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DZIŚ W NU ME RZE 
� POD NASZYM PATRONATEM

Trwa konkurs firmy VISUS

Czytaj na str. 2

� KROTOSZYN

Nowe biuro parlamentarne

w centrum miasta

Czytaj na str. 4

� EDUKACJA

Uczniowie klas I-III 

wrócili do szkół

Czytaj na str. 5

� KOŹMIN WLKP.

Klub Malucha 

już funkcjonuje

Czytaj na str. 6

� MOTORYZACJA

Dodatek 

TWÓJ SAMOCHÓD

Czytaj na str. 8-9

� NA SYGNALE

Coraz więcej pożarów 

sadzy w kominach

Czytaj na str. 10

� SPORT

Jakub Lis podpisał

kontrakt z Pogonią!

Czytaj na str. 15

� SPORT

Robert Baran i Ceramik 

na czele rankingów

Czytaj na str. 16

EPIDEMIA

Seniorzy 
rejestrują się 
na szczepienia

15 stycz nia ru szy ła re je stra cja
na szcze pie nia prze ciw CO VID -19 dla
se nio rów, któ rzy skoń czy li 80 lat. Z ko -
lei od 22 stycz nia bę dą mo gły re je stro -
wać się oso by po wy żej 70. ro ku ży cia. 

25 stycz nia roz pocz ną się szcze -
pie nia dla za re je stro wa nych se nio rów.
Re je stra cji moż na do ko nać na trzy
spo so by:

– skon tak to wać się z wy bra nym
punk tem szcze pień

– te le fo nicz nie, przez Na ro do wy
Pro gram Szcze pień (tel. 989
lub 22 62 62 989)

– za pi sać się przez In ter ne to we
Kon to Pa cjen ta.

Jak po in for mo wał bur mistrz Fran -
ci szek Mar sza łek, gmi na Kro to szy -
na w ra mach re ali za cji za da nia wła sne -

go za pew ni do wóz osób nie peł no -
spraw nych oraz ma ją cych trud no ści
w do stę pie do punk tu szcze pień.
W Kro to szy nie są dwa punk ty szcze -
pień – Izba Przy jęć w Szpi ta lu Po wia to -
wym (ul. Mic kie wi cza 21,
tel. 62 582 14 72) oraz Po rad nia Le ka -
rza POZ (ul. Ma słow skie go 2a,
tel. 62 722 76 11).

dokoń� czenie na stronie 3
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W trak cie gru dnio wej se sji Ra dy
Miej skiej w Koź mi nie Wlkp. Ka rol
Jan ko wiak – prze wod ni czą cy Ko mi -
sji spraw spo łecz nych – zło żył in ter -
pe la cję do ty czą cą funk cjo no wa nia
sys te mu do ta cji na zmia nę sys te -
mów grzew czych.

Rad ny Ka rol Jan ko wiak zwró cił
się z proś bą do bur mi strza Ma cie ja
Brat bor skie go o od po wie dzi na kil ka
py tań do ty czą cych sys te mu do ta cji
na wy mia nę sys te mów grzew czych
na eko lo gicz ne. Ja ko że re gu la min
udzie la nia do ta cji zo stał uchwa lo ny
trzy la ta te mu, prze wod ni czą cy ko mi -
sji w pierw szej ko lej no ści chciał wie -
dzieć, ile do ta cji przy zna no oraz ile
wnio sków od rzu co no i ja kie by ły przy -
czy ny ne ga tyw ne go ich roz pa trze nia. 

K. Jan ko wiak do py ty wał też o to,
jak urząd oce nia funk cjo no wa nie sys -
te mu oraz ja kie zmia ny w re gu la mi -
nie przy zna wa nia do ta cji są prze wi -
dzia ne. – Na dal ob ser wu ję co raz gor -
szą ja kość po wie trza na te re nie na sze -
go mia sta i gmi ny. Pro blem ten czę -
sto sy gna li zu ją miesz kań cy. Uwa -

żam, że kwe stie do ty czą ce ja ko ści po -
wie trza, a tak że ochro ny śro do wi ska
oraz ochro ny zdro wia i ży cia na szych
miesz kań ców po win ny być prio ry te -
to we w dzia ła niach sa mo rzą du, choć
nie za wsze na le żą do je go za dań wła -
snych. Dla te go ape lu ję o roz sze rze nie
dzia łań w tym za kre sie – czy ta my
w in ter pe la cji rad ne go. W od po wie -
dzi bur mistrz M. Brat bor ski po in for -
mo wał, iż od mo men tu wdro że nia
owe go sys te mu udzie lo no 74 do ta cji
na łącz ną kwo tę 222 ty się cy zło tych.

Przy zna no je wszyst kim, któ rzy zło -
ży li wnio ski, pod pi sa li umo wę i zgło -
si li za koń cze nie in we sty cji. – Sys tem
przy zna wa nia do fi nan so wań oce -
niam po zy tyw nie. W naj bliż szym
cza sie za pro po nu ję Ra dzie Miej skiej
zmia nę w re gu la mi nie w kwe stii ter -
mi nu skła da nia wnio sków o do ta cje.
Cho dzi o wpro wa dze nie moż li wo ści
wnio sko wa nia aż do wy czer pa nia
środ ków fi nan so wych na da ny
rok – od po wie dział na in ter pe la cję
wło darz Koź mi na Wlkp. (LE NA)

KOŹMIN WLKP.

Jak działa system dotacji 
na zmianę systemów grzewczych?

Z POLICJI

Chcieli wyłudzić odszkodowanie

Kro to szyń scy kry mi nal ni za trzy ma li
trzy oso by zwią za ne z fik cyj nym zgło -
sze niem kra dzie ży sa mo cho du mar -
ki BMW o war to ści 170 ty się cy zło -
tych. Gro zi im ka ra do ośmiu lat po -
zba wie nia wol no ści.

Jak in for mu je po li cja, co raz bar -
dziej po pu lar ną me to dą prze stęp czą
jest zgła sza nie fik cyj nych kra dzie ży
sa mo cho dów. Oso ba zgła sza ją ca po -
peł nie nie ta kie go prze stęp stwa li czy
na wy pła tę od szko do wa nia, jed no cze -
śnie otrzy mu jąc go tów kę za wcze śniej
sprze da ne au to. Oszu ści de cy du ją cy
się na fik cyj ne zgło sze nie kra dzie ży
sa mo cho du czę sto nie zda ją so bie
spra wy z te go, że jest to po trój ne prze -
stęp stwo. Po pierw sze – od po wia da ją
za zgło sze nie prze stęp stwa, któ re go
nie po peł nio no, po dru gie – za skła -
da nie fał szy wych ze znań, a po trze -
cie – za oszu stwo wy łu dze nia od -
szko do wa nia z za kła du ubez pie cze -
nio we go.

W paź dzier ni ku mi nio ne go ro ku
kra dzież sa mo cho du mar ki
BMW 750 Xdri ve, o war to ści 170 ty -
się cy zło tych, zgło sił 51-let ni miesz -
ka niec Ka li sza. Kry mi nal ni ze spe cjal -
nej ko mór ki zaj mu ją cej się zwal cza -
niem prze stęp czo ści sa mo cho do wej

od ra zu przy stą pi li do dzia ła nia. Prze -
słu cha li zgła sza ją ce go i za czę li zbie rać
in for ma cje mo gą ce po móc w usta le -
niu spraw ców rze ko mej kra dzie ży.

W to ku pro wa dzo nych czyn no ści
po li cjan ci mie li co raz więk sze wąt pli -
wo ści i za czę li po dej rze wać, że zgło -
szo na kra dzież nie mia ła miej sca.
Po do kład nym spraw dze niu i prze -
ana li zo wa niu in for ma cji by li już pew -
ni, że męż czy zna nie mó wi praw dy.
Po po nad trzech mie sią cach wy tę żo -
nej pra cy ope ra cyj nej i do cho dze nio -
wej funk cjo na riu sze ze bra li ma te riał
po twier dza ją cy ich przy pusz cze nia
o zgło sze niu kra dzie ży, do któ rej nie
do szło. 

Za trzy ma no trzech męż czyzn za -
mie sza nych w ten pro ce der – 51-let -
nie go zgła sza ją ce go miesz kań ca Ka li -
sza, 46-let nie go miesz kań ca po wia tu
ka li skie go i 43-lat ka z po wia tu alek -
san drow skie go. Wszy scy usły sze li za -
rzu ty oszu stwa, zgło sze nia prze stęp -
stwa, któ re go nie po peł nio no, oraz
skła da nia fał szy wych ze znań. Pro ku -
ra tor za sto so wał wo bec nich środ ki
za po bie gaw cze w po sta ci do zo rów
i po rę czeń ma jąt ko wych w łącz nej
kwo cie 180 ty się cy zło tych. Gro zi im
do ośmiu lat po zba wie nia wol no ści. 

(AN KA)
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EPIDEMIAKWESTA

Pieniądze na potrzeby
ZOL-u i ZOP-u

W trak cie po grze bu dra Jac ka Kę py
prze pro wa dzo no kwe stę pie nię dzy
na rzecz Za kła du Opie ki Pa lia tyw nej
i Za kła du Opie kuń czo -Lecz ni cze go
w Kro to szy nie. Uda ło się ze brać po -
nad 2700 zło tych.

Przy po mnij my, iż wie lo let ni na -
czel nik Wy dzia łu Pro mo cji i Współ -
pra cy Urzę du Miej skie go w Kro to szy -
nie zmarł na gle 30 grud nia mi nio ne -
go ro ku. Pod czas uro czy sto ści po grze -
bo wych, zgod nie z ży cze niem ro dzi -
ny zmar łe go, prze pro wa dzo no zbiór -
kę pie nię dzy. Ze bra no 2704,04 zło -

tych i prze ka za no Fun da cji „Szpi tal
Po wia to wy w Kro to szy nie” z prze zna -
cze niem na po trze by ZOL -u i ZOP -u.

– Ro dzi nie śp. Jac ka Kę py skła da -
my wy ra zy współ czu cia z po wo du
śmier ci Zmar łe go. W imie niu Pa cjen -
tów oraz Per so ne lu Za kła du Opie ki
Pa lia tyw nej i Za kła du Opie kuń czo -
-Lecz ni cze go bar dzo ser decz nie dzię -
ku je my za prze ka za ny dar. Za pew -
nia my rów nież o na szej pa mię ci o dr.
Jac ku Kę pie – czy ta my w ko mu ni ka -
cie dy rek cji Sa mo dziel ne go Pu blicz -
ne go Za kła du Opie ki Zdro wot nej
w Kro to szy nie. (AN KA)
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W Koź mi nie Wlkp. szcze pie nia prze -
ciw CO VID -19 bę dą re ali zo wa ne
w Koź miń skim Cen trum Me dycz nym
(ul. M. Ko per ni ka 14,
tel. 62 597 18 93) i Przy chod ni
nad Sta wem (ul. Po znań ska 10b,
tel. 62 597 19 73).

Na te re nie gmi ny Ko by lin szcze -
pie nia od bę dą się w Przy chod ni Spe cja -
li stycz nej i Le ka rza Ro dzin ne go MAY -
MED (ul. Grun waldz ka 2A,
tel. 65 548 16 27, e -ma il: ko by lin may -
-med@wp.pl). Ko or dy na to rem ds.
szcze pień w Urzę dzie Miej skim w Ko -
by li nie jest Prze my sław Mar ci nek
(tel. 65 548 24 01, wewn. 17;
lub 696 524 142). Oso by, któ re chcia -
ły by sko rzy stać z trans por tu do punk tu
szcze pień, po win ny zgło sić ten fakt ko -
or dy na to ro wi.

