da – 43,50%,
Ra fał Trza skow ski – 30,46%, Szy mon
Ho łow nia – 13,87%, Krzysz tof Bo -
sak – 6,78%, Wła dy sław Ko si niak -Ka -
mysz – 2,36%, Ro bert Bie droń – 2,22%,

Sta ni sław Żół tek – 0,23%, Ma rek Ja ku -
biak – 0,17%, Pa weł Ta naj no – 0,14%,
Wal de mar Wit kow ski – 0,14%, Mi ro sław
Pio trow ski – 0,11%.

Dru ga tu ra wy bo rów, pod czas któ rej
wy bie rze my no we go pre zy den ta Pol ski,
od bę dzie się 12 lip ca. Zmie rzą się

w niej – co nie jest nie spo dzian ką – An -
drzej Du da oraz Ra fał Trza skow ski.

W po wie cie kro to szyń skim za obec -
nym pre zy den tem opo wie dzia ło
się 48,05% gło su ją cych. Ra fał Trza skow -
ski uzy skał na to miast 24,67% gło sów.
Na Szy mo na Ho łow nię za gło so wa -
ło 14,70% wy bor ców, a na Krzysz to fa Bo -
sa ka – 6,61%. Dzi wić mo że sła by wy nik
kan dy da ta PSL -u na na szym te re nie.
Wszak ta par tia ma u nas wie lu zwo len ni -
ków. Tak więc Wła dy sław Ko si niak -Ka -
mysz zdo był tyl ko 3,59% gło sów. Wy nik
Ro ber ta Bie dro nia w na szym po wie cie
to 1,63%. Po zo sta li kan dy da ci nie prze -
kro czy li re zul ta tu 0,3%, W ram ce pre zen -
tu je my wy ni ki wy bo rów w po szcze gól -
nych gmi nach.

(MIK)

WYBORY

Andrzej Duda wygrał także 
w powiecie krotoszyńskim 

30 czerw ca w Sul mie rzy cach od by ła
się se sja ab so lu to ryj na. Ra da Miej -
ska po zy tyw nie oce ni ła wy ko na nie
ze szło rocz ne go bu dże tu przez bur -
mi strza Da riu sza Dę bic kie go. 

Wcze śniej Re gio nal na Izba Ob ra -
chun ko wa po zy tyw nie za opi nio wa ła
spra woz da nie z wy ko na nia bu dże tu mia -

sta za 2019 rok. Z wnio skiem o udzie le -
nie ab so lu to rium bur mi strzo wi zwró ci ła
się do ra dy Ko mi sja Re wi zyj na, któ ra, za -
po znaw szy się z uchwa lą RIO w Po zna -
niu, tak że po zy tyw nie za opi nio wa ła spra -
woz da nie z wy ko na nia bu dże tu. Tym sa -
mym sul mie rzyc cy rad ni udzie li li bur mi -
strzo wi Dę bic kie mu ab so lu to rium za mi -
nio ny rok. OPRAC. (AN KA)

SULMIERZYCE

Absolutorium dla burmistrza
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Gmina Krotoszyn
Andrzej Duda - 44,29%
Rafał Trzaskowski – 27,71%
Szymon Hołownia - 15,39%
Krzysztof Bosak - 6,69%
Władysław Kosiniak-Kamysz – 3,32%
Robert Biedroń – 1,86%
Stanisław Żółtek - 0,26%
Paweł Tanajno - 0,16%
Marek Jakubiak - 0,12%
Waldemar Witkowski - 0,12%
Mirosław Piotrowski - 0,08%

Gmina Koźmin Wlkp.
Andrzej Duda - 49,41%
Rafał Trzaskowski – 24,95%
Szymon Hołownia - 13,52%
Krzysztof Bosak - 6,21%
Władysław Kosiniak-Kamysz – 4,05%
Robert Biedroń – 1,04%
Stanisław Żółtek – 0,23%
Marek Jakubiak – 0,20%
Mirosław Piotrowski - 0,17%
Paweł Tanajno - 0,15%
Waldemar Witkowski - 0,08%

Gmina Kobylin
Andrzej Duda - 54,82%
Rafał Trzaskowski – 19,56%
Szymon Hołownia - 13,42%
Krzysztof Bosak - 6,06%
Władysław Kosiniak-Kamysz – 4,06%
Robert Biedroń – 1,49%
Paweł Tanajno - 0,21%
Stanisław Żółtek – 0,19%
Waldemar Witkowski - 0,11%
Marek Jakubiak – 0,05%
Mirosław Piotrowski - 0,03%

Gmina Zduny
Andrzej Duda - 47,69%
Rafał Trzaskowski – 23,74%
Szymon Hołownia - 15,94%
Krzysztof Bosak - 7,04%
Władysław Kosiniak-Kamysz – 2,71%
Robert Biedroń – 1,83%
Stanisław Żółtek – 0,29%
Waldemar Witkowski - 0,27%
Paweł Tanajno - 0,24%
Mirosław Piotrowski - 0,21%
Marek Jakubiak – 0,06%

Gmina Rozdrażew
Andrzej Duda – 62,39%
Rafał Trzaskowski – 12,08%
Szymon Hołownia - 11,47%
Krzysztof Bosak - 7,07%
Władysław Kosiniak-Kamysz – 5,06%
Robert Biedroń – 1,36%
Waldemar Witkowski - 0,16%
Mirosław Piotrowski - 0,12%
Marek Jakubiak – 0,12%
Paweł Tanajno - 0,08%
Stanisław Żółtek – 0,08%

Miasto Sulmierzyce
Andrzej Duda – 52,11%
Rafał Trzaskowski – 18,99%
Szymon Hołownia - 16,33%
Krzysztof Bosak – 7,02%
Władysław Kosiniak-Kamysz – 3,70%
Robert Biedroń – 1,40%
Waldemar Witkowski - 0,30%
Mirosław Piotrowski - 0,07%
Marek Jakubiak – 0,07%
Paweł Tanajno - 0,00%
Stanisław Żółtek – 0,00%

W na szym po wie cie sy tu acja epi de -
micz na jest usta bi li zo wa na. W cią gu
ostat nich dwóch ty go dni od no to wa -
no tyl ko dwa no we za cho ro wa nia.
Ży cie wró ci ło do nor my i zda je się, że
już przy wy kli śmy do te go, iż mu si my
na co dzień za cho wy wać środ ki
ostroż no ści. 

Wszyst ko (urzę dy, skle py, fir my, in -
sty tu cje, obiek ty re kre acyj ne itd.) w mia -
rę nor mal nie funk cjo nu je. Rzecz ja sna, re -
żim sa ni tar ny wciąż obo wią zu je i każ -
dy – dla wła sne go i in nych bez pie czeń -
stwa – mu si się sto so wać do okre ślo nych
wy tycz nych. Dla te go na przy kład do skle -
pów po win ni śmy wcho dzić z za sło nię ty -
mi usta mi i no sem. Pa mię taj my tak że
o czę stym i re gu lar nym my ciu (bądź de -
zyn fek cji) dło ni.

Je śli cho dzi o nasz po wiat, to w ostat -
nich kil ku na stu dniach przy by ły tyl ko dwie
oso by cho re na CO VID -19. W ostat nią nie -
dzie lę czerw ca od no to wa no je den przy pa -
dek za ka że nia wi ru sem SARS -CoV -2.
To 88-let nia ko bie ta, któ ra prze by wa w po -
znań skim szpi ta lu. Dwa dni póź niej Wiel -
ko pol ski Urząd Wo je wódz ki po in for mo wał
o ko lej nym za cho ro wa niu na CO VID -19
w na szym po wie cie. Za ra żo na zo sta ła 71-
ko bie ta, prze by wa w Wie lo spe cja li stycz -
nym Szpi ta lu Miej skim w Po zna niu.

Do tej po ry (stan na 7 lip ca,
godz. 12.00) w Pol sce za ra żo nych wi ru -
sem SARS -CoV -2 zo sta ło 36 155 osób,
zmar ło 1521, a wy le czo nych jest
już 23 966. W po wie cie kro to szyń skim
stwier dzo no 289 przy pad ków za ka że nia,
zmar ły 32 oso by, a wy zdro wia ło 248. 

(AN KA)

PANDEMIA
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Jesz cze w czerw cu pla ce za baw
w Ko by li nie zo sta ły zde zyn fe ko wa ne
i są już otwar te. Tak więc moż na już
z nich ko rzy stać, ale trze ba pa mię -
tać o prze strze ga niu za sad bez pie -
czeń stwa, zwią za nych z epi de mią
ko ro na wi ru sa.

