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DZIŚ W NU ME RZE 
� POWIAT

Zima nie odpuszcza,
niebezpiecznie na drogach

Czytaj na str. 4

� EPIDEMIA

Galerie handlowe 
znów otwarte

Czytaj na str. 5

� Z PROKURATURY

Dwaj urzędnicy 
na dłużej w areszcie

Czytaj na str. 5

� KROTOSZYN

Protest w kameralnym

gronie

Czytaj na str. 5

� EDUKACJA

Srebrne liceum 

i brązowe technikum

Czytaj na str. 6

� DODATEK

TWÓJ DOM I OGRÓD

Czytaj na str. 8-11

WYDARZENIE

Wielka Orkiestra
zagrała w naszym powiecie!

Czytaj na str. 3
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Przy Szko le Pod sta wo wej nr 1 im.
Po wstań ców Wiel ko pol skich w Kro -
to szy nie sta nę ło wiel kie, me ta lo we,
czer wo ne ser ce. Wrzu ca ne do po -
jem ni ka na kręt ki bę dą prze ka zy wa -
ne na rzecz Zu zi, któ ra zma ga się
z rdze nio wym za ni kiem mię śni. 

Zu zan ka uro dzi ła się w ma ju 2012
ro ku. Od dnia na ro dzin sta ła się oczkiem
w gło wie swo ich bli skich. Po kil ku mie sią -
cach dziew czyn ka za czę ła słab nąć, a jej ro -
dzi ce roz po czę li po szu ki wa nia przy czy ny
te go sta nu. Po ro ku le ka rze prze ka za li
okrut ną dia gno zę – rdze nio wy za nik

mię śni. Cho ro ba jest nie ule czal na, ale naj -
bliż si dziew czyn ki roz po czę li nie rów ną
wal kę. Po stęp cho ro by moż na spo wol nić
dzię ki co dzien nej re ha bi li ta cji, od po -
wied niej die cie i przyj mo wa niu le ków. 

Dzię ki pie nią dzom ze bra nym z prze ka -
zy wa nia jed ne go pro cen ta oraz do bro wol -
nych wpłat nafun da cyj ne kon to uda ło się za -
pew nić Zu zi wó zek, któ rym po ru sza się
po miesz ka niu, pio ni za tor, fo te lik sa mo cho -
do wy, or te zę dy na micz ną, re ha bi li ta cję
wdo mu oraz do jazd naza ję cia po za do mem.
Na ro do wy Fun dusz Zdro wia przy znał
dziew czyn ce jed ną go dzi nę re ha bi li ta cji ty -
go dnio wo, a ta po trzeb na jest jej co dzien nie. 

Cho ro ba Zu zan ki cha rak te ry zu je się
po wol nym ubyt kiem sił. Lu dzie zma ga ją -
cy się z tym scho rze niem z cza sem sta ją
się nie wol ni ka mi wła sne go cia ła. Dziew -
czyn ka ca ły czas po trze bu je opie ki, dla te -
go jej ro dzi nę utrzy mu je je dy nie ta ta. Zu -
zia jest bar dzo in te li gent na, ra do sna i peł -
na chę ci do wal ki. 

Na po moc dziew czyn ce ru szy ła spo -
łecz ność Szko ły Pod sta wo wej nr 1 im. Po -
wstań ców Wlkp. w Kro to szy nie.
Przed pla ców ką po sta wio no czer wo ne
ser ce na na kręt ki. Bę dą one prze ka zy wa -
ne na rzecz Zu zi. Ja ko pierw si na kręt ki
do po jem ni ka wrzu ci li naj młod si ucznio -
wie i przed szko la ki, któ rzy w gru pach,
z za cho wa niem wszel kich pa nu ją cych za -
sad sa ni tar nych i z uśmie cha mi na twa -
rzach, po sta no wi li po móc dziew czyn ce. 

(LE NA)

SP NR 1 KROTOSZYN

Wielkie serce dla Zuzi 

SZPITAL

Dar od Fundacji Siepomaga
AIRVO 2 to wy so ko spe cja li stycz ny
sprzęt me dycz ny, po ma ga ją cy w le -
cze niu pa cjen tów, któ rzy ma ją pro -
ble my z od dy cha niem. Ta kie wła śnie
urzą dze nie kro to szyń ski szpi tal
otrzy mał, ja ko da ro wi znę, od Fun da -
cji Sie po ma ga. 

AIRVO 2 ge ne ru je wy so kie prze pły -
wy ogrza ne go i na wil żo ne go tle nu, któ ry
po da wa ny jest sa mo dziel nie od dy cha ją -
cym pa cjen tom. To in no wa cyj ny sprzęt,
po sia da ją cy wszech stron ne roz wią za nia
sto so wa ne w te ra pii tle no wej. Apa rat sta -
no wi wy po sa że nie Od dzia łu Ane ste zjo lo -
gii i In ten syw nej Te ra pii.

Dy rek cja, per so nel i pa cjen ci SPZOZ
w Kro to szy nie dzię ku ją Fun da cji Sie po -
ma ga za prze ka za nie urzą dze nia.

War to przy po mnieć, iż w ubie głym
ro ku per so nel szpi ta la włą czył się do ak cji
#Ga szyn Chal len ge dla Ku bu sia, któ rej ce -

lem by ła zbiór ka pie nię dzy dla cho re go
chłop ca, pro wa dzo na po przez Fun da cję
Sie po ma ga.

(AN KA)

KULTURA

Chcesz się wybrać do kina?
Zaproś przyjaciół na seans!

Jak wie my, z po wo du epi de mii ki na
wciąż po zo sta ją za mknię te. Tym cza -
sem kro to szyń skie ki no Przed wio -
śnie ofe ru je moż li wość wy na ję cia sa -
li na pry wat ny se ans dla gru py przy ja -
ciół, zna jo mych, bli skich so bie osób.

Chcesz spo tkać się ze zna jo my mi, ro -
dzi ną, ko le ga mi czy ko le żan ka mi z pra cy
w wy jąt ko wym miej scu? Chcesz za pro sić
swo je go part ne ra czy part ner kę na wy jąt -

ko wy se ans fil mo wy? Al bo obej rzeć kon -
cert ulu bio ne go ar ty sty tyl ko dla Cie bie?
A mo że masz ocho tę po wspo mi nać swo je
we se le na du żym ekra nie? 

Je śli tak, ki no Przed wio śnie udo stęp -
nia sa lę z moż li wo ścią pro jek cji wła sne go
ma te ria łu vi deo na do wol nym no śni ku
(pły ta DVD, pły ta Blu -Ray, pen dri ve).
W spra wie wy na ję cia ki na na pry wat ny
se ans wy star czy za dzwo nić na nu -
mer 605 239 847. (AN KA)
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WYDARZENIE

W nie dzie lę od był się już 29. Fi nał
Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po -
mo cy. Jak co ro ku wy da rze nia z tym
zwią za ne or ga ni zo wa ne by ły rów -
nież w na szym po wie cie. Ze wzglę du
na epi de mię mu sia ły one jed nak
przy brać zu peł nie in ną for mę niż
do tej po ry. 

Tym ra zem więk szość WOŚP -
-owych wy da rzeń „prze nie sio na” zo -
sta ła do in ter ne tu. Na uli cach miast
nie za bra kło jed nak wo lon ta riu szy
zbie ra ją cych pie nią dze do pu szek
i roz da ją cych tra dy cyj ne na klej ki -ser -
dusz ka. W Kro to szy nie od by ło się kil -
ka wy stę pów, trans mi to wa nych na fa -
ce bo oko wym pro fi lu Kro to szyń skie -
go Ośrod ka Kul tu ry. Za gra li i za śpie -
wa li Nie po kor ni, Na tan Kru pa, Pan
Prze ci nek i Ze spół De pre syj ny. Swo je
umie jęt no ści żon gler skie za pre zen to -

wał Ra fał Tu rzań ski. Z ko lei po Mszy
św. w Ba zy li ce Mniej szej od był się
kon cert no wo rocz ny Kro to szyń skiej
Or kie stry Dę tej. Był to je dy ny wy -
stęp, któ ry moż na by ło oglą dać za -
rów no on li ne, jak i na ży wo. 

Od go dzi ny 9.00 do 12.30 w punk -
cie krwio daw stwa przy ul. Mah le od by -
ła się ak cja po bo ru krwi, zor ga ni zo wa na
przez RCKiK od dział Kro to szyn i Pol -
ski Czer wo ny Krzyż. Do ak cji WOŚP
przy łą czy ła się rów nież kro to szyń ska

gru pa mor sów, któ ra przy wspar ciu pu -
blicz no ści we szła do lo do wa tej wo dy.
W po nie dzia łek o godz. 12.00 na kon -
cie kro to szyń skie go szta bu wid nia ła
kwo ta 50 605 zło tych. 

Wo lon ta riu sze wy ru szy li
z pusz ka mi tak że na uli ce Ko by li na.

Dwu dzie stu kwe sto wa ło na te re nie
gmi ny Ko by lin, a dwóch w Sul mie -
rzy cach. W tym mie ście z po wo du
bra ku szta bu na uli ce ru szy li miej -
sco wi rad ni. 