W gmi nie Zdu ny punk tem szcze -
pień jest Za kład Opie ki Zdro wot nej KOR -
CZAK I JA NUSZ KIE WICZ Sp. z o. o.
(ul. Ko le jo wa13, tel.627215224). 

Z ko lei w Sul mie rzy cach punkt
szcze pień to In dy wi du al na Spe cja li -
stycz na Prak ty ka Le kar ska – MI CHAŁ
PA BEL (ul. Krót ka1, tel.627223117).
Ko or dy na to rem ds. Szcze pień w Urzę -

dzie Miej skim w Sul mie rzy cach jest Iza -
be la Ma ty ba. Oso by, któ re chcia ły by sko -
rzy stać z trans por tu do punk tu szcze -
pień, po win ny zgło sić to ko or dy na to ro -
wi (tel. 795 457 980) – od po nie dział -
ku do piąt ku w go dzi nach pra cy ma gi -
stra tu.

Na te re nie gmi ny Roz dra żew
szcze pie nia prze ciw CO VID -19 re -
ali zo wać bę dzie fi lia ROZ MED kro -
to szyń skiej Przy chod ni NA PAR -
CEL KACH – WŁO DZI MIERZ
HOF F MANN (tel. 787 510 115).
Punkt szcze pień jest tak że w Or pi -
sze wie – Jer ry Bliss Far ley (ul. Staw -
na 1). 

Oso by po sia da ją ce ak tu al ne orze cze -
nie o nie peł no spraw no ści w stop niu
znacz nym w ko dzie R lub N bądź od po -
wied nioIgru pę zw/wscho rze nia mi oraz
oso by star sze nie ma ją ce moż li wo ści sa -
mo dziel ne go do jaz du po punk tu szcze -
pień bę dą mo gły sko rzy stać ze spe cjal nie
zor ga ni zo wa ne go trans por tu do punk -
tów szcze pień w swo ich gmi nach. 

15 stycz nia w urzę dach miast
i gmin uru cho mio no nu me ry te le fo -
nów (in fo li nie), za po śred nic twem któ -
rych moż na zgło sić po trze bę bez płat -
ne go trans por tu do punk tu szcze pień
lub uzy skać in for ma cje w tym za kre sie.

(AN KA)



Na kro to szyń skim ryn ku otwar te zo -
sta ło no we biu ro, w któ rym dy żu ry
bę dą peł ni li par la men ta rzy ści Plat -
for my Oby wa tel skiej. Do lo ka lu
wcho dzi się od uli cy Ko ściusz ki.

No wa sie dzi ba ma słu żyć miesz -
kań com, któ rzy bę dą mo gli zgła szać
par la men ta rzy stom pro ble my. In for -
ma cje, kto i kie dy bę dzie peł nił dy żur,
bę dą po da wa ne na bie żą co. Po nad to
moż li we bę dzie umó wie nie się
na spo tka nie, o co ape lo wał pod czas
otwar cia po seł Ja ro sław Urba niak. 

– Otwie ra my biu ro par la men tar -
ne. Wraz z po słem Ja ro sła wem Urba -
nia kiem bę dzie my re pre zen to wać
sejm, a pa ni se na tor Ewa Ma tec -
ka – izbę wyż szą par la men tu. Dzię ki
te mu miej scu bę dzie my mieć lep szy
kon takt z na szy mi wy bor ca mi, z oby -
wa te la mi Zie mi Kro to szyń skiej,

z cze go bar dzo się cie szy my. Jest to
na pew no na rzę dzie, któ re po pra wi
na szą pra cę i ko mu ni ka cję w kwe stii
za ła twia nia spraw miesz kań ców Kro -
to szy na – mó wił po seł Ma riusz Wit -
czak.

– Dla nas bar dzo waż ne, aby być
za wsze do dys po zy cji na szych wy bor -
ców i aby po znać wszyst kie pro ble my
miesz kań ców Zie mi Kro to szyń skiej.
Stąd otwar cie na sze go biu ra wła śnie
tu taj. To waż ne, aby wszyst kie spra -
wy, któ re są istot ne dla te go re gio nu,
mo gły zna leźć po zy tyw ne roz wią za -
nie. Li czy my na to, że w tym biu rze
bę dzie my mo gli, w mia rę moż li wo ści
i zgod nie z har mo no gra mem na szej
pra cy, czę sto by wać. Bar dzo dzię ku -
je my, że za ist nia ła moż li wość urzą -
dzić biu ro w do brej lo ka li za cji, w cen -
trum mia sta. Mam na dzie ję, że spo -
tka nia z miesz kań ca mi za owo cu ją

do bry mi roz wią za nia mi i że bę dą dla
nas in spi ra cją – stwier dzi ła se na tor
Ewa Ma tec ka. 

W trak cie spo tka nia nie za bra kło
py tań o spra wy na cza sie, ta kie jak sy -
tu acja epi de micz na czy szcze pie nia.
Par la men ta rzy ści zgod nie stwier dzi li,
iż pro gram szcze pień jest nie do pra co -
wa ny i nie re ali zu je się go tak szyb ko,
jak by na le ża ło. – Pro ble mów jest
bar dzo du żo, jed nak za czął bym
od te go, że rząd zre zy gno wał z po ło -
wy przy dzia łu szcze pion ki fir my Mo -
der na na rzecz Nie miec – oznaj mił
po seł Ja ro sław Urba niak. – Zwró cił -
bym też uwa gę na to, że w ca łym kra -
ju bra ku je igieł i – z te go, co mó wią
fa chow cy – szcze pi się igła mi krót -
szy mi. Pol ski rząd za po mniał za mó -
wić do dat ko we igły i strzy kaw ki
na szcze pie nia. Pro ble mem jest rów -
nież „war szaw skie pa trze nie” de cy -

den tów na spra wy Pol ski po wia to -
wej. Oni zu peł nie nie ro zu mie ją po -
trzeb lu dzi z mniej szych miej sco wo -
ści – pod kre ślił par la men ta rzy sta.

Uczest ni cy spo tka nia zwró ci li też
uwa gę na zły stan go spo dar ki w na -
szym kra ju, nie pew ną sy tu ację wy ni -

ka ją cą z bra ku wie dzy na te mat prze -
cią ga ją cych się ob ostrzeń oraz
na zwięk szo ną umie ral ność i pro ble -
my zdro wot ne oby wa te li, co jest skut -
kiem bra ku do stę pu do służ by zdro -
wia. 

(LE NA)
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KROTOSZYN

Nowy radiowóz dla policjantów

W ostat nim dniu mi nio ne go ro ku
przy kro to szyń skiej ko men dzie po li -
cji mia ło miej sce uro czy ste prze ka -
za nie nie ozna ko wa ne go ra dio wo zu
i pro gra mu kom pu te ro we go Cy bid
Plan 4.0 wer sja 3D. Za kup po jaz du
Kia Spor ta ge był moż li wy dzię ki do -
fi nan so wa niu z lo kal nych sa mo rzą -
dów oraz Ko men dy Wo je wódz kiej
Po li cji w Po zna niu. Pro gram z ko lei
za ku pio no dzię ki Ko mi sji Bez pie -
czeń stwa przy Sta ro stwie Po wia to -
wym.

W spo tka niu wzię li udział ko men -
dant po li cji w Kro to szy nie insp. Ma riusz
Ja śniak oraz przed sta wi cie le lo kal nych sa -
mo rzą dów – sta ro sta Sta ni sław Szczot ka,
bur mistrz Kro to szy na Fran ci szek Mar sza -
łek, bur mistrz Koź mi na Wlkp. Ma ciej
Brat bor ski i wójt Roz dra że wa Ma riusz
Dy mar ski.

Za kup po jaz du do fi nan so wa ły Ko -
men da Wo je wódz ka Po li cji w Po zna niu

oraz lo kal ne sa mo rzą dy – po wiat prze ka -
zał 20 tys. zł, gmi na Kro to szyn – 25 tys.
zł, gmi na Koź min Wlkp. – 7,5 tys. zł,
gmi na Roz dra żew – 5 tys. zł. Pro gram Cy -
bid Plan 4.0 wer sja 3D kosz to wał 2 tys. zł. 

Z nie ozna ko wa ne go ra dio wo zu bę dą
ko rzy sta li po li cjan ci Wy dzia łu Kry mi nal -
ne go. Z ko lei pro gram Cy bid Plan 4.0
wer sja 3D bę dzie wy ko rzy sty wa ny przez
ze spół tech ni ków kry mi na li sty ki do two -
rze nia szcze gó ło wych szki ców, pla nów
miejsc zda rze nia. Dzię ki te mu sy tu acja
np. z miej sca wy pad ku dro go we go bę dzie
uka za na bar dziej przej rzy ście, na wet
z moż li wo ścią przed sta wie nia w per spek -
ty wie trój wy mia ro wej.

Ko men dant Ma riusz Ja śniak za zna -
czył, że no we na byt ki dla po li cjan tów to
bar dzo waż na kwe stia, al bo wiem ma ją
słu żyć na rzecz bez pie czeń stwa miesz -
kań ców ca łe go po wia tu. Jed no cze śnie po -
dzię ko wał przed sta wi cie lom sa mo rzą -
dów za udzie lo ne wspar cie.

(AN KA)
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Otwarcie nowego biura parlamentarnego



5Na Bieżąco

F
O

T
. 

S
P

Z
O

Z
 K

ro
to

s
z
y
n

Od 9 stycz nia w no wej pra cow ni bio -
lo gii mo le ku lar nej kro to szyń skie go
szpi ta la wy ko ny wa ne są ba da nia
me to dą PCR na obec ność RNA wi ru -
sa SARS -CoV -2. Pro wa dze nie ta kiej
dia gno sty ki znacz nie skra ca czas
ocze ki wa nia na wy nik ba da nia po -
bie ra nych wy ma zów. 

Jak do tąd ma te riał dia gno stycz ny
trans por to wa ny był do in ne go la bo ra to -
rium. Te raz La bo ra to rium Cen tral ne
w Kro to szy nie, dzię ki utwo rze niu no wej
pra cow ni, zna la zło się na li ście Mi ni ster -
stwa Zdro wia, obej mu ją cej punk ty,
w któ rych pro wa dzi się ba da nia w kie run -
ku CO VID -19. Na li ście tej jest obec -
nie 28 la bo ra to riów z wo je wódz twa wiel -
ko pol skie go, w tym czte ry znaj du ją ce się
w szpi ta lach po wia to wych. 

No wą pra cow nię wy po sa żo no w no -
wo cze sny sprzęt, któ ry kosz to wał pra -

wie 500 tys. zł. Pie nią dze po cho dzi ły
z bu dże tu po wia tu kro to szyń skie go oraz
ze środ ków wła snych szpi ta la. Po nad to
bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek prze ka -
zał do pra cow ni no wy kom pu ter.

Ofi cjal ne otwar cie pra cow ni mia ło
miej sce 12 stycz nia. Wzię li w nim udział
sta ro sta Sta ni sław Szczot ka, Do mi nik

Waw rzyń czak – po wia to wy in spek tor sa -
ni tar ny w Kro to szy nie oraz kie row nic two
pra cow ni i dy rek cja szpi ta la.

W no wej pra cow ni bio lo gii mo le ku -
lar nej w przy szło ści bę dą wy ko ny wa ne
tak że in ne ba da nia, m. in. dia gno sty ka in -
fek cji Chla my dia, wi ru sa gry py, HCV.