Urząd Miej ski w Ko by li nie za mie ścił
m. in. na swo jej stro nie in ter ne to wej za sa dy
or ga ni za cji i funk cjo no wa nia pla ców za -
baw w do bie pan de mii. I tak ko rzy stać
z pla cu za baw mo że dziec ko zdro we, bez
ob ja wów cho ro bo wych, któ re by su ge ro wa -
ły cho ro bę za kaź ną. Do ty czy to tak że opie -
ku nów, któ rzy po nad to po win ni za cho wać
mi ni mum dwu me tro wy dy stans mię dzy
so bą, chy ba że wspól nie miesz ka ją. 

– W sy tu acji, gdy na pla cu za baw nie
moż na za cho wać dy stan su spo łecz ne go
wy no szą ce go 2 m, z uwa gi na du żą licz bę
prze by wa ją cych osób, za le ca się re zy gna -
cję z re kre acji lub jej kon ty nu ację w póź -
niej szym cza sie – czy ta my w ko mu ni ka -
cie UM w Ko by li nie. – Za le ca się, aby
opie ku no wie wy po sa że ni by li w środ ki
po zwa la ją ce na utrzy ma nie hi gie ny dziec -

ka, np. chu s tecz ki do umy cia rąk, oraz
czu wa li nad prze strze ga niem pod sta wo -
wych za sad hi gie ny – np. uni ka nie bli -
skie go kon tak tu twa rzą w twarz z in ny mi
uczest ni ka mi pod czas za ba wy, ka sła -
nie/ki cha nie w chu s tecz kę lub zgię cie łok -
cio we – nie w kie run ku in nych.

Na le ży tak że pa mię tać o hi gie nie rąk
dziec ka oraz opie ku na każ do ra zo wo
po za koń czo nej za ba wie na pla cu za baw.
Po nad to nie za le ca się an ga żo wa nia
w opie kę nad dziec kiem (lub dzieć mi) ko -
rzy sta ją cym z pla cu za baw osób po wy -
żej 60. ro ku ży cia lub z istot ny mi pro ble -
ma mi zdro wot ny mi. Nie jest wska za ne
spo ży wa nie po sił ków oraz na po jów
w trak cie za ba wy. 

Gdy dziec ko ma ni fe stu je bądź prze ja -
wia nie po ko ją ce ob ja wy cho ro by, na le ży
nie zwłocz nie prze rwać po byt na pla cu za -
baw. Z ko lei gdy na sza po cie cha pod czas
za ba wy ko rzy sta z wła snych za ba wek,
opie ku no wie po win ni na bie żą co pil no -
wać, aby nie by ły one udo stęp nia ne in -
nym dzie ciom, a po po wro cie do do mu
na le ży je umyć z uży ciem de ter gen tu lub
wy prać. (AN KA)

KOBYLIN

Można korzystać z placów zabaw

1 lip ca pra cow nia RTG w bu dyn ku
Szpi ta la Po wia to we go przy ul. Mic -
kie wi cza w Kro to szy nie wzno wi -
ła – pod pew ny mi wa run ka mi – wy -
ko ny wa nie ba dań dla pa cjen tów
am bu la to ryj nych. Cza so we ogra ni -
cze nia po dyk to wa ne są za po bie ga -
niem roz prze strze nia nia się za ka żeń
wi ru sem SARS -CoV -2.

Od 1 lip ca pra cow nia przy ul. Mic -
kie wi cza przyj mu je pa cjen tów am bu la to -
ryj nych, któ rzy ma ją PIL NE skie ro wa nia

do wy ko na nia RTG od le ka rzy spe cja li -
stów oraz za le ce nia, aby wy ni ki ba da nia
za pi sy wa ne by ły w wer sji cy fro wej na pły -
cie CD. Oso by ta kie przed ba da niem mu -
szą ko niecz nie się za re je stro wać – tyl ko
te le fo nicz nie (tel. 62 582 14 17).

Ba da nia dla za re je stro wa nych pa cjen -
tów w pra cow ni przy ul. Mic kie wi cza wy -
ko ny wa ne są o wy zna czo nej go dzi nie,
od po nie dział ku do piąt ku – po mię -
dzy 15.00 a 18.00.

– Pro si my o prze strze ga nie go dzin
re je stra cji i zgła sza nie się na 5 mi nut

przed wy zna czo nym ter mi nem przy wej -
ściu do Izby Przy jęć. Pro si my o no sze nie
ma secz ki ochron nej za kry wa ją cej usta
i nos oraz rę ka wi czek jed no ra zo wych. Je -
śli jest to moż li we, pa cjent po wi nien
przy być sa mo dziel nie, bez oso by to wa -
rzy szą cej. Wy ją tek sta no wią dzie ci oraz
oso by wy ma ga ją ce po mo cy przy prze -
miesz cza niu się. Na te re nie szpi ta la pro si -
my po stę po wać zgod nie z za le ce nia mi
per so ne lu. Po wy ko na nym ba da niu na le -
ży opu ścić bu dy nek – czy ta my w ko mu -
ni ka cie SPZOZ w Kro to szy nie.

Pa cjent otrzy mu je za pis cy fro wy ba -
da nia na pły cie CD, na to miast od biór wy -
ni ku ba da nia – opis le ka rza ra dio lo -
ga – na stę pu je w wy zna czo nym ter mi nie
w Izbie Przy jęć. 

Oso by, któ re nie po sia da ją pil nych
skie ro wań od le ka rzy spe cja li stów na wy -
ko na nie ba da nia RTG, z za le ce niem za pi -
sy wa nia wy ni ków w wer sji cy fro wej
na pły cie CD, mo gą ko rzy stać z ba dań
w pra cow ni RTG przy ul. Bo lew skie go.
Jest ona czyn na od po nie dział ku do piąt -
ku, w godz. 8.00-19.00, dla pa cjen tów
am bu la to ryj nych (wej ście od stro ny ul.
Bo lew skie go / tel. 62 588 03 90
wew. 269).

(AN KA)

Jak po in for mo wał po seł Jan Mo siń -
ski, rząd Ma te usza Mo ra wiec kie go
przy go to wał pro gram wspar cia dla
in we sty cji sa mo rzą do wych. Tym sa -
mym do na sze go po wia tu ma tra fić
bli sko 9,5 mi lio na zło tych. 

– Fun dusz In we sty cji Sa mo rzą do -
wych to praw dzi wa Tar cza dla Sa mo rzą -
dów, któ ra w ska li ca łe go kra ju war ta jest
na wet 6 mi liar dów zło tych – wy ja śnia
po seł Mo siń ski. – Środ ki prze ka za ne
przez rząd bę dzie moż na wy ko rzy stać
na re mon ty szkół i przed szko li, in we sty -
cje w wo do cią gi i ka na li za cję, a tak że in ne
dzia ła nia po dej mo wa ne w na szych ma -
łych oj czy znach. Środ ki fi nan so we bę dą
prze ka zy wa ne gmi nom w for mie prze le -
wów na wnio sek sa mo rzą dów. To bez -
pre ce den so we wspar cie dla każ dej gmi ny
i każ de go po wia tu w Pol sce.

Wy so kość prze ka za nych środ ków bę -
dzie za le żeć od war to ści pla no wa nych in -
we sty cji. Gmi ny, po wia ty i mia sta mo gą
otrzy mać do ta cje od 0,5 mln zł do 93,5
mln zł. – To ko lej ny za strzyk środ ków,
któ ry po zwa la nie tyl ko na utrzy ma nie
miejsc pra cy, ale tak że na pod no sze nie za -
rob ków pra cow ni ków. Bo Tar cza dla Sa -
mo rzą dów to rów nież pro gram wspar cia
dla pol skich ma łych i śred nich firm – re -

ali za to rów za dań in we sty cyj nych sa mo -
rzą dów – oznaj mia J. Mo siń ski. – Wie le
gmin i po wia tów ma pro blem z wkła dem
wła snym do in we sty cji, a środ ki z Tar czy
dla Sa mo rzą dów po zwo lą na uzy ska nie
nie zbęd nych gwa ran cji dla re ali za cji za -
dań in we sty cyj nych. To no we szko ły,
żłob ki, dro gi, wo do cią gi i chod ni ki, ale to
tak że za strzyk dla ty sią ca firm i se tek ty -
się cy pra cow ni ków – do da je po seł.

Kwo ty mak sy mal ne go li mi tu do ta cji
wy ni ka ją z re la cji wy dat ków ma jąt ko -

wych i za moż no ści gmin i po wia tów. Co
istot ne, pie nią dze nie mu szą być wy ko -
rzy sta ne w 2020 ro ku i nie trze ba bę dzie
ich zwra cać.

