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DZIŚ W NU ME RZE 
� PANDEMIA

Jak to jest 

z tymi maseczkami?

Czytaj na str. 4

� ZZA GRANICY

Mały Marcel wygrał walkę

Czytaj na str. 6

� PRACA

Szukasz zatrudnienia?

Sprawdź oferty!

Czytaj na str. 9

� KOŹMIN WLKP.

ODZ Paterek 
– kompleksowo i bezpiecznie!

Czytaj na str. 11

� LUDZIE

Szymon Glinkowski 
i jego fotograficzna pasja

Czytaj na str. 14

� SPORT

Mistrzostwa Krotoszyna 
w Steel Darta 

Czytaj na str. 15

WYBORY

Polacy 
wybrali 
prezydenta! Czytaj str. 3

WRACAMY DO TEMATU

Zróbcie coś, byśmy mogli
was szanować! Czytaj str. 5

W po nie dzia łek, 6 lip ca, w kro to -
szyń skim ra tu szu miej sce mia ło uro -
czy ste spo tka nie, pod czas któ re go
eu ro po seł An dże li ka Moż dża now -
ska, w imie niu pre mie ra Ma te usza
Mo ra wiec kie go, wrę czy ła pro me sy
sa mo rzą dom po wia tu kro to szyń -
skie go. 

Pie nią dze z ty tu łu wrę czo nych pro -
mes po cho dzić ma ją z Rzą do we go Fun -
du szu In we sty cji Lo kal nych. Ma ją, bo ta -
ko wy fun dusz w chwi li obec nej jesz cze
nie ist nie je. Sto sow na usta wa w tej spra -

wie obec nie wró ci ła do sej mu – po na nie -
sie niu po pra wek przez se nat. 

W ra tu szu, po za A. Moż dża now ską,
obec ni by li tak że wo je wo da wiel ko pol ski
Łu kasz Mi ko łaj czyk, po sło wie Ka ta rzy na
Sój ka i To masz Ław ni czak, a tak że wło da -
rze na szych sa mo rzą dów, któ rzy od bie ra li
cze ki – wi ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski,
bur mistrz Kro to szy na Fran ci szek Mar sza -
łek, bur mistrz Ko by li na To masz Le siń ski,
bur mistrz Koź mi na Wlkp. Ma ciej Brat -
bor ski, bur mistrz Zdun To masz Chu dy,
bur mistrz Sul mie rzyc Da riusz Dę bic ki
i wójt Roz dra że wa Ma riusz Dy mar ski. 

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.

Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek, za -
py ta ny, na co chciał by prze zna czyć
otrzy ma ne środ ki, od po wie dział, że
moż li wy mi opcja mi są re wi ta li za cja Bło -
nia, dal sza mo der ni za cja ryn ku oraz nie -
któ rych ulic. 

(MIK)

KROTOSZYN

Finansowe wsparcie dla naszych samorządów
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Każ de go ro ku w okre sie wa ka cyj -
nym kro to szyń scy stra ża cy do sko -
na lą swo je umie jęt no ści z za kre su
ra tow nic twa wod ne go. Tak by ło
i te raz. Wy ko rzy stu jąc sprzy ja ją cą
po go dę, stra ża cy w czerw cu
i pierw szym ty go dniu lip ca prze pro -
wa dzi li cykl prak tycz nych ćwi czeń
na zbior ni ku wod nym PZW Ko ło
„Ce ra mik” przy uli cy Prze my sło wej
w Kro to szy nie.

– Ćwi cze nia mia ły na ce lu ugrun to -
wa nie wie dzy na te mat za gro żeń wy stę -
pu ją cych w śro do wi sku wod nym, za sad
do tar cia i ewa ku acji osób po szko do wa -
nych z wo dy przy wy ko rzy sta niu od po -
wied nich tech nik ra tow ni czych oraz
moż li wo ści wy ko rzy sta nia sprzę tu ra -
tow nic twa wod ne go, bę dą ce go na wy po -
sa że niu jed no stek KSRG – ob ja śnia kpt.
To masz Pa try as z KP PSP w Kro to szy nie.

W trak cie ćwi czeń stra ża cy roz po -
zna li ope ra cyj nie obiekt, uwzględ nia jąc
przede wszyst kim dro gi do jaz du i miej sce
wo do wa nia ło dzi oraz sa me go przy go to -
wa nia te re nu ak cji w ocze ki wa niu
na przy by cie Spe cja li stycz nej Gru py Ra -

tow nic twa Wod no -Nur ko we go. W dzia ła -
niach uczest ni czy li stra ża cy wszyst kich
zmian służ bo wych Jed nost ki Ra tow ni -
czo -Ga śni czej w Kro to szy nie oraz dru ho -
wie z miej sco wej jed nost ki OSP.

OPRAC. (AN KA)

BEZPIECZEŃSTWO

Ćwiczenia z ratownictwa wodnego

3 lip ca w go dzi nach przed po łu dnio -
wych na uli cy Koł łą ta ja w Kro to szy -
nie do szło do wy pad ku dro go we go.
Jed na oso ba zo sta ła prze wie zio na
do szpi ta la. 

Na miej sce zda rze nia skie ro wa no
trzy za stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga -

śni czej w Kro to szy nie, po go to wie ra tun -
ko we oraz po li cję. Jak się oka za ło, sa mo -
chód oso bo wy mar ki Je ep ude rzył w sta -
lo we ba rie ry ochron ne, od dzie la ją ce jezd -
nię od cią gu ko mu ni ka cyj ne go dla pie -
szych, po czym da cho wał. Uszko dzo ny
po jazd za trzy mał się na bo ku po dru giej
stro nie chod ni ka, na uli cy rów no le głej

do ul. Koł łą ta ja. W mo men cie przy by cia
za stę pów stra ży po żar nej kie row ca znaj -
do wał się po za sa mo cho dem. 

– Stra ża cy przy stą pi li do udzie la nia
po mo cy po szko do wa ne mu. W trak cie re -
ali za cji czyn no ści z za kre su kwa li fi ko wa -
nej pierw szej po mo cy na miej sce do tarł
Ze spół Ra tow nic twa Me dycz ne go, któ ry
prze jął opie kę nad męż czy zną – in for mu -
je st. kpt. To masz Pa try as z KP PSP w Kro -
to szy nie. Po wy ko na niu dia gno sty ki w ka -
ret ce po go to wia pod ję to de cy zję o prze -
wie zie niu kie row cy do szpi ta la. 

Z uwa gi na za gra ża ją ce bez pie czeń -
stwu pie szych uszko dze nia in fra struk tu -
ry dro go wej na miej scu po ja wi li się rów -
nież przed sta wi cie le Ge ne ral nej Dy rek cji
Dróg Kra jo wych i Au to strad. Ich za da -
niem by ło usu nię cie za gro że nia. Po za -
koń cze niu czyn no ści do cho dze nio wych
przez funk cjo na riu szy po li cji uszko dzo ny
sa mo chód zo stał po sta wio ny na ko ła
przez po moc dro go wą i za bra ny z miej sca
wy pad ku. Stra ża cy usu nę li z jezd ni ele -
men ty ka ro se rii oraz wy cie ki pły nów eks -
plo ata cyj nych. (LE NA)

NA DRODZE

Uderzył w barierki i dachował

Za rząd Po wia tu po in for mo wał, iż za -
pla no wa ny na 13 wrze śnia Fe sti wal
Ku li nar ny „Po wiat od kuch ni” zo stał
od wo ła ny. Po wo dem ta kiej de cy zji
jest sy tu acja epi de micz na.

Przy po mnij my, że co ro ku na tej im -

pre zie go ścił słyn ny mistrz kuch ni, Ka rol
Okra sa. Tym ra zem jed nak zde cy do wa no
się od wo łać to ku li nar ne wy da rze nie.
Wła dze po wia tu po sta no wi ły tak ze
wzglę du na bez pie czeń stwo zdro wot ne
miesz kań ców i zgod nie z za le ce nia mi Mi -
ni ster stwa Zdro wia. (AN KA)

KROTOSZYN

Kolejna impreza odwołana

2 lip ca w trak cie se sji Ra dy Miej skiej
w Kro to szy nie ślu bo wa nie zło ży ła no -
wa rad na, Jo lan ta Pod ziem ska.
W ra dzie za stą pi ła Jo an nę Ja roc ką.

J. Pod ziem ska na co dzień jest na -
uczy ciel ką ma te ma ty ki, peł ni funk cję wi -
ce dy rek tor ds. dy dak tycz nych w Ze spo le
Szkół Po nad pod sta wo wych nr 1 w Kro to -
szy nie oraz pre ze sa Kro to szyń skie go To -

wa rzy stwa Współ pra cy Pol sko -Nie miec -
kiej. W ostat nich wy bo rach sa mo rzą do -
wych star to wa ła z okrę gu nr 2, gdzie zdo -
by ła 48 gło sów. 

Z te go sa me go okrę gu by ła Jo an na Ja -
roc ka, któ ra jed nak od nie daw na jest sze -
fo wą Kro to szyń skie go Ośrod ka Kul tu ry.
Dla te go jej miej sce w ra dzie oraz w Ko mi -
sji spo łecz nej za ję ła J. Pod ziem ska. 

(MIK)

Z SESJI

Ślubowanie nowej radnej

F
O

T
. 

J
R

G
 K

ro
to

s
z
y
n

Tak było na zeszłorocznej imprezie „Powiat od kuchni”. 
Gościem specjalnym był Karol Okrasa.
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W nie dzie lę od by ła się ostat nia od -
sło na wy bo rów pre zy denc kich 2020.
W dru giej tu rze zmie rzy li się An drzej
Du da (Pra wo i Spra wie dli wość) i Ra -
fał Trza skow ski (Plat for ma Oby wa -
tel ska). Re elek cję na ko lej ną ka den -
cję wy wal czył obec ny pre zy dent. 

Choć na tę chwi lę (po nie dzia łek,
godz. 10.00) nie zna my jesz cze osta tecz -
nych wy ni ków, to wszyst ko wska zu je
na to, że przez ko lej ne pięć lat pre zy den -
tem Pol ski na dal bę dzie An drzej Du da.
Zna ne są już bo wiem wy ni ki z 99,88%
ob wo dów wy bor czych i we dług nich

ubie ga ją cy się o re elek cję pre zy dent uzy -
skał 51,21% gło sów, na to miast je go kon -
ku rent – Ra fał Trza skow ski – 48,79%.
Fre kwen cja w ca łym kra ju wy nio -
sła 67,71%.

A jak gło so wa no w po wie cie kro to -
szyń skim? Przy fre kwen cji 64,97% po -
now nie, czy li tak jak i w pierw szej tu rze,
na na szym te re nie zwy cię żył A. Du da,
uzy sku jąc 56,53% po par cia. Za je go ry -
wa lem opo wie dzia ło się 43,47% gło su ją -
cych w na szym po wie cie. W ram ce pre -
zen tu je my wy ni ki w po szcze gól nych
gmi nach.

(MIK) 

WYBORY

Polacy wybrali prezydenta!