(AN KA)

SŁUŻBA ZDROWIA

Nowa pracownia w krotoszyńskim szpitalu 

W nie dzie lę, 17 stycz nia, za koń czy ły
się fe rie zi mo we. Na za jutrz do szkół
wró ci li ucznio wie klas I -III szkół pod -
sta wo wych oraz ucznio wie szkół
spe cjal nych. Na uka sta cjo nar na pro -
wa dzo na jest w ści słym re żi mie sa -
ni tar nym. Ucznio wie klas IV -VIII pod -
sta wó wek oraz szkół po nad pod sta -
wo wych, pla có wek kształ ce nia usta -
wicz ne go i cen trów kształ ce nia za -
wo do we go na dal uczą się w try bie
zdal nym, po za wy jąt ka mi do ty czą cy -
mi kształ ce nia za wo do we go. 

War to też wspo mnieć, iż od 11 stycz -
nia trwa ją te sty prze sie wo we na obec ność
SARS -CoV -2 dla na uczy cie li klas I -
-III szkół pod sta wo wych, szkół spe cjal -
nych i pra cow ni ków ob słu gi ad mi ni stra -
cyj nej. 15 stycz nia re sort edu ka cji po in -
for mo wał, iż w trak cie trzech dni ak cji
wy ma zy po bra no od 80 ty się cy osób.

Do te go dnia wy ni ki otrzy ma ło 60 ty się -
cy. Po zy tyw ny wy nik na obec ność ko ro na -
wi ru sa wy szedł u 1133 osób.

W okre sie od 18 do 31 stycz nia na -
uka w kla sach I -III szkół pod sta wo wych
bę dzie od by wa ła się sta cjo nar nie. Do swo -
ich pla có wek wró ci li tak że ucznio wie
klas I -III szkół pod sta wo wych spe cjal nych,
w tym funk cjo nu ją cych w spe cjal nych
ośrod kach szkol no -wy cho waw czych oraz
w pod mio tach lecz ni czych i jed nost kach
po mo cy spo łecz nej.

Po dob nie jak przed fe ria mi, o try bie

na ucza nia i pro wa dze nia za jęć de cy du ją
dy rek to rzy szkół pod sta wo wych spe cjal -
nych w za kre sie do ty czą cym klas IV -VIII,
szkół po nad pod sta wo wych spe cjal nych,
w tym funk cjo nu ją cych w spe cjal nych
ośrod kach szkol no -wy cho waw czych,
w pod mio tach lecz ni czych i jed nost kach
po mo cy spo łecz nej oraz ośrod kach re wa -
li da cyj no -wy cho waw czych. 

Od 18 stycz nia szko ły i pla ców ki pro -
wa dzą ce kształ ce nie za wo do we mo gą je
re ali zo wać z za cho wa niem re żi mu sa ni -
tar ne go, w okre ślo nych wa run kach or ga -

ni za cyj nych.
Za ję cia prak tycz ne i prak ty ki za wo -

do we w ra mach prak tycz nej na uki za wo -
du mo gą być pro wa dzo ne w gru pach
umoż li wia ją cych za cho wa nie dy stan su
spo łecz ne go, w wy bra nych dniach ty go -
dnia, w wy mia rze nie prze kra cza ją cym 10
go dzin ty go dnio wo. Do ty czy to szkół pro -
wa dzą cych kształ ce nie za wo do we, cen -
trów kształ ce nia za wo do we go oraz pla có -
wek kształ ce nia usta wicz ne go, re ali zu ją -
cych prak tycz ną na ukę za wo du.

Przy za cho wa niu za sad wła ści wych
dla za kła dów pra cy moż li we jest tak że
pro wa dze nie prak tycz nej na uki za wo du
u pra co daw ców lub w in dy wi du al nych
go spo dar stwach rol nych. Ucznio wie
bran żo wych szkół I stop nia, bę dą cy mło -
do cia ny mi pra cow ni ka mi, na dal mo gą
od by wać prak ty ki u pra co daw ców, o ile
nie wy stę pu ją u nich wa run ki czy sy tu -
acje, któ re – ze wzglę du na ak tu al ną sy tu -
ację epi de mio lo gicz ną – mo gą za gro zić
zdro wiu mło dzie ży.

Dy rek tor szko ły na dal ma obo wią zek
zor ga ni zo wać za ję cia lub umoż li wić re ali -

za cję za jęć zdal nych w pla ców ce tym
uczniom, któ rzy z uwa gi na ro dzaj nie peł -
no spraw no ści lub z po wo du in nych waż -
nych przy czyn nie mo gą uczyć się w do -
mu.

Po nad to dy rek to rzy na dal mo gą or ga -
ni zo wać uczniom klas ósmych oraz klas
ma tu ral nych kon sul ta cje in dy wi du al ne
lub w ma łych gru pach.

Mi ni ster stwo Edu ka cji i Na uki in for -
mu je, iż we spół z Mi ni ster stwem Zdro -
wia i Głów nym In spek to ra tem Sa ni tar -
nym przy go to wa ło wy tycz ne dla dy rek to -
rów pla có wek oświa to wych, któ re ma ją
na ce lu zwięk sze nie bez pie czeń stwa
uczniów i ka dry pe da go gicz nej, a tak że
ro dzi ców. Za sa dy te w du żym stop niu
opie ra ją się na za pi sach zna nych już m. in.
z wrze śnia 2020 r. Znaj du ją się w nich re -
ko men da cje do ty czą ce za sad or ga ni za cji
za jęć, hi gie ny, czysz cze nia i de zyn fek cji
po miesz czeń oraz po wierzch ni, or ga ni zo -
wa nia ga stro no mii czy po stę po wa nia
w przy pad ku po dej rze nia za ka że nia
u pra cow ni ków szko ły.

(AN KA) 

EDUKACJA

Uczniowie klas I-III wrócili do szkół

Jak po in for mo wał Zwią zek Mię dzyg -
min ny EKO SIÓ DEM KA, w ra mach
zbiór ki od pa dów bio de gra do wal nych
bę dą rów nież od bie ra ne ży we cho in -
ki. Drzew ka, któ re w okre sie świą -
tecz nym two rzy ły at mos fe rę w na -
szych do mach, na le ży wy sta wiać
obok po jem ni ków na od pa dy BIO. 

Cho in ki kwa li fi ku ją się do od pa dów
bio de gra do wal nych, więc nie po win ni -
śmy ich wrzu cać np. do po jem ni ków
prze zna czo nych na od pa dy zmie sza ne.
Wy sta wio ne cho in ki mu szą być bez do ni -
czek, bez ozdób, lam pek itp.

Po nad to EKO SIÓ DEM KA przy po -
mi na, iż cho in ki moż na do star czyć tak że
we wła snym za kre sie do Punk tu Se lek tyw -
ne go Zbie ra nia Od pa dów Ko mu nal nych
w Rze mie cho wie – ży we ode bra ne bę dą ja -
ko bio od pa dy, na to miast sztucz ne ja ko od -
pa dy wiel ko ga ba ry to we. Ich od biór bę dzie

re ali zo wa ny do 12 lu te go, lecz ter min ten
mo że ulec zmia nie. 

(AN KA)

EKO SIÓDEMKA

Choinki także będą odbierane
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Je sień i zi ma to po ry ro ku, w któ -
rych na sze obu wie na ra żo ne jest
na dzia ła nie wie lu szko dli wych dla
nich czyn ni ków. Je śli nie chce cie
wy rzu cać znisz czo nych bu tów, z po -
mo cą przyj dzie Pral nia La gu na. 

Chłod niej sze mie sią ce nio są ze so -
bą deszcz i śnieg. Wie le osób nie lu bi
spa ce ro wać w ta kich wa run kach. Naj -
bar dziej cier pią na tym jed nak na sze
bu ty. Du ży wpływ na ży wot ność na sze -
go obu wia ma też spo sób, w ja ki je za -
kła da my i zdej mu je my. Na le ży pa mię -
tać o po lu zo wa niu sznu ró wek i od pię -
ciu zam ków czy sprzą czek. Na ty le,
na ile to moż li we, po win ni śmy uni kać
prze mo cze nia bu tów. Wpły wa ono nie -
ko rzyst nie na ich es te ty kę i wła ści wo ści
użyt ko we. Po wo du je m. in. od bar wie -
nia i de for ma cje. Je śli jed nak zda rzy
nam się prze mo czyć obu wie, po win ni -

śmy su szyć je w tem pe ra tu rze po ko jo -
wej. Pod żad nym po zo rem nie uży waj -
my do te go ce lu su sza rek i nie sta wiaj -
my bu tów na lub pod grzej ni kiem. 

Je śli na sze bu ty po sia da ją już zna ki
upły wa ją ce go cza su i śla dy znisz cze nia,
mo że my po wie rzyć je w rę ce za ło gi
Pral ni La gu na. Dzia ła ją ca przy ul. 23
stycz nia w Kro to szy nie eko lo gicz na
pral nia ofe ru je kom plek so wą usłu gę, je -
śli cho dzi o obu wie. Mo że my od dać je
do czysz cze nia w środ ku, na ze wnątrz,
wy czy ścić po de szwy i sznu ro wa dła.
Pral nia po sia da w swo jej ofer cie rów -
nież zło żo ną ofer tę re no wa cji bu tów.
Sta re mu obu wiu mo że my nadać też
no we ży cie po przez far bo wa nie. Pra -
cow ni cy La gu ny mo gą tak że wy ko nać
ozo no wa nie bu tów i ich im pre gna cję. 

(LE NA)

PRALNIA LAGUNA

Wróć życie swoim butom
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Kro to szyń ska Bi blio te ka Pu blicz na
za pra sza dzie ci oraz ich ro dzi ców
po od biór ksią żek, Kart Ma łe go Czy -
tel ni ka i bro szu rek in for ma cyj nych
o ko rzy ściach pły ną cych z czy ta nia
w roz wo ju naj młod szych. 

Pro jekt po le ga ją cy na prze ka zy wa niu
dzie ciom wy praw ki czy tel ni czej re ali zo wa -
ny jest w ra mach ogól no pol skiej kam pa nii
„Ma ła książ ka – wiel ki czło wiek”, we
współ pra cy z bi blio te ka mi pu blicz ny mi.
Ak cja skie ro wa na jest do dzie ci w wie ku
od 3 do 6 lat (rocz ni ki 2014-2017). Ce lem
przed się wzię cia jest za chę ce nie ro dzi ców
do od wie dza nia bi blio tek i re gu lar ne go
czy ta nia swo im po cie chom. Każ de dziec ko
w wie ku przed szkol nym, któ re od wie dzi
bi blio te kę bio rą cą udział w tej ak cji, a jed ną
z nich jest książ ni ca kro to szyń ska, otrzy ma
wy praw kę czy tel ni czą, któ ra ma być po -
cząt kiem przy go dy z czy ta niem. 

Naj młod si w wy praw kach znaj dą
książ kę do sto so wa ną do ich wie ku

pod wzglę dem tre ści i for my. Dzie ci
otrzy ma ją rów nież Kar ty Ma łe go Czy tel -
ni ka, w któ rych bę dą mo gły zbie rać na -
klej ki otrzy ma ne za każ dą ko lej ną wi zy tę
w bi blio te ce, za koń czo ną wy po ży cze -
niem przy naj mniej jed nej książ ki z dzia -
łu dla naj młod szych. Po uzbie ra niu dzie -
się ciu na kle jek mło dy czy tel nik zo sta nie
uho no ro wa ny imien nym dy plo mem,
po twier dza ją cym czy tel ni cze za in te re so -
wa nia.