Ko by liń skim wo lon ta riu szom
asy sto wa li stra ża cy z OSP Ko by lin,
OSP Smo li ce i OSP Ła giew ni ki. Pó ki
co uda ło się ze brać 20 085 zł, jed nak
nie jest to wy nik osta tecz ny. Do tej
kwo ty doj dą jesz cze pie nią dze z pu -
szek sta cjo nar nych, E -skar bo ny oraz

z li cy ta cji na Al le gro. Ofi cjal na kwo ta
zo sta nie po da na oko ło 11 lu te go. 

Na sce nie Gmin ne go Ośrod ka
Kul tu ry w Ko by li nie już w so bo tę
wy stą pi ło pięć ze spo łów: Ta cy Nie In -
ni, Car na ge, Scar lett Echo De coy,
Moy ra i Can non ball. Kon cer ty on -li -
ne prze pla ta no li cy ta cja mi. Naj bar -
dziej atrak cyj ne oka za ły się być skar -
pet ki z mo ty wem WOŚP, któ re osta -
tecz nie zo sta ły sprze da ne za 330 zł.
Na li cy ta cję wy sta wio no mnó stwo ga -
dże tów z lo go ty pem WOŚP. 

– Za czy na jąc or ga ni za cję fi na łu,
nie spo dzie wa łam się, że w tym ro ku
pod czas pan de mii uda nam się ze -
brać du żą kwo tę. Za da nie by ło bar -
dzo trud ne, gdyż ob ostrze nia zwią za -
ne z CO VID by ły co raz więk sze.
W tym ro ku war to ścią zde cy do wa nie
do da ną by ło to, że znów zjed no czy li -
śmy lu dzi do brej wo li wo kół szczyt -
ne go ce lu. WOŚP dał na dzie ję na po -
wrót do nor mal no ści. Zor ga ni zo wa -
nie trans mi sji na ży wo z kon cer tu po -
łą czo ne go z li cy ta cja mi by ło du żym
wy zwa niem. Cie szę się nie sa mo wi -
cie, że nam się uda ło. Ze szło rocz ny
re kord, wy no szą cy 22 ty sią ce zło -
tych, na pew no zo sta nie po bi ty. Nasz
sztab pod jął się rów nież zbió rek po -
przez E -skar bon kę oraz Al le gro. One
jesz cze trwa ją – po wie dzia ła An na
Ro wic ka, dy rek tor Gmin ne go Ośrod -
ka Kul tu ry w Ko by li nie. 

Wie le atrak cji przy go to wał rów -
nież sztab koź miń skie go Huf ca
ZHP. W go dzi nach przed po łu dnio -
wych w Szko le Pod sta wo wej nr 1
zor ga ni zo wa no ak cję „Cia sto dla

WOŚP”. Póź niej sze wy da rze nia
moż na by ło śle dzić na bie żą co w in -
ter ne cie. Wóz stra żac ki za pre zen to -
wa li stra ża cy z miej sco wej OSP.
Moż na by ło rów nież po znać taj ni ki
i za le ty mor so wa nia dzię ki wy wia -
do wi z Jac kiem Za wod nym, dy rek -

to rem SP nr 1 i mi ło śni kiem lo do wa -
tych ką pie li. „O dzien ni kar stwie
w ma łym mie ście” – ta ki ty tuł no sił

ko lej ny wy wiad, tym ra zem z Mar ci -
nem Zięt kie wi czem. Prze pro wa -
dzo no też roz mo wy z Bar to szem
Ma ty sia kiem – o Gru pie „Szu ka my
i Ra tu je my” – oraz z sze fo wą szta -

bu, Mi cha li ną Ma lesz ką – o or ga ni -
za cji WOŚP w Koź mi nie Wlkp. Od -
by ły się rów nież kon cer ty on li -
ne – wy stą pi li ze spół Fal se Expe rien -
ce oraz Ku ba Mar cisz. 

Nie za bra kło oczy wi ście li cy ta cji,
w któ rych uczest ni czyć moż na by ło te -
le fo nicz nie lub po przez czat. Nie oby ło
się bez słyn ne go „Świa teł ka do nie ba”.
Na bo isku przy ul. Flo riań skiej od pa lo -
no 29 rac. War to wspo mnieć, iż ty -
dzień wcze śniej w ra mach 29. Fi na łu
WOŚP zor ga ni zo wa no w Koź mi nie
Wlkp. ak cję po bo ru krwi. Koź miń skie -
mu szta bo wi, po przez zbiór ki, au kcje
i wy da rze nia, uda ło się ze -
brać 76 662,58 zło tych, czy li 5 ty się cy
wię cej niż w ubie głym ro ku.

Gmi na Zdu ny ze wzglę du na epi -
de mię ogra ni czy ła się w tym ro ku
do utwo rze nia wir tu al nej E -skar bon -
ki. Na jej kon cie wid nie je kwo ta 1260
zło tych. Po dob nie w Sul mie rzy -
cach – w tam tej szej E -skar bon ce zna -
la zło się 8705 zło tych.

(LE NA / AN KA)
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W mi nio ną so bo tę na te re nie ca łe go
po wia tu mia ły miej sce dość ob fi -
te – oczy wi ście je śli wziąć pod uwa -
gę kil ka ostat nich zim – opa dy śnie -
gu. W go dzi nach ran nych na więk -
szo ści dróg w po wie cie wa run ki
do jaz dy sa mo cho dem by ły bar dzo
trud ne. Jak to zwy kle w ta kich sy tu -
acjach by wa, moc no obe rwa ło się
służ bom dro go wym.

– Dro go wcy są na kwa ran tan nie.
/ Le pić bał wa ny, jest so bo ta, san ki
i jaz da, jest ok; co ro ku ta sa ma hi sto -
ria – nie na uczą się ni gdy dro go -
wcy. I tak pew nie na CO VID bę dzie.
/ Hmm, czyż by dro go wcy usta wia li
się już w ko lej kach pod ga le ria mi, aby
w po nie dzia łek być pierw szy mi, za -
miast wziąć się do pra cy? / W so bo ty
i świę ta dro go wcy nie pra cu ją. / A dro -
go wcy za gi nę li. / Dro go wcy jak zwy -
kle za spa li! Oni jesz cze z szo ku wyjść
nie mo gą, dla te go ich nie wi dać. /
Dziw ne, ko niec stycz nia, a tu zi ma,
dro go wcy za spa li czy ma ją wol ne
do po nie dział ku? / Ka sę brać, po dat ki
w pa li wie, a rze czy wi stość za ska ku -
je... – to tyl ko nie któ re z wie lu po ran -
nych, in ter ne to wych ko men ta rzy, nie -
przy chyl nych wo bec dro go wców.

– Go dzi na 11.00, ze ro po pra wy!
Nic nie lep sze dro gi! Tra ge dia! – na -
pi sa ła ko lej na in ter naut ka nie co póź -
niej. Tak więc sy tu acja nie mal do go -
dzin po po łu dnio wych by ła nie cie ka -
wa i kie row cy po ru sza ją cy się po za -
śnie żo nych dro gach mu sie li być nad -
zwy czaj ostroż ni.

Na ci Czy tel ni cy zwra ca li też
uwa gę na nie co in ne aspek ty spra -
wy. – Oczy wi ście wiel kie gra tu la cje
dla tych, któ rzy od śnie ża ją swo je
chod ni ki i ca ły śnieg rzu ca ją na uli -

cę... – na pi sał je den z nich. – A gdzie
ma ją rzu cać, jak EKO7 nie da je ku -
błów na śnieg? – od po wie dział
z prze ką sem in ny. Ktoś też, nie co żar -
to bli wie, wy ra ził oba wy, że za chwi lę
wpro wa dzo na zo sta nie opła ta za od -
śnie ża nie raz na dwa ty go dnie, któ re
bę dzie obo wią zy wać... przez ca ły rok.

Po śród wie lu ko men ta rzy zna la -
zły się też mniej hi ste rycz ne. – Wy -
star czą do bre opo ny na zi mę i tro chę
umie jęt no ści. Tro chę śnie gu i każ dy
pła cze. Trosz kę śnie gu i za raz wiel ka

tra ge dia. A wy star czy tyl ko my śleć
pod czas jaz dy i bę dzie git. Jest zi ma,
to i śnieg być mu si. Kie dyś by ło wię -
cej śnie gu, lu dzie so bie ra dzi li i wszę -
dzie do je cha li, a dzi siaj spad nie 5 cm,
to już tra ge dia – za uwa żył, trze ba
przy znać – dość przy tom nie, je den
z in ter nau tów. – Za coś dro go wcy
ma ją pła co ne, ale w nie któ rych re gio -
nach do dziś nie roz wią za no za gad ki,
za co im pła cą... – od nio sła się do te go
in na użyt kow nicz ka Fa ce bo oka

i trud no też nie zgo dzić się z ta ką ar -
gu men ta cją.

Cóż, li czy my, iż przy ko lej nych
opa dach śnie gu służ by dro go we sta -
ną na wy so ko ści za da nia i w eks pre -
so wym tem pie, rzecz oczy wi -
sta – na mia rę za so bów sprzę to wych
i ludz kich, zaj mą się za sy pa ny mi
bia łym pu chem dro ga mi. A do kie -
row ców ape lu je my o ostroż ność
i roz wa gę.