Wy da ne w mi nio ny pią tek przez In -
sty tut Me te oro lo gii i Go spo dar ki
Wod nej ostrze że nie o bu rzach z gra -
dem na te re nie Wiel ko pol ski zna la -
zło od zwier cie dle nie w rze czy wi sto -
ści. Gwał tow ne zja wi ska at mos fe -
rycz ne nie omi nę ły tak że na sze go
po wia tu. Na szczę ście ni ko mu nic
się nie sta ło. Co waż ne, nie do szło
też do uszko dzeń bu dyn ków miesz -
kal nych. 

W piąt ko wy wie czór stra ża cy z po wia -
tu kro to szyń skie go mu sie li więc usu wać
skut ki gwał tow nej bu rzy, któ rej to wa rzy -

szy ły sil ne po dmu chy wia tru i in ten syw ne
opa dy desz czu. Łącz nie od no to wa no 11
in ter wen cji na te re nie dwóch gmin – Ko -
by lin oraz Koź min Wiel ko pol ski. 

By ły to głów nie po wa lo ne drze wa
bądź ko na ry czy ga łę zie blo ku ją ce ruch
po jaz dów na dro gach pu blicz nych.
Na szczę ście tym ra zem nie od no to wa no
uszko dzeń do mów czy in nych bu dyn -
ków. Nikt też nie ucier piał.

W su mie w piąt ko wym usu wa niu
skut ków bu rzy na te re nie po wia tu kro to -
szyń skie go bra ło udział 63 stra ża ków z 12
za stę pów.

(AN KA)

KOBYLIN / KOŹMIN WLKP.

Gwałtowna burza na naszym terenie
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Gmina Krotoszyn
Andrzej Duda - 52,35%
Rafał Trzaskowski - 47,65%
Frekwencja - 66,04%

Gmina Koźmin Wlkp.
Andrzej Duda - 57,86%
Rafał Trzaskowski- 42,14%
Frekwencja - 63,13%

Gmina Kobylin
Andrzej Duda - 64,36
Rafał Trzaskowski - 35,64
Frekwencja - 63,75%

Gmina Zduny
Andrzej Duda - 55,69%
Rafał Trzaskowski - 44,31%
Frekwencja - 62,24%

Gmina Rozdrażew
Andrzej Duda - 73,24%
Rafał Trzaskowski - 26,76%
Frekwencja - 66,84

Miasto Sulmierzyce
Andrzej Duda - 58,97%
Rafał Trzaskowski - 41,03%
Frekwencja - 65,94%
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29 czerw ca Krzysz tof Ku row ski, dy -
rek tor SPZOZ w Kro to szy nie, zło żył
w Sta ro stwie Po wia to wym wy po wie -
dze nie umo wy o pra cę. Okres wy po -
wie dze nia to trzy mie sią ce.

Jak się do wie dzie li śmy, wy po wie dze -
nie zło żo ne zo sta ło z po wo dów oso bi -
stych. – Nie ma w tej chwi li żad nych sy -
tu acji kry zy so wych w SPZOZ w Kro to -
szy nie, któ re mo gło by su ge ro wać, że sta -
ły się one po wo dem re zy gna cji pa na dy -
rek to ra Krzysz to fa Ku row skie go ze sta -

no wi ska – oznaj mia Sła wo mir Pa łasz,
rzecz nik pra so wy kro to szyń skie go szpi ta la.

Wkrót ce dy rek tor Ku row ski ma wy dać
oświad cze nie w tej spra wie. (AN KA)

SZPITAL

Dyrektor złożył wypowiedzenie!

16 kwiet nia te go ro ku wpro wa dzo no
na kaz za sła nia nia ust i no sa w związ -
ku roz prze strze nia ją cą się epi de mią
ko ro na wi ru sa. Obo wią zek ten zła go -
dzo no 30 ma ja. Na dal jed nak w nie -
któ rych sy tu acjach i miej scach po -
win ni śmy za sła niać usta i nos. Wy ja -
śnia my szcze gó ło wo tę kwe stię
w związ ku z licz ny mi wąt pli wo ścia mi
od no śnie te go, czy po li cja ma pra wo
na ło żyć man dat, je śli np. w skle pie
nie ma my ma secz ki.

Na le ży pa mię tać, że zła go dze nie
ob ostrzeń nie ozna cza ich cał ko wi te go
znie sie nia. Na ten mo ment kwe stię no -
sze nia ma se czek re gu lu je Roz po rzą dze -
nie Ra dy Mi ni strów z dnia 29 ma -
ja 2020 r. w spra wie usta no wie nia okre -
ślo nych ogra ni czeń, na ka zów i za ka zów
w związ ku z wy stą pie niem sta nu epi de -
mii (DZ. U. 2020 poz. 964 z późn.

zm.). Zgod nie z nim twarz po win ni śmy
za sła niać:

– w pra cy, je śli ob słu gu je my klien tów
lub je śli nie mo że my za cho wać 1,5 m od -
le gło ści od sta no wisk współ pra cow ni ków 

– w ogól no do stęp nych prze strze -
niach za mknię tych: w skle pie, ban ku,
urzę dzie, ko ście le, bu dyn kach ad mi ni -

stra cji pu blicz nej, wy mia ru spra wie dli -
wo ści, szko łach, przed szko lach, na uczel -
niach, na po czcie itp. 

– na te re nie nie ru cho mo ści wspól -
nych, czy li na klat ce scho do wej, w win -
dzie, na wspól nym po dwór ku itp. 

– na za tło czo nym chod ni ku, pro me -
na dzie, bul wa rze

– wszę dzie tam, gdzie w prze strze ni
pu blicz nej nie ma moż li wo ści za cho wa -
nia dy stan su 2 me trów, np. w te atrze, ki -
nie, w ope rze, na sta dio nie itd.

– w re stau ra cji, za nim usią dziesz
przy sto li ku – w tak sów ce i w sa mo cho -
dzie, je śli je dzie my z kimś, kto z na mi nie
miesz ka; pod czas zgro ma dzeń w prze -
strze ni otwar tej.

Obo wią zek ten nie do ty czy: dzie ci
do lat 4, osób z nie peł no spraw no ścią, któ -
re nie mo gą za kry wać ust lub no sa z po -
wo du sta nu zdro wia lub dla te go, że nie
po tra fi ły by zdjąć ma secz ki lub nie wie -

dzia ły by, kie dy to zro bić (oka za nie orze -
cze nia lub za świad cze nia nie jest wy ma -
ga ne), osób z trud no ścia mi w od dy cha -
niu, pra cow ni ków nie ob słu gu ją cych
klien tów, kie row ców (tak só wek, au to bu -
sów), mo tor ni czych i ma szy ni stów, je śli są
od gro dze ni od pa sa że rów, kie ru ją cych
stat ka mi, je śli są od gro dze ni od pa sa że -
rów, kie row ców sa mo cho dów oso bo -
wych, je śli ja dą sa mi lub z oso ba mi wspól -
nie za miesz ku ją cy mi lub z dziec kiem
do lat 4, kie row ców wio zą cych to wa ry, je -
śli ja dą ze zmien ni ka mi, żoł nie rzy i funk -
cjo na riu szy wy ko nu ją cych za da nia służ -
bo we, du chow nych pod czas czyn no ści
lub ob rzę dów re li gij nych, osób upra wia ją -
cych sport, sę dziów oraz ich tre ne rów

na te re nie obiek tów spor to wych.
Po ja wia się za tem py ta nie – czy po li -

cja ma pra wo na ło żyć na nas man dat
za nie prze strze ga nie obo wiąz ku za kry wa -
nia ust i no sa? – Za nie prze strze ga nie ob -
ostrzeń do ty czą cych ma se czek ta ry fi ka -
tor prze wi du je ka rę do 500 zł. W ra zie
od mó wie nia przy ję cia man da tu bądź
w mo men cie skie ro wa nia przez funk cjo -
na riu sza wnio sku spra wa trafia do są du
mo gą ce go na ło żyć ka rę wy no szą cą na -
wet 5000 zł. Sa ne pid tak że ma moż li -
wość na ło że nia ka ry ad mi ni stra cyj -
nej – do 30 000 zł – ob ja śnia Piotr Szcze -
pa niak, ofi cer pra so wy Ko men dy Po wia -
to wej Po li cji w Kro to szy nie.

(MIK) 

PANDEMIA

Kiedy musimy zasłaniać usta i nos?
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W Urzę dzie Miej skim w Kobylinie,
w obec no ści bur mi strza To ma sza
Le siń skie go, pod pi sa na zo sta ła
umo wa na wy ko na nie prac re mon to -
wych w Szko le Pod sta wo wej w Ku kli -
no wie. Gmi na prze zna czy ła na to za -
da nie bli sko 70 ty się cy zło tych.

Umo wę z wy ko naw cą, Za kła dem
Ogól no bu dow la nym KRO TO -BUD -
-MAL, pod pi sa ła Mał go rza ta Wy soc ka,
dy rek tor szko ły w Ku kli no wie. W ra -
mach in we sty cji ma ją być zre ali zo wa ne
ro bo ty wy ni ka ją ce z eks per ty zy tech -
nicz nej i po sta no wień ko men dan ta wo -

je wódz kie go Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej. Pra ce bę dą wy ko ny wa ne w okre sie
wa ka cyj nym.

– Ma my za le ce nia od stra ży po żar -
nej, więc nie mo gli śmy zwle kać i – ko rzy -
sta jąc z wa ka cji – roz po czy na my pra ce.
Nie ukry wam, jak waż ne dla mnie jest
pod no sze nie stan dar du wa run ków, w ja -
kich uczą się na si ucznio wie. Re ali zu je my
obec nie bar dzo du żą in we sty cję – bu do -
wę przed szko la w Smo li cach, ale nie za -
po mi na my o na szych mniej szych pla ców -
kach. Wszyst kie dzie ci są dla nas rów nie
waż ne – wy ja śnia bur mistrz Le siń ski.

(AN KA)

KOBYLIN

Czas na wakacyjny remont szkoły
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Na lip co wej se sji Ra dy Miej skiej
w Kro to szy nie głos mo gli za brać tak -
że miesz kań cy. Z tej moż li wo ści sko -
rzy sta li przed sta wi cie le Mię dzy osie -
dlo we go Ze spo łu In ter wen cyj ne go.
Po ru szy li oni oczy wi ście te mat jed -
nej ze sta cji pa liw, któ ra – jak twier -
dzą – funk cjo nu je nie zgod nie z pra -
wem. O spra wie, któ ra od sze ściu lat
nie znaj du je swo je go fi na łu, pi sa li -
śmy już wie le ra zy. 