Po ziom do fi nan so wa nia dla na sze go
te re nu kształ tu je się na stę pu ją co: po wiat
kro to szyń ski – 3 428 427 zł, gmi na Kro -
to szyn – 2 040 122, gmi na Zdu -
ny – 1 509 789, gmi na Koź min
Wlkp. – 1 019 729, gmi ny Ko by lin, Roz -
dra żew i Sul mie rzy ce – po 500 000 zł.

(AN KA)

POWIAT

Pieniądze dla naszych samorządów
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SZPITAL

Pracownia RTG wznowiła działalność
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W trak cie se sji Ra dy Miej skiej
w Koź mi nie Wlkp. uchwa lo no tym -
cza so we za wie sze nie przy zna wa nia
na gród rocz nych dla uzdol nio nych
uczniów z te re nu gmi ny. W tej spra -
wie rad ni nie by li jed no gło śni. 

Osta tecz nie ra da pod ję ła uchwa -
łę – 10 gło sa mi za, trze ma prze ciw ny mi
i dwo ma wstrzy mu ją cy mi się – o za wie -
sze niu wy płat sty pen diów do cza su za -
koń cze nia epi de mii wi ru sa SARS -CoV -2.
Ar gu men tem prze ma wia ją cym za ta kim
roz wią za niem jest fakt, iż w ta kiej sy tu acji
nie wszy scy ucznio wie ma ją moż li wość

wy ka za nia się swo ją wie dzą i umie jęt no -
ścia mi. Od po ło wy mar ca za ję cia w szko -
łach by ły bo wiem za wie szo ne, a na ucza -
nie od by wa ło się w try bie zdal nym. Nie
or ga ni zo wa no kon kur sów czy olim piad.
Jak ar gu men to wa no, w ta kich wa run -
kach trud no wy róż niać uczniów sty pen -
dia mi za osią gnię cia i wy ni ki w na uce. 

Po nad to bur mistrz Ma ciej Brat bor ski
za uwa żył, iż za wie sze nie wy płat sty pen -
diów mo że sta no wić oka zję do prze ana li -
zo wa nia re gu la mi nu ich przy zna wa nia
po to, by w przy szło ści gmin ny pro gram
wspar cia dla uzdol nio nej mło dzie ży
funk cjo no wał bez za rzu tu. (AN KA)

KOŹMIN WLKP.

Nagrody tymczasowo zawieszone

Pod czas czerw co wej se sji Ra dy Miej -
skiej w Ko by li nie rad ni opo wie dzie li
się za opusz cze niem przez gmi nę
Mię dzyg min ne go Związ ku Tu ry stycz -
ne go „Wiel ko pol ska Go ścin na”.

– Mię dzyg min ny Zwią zek Tu ry -
stycz ny „Wiel ko pol ska Go ścin na” po -
wstał w 2002 ro ku. Obej mu je swo im
dzia ła niem ob szar dwu na stu gmin, któ re
są je go człon ka mi. Te gmi ny to: Do lsk,
Go styń, Ju tro sin, Ko by lin, Ko ścian, Krzy -
wiń, Kro bia, Miej ska Gór ka, Pa ko sław,
Pę po wo, Pia ski, Ra wicz. Zlo ka li zo wa ne
są w po łu dnio wej czę ści Wiel ko pol ski
na te re nie trzech po wia tów: go styń skie -
go, ra wic kie go i ko ściań skie go. To ob sza ry
rol ni cze, któ rych atu ty tu ry stycz ne nie
by ły wcze śniej do strze ga ne. Tym cza sem
wa lo ry przy rod ni cze te go te re nu, siel skie
kra jo bra zy, la sy, łą ki usia ne ko lo ro wy mi
kwia ta mi, mo re no we pa gór ki i brak wiel -
kie go prze my słu czy nią z tej czę ści Wiel -

ko pol ski ob szar bar dzo atrak cyj ny tu ry -
stycz nie – moż na prze czy tać na stro nie
in ter ne to wej te goż związ ku.

Ko by liń scy rad ni jed nak do szli
do wnio sku, iż pro jekt ten zda je się nie
przy no sić ocze ki wa nych efek tów. Jak
stwier dzo no, skład ki człon kow skie w po -
rów na niu z zy ska mi są zbyt wy so kie,
przez co człon ko wie za miast zy ski wać tra -
cą. Tak wła śnie spra wę na kre ślił rad ny
Grze gorz Krecz mer w swo im wy stą pie -
niu, ini cja tor wy stą pie nia ze związ -
ku. – Sza now ni pań stwo, na sza gmi na po -
no si kosz ty, pła cąc skład kę człon kow ską
związ ku. Jest to kwo ta 16 170 zł. A bę dąc
człon kiem związ ku, nie od no si my żad nej
ko rzy ści z te go ty tu łu – stwier dził. 

Je go sta no wi sko po par ła zde cy do wa -
na więk szość rad nych. 13 za gło so wa ło
za opusz cze niem Mię dzyg min ne go
Związ ku Tu ry stycz ne go „Wiel ko pol ska
Go ścin na” przez gmi nę Ko by lin.

(MIK)

Z SESJI

Kobylin opuszcza „Wielkopolskę Gościnną”

W śro dę w na szym po wie cie pod pi -
sa no dwie umo wy o przy zna nie po -
mo cy fi nan so wej na ope ra cje ty pu
„Go spo dar ka wod no -ście ko wa”.
Łącz na kwo ta prze wi dzia na dla
gmin Roz dra żew i Zdu ny wy nio sła
bli sko 2,5 mi lio na zło tych. 

Naj pierw wi ce mar sza łek wo je wódz -
twa wiel ko pol skie go, Krzysz tof Gra bow -
ski, od wie dził Roz dra żew. Gmi na otrzy -
ma ła 2 mi lio ny zło tych na re ali za cję pro -
jek tu „Bu do wa ka na li za cji sa ni tar nej oraz
prze bu do wa sie ci wo do cią go wej w miej -
sco wo ści Dzie li ce”. Środ ki te po cho dzą
z Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej -
skich na la ta 2014-2020. 

W ra mach te go za da nia pla no wa na
jest prze bu do wa 2,645 km zbio ro we go
sys te mu za opa trze nia w wo dę oraz bu do -
wa 3,294 km sys te mu ka na li za cji dla ście -
ków ko mu nal nych. Re ali za cja tych dzia -
łań przy czy ni się do wy eli mi no wa nia za -
gro że nia śro do wi ska ście ka mi nie oczysz -
czo ny mi i ru ra mi azbe sto wo -ce men to wy -
mi. W zde cy do wa ny spo sób ule gną po -
pra wie wa run ki ży cia miesz kań ców Dzie -
lic, ale tak że wa run ki pro wa dze nia dzia -
łal no ści go spo dar czej w tej miej sco wo ści. 

– Pod pi sa nie umo wy po zwo li nam
na dal sze zwięk sza nie współ czyn ni ka po -

se sji, któ re ma my ob ję te ka na li za cją sa ni -
tar ną. Obec nie w na szej gmi nie 70 pro -
cent po se sji jest pod łą czo ne do sie ci, któ ra
ma swój ko niec w oczysz czal ni ście ków.
Dzię ki te mu do fi nan so wa niu bę dzie my
mo gli zre ali zo wać pro jekt, któ ry obej mie
ko lej ną miej sco wość – Dzie li ce – po wie -
dział Ma riusz Dy mar ski, wójt gmi ny Roz -
dra żew. 

Te go sa me go dnia wi ce mar sza łek
pod pi sał tak że umo wę z To ma szem Chu -
dym, bur mi strzem Zdun. Gmi na otrzy -
ma ła bo wiem 470 ty się cy zło tych na za -
da nie pod na zwą „Upo rząd ko wa nie go -

spo dar ki wod no -ście ko wej w so łec twie
Basz ków, obejmującym wieś Basz ków
i osa dę Sie jew”. Wy bu do wa na zo sta nie
ka na li za cja sa ni tar na dla Sie je wa, z ko lei
w cen trum Basz ko wa bę dzie prze bu do -
wa ny wo do ciąg, co przy czy ni się do dal -
sze go roz wo ju go spo dar cze go tych miej -
sco wo ści oraz wpły nie po zy tyw nie na po -
ziom ży cia miesz kań ców. Pla nu je się prze -
bu do wę 0,950 km zbio ro we go sys te mu
za opa trze nia w wo dę oraz bu do -
wę 0,649 km sys te mu ka na li za cji zbior -
czej dla ście ków ko mu nal nych. 