AN DRZEJ KA MIŃ SKI

Aktualności4 WTOREK, 2 lutego 2021
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Zima nie odpuszcza, internauci nie oszczędzili drogowców...
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W paź dzier ni ku ubie głe go ro ku funk -
cjo na riu sze Ko men dy Wo je wódz kiej
Po li cji w Po zna niu za trzy ma li dwóch
urzęd ni ków i jed ne go przed się bior cę
z Kro to szy na. Wo bec urzęd ni ków za -
sto so wa no areszt tym cza so wy. Nie -
daw no sąd prze dłu żył ten śro dek za -
po bie gaw czy. Spra wa do ty czy przyj -
mo wa nia ko rzy ści ma jąt ko wych. 

Wszy scy za trzy ma ni usły sze li za -
rzu ty o cha rak te rze ko rup cyj nym. Po -
dej rza ni urzęd ni cy to oso by peł nią ce
funk cje pu blicz ne w Przed się bior -
stwie Go spo dar ki Ko mu nal nej
i Miesz ka nio wej oraz Za kła dzie Wo -
do cią gów i Ka na li za cji w Kro to szy nie. 

W to ku śledz twa, trwa ją ce go
od kwiet nia 2020 ro ku, pro ku ra tor
usta lił, iż dwie oso by żą da ły i przyj -
mo wa ły ko rzy ści ma jąt ko we w za -
mian za ko rzyst ne dla wy bra nych
przed się bior ców roz strzy ga nie prze -
tar gów na pra ce bu dow la no -re mon -
to we obiek tów za rzą dza nych przez
PGKiM. Urzęd ni cy mie li żą dać
od przed się bior ców kwot w wy so ko -
ści 10 pro cent war to ści kon trak tu. 

Pro ku ra tor skie ro wał wnio ski
o za sto so wa nie środ ka za po bie gaw -
cze go wo bec urzęd ni ków w po sta ci
tym cza so we go aresz to wa nia – z uwa -
gi na ko niecz ność za bez pie cze nia to -
ku po stę po wa nia. Sę dzia zgo dził się
z ar gu men ta cją. Wo bec trze cie go po -
dej rza ne go za sto so wa no środ ki za po -
bie gaw cze w po sta ci po rę cze nia ma -
jąt ko we go w kwo cie 30 ty się cy zło -
tych, do zo ru po li cyj ne go i za ka zu
opusz cza nia kra ju. Na wnio sek pro -

ku ra to ra Wiel ko pol skie go Wy dzia łu
Za miej sco we go De par ta men tu
do Spraw 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 sąd nie daw no prze -
dłu żył areszt tym cza so wy wo bec kro -
to szyń skich urzęd ni ków. – W to ku
po stę po wa nia pro wa dzo ne go przez
Wiel ko pol ski Wy dział Za miej sco wy
De par ta men tu do Spraw 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 re -
ali zo wa ne są czyn no ści pro ce so we
w ce lu wy ja śnie nia wszyst kich oko -
licz no ści spra wy, a tak że ze bra nia, za -
bez pie cze nia i w nie zbęd nym za kre -
sie utrwa le nia do wo dów dla są du.
Z uwa gi na do bro po stę po wa nia
przy go to waw cze go na obec nym eta -
pie nie udzie la my bliż szych in for ma -
cji co do wy ko ny wa nych i pla no wa -
nych czyn no ści pro ce so wych – po in -
for mo wał Dział Pra so wy Pro ku ra tu ry
Kra jo wej. W trak cie se sji Ra dy Miej -
skiej w Kro to szy nie, któ ra od by ła się
przed kil ko ma dnia mi, rad ny Bar tosz
Ko siar ski po ru szył te mat od wo ła nia

pre ze sa PGKiM z je go funk cji. – Pan
pre zes ma prze dłu żo ny areszt. Oczy -
wi ście, nie wy ro ku ję jesz cze ni cze go,
ale wy da je się, że te za rzu ty są dość
moc ne, sko ro areszt zo stał wy dłu żo -
ny. Chciał bym w związ ku z tym za -
py tać, czy bur mistrz zło żył już do ra -
dy nad zor czej pi smo o od wo ła nie
pre ze sa. Po nad to, od no sząc się
do pań skie go, pa nie bur mi strzu, ha -
sła z wy bo rów, gdy na pla ka tach wid -
niał pan wraz z pa nem pre ze sem,
a do te go by ło ha sło „gwa ran cja
współ dzia ła nia”, mam jesz cze ta kie
py ta nie – kto dla ko go był tym gwa -
ran tem współ dzia ła nia? – mó wił
na se sji Bar tosz Ko siar ski. 

Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek
od po wie dział, iż pó ki co nie zło żył
wnio sku o od wo ła nie pre ze sa
PGKiM. Za zna czył też, że współ pra -
ca po mię dzy gmi ną a spół ką prze bie -
ga ła po praw nie. Wło darz Kro to szy -
na po pro sił rów nież o wstrzy ma nie
się z wszel ki mi osą da mi w tej spra wie
do cza su jej roz wią za nia.

(LE NA)

W pią tek na kro to szyń skim ryn ku
od był się pro test po opu bli ko wa niu
uza sad nie nia wy ro ku Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go w spra wie abor cji
eu ge nicz nej. Nie cie szył się on jed -
nak ta ką fre kwen cją jak pierw sze te -
go ty pu ma ni fe sta cje, or ga ni zo wa ne
ja kiś czas te mu w na szym mie ście.

Pierw sze straj ki prze szły uli ca mi
Kro to szy na, kie dy Try bu nał Kon sty -
tu cyj ny orzekł o nie kon sty tu cyj no ści
prze pi su do pusz cza ją ce go abor cję
w przy pad ku praw do po do bień stwa
cięż kie go uszko dze nia pło du. Wów -
czas na kro to szyń skim ryn ku gro ma -
dzi ło się na wet kil ka set osób, któ re
mia ły wie le trans pa ren tów i gło śno
ma ni fe sto wa ły swój sprze ciw wo bec
ta kiej de cy zji TK. Z każ dym ko lej nym
pro te stem fre kwen cja jed nak ma la ła. 

Na ja kiś czas za prze sta no ma ni fe -
sta cji. Po opu bli ko wa niu uza sad nie -
nia wy ro ku TK w na szym mie ście
pro te stu ją cy znów spo tka li się w pią -

tek. Gro no uczest ni ków by ło jed nak
nie zbyt licz ne. Ze wzglę du na sła bą
fre kwen cję zre zy gno wa no z przej ścia
uli ca mi Kro to szy na. 

– Na sze gro no nie jest tak licz ne
jak na pierw szych pro te stach. Je ste -
śmy tu dzi siaj po to, że by się zbun to -
wać. Ja w mo men cie, kie dy ode bra no
nam pra wo do abor cji, aku rat ucię -
łam so bie krót ką drzem kę. Kie dy się
obu dzi łam, nie wie dzia łam za bar -
dzo, gdzie je stem, jak to po drzem ce.
Zo ba czy łam, że zo stał opu bli ko wa ny
wy rok TK i do tar ło do mnie, że je -
stem w Pol sce, że nic się nie zmie ni ło.
To bar dzo przy kre, a jesz cze bar dziej
przy kre jest to, jak cie szy się z te go pa -
ni Ka ja Go dek i pu bli ku je w in ter ne -
cie róż ne po sty o tym, że dzie ci ta kie
jak jej syn bę dą te raz mo gły żyć. Mam
wra że nie, że wie le osób, tak jak ona,
nie wie, co tak na praw dę mó -
wi – oznaj mi ła pod czas pro te stu jed -
na z je go ini cja to rek.

(LE NA)

WRACAMY DO TEMATU

Tymczasowy areszt przedłużony
KROTOSZYN

Protestów ciąg dalszy

EPIDEMIA

W czwar tek rząd zde cy do wał o prze -
dłu że niu re stryk cji zwią za nych z epi -
de mią, z ma ły mi wy jąt ka mi. Do 14
lu te go ho te le, re stau ra cje, klu by fit -
ness, obiek ty spor to we na dal bę dą
za mknię te. Od 1 lu te go mo gą dzia -
łać je dy nie ga le rie han dlo we, ga le rie
sztu ki i mu zea, oczy wi ście w ści słym
re żi mie sa ni tar nym. 

Skle py w cen trach han dlo wych
mo gą znów dzia łać od 1 lu te go, ale
na okre ślo nych za sa dach, tj. jed na
oso ba na 10 me trów kwa dra to wych
w skle pach o po wierzch ni do 100 m2
oraz na 15 m2 w więk szych lo ka lach.

Re stau ra cje i punk ty ga stro no -
micz ne, tak że w cen trach i ga le riach
han dlo wych, po zo sta ją jed nak za -
mknię te. Mo gą je dy nie świad czyć
usłu gi na do wóz na wy nos.

Jak już pi sa li śmy, licz ne gro no
przed się bior ców, nie cze ka jąc na po -
zwo le nie od rzą dzą cych, otwie ra swo -

je biz ne sy, tłu ma cząc, że to je dy ny ra -
tu nek przed upa dło ścią. Tro pem wie -
lu re stau ra cji w kra ju po sta no wi ła

pójść jed na z kro to szyń skich – Czak
Ca fe, miesz czą ca się w Ga le rii Kro to -
szyń skiej. – Przede wszyst kim trze ba
za zna czyć, że otwie ra my się zgod nie
z pra wem. Ile cza su rzą dzą cy mo gą
w bez pra wiu trzy mać nas w nie pew -
no ści? Ile jesz cze cza su ma my ule gać
tym wszyst kim re stryk cjom, któ -
re – jak się póź niej oka zy wa ło – nie
ma ją mo cy praw nej. Mu si my ra to wać
miej sca pra cy, w in nym przy pad ku
nie bę dzie już dla nas żad nych moż li -
wo ści, a na si pra cow ni cy po zo sta ną
bez za trud nie nia i środ ków do ży cia.
Jest du żo osób, któ re przez prze strze -
ga nie te go wszyst kie go mu sia ły się po -
że gnać ze swo imi fir ma mi. Każ dy po -
wi nien mieć ja kieś źró dło utrzy ma -
nia, że by prze trwać – sko men to wał
wła ści ciel re stau ra cji Czak Ca fe, któ ra
otwar ła się wraz z po cząt kiem lu te go. 