– W na wią za niu do ra por tu o sta nie
gmi ny stwier dza my w imie niu wła snym
i miesz kań ców, że – wbrew oce nie bur -
mi strza – pra wo w gmi nie nie jest prze -
strze ga ne, a głos miesz kań ców jest lek ce -
wa żo ny od sze ściu lat – stwier dził w swo -
im wy stą pie niu Mi ro sław Choj nic ki, re -
pre zen tu ją cy Mię dzy osie dlo wy Ze spół In -
ter wen cyj ny. – Fak ty, któ re to po twier -
dza ją: pro ce du ry sto so wa ne przez wła dze
mia sta, ma ją ce na ce lu nie do pusz cze nie
miesz kań ców do pu blicz ne go przed sta -
wie nia pro ble mów na ru sza nia prze pi sów
pra wa. Jest to prak ty ko wa ne za rów no
na se sjach, jak i na Ko mi sji spo łecz nej. Po -
mi mo pi sem ne go wy stą pie nia w tej spra -
wie przez miesz kań ców, po mi mo ne go -
wa nia tych pro ce dur przez część rad nych
nie pod ję to w spra wie żad nych de cy zji
na praw czych.

O nie le gal nej – zda niem miesz kań -
ców – dzia łal no ści wła ści cie la sta cji pa liw
ma ją świad czyć ta kie do ku men ty jak kar -
ta in for ma cyj na przed się wzięć dla sta cji
pa liw i dla par kin gu, przed ło żo ne przez
bur mi strza do re gio nal ne go dy rek to ra
ochro ny śro do wi ska; po sta no wie nie
RDOŚ w Po zna niu, na pod sta wie któ re go
bur mistrz Kro to szy na wy dał de cy zję śro -
do wi sko wą dla sta cji pa liw; po sta no wie -
nie RDOŚ w Po zna niu, na pod sta wie któ -
re go bur mistrz wy dał de cy zję śro do wi -
sko wą dla par kin gu. 

– Z po sta no wień praw nych wy ni ka,
że w ca łym pro ce sie in we sty cyj nym nie
wy da no żad ne go przy zwo le nia na noc ną
pra cę sta cji pa liw. Za kaz pra cy noc nej
obo wią zu je bez względ nie i za war te jest
to w po sta no wie niu RDOŚ oraz de cy zji
śro do wi sko wej bur mi strza. Co wię cej,
w po sta no wie niu re gio nal ny dy rek tor
ochro ny śro do wi ska stwier dza, że
„w dniu 23.05.2011 r. in we stor przed -
sta wił pi smo, w któ rym oświad czył, że
pla no wa na sta cja pa liw pra co wać bę dzie
w po rze dzien nej, tj. od go dzi ny 6.00
do 22.00” – kon ty nu ował M. Choj nic -
ki. – Z przy wo ła nych po sta no wień wy -
ni ka, że ni gdy nie wy da no przy zwo le nia
na utwo rze nie ca ło do bo wej ba zy sa mo -
cho do wej dla cięż kie go sprzę tu trans -
por to we go i bu dow la ne go w cen trum
mia sta, po mię dzy osie dla mi miesz ka -

nio wy mi. Po nad to w po sta no wie niu re -
gio nal ny dy rek tor ochro ny śro do wi ska
stwier dza tak że, że „in we stor w uzu peł -
nie niu do kar ty in for ma cyj nej oświad -
czył, iż z par kin gu ko rzy stać bę dzie je dy -
nie kil ka po jaz dów cięż kich dzien nie
oraz że nie prze wi du je się ru chu po jaz -
dów cięż kich w no cy”.

Po stu la ty zmę czo nych już ca łą sy tu -
acją miesz kań ców, są sia du ją cych z ową
sta cją pa liw, są nie zmien ne – za mknię cie
noc nej pra cy sta cji pa liw, za mknię cie nie -
le gal ne go par kin gu i zli kwi do wa nie bez -
praw ne go skła do wi ska zie mi i pia sku.
Z uwa gi na lek ce wa że nie prze pi sów, ha -
łas oraz de gra da cję śro do wi ska MZI zło -
żył wnio sek o po wo ła nie spe cjal nej ko mi -
sji, któ rej usta le nia po zwo lić ma ją
na przed sta wie nie osta tecz ne go sta no wi -
ska de cy den tów, zo bo wią zu ją ce go ich
do pod ję cia zgod nych z pra wem po sta no -
wień i de cy zji. 

– Tam wie lu star szych lu dzi miesz -
ka, nie wol no by ło na te re nie po prze my -
sło wym wpro wa dzać cze goś ta kie go. Oso -
ba, któ ra do te go do pro wa dzi ła, po win na
po chy lić gło wę przed ty mi miesz kań ca -
mi. Nie sły sza łem żad nej in ter pe la cji rad -
nych, któ rzy są z tej dziel ni cy – za zna -
czył M. Choj nic ki. 

Po tem mia ła miej sce burz li wa dys ku -
sja na ten te mat. Bur mistrz Fran ci szek
Mar sza łek oznaj mił, że spra wa jest bar dzo
trud na do roz wią za nia, w prze ciw nym ra -
zie – już daw no za po mnia no by o tym
kło po cie. Stwier dził przy tym, iż nie ma
on ta kiej wła dzy, by co kol wiek w tej ma te -
rii zro bić. – Bał bym się wła dzy ta kiej, ja ką
lu dzie my ślą, że mam – po wie dział bur -
mistrz, do da jąc, że w tej spra wie na po zio -

mie gmin nym to czy się ak tu al nie sześć
po stę po wań, pięć w kwe stii po dat ków
i jed no do ty czą ce od pa dów. – My ślę, że
naj wła ściw szą ścież ką by ło by spo tka nie
in we sto ra i osób, któ re czu ją się po szko -
do wa ne, że by po roz ma wia li i do szli do ja -
kie goś po ro zu mie nia – oświad czył F.
Mar sza łek. Je go zda niem miesz kań cy sa -
mi mu szą zde cy do wać czy chcą, by spra -
wa by ła roz wią za na, czy nie, a po wo ła nie
ko mi sji nie ma naj mniej sze go praw ne go
sen su, co póź niej po twier dzi ła An na
Szcze pa niak, rad czy ni praw na gmi ny.
Wy wo ła ło to jed nak wy buch iro nicz ne go
śmie chu po śród obec nych na se sji miesz -
kań ców.

Ze sta no wi skiem wło da rza nie zgo -
dzi ła się rad na Sła wo mi ra Ka lak, twier -
dząc, że by ła moż li wość roz wią za nia pro -
ble mu, zło żo no na wet sto sow ne wnio ski,
np. o po wo ła nie me dia to ra, ale nie zo sta ły
one przez wła dze mia sta zre ali zo wa ne.
W od po wie dzi bur mistrz wy ja śnił, że nie
po wo ła no me dia to ra, bo nie by ło chę ci
roz mo wy, a do przed sta wie nia spra wy
pro ku ra tu rze nie ma pod staw, więc nie
za mie rza on ta kie go kro ku po dej mo wać.
We dług nie go wy czer pa no wszel kie moż -
li wo ści praw ne, a spra wa to czy się tak dłu -
go, po nie waż in we stor od wo łu je się
od każ dej de cy zji. 

Z ko lei Ma riusz Urba niak wspo mniał
o jed nym ze zdjęć przed sta wio nych pod -
czas pre zen ta cji MZI, na któ rym za uwa -
żyć moż na by ło dzie ci wspi na ją ce się
na ko min znaj du ją cy się przy sta cji. Rad -
ny za py tał bur mi strza, czy wie dząc o ta -
kich zda rze niach, mo że wy słać na miej sce
straż miej ską i na ka zać za bez pie cze nie te -
re nu, by nie do szło do nie szczę śli we go

wy pad ku, czy to tak że jest po za je go kom -
pe ten cja mi. – Bo je że li są na to świad ko -
wie i jest zdję cie, to pro si my się o wy pa -
dek, a wte dy rze czy wi ście bę dzie my pła -
kać – rzekł rad ny Urba niak, po czym za -
py tał, czy z in we sto rem pró bu je pro wa -
dzić się ja kie kol wiek roz mo wy, czy też
po jed nym nie uda nym spo tka niu za nie -
cha no dal szych prób ugo dy. – Je że li rze -
czy wi ście by ły ta kie pró by kon tak tu, to ja
bym chciał wie dzieć, kie dy by ły i jak czę -
sto – mó wił da lej M. Urba niak. – Nie po -
do ba ły mi się sło wa bur mi strza, cy tu ję:
„a czy już się pań stwo do ga da ją, czy nie, to
już mnie to ma ło ob cho dzi”. Aku rat pa na
bur mi strza po win no to ob cho dzić bar -
dzo – do dał rad ny.

Jak od po wie dzia no, straż miej ska nie
jest upraw nio na do wcho dze nia na pry -
wat ne po se sje. A w kwe stii spo tkań – po -
za wspo mnia nym nie kon tak to wa no się
z in we sto rem. Zda niem F. Mar szał ka je go
wy po wiedź zo sta ła wy rwa na z kon tek stu,
bo aku rat je mu za le ży na współ pra cy
i na spo ko ju w gmi nie. – Za chę cam, by
pró bo wać się po ro zu mieć i roz ma -
wiać – stwier dził bur mistrz.

M. Choj nic ki przy po mniał, iż był
na spo tka niu zor ga ni zo wa nym przez bur -
mi strza, tak sa mo jak praw ni cy, rad cy
praw ni oraz in ni miesz kań cy. Pod kre ślił,
że ta kie go za cho wa nia in we sto ra nikt się
nie spo dzie wał i nie by ło na to żad nej re -
ak cji władz. Na proś bę bur mi strza o za -
nie cha nie pra cy sta cji w no cy in we stor
od rzekł, że i tak bę dzie funk cjo no wa ła. 

– My nie je ste śmy stro ną te go spo ru!
A tu taj pan bur mistrz chce nas w go
wma new ro wać – kon ty nu ował M. Choj -
nic ki. – Pro si my tyl ko o prze strze ga nie

pra wa, o nic wię cej. A do ko go ma my się
zgło sić jak nie do rad nych? Pa no wie rad -
ni, mó wi cie, że do was nie, bo wy nic nie
mo że cie. Mo że cie! Tu lu dziom po sta wi li
bu dyn ki i ha le. Za sło ni li część ży cia tym
star szym oso bom. Em pa tii tu żad nej nie
ma. Ci lu dzie nie śpią. In we stor za pew -
niał, że tam nic ta kie go nie po wsta nie.
Do ko go my się ma my zgło sić jak nie
do was – na szych przed sta wi cie li, wy bra -
nych na na szym te re nie? My nie bę dzie -
my stro ną w spo rze z wła ści cie lem sta cji.
Je ste śmy za roz wo jem mia sta, ale nie
w ten spo sób. Wy cho dzi na to, że wy je -
ste ście po za tym, sta ro sta jest po za, pan
bur mistrz jest po za, nad zór bu dow la ny
jest po za... Wszy scy są po za tym! To jak to
się sta ło, że coś tam stoi i dzia ła nie le gal -
nie??? Je że li ktoś po sta wił by ka wa łe czek
ga ra żu, to na tych miast jest nad zór, na -
tych miast jest ka ra i roz biór ka. A tu ha le
są nie ode bra ne i w nich się pra cu je. My
nie chce my te go za mknąć. Nie ma na to
ra dy? Mia sto nie ma si ły, by co kol wiek
zro bić i my tu mu si my przy cho dzić?
Przy cho dzi my do was o po moc. Oby wa -
te la nie do pusz cza się do gło su, igno ru je
się wy sił ki nie któ rych rad nych. I pod kre -
ślam po now nie – my stro ną w spo rze
z pa nem przed się bior cą nie bę dzie my. Bo
to na wa li ły urzę dy, ktoś nie do pil no wał.
Jak mo że cie po wie dzieć, że nic nie mo że -
cie? Pro sił bym tyl ko o odro bi nę em pa tii
i współ czu cia wo bec lu dzi, któ rzy tam
miesz ka ją – nie krył obu rze nia M. Choj -
nic ki. 