(LE NA)

INWESTYCJE

Finansowy zastrzyk dla Rozdrażewa i Zdun

26 czerw ca w Bo ża ci nie od by ło się
spo tka nie z par la men ta rzy sta mi
i sa mo rzą dow ca mi. Ce lem by ło pod -
pi sa nie pro gra mu in we sty cyj ne go
bu do wy ob wod ni cy Kro to szy na,
Zdun i Ciesz ko wa. 

Na kon fe ren cję do Bo ża ci na przy by li
mi ni ster ro dzi ny, pra cy i po li ty ki spo łecz -
nej – Mar le na Ma ląg, wo je wo da wiel ko -
pol ski Łu kasz Mi ko łaj czyk, se kre tarz sta -
nu w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry – Ra -

fał We ber, peł no moc nik rzą du ds. Po lo nii
i Po la ków za gra ni cą i se kre tarz sta nu
w KPRM – Jan Dzie dzi czak, po sło wie To -
masz Ław ni czak i Jan Mo siń ski, a tak że
lo kal ni sa mo rzą dow cy. 

Głów nym punk tem by ło pod pi sa nie
pro gra mu in we sty cyj ne go bu do wy ob -
wod ni cy w cią gu dro gi kra jo wej
nr 15. – Da je my zgo dę, ja ko pol ski rząd,
na re ali za cję tej in we sty cji. Prze zna cza -
my kom plet nie wy mier ne środ ki fi nan -
so we, któ re są kie ro wa ne na re ali za cję te -

go za da nia, dłu go wy cze ki wa ne go przez
lo kal ną spo łecz ność, przez sa mo rzą dow -
ców i tych, któ rzy prze jeż dża ją dro gą kra -
jo wą nr 15 przez Kro to szyn, Zdu ny
i Ciesz ków. Ja sam do cie ra łem dziś
do pań stwa od stro ny po łu dnio wej, wi -
dzia łem bar dzo du że na tę że nie ru chu,
wi dzia łem Zdu ny i bar dzo wą ską za bu -
do wę, krę tą dro gę kra jo wą, któ ra jest
przez to mia sto po pro wa dzo na. Pod ję li -
śmy de cy zję o bu do wie ob wod ni cy, któ -
ra ma „wy cią gnąć” ruch tran zy to wy
z wszyst kich tych miej sco wo ści, przez co
miesz kań cy zy ska ją więk szy kom -
fort – bę dzie mniej po jaz dów, spa lin i ha -
ła su, bę dzie bar dziej bez piecz nie – po -
wie dział Ra fał We ber. 

Po seł To masz Ław ni czak rów nież
zwró cił uwa gę na bar dzo du że na tę że nie
ru chu w Kro to szy nie. Wspo mniał też
o miesz czań skich ka mie ni cach nie tyl ko
z XVIII, ale i z dru giej po ło wy XVII wie -
ku w Zdu nach, któ re są za gro żo ne przez
zbyt wą skie uli ce. Bu do wa ob wod ni cy ma
na ce lu roz wią za nie tych wszyst kich pro -
ble mów.

Po nad to w trak cie spo tka nia pod pi sa -
no umo wy na do fi nan so wa nie prze bu do -
wy dro gi i chod ni ka w cią gu dro gi po wia -
to wej w Go rzu pi na ul. Kro to szyń skiej
(w wy so ko ści 91 082 zł) oraz prze bu do -
wy chod ni ków i po pra wę bez pie czeń stwa
na uli cy Łac no wej w Zdu nach (w kwo -
cie 1 401 819 zł). 

(LE NA)

INWESTYCJE

Będzie obwodnica!
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2 lip ca od by ła się se sja ab so lu to ryj -
na Ra dy Miej skiej w Kro to szy nie.
Głów nym te ma tem by ło więc wy ko -
na nie bu dże tu za rok 2019. Rad ni,
po burz li wych dys ku sjach, osta tecz -
nie udzie li li bur mi strzo wi Fran cisz ko -
wi Mar szał ko wi ab so lu to rium i wo -
tum za ufa nia, ale nie wszy scy by li za.

W ubie głym ro ku pla no wa ne do cho -
dy bu dże tu gmi ny Kro to szyn, jak wy ni ka -
ło z za pre zen to wa ne go na se sji spra woz -
da nia, zo sta ły zre ali zo wa ne w 97,28%,
czy li w kwo cie 189 319 685,80 zł. Na tę
su mę zło ży ły się do cho dy wła sne
(93 540 520,21 zł), środ ki z fun du szy eu -
ro pej skich (6 691 063,45 zł), sub wen cje
(oświa to wa – 32 710 123 zł, rów no wa żą -
ca – 1 130 921 zł) oraz do ta cje (na re ali -
za cję za dań zle co nych gmi -
nie – 52 481 067,92 zł, na re ali za cję za -
dań bie żą cych – 3 871 990,22 zł). 

Wy dat ki bu dże to we za mknę ły się
w kwo cie 197 101 321,23 zł (95,29% za -
kła da ne go pla nu). De fi cyt bu dże to wy
wy niósł 2 829 565,78 zł. Tym sa mym za -
dłu że nie gmi ny się ga pra wie 56 mln zł.

– Chciał bym zde cy do wa nie pod kre -
ślić, że po mi mo wy so kie go po zio mu za -
dłu że nia gmi na na dzień dzi siej szy, jak
i na przy szłe la ta – pod wa run kiem, że nie
wy stą pią nie za leż ne od nas za gro że nia ze -
wnętrz ne – ma peł ną sta bil ność fi nan so -
wą oraz moż li wo ści na dal szy jej roz -
wój – stwier dził bur mistrz Fran ci szek
Mar sza łek. 

Opty mi zmu wło da rza nie po dzie la -
li choć by rad ni z ra mie nia Pra wa i Spra -

wie dli wo ści, za rzu ca jąc bur mi strzo wi
i skarb ni ko wi ko le sio stwo czy na ru sze -
nie dys cy pli ny fi nan sów. – W ra por cie
przed sta wio no ide al ny ob raz mia sta
i gmi ny Kro to szyn, miesz kań cy zaś do -
zna ją cze goś in ne go – mó wi ła rad na Sła -
wo mi ra Ka lak. – Pra wo in ter pre to wa ne
jest nas po trze by wła dzy, a prze ciw
miesz kań com, nie do pusz cza się ich
do gło su pod czas ob rad Ra dy Miej skiej,
w sy tu acjach spor nych spra wy nie są roz -
strzy ga ne w spo sób ugo do wy, lecz kie ro -
wa ne są do są du. Gmi na jest sys te ma -
tycz nie za dłu ża na zgod nie z po trze ba mi
wy bor czy mi bur mi strza, a nie zgod nie
z po trze ba mi miesz kań ców. Ich prze cież
nikt o nic nie py ta. W za rzą dza niu fi nan -
sa mi gmi ny wy raź ny jest brak oszczęd -
no ści i rze tel no ści, środ ki na pro mo cję
słu żą bur mi strzo wi i po wią za nym z nim
lu dziom. Wi docz ne jest wy raź ne pre fe -
ro wa nie nie któ rych klu bów spor to wych
czy sto wa rzy szeń. Do cho dzi do po zy ski -
wa nia wy bor ców przez roz ma ite roz -
daw nic twa, np. da wa nie na gród swo im
lu dziom. Dla „swo ich” jest pra ca na eks -
po no wa nych sta no wi skach, z wy so ki mi
pen sja mi; in nych się szy ka nu je i po mi -
ja – oznaj mi ła rad na.

Za udzie le niem bur mi strzo wi ab so -
lu to rium opo wie dzia ła się więk szość rad -
nych. Prze ciw ko za gło so wa li je dy nie S.
Ka lak, Mag da le na Il nic ka -Grzym ska, Ma -
riusz Urba niak i Ar ka diusz Stel ma szyk
(PiS). Z ko lei rad ny Bar tosz Ko siar ski
(Kro to szyn na No wo) wstrzy mał się
od gło su.

(MIK)

KROTOSZYN

Czworo radnych było przeciw

Na nie daw nej se sji Ra dy Po wia tu
Kro to szyń skie go oma wia no m.in. wy -
ko na nie bu dże tu za rok 2019. Rad ni
więk szo ścią gło sów udzie li li Za rzą do -
wi Po wia tu ab so lu to rium i wo tum za -
ufa nia. Prze ciw ko by li rad ni z Klu bu
Pra wa i Spra wie dli wo ści.