Na dal obo wią zu je prze miesz -
cza nie się w ma secz kach, a ga le rie
i skle py mu szą za pew nić klien tom
rę ka wicz ki lub płyn do de zyn fek cji
dło ni.

Wraz z koń cem stycz nia prze sta -
ły obo wią zy wać tzw. go dzi ny dla se -
nio rów. Do tej po ry w go dzi -
nach 10.00-12.00 za ku py mo gły ro -
bić je dy nie oso by w wie ku po wy -
żej 60 lat. Od po nie dział ku jest to już
nie ak tu al ne.

Rząd nie zde cy do wał się dać zie -
lo ne go świa tła dla dzia łal no ści ho te li
czy klu bów fit ness. W pla ców kach
oświa to wych tak że bez zmian. Za -
tem ucznio wie klas IV -VII szkół pod -
sta wo wych oraz szkół po nad pod sta -
wo wych na dal mu szą się uczyć w try -
bie zdal nym.

(AN KA / LE NA)
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Tro je uczniów ZSP nr 2 w Kro to szy -
nie za ję ło ex aequo pierw sze miej -
sce w eta pie szkol nym Olim pia dy
Wie dzy o Ubez pie cze niach Spo łecz -
nych pt. „War to wie dzieć wię cej
o ubez pie cze niach spo łecz nych”.
Mak sy mal ną licz bę punk tów uzy ska -
li Lau ra Sia ma, Aga ta Wi de ra i Kac -
per Wło dar czyk.

Test skła da ją cy się z 20 py tań jed no -
krot ne go wy bo ru roz wią zy wa ło 14
uczniów tech ni kum eko no micz ne go. Za -
gad nie nia do ty czy ły m. in. świad czeń
przy słu gu ją cych z ubez pie cze nia cho ro bo -
we go, mak sy mal ne go okre su wy pła ty za -
sił ku opie kuń cze go czy upraw nień przed -
się bior cy ko rzy sta ją ce go z ulgi na start.

Suk ces w eta pie szkol nym po zwo lił
dru ży nie z ZSP nr 2 za jąć pierw sze miej -
sce w eli mi na cjach do eta pu wo je wódz -
kie go. Ucznio wie Dwój ki zna leź li się bo -
wiem w gru pie 20 naj lep szych ze spo łów
z wo je wódz twa wiel ko pol skie go.

W ro ku szkol nym 2020/2021 olim -
pia da zy ska ła sta tus za wo do wej. Ucznio -
wie kształ cą cy się w za wo dzie tech nik
eko no mi sta, zdo by wa jąc ty tuł lau re ata
lub fi na li sty olim pia dy, bę dą zwol nie ni
z czę ści pi sem nej eg za mi nu za wo do we -
go w za kre sie kwa li fi ka cji EKA. 05 „Pro -
wa dze nie spraw ka dro wo -pła co wych
i go spo dar ki fi nan so wej jed no stek or ga -
ni za cyj nych”.

(AN KA)

ZSP NR 2 KROTOSZYN

Sukces w olimpiadzie
o ubezpieczeniach społecznych

ZSTO KROTOSZYN

Zdobądź zawód opiekuna
medycznego 
w dwa semestry zamiast 
w dwa lata!

To już ostat nia szan sa zdo by cia za -
wo du opie ku na me dycz ne go w cią -
gu jed ne go ro ku, czy li w dwa se me -
stry. Ta ką moż li wość ofe ru je Ze spół
Szkół Tech nicz nych i Ogól no kształ -
cą cych w Kro to szy nie.

Za ję cia od by wa ją się za ocz nie,
w so bo ty i nie dzie le, dwa ra zy w mie -
sią cu. W naj bliż szym cza sie wej dą
w ży cie zmia ny do ty czą ce na uki za wo -
dów. Tym sa mym od wrze śnia opie ku -
nem me dycz nym bę dzie moż na zo -

stać po dwóch la tach kształ ce nia sta -
cjo nar ne go. 

ZSTO w Kro to szy nie otwie ra ostat ni
moż li wy na bór – od lu te go. Nie prze gap
szan sy – zdo bądź za wód w je den rok! Pań -
stwo wy eg za min za wo do wy bę dziesz zda -
wać w ośrod ku eg za mi na cyj nym OKE
w czerw cu 2022 ro ku. Je że li je steś oso bą
em pa tycz ną, lu bisz po ma gać in nym, opie -
ko wać się cho ry mi – nie cze kaj, przyjdź
do ZSTO Pro fe sja (ul. Osad ni cza 2a) lub
za dzwoń, by do wie dzieć się wię cej
(tel. 797 001 656). (AN KA)

Ty tuł „Srebr nej Szko ły 2021” dla Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go im. H.
Koł łą ta ja w Kro to szy nie oraz „Brą zo -
wej Szko ły 2021” dla Tech ni kum
nr 2 w Kro to szy nie – po zna li śmy wy -
ni ki ran kin gów Fun da cji Edu ka cyj nej
PER SPEK TY WY.

Ran king Li ce ów i Tech ni ków
PER SPEK TY WY zo stał przy go to wa -
ny już po raz dwu dzie sty trze ci.
Głów ny mi ad re sa ta mi są ucznio wie
i ich ro dzi ce, któ rzy mu szą pod jąć
bar dzo waż ną de cy zję w kwe stii wy -
bo ru dal szej ścież ki kształ ce nia. Tak
więc ran king sta no wi po moc dla
mło dych lu dzi w wy bo rze li ceum
lub tech ni kum, któ re do pro wa dzi
ich do stu diów i uła twi zdo by cie wy -
ma rzo ne go za wo du. 

W te go rocz nym ran kin gu wzię to
pod uwa gę da ne 2186 li ce ów ogól -
no kształ cą cych i 1743 tech ni ków,
któ re speł ni ły tzw. kry te rium wej -
ścia – ma tu rę w czerw cu 2020 ro ku
zda wa ło w nich mi ni mum 12 ma tu -
rzy stów, a wy ni ki śred nie z ję zy ka
pol skie go i ma te ma ty ki, zda wa nych
obo wiąz ko wo, by ły nie niż sze
niż 0,75 śred niej kra jo wej.

Za sa dy ran kin gu usta li ła ka pi tu -
ła zło żo na z przed sta wi cie li uczel ni,
ko mi sji ds. kształ ce nia KRASP, dy -
rek to rów okrę go wych ko mi sji eg za -
mi na cyj nych i przed sta wi cie li ko mi -
te tów głów nych olim piad. Pra com
ka pi tu ły prze wod ni czy ła dr hab. Bar -
ba ra Mar cin kow ska, rek tor Aka de -
mii Pe da go gi ki Spe cjal nej im. Ma rii
Grze go rzew skiej w War sza wie.

W ran kin gu li ce ów pod uwa gę
bra no wy ni ki ma tu ry z przed mio tów
obo wiąz ko wych (30%), z przed mio -
tów do dat ko wych (45%) oraz suk ce sy
w olim pia dach (25%). Uwzględ nio ne
zo sta ły rów nież osią gnię cia w olim -
pia dach mię dzy na ro do wych. Kro to -
szyń skie li ceum otrzy ma ło ty tuł

„Srebr nej Szko ły 2021”, przy słu gu ją -
cy szko łom z miejsc 201-500. Po pu -
lar ny „Koł łą taj” zo stał skla sy fi ko wa ny
na 465. lo ka cie w kra ju, a w Wiel ko -
pol sce upla so wał się na 40. po zy cji.

W ran kin gu tech ni ków pod uwa -
gę bra no suk ce sy szko ły w olim pia -
dach (20%), wy ni ki ma tu ry z przed -
mio tów obo wiąz ko wych (20%)
i z przed mio tów do dat ko wych (30%)
oraz wy ni ki eg za mi nu za wo do we go
(30%). Brą zo wy znak ja ko ści uzy ska ło
tech ni kum w Ze spo le Szkół Po nad -
pod sta wo wych nr 2 im. F. K. Li bel ta
w Kro to szy nie, któ re zo sta ło skla sy fi -
ko wa ne na 363. miej scu w kra ju,
a po śród wiel ko pol skich pla có wek
zna la zło się na 31. lo ka cie. 

– Je stem nie zmier nie ucie szo ny,
że na szej pla ców ce przy słu gu je ty tuł
„Brą zo wej Szko ły 2021”, nada ny
przez Fun da cję Edu ka cyj ną PER -
SPEK TY WY. Jest to nasz wspól ny
suk ces – na uczy cie li i uczniów. Dzię -
ku ję za wa sze za an ga żo wa nie, dzię ki
któ re mu mo że my po szczy cić się tym
wy róż nie niem – sko men to wał Ro -
man Olej nik, dy rek tor ZSP nr 2
w Kro to szy nie. (AN KA)

RANKINGI

Srebrne liceum i brązowe technikum
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W nie dzie lę, 24 stycz nia, na te re nie
gmi ny Kro to szyn nie mal w tym sa -
mym cza sie do szło do dwóch po ża -
rów. Na szczę ście nie by ło osób po -
szko do wa nych.