Rad ny Bar tosz Ko siar ski za chę cał
do pod ję cia me dia cji, zwłasz cza że ze stro -
ny in we sto ra wy pły nę ła ta ka pro po zy cja.
Jed nak miesz kań cy, ma jąc w pa mię ci
ostat nie spo tka nie, nie zbyt przy chyl nie
pod cho dzą do te go po my słu. Po nad to
twier dzą, że me dia cje bę dą tyl ko ko lej -
nym środ kiem do prze dłu ża nia to czą ce go
się spo ru. – Naj go rzej, gdy ktoś się z wła -
dzy śmie je. My nie chce my się śmiać, my
chce my wła dzę sza no wać. Zrób cie coś,
by śmy mo gli was sza no wać – za ape lo -
wał M. Choj nic ki.

– Nie mo że cie nam pa no wie za rzu -
cać, że my, ja ko ra da, nie pa trzy my na ten
pro blem i że nas to nie in te re su je, Też
uwa żam, że dzie je się tam bar dzo źle.
W ogó le po mysł po sta wie nia tam sta cji to
był błąd – sko men to wał rad ny Grze gorz
Majch szak. Z ko lei rad ny Ce za ry Gren da
stwier dził, że wi dząc ła ma nie pra wa, na le -
ży spra wę zgło sić pro ku ra tu rze, a nie po -
wo ły wać ko mi sję, któ ra praw nie nic nie
zdzia ła. Mi chał Ku rek, na czel nik Wy dzia -
łu Go spo dar ki Ko mu nal nej, Ochro ny
Śro do wi ska i Rol nic twa, po wie dział, że
spra wa zo sta ła zgło szo na pro ku ra tu rze
i po li cji.

MI KO ŁAJ KLE PAC KI

WRACAMY DO TEMATU

Zróbcie coś, byśmy mogli was szanować!
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Przy uli cy Grun waldz kiej w Ko by li nie
po ja wi ło się lu stro dro go we. Dzię ki
te mu kie row cy ma ją lep szą wi docz -
ność, a co za tym idzie – te raz jest
tam bez piecz niej.

Lu stro za mon to wa li pra cow ni cy go -
spo dar czy gmi ny. – Dzię ki bar dzo do brej
współ pra cy z Po wia to wym Za rzą dem

Dróg zwięk sza my bez pie czeń stwo na -
szych miesz kań ców. Lu stro prze ka zał
nam po wiat, a my nie zwłocz nie je za mon -
to wa li śmy – sko men to wał bur mistrz To -
masz Le siń ski. 

Te raz więc kie row cy wy jeż dża ją cy
z uli cy Ko ściusz ki w uli cę Grun waldz ką
ma ją znacz nie lep szą wi docz ność. 

(AN KA)

KOBYLIN

Bezpieczniej na ul. Grunwaldzkiej

Hi sto rię Mar ce la Samola od mie się -
cy śle dzą miesz kań cy Kro to szy na
i oko lic. Ostat nie wy ni ki re zo nan su
ma gne tycz ne go chłop ca po twier dzi -
ły, że wszyst ko jest już w jak naj lep -
szym po rząd ku.

Po ze bra niu ko lo sal nej kwo ty pie nię -
dzy, któ ra by ła po trzeb na na le cze nie
Mar cel ka, chło piec i je go ro dzi ce uda li się
do Sta nów Zjed no czo nych, by roz po cząć
te ra pię w tam tej szej kli ni ce. Le ka rze przy -
go to wy wa li ro dzi ców Mar ce la na to, że le -
cze nie nie bę dzie ła twe i że cze ka ją ich
trud ne mie sią ce. Oka za ło się, że chło piec
prze brnął przez te ra pię o wie le le piej niż
prze wi dy wa no. 

Ostat nie wy ni ki re zo nan su ma gne -
tycz ne go gło wy i krę go słu pa po twier dzi -
ły to, że po gu zie nie po zo stał na wet ślad.
Chło piec prze szedł rów nież ba da nie słu -
chu, któ re wy ka za ło, że do sko na le sły szy
ni skie, śred nie i wy so kie to ny. Je dy nym
uszczerb kiem po che mio te ra pii jest jed -
no stop nio wy uby tek w przy pad ku
dźwię ków po wy żej 4000 Hz. To bar dzo
zni ko ma wa da, nie wy ma ga ją ca le cze nia.
Słuch Mar ce la trze ba bę dzie jed nak kon -
tro lo wać re gu lar nie, co trzy mie sią ce.
Wszel kie wy ni ki ba dań krwi rów nież są
bar dzo do bre. 

Nie daw no chło piec opu ścił szpi tal.
Ro dzi na pó ki co po zo sta je jed nak
w USA. Pierw szą prze szko dą jest ocze ki -
wa nie na prze dłu że nie wiz. Ko lej nym
pro ble mem jest oczy wi ście ogól no świa -
to wa pan de mia. Kon takt chłop ca z oso -
bą za ra żo ną gro ził by po waż ny mi kon se -
kwen cja mi, dla te go je go ro dzi ce bę dą
sta rać się o lot rzą do wy do Pol ski. Nie
uda ło się też zor ga ni zo wać le ku dla Mar -
ce la. Ame ry kań scy me dy cy po zo sta ją
w kon tak cie z le ka rzem, któ ry zaj mie się
chłop cem po po wro cie do Pol ski. Wy sy -

ła ją wszyst kie nie zbęd ne do ku men ty,
aby w Pol sce moż na by ło zor ga ni zo wać
po trzeb ny lek. 

Na por ta lu spo łecz no ścio wym Fa ce -
bo ok umiesz czo no film, na któ rym per so -
nel ame ry kań skiej kli ni ki po że gnał swo je -
go ma łe go pa cjen ta. Nie oby ło się bez
wiel kich wzru szeń. Chło piec bar dzo zżył
się z za ło gą od dzia łu he ma to lo gicz no -on -
ko lo gicz ne go. Wszy scy nie zmier nie się
cie szą, że ma ły wo jow nik zwy cię żył
w wal ce z gu zem.

(LE NA)

#GO MARCEL

Mały wojownik wygrał walkę!
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Od 9 lip ca otwar ty jest ba sen w Zdu -
nach. Moż na z nie go ko rzy stać co -
dzien nie w go dzi nach 10.00-18.00.

Cen nik bi le tów i kar ne tów w se zo -
nie let nim 2020 zna leźć moż na
na stro nie www.zdu ny.pl. War to do -
dać, iż dzie ci do lat sze ściu mo gą wcho -
dzić na ba sen bez płat nie (oczy wi ście
z opie ku nem, któ ry pła ci zgod nie
z cen ni kiem).

W uza sad nio nych przy pad kach bur -
mistrz mo że zwol nić z opłat zor ga ni zo -
wa ną gru pę dzie ci i mło dzie ży. Bi le ty oraz
kar ne ty sprze da wa ne są na te re nie ba se nu
ką pie lo we go w Zdu nach.

(AN KA)
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ZDUNY

Basen już otwarty!

W Sul mie rzy cach go ści ła po seł Mag -
da le na Tracz – prze wod ni czą ca Par -
tii Zie lo ni – wraz z Mag da le ną Gał -
kie wicz – se kre tarz te go ugru po wa -
nia. Owo cem tej wi zy ty by ło utwo rze -
nie no we go ko ła – Wiel ko pol ska Po -
łu dnio wa Par tia Zie lo ni. 

Po spo tka niu z bur mi strzem Da riu -
szem Dę bic kim od by ło się ze bra nie z lo -
kal ny mi dzia ła cza mi i dzia łacz ka mi,
na któ rym utwo rzo no no we ko ło par tii
i wy bra no je go wła dze. W za rzą dzie zna -
leź li się Mar cin Ptak z Sul mie rzyc (prze -
wod ni czą cy), An na Sie wie ra z Sul mie -
rzyc (wi ce prze wod ni czą ca) oraz Mi chał
Bo ruch z Ka li sza (se kre tarz).

Za kres te ry to rial ny dzia ła nia no wo
utwo rzo ne go ko ła do ce lo wo ma obej mo -
wać te ren po łu dnio wej Wiel ko pol -
ski. – Oczy wi ście każ dy z człon ków ko ła
bę dzie miał w szcze gól no ści na uwa dze
swój po wiat, z któ rym jest zwią za ny i któ -
re go pro ble my zna – oznaj mia Mar cin
Ptak. – Na chwi lę obec ną jest nas tyl ko

tro je, ale li czę, że ko ło bę dzie suk ce syw nie
po więk szać swo je sze re gi. Cho ciaż za zna -
czam, iż sta wiam na ja kość, a nie ilość. De -
cy zja wstą pie nia do Par tii Zie lo ni po win -
na być świa do ma i prze my śla na. Nie
chce my przyj mo wać lu dzi -sta ty stów, tyl -
ko po to, aby ro sła sta ty sty ka. Tym bar -
dziej że cze ka nas cięż ka pra ca. Ma my
trzy la ta, aby po ka zać, że nie je ste śmy tyl -
ko sa mi dla sie bie – pod kre śla prze wod ni -
czą cy ko ła. 

Ce lem par tii jest wal ka o czy ste śro -
do wi sko, po bu dza nie świa do mość pro -
eko lo gicz nej w spo łe czeń stwie. – Chce -
my uzmy sło wić miesz kań com, że nie ro -
bi my te go z my ślą o so bie, ale o po ko le -
niach, któ re przyj dą po nas. W szcze gól -
no ści li czę, że za si lą nas pa nie, po nie waż
spra wy ko biet – wal ka o ich pra wa – są
szcze gól nie waż ne w na szym ugru po wa -
niu. Nie za my ka my się na ni ko -
go – stwier dza M. Ptak. – Za chę cam
do zaj rze nia na stro nę par tia zie lo ni.
pl/dzia laj/ – do da je.

(AN KA)

POLITYKA

Nowe koło Partii Zieloni
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Jak już pi sa li śmy przed ty go dniem,
pod czas nie daw nej se sji Ra dy Miej -
skiej w Kro to szy nie rad ni z ra mie nia
Pra wa i Spra wie dli wo ści za gło so wa -
li prze ciw udzie le niu ab so lu to rium
bur mi strzo wi z ty tu łu wy ko na nia bu -
dże tu za mi nio ny rok. Jed nym z ar -
gu men tów, na ja ki się po wo ły wa li,
by ło rze ko me na ru sze nie przez wła -
dze gmi ny dys cy pli ny fi nan sów pu -
blicz nych. 