Do cho dy bu dże tu po wia tu w 2019 ro -
ku za mknę ły się w kwo -
cie99280119,30zł. Tak więc plan zre ali zo -
wa no w 99,32%. Do cho dy bie żą ce ukształ -
to wa ły się na po zio mie 93 156 944,03 zł,
czy li mniej niż za kła da no o bli sko 1,3 mln
zł. Głów ną te go przy czy ną, jak po da no, by ły
opóź nie nia w re ali za cji kil ku pro jek tów unij -
nych oraz – mi mo ukoń cze nia pro gra -
mu – brak płat no ści, np. „Cy fro wy Po wiat
Kro to szyń ski – e -usłu gi”.

Le piej niż prze wi dy wa no ukształ to -
wa ły się na to miast do cho dy ma jąt ko we.
Wy nio sły bo wiem 6 123 175,27 zł, czy li
o po nad 600 tys. wię cej niż pla no wa no.
Wy ni ka ło to z wpły wu środ ków z Fun du -
szu Dróg Sa mo rzą do wych na do fi nan so -
wa nie prze bu do wy dro gi w Be ni cach. 

Wy dat ki wy nio sły 100 237 971,48 zł,
a za tem pra wie 22 mln zł mniej niż za kła -
da no. Zre ali zo wa no więc 81,83% pla nu.
Przy czy ną te go by ły mniej sze wy dat ki
na roz bu do wę szpi ta la. 

Zło żo ne przez Za rząd Po wia tu spra -
woz da nie fi nan so we spo tka ło się ze sprze -
ci wem rad nych z Klu bu Pra wa i Spra wie -
dli wo ści, któ rzy za gło so wa li prze ciw ko
udzie le niu ab so lu to rium. Swo je sta no wi -
sko ar gu men to wa li tym, że w bu dże -
cie 2019 nie uwzględ nio no wnio sków do -
ty czą cych re mon tu dro gi po wia to wej
Roz dra żew -No wa Wieś, ra da ro we go sys -
te mu pręd ko ści w Roz dra że wie, wy ko na -
nia do ku men ta cji prze bu do wy dro gi Ko -
by lin -Basz ków -Zdu ny czy wy cin ki krze -
wów przy po wia to wych dro gach.

– Po nad to na po cząt ku 2019 ro ku
uzy ska li śmy in for ma cję, że roz bu do wa
szpi ta la po wia to we go re ali zo wa na jest
zgod nie z pla nem i in we sty cja zo sta nie
od da na w ter mi nie, tj. w stycz niu 2020,
a w ra zie prze kro cze nia ter mi nu wy ko -

naw cy na li czo ne zo sta ną umow ne ka ry.
Nie ste ty in we sty cja nie zo sta ła za koń czo -
na w ter mi nie. Tym cza sem Za rząd Po -
wia tu pod pi sał aneks do umo wy prze dłu -
ża ją cy ter min bu do wy i zre zy gno wał z na -
li cze nia kar umow nych wy ko naw cy (…).
Wręcz prze ciw nie – po wiat po no si kosz -
ty za błę dy po peł nio ne przez pro jek tan ta
i na dal nie wi dać koń ca bu do wy – ar gu -
men to wa li swo je sta no wi sko rad ni PiS.
Po za tym wska za li na to, że szpi tal na dal
się za dłu ża, a tak że przy po mnie li od rzu -
ce nie przez ra dę Kar ty Praw Ro dzi ny.

Tak więc Grze gorz Król, Ja ro sław Ku -
biak, An drzej Skrzyp czak i Ma rian Wło -
sik za gło so wa li prze ciw udzie le niu ab so -
lu to rium. Na tak za gło so wa ło na to -
miast 15 rad nych. 

(MIK)

Z SESJI

Absolutorium udzielone, ale... 

Na czerw co wej se sji Ra dy Miej skiej
w Ko by li nie oma wia no wy ko na nie
bu dże tu za rok 2019. Rad ni jed no -
gło śnie udzie li li bur mi strzo wi To ma -
szo wi Le siń skie mu ab so lu to rium
oraz wo tum za ufa nia. 

W 2019 ro ku pla no wa ne do cho dy
gmi ny Ko by lin zo sta ły zre ali zo wa ne
w 96,45%, co da ło kwo tę 38 880 175,04 zł.
Zło ży ły się na to wpły wy wła sne w kwo -
cie 14 426 752,64 zł, do ta cje ce lo we wy no -
szą ce 12 154 844,37 zł oraz sub wen cje
o łącz nej war to ści 12 298 578 zł. 

Wy dat ki bu dże to we zre ali zo wa no
w 93,96% i za mknę ły się w kwo -
cie 37 862 845,27 zł. Do naj waż niej -
szych za dań in we sty cyj nych i re mon to -
wych w mi nio nym ro ku na le ża ły pierw -
szy etap bu do wy przed szko la w Smo li -
cach (1 415 497,55 zł), bu do wa sie ci
ka na li za cji sa ni tar nej na od cin ku Dłu -
go łę ka -Smo li ce (2 723 015,37 zł – kwo -
ta do fi nan so wa nia wy nio sła tu -
taj 1 484 477,58 zł), bu do wa grzyb ka
w Sta rym Ko by li nie (249 342,81 zł),
prze bu do wa uli cy Mic kie wi cza w Ko by -
li nie (149 760,13 zł, w tym do fi nan so -

wa nie w wy so ko ści 111 256 zł), mo der -
ni za cja ul. Basz kow skiej (220 050,46

zł), re mont po miesz czeń w Gmin nym
Ośrod ku Kul tu ry (152 721,46 zł) czy

re no wa cja chod ni ka w Ła giew ni kach
(94 024,78 zł).

Po nad to gmi na m. in. wy da ła 26 250 zł
na do ta cje na bu do wę przy do mo wych
oczysz czal ni ście ków, 123 891,76 zł na do -
ta cje na wy mia nę cen tral ne go ogrze wa -
nia, 176 454,27 zł na re mon ty pla có wek
oświa to wych, 88 139,19 zł na na pra wy na -
wierzch ni dróg gmin nych, 27 496,71 zł
na bie żą ce re mon ty ka na li za cji desz czo wej.

Ra da Miej ska w Ko by li nie po zy tyw -
nie oce ni ła wy ko na nie bu dże tu w 2019
ro ku, cze go po twier dze niem by ło jed no -
gło śne udzie le nie bur mi strzo wi To ma -
szo wi Le siń skie mu ab so lu to rium z te go
ty tu łu i wo tum za ufa nia.

(MIK)

KOBYLIN

Jednogłośne wotum zaufania 
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Na czerw co wej se sji Ra dy Miej skiej
w Koź mi nie Wlkp. roz pa try wa no Ra -
port o sta nie gmi ny. Rad ni nie mie li
uwag i jed no gło śnie udzie li li wo tum
za ufa nia bur mi strzo wi Ma cie jo wi Brat -
bor skie go. Wszy scy za gło so wa li tak że
za udzie le niem ab so lu to rium wło da -
rzo wi z ty tu łu wy ko na nia bu dże tu. 

Na po cząt ku se sji ab so lu to ryj nej sym -
bo licz ną mi nu tą ci szy uczczo no zmar -
łych w ostat nim cza sie śp. ks. pra ła ta Mar -
ka Spy cha łę i śp. Se we ry nę Am brosz kie -
wicz.

Do cho dy bu dże tu w ro ku 2019 za -
mknę ły się w kwo cie 63 477 878,33 zł,
a wy dat ki wy nio sły 65 261 116,93 zł.
Gmi na za cią gnę ła 4 mln zł kre dy tu na re -
ali za cję za dań in we sty cyj nych, a z wcze -

śniej za cią gnię tych zo bo wią zań spła ci -
ła 3 465 903,72 zł. Na ko niec ro ku za dłu -
że nie wy no si ło 15 477 494,34 zł.

Na za da nia in we sty cyj ne w mi nio -
nym ro ku prze zna czo no 6 782 783,70 zł.
Ze wzglę du na prze szko dy for mal no -
-praw ne nie uda ło się tyl ko wy re mon to -
wać uli cy To wa ro wej w Koź mi nie Wlkp.

Po przed sta wie niu po zy tyw nej opi nii
Re gio nal nej Izby Ob ra chun ko wej w Po -
zna niu prze wod ni czą cy ko mi sji re wi zyj -
nej za wnio sko wał o udzie le nie bur mi -
strzo wi ab so lu to rium, za czym opo wie -
dzie li się wszy scy rad ni.