W wy praw kach znaj du ją się rów -
nież bro szu ry in for ma cyj ne dla ro dzi -
ców. In for mu ją one o ogrom nej ro li, ja ką
od gry wa czy ta nie w roz wo ju dziec ka,
a tak że o prze róż nych ko rzy ściach pły ną -
cych z re gu lar ne go od wie dza nia bi blio -
tek. Udział w pro jek cie jest cał ko wi cie
dar mo wy. 

Kro to szyń ska bi blio te ka za chę ca naj -
młod szych czy tel ni ków do od wie -
dzin – od po nie dział ku do piąt ku w go -
dzi nach 9.30-13.00 oraz 13.30-16.30. 

(LE NA)

BIBLIOTEKA

Mała książka – wielki człowiek

4 stycz nia w Koź mi nie Wlkp.
dzia łal ność roz po czął Klub Ma lu cha,
miesz czą cy się przy uli cy Klasz tor nej.
Obec nie uczęsz cza do tej pla ców -
ki 26 dzie ci w wie ku od ro ku do 3 lat. 

Pro jekt „Klub Ma lu cha dla Koź mi -
na Wiel ko pol skie go” wdro żo no w ra -
mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go Wo je wódz twa Wiel ko pol skie -
go na la ta 2014-2020 – pod dzia ła -
nie 6.4.1 – Wspar cie ak tyw no ści za wo -
do wej osób wy łą czo nych z ryn ku pra cy
z po wo du opie ki nad ma ły mi dzieć mi,
współ fi nan so wa ne go ze środ ków Unii
Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go.

Na utwo rze nie i dzia łal ność klu -
bu gmi na po zy ska ła do fi nan so wa nie
w wy so ko ści 1 463 449,32 zł z Re gio -
nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go na la -
ta 2014-2020. Cał ko wi ta war tość
pro jek tu opie wa na 1 606 009,32 zł.

Klub Ma lu cha spra wu je opie kę
nad dzieć mi od po nie dział ku do piąt -
ku, w go dzi nach 6.30-16.30. Ka drę
pla ców ki two rzą kie row nik, pięć
opie ku nek dzie cię cych, dwie woź ne
od dzia ło we i woź ny.

– W na szym klu bie utwo rzy li -
śmy dwa od dzia ły – Kot ki i Mysz ki.
Dzie ci zo sta ły przy dzie lo ne do tych
od dzia łów we dług kry te rium wie ko -
we go. W pla ców ce bę dzie my re ali zo -
wać pro gram dy dak tycz no -wy cho -
waw czy, a po nad to dzie ci bę dą
uczest ni czyć w za ję ciach z ar te te ra pii
oraz w za ba wach z ję zy kiem an giel -
skim – mó wi Mi le na Skow ron -Pie -
cho wiak, kie row nik koź miń skie go
Klu bu Ma lu cha.

Ja ko że pla ców ka jest fi nan so wa na
z pro jek tu unij ne go, do koń ca je go re -
ali za cji, czy li do grud nia 2022, ro dzi ce

nie bę dą po no sić kosz tów opie ki
nad swo imi po cie cha mi. Pła cą je dy nie
za wy ży wie nie dziec ka. W tej chwi li
do pla ców ki uczęsz cza 26 dzie ci
w wie ku od ro ku do 3 lat. Są jesz cze
czte ry wol ne miej sca. (AN KA)

KOŹMIN WLKP.

Klub Malucha już działa!
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Pod czas gru dnio wej se sji Ra dy Miej -
skiej w Kro to szy nie rad ny Pa weł Si -
ko ra przed sta wił po mysł mło dej
miesz kan ki na zre ali zo wa nie pew -
nej ini cja ty wy spo łecz nej. Cho dzi
o tzw. ró żo wą skrzy necz kę.

Ró żo we skrzyn ki zna leźć moż na
w wie lu mia stach Pol ski. Ich ce lem
jest po wszech ny do stęp do bez płat -
nych środ ków hi gie ny oso bi stej
w prze strze ni pu blicz nej. Na proś bę
mło dej miesz kan ki Kro to szy na rad ny
Si ko ra omó wił na se sji za sa dy tej ini -
cja ty wy. 

– Chcę przed sta wić wnio sek, ja ki
wpły nął do mnie od miesz kan ki Kro -
to szy na, któ ra chcia ła by za ło żyć
na te re nie na szej gmi ny, a kon kret nie
w Kro to szy nie, ró żo wą skrzy necz kę.
Jest to ak cja pro wa dzo na wła śnie
pod na zwą „ró żo wa skrzy necz ka”.
Oso by, któ re włą czy ły się w to przed -
się wzię cie, za bie ga ją o po wszech ny
do stęp do środ ków hi gie ny oso bi stej
w prze strze ni pu blicz nej. Chcą te go
do ko nać po przez wy wie sze nie me ta -
lo wych ró żo wych skrzy nek, wy peł -
nio nych ar ty ku ła mi hi gie nicz ny mi,
we wspól nej prze strze ni pu blicz nej
na sze go mia sta. Koszt utrzy ma nia te -
go pro jek tu nie obar cza jed nak w ża -

den spo sób urzę du. O za opa trze nie
dba bo wiem opie kun, któ ry wspól nie
z fun da cją or ga ni zu je co ja kiś czas
zbiór kę ar ty ku łów hi gie nicz nych,
a póź niej suk ce syw nie umiesz cza je
w skrzy necz ce – ob ja śniał P. Si ko ra. 

Oprócz opie ku na o za opa trze nie
mo gli by dbać rów nież miesz kań cy.
Każ da chęt na oso ba mo że bo wiem
za no sić do skrzyn ki środ ki ochro ny
in tym nej, aby wspie rać i po ma gać po -
trze bu ją cym. Miesz kan ka, któ ra za -
ini cjo wa ła po mysł po wsta nia ta kie go
punk tu w na szym mie ście, za su ge ro -
wa ła, że naj lep szą lo ka li za cją by ła by
ścia na ra tu sza, a do kład niej miej sce
w po bli żu to a let pu blicz nych. – Jest

to punkt pod le ga ją cy ad mi ni stra cji
urzę du miej skie go i znaj du je się
w cen trum Kro to szy na, co zwięk sza
do stęp ność każ dej miesz kan ki gmi ny
do ar ty ku łów hi gie nicz nych – do dał
rad ny. 

Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek
po zy tyw nie od niósł się do owe go po -
my słu. – Je śli cho dzi o wnio sek pa na
Si ko ry, my ślę że zo sta nie on zre ali zo -
wa ny. Z ba dań róż nych nie za leż nych
fun da cji wy ni ka, że jest pro blem
w tej ma te rii. Cie szy my się, że mło dzi
miesz kań cy Kro to szy na wy cho dzą
z ta ki mi ini cja ty wa mi – oznaj mił
wło darz Kro to szy na. 

(LE NA)

Z SESJI

Różowa skrzyneczka zawiśnie na ratuszu?
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Z POLICJI

Zatrzymano dwóch złodziei

Funk cjo na riu sze z Ko men dy Po wia -
to wej Po li cji w Kro to szy nie za trzy ma -
li dwóch męż czyzn po dej rza nych
o do ko na nie kra dzie ży w kil ku na stu
sie cio wych skle pach na te re nie wo -
je wódz twa wiel ko pol skie go. Spraw -
com gro zi ka ra do pię ciu lat po zba -
wie nia wol no ści.

Pod ko niec mi nio ne go ro ku je den
ze zło dziei zo stał uję ty w Roz dra że wie,
przez za ło gę skle pu i po stron ne oso by,
na kra dzie ży zdra pek – gier lo so -
wych. 32-let nie go miesz kań ca Byd gosz -
czy od da no w rę ce po li cji. Skra dzio ne
i zna le zio ne w ple ca ku męż czy zny
zdrap ki war te by ły po nad ty siąc zło tych. 

Mun du ro wi za trzy ma li 32-lat ka
i usta li li, że obok mar ke tu stoi sa mo -
chód nie na le żą cy do nie go. W za -
mknię tym po jeź dzie na tyl nej ka na -
pie znaj do wa ły się al ko hol, pe tar dy
i ar ty ku ły spo żyw cze. Za trzy ma ny za -
prze czał, ja ko by przy je chał do Roz dra -
że wa z kimś in nym i za pew niał, że
do tej miej sco wo ści do tarł au to bu sem.

Kry mi nal ni w ukry ciu ob ser wo -
wa li po zo sta wio ny sa mo chód. Ich

przy pusz cze nia oka za ły się słusz ne,
bo wiem po kil ku go dzi nach do po jaz -
du pod szedł męż czy zna, któ ry dziw -
nie się za cho wy wał. Dla te go też po li -
cjan ci pod ję li in ter wen cję i spraw dzi li
męż czy znę oraz au to. 

– Jak się oka za ło, kie row cą i wła -
ści cie lem po jaz du był ko le ga za trzy -
ma ne go wcze śniej 32-lat ka. W sa -
mo cho dzie ujaw nio no spo rą ilość
dro gich al ko ho li oraz ar ty ku ły spo -
żyw cze. Łącz na war tość za bez pie -
czo ne go to wa ru wy nio sła po nad 11
ty się cy zło tych – in for mu je Piotr
Szcze pa niak, ofi cer pra so wy KPP
w Kro to szy nie.

Funk cjo na riu sze za trzy ma li
więc 33-let nie go miesz kań ca Byd -
gosz czy. Obu męż czy znom przed sta -
wio no za rzu ty. Przy zna li się do za rzu -
ca nych czy nów. Dzia ła jąc wspól nie,
do pu ści li się kra dzie ży zdra pek – gier
lo so wych, ar ty ku łów spo żyw czych
i al ko ho li. Łącz nie stra ty osza co wa no
na po nad 12 ty się cy zło tych. Spraw -
com kra dzie ży gro zi do pię ciu lat wię -
zie nia.

(AN KA)

Z PROKURATURY

Funkcjonariusze ABW 
weszli do jednej z firm 
Kil ka dni te mu w jed nej z firm zaj -
mu ją cej się prze twór stwem mię sa,
dzia ła ją cej na te re nie po wia tu kro to -
szyń skie go, do szło do prze szu ka nia
przez funk cjo na riu szy Agen cji Bez -
pie czeń stwa We wnętrz ne go. 

Czyn no ści w spra wie pro wa dzo -
ne są na po le ce nie pro ku ra to ra Wiel -
ko pol skie go Wy dzia łu Za miej sco we -
go De par ta men tu ds. Prze stęp czo ści
Zor ga ni zo wa nej i Ko rup cji Pro ku ra -
tu ry Kra jo wej w Po zna niu. Nie ofi cjal -
nie mó wi się, że po za prze szu ka niem

za kła du do szło rów nież do prze szu ka -
nia do mów lu dzi po wią za nych z fir -
mą oraz do za trzy ma nia kil ku osób za -
rzą dza ją cych przed się bior stwem. 

Szcze gó ły pro wa dzo ne go śledz -
twa nie są jesz cze zna ne. – Z uwa gi
na do bro pro wa dzo ne go po stę po wa -
nia oraz wy ko ny wa ne czyn no ści pro -
ce so we na obec nym eta pie nie udzie -
la my bliż szych in for ma cji co
do przed mio tu i za kre su pro wa dzo -
ne go śledz twa – in for mu je Dział Pra -
so wy Pro ku ra tu ry Kra jo wej. 