– 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 zgo ła in ne -
go – mó wi ła Sła wo mi ra Ka lak, prze wod -
ni czą ca Ko mi sji re wi zyj nej, przed sta wia -
jąc sta no wi sko rad nych z PiS -u wo bec
spra woz da nia fi nan so we go bur mi strza
Fran cisz ka Mar szał ka. Zda niem rad nej
i jej par tyj nych ko le gów w gmi nie do cho -
dzi do tzw. ko le sio stwa, roz daw nic twa
oraz fa wo ry zo wa nia nie któ rych klu bów
spor to wych czy sto wa rzy szeń. Wła dzom
za rzu co no brak rze tel no ści i oszczęd no -
ści, a tak że na ru sze nie dys cy pli ny fi nan -
sów pu blicz nych. 

– Do cho dzi czę sto do na ru sza nia
dys cy pli ny fi nan sów pu blicz nych, cze go
nikt ze stro ny gmi ny nie kon tro lu -
je – stwier dzi ła S. Ka lak. War to za zna -

czyć, że jest to prze stęp stwo za gro żo ne
ka rą za ka zu peł nie nia funk cji zwią za nych
z dys po no wa niem środ ka mi pu blicz ny mi
przez okres od ro ku do pię ciu lat. 

Na tak po waż ne za rzu ty sta now czo
za re ago wał skarb nik gmi ny, Grze gorz Ga -

lic ki. W peł nym emo cji prze mó wie niu
za pew nił, iż nie by ło jesz cze ta kiej sy tu -
acji. Za rzu cił rad nej gło sze nie kłamstw
i za żą dał przed sta wie nia do wo dów.

– Żą dam od pa ni, pa ni prze wod ni -
czą ca Ko mi sji re wi zyj nej, do wo dów

na na ru sze nie dys cy pli ny fi nan sów pu -
blicz nych przez bur mi strza lub ja kie go -
kol wiek urzęd ni ka! – oświad czył G. Ga -
lic ki. – Jest to spra wa, któ ra dys kre dy tu -
je i eli mi nu je ta kie oso by z sa mo rzą dów.
Prze pra szam, że pod no szę głos, ale chcę,
by do pa ni do tar ło. Pa ni jest prze wod ni -
czą cą Ko mi sji re wi zyj nej i nie jest pa ni
na ze bra niu wy bor czym. Na ru sze nie
dys cy pli ny fi nan sów pu blicz nych to
hań ba. Ja już nie mó wię, że to mo że się
stać prze stęp stwem za gro żo nym ka rą co
naj mniej do dwóch lat. A pa ni so bie rzu -
ca w prze strzeń pu blicz ną ta kie oskar że -
nie. Żą dam do wo dów na to, a je śli
nie – to słow ne go prze pro sze nia na na -
stęp nej se sji al bo jesz cze dzi siaj – grzmiał
skarbnik gmi ny. G. Ga lic ki przy wo łał
licz ne opi nie z ze wnątrz ja ko ar gu men ty
na to, że gmi na Kro to szyn świet nie ra dzi
so bie z za da nia mi. – Wszę dzie je ste śmy
sta wia ni za wzór, ale to już ta ka na sza
kro to szyń ska przy pa dłość, bo nie wiem,
jak to ina czej na zwać. By łem na fo rum
skarb ni ków w ze szłym ro ku – Kro to -
szyn na dru gim miej scu w Pol sce w za -
kre sie ra dze nia so bie z za dłu że niem.
Bar dzo prze pra szam, pa ni prze wod ni -
czą ca Ko mi sji re wi zyj nej, ale je śli czu je
pa ni grzą ski grunt, to pro szę się nie wy -
po wia dać w tym te ma cie, tyl ko po słu -

chać fa chow ców, a nie dys kre dy to wać
skarb ni ka – nie krył emo cji skarb nik
Kro to szy na. 

Zbul wer so wa ni je go wy bu cho wym
wy stą pie niem nie któ rzy rad ni żą da li wy -
łą cze nia skarb ni ko wi mi kro fo nu. – Jak
się słu cha ta kich rze czy – o ne po ty zmie,
o dys cy pli nie, o wąt pli wo ściach – to jak
moż na za cho wać spo kój? To jest nie moż -
li we! – za koń czył G. Ga lic ki.

– My nie je ste śmy na kom pa nii, pa -
nie skarb ni ku, a ja nie je stem pa na żoł nie -
rzem, że by pan mnie tak usta wiał. Ni cze -
go nie mó wię bez pod staw nie, lecz chy ba
le piej dla pań stwa, abym nie roz wi ja ła te -
ma tu – od po wie dzia ła rad na Ka lak.

(MIK)

Z SESJI

Ostra reakcja skarbnika na poważne zarzuty



Ludzie8 WTOREK, 14 lipca 2020

Szy mon Glin kow ski od kil ku lat zaj -
mu je się fo to gra fią. Je go zdję cia
prze no szą od bior cę w miej sca,
w któ rych zo sta ły zro bio ne. Szy mon
jest też człon kiem Kro to szyń skich
Łow ców Burz. 

Fo to gra fia by ła obec na w ży ciu Szy -
mo na prak tycz nie od za wsze. Nie zaj mo -
wał się tym jed nak tak, jak ro bi to obec -
nie, aż do pew ne go mo men tu. – Wszyst -
ko za czę ło się nie co po nad dwa la ta te -
mu. Przy pad kiem tra fi łem na fil mik
na YouTu be o fo to gra fii kra jo bra zo wej.
Póź niej włą czy łem jesz cze je den i ko lej -
ny. W koń cu sam po sta no wi łem spró bo -
wać swo ich sił w tej dzie dzi nie fo to gra fii.
Po cze ka łem na za chód słoń ca, wzią łem
lu strzan kę i po je cha łem na oko licz ne po -
la. Po ro ku z sen ty men tu po je cha łem
w do kład nie to sa mo miej sce, rów nież
na za chód słoń ca. W tym cza sie prze jeż -
dża ła obok mnie dwój ka ro we rzy stów,
któ rzy po wie dzie li, że zdję cia za cho dów
słoń ca ro bi się nad mo rzem. Mo ja od po -
wiedź w tej kwe stii jest jed no znacz -
na – nie ko niecz nie. Nie kie dy chmu ry
po tra fią dać tak pięk ny po kaz ko lo rów,
że trud no to so bie na wet wy obra -
zić – opo wia da fo to graf. 

Od tam tej po ry Szy mon za wsze ma
przy so bie tor bę z apa ra tem. Od daw na
in te re su je się lot nic twem, co spo wo do wa -
ło, że pew ne go dnia po sta no wił po więk -

szyć swo je sprzę to we za ple cze o dro -
na. – Dzię ki te mu mo gę spoj rzeć
na wszyst ko in nym okiem – stwier -
dza. – Ak tu al nie je stem w trak cie wy zwa -
nia „52 we eks”. Ozna cza to, że w każ dym
ty go dniu w ro ku mu szę zro bić i opu bli -
ko wać przy naj mniej jed no zdję cie. Na ra -
zie mi się to uda je i nie prze szko dzi ła mi
w tym na wet pan de mia. Wte dy fo to gra -
fo wa łem to, co jest w ogro dzie: kro ku sy,
tu li pa ny czy też pra cu ją ce pszczo ły
na drze wach owo co wych. Kie dy znie sio -
no za kaz prze miesz cza nia się, po je cha łem
da le ko za mia sto ro bić zdję cia noc ne go

nie ba. Uda ło mi się wów czas sfo to gra fo -
wać Dro gę Mlecz ną w cza sie jej naj lep szej
wi docz no ści.

Szy mon twier dzi, że fo to gra fia jest
dla nie go swe go ro dza ju uwiecz nie niem
spek ta klu mat ki na tu ry. – Na stęp nie
krok po kro ku ob ser wu ję, jak po wsta je
zdję cie pod czas post pro duk cji – ob ja śnia
nasz roz mów ca. – Ro bie nie fo to gra fii to
nie tyl ko ta jed na chwi la, a ca ły zło żo ny
pro ces. Tak jak kie dyś wy wo ły wa no zdję -
cia z ne ga ty wu, tak te raz ro bi się do kład -
nie to sa mo, tyl ko cy fro wo.

Fo to graf do pu bli ka cji każ de go swo je -
go zdję cia na In sta gra mie do da je opis.
Dzię ki te mu od bior ca mo że się po czuć
tak, jak by stał obok twór cy zdję cia i ob ser -
wo wał wszyst ko, co dzie je się w da nym
mo men cie. – Re ak cje lu dzi na to, co ro -
bię, rów nież na pę dza ją mnie do dal sze go
dzia ła nia. Dzię ki te mu i ja od kry wam no -
we miej sca, po dró żu ję. Jak do tąd naj da lej
do je cha łem do War sza wy, w któ -
rej – wstyd się przy znać – ni gdy wcze -
śniej nie by łem. Dzię ki fo to gra fii po je cha -
łem tam na pa rę dni, zro bi łem wie le cie -
ka wych zdjęć i – praw dę mó wiąc – za ko -
cha łem się w tym mie ście – przy zna je S.
Glin kow ski.

Po cząt ko wo Szy mon zaj mo wał się
głów nie zdję cia mi kra jo bra zo wy mi. Póź -
niej do szła do te go fo to gra fia in ne go ty -
pu, ar chi tek tu ra, fo to gra fia ma kro czy
też dzi ka na tu ra. – Z cza sem za czą łem
spo glą dać ina czej na ota cza ją cy świat
i dzię ki te mu po tra fię do strzec to, co nie
każ dy z nas wi dzi na pierw szy rzut
oka – tłu ma czy. 

Wie le lat te mu Szy mo na za in te re so -
wa ła rów nież me te oro lo gia. Pierw szym
je go pla nem w tej kwe stii był za kup sta -
cji me teo, by pro wa dzić po mia ry i ar chi -

wum po go do we. – Przy szło la to i po ja -
wi ły się bu rze – wspo mi na. – Wte dy na -
uczy łem się pro gno zo wać po go dę i ob -
szar, na któ rym te bu rze mo gą wy stą pić
i za czą łem je bacz nie ob ser wo wać.
Wów czas nie mia łem jesz cze pra wa jaz -
dy, więc by ło mi cięż ko ro bić co kol wiek
z in ne go miej sca niż z okna do mu. Po ro -
zu mia łem się jed nak z in ny mi oso ba mi
i tak po wsta li Kro to szyń scy Łow cy Burz.