Pierw sze zgło sze nie – o po ża rze
na uli cy Brac twa Kur ko we go w Kro -
to szy nie – wpły nę ło tuż po go dzi -
nie 13.00. Na miej sce wy sła no dwa
za stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga -
śni czej w Kro to szy nie oraz je den
z miej sco wej OSP. Jak się oka za ło,
ogniem ob ję te by ło wnę trze bu dyn ku
go spo dar cze go oraz drew no skła do -
wa ne przy przy le ga ją cej wia cie. 

– Stra ża cy, za bez pie cze ni
w sprzęt ochro ny ukła du od de cho -
we go, po da li je den prąd ga śni czy pia -
ny sprę żo nej w na tar ciu do środ ka
bu dyn ku oraz dru gi prąd ga śni czy
wo dy w na tar ciu na pa lą ce się drew -
no. Po żar szyb ko zo stał uga szo -
ny – in for mu je st. kpt. To masz Pa try -
as z KP PSP w Kro to szy nie. 

W trak cie dzia łań dy żur ny ope ra -
cyj ny po wia tu przy jął zgło sze nie o ko -
lej nym po ża rze, tym ra zem w Sal ni.
Dla te go je den za stęp z kro to szyń skiej
JRG wraz dru ha mi z OSP skie ro wa -
no wła śnie tam.

Po zo sta li na uli cy Brac twa Kur ko -
we go stra ża cy kon ty nu owa li dzia ła -
nia ra tow ni czo -ga śni cze. Od dy mi li
więc po miesz cze nie go spo dar cze,

a przy uży ciu pod ręcz ne go sprzę tu
bu rzą ce go usu nę li nad pa lo ne ma te -
ria ły pal ne na ze wnątrz i po now nie je
zla li wo dą. Na ko niec po go rze li sko
zo sta ło spraw dzo ne ka me rą ter mo wi -
zyj ną. Za gro żeń nie stwier dzo no.

Do Sal ni, prócz kro to szyń skich
stra ża ków, wy sła no tak że po jed nym
za stę pie z jed no stek OSP w Zdu nach
i Be ni cach. W ogniu sta nął ga raż. Po -
żar za gra żał po miesz cze niom miesz -
kal nym, znaj du ją cym się nad ga ra -
żem, oraz przy le głe mu bu dyn ko wi. 

Stra ża cy po da li je den prąd ga śni -
czy wo dy w na tar ciu do wnę trza ga ra -
żu. Po przy by ciu ko lej nych za stę pów
po da no dru gi prąd wo dy. W tym sa -
mym cza sie in na ro ta, za bez pie czo na
w sprzęt ochro ny dróg od de cho wych

oraz wy po sa żo na w urzą dze nia po mia -
ro we, uda ła się do miesz ka nia nad ga ra -
żem, by spraw dzić, czy po żar nie roz -
prze strze nił się na wyż szą kon dy gna cję. 

W miesz ka niu pa no wa ło za dy -
mie nie, więc przy stą pio no do od dy -
mia nia i prze wie trza nia tej czę ści
obiek tu. W trak cie dzia łań stra ża cy na -
tra fi li na dwie bu tle z ga zem pro pan -
-bu tan, któ re wy nie śli na ze wnątrz.

Po uga sze niu po ża ru oraz od dy -
mie niu ga ra żu stwier dzo no od kształ -
ce nie kon struk cji no śnej stro pu, któ -
re spo wo do wa ła wy so ka tem pe ra tu ra.
Na miej sce we zwa no więc nad zór bu -
dow la ny. Po oglę dzi nach wy da no za -
kaz dal sze go użyt ko wa nia obiek tu. 

(AN KA)

GMINA KROTOSZYN

Dwa pożary niemal w tym samym czasie

Póź nym wie czo rem 24 stycz nia
na dro dze z Ko by li na do Basz ko wa
do szło do wy pad ku. Sa mo chód mar -
ki Ford Mon deo zje chał z jezd ni
i ude rzył w przy droż ne drze wo. Kie -
row ca od niósł ob ra że nia, prze wie zio -
no go do szpi ta la. 

Na ak cję skie ro wa no za stę py z Jed -
nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy -
nie oraz z OSP Ko by lin i OSP Basz ków.
Gdy stra ża cy do tar li na miej sce, kie row ca
for da znaj do wał się już pod opie ką Ze spo -
łu Ra tow nic twa Me dycz ne go. Po mo gli
więc ra tow ni kom w prze nie sie niu po -
szko do wa ne go do ka ret ki po go to wia. 

W uszko dzo nym po jeź dzie stra ża cy
odłą czy li aku mu la tor i za bez pie czy li wy -

cie ki pły nów eks plo ata cyj nych. Jak po dej -
rze wa no, sa mo cho dem mo gły po dró żo -
wać dwie oso by, dla te go prze szu ka no po -
bli ski te ren w pro mie niu 300 me trów.
Ni ko go nie zna le zio no, a fakt, iż w zda rze -
niu brał udział tyl ko kie row ca, po twier -
dzi ły in for ma cje po zy ska ne przez funk -
cjo na riu szy po li cji.

Kie row nik Ze spo łu Ra tow nic twa
Me dycz ne go, po wy ko na niu dia gno sty ki
w ka ret ce po go to wia, pod jął de cy zję
o prze trans por to wa niu po szko do wa ne go
do szpi ta la. Po czyn no ściach do cho dze -
nio wych po li cji z jezd ni usu nię to ele men -
ty ka ro se rii sa mo cho do wej oraz pły ny eks -
plo ata cyj ne. Dzia ła nia służb ra tow ni -
czych trwa ły 3,5 go dzi ny. 

(AN KA) 

WYPADEK

Jedna osoba poszkodowana
Stra ża cy z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga -
śni czej w Kro to szy nie w stycz niu, jak
co ro ku, do sko na li li swo je umie jęt -
no ści z za kre su ra tow nic twa wod no -
-lo do we go. Ćwi cze nia prze pro wa dzo -
no na za mar z nię tym zbior ni ku wod -
nym przy uli cy Ry biej. 

Ćwi cze nia mia ły na ce lu utrwa le -
nie wie dzy z za kre su za sad bez pie czeń -
stwa oraz za gro żeń, ja kie mo gą wy stą -
pić w trak cie pro wa dzo nych dzia łań ra -
tow ni czych na zbior ni kach wod nych
w se zo nie zi mo wym. Po nad to omó wio -
ne zo sta ły pro ce du ry po stę po wa nia
z oso ba mi po szko do wa ny mi w sta nie
hi po ter mii.

Ra tow ni cy, w spe cja li stycz nych ubra -
niach i z wy ko rzy sta niem do stęp ne go
sprzę tu ra tow ni cze go, prze ćwi czy li spo -
so by do tar cia w jak naj krót szym cza sie
do osób prze by wa ją cych w lo do wa tej wo -
dzie, ewa ku ację i spo so by udzie la nia po -
szko do wa nym kwa li fi ko wa nej pierw szej
po mo cy. Po ćwi cze niach stra ża cy wy mie -
ni li się spo strze że nia mi.

Straż po żar na ape lu je – za mar z nię te
zbior ni ki wod ne nie gwa ran tu ją bez pie -
czeń stwa, ni gdy nie ma my pew no ści, że
po kry wa lo do wa na ca łej po wierzch ni jest
jed na ko wa! Ko rzy staj my z lo do wisk
w miej scach wy zna czo nych, czy li tam,
gdzie jest bez piecz nie. 

(AN KA)

BEZPIECZEŃSTWO

Strażacy doskonalą 
swoje umiejętności

Z POLICJI

Włamał się do apteki

Kry mi nal ni z Kro to szy na za trzy ma li
po dej rza ne go o wła ma nie do jed nej
z ap tek na te re nie mia sta. 50-let ni
męż czy zna usły szał za rzut kra dzie ży
z wła ma niem. W do dat ku dzia łał
w wa run kach re cy dy wy. Gro zi mu ka -
ra do 15 lat wię zie nia.

Do wła ma nia do ap te ki w Kro to szy -
nie do szło na po cząt ku ro ku. Skra dzio no
kil ka dzie siąt ty się cy zło tych. Funk cjo na -
riu sze z Ko men dy Po wia to wej Po li cji wy -
ko na li oglę dzi ny miej sca zda rze nia, prze -
słu cha li zgła sza ją ce go oraz po ten cjal nych
świad ków. Za bez pie czo no wszel kie moż -
li we śla dy i za pi sy mo ni to rin gu z po bli -
skiej oko li cy.

Mo zol na ana li za ze bra ne go ma te ria -

łu i przej rze nie wie lu go dzin na grań po -

zwo li ły kry mi nal nym na wytypowanie

wła my wa cza. W wy ni ku roz po zna nia

ope ra cyj ne go stwier dzo no, iż po dej rza ny

to 50-let ni miesz ka niec Ka to wic. Po li cjan -

ci do tar li do męż czy zny, za trzy ma li go

i przed sta wi li mu za rzu ty. 50-la tek przy -

znał się do wła ma nia. Część skra dzio ne go

mie nia od zy ska no. Jak się oka za ło, wła -

my wacz dzia łał w wa run kach re cy dy wy.