(LE NA)

Trwa se zon grzew czy. Stra ża cy przy -
po mi na ją, iż wraz ze spad kiem tem -
pe ra tu ry ro śnie, nie ste ty, ilość in ter -
wen cji zwią za nych z po ża ra mi sa dzy
w prze wo dzie ko mi no wym. Za każ -
dym ra zem wy jazd na ta ką ak cję
nie sie ze so bą sze reg za gro żeń.
W dru gi week end stycz nia w na szym
po wie cie od no to wa no aż pięć te go
ty pu zda rzeń.

– Nie za wsze uda się unik nąć
strat po ża ro wych, po nie waż czę sto
przez nie szczel ny prze wód ko mi no -
wy do cho dzi do po ża rów bu dyn ków
miesz kal nych, a tak że za truć tlen -
kiem wę gla, po tocz nie zwa nym cza -
dem – tłu ma czy st. asp. Ma te usz Dy -
mar ski z Ko men dy Po wia to wej Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro to szy -
nie. – Sce na riu szy in ter wen cji jest
wie le, lecz przy czy na prze waż nie ta
sa ma – za nie dba nia użyt kow ni ków
in sta la cji grzew czych, ta kie jak brak
okre so we go czysz cze nia i cy klicz nej
kon tro li prze wo dów dy mo wych czy
spa li no wych oraz spa la nie ma te ria -
łów do te go nie prze zna czo nych. 

W dru gi stycz nio wy week end sta -
ty sty ka po ża rów sa dzy wzro sła o ko -
lej nych pięć te go ty pu zda rzeń.
Do wszyst kich do szło w do mach jed -
no ro dzin nych, któ re po win ny być dla
nas gwa ran cją bez pie czeń stwa.
W zda rze niach, któ re mia ły miej sce
w Sul mie rzy cach, Koź mi nie Wlkp.
i Kro to szy nie, dzia ła nia stra ży po żar -
nej by ły bliź nia czo po dob ne – stłu -
mie nie po ża ru w prze wo dzie ko mi -
no wym, usu nię cie nad pa lo nej sa dzy
na ze wnątrz, do ga sze nie za rze wi

ognia, prze wie trze nie obiek tu oraz
we ry fi ka cja za gro żeń przy po mo cy
urzą dzeń po mia ro wych. Na szczę ście
tym ra zem oby ło się bez osób po szko -
do wa nych i du żych strat ma te rial -
nych. 

Od po cząt ku se zo nu grzew cze go
na te re nie po wia tu kro to szyń skie go
od no to wa no łącz nie 51 po ża rów,
z cze go aż 41 pro cent sta no wi ły in ter -
wen cje zwią za ne z pa lą cą się sa dzą
w ko mi nach obiek tów miesz kal nych. 

– Na le ży tak że przy po mnieć
o za gro że niach zwią za nych z tlen -
kiem wę gla. To wła śnie zi mą ry zy ko
za truć wzra sta, gdyż źró dłem emi sji
cza du są naj czę ściej urzą dze nia
grzew cze oraz nie spraw ne prze wo dy
wen ty la cyj ne i dy mo we – ostrze -
ga M. Dy mar ski. – Ich wa dli we dzia -
ła nie mo że wy ni kać z nie szczel no ści,
bra ku kon ser wa cji i czysz cze nia, wad
kon struk cyj nych oraz nie do sto so wa -

nia ist nie ją ce go sys te mu wen ty la cji
do stan dar dów szczel no ści sto so wa -
nych okien i drzwi.

Pra wi dło wa eks plo ata cja ko mi -
nów za le ży w głów nej mie rze od nas
sa mych. To my pil nu je my prze glą -
dów okre so wych i rocz nych, za ku pu -
je my opał i dba my o po rzą dek w po -
miesz cze niach, w któ rych znaj du je
się ko cioł grzew czy. To my po dej mu -
je my de cy zję o in sta la cji czuj ni ka dy -
mu i tlen ku wę gla. Nie daj my się za -
bić we wła snym do mu! OPRAC. (AN KA)

ZAGROŻENIA

Pożary sadzy w kominach zmorą okresu grzewczego
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Zgod nie z § 34 roz po rzą dze nia Mi ni stra Spraw We wnętrz nych i Ad mi -
ni stra cji z 7.06 2010 r. w spra wie ochro ny prze ciw po ża ro wej bu dyn ków, in -
nych obiek tów bu dow la nych i te re nów (Dz. U. nr 109 poz. 719), w obiek -
tach, w któ rych od by wa się pro ces spa la nia pa li wa sta łe go, cie kłe go lub ga zo -
we go, usu wa się za nie czysz cze nia z prze wo dów dy mo wych i spa li no wych:

– czte ry ra zy w ro ku w do mach opa la nych pa li wem sta łym (np. wę glem,
drew nem)

– dwa ra zy w ro ku w do mach opa la nych pa li wem cie kłym i ga zo wym
– co naj mniej raz w mie sią cu, je że li prze pi sy miej sco we nie sta no wią ina -

czej od pa le nisk za kła dów zbio ro we go ży wie nia i usług ga stro no micz nych
co naj mniej raz w ro ku usu wa my za nie czysz cze nia z prze wo dów wen ty -

la cyj nych.
Z ko lei art. 62 ust. 1 pkt 1 c usta wy z dnia 7 lip ca 1994 r. Pra wo bu dow -

la ne (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1624) zo bo wią zu je wła ści cie li i za rząd -
ców blo ków miesz kal nych i do mów jed no ro dzin nych do okre so wej kon tro li
co naj mniej raz w ro ku sta nu tech nicz ne go in sta la cji ga zo wych oraz prze wo -
dów ko mi no wych (dy mo wych, spa li no wych i wen ty la cyj nych).
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W trak cie gru dnio wej se sji Ra da
Miej ska w Kro to szy nie przy ję ła
oświad cze nie w spra wie bra ku do fi -
nan so wa nia na bu do wę przed szko la
i żłob ka w na szym mie ście. 

Cho dzi o wnio sek gmi ny Kro to -
szyn o do fi nan so wa nie bu do wy
przed szko la i żłob ka, zło żo ny przez
bur mi strza w ra mach Rzą do we go
Fun du szu In we sty cji Lo kal nych. Rad -
ni z nie po ko jem przy ję li in for ma cję,
że wnio sek nie otrzy mał do ta cji.

– (…) W no wym obiek cie zna la -

zło by miej sce dwie ście sie dem dzie się -
cio ro pię cio ro dzie ci z dwóch in nych
przed szko li, któ re nie speł nia ją wy -
mo gów tech nicz nych i eko lo gicz -

nych, oprócz te go stwo rzo no by czter -
dzie ści miejsc żłob ko wych. Efek tem
re ali za cji in we sty cji mia ła być po pra -
wa wa run ków ko rzy sta nia z opie ki

żłob ko wej i przed szkol nej w Kro to -
szy nie. Za nie po ko je nie rad nych wy -
ni ka z fak tu, że in ne pro jek ty po dob -
ne go ro dza ju do fi nan so wa nie otrzy -
ma ły. Nie by ły nam też zna ne jed no -
znacz ne kry te ria przy dzia łu do ta cji.
Rad ni ocze ku ją, że na stęp ne pro jek ty,
przed sta wio ne przez kro to szyń ski sa -
mo rząd, bę dą mo gły li czyć na do fi -
nan so wa nie – na pi sa no w oświad cze -
niu Ra dy Miej skiej w Kro to szy nie.

Pi smo zo sta ło wy sła ne do pre -
mie ra Ma te usza Mo ra wiec kie go, An -

drze ja De ry – se kre ta rza sta nu
w Kan ce la rii Pre zy den ta RP, eu ro po -
słan ki An dże li ki Moż dża now skiej,
Mar le ny Ma ląg – mi ni ster ro dzi ny
i po li ty ki spo łecz nej, se na tor Ewy
Ma tec kiej, po słów i po sła nek – Ja na
Dzie dzi cza ka, An drze ja Grzy ba, Pio -
tra Ka le ty, To ma sza Ław ni cza ka, Ja na
Mo siń skie go, Ka ro li ny Paw li czak,
Grze go rza Ru siec kie go, Ka ta rzy ny
Sój ki, Wie sła wa Szcze pań skie go, Ja ro -
sła wa Urba nia ka, Ma riu sza Wit cza ka,
a tak że do Sto wa rzy sze nia Gmin i Po -
wia tów Wiel ko pol ski w Po zna niu
oraz Związ ku Miast Pol skich w Po -
zna niu.

(AN KA)

SAMORZĄD 

Dofinansowania brak – oświadczenie Rady Miejskiej

F
O

T
.

w
w

w
.k

ro
to

s
z
y
n
.p

l

Ewa Bu kow ska przez ko lej ne pięć
lat bę dzie peł nić funk cję dy rek tor
Kro to szyń skiej Bi blio te ki Pu blicz nej
im. A. Fie dle ra. 15 stycz nia wrę czo -
no jej po wo ła nie na to sta no wi sko.

Po stę po wa nie kon kur so we za koń czy -
ło się w li sto pa dzie mi nio ne go ro ku. Jak
zde cy do wa no, sze fo wą kro to szyń skiej
książ ni cy po zo sta ła Ewa Bu kow ska. 15
stycz nia w ga bi ne cie bur mi strza Fran cisz -
ka Mar szał ka do szło do uro czy ste go wrę -
cze nie po wo ła nia no wej -sta rej dy rek tor
KBP. Obec na ka den cja za koń czy się 31
grud nia 2025 ro ku. (AN KA)

BIBLIOTEKA

Kolejna kadencja Ewy Bukowskiej

Do mi nik Mar sza łek, któ ry wcze śniej
pra co wał w Przed się bior stwie Go spo -
dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej
w Kro to szy nie, peł ni te raz funk cję kie -
row ni ka Za kła du Usług Ko mu nal nych
w Sul mie rzy cach. 

15 lip ca, po spo rze z rad ny mi
i ode bra niu przez bur mi strza pre mii
do od wo ła nia, wy po wie dze nie ze sta -
no wi ska kie row ni ka sul mie rzyc kie go
ZUK -u zło żył Ar ka diusz Ko prow ski.
Do koń ca grud nia peł nią cym obo -

wiąz ki sze fa za kła du był je go wie lo let -
ni pra cow nik, Sła wo mir Woź niak. 

Do mi nik Mar sza łek przez wie le
lat pra co wał w PGKiM w Kro to szy nie,
a ostat nio peł nił obo wiąz ki pre ze sa.
Jed nak po sta no wił wziąć udział
w kon kur sie na sta no wi sko sze fa ZUK -
-u w Sul mie rzy cach. – Do wie dzia łem
się, że jest na bór na to sta no wi sko i po -
sta no wi łem spró bo wać swo ich sił ze
wzglę du na mo je do świad cze nie oraz
wy kształ ce nie – dzie sięć lat w usłu -
gach ko mu nal nych, ukoń czo ne stu dia

na UAM o spe cjal no ści ad mi ni stra cja
sa mo rzą do wa oraz w Pań stwo wej
Wyż szej Szko le Za wo do wej na wy -
dzia le po li tech nicz nym z in ży nie rii
śro do wi sko wej. Uda ło się. Do mo ich
obo wiąz ków na le ży za rzą dza nie sta cją
uzdat nia nia wo dy oraz oczysz czal nią.
Po nad to dba my o zie leń i dro gi na le żą -
ce do mia sta. My ślę jed nak, że naj waż -
niej sze dla mnie to pra co wać na rzecz
spo łecz no ści lo kal nej. Oczy wi ście je -
stem za do wo lo ny ze swo jej de cy zji.
Za wsze trze ba po dej mo wać no we wy -
zwa nia i się roz wi jać – sko men to wał
Do mi nik Mar sza łek. 