Nie dłu go póź niej po je cha li śmy
na pierw sze „ło wy”, do je cha li śmy wów -
czas pod Kęp no. Póź niej by ły ko lej ne
wy jaz dy. W mię dzy cza sie zro bi łem kurs
na pra wo jaz dy, dzię ki cze mu w każ dej
chwi li mo gę udać się za mia sto, by ob -
ser wo wać i fo to gra fo wać bu rze, a zda -
rza ją się na praw dę eks cy tu ją ce i za pie ra -
ją ce dech w pier siach wi do ki. Zna jo -
mość me te oro lo gii uła twia fo to gra fię.
Moż na do kład nie prze wi dzieć za chmu -
rze nia, a tak że po ło że nie słoń ca czy księ -
ży ca i je go fa zę na nie bie. Pro gno za za -
chmu rze nia przy da je się tak że do ro bie -
nia zdjęć za cho du słoń ca. Dzię ki te mu
wia do mo, czy na nie bie za go ści pięk ny
ko lor, czy ra czej bę dzie sza ro i po nu -
ro – wy ja śnia fo to graf. 

Szy mon pla nu je da lej roz wi jać za -
rów no swo je umie jęt no ści fo to gra ficz ne,
jak i swo je kon to na por ta lu spo łecz no -
ścio wym In sta gram. Chce po ka zy wać
pięk no ota cza ją ce go świa ta co raz szer szej
gru pie osób. – Rok 2020 po ka zał mi już,
że nie ma sen su za du żo pla no wać, bo
moż na się póź niej bar dzo roz cza ro wać.
Nie pla nu ję więc żad nych ple ne rów z du -
żym wy prze dze niem – pod su mo wu je S.
Glin kow ski. 

(LE NA)

PASJE

Z aparatem przez życie

Szymon łączy pasję do fotografii z zainteresowaniem meteorologią.

Fotograf uwiecznia chwile i widoki również za pomocą drona.Zdjęcie przedstawia sulmierzycki wiatrak na tle pasu Oriona.
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W nie dzie lę, 5 lip ca, na ryn ku w Kro -
to szy nie od był się kon cert Kro to szyń -
skiej Or kie stry Dę tej na po wi ta nie la -
ta i wa ka cji. 

Wi dow nię, któ ra tłum nie zja wi ła się
na ryn ku w nie dziel ne po po łu dnie, przy -
wi ta ła Jo an na Ja roc ka, dy rek tor Kro to -
szyń skie go Ośrod ka Kul tu ry. Or kie strą
dy ry go wał ka pel mistrz Ro bert Ka czo row -
ski. Mu zy cy wy ko na li wie le utwo rów,
w tym ta kie szla gie ry jak „Za cznij od Ba -
cha”, „Sex Bomb” czy „Hej, So ko ły”. 

(MIK)

KONCERT

Powitanie lata z orkiestrą dętą 

W cza sie wa ka cyj nym Skwer D -O -M
(Dzia ła my – Od po czy wa my – Mo ty wu -
je my) cie szy się spo rym za in te re so wa -
niem. Jest to miej sce ide al ne na chwi -
lę re lak su, wy po czyn ku czy spa ce ru. 

Na stwo rze nie tej prze strze ni po zwo -
li ły fun du sze po zy ska ne z pro gra mu Pol -
sko -Ame ry kań skiej Fun da cji Wol no ści,
re ali zo wa ne go przez Aka de mię Roz wo ju
Fi lan tro pii w Pol sce. Na Skwe rze D -O -M
nie bra ku je dzie ci.  Dla te go też bi blio te -
kar ki z Od dzia łu dla Dzie ci i Mło dzie ży
po sta no wi ły za brać ze so bą Te atr Ka mi -
shi bai i wy ko rzy stać to miej sce na czy ta -
nie. Za pre zen to wa ły dzie ciom baj kę „Trzy
świn ki” bra ci Grimm. OPRAC. (AN KA)

BIBLIOTEKA

Miejsce relaksu i wypoczynku

F
O

T
. 
A

n
n
a
 S

z
y
n
d
ro

w
s
k
a



11Motoryzacja

Ośro dek Do sko na le nia Za wo do we -
go Pa te rek dzia ła na lo kal nym ryn ku
już od po nad trzy dzie stu lat.
W ostat nich mie sią cach, w tym trud -
nym dla wszyst kich cza sie pan de -
mii, fir ma do sto so wa ła się do wszel -
kich re stryk cji tak, aby wszyst kie
kur sy i szko le nia od by wa ły się w jak
naj bez piecz niej szych wa run kach. 

ODZ Pa te rek roz po czął swo ją dzia -
łal ność w 1989 ro ku. Na po cząt ku fir ma
ofe ro wa ła tyl ko kur sy na pra wo jaz dy,
jed nak przez la ta spraw nie się roz wi ja ła
i co raz bar dziej po sze rza ła swo ją ofer tę.
Obec nie ofe ru je, oprócz pra wa jaz dy,
rów nież wie le in nych szko leń, m. in.
kur sy dla ope ra to rów ma szyn do ro bót
ziem nych, np. ko par ko -ła do war ki, jak
i dla ope ra to rów wóz ków wi dło wych
oraz roz ma ite kur sy spe cja li stycz ne
(ADR, HDS itp.). Ośro dek pro po nu je
rów nież prze pro wa dza nie ba dań psy -
cho lo gicz nych dla kie row ców w swo jej
pra cow ni w Koź mi nie Wlkp.

Od 2011r., kie dy za ku pio no pierw -
szy au to kar tu ry stycz ny, ODZ Pa te rek
funk cjo nu je tak że w sek to rze trans por tu

oso bo we go. Obec nie fir ma ma już czte ry
au to bu sy. Wy ko nu je usłu gi prze wo zu
osób w róż ne miej sca w Pol sce i Eu ro pie.
W okre sie wa ka cyj nym or ga ni zo wa ne są
prze jaz dy do nad mor skich ku ror tów
i z po wro tem. 1 sierp nia fir ma or ga ni zu je
wy jazd na Jar mark Do mi ni kań ski
do Gdań ska (szcze gó ły na pro fi lu FB
ODZ Pa te rek lub pod nr te le fo -
nu 668 548 077).

Ośro dek po sia da rów nież sy mu la tor
jaz dy, któ ry jest nie zbęd ny w przy pad ku
szko le nia kie row ców za wo do wych. Po -
zwa la on do sko na lić tech ni kę jaz dy i uczy
re ak cji w róż nych nie bez piecz nych sy tu -

acjach dro go wych. Szko le nia na sy mu la -
to rze prze cho dzą nie tyl ko kur san ci ODZ
Pa te rek, ale uczą się i po lep sza ją swo je
umie jęt no ści kie row cy z ca łe go kra ju. 

Sy tu acja epi de micz na w na szym kra -
ju sku tecz nie za blo ko wa ła wie le dzie dzin
na sze go ży cia, jak rów nież po krzy żo wa ła
pla ny nie mal wszyst kim fir mom i in sty -
tu cjom. Wo je wódz kie Ośrod ki Ru chu
Dro go we go wstrzy ma ły na kil ka ty go dni
moż li wość zda wa nia eg za mi nów. Przez
wzgląd na bez pie czeń stwo – za rów no
kur san tów, jak i in struk to rów – rów nież
ODZ Pa te rek za wie sił na ja kiś czas za ję -
cia. Wszyst ko za czy na jed nak wra cać po -

wo li do nor my, choć na zu peł nie in nych
za sa dach niż do tej po ry. Kur san ci oraz in -
struk to rzy mu szą prze strze gać za sad, któ -
re do ty czą m. in. no sze nia ma se czek czy
de zyn fek cji rąk. Sa le wy kła do we zo sta ły
przy sto so wa ne w ta ki spo sób, aby utrzy -
mać wy ma ga ny dy stans mię dzy oso ba mi,
a wszel kie po jaz dy szko le nio we są do kład -
nie de zyn fe ko wa ne po każ dym kur san cie.
Za ło ga ODZ Pa te rek ro bi wszyst ko, aby
za dbać o bez pie czeń stwo swo ich pra cow -
ni ków oraz wszyst kich klien tów. 

Pan de mia od bi ła się zna czą co na ryn -
ku pra cy. Wie le osób z dnia na dzień sta ło
się bez ro bot ny mi. ODZ Pa te rek da je jed -
nak moż li wość na by cia no wych kwa li fi -

ka cji, któ re mo gą po móc w zna le zie niu
no wej pra cy lub w jej zmia nie. Fir ma ofe -
ru je moż li wość od by cia szko leń z do fi -
nan so wa niem ze środ ków unij nych. ODZ
Pa te rek jest jed ną z nie licz nych w oko li -
cach firm po sia da ją cych wpis do Ba zy
Usług Roz wo jo wych, co po zwa la na re ali -
za cję szko leń ze wspar ciem ze środ ków
Unii Eu ro pej skiej. Jest to ogrom na szan sa
dla osób chcą cych pod nieść swo je kwa li fi -
ka cje. Do fi nan so wa nie wy no si 95% dla
osób bez ro bot nych i 85% dla osób pra cu -
ją cych (z za zna cze niem, że kwo ta do fi -
nan so wa nia nie mo że prze kro czyć 3500
zło tych na oso bę). Ak cja obej mu je prak -
tycz nie wszyst kie kur sy i szko le nia, któ re
ODZ Pa te rek ma w swo jej ofer cie. Wię -
cej in for ma cji na ten te mat moż na uzy -
skać w sie dzi bach fir my, na fa ce bo oko -
wym pro fi lu ODZ Pa te rek, na stro nie in -
ter ne to wej https://od zpa te rek. pl/. Moż -
na też skon tak to wać się te le fo nicz nie
(513 074 437). (LE NA)

MATERIAŁ SPONSOROWANY 
ODZ PATEREK

Kompleksowo i bezpiecznie
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Wa ka cje to dla jed nych czas od po -
czyn ku od co dzien nych za jęć, dla in -
nych okres wzmo żo nej, cięż kiej, wy -
tę żo nej pra cy. Zwięk szo ny ruch ma -
szyn rol ni czych na dro gach, od gło sy
kom baj nów, cią gni ki kur su ją ce ze
zbo żem i sło mą to znak, że żni wa
za pa sem. W związ ku z tym Pań -
stwo wa Straż Po żar na przy po mi na
o pod sta wo wych za sa dach bez pie -
czeń stwa, zwią za nych z pra cą na ro li.

Nie ste ty, na stra żac kich sta ty sty kach
okres żniw tak że od bi ja swo je pięt no.
Wzmo żo na ilość in ter wen cji w okre sie
let nim do ty czy rów nież zda rzeń pod czas
róż no rod nych prac go spo dar skich. Wie le
tra gicz nych wy pad ków czy po ża rów po -
wsta je wsku tek nie za cho wa nia pod sta wo -
wych za sad bez pie czeń stwa przez rol ni -
ków za rów no pod czas prac na po lu, jak
i w obej ściu.

Trze ba więc pa mię tać o pod sta wo -

wych za sa dach bez pie czeń stwa.
Przed roz po czę ciem czyn no ści go spo dar -
czych na le ży spraw dzić stan ma szyn rol -
ni czych. Wszyst kie ich ele men ty wy ma -
ga ją za bie gów kon ser wa cyj nych. Czę ści
po win ny być sma ro wa ne i kon tro lo wa ne
na bie żą co. Za tar te ło ży ska są naj częst szą
przy czy ną po ża rów kom baj nów zbo żo -
wych oraz pras do sło my. Wa ły prze kaź ni -
ka oraz ru cho me ele men ty ma szyn po -
win ny mieć spe cjal ne osło ny. Nie odzow -
nym ele men tem wy po sa że nia sprzę tu
rol ni cze go jest spraw ny sprzęt ga śni czy
do pro wa dze nia ewen tu al nych dzia łań ga -
śni czych. 