Ma ciej Brat bor ski po dzię ko wał
za współ pra cę rad nym, wi ce bur mi strzo -
wi, skarb ni ko wi i se kre tarz gmi ny oraz
pra cow ni kom urzę du.

OPRAC. (AN KA)

KOŹMIN WLKP.

Radni byli jednogłośni
W mi nio ny pią tek przed po łu dniem
na kro to szyń skim ryn ku go ści ła Mał -
go rza ta Ki da wa -Błoń ska. By ła już
kan dy dat ka na pre zy den ta za chę ca -
ła do gło so wa nia na Ra fa ła Trza -
skow skie go. 

Po uro czy stym przy wi ta niu przez lo -
kal nych dzia ła czy Plat for my Oby wa tel -
skiej oraz wło da rzy mia sta i wrę cze niu
kwia tów wi ce mar sza łek sej mu zo sta ła po -
pro szo na o za bra nie gło su. M. Ki da wa -
-Błoń ska go rą co za chę ca ła do od da nia gło -
su w nad cho dzą cej dru giej tu rze na swo je -
go par tyj ne go ko le gę, Ra fa ła Trza skow -

skie go. – To wy za de cy du je cie, ja ka bę -
dzie Pol ska – stwier dzi ła. 

Po czę ści ofi cjal nej zro bio no kil ka pa -

miąt ko wych zdjęć. M. Ki da wa -Błoń ska
od po wia da ła tak że na py ta nia miesz kań -
ców, któ rzy przy by li na ry nek. (MIK) 

POLITYKA 

Małgorzata-Kidawa Błońska w Krotoszynie

3 lip ca peł nią cy obo wiąz ki ko men -
dan ta po wia to we go Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie mł.
bryg. To masz Po lak, w imie niu mi ni -
stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni -
stra cji, wrę czył akt nada nia pierw sze -
go stop nia w kor pu sie aspi ranc kim
Pa try ko wi Ro sia ko wi, ab sol wen to wi
Szko ły Aspi ran tów PSP w Po zna niu.

P. Ro siak 1 lip ca roz po czął służ bę

w KP PSP w Kro to szy nie. Pod czas uro czy -
stej zmia ny służ by ko men dant po wi tał
w sze re gach kro to szyń skiej for ma cji st. str.
Krzysz to fa Fa bi sia ka, któ ry rów nież 1 lip -
ca za si lił pod od dział miej sco wej jed nost ki.

– Roz po czy na ją cym w Kro to szy nie
służ bę funk cjo na riu szom ży czy my, aby
by ła ona źró dłem sa tys fak cji oraz po wo -
dem do du my – oznaj mia st. kpt. To masz
Pa try as.

OPRAC. (AN KA)

STRAŻ POŻARNA

Wręczenie aktu nadania stopnia
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W so bo tę przed ra tu szem na kro to -
szyń skim ryn ku mia ła miej sce kon -
fe ren cja pra so wa człon ków par tii
Po ro zu mie nie Ja ro sła wa Go wi na
oraz jej mło dzie żów ki – Mło dej Pra -
wi cy. Te ma tem spo tka nia był ba ner
Ra fa ła Trza skow skie go, sta no wią cy
tło dla prze mó wie nia Mał go rza ty Ki -
da wy -Błoń skiej pod czas jej piąt ko -
wej wi zy ty w na szym mie ście. 

Zda niem Szy mo na Fur ma na, człon -
ka Za rzą du Po ro zu mie nia Ja ro sła wa Go -
wi na i ko or dy na to ra Mło dej Pra wi cy
w okrę gu ka li sko -lesz czyń skim, kro to -
szyń scy dzia ła cze Plat for my Oby wa tel -
skiej, sta wia jąc przed ra tu szem rze czo ny
ba ner, zła ma li art. 108 par. 1 ust. 1 Ko -
dek su Wy bor cze go, mó wią cy, że „za bra -
nia się pro wa dze nia agi ta cji wy bor czej
na te re nie urzę dów, ad mi ni stra cji rzą do -
wej i ad mi ni stra cji sa mo rzą du te ry to rial -
ne go oraz są dów”. – Skła da my w po nie -
dzia łek za wia do mie nie do pro ku ra tu ry
o zła ma nie ko dek su wy bor cze go. Mam
na dzie ję, że pro ku ra tu ra wraz z za łą czo -
nym zdję ciem przyj rzy się na sze mu za -
wia do mie niu i po waż nie po dej dzie do te -

ma tu. Nie mo że my po zwo lić na nie czy -
ste pro wa dze nie kam pa nii przez kan dy -
da tów – stwier dził S. Fur man. 

– Pan Ra fał Trza skow ski bar dzo du -
żo mó wi o uczci wej kam pa nii, jak
i o prze strze ga niu pra wa, w efek cie cze go
je go sztab rów nież pró bu je o tym mó wić.
A – jak nie ste ty wi dzi my – w Kro to szy -
nie do szło do ta kie go przy pad ku, w któ -
rym to pra wo wy bor cze zo sta ło zła ma ne.
My na coś ta kie go nie mo że my po zwo lić,
mu si my za re ago wać, po nie waż też chce -
my wy wią zać się ze słów o uczci wej kam -
pa nii – po wie dział z ko lei Hu bert Żu raw -
ski, se kre tarz Po ro zu mie nia Ja ro sła wa Go -
wi na w Ka li szu. – Tym dzia ła niem chcie -
li by śmy roz po cząć ak tyw ność na te re nie
Kro to szy na – do dał Pa tryk Szwe dziak. 

– Nie mam wpły wu na za cho wa nia
in nych lu dzi, mo gą ro bić, co chcą. Mo gę
tyl ko po dej rze wać, co le gło u pod staw ich
za cho wa nia. Chcą za bie rać cen ny czas pro -
ku ra to ro wi? Szko da, ry zy ko ośmie sze nia
bio rą na sie bie. Ba ner nie wi siał na urzę dzie
i każ dy o tym wie. Są zdję cia i fil my – sko -
men to wał spra wę Da riusz Ro zum, dzia -
łacz kro to szyń skich struk tur PO.

(MIK)

KAMPANIA WYBORCZA

Twierdzą, że złamano kodeks wyborczy
W ostat ni pią tek czerw ca na eme ry -
tu rę prze szedł star szy bry ga dier mgr
inż. Ja cek Stru żyń ski. Je go miej sce
na sta no wi sku ko men dan ta po wia -
to we go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Kro to szy nie za jął mł. bryg. To masz
Po lak.

25 czerw ca w świe tli cy ko men dy
PSP w Kro to szy nie mia ła miej sce uro czy -
stość, pod czas któ rej J. Stru żyń ski po że -
gnał się ze sztan da rem ko men dy po wia -
to wej. Na za jutrz w Ko men dzie Wo je -
wódz kiej PSP w Po zna niu od by ło się zda -
nie i prze ję cie obo wiąz ków ko men dan ta
po wia to we go. Ko men dant wo je wódz ki
bryg. Da riusz Mat czak, w obec no ści
swych za stęp ców – bryg. Ja ro sła wa Za -
mel czy ka oraz mł. bryg. Ro ber ta Na tu ne -
wi cza – wrę czył de cy zje o od wo ła niu ze
sta no wi ska oraz po wie rze niu obo wiąz -
ków ko men dan ta po wia to we go PSP
w Kro to szy nie. Tak więc z dniem 27
czerw ca obo wiąz ki ko men dan ta prze jął
mł. bryg. mgr inż. To masz Po lak, któ ry
do tych czas był za stęp cą ko men dan ta po -
wia to we go.

Star szy bry ga dier Ja cek Stru żyń ski
po ukoń cze niu w 1996 ro ku Szko ły
Głów nej Służ by Po żar ni czej w War sza wie
za wo do wą służ bę roz po czął w Ko men -
dzie Re jo no wej PSP w Ko ni nie na sta no -
wi sku do wód cy za stę pu, a póź niej, w la -
tach 1996-1998, na sta no wi sku star sze go
in spek to ra. W1999 zo stał prze nie sio ny
do Ko men dy Wo je wódz kiej PSP w Po zna -
niu, gdzie był ko lej no młod szym ofi ce -
rem, ofi ce rem, star szym spe cja li stą, kie -
row ni kiem sek cji. W 2008 zo stał na czel -
ni kiem Wy dzia łu Kon tro l no -Roz po znaw -

cze go w Ko men dzie Wo je wódz kiej PSP
w Po zna niu. Ostat ni etap za wo do wej ka -
rie ry roz po czął w 2016, kie dy to skie ro -
wa no go do peł nie nia służ by na sta no wi -
sku ko men dan ta po wia to we go PSP
w Kro to szy nie. 