(LE NA)

SULMIERZYCE

Nowy rok, nowe stanowisko
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STRAŻ POŻARNA

To był trudny rok, ale inwestycji 
i zakupów nie brakowało

Dla służb ra tun ko wych mi nio ny rok
był bar dzo trud ny, ob fi to wał w no we
wy zwa nia. Mi mo wie lu ogra ni czeń
i trud no ści Ko men dzie Po wia to wej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro -
to szy nie uda ło się zre ali zo wać spo ro
in we sty cji i za ku pów. Ich łącz na war -
tość to 739 800 zło tych.

– Rok 2020 ze wzglę du na pa nu -
ją cą epi de mię cha rak te ry zo wał się
znacz nym wzro stem licz by in ter wen -
cji jed no stek ochro ny prze ciw po ża ro -
wej o róż nym cha rak te rze, czę sto wy -
kra cza ją cym po za za kres pod sta wo -
wych dzia łań. W tym trud nym okre -
sie na le ży jed nak wspo mnieć o po zy -
tyw nych aspek tach wy ni ka ją cych
z dzia łal no ści kro to szyń skiej ko men -
dy, ta kich jak zre ali zo wa ne in we sty cje
i za ku py. Uda ło się bo wiem po zy skać
sprzęt, któ ry wzmac nia nasz po ten -
cjał ra tow ni czy, uspraw nia dzia ła nia
oraz po pra wia kom fort pra cy stra ża -
ków – mó wi st. asp. Ma te usz Dy mar -
ski z KP PSP w Kro to szy nie. Nie spo -
sób wy mie nić tu taj wszyst kie za ku py,
więc przy po mi na my te naj waż niej sze.

Za 156 ty się cy zło tych za ku pio ny
zo stał sa mo chód spe cjal ny roz po -
znaw czo -ra tow ni czy SLRR To yo ta
Hi lux. Środ ki fi nan so we po cho dzi ły
w ca ło ści z Wo je wódz kie go Fun du -
szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar -
ki Wod nej w Po zna niu. Jest to po jazd
o wszech stron nym za sto so wa niu. Po -
sia da na pęd te re no wy oraz nad wo zie
ty pu pic kup ze skrzy nią ła dun ko wą
o du żych moż li wo ściach trans por to -
wych. Mo że być wy ko rzy sty wa ny
pod czas ak cji na te re nach trud no do -
stęp nych, do trans por tu do dat ko we -
go wy po sa że nia i ra tow ni ków
na miej sce zda rze nia czy ho lo wa nia
przy czep wiel ko ga ba ry to wych. 

WFO ŚiGW w Po zna niu sfi nan -
so wał tak że za kup wy so kiej kla sy na -
mio tu pneu ma tycz ne go GTX 38
za kwo tę 33 tys. zł. Mo że on być wy -
ko rzy sty wa ny ja ko mo bil na izba
przy jęć w bez po śred nich dzia ła niach
zwią za nych z epi de mią ko ro na wi ru -
sa, jak rów nież w cza sie dłu go trwa -
łych ak cji ra tow ni czo -ga śni czych,
dzia łań zwią za nych z usu wa niem
skut ków ka ta strof na tu ral nych bądź
eks tre mal nych zja wisk at mos fe rycz -
nych i po waż nych awa rii. Te go ty pu
na mio ty czę sto za bez pie cza ją rów -
nież dzia ła nia o cha rak te rze me dycz -
nym w przy pad ku więk szej ilo ści
osób po szko do wa nych oraz sta no wią
schro nie nie przed nie ko rzyst ny mi
wa run ka mi at mos fe rycz ny mi dla
ewa ku owa nych lu dzi. 

Dzię ki do fi nan so wa niu z WFO -
ŚiGW w Po zna niu oraz z Urzę du
Miej skie go w Ko by li nie moż li wy był
za kup ze sta wu pral ni czo -su szą ce go
z do zow ni kiem środ ków pio rą -
cych. – To sprzęt nie zmier nie waż ny
i po trzeb ny, bio rąc pod uwa gę bez -
pie czeń stwo i kom fort pra cy stra ża -
ka. War to nad mie nić, iż stra ża cy są

znacz nie bar dziej na ra że ni na czyn -
ni ki no wo two ro we, po nie waż sto -
pień eks po zy cji na sub stan cje tok -
sycz ne pod czas dzia łań ra tow ni czo -
-ga śni czych jest bar dzo du ży. Część
tych sub stan cji wni ka w struk tu ry
środ ków ochro ny in dy wi du al nej
i osa dza się w ich wnę trzu. Dla te go
nie zwy kle istot nym aspek tem pro fi -
lak ty ki zdro wot nej ra tow ni ka jest
od po wied nia de zyn fek cja ele men -
tów umun du ro wa nia – ob ja śnia M.
Dy mar ski.

Z ko lei no wy ze staw na rzę dzi hy -
drau licz nych fir my Hol ma tro to
sprzęt wy so kiej kla sy, o pa ra me trach
ade kwat nych do roz wo ju bran ży mo -
to ry za cyj nej, któ ra sta wia przed stra -
ża ka mi sze reg no wych wy zwań.
W skład ze sta wu wcho dzą pom pa hy -
drau licz na, roz pie racz ra mie nio wy,
no ży ce, roz pie racz te le sko po wy, wę że
hy drau licz ne, ada pto ry cią gną ce, ze -
staw łań cu chów cią gną cych i wspor -
nik pro go wy. – Pa ra me try tech nicz -
ne te go sprzę tu, znacz nie lep sze
od na rzę dzi użyt ko wa nych do tych -
czas, z pew no ścią wzmoc nią po ten -
cjał na szej jed nost ki w za kre sie sku -
tecz ne go pro wa dze nia ak cji ra tow ni -
czych oraz usu wa nia skut ków za gro -
żeń na tu ral nych czy po waż nych awa -
rii na te re nie po wia tu – stwier dza M.
Dy mar ski. Środ ki na ze staw na rzę dzi
hy drau licz nych w kwo cie 116 tys. zł.
po zy ska no w ra mach do ta cji ce lo wej
z bu dże tu pań stwa.

Sa mo chód cięż ki kwa ter mi -
strzow ski z mo du łem wę żo wym, któ -
rym dys po nu je kro to szyń ska ko men -
da, to po jazd prze wi dzia ny nie tyl ko
do za bez pie cze nia ope ra cyj ne go po -
wia tu, ale tak że do dzia łań na te re nie
kra ju oraz do mi sji za gra nicz nych.
Dzię ki do ta cji ce lo wej z bu dże tu pań -

stwa w wy so ko ści 80 052 zł uda ło się
do po sa żyć sa mo chód w wy ma ga ny,
zwięk sza ją cy je go wa lo ry tech nicz ne,
sprzęt, tj. mo to pom py prze no śne,
agre gat prą do twór czy, pi łę do drew -
na, do dat ko wą ar ma tu rę wod ną, pod -
ręcz ny sprzęt bu rzą cy oraz środ ki
ochro ny in dy wi du al nej wraz z wy po -
sa że niem oso bi stym, jak rów nież
w nie zbęd ny sprzęt pod no szą cy kom -
fort jaz dy w cza sie przemieszczania
się na du że od le gło ści.

Za 96 961,95 zł za ku pio no 19
kom ple tów ubrań spe cjal nych. Środ -
ki ochro ny in dy wi du al nej no we go ty -
pu wpły wa ją na pod nie sie nie bez pie -
czeń stwa ra tow ni ków pod czas dzia -
łań oraz pod no szą er go no mię ich pra -
cy. Za kup ów był moż li wy dzię ki do -
ta cji bie żą cej z bu dże tu pań stwa,
środkom z re zer wy ce lo wej, wspar ciu
gmi ny Kro to szyn oraz Ko men dy Wo -
je wódz kiej PSP w Po zna niu. 

Ko men da wzbo ga ci ła się rów nież
o 18 no wych heł mów fir my GAL -
LET z mo du łem świetl nym oraz 16
ma sek fir my MSA Sa fe ty, de dy ko wa -
nych dla stra ża ków peł nią cych służ bę
w po dzia le bo jo wym. Koszt te go za -
ku pu to 22 295,98 zł, a środ ki na ten
cel po cho dzi ły z KW PSP w Po zna niu
oraz z gmi ny Kro to szyn. 

– Po nad to na sze po trze by zna la -
zły zro zu mie nie wśród pod mio tów
ze wnętrz nych, dla te go za kup ma sek
G1 zo stał sfi nan so wa ny ze środ ków
od fir my Di no Pol ska S.A. z sie dzi bą
w Kro to szy nie. Do dat ko wo dzię ki
gmi nie Kro to szyn do po sa żo no Jed -
nost kę Ra tow ni czo -Ga śni czą w ra -
dio te le fo ny prze no śne za kwo -
tę 8085 zł – in for mu je M. Dy mar ski.
Z ko lei KW PSP w Po zna niu prze ka -

za ła kro to szyń skiej jed no st ce tak że
wę że po żar ni cze o war to ści po nad 46
tys. zł, ge ne ra tor ozo nu, opry ski wacz
spa li no wy, za pas środ ka pia no twór -
cze go oraz środ ki ochro ny w ra mach
prze ciw dzia ła nia CO VID -19 za kwo -
tę 21 934 zł. 

Dzię ki do ta cji in we sty cyj nej z bu -
dże tu pań stwa oraz środ kom z re zer -
wy ce lo wej po zy ska nym za po śred -
nic twem KW PSP w Po zna niu za ku -
pio no no wy re je stra tor roz mów TRX
oraz ser wer Dell dla sta no wi ska kie ro -
wa nia ko men dan ta po wia to we go
PSP. War tość in we sty cji to nie co po -
nad 45 tys. zł.

War to na ko niec wspo mnieć
o pra cach re mon to wych w kro to -
szyń skiej ko men dzie. W ro ku 2020
wy re mon to wa no grun tow nie część
bok sów ga ra żo wych, po miesz cze nie
szat ni czy stej oraz utwo rzo no no wą
szat nię ubrań spe cjal nych, jak rów -

nież po miesz cze nie pral ni i de zyn fek -
cji sprzę tu. Do dat ko wo szat nię czy stą
wy po sa żo no w no we szaf ki ubra nio -
we. In we sty cje te sfi nan so wa no z do -
ta cji bie żą cej z bu dże tu pań stwa
w wy so ko ści 55 984,03 zł oraz ze
środ ków wła snych. 

War tość ze szło rocz nych in we sty -
cji w KP PSP w Kro to szy nie wy nio sła
łącz nie 739 800 zł. – Dzię ki środ -
kom po zy ska nym z bu dże tu cen tral -
ne go za po śred nic twem KW PSP
w Po zna niu, wspar ciu WFO ŚiGW
w Po zna niu oraz lo kal nych sa mo rzą -
dów i przed się bior ców uda ło się do -
ko nać tak wie le w tym trud nym cza -
sie. Wszyst kim skła da my ser decz ne
po dzię ko wa nia – pod su mo wu je M.
Dy mar ski.

OPRAC. (AN KA)

F
O

T
. 

J
R

G
 K

ro
to

s
z
y
n



13To i Owo 

W ra mach te go rocz nej ak cji „Zi ma”
ka dra wy cho waw cza Huf ca Pra -
cy 15-2 w Kro to szy nie za pro po no wa -
ła swo im uczest ni kom czte ry przed -
się wzię cia, któ re da ły im szan sę wy -
ka za nia się swo imi umie jęt no ścia -
mi, kre atyw no ścią oraz zna jo mo ścią
ak tu al nych wy da rzeń spor to wych. 