Za trzy ma ne mu gro zi ka ra na wet

do 15 lat po zba wie nia wol no ści. O je go lo -

sie zde cy du je sąd.

(AN KA)
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Pięć za stę pów stra ży po żar nej zma -
ga ło się z po ża rem miesz ka nia
na uli cy Gen. Ja na Ne po mu ce -
na Umiń skie go w Ko by li nie. Do zda -
rze nia do szło w so bo tę, 30 stycz nia. 

Zgło sze nie o po ża rze w Ko by li nie
wpły nę ło oko ło go dzi ny 13.00.– W tym
sa mym cza sie za stę py z Jed nost ki Ra -
tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy nie
oraz z OSP Zdu ny pro wa dzi ły dzia ła -
nia ra tow ni cze w Ko na rze wie w związ -
ku ze sta nem za gro że nia ży cia u nie -
przy tom nej oso by w jed nym z miesz -
kań – in for mu je st. kpt. To masz Pa try -
as z Ko men dy Po wia to wej Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie.

Do zda rze nia w Ko by li nie skie ro -
wa no stra ża ków z jed no stek OSP Ko -
by lin, OSP Za le sie Wiel kie, OSP
Smo li ce i OSP Zdu ny, a tak że je den
za stęp z JRG, któ ry wcze śniej pro wa -
dził dzia ła nia ra tow ni cze w Ko na rze -
wie. Jak się oka za ło, pa li ło się miesz -
ka nie na par te rze. Pło mie nie wy do -
sta wa ły się przez okna, a wła ści ciel
znaj do wał się na ze wnątrz. – Miał
na so bie spa lo ną odzież. Mi mo wi -
docz nych opa rzeń koń czyn dol nych
męż czy zna nie uskar żał się na żad ne
do le gli wo ści – mó wi T. Pa try as. 

Ra tow ni cy, za bez pie cze ni w sprzęt
ochro ny ukła du od de cho we go, wpro -
wa dzi li przez drzwi wej ścio we je den
prąd ga śni czy wo dy, a dru gi przez okno.
Z po mo cą dra bi ny stra ża cy do sta li się
na pię tro bu dyn ku i pro wa dzi li dzia ła -
nia ogra ni cza ją ce roz prze strze nie nie się
po ża ru na wyż szą kon dy gna cję. 

Po stłu mie niu pło mie ni przy stą -
pio no do od dy mie nia i prze wie trze -
nia po miesz czeń. Tlą ce się wy po sa że -
nie kuch ni oraz po ko ju wy nie sio no
na ze wnątrz i do ga sza no wo dą.

Po usu nię ciu z miesz ka nia nad pa lo ne -
go wy po sa że nia ra tow ni cy, przy po -
mo cy ka me ry ter mo wi zyj nej i de tek -
to ra wie lo ga zo we go, spraw dzi li miesz -
ka nie ob ję te po ża rem oraz miesz ka nie
do nie go przy le ga ją ce. Na szczę ście za -
gro żeń nie stwier dzo no. 

Ak cja stra ży po żar nej w Ko by li -
nie trwa ła po nad pół to rej go dzi ny.
W trak cie dzia łań w tym mie ście oraz
w Ko na rze wie za bez pie cze nie ope ra -
cyj ne po wia tu sta no wi ła kro to szyń -
ska jed nost ka OSP. (AN KA)

W trak cie stycz nio wej se sji Ra dy Miej -
skiej w Kro to szy nie Bar tosz Ko siar ski
po ru szył te mat mo ni to rin gu miej skie -
go. We dług rad ne go sys tem ów nie
spraw dza się tak, jak po wi nien. 

– Z te go, co zdą ży łem się zo rien -
to wać, wiem, że ka me ra, któ ra jest
przy Szko le Pod sta wo wej nr 1 już
dzia ła – mó wił rad ny Ko siar -
ski. – Na to miast do wie dzia łem się
też, że ka me ry – te, na któ re wy da li -
śmy mnó stwo pie nię dzy, bo chy ba
po nad 20 ty się cy zło tych – nie ma ją
pod glą du na ko mi sa ria cie po li cji. Tak
wła ści wie od wie czo ra do ra na nie
ma my po żyt ku z tych ka mer. Chciał -
bym rów nież za py tać, czy straż miej -
ska pro wa dzi sta ty sty ki zwią za ne
z wy kry wal no ścią roz bo jów czy prze -
stępstw, któ re są na gra ne. Ja ka jest
sku tecz ność ła pa nia spraw ców ewen -
tu al nych wy kro czeń, któ re mia ły
miej sce? Py tam o to z te go wzglę du,
że ostat nio by ły ja kieś ma łe de wa sta -
cje na alei Po wstań ców Wlkp. Za sta -
na wia mnie więc za sad ność dzia ła nia
te go mo ni to rin gu. Je śli wy da je my
spo ro pie nię dzy na ta ki sys tem, a nie
moż na zła pać spraw ców, to coś jest
nie tak – ar gu men to wał rad ny.

B. Ko siar ski stwier dził też, że wy -

kry wal ność spraw ców róż ne go ro dza -
ju wy kro czeń by ła by zde cy do wa nie
lep sza, gdy by w dy żur ce z ob ra za mi
z ka mer prze by wa ła oso ba, któ ra kon -
tro lo wa ła by sy tu ację w mie ście przez
ca łą do bę. Wów czas ta ka oso ba mo -
gła by od ra zu re ago wać i po wia da -
miać od po wied nie służ by. 

Bur mistrz wy ra ził nie co in ne
zda nie w kwe stii mo ni to rin gu miej -
skie go i te go, ja kie funk cje po wi nien
on speł niać. – Głów nym za da niem
mo ni to rin gu jest pre wen cja – tłu ma -
czył Fran ci szek Mar sza łek. – Trze ba
mieć świa do mość, że mo ni to ring
miej ski dzia ła, ka me ry są ob ro to we.
To nie jest tak, że ka me ry w każ dej

chwi li, w każ dym miej scu, każ de zda -
rze nie za re je stru ją. Nie wiem, ja ki
efekt da ło by to, że ktoś by czu wał
przez ca łą do bę przy trzy dzie stu ka -
me rach. Pew nie do pó ki nie spraw -
dzi my, to nie bę dzie my wie dzieć.
Na to miast 24-go dzin na ob ser wa cja
to – krót ko mó wiąc – do dat ko we
dwa eta ty – od niósł się do spra wy
bur mistrz Kro to szy na. 

Wy po wie dział się rów nież Wal -
de mar Wuj czyk, ko men dant kro to -
szyń skiej Stra ży Miej skiej. – Sy tu acja
przed sta wia się w ten spo sób,
że – rze czy wi ście – tak jak pan rad ny
Ko siar ski po wie dział, ob ra zu z tych
no wych ka mer przy al. Po wstań ców

Wlkp. po li cja w chwi li obec nej nie
ma. Trud no po wie dzieć, dla cze go tak
się zło ży ło, ale ta ki jest fakt. Ob raz
z po zo sta łych ka mer jest wi docz ny
na ko men dzie po li cji i tam ist nie je
moż li wość ob ser wa cji przez ca łą do -
bę, bo są one przy sta no wi sku dy żur -
ne go i nie ma prze szkód, by ktoś to
ob ser wo wał. Straż ni cy po dej mu ją in -
ter wen cje zwią za ne z ja ki miś wy kro -
cze nia mi, któ re zo sta ły za ob ser wo -
wa ne przez dy żur ne go, bo to on pro -
wa dzi u nas ten mo ni to ring i prze ka -
zu je in for ma cje pa tro lom. Naj czę -
ściej są to jed nak in ter wen cje do ty -
czą ce spo ży wa nia al ko ho lu na te re -
nie, na któ rym jest to za bro nio ne, lub
ewen tu al nie ja kieś wy kro cze nia ko -
mu ni ka cyj ne. Wy kro czeń zwią za -
nych z de wa sta cją mie nia w za sa dzie
nie od no to wu je my. Za rów no nam,
jak i po li cji, trud no bę dzie przed sta -
wić ja kieś szcze gó ły, je śli cho dzi o sta -
ty sty ki, gdyż więk szość rze czy za pi sy -
wa na jest w no tat ni kach – po wie -
dział W. Wuj czyk. 