W cza sie służ by sys te ma tycz nie pod -
no sił swo je kwa li fi ka cje, koń cząc w 2011
stu dia po dy plo mo we w Szko le Głów nej
Służ by Po żar ni czej w za kre sie za po bie ga -
nia po ża rom i awa riom, a w 2013 stu dia
po dy plo mo we na Uni wer sy te cie Eko no -
micz nym w Po zna niu w za kre sie go spo -
da ro wa nia za so ba mi. W la tach 2008-
2016 był sze fem szta bu Wo je wódz kiej
Bry ga dy Od wo do wej. 

Za swo ją służ bę i osią gnię cia J. Stru -
żyń ski od zna czo ny zo stał: Brą zo wym
Krzy żem Za słu gi, brą zo wym me da lem
„Za dłu go let nią służ bę”, brą zo wą i srebr -
ną od zna ką „Za słu żo ny dla ochro ny prze -

ciw po ża ro wej” oraz srebr nym i zło tym
me da lem „Za za słu gi dla po żar nic twa”.

OPRAC. (MIK) 

STRAŻ POŻARNA

Zmiana na stanowisku komendanta
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Bi blio te ka Pu blicz na Mia sta i Gmi ny
w Ko by li nie zor ga ni zo wa ła kon kurs
„Za po zuj dla książ ki”. W szran ki sta -
nę ło 19 uczest ni ków.

Kon kurs miał na ce lu za chę ce nie
do ko rzy sta nia z usług bi blio tek oraz pro -
pa go wa nie li te ra tu ry. Wszy scy uczest ni cy
speł ni li wa run ki for mal ne. Każ dy z nich
w in te re su ją cy i twór czy spo sób od wzo ro -
wał okład kę wy bra nej książki.

W gło so wa niu na por ta lu spo łecz no -
ścio wym Fa ce bo ok naj wię cej „laj ków”
zdo by ły Ju lia Ja rus (498), któ ra pre zen to -
wa ła książ kę „Trzy kro ki od sie bie”, oraz
Mar ty na Gał ka (439), któ ra pre zen to wa -
ła „Ele men tarz od kryw ców. Ćwi cze nia.
Ma te ma ty ka”.

Lau re atów wy ło ni ło tak że ju ry
w skła dzie Ka ta rzy na Bel la, Ani ta Po -
praw ska, An na Ro wic ka. Wy bra no pre -
zen ta cje Ala na Biał ka („Su per za ba wy”)
i Igo ra Miś kie wi cza („Har ry Pot ter i in sy -
gnia śmier ci”). Wszy scy wy mie nie ni
otrzy ma ją rów no rzęd ne na gro dy.

Po nad to ko mi sja kon kur so wa po sta -
no wi ła przy znać trzy wy róż nie nia – Zu -
zan nie Bel li („Ania z Zie lo ne go Wzgó -
rza”), An to ni nie Gil („Sza lo na hi sto ria
kom pu te rów”) i Kla rze Szy ma now skiej
(„Zu zia ba wi się w ba let ni cę”).

(AN KA)

BIBLIOTEKA

Pozowali dla książek!

Obec nie ma my bar dzo trud ny czas
dla ósmo kla si stów i ich ro dzi ców,
czas osta tecz nych wy bo rów, de cy zji
zwią za nych z dal szą edu ka cją.
Ostat nie mie sią ce ro ku szkol ne go
nie po zwo li ły ósmo kla si stom od wie -
dzić szkół po nad pod sta wo wych, po -
roz ma wiać z ucznia mi i na uczy cie la -
mi tych pla có wek. Na sza szko -
ła – Ze spół Szkół Tech nicz nych
i Ogól no kształ cą cych w Kro to szy -
nie – ab sol wen tom pod sta wó wek
pro po nu je cie ka we kie run ki kształ -
ce nia. U nas mo że cie się uczyć
w tech ni kum i w szko le bran żo wej.

Na rok szkol ny 2020/2021 przy ję li -
śmy uczniów do tech ni kum w za wo dach:
tech nik me cha tro nik, tech nik ra chun ko -
wo ści i tech nik lo gi styk oraz do bran żo -
wej szko ły do klas wie lo za wo do wych.
Na chwi lę obec ną dys po nu je my jesz cze
kil ko ma miej sca mi dla nie zde cy do wa -
nych kan dy da tów.

Bar dzo waż ną ro lę w edu ka cji od gry -
wa ją ma łe od dzia ły kla so we. Wzo rem ro -
ku ubie głe go i zgod nie z na szy mi obiet ni -
ca mi otwie ra my tyl ko ma łe kla sy – li czą -
ce nie wię cej niż 24 oso by, aby za pew nić

kom fort na uki i pra cy. Pra cu je my na naj -
now szym sprzę cie mul ti me dial nym i no -
wo cze snych urzą dze niach. 

Je że li cho dzi o na ukę w za wo dach
tech nicz nych, to war to zwró cić uwa gę
na to, czym zaj mu ją się tech ni cy w po -
szcze gól nych bran żach. Tech nik me cha -
tro nik to no wo cze sny, wy ma ga ją cy i po -
szu ki wa ny za wód na ryn ku pra cy. Me -
cha tro nik to oso ba, któ ra umie pro jek to -

wać no wo cze sne urzą dza nia i li nie pro -
duk cyj ne. Po tra fi łą czyć umie jęt no ści
wie lu dzie dzin na uki, bo te go wy ma ga
no wo cze sny prze mysł. Ob ser wu je się
sta ły wzrost za po trze bo wa nia na spe cja -
li stów w tym za wo dzie. Znaj du ją oni za -
trud nie nie w wie lu bran żach: prze my -
śle, ener ge ty ce, me dy cy nie, lot nic twie,
bu dow nic twie, mo to ry za cji i wie lu in -
nych.

Tech nik ra chun ko wo ści zaj mu je się
księ go wa niem, wy sta wia niem fak tur
od do staw ców, roz li cza niem wy na gro -
dzeń, po dat ków oraz skła dek po bie ra -
nych przez ZUS, jak też przy go to wy wa -
niem spra woz dań czy ana liz fi nan so -
wych. W szko le mło dzież uczy się ob słu -
gi wać pro gra my ra chun ko we, ta kie jak In -
sert, Sym fo nia. Kie ru nek ten jest no wo -
ścią w szko łach dla mło dzie ży, po nie waż
wcze śniej tech nik ra chun ko wo ści był kie -

run kiem na ucza nym przez nas w pla ców -
ce po li ce al nej.

Tech nik lo gi styk jest po trzeb ny
w każ dej du żej fir mie do za rzą dza nia lo gi -
stycz ne go (pla no wa nia), czy li zaj mu je się
prze pły wem ma te ria łów i su row ców z za -
kła dów pro duk cyj nych do ma ga zy nów,
a z ma ga zy nów do ko lej nych za kła dów.
Mó wiąc w skró cie, lo gi styk jest od po wie -
dzial ny za za opa trze nie, ko or dy nu je pra -
cę z do staw ca mi ma te ria łów. (ZSTIO)

KSZTAŁCENIE

Kontynuuj swoją edukację w ZSTiO!
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Pod ko niec czerw ca w To ru niu od by -
ły się 28. Mi strzo stwa Pol ski Ma sters
w Wie lo bo jach. Na za wo dach nie
mo gło za brak nąć Cze sła wa Rosz cza -
ka z Ła giew nik. Lek ko atle ta z na sze -
go po wia tu zdo był dwa me da le.

Do To ru nia przy by ło po nad stu za -
wod ni ków. Re pre zen tant UKS Olim pij -
czyk Po go rze la ry wa li zo wał w wie lo bo ju
rzu to wym (młot, ku la, dysk, oszczep, cię -
ża rek) oraz wie lo bo ju cię żar ko wym (rzu -
ty cię żar ka mi o wa dze 5,45 kg, 7,26 kg
i 9,08 kg).

W ka te go rii M75 Rosz czak był naj -
star szym za wod ni kiem. W pierw szym
wie lo bo ju uzy skał na stę pu ją ce wy ni -
ki – 33,13 m w rzu cie mło tem (753
pkt.), 11,41 m w pchnię ciu ku lą (849
pkt.), 32,51 m w rzu cie dys kiem (800
pkt.), 27,88 w rzu cie oszcze pem (630
pkt.), 13,06 w rzu cie cię żar kiem (795
pkt.). Łącz ny re zul tat 3827 pkt. za pew nił

mu srebr ny me dal w kat. M75 i czwar te
miej sce w kla sy fi ka cji open. 