W cza sie róż nych na praw czy re gu la -
cji na pę dy i sil ni ki po win ny być wy łą czo -
ne. Pa mię tać na le ży, że miej sca na praw
z uży ciem spa wa rek i pal ni ków po win ny
być do zo ro wa ne przez kil ka go dzin po ich
za koń cze niu. W cza sie trans por tu ma te -

ria łów ła dun ki mu szą być za bez pie czo ne
przed spa da niem, a ich mak sy mal na wy -
so kość od pod ło ża mo że wy no sić czte ry
me try. Czę sto pod czas zbie ra nia pło dów
oso by prze sia du ją na za cze pach, błot ni -
kach czy po de stach ro bo czych, mi mo że
jest to nie do pusz czal ne.

Rol ni cy po win ni za pew nić bez pie -
czeń stwo so bie, ale tak że dzie ciom. Te po -
win ny mieć zor ga ni zo wa ne bez piecz ne
miej sce za baw, z da la od pra cu ją cych ma -

szyn rol ni czych. Dzie ci nie wol no prze -
wo zić na cią gni kach, kom baj nach czy za -
ła do wa nych przy cze pach. Ru sza jąc po jaz -
da mi, na le ży upew nić się, czy w po bli żu
nie ma ni ko go, po nie waż czę sto dzie ci, ja -
ko miej sce swo ich za baw, wy bie ra ją ob ręb
ma szyn rol ni czych. Waż ne, aby za bez pie -
czyć tak że stu dzien ki, szam ba oraz in ne
zbior ni ki, któ re w okre sie let nim są

w uży ciu przez pra cu ją cych rol ni ków.
Szcze gól nej roz wa gi w tym okre sie

wy ma ga uży wa nie ognia otwar te go.
Ewen tu al ne pa le nie ty to niu jest do zwo lo -
ne je dy nie w miej scach po zba wio nych
ma te ria łów pal nych, od da lo nych od te re -
nu wy ko ny wa nia prac żniw nych i wy stę -
po wa nia pal nych pło dów rol nych co naj -
mniej o 10 me trów. Cał ko wi cie za bro nio -
ne jest pa le nie ty to niu przy ob słu dze
sprzę tu, ma szyn i po jaz dów, pod czas

zbio ru pal nych pło dów rol nych oraz ich
trans por cie.

Pa mię taj my też, że obo wią zu je za kaz
wy pa la nia ro ślin no ści na łą kach, pa stwi -
skach, nie użyt kach, ro wach, pa sach przy -
droż nych, szla kach ko le jo wych, jak rów -
nież ścier nisk, sło my oraz resz tek po żniw -
nych.

(PSP)

ROLNICTWO

Przestrzegajmy podstawowych zasad bezpieczeństwa!

Od 3 sierp nia w Urzę dzie Skar bo wym
w Kro to szy nie wpro wa dzo ny zo sta nie
no wy mo del ob słu gi bez po śred niej
po dat ni ków. Spra wę pod czas wi zy ty
w US bę dzie moż na za ła twić wy łącz -
nie po wcze śniej szym jej za re zer wo -
wa niu. Zmia ny bę dą wpro wa dzo ne
w ce lu za pew nie nia po dat ni kom jesz -
cze więk sze go bez pie czeń stwa oraz
kom for tu pod czas za ła twia nia spraw. 

No wy mo del ob słu gi od 20 lip ca ru szy
pi lo ta żo wo w czte rech urzę dach skar bo -
wych na sze go wo je wódz twa: w Ko ni nie,
Lesz nie, Pi le oraz Wrze śni. Od 3 sierp nia
uru cho mio ny zo sta nie w ko lej nych pla -
ców kach, w tym kro to szyń skiej. Wi zy tę re -
zer wo wać bę dzie moż na od 21 lip ca. Naj -
pro ściej zro bić to przez In ter net. Wy star -
czy wejść na www.wielk pol skie.kas.gov.pl
i klik nąć w ba ner „Wi zy ta w urzę dzie skar -
bo wym – umów”. Moż na też umó wić się
te le fo nicz nie (kon tak tu jąc się ze swo im
urzę dem skar bo wym) lub oso bi ście w US
w punk cie re zer wa cji.

Moż li wość elek tro nicz nej re zer wa cji
wi zy ty jest spraw dzo nym roz wią za niem
już w wie lu in sty tu cjach. Te raz wpro wa -
dza je rów nież ad mi ni stra cja skar bo wa.
Wpro wa dze nie za sa dy, że bez po śred nio
w sie dzi bie urzę du ob słu gi wa ni są wy łącz -
nie klien ci umó wie ni, to więk szy kom fort
dla nich sa mych, al bo wiem z wy prze dze -

niem bę dą mo gli za pla no wać za ła twie nie
swo ich spraw po dat ko wych. Ogra ni cze nie
licz by osób rów no cze śnie prze by wa ją cych
w urzę dzie to rów nież więk sze bez pie czeń -
stwo po dat ni ków.

Od sierp nia wiel ko pol ska Kra jo wa Ad -
mi ni stra cja Skar bo wa (KAS) pla nu je roz -
sze rze nie no wych za sad ob słu gi na wszyst -
kie urzę dy skar bo we w wo je wódz twie.

– Li czy my, że no wa moż li wość re zer -
wo wa nia wi zyt przez In ter net uła twi po -
dat ni kom za ła twia nie ich spraw. Uma wia -
jąc wi zy tę, mo że my sko rzy stać z kart
usług, dzię ki któ rym bę dzie my wie dzie li,
ja kie do ku men ty ze so bą za brać. Z ko lei
dzię ki wpro wa dze niu za sa dy, że bez po -
śred nio w sie dzi bie urzę du ob słu gi wa ni są
wy łącz nie klien ci umó wie ni, chce my
unik nąć ko le jek, co z pew no ścią po win no
po pra wić kom fort ob słu gi po dat ni -
ków – tłu ma czą przed sta wi cie le US.

Na dal ak tyw ne po zo sta ją wszyst kie
do tych cza so we zdal ne for my za ła twia nia
spraw w skar bów kach. Oprócz in fo li nii
Kra jo wej In for ma cji Skar bo wej oraz moż li -
wo ści za ła twie nia swo ich spraw po dat ko -
wych po przez stro ny www.po dat ki.gov.pl
i www.biz nes.gov.pl moż na rów nież sko -
rzy stać ze spe cjal nych nu me rów in fo li nii,
dzia ła ją cych w urzę dach. Ak tu al ne nu me -
ry znaj du ją się na www.wiel ko pol -
skie.kas.gov.pl – ba ner „Za łatw spra wy po -
dat ko we, nie wy cho dząc z do mu”. (US)

URZĄD SKARBOWY

Ważna zmiana w obsłudze podatników!
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Wymagania dotyczące ustawiania stert, stogów 
i brogów – bezpieczne odległości:
- od budynków wykonanych z materiałów: palnych - 30 m, niepalnych - 20 m
- od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m
- od lasów i terenów zadrzewionych - 100 m
- od urządzeń i przewodów energetycznych wysokiego napięcia - 30 m
- między stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m
- od dróg wewnętrznych oraz granicy działki - 10 m.
Należy pamiętać, że wokół stogów i stert powierzchnia o szerokości co najmniej 2 m
w odległości 3 m od ich obrysu powinna być pozbawiona materiałów palnych.
Powierzchnia sterty / stogu: do 1000 m2; kubatura: do 5000 m3.

PAMIĘTAJ!!! Pracując rozważnie, przestrzegając zasad bhp 
- chronisz nie tylko życie i zdrowie, ale uczysz tych zasad własne dzieci. 

One uważnie Cię obserwują i naśladują!!!



13Edukacja



Materiał Sponsorowany14 WTOREK, 14 lipca 2020

KRO TO -BUD -MAL to do sko na le zna -
na miesz kań com Krotoszyna i oko lic
wie lo po ko le nio wa fir ma ro dzin na.
W tym ro ku ob cho dzi ju bi le usz pięć -
dzie się cio le cia ist nie nia na lo kal -
nym ryn ku.

Fir ma zo sta ła za ło żo na w 1970 ro ku
przez Ma ria na Jan kow skie go i no si ła wów -
czas na zwę MAL -TAP. W swo jej ofer cie
mia ła wte dy je dy nie drob ne pra ce ma lar -
skie, a miej sce ich wy ko ny wa nia by ło nie -
wiel kie. Prze łom w roz wo ju fir my na stą pił
w 1997 ro ku, kie dy pie czę nad nią prze jął
syn ów cze sne go wła ści cie la – Krzysz tof
Jan kow ski. W tym okre sie przy ję to obec -
nie funk cjo nu ją cą na zwę – KRO TO -
-BUD -MAL. Fir ma za czę ła po sze rzać swo -
je ho ry zon ty w za kre sie wy ko ny wa nych
usług. Ofer ta nie koń czy ła się na ma lo wa -
niu, tak jak do tej po ry, ale roz sze rzy ła się
o bu do wę od pod staw do mów miesz kal -
nych, hal czy na wet za kła dów pra cy. Udo -
sko na lo no rów nież ro bo ty wy koń cze nio -
we, któ re od tej po ry wy ko ny wa ne by ły
pre cy zyj niej i efek tyw niej. 

W tym ro ku KRO TO -BUD -MAL
ob cho dzi ju bi le usz pięć dzie się cio le cia ist -
nie nia na kro to szyń skim ryn ku. Nie ste ty,

w związ ku ze śmier cią wła ści cie la i ża ło -
bą, ja ką prze cho dzi Je go ro dzi na oraz za -
ło ga fir my, wszel kie świę to wa nie zo sta ło
po mi nię te. Zgod nie z wo lą zmar łe go
Krzysz to fa Jan kow skie go fir mę prze jął je -
go zięć, Ma ciej Czu bak, któ ry kon ty nu uje
dzia łal ność KRO TO -BUD -MA LU. 

Nie daw no fir ma po raz ko lej ny po -
więk szy ła swo ją ofer tę, tym ra zem o usłu -
gi elek trycz ne. Sie dzi ba KRO TO -BUD -
-MAL -u znaj du je się nie zmien nie
przy uli cy Sło necz nej 9 w Kro to szy nie. 