Swo ją opi nię wy ra ził rów nież 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. – Je śli mó wi my
o mo ni to rin gu, to po win ni śmy naj -
pierw po dzie lić to za gad nie nie
na dwie czę ści. Pierw szy etap mon to -
wa ny był oko ło 10 lat te mu. Wte dy
po wstał ta ki sys tem wy po sa żo ny

w 13 ka mer ob ro to wych. Po wsta ły
wów czas sta no wi ska w po li cji
i w stra ży miej skiej z ser we ra mi i ma -
cie rza mi umiej sco wio ny mi w piw ni -
cach Urzę du Miej skie go. Nie ste ty,
tak jak mó wię, sys tem ten ma już
swo je la ta i – bio rąc pod uwa gę, jak
szyb ko tech ni ka się roz wi ja – jest już
po pro stu prze sta rza ły. W mo men cie
bu do wy al. Po wstań ców i po trze by
ob ję cia jej mo ni to rin giem po wstał
pro jekt na oko ło 10 ka mer. Wy ce nio -
ne zo sta ło to wów czas na kwo tę nie -
mal ćwierć mi lio na zło tych. Uda ło się
na ten cel za go spo da ro wać oko ło 80
tys. Zro bio ne zo sta ło oka blo wa nie
na tej uli cy. W ob rę bie tej kwo ty za -
ku pio no je dy nie czte ry ka me ry. Sys -
tem ten jest zde cy do wa nie now szy
i nie łą czy się z pierw szą czę ścią mo -
ni to rin gu miej skie go. Po cią gnę ło to
za so bą ko lej ne ogrom ne kosz ty. Za -
bra kło środ ków na no we sta no wi sko
w ko men dzie po li cji. Je śli bę dą pie -
nią dze, bę dzie moż na oczy wi ście ten
sys tem roz bu do wy wać i stwo rzyć
sta no wi sko do ob ser wa cji. Wszyst ko
to wy ma ga jed nak du że go na kła du fi -
nan so we go. Mu si my pa mię tać, że
w naj bliż szym cza sie cze ka nas wy -
mia na sta re go sys te mu, a trze ba przy -
po mnieć, iż kosz to wał on wów czas
oko ło mi lion zło tych – wy ja śnił M.
Ku rek. 

(LE NA)

Przed kil ko ma dnia mi człon ko wie Za -
rzą du Po wia tu Kro to szyń skie go wraz
ze skarb ni kiem i se kre ta rzem po wia -
tu oraz przed sta wi cie lem wy ko naw cy
wi zy to wa li bu do wę no wej czę ści szpi -
ta la. In we sty cja ma być za koń czo na
w dru gim kwar ta le te go ro ku.

W obiek cie trwa ją pra ce in sta la cyj no -
-wy koń cze nio we. Po miesz cze nia zo sta ły
po ma lo wa ne, a na pod ło gach i ścia nach
po ło żo no przy sto so wa ne do po trzeb pla -
có wek me dycz nych wy kła dzi ny. W wie lu
po miesz cze niach trwa tzw. bia ły mon taż.
Za mon to wa no już dwie win dy we wnątrz
bu dyn ku oraz drzwi alu mi nio we prze -
szklo ne w cią gach ko mu ni ka cyj nych i we -
wnętrz ne w sa lach cho rych.

W roz bu do wa nej no wej czę ści szpi ta -
la znaj dą się m. in. od dzia ły prze nie sio ne
z uli cy Bo lew skie go – gi ne ko lo gicz no -po -
łoż ni czy, dzie cię cy i neo na to lo gi czy.
Na dru gi kwar tał te go ro ku za pla no wa no
od bio ry tech nicz ne zwią za ne z za koń cze -
niem in we sty cji.

Przed się wzię cie re ali zo wa ne jest
w ra mach pro jek tu pod na zwą „Wspar -
cie re wi ta li za cji fi zycz nej, go spo dar -
czej i spo łecz nej po przez roz bu do wę
Szpi ta la Po wia to we go w Kro to szy nie,
słu żą cą kon cen tra cji roz pro szo nych
usług me dycz nych w jed nej lo ka li za -
cji”. War tość po życz ki w ra mach ini -
cja ty wy JES SI CA 2 wy no si 20 mi lio -
nów zło tych.

(AN KA)

KOBYLIN

Pożar budynku mieszkalnego

Z SESJI

Czy miejski monitoring spełnia swoją funkcję?
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SZPITAL

Inwestycja prawie na finiszu
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W po nie dzia łek, 25 stycz nia, bur -
mistrz To masz Le siń ski oraz Al do na
Kor dus, dy rek tor Bi blio te ki Pu blicz -
nej Mia sta i Gmi ny Ko by lin, do ko na -
li ofi cjal ne go otwar cia no wej sie dzi -
by tej in sty tu cji. Mie ści się ona w bu -
dyn ku przy ul. Kro to szyń skiej 49.

Przy po mnij my, iż wcze śniej w za -
adap to wa nym na po trze by bi blio te ki
obiek cie 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.

Przez 32 dni dzia łal ność ko by liń -
skiej bi blio te ki by ła za wie szo na.
W tym cza sie pa nie bi blio te kar ki pra -

co wa ły w po cie czo ła, aby spa ko wać,
prze wieźć do no wej sie dzi by i po ukła -
dać na pół kach po nad 20 ty się cy ksią -
żek. 

No we lo kum jest więk sze i prze -
stron niej sze od po przed nie go. Każ dy
z czy tel ni ków na pew no znaj dzie tu -
taj miej sce dla sie bie. Na par te rze
mie ści się wy po ży czal nia ksią żek, na -
to miast do ci chej pra cy lub do pra cy
ze spo ło wej przy go to wa no czy tel nię
na pię trze z do stę pem do trzech sta -
no wisk kom pu te ro wych. Ze wzglę du
na pa nu ją ce ob ostrze nia sa ni tar ne
czy tel ni cy nie mo gą jesz cze w peł ni
ko rzy stać z ca łe go obiek tu, ale wy po -
ży czal nia jest już czyn na. 

– Dro dzy CZY TEL NI CY! Dzię -
ku je my za mi łe sło wa i Wa szą obec -
ność. Dzię ku je my, że nie za wie dli ście
nas w tym waż nym dniu. Dzię ku je -
my za kwia ty i no we książ ki, któ re
od Was otrzy ma li śmy – czy ta my
na pro fi lu fa ce bo oko wym ko by liń -
skiej książ ni cy.

(AN KA) 

28 stycz nia wy cho waw cy Huf ca Pra -
cy 15-2 w Kro to szy nie zor ga ni zo wa li
spo tka nie z mło dzie żą, któ ra bra ła
udział w kon kur sach w ra mach ak cji
„Zi ma” pod czas te go rocz nych fe rii.
Lau re atom wrę czo no na gro dy.

Spo tka nie prze bie ga ło w bar dzo mi łej
at mos fe rze. Mło dzież, zmo ty wo wa na na -
gro da mi, de kla ro wa ła swój udział w ko lej -
nych kon kur sach. Przy po mnij my, iż w ra -
mach te go rocz nej ak cji „Zi ma” ka dra wy -
cho waw cza Huf ca Pra cy 15-2 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
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. 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
aż97 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
z 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. Na stęp nie kart -
ki zo sta ły wrę czo ne se nio rom przez
przed sta wi cie li Klu bu Ak tyw nych.

(AN KA)
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KOŹMIN WLKP.

Zamkowe serce

Od kil ku dni przy Ze spo le Szkół Po nad -
pod sta wo wych im. J. Mar ciń ca w Koź -
mi nie Wlkp. stoi po jem nik na na kręt ki
w kształ cie ser ca. Do szło do te go z ini -
cja ty wy Wo lon ta ria tu Szkol ne go i dzię -
ki po mo cy dy rek cji ZSP.

Po jem nik ufun do wa ła kro to szyń ska
fir ma JOT KEL. Do wiel kie go ser ca na -

kręt ki mo gą wrzu cać nie tyl ko ucznio -
wie koź miń skie go ZSP, ale też wszy scy
oko licz ni miesz kań cy. Cho dzi o to, by
ze brać jak naj więk szą ilość pla sti ko wych
na krę tek i prze ka zać je wy bra nej oso bie
po trze bu ją cej. To nie tyl ko ini cja ty wa
pro eko lo gicz na, ale przede wszyst kim
cha ry ta tyw na. 

(AN KA)
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KOBYLIN

Biblioteka już otwarta w nowej siedzibie

HUFIEC PRACY 15-2

Nagrodzeni za konkursy

Go dzi ny otwar cia 
bi blio te ki w Ko by li nie:
po nie dzia łek – 11.00-18.00
wto rek – 11.00-18.00
śro da – 11.00-18.00
czwar tek – 10.00-15.00
pią tek – 11.00-18.00
so bo ta – 9.00-13.00 
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Hu fiec Pra cy 15-2 w Kro to szy nie
od po ło wy grud nia za an ga żo wa ny
jest w ak cję „Na krę ca my się dla Pa -
try ka”. To ogól no pol ska ini cja ty wa
Ka pi tu ły Sa mo rząd no ści Mło dzie ży
Ochot ni czych Huf ców Pra cy na rok
szkol ny 2020/21. 

Pa tryk ukoń czył na ukę w OHP w Cen -
trum Kształ ce nia i Wy cho wa nia w Ple sze -
wie w 2017 ro ku. Na po cząt ku 2020 uległ
wy pad ko wi sa mo cho do we mu, w wy ni ku
któ re go do znał po waż ne go zła ma nia ko ści
i uszko dze nia wie lu na rzą dów we wnętrz -
nych. Le żał w śpiącz ce, z któ rej zo stał już
wy bu dzo ny, ale – nie ste ty – wciąż nie od -
zy skał świa do mo ści i nie ma z nim kon tak -
tu. Ak tu al nie prze by wa w ho spi cjum. 

Ko niecz na jest spe cja li stycz na re ha bi -
li ta cja, aby Pa tryk mógł od zy skać daw ną
spraw ność. Koszt jed ne go dwu ty go dnio -
we go tur nu su to śred nio 20 ty się cy zło -
tych, a ta kich tur nu sów po trzeb nych bę -
dzie kil ka. W OHP Pa tryk zdo był za wód
ślu sa rza i z tą bran żą pla no wał zwią zać
swo ją za wo do wą przy szłość. Tra gicz ne zda -
rze nie po krzy żo wa ło wszyst kie je go pla ny. 