W wie lo bo ju cię żar ko wym, mi mo
wy so kiej tem pe ra tu ry i zmę cze nia wcze -
śniej szy mi zma ga nia mi, lek ko atle ta z Ła -
giew nik wy wal czył brą zo wy krą żek. Rosz -
czak uzy skał 14,66 m (cię ża rek o wa -
dze 5,45 kg), 11,79 m (7,26 kg) i 9,50 m
(9,08 kg). 

Te raz przed na szym za wod ni kiem
Mi strzo stwa Pol ski w Rzu tach Nie ty po -
wych (18 lip ca w To ru niu), pię cio bój rzu -
to wy w Dol nym Ku bi nie na Sło wa cji (25
lip ca), XX Czwór bój w Puc ku (1 sierp -
nia), Eu ro pej skie Za wo dy w cze skich Lo -
vo si cach (14-16 sierp nia) i In dy wi du al ne
Mi strzo stwa Pol ski Ma sters (22-23 sierp -
nia w Lu bli nie). (AN KA)

LEKKA ATLETYKA

Dwa medale na mistrzostwach kraju

26 czerw ca za koń czy ło się zgru po -
wa nie ka dry na ro do wej ka de tów,
któ re od by wa ło się w Bia ło gar dzie.
Wśród naj lep szych za pa śni ków
z kra ju tre no wał Prze my sław Wi zner. 

Re pre zen tant UKS Olim pij czyk Sul -
mie rzy ce uczest ni czył w ty go dnio wym
zgru po wa niu ka dry na ro do wej ju nio rów
młod szych U -17, któ re od by wa ło się
w obiek tach spor to wych Atle tycz ne go
Klu bu Spor to we go Bia ło gard. Tre nin gi
pro wa dzo ne by ły pod okiem tre ne ra Woj -
cie cha Sa dow skie go. 

War to przy po mnieć, że Prze my sław

Wi zner jest bar dzo uta len to wa nym za -
pa śni kiem. W ubie głym ro ku uda ło mu
się wy wal czyć srebr ny me dal na Ogól -
no pol skim Tur nie ju Kwa li fi ka cyj nym
Mło dzi ków w Olsz ty nie (52 kg). Na Mi -
strzo stwach Pol ski Mło dzi ków w Za pa -
sach w Sty lu Wol nym sta nął na naj niż -
szym stop niu po dium (57 kg). Po nad to
zwy cię żył w swo jej ka te go rii na Mię dzy -
na ro do wych Za wo dach Mło dzi ków
i Dzie ci w Wo ło wie. Nasz za pa śnik przy -
go to wu je się do wzno wie nia star tów
i naj waż niej szych kra jo wych im prez za -
pa śni czych. 

(LE NA)

ZAPASY

Przygotowanie do ponownych startów

Ja kiś czas te mu w Cen trum Bi lar do -
wym Bi la od był się VII Tur niej Ran -
kin go wy Kro to szyń skiej Li gi Dar ta.
Po dłu giej prze rwie, spo wo do wa nej
epi de mią, w naj lep szej for mie by li
An na Ko wal czyk i Bar tosz Der wich.

Pan de mia sku tecz nie za blo ko wa ła
nie mal wszyst kie dar ter skie roz gryw ki.
Za wod ni cy uczest ni czy li je dy nie w tur -
nie jach on li ne. Ostat ni tur niej KLD od -
był się w lu tym. Wów czas trium fo wał Se -
ba stian Szo stak, któ ry prze rwał do brą
pas sę Nor ber ta Pe cy ny. W gro nie ko biet
zwy cię ży ła An na Ko wal czyk, po ko nu jąc
w fi na le Ani tę Kry sic ką. 

Po kil ku mie sięcz nej prze rwie do gry
przy stą pi ło 35 za wod ni ków, w tym trzy
ko bie ty. W roz gryw kach pa nów naj lep szy
oka zał się Bar tosz Der wich, któ ry
przed prze rwą zaj mo wał siód me miej sce
w kla sy fi ka cji ge ne ral nej KLD. W fi na le
Der wich po ko nał Ka ro la Mar cin kow skie -
go. Na naj niż szym stop niu po dium sta nął
Wło dzi mierz Skal ski. 

Wśród pań naj le piej po ra dzi ła so bie
po now nie An na Ko wal czyk, któ ra pro wa -
dzi w kla sy fi ka cji ko biet. 

Przed na mi V Otwar te Mi strzo stwa
Kro to szy na w Ste el Dar ta, któ re od bę dą
się w dniach 10-11 lip ca w Cen trum Bi -
lar do wym Bi la. (LE NA)

POD NASZYM PATRONATEM

Darterzy wrócili 
do ligowej rywalizacji

Ru szy ły za pi sy do bie gu on li ne. Ak -
cja po trwa do 30 sierp nia, a każ da
za re je stro wa na w za ba wie mi la bę -
dzie się za mie nia ła w zło tów kę prze -
zna czo ną na ce le cha ry ta tyw ne.

1MI LA to im pre za bie go wa dla ama -
to rów, po pu la ry zu ją ca bie ga nie na bież ni.
Tra dy cyj nie roz gry wa na jest na sta dio nie
na dy stan sie 1609,34 m. Nie ste ty, w tym
ro ku z po wo du pan de mii i ob ostrzeń
z nią zwią za nych ini cja ty wa mu sia ła prze -
nieść się do świa ta wir tu al ne go. Aby
wziąć udział w Wir tu al nej 1MI LI, wy star -
czy za re je stro wać się na stro nie 1mi la. pl
i bie gać mi le, czy li dy stan se o dłu go -
ści 1609 m. Ry wa li za cja jest bez płat na,
a bie gać moż na wszę dzie, za rów no
na zor ga ni zo wa nych za wo dach, jak i sa -
mo dziel nie, tre nin go wo. W for mu la rzu
na stro nie na le ży za re je stro wać wy ni ki
prze bie gnię tych mil, wpi su jąc uzy ska ny
czas i za łą cza jąc zdję cie ze gar ka lub apli ka -
cji, do ku men tu ją ce wy nik. Co dwa ty go -
dnie ry wa li za cja jest pod su mo wy wa na,
a uczest ni cy na gra dza ni, za rów no ci naj -
szyb si, jak i ci naj bar dziej za an ga żo wa ni.
Wy róż nio ne bę dą oso by, któ re zaj mą
miej sca nr: 1, 2, 3, 16, 160 i 1609 w obu
ry wa li za cjach. 

W ra mach pro gra mu „BIE GAĆ
KAŻ DY PO MO ŻE” każ dy z am ba sa do -
rów 1MI LI wy brał fun da cję, któ rą chce
wspie rać. W te go rocz nej edy cji po sta no -
wio no wes przeć dzie ci zma ga ją ce się
z cho ro bą no wo two ro wą, pod opiecz nych
Fun da cji Can cer Fi gh ters, spor tow ców
z nie peł no spraw no ścia mi z Fun da cji Po -
land Bu si ness Run oraz bez dom ne zwie -
rzę ta z Przy tu li ska w Ja do wie. 

Re je stru jąc się do za ba wy, wy bie ra się
wir tu al ny te am cha ry ta tyw ny jed ne go
z am ba sa do rów. Dzię ki spon so rom wy -
bie ga ne mi le za mie nia ją się w zło tów ki
na wy bra ny cel. Atrak cją ak cji bę dą im pre -
zy zwień cza ją ce wir tu al ną ry wa li za -
cję – Sym bo licz ne 1MI LE. Bę dą to trzy
ka me ral ne bie gi na dy stan sie jed nej mi li,
któ re od bę dą się we wrze śniu w mia -
stach, w któ rych mia ły się od być tra dy cyj -
ne za wo dy – War sza wie, Kra ko wie i Po -
zna niu. 

Am ba sa do ra mi im pre zy są wy bit ni
lek ko atle ci – Jo an na Jóź wik i Mar cin Le -
wan dow ski – oraz naj po pu lar niej szy
blo ger bie go wy w na szym kra ju – Bar -
tosz Ol szew ski. Pro jekt jest współ fi nan -
so wa ny przez Mi ni ster stwo Spor tu,
wspie ra ny przez Mia sto Po znań, Mia sto
Sto łecz ne War sza wa i Gmi nę Bie la ny
oraz Mia sto Kra ków. 1Mi lę or ga ni zu je
Fun da cja Mo ni ki Py rek, we współ pra cy
ze Spor t fo lio. 

(LE NA)

CHARYTATYWNIE

Weź udział w Wirtualnej 1MILI!
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