– Zda je my so bie spra wę z te go,
że 50 lat obec no ści na kro to szyń skim

ryn ku zo bo wią zu je. Fir ma za trud nia
sztab wy kwa li fi ko wa nych fa chow ców,
któ rzy so lid nie wy ko nu ją pra cę w da nej
dzie dzi nie. Pla nu je my z każ dym ro -
kiem jesz cze bar dziej się roz wi jać.
Wpro wa dza my no we kon cep cje i in we -
stu je my w no wo cze sny, nie zbęd ny
sprzęt. Z każ dym dniem sta ra my się
udo wad niać, że je ste śmy rze tel nym
part ne rem w biz ne sie oraz fir mą god ną
Pań stwa za ufa nia. Ja ko no wy wła ści ciel
chciał bym w imie niu ca łej fir my KRO -
TO -BUD -MAL po dzię ko wać Pań stwu
za do tych cza so wą współ pra cę. Obie cu -
ję, że do ło żę wszel kich sta rań, aby ja -
kość wy ko ny wa nych usług by ła nie -
zmien na i w stu pro cen tach speł nia ła
ocze ki wa nia Klien tów. Je stem prze ko -
na ny, że dzię ki Wam bę dzie my mo gli
wspól nie świę to wać jesz cze nie je den ju -
bi le usz – po wie dział Ma ciej Czu bak,
wła ści ciel fir my KRO TO -BUD -MAL.

(LE NA)

BIZNES

Z pokolenia na pokolenie
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Pierw sze go dnia lip ca bur mistrz To -
masz Le siń ski go ścił Ró żę Gu mien -
ną, po cho dzą cą z Ko by li na za wod -
nicz kę spor tów wal ki. Wło darz po gra -
tu lo wał spor t smen ce suk ce sów i ży -
czył dal sze go roz wo ju za wo do we go. 

Ró ża Gu mien na to by ła mi strzy ni Fi -
ght Exc lu si ve Ni ght oraz za wod nicz ka
DSF Kick bo xing Chal len ge. Od 2019 ro -
ku wy stę pu je w MMA. Ak tu al nie zwią za -
na jest kon trak tem z or ga ni za cją Ba bi lon
MMA. W paź dzier ni ku 2019 sto czy ła
pierw szą wal kę za wo do wą, po ko nu jąc Ra -
imon dę Grun du la ite.

26 czerw ca R. Gu mien na wal czy ła

na ga li Ba bi lon MMA 14 ze Sło wen ką Al -
di ną Se fe ro vić, od no sząc dru gie zwy cię -
stwo w za wo do wej ka rie rze w mie sza nych
sztu kach wal ki. Kon fron ta cja by ła bar dzo
emo cjo nu ją ca. W pierw szej run dzie Se fe -
ro vić sta wia ła du ży opór i wal czy ła bar dzo
am bit nie, po ka zu jąc nie ma łe umie jęt no ści.

Dru ga od sło na za czę ła się od skra ca -
nia dy stan su przez Se fe ro vić, któ ra pra co -
wa ła nad zej ściem do par te ru. Po dwóch
mi nu tach Po lka zna la zła się w do sia dzie
i za sy pa ła ry wal kę se rią cio sów. Po chwi li
sę dzia zde cy do wał się prze rwać wal kę
i zwy cię stwo R. Gu mien nej sta ło się fak -
tem.

(AN KA)

KOBYLIN

Wojowniczka u burmistrza

W mi nio ny week end w Cen trum Bi -
lar do wym Bi la od by ły się V Otwar te
Mi strzo stwa Kro to szy na w Ste el Dar -
ta. Spor to wych emo cji nie bra ko wa ło.

W piąt ko wy wie czór do ry wa li za cji
przy stą pi ły pa ry, a w so bo tę ro ze gra no
tur niej in dy wi du al ny. W za wo dach wziął
udział tak że Se ba stian Stey er, je den z naj -

lep szych pro fe sjo nal nych gra czy w na -
szym kra ju. Po cho dzą cy z Kę dzie rzy na -
-Koź la za wod nik w swo jej ka rie rze m. in.
do szedł do pół fi na łu pod czas BDO World
Tro phy, wy stą pił na mi strzo stwach świa ta
czy w World Ma sters. Re gu lar nie star tu je
rów nież w pre sti żo wych za wo dach eu ro -
pej skich. 

– Je stem w Kro to szy nie ko lej ny raz.
Pierw szy raz od wie dzi łem to mia sto dwa
la ta te mu, uda ło mi się wów czas wy grać
tur niej. Do Kro to szy na za wsze przy jeż -
dżam chęt nie. Świet ni lu dzie, świet na
opra wa, wszyst ko bar dzo do brze zor ga ni -
zo wa ne, dla te go za wsze, kie dy mam czas,
wra cam tu taj – po wie dział Se ba stian
Stey er, któ ry i tym ra zem do tarł do fi na łu.
W de cy du ją cym po je dyn ku zmie rzył się
z Mi ko ła jem Czaj ką, przed sta wi cie lem
Kro to szyń skiej Li gi Dar ta. I znów S. Stey -
er oka zał się naj lep szy. 

Wię cej na te mat obu tur nie jów prze -
czy ta cie w ko lej nym wy da niu GLK. 

(LE NA)

POD NASZYM PATRONATEM

Dwa dni darterskich zmagań
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Z nie skry wa ną ra do ścią ko mu ni -
ku je my, iż 12 lip ca na świat przy szła Li -
dia (3060 g/58 cm), Có recz ka Przy ja -
ciół GLK – Mar ty i Prze my sła wa Paw -
lic kich. Prze mek to pre zes Sto wa rzy -
sze nia Kro to szyń ska Li ga Dar ta, na le -
żą ce go do Klu bu GLK. Szczę śli wym
Ro dzi com skła da my ser decz ne gra tu la -
cje, a Lid ce ży czy my ogrom nej ilo ści
zdro wia oraz jak naj wię cej do brych
chwil pod czas ziem skiej wę drów ki:)

(GLK)
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4 lip ca od był się ul tra ma ra ton ko lar -
ski „Pier ścień Ty sią ca Je zior”. Ósme
miej sce w tych za wo dach za jął
Krzysz tof Ku bik.

Udzia łem w tej im pre zie ko la rze za in -
au gu ro wa li se zon. Do po ko na nia mie -
li 610 km. Tra sa ul tra ma ra to nu wio dła
wzdłuż ro syj skiej i ukra iń skiej gra ni cy na -
sze go kra ju, by mię dzy je zio ra mi wró cić
do ba zy ma ra to nu w oko li cy Mi ła ko wa. Tra -
sa jest wy jąt ko wo trud na, cią gle wzno si się
i opa da, nie da jąc uczest ni kom wy tchnie nia
pod czas jaz dy na pła skim te re nie. 

Wy ścig ukoń czy ło 157 za wod ni ków,
z ko lei 27 zre zy gno wa ło w trak cie z róż -
nych przy czyn. Krzysz tof Ku bik wy star to -
wał w so bo tę o godz. 8.45, a na me tę do je -
chał po 22 go dzi nach i 29 mi nu tach. Czas
sa mej jaz dy to 20 go dzin i 41 mi nut, resz tę
po chło nę ły przy stan ki kon tro l ne, na któ -
rych ko larz mu siał pod bić kar tę oraz miał
moż li wość zje dze nia po sił ków re ge ne ra cyj -
nych. W ka te go rii open kro to szy nia nin za -
jął bar dzo do bre, ósme miej sce, star tu jąc
do pie ro w czwar tej gru pie star to wej. Wy -
nik ten za pew nia mu lep szą po zy cję star to -
wą w ko lej nym ma ra to nie – „Pięk ny
Wschód”, któ ry od bę dzie się w ostat ni
week end lip ca w oko li cach Lu bli na. 

– Star to wa łem dość póź no,
po trzech naj lep szych gru pach star to -
wych. Dzię ki wspar ciu bur mi strza Kro -
to szy na, Fran cisz ka Mar szał ka, mo głem
sku pić się tyl ko na jeź dzie. Choć nie uda -
ło się do go nić chło pa ków, to wiem, że
w na stęp nym ma ra to nie bę dę miał lep -
szą po zy cję do ata ku. Ten wy ścig uło żył
się dla mnie bar dzo do brze. Na tak dłu -
giej tra sie nie mia łem żad ne go kry zy su
ani pro ble mu ze sprzę tem. Wszyst ko by -
ło tak, jak trze ba. Je cha li śmy z ko le gą Ma -
riu szem z Trzeb ni cy ra zem przez prak -
tycz nie ca ły dy stans i tyl ko „zgar nia li -
śmy” tych, któ rzy po zo sta li za gru pą fa -
wo ry tów – re la cjo nu je K. Ku bik.

Pod czas ma ra to nu ro we ry za wod ni -
ków by ły wy po sa żo ne w ma sę nie zbęd ne -
go sprzę tu, m. in. lamp ki, GPS czy za pa so -
we dęt ki, co do dat ko wo utrud nia ło jaz dę,
szcze gól nie pod gó rę. – Po je cha łem
na mia rę swo ich umie jęt no ści. Z wy ni ku
je stem bar dzo za do wo lo ny, for ma jest cał -
kiem wy so ka i nie po zo sta je mi nic in ne go
jak tyl ko ści gać czo łów kę, ale ja ko że w ul -
tra ma ra to nach bę dzie to mój pierw szy
peł ny se zon, z udzia łem w Pu cha rze Pol -
ski bę dę cier pli wie cze kał na swój mo -
ment – pod su mo wu je kro to szy nia nin. 

(LE NA)

KOLARSTWO

Udana inauguracja sezonu

Dru ży na UKS Aka de mia Ta len tów
z rocz ni ków 2008-2009 wzię ła
udział w tur nie ju Ja ro cin Cup. Kro to -
szyń ski ze spół upla so wał się na pią -
tym miej scu.

– Na szym za ło że niem by ło ogra nie
wszyst kich za wod ni ków. Zde cy do wa li -
śmy się wiec na wy sta wia nie młod szych
i star szych na prze mien nie, bez wzglę du

na osią gnię te re zul ta ty – oznaj mia Łu -
kasz Rak.

W pierw szej fa zie zma gań eki pa AT
ule gła ze spo ło wi Re iss Ja ro cin 0: 4 oraz
SMS -owi Ży wiec 0: 11 i po ko na ła KS Wi -
la nów 4: 2. Po eta pie gru po wym kro to szy -
nia nie za gra li o tzw. pu char po cie sze nia.
W pół fi na le wy gra li 6: 2 z FA Le gni ca,
a w fi na le przy szło im po now nie zmie -
rzyć się z KS Wi la nów. Po je dy nek za koń -

czył się re zul ta tem 3: 3 i ko niecz ne by ło
eg ze kwo wa nie rzu tów kar nych. Bez błęd -
nie wy ko na li je Mak sy mi lian Gen de ra,
Mi chał Ostach i Mar cel Plu ta, a bram karz
Ka rol Po go da po pi sał się trze ma sku tecz -
ny mi in ter wen cja mi. Tym sa mym dru ży -
na Aka de mii Ta len tów za koń czy ła ry wa -
li za cję na pią tej lo ka cie. – Dzię ku ję tre ne -
ro wi Re na to Ziem co wi za po pro wa dze -
nie ze spo łu i Kac pro wi Kmie cia ko wi
za po moc – do da je Ł. Rak.

Ósme miej sce za ję ła Astra Kro to -
szyn, a zwy cięz cą Ja ro cin Cup zo stał SMS
Ży wiec. (AN KA)

PIŁKA NOŻNA

Ogrywali się w Jarocinie