Pierw szą z pro po zy cji był kon kurs fo -
to gra ficz ny „Zi ma w obiek ty wie”. Na de -
sła no aż 96 zdjęć. Iście zi mo wa au ra
sprzy ja ła two rze niu prze pięk nych fo to -
gra fii. Spo śród nich ko mi sja kon kur so wa
wy bra ła trzy naj ład niej sze.

Na stęp ną ini cja ty wą był kon kurs
mul ti me dial ny „Mój spo sób na kul tu rę

fi zycz ną w cza sie pan de mii”. Za da -
niem uczest ni ków by ło wy ko na nie pre -
zen ta cji na ów te mat. Do huf ca wpły -
nę ło 27 prac. Ko mi sja wy bra ła trzy,
któ re naj bar dziej speł nia ły kry te ria
kon kur so we.

Trze ci kon kurs do ty czył te ma ty ki
spor to wej. Za da niem by ło ode sła nie od -
po wie dzi na py ta nia te stu pod na zwą
„Pol scy skocz ko wie nar ciar scy”. Z qu izem
zmie rzy ło się aż 97 osób. Na gro dzo no
tych, któ rzy udzie li li stu pro cen to wo po -
praw nych od po wie dzi. 

Na ko niec prze pro wa dzo no kon kurs
pla stycz ny „Kart ka dla se nio ra”, zwią za ny
ze zbli ża ją cy mi się Dniem Bab ci i Dniem
Dziad ka. Wy bór naj ład niej szych spo -
śród 44 na de sła nych prac oka zał się na der
trud nym za da niem dla ko mi sji kon kur so -
wej. Kartki zo sta ną wy ko rzy sta ne przez
Klub Ak tyw nych, któ re go przed sta wi cie -
le wrę czą je se nio rom.

(AN KA)

Ko lej ny czer wo ny po jem nik na na -
kręt ki po ja wił się w na szym po wie -
cie. Du że me ta lo we ser ce za mon -
to wa no bo wiem przed Szko łą Pod -
sta wo wą w Za le siu Ma łym (gmi na
Ko by lin).

Czer wo ny po jem nik w kształ cie ser -
ca w Za le siu Ma łym za pro jek to wa li i wy -
ko na li sym pa ty cy miej sco wej szko -
ły – Ma ciej Da niel czyk, Łu kasz Ku liń ski
i Se ba stian Si ko ra. Spon so rem by ła fir -
ma Agro Tom To masz Ka niew ski z Po -
go rze li.

Te raz wiel kie ser ce cze ka na na kręt ki.
To nie tyl ko pro eko lo gicz ne przed się wzię -
cie, ale przede wszyst kim ce lem ta kiej ini -
cja ty wy jest po ma ga nie naj bar dziej po -
trze bu ją cym.

(AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Aktywne ferie zimowe

ZALESIE MAŁE

Czerwonych serc przybywa

Oszu ści nie ustan nie wy my śla ją no -
we me to dy wy łu dza nia pie nię dzy.
W obec nych cza sach więk szość za -
ku pów do ko ny wa na jest przez in ter -
net. Oszu ści ko rzy sta ją z tej oka zji
i mo dy fi ku ją swo je prze stęp cze stra -
te gie, aby uzy skać pie nią -
dze – w tym przy pad ku do stęp
do na sze go kon ta ban ko we go. 

Po li cja ostrze ga, aby bar dzo do -
kład nie czy tać i we ry fi ko wać in for -
ma cje, któ re otrzy mu je my, w szcze -
gól no ści ad re sy stron i lin ków, za po -
śred nic twem któ rych ma my do ko ny -
wać płat no ści za sprze da ne lub za ku -
pio ne to wa ry.

Jak do cho dzi do oszu stwa?
– sprze da jesz przed miot; wy sta -

wiasz ogło sze nie na por ta lu au kcyj -
nym; znaj du je się ku piec

– oszust wy szu ku je ofer tę i na -
wią zu je z To bą roz mo wę; do py tu je,
czy ofer ta jest wciąż ak tu al na, py ta
o szcze gó ły przed mio tu; chce wzbu -
dzić tym sa mym Two je za ufa nie

– po krót kiej wy mia nie zdań
prze stęp ca de kla ru je chęć kup na
przed mio tu; na le ga jed nak, by ca łą
trans ak cję ze wzglę dów bez pie czeń -
stwa lub dar mo wej do sta wy sfi na li zo -
wać po przez no wą for mę płat no ści
w ser wi sie ogło sze nio wym

– oszust udzie la wska zó wek, w ja -
ki spo sób to zro bić; pro po nu je na -
tych mia sto wą wpła tę środ ków, a na -
stęp nie prze sy ła To bie in struk cję
wraz z lin kiem do rze ko me go od bio -
ru płat no ści.

Uwa żaj, bo link mo że być fał szy -
wy! Kli ka jąc tra fiasz na stro nę łu dzą co
po dob ną do stro ny por ta lu au kcyj ne -
go. Ko niecz nie zwróć uwa gę na szcze -
gó ły w ad re sie. Na stro nie jest for mu -
larz z proś bą o po da nie da nych kar ty
płat ni czej (m. in. nu me ru kar ty, waż -
no ści oraz ko du CVV) oraz ko du 3D

Se cu re. Je śli to wy peł nisz, oszust ma
już wszyst ko, że by Cię okraść.

Ro bisz to w prze ko na niu, że po -
twier dzasz od biór za pła ty, tym cza -
sem za twier dzasz nie au to ry zo wa ną
trans ak cję swo ich środ ków. Prze stęp -
ca ca ły czas prze ko nu je Cię, że
wszyst ko, co za twier dzasz, jest po -
trzeb ne, abyś otrzy mał pie nią dze
za to war. Jed nak jest to oszu stwo. Zło -
dziej pła ci Two ją kar tą za po mo cą
apli ka cji płat ni czej lub wy pła ca nią
go tów kę w ban ko ma cie.

Wpi sa nie ko du au to ry za cyj ne go
do prze sła ne go przez oszu sta for mu -
la rza mo że ozna czać, że np. au to ry zu -
jesz do da nie Two jej kar ty apli ka cji.

Jak unik nąć oszu stwa? Na le ży
czy tać SMS -y od ban ków. Zwróć
uwa gę na to, co au to ry zu jesz. Po znaj
za sa dy bez pie czeń stwa swo je go ban -
ku i sto suj się do nich. Gdy ko rzy stasz
z por ta li au kcyj nych, miej ogra ni czo -
ne za ufa nie do po ten cjal nych kon tra -
hen tów. Roz li czaj się bez po śred nio
przez da ny por tal. Uni kaj bez po śred -
nich trans ak cji. Uwa żaj na pró by na -
wią za nia kon tak tu po za por ta lem
przez in ne wska za ne przez ku pu ją ce -
go ko mu ni ka to ry.

Oszu ści mo gą pod ro bić stro nę
por ta lu au kcyj ne go – tak sa mo jak
każ dą in ną, rów nież na szą. Dla te go
zwra caj uwa gę na ad res wi docz ny
w prze glą dar ce. Po nad to zwróć uwa -
gę na po praw ność ję zy ko wą stro ny,
na któ rej prze ka zu jesz da ne kar ty. Fał -
szy we stro ny czę sto za wie ra ją błę dy,
są na pi sa ne nie gra ma tycz nie.

Je śli je steś ofia rą oszu sta:
– ko niecz nie skon tak tuj się ze

swo im ban kiem przez in fo li nię
– mo żesz od rę ki za strzec swo ją

kar tę w ban ko wo ści lub apli ka cji swo -
je go ban ku

– po in for muj o tym zda rze niu
po li cję. OPRAC. (AN KA)

Z POLICJI

Uwaga na nowe metody działania
internetowych oszustów
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ROZDRAŻEW

Mieszkańcy pomagają Fabiankowi
Ak cja le pie nia bał wa nów ma po móc
w uzbie ra niu ko lo sal nej kwo ty, na ja -
ką wy ce nio no ży cie ma łe go Fa bia na.
Na dzie ci, któ re we zmą udział
w przed się wzię ciu, cze ka ją upo min ki. 

Zbiór ka po łą czo na z kon kur sem zo -
sta ła za ini cjo wa naprzez Mag da le nę Fo ryc -
ką. Ak cja trwa do „wy czer pa nia śnie gu”.
Aby wziąć udział, na le ży w ko men ta rzu
pod po stem kon kur so wym lub w wia do -
mo ści pry wat nej skie ro wa nej door ga ni za -
tor ki wsta wić zdję cie bał wa na. 

Śnież ne dzie ła oce nia ne bę dą
w dwóch ka te go riach: naj wyż szy bał -
wan (na zdję ciu mu si być miar ka)
oraz naj cie kaw szy po mysł na bał wa -
na. Wraz ze zdję cia mi moż na prze lać
do wol ną kwo tę na kon to Fa bia -
na utwo rzo ne przez fun da cję sie po -
ma ga. pl. Chłop ca moż na też wes -
przeć, wy sy ła jąc sms o tre -
ści 0095976 pod nu mer 72365. 

– To już czwar ta ini cja ty wa po -
mo cy w Roz dra że wie. Wcze śniej po -

ma ga li śmy Mar ce lo wi, We ro ni ce
i San drze. Wszyst ko dzie je się w cią gu
trzech mie się cy, or ga ni zo wa li śmy
kier masz, zbiór ki do pu szek. W ak cję
an ga żu je się moc no rów nież pan Ro -
bert Szcze pań ski. W tym trud nym
cza sie, gdzie zbiór ki ma ją swo je ogra -
ni cze nia z po wo du pan de mii, wpa -
dli śmy na po mysł kwe sty on li ne, po -
łą czo nej z za ba wą. Po go da nam sprzy -
ja, chce my ze brać jak naj wię cej pie -
niąż ków dla Fa bia na, bo su ma
do osią gnię cia jest ko lo sal nie du -
ża – mó wi Mag da le na Fo ryc ka, ini cja -
tor ka za ba wy. 

Fa bia nek wal czy o ży cie od pierw -
szych chwil je go trwa nia. Uro dził się
z bar dzo po waż ną wa dą ser ca – te tra -
lo gią Fal lo ta. Po krót kim cza sie je go
ro dzi ce usły sze li ko lej ny wy rok – ze -
spół Ala gil le’a. Wal ka o ży cie chłop ca
zo sta ła wy ce nio na na kil ka mi lio nów.
Za chę ca my za tem do za ba wy z le pie -
niem bał wa nów i wspie ra nia zbiór ki. 

(LE NA)

Wpraw dzie Bi blio te ka Pu blicz na
Mia sta i Gmi ny w Ko by li nie od po -
cząt ku ro ku jest za mknię ta dla czy -
tel ni ków, ale pa nie bi blio te kar ki
cięż ko pra cu ją.  A wszyst ko za spra -
wą prze pro wadz ki do no wej sie dzi by.

Pa ko wa nie, prze wo że nie i usta wia nie
na re ga łach w no wej sie dzi bie ty się cy ksią -
żek wy ma ga wie le cza su. W pra cach tych

ko by liń skim bi blio te kar kom po ma ga ją
pra cow ni cy go spo dar ki ko mu nal nej miej -
sco we go urzę du oraz przy ja cie le książ ni -
cy. Już nie ba wem bi blio te ka w no wej sie -
dzi bie zo sta nie otwar ta.