Ak cja „Na krę ca my się dla Pa try ka”
po le ga na zbie ra niu na krę tek wy ko na -
nych z pla sti ku, a tak że na zbiór kach re cy -

klin go wych in nych su row ców wtór nych,
jak choć by ba te rii czy ma ku la tu ry. Pie nią -
dze uzy ska ne w ten spo sób zo sta ną prze -
ka za ne na rzecz Pa try ka.

Ak cja w ca łej Pol sce jest ca ły czas
w to ku. Dzię ki za an ga żo wa niu uczest ni -
ków z Huf ca Pra cy 15-2 w Kro to szy nie
uda ło się ze brać spo rą ilość na krę tek, ma -
ku la tu ry oraz ba te rii i część uzy ska nych
pie nię dzy prze lać na kon to fun da cji.

Hu fiec zwra ca się z proś bą o wspar -
cie w wal ce o zdro wie Pa try ka po przez

do star cze nie do sie dzi by jed nost ki (Ry -
nek 1 w Kro to szy nie) pla sti ko wych na -
krę tek, któ re po sprze da ży bę dą mo gły
za si lić kon to fun da cji. W ra zie do dat ko -
wych py tań moż na dzwo nić pod nu -
mer 62 722 62 66. 

Po nad to moż na też wpła cać pie nią -
dze w ra mach zbiór ki pro wa dzo nej przez
Fun da cję „Świa tło” na kon to:
34 1240 4009 1111 0000 4490 9943
z do pi skiem „Pa tryk Mar ci niak”.

OPRAC. (AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Nakręcamy się dla Patryka!

STRZELECTWO

Zawody z okazji 
rocznicy wyzwolenia

24 stycz nia od by ły się Otwar te Za -
wo dy Strze lec kie z oka zji 76. rocz ni -
cy wy zwo le nia Kro to szy na spod oku -
pa cji hi tle row skiej. Wszyst ko od by ło
się z za cho wa niem wszel kich norm
sa ni tar nych. 

Im pre zę zor ga ni zo wał Za rząd Po wia -
to wy LOK w Kro to szy nie. Uczest ni czy ło
w niej 19 za wod ni ków, któ rzy od da li 44
oce nia ne se rie. Zgod nie z re gu la mi nem
uczest ni cy mo gli po pra wiać swo je wy ni ki
dwu krot nie. Ry wa li zo wa no w czte rech
ka te go riach wie ko wych: mło dzi ków, ju -
nio rów młod szych, ju nio rów i se nio rów.
Po nad to prze pro wa dzo no tur niej 1 strza -
łu i rzu tów lot ka mi. 

W gro nie mło dzi ków naj lep szy oka -
zał się Pa tryk Ma ty siak (SP nr 3 Kro to -
szyn), zdo by wa jąc 27 punk tów. Dru gie
miej sce za ję ła Mał go rza ta Ćwik (SP nr 4
Kro to szyn). Wśród ju nio rów młod szych
zwy cię żył Pa weł Wia trak z do rob kiem 44
punk tów, wy prze dza jąc Da riu sza Wal cza -
ka i Mi ło sza Mar szał ka (wszy scy to re pre -
zen tan ci SP nr 3 Kro to szyn). 

Ju nio rzy i se nio rzy strze la li z ka ra bi -
nu i pi sto le tu pneu ma tycz ne go, a łącz ny

wy nik de cy do wał o koń co wej po zy cji.
W ry wa li za cji ju nio rów naj le piej po ra dził
so bie Ma te usz Sro ka (LO Kro to szyn),
zdo by wa jąc 144 punk ty. Ko lej ne miej sca
za ję li Mar ty na Wa sie lak (ZSP nr 3 Kro to -
szyn) oraz Krzysz tof Pan fil (ZSP nr 1 Kro -
to szyn). W gru pie se nio rów trium fo wał
Ma riusz Min ta z do rob kiem 154 punk -
tów. Za nim upla so wa li się Ro bert Wa sie -
lak i Ma riusz Czu bak (wszy scy trzej to re -
pre zen tan ci ŚK LOK). 

Tur niej 1 strza łu, w któ rym ry wa li zo -
wa ło 14 za wod ni ków, wy grał M. Czu bak.
W tur nie ju rzu tów lot ka mi uczest ni czy -
ło 13 osób, a naj lep szy oka zał się An to ni
Azgier (ŚK LOK). W Grand Prix za wo dów
za 2020 rok w tur nie jach 1 strza łu trium -
fo wał Szy mon Wa len dow ski (SP nr 4),
a w rzu tach lot ka mi – Ro bert Wa sie lak. 

Pa miąt ko we dy plo my i na gro dy rze -
czo we, ufun do wa ne przez Za rząd Po wia -
to wy LOK w Kro to szy nie, wrę czy li Le -
szek Ostoj ski i Ro bert Wa sie lak. 

Za rząd Po wia to wy LOK w Kro to szy -
nie za pra sza na otwar te za wo dy strze lec -
kie z bro ni pneu ma tycz nej, któ re od bę dą
się 7 lu te go na strzel ni cy ZP LOK. 

(LE NA)

Pod czas se sji Ra dy Miej skiej w Kro -
to szy nie, któ ra od by ła się w mi nio ny
czwar tek, jed no gło śnie przy ję ta zo -
sta ła uchwa ła w spra wie nada nia
nazw kil ku uli com w mie ście. 

Pro jekt uchwa ły za wie rał pro po -
zy cje na zwa nia sze ściu ulic w Kro to -
szy nie. Z wnio skiem o nada nie
nazw Zie lo na, Per ło wa i Kwar co wa
wy stą pi li współ wła ści cie le dzia łek.
Pro po zy cje zo sta ły omó wio ne na po -

sie dze niu ze spo łu do spraw na zew -
nic twa ulic i po zy tyw nie za opi nio -
wa ne. W trak cie ob rad za uwa żo no
też ko niecz ność nada nia nazw uli -
com po ło żo nym w re jo nie ulic Ko -
na rzew skiej i Go rzup skiej. Za pro po -
no wa no na stę pu ją ce na zwy: Kra siń -
skie go (dla dział ki 6460/10), Nor wi -
da (dla dzia łek 4625, 6460/22
i 6460/25) oraz Star kow ska (2916/3
i 2916/4). Wła ści cie le pierw szej
dział ki zgo dzi li się na upa mięt nie nie

Kra siń skie go. Dział ki przy uli cach
Nor wi da i Star kow skiej są wła sno -
ścią gmi ny Kro to szyn. Nada nie no -
wych nazw uła twi ko mu ni ka cję oraz

umoż li wi usta le nie nu me rów po -
rząd ko wych. – Po wyż sza uchwa ła
przed sta wia pro po zy cje nada nia no -
wych nazw ulic na te re nie Kro to szy -

na. Sto sow nie do zło żo nych przez
współ wła ści cie li wnio sków nie ru cho -
mo ści pro po nu je się nada nie nazw:
Zie lo na, Kwar co wa, Per ło wa i Kra -
siń skie go. Na to miast na dro gach na -
szych, pu blicz nych pro po nu je się
nada nie nazw: Nor wi da i Star kow -
ska. Po wyż sze pro po zy cje by ły szcze -
gó ło wo oma wia ne na ko mi sjach, po -
nad to zo sta ły po zy tyw nie za opi nio -
wa ne przez ze spół do spraw na zew -
nic twa – ob ja śni ła spra wę Jo an na
Król -Trąb ka, dy rek tor De par ta men -
tu In ży nie rii Miej skiej. Ko mi sje sta łe
po zy tyw nie za opi nio wa ły pro jekt
uchwa ły. Rad ni prze gło so wa li ją jed -
no gło śnie. (LE NA)
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Ulice zostały nazwane
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Ze wzglę du na epi de mię i zwią za ne
z nią ob ostrze nia ob cho dy 102. rocz -
ni cy wy bu chu po wsta nia wiel ko pol -
skie go w Ko by li nie mia ły znacz nie
skrom niej szą opra wę i od by ły się
w mniej szym gro nie. Ter min uro czy -
sto ści już raz zo stał prze su nię ty, ale
w koń cu uda ło się zło żyć hołd po -
wstań com wiel ko pol skim. 

Ob cho dy roz po czę ła Msza św.
w Sank tu arium Mat ki Bo żej
przy Żłób ku, pod czas któ rej po świę -
co no pa miąt ko we ta bli ce. Bur mistrz
To masz Le siń ski i prze wod ni czą cy
Ra dy Miej skiej Piotr Chle bow ski wrę -
czy li je ro dzi nom po wstań ców, któ -
rych mo gi ły znaj du ją się na te re nie
gmi ny Ko by lin. Po mszy ze bra ni wy -
słu cha li kon cer tu w wy ko na niu Or -
kie stry Dę tej, dzia ła ją cej przy miej -
sco wej OSP. 

– 102 la ta te mu Wiel ko po la nie
sta nę li do wal ki o wol ność i nie pod -
le głość. So li dar nie, ra mię przy ra -
mie niu, po nad po dzia ła mi. Chwy ci -
li za broń i zwy cię ży li! A dro gę
do zwy cię stwa zna