Przy po mnij my, iż wcze śniej w za -
adap to wa nym na po trze by bi blio te ki
bu dyn ku przy ul. Kro to szyń skiej
funk cjo no wa ła szko ła bran żo wa. Po -
miesz cze nia zo sta ły wy re mon to wa ne

jesz cze w 2020 ro ku. Re mont kosz to -
wał 129 537 zł. (AN KA)

W mi nio ną nie dzie lę stra ża cy ewa ku -
owa li 12 osób z bu dyn ku wie lo ro dzin -
ne go na ul. Ko by liń skiej w Kro to szy -
nie. Zgło sze nie do ty czy ło za dy mie nia
w jed nym z miesz kań. Do po ża ru nie
do szło, ale urzą dze nia po mia ro we
wy ka za ły obec ność tlen ku wę gla. 

Do zda rze nia skie ro wa no trzy za stę -
py z JRG w Kro to szy nie oraz dwa z miej -
sco wej OSP. Na miej scu stra ża cy usta li li,
że w miesz ka niu od by wa się pro ces pa le -
nia w pie cu na pa li wo sta łe i wy czu wal ny
jest za pach dy mu. Z po mo cą urzą dzeń
po mia ro wych stwier dzo no obec ność
tlen ku wę gla w at mos fe rze. Spraw dzo no

też in ne miesz ka nia i w jed nym z nich
tak że wy ka za no obec ność cza du. 

Pod ję to więc de cy zję o ewa ku acji 12
miesz kań ców. Oso by te zna la zły schro nie nie
w ogrze wa nym na mio cie ra tow ni czym. Na -
stęp nie stra ża cy wy ga si li pie ce, za rze wia wy -
nie sio no na ze wnątrz bu dyn ku i do ga szo no
wo dą. Podo kład nym prze wie trze niu obiek tu
po now nie spraw dzo no miesz ka nia pod ką -
tem wy stę po wa nia ga zów nie bez piecz nych.
Za gro żeń nie stwier dzo no. (AN KA)

KOBYLIN

Przeprowadzka trwa

KROTOSZYN

Tlenek węgla zaatakował
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Po cho dzą cy ze Sta nie wa (gmi na
Koź min Wlkp.) 19-let ni Ja kub Lis
pod pi sał kon trakt ze szcze ciń skim
klu bem pił kar skim. Jak mó wi pił -
karz, jest to dla nie go ogrom na mo -
ty wa cja do dal szej pra cy. 

Ja kub Lis jest wy cho wan kiem Bia łe go
Or ła Koź min Wlkp. Przy go dę z pił ką
noż ną roz po czął w koź miń skim klu -
bie w 2006 ro ku. Wów czas je go tre -
ne rem był To masz Ką ko lew ski.
W 2015 ro ku Ja kub roz po czął na ukę
w Szko le Mi strzo stwa Spor to we go
w Po zna niu i tre nin gi w KKS Lech
Po znań. Po ja kimś cza sie po sta no wił
prze nieść się do Szcze ci na. Tra fił
pod opie kę tre ne rów Mi cha ła Zy go -
nia i Ja ro sła wa Grze sło, któ rzy do -
strze gli w nim wiel ki po ten cjał i ta -
lent. Mło dy pił karz wy stę po wał
w Cen tral nych Li gach Ju nio rów.

Z cza sem uda ło mu się prze bić do ze -
spo łu re zerw, któ ry ak tu al nie wy stę -
pu je na bo iskach trze ciej li gi. Tam
pod prze wod nic twem Paw ła Ozgi
roz wi nął swój ta lent i zy skał za ufa nie
dru ży ny, co po skut ko wa ło tym, że już
od pierw sze go me czu stał się za wod -
ni kiem skła du pod sta wo we go. 
– Ku ba już w ze szłym se zo nie się wy -
róż niał, ale nie na ty le, że by tra fić
do pierw szej dru ży ny. Zde cy do wa -
nie czę ściej grał też na skrzy dle niż
na bo ku obro ny. My zde cy do wa li -
śmy się prze su nąć go do de fen sy wy.
„Li sek” świet nie się obro nił i jesz cze
roz wi nął pod wzglę dem tak tycz nym.
Za czął po ru szać się w in nych prze -
strze niach niż te, do któ rych był przy -
zwy cza jo ny. Ku ba to dla mnie przy -
kład te go, jak mo że pra co wać mło dy
za wod nik. To chło pak, któ ry ab so lut -
nie za słu gu je na to, aby być w pierw -

szym ze spo le. My ślę też, że nie po -
wie dział jesz cze ostat nie go sło -
wa – mó wił o J. Li sie je go tre ner, Pa -
weł Ozga. – Bar dzo się cie szę z pod pi -
sa nia kon trak tu, jest to dla mnie coś
wy jąt ko we go – stwier dza J.
Lis. – Trak tu ję to ja ko na gro dę, ale
rów no cze śnie jest to swe go ro dza ju
mo ty wa cja do jesz cze cięż szej pra cy.
Klub da je mi w ten spo sób sy gnał, że
we mnie wie rzy i mi ufa. Re pre zen -
tu ję te raz bar wy jed ne go z lep szych
klu bów w Pol sce, z du ży mi aspi ra cja -
mi, dla te go spo czy wa na mnie du ża
od po wie dzial ność. Bę dę ro bić
wszyst ko, aby każ dy w klu bie był za -
do wo lo ny ze współ pra cy. Jed no cze -
śnie chcę pod no sić swo je umie jęt no -
ści i osią gać ko lej ne ce le w ka rie rze.
Oprócz mo ty wa cyj ne go „ko pa” da je
mi to pew ne go ro dza ju moż li wość
by cia spo koj nym. Oczy wi ście jest to

też jesz cze więk sze po le do roz wo ju,
mam na my śli m. in. tre nin gi z pierw -
szą dru ży ną. Du żych róż nic mię dzy
za wod ni kiem z kon trak tem a ta kim
bez nie go nie ma, po nie waż szcze ciń -
ski klub dba o każ de go. Dla mło de go
pił ka rza nie ma lep szej na gro dy niż
kon trakt, ale tak na praw dę to on sam
de cy du je o tym, jak po to czy się je go

ka rie ra. Je śli miał bym dać ra dę in -
nym – cięż ka pra ca i jesz cze raz cięż -
ka pra ca. Naj waż niej sze są mo men ty,
w któ rych czło wiek nie ma ocho ty,
ale mi mo to zmu sza się do pra cy, bo
w ten spo sób się roz wi ja i po ko nu je
wła sne sła bo ści – oznaj mia mło dy
pił karz. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA 

Jakub Lis podpisał kontrakt z Pogonią
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Kro to szyń ska Astra roz po czy na przy -
go to wa nia do run dy wio sen nej. No -
wa od sło na roz gry wek bę dzie dla za -
wod ni ków pierw szą pod okiem tre -
ne ra Krzysz to fa Go ści nia ka.

Astra za koń czy ła je sien ną run dę
na ósmym miej scu w ta be li V li gi. Już
za kil ka dni pił ka rze wra ca ją na bo iska,
aby roz gry wać spo tka nia spa rin go we. 23
stycz nia w pierw szym me czu kon tro l -
nym kro to szy nia nie zmie rzą się z ju nio ra -
mi Ostro vii Ostrów Wlkp. Ty dzień póź -

niej za gra ją z Bia łym Or łem Koź min
Wlkp. Ko lej ny mi ry wa la mi spa rin go wy -
mi bę dą Cen tra Ostrów Wlkp., Kro bian -
ka Kro bia, MKS Ka nia Go styń oraz Lu -

boń ski KS. In for ma cje o miej scach i ter -
mi nach po szcze gól nych spo tkań znaj -
dzie cie na fa ce bo oko wym pro fi lu Astry.

(LE NA) 

PIŁKA NOŻNA

Przygotowania do rundy wiosennej

PLEBISCYT

Julia walczy 
o tytuł Żeglarza Roku
Po cho dzą ca z Koź mi na Wlkp. Ju lia
Da ma sie wicz zo sta ła no mi no wa na
do ple bi scy tu Ma ga zy nu Że glar skie -
go „Wiatr”. Za chę ca my do gło so wa -
nia na tę uta len to wa ną spor t smen kę. 

To już ósma edy cja ple bi scy tu or ga ni -
zo wa ne go przez „Wiatr”. Gło so wa nie ru -
szy ło 18 grud nia i po trwa do 12 lu te go
do go dzi ny 22.00. Swo je gło sy moż na od -
da wać za po mo cą apli ka cji in ter ne to wej
www.wiatr.pl/kon kurs. 

W gro nie no mi no wa nych do te go -
rocz ne go ple bi scy tu zna la zła się Ju lia Da -
ma sie wicz. Koź mi nian ka w ubie głym ro -
ku wy wal czy ła zło ty me dal mi strzostw
świa ta w olim pij skiej kla sie for mu la ki te.
Ju lia ry wa li zu je z Aga tą Bar wiń ską, brą zo -
wą me da list ką mi strzostw Eu ro py
w olim pij skiej kla sie la ser ra dial, Łu ka -
szem Za krzew skim, mi strzem świa ta

w bo je ro wej kla sie DN, oraz z Prze my sła -
wem Miar czyń skim, któ ry uzy skał no mi -
na cję za zgłę bia nie ta jem nic wind sur fin -
gu z fo ilem i za sre bro mi strzostw świa ta
w kla sie for mu la wind sur fing fo il.

Za chę ca my do gło so wa nia na Ju lię. 
(LE NA)

ZAPASY 

Robert Baran i Ceramik 
na czele rankingów PZZ

Spor to wy por tal in ter ne to wy spor t zo -
na. pl opu bli ko wał ofi cjal ne ran kin gi
Pol skie go Związ ku Za pa śni cze go.
W czo łów ce zna leź li się za rów no kro -
to szyń ski klub, jak i za wod ni cy z na -
sze go mia sta.

W ubie głym ro ku nie jed no krot nie
na na szych ła mach opi sy wa li śmy suk ce sy
za pa śni ków z na sze go po wia tu. Po nad to
LKS Ce ra mik Kro to szyn ob cho dził nie -
daw no ju bi le usz 50-le cia ist nie nia. Jak dla
wszyst kich dys cy plin spor tu, tak i dla za -
pa sów był to bar dzo cięż ki rok ze wzglę du
na pan de mię, któ ra sku tecz nie blo ko wa ła
wszel ką dzia łal ność spor to wą. Mi mo wie -
lu ogra ni czeń za pa śni cy star to wa li w róż -
nych za wo dach.

Ja kiś czas te mu na stro nie spor t zo na.
pl opu bli ko wa no ran kin gi Pol skie go

Związ ku Za pa śni cze go. Na szczy cie kla sy -
fi ka cji naj lep szych za wod ni ków upla so -
wał się Ro bert Ba ran, zdo by wa jąc 260
punk tów. Do naj waż niej szych star tów
Ro ber ta w mi nio nym ro ku za li czyć trze -
ba Pu char Świa ta, XXIX Me mo riał Wa -
cła wa Ziół kow skie go, LXXIII Mi strzo -
stwa Pol ski, Mi strzo stwa Eu ro py i Pu char
Pol ski. Tuż za po dium – ze 155 punk ta -
mi – zna lazł się Ra do sław Ba ran. Kro to -
szy nia nin re pre zen tu je WZS WKS Grun -
wald Po znań. Dzie wią tą lo ka tę za jął Szy -
mon Wojt kow ski z kro to szyń skie go klu -
bu, uzy sku jąc 78 punk tów. 

W kla sy fi ka cji PZZ klu bo wym mi -
strzem Pol ski zo stał LKS Ce ra -
mik – 545,5 pkt. Kro to szyń ski klub wy -
prze dził AKS Bia ło gard i WZS WKS
Grun wald Po znań. 

(LE NA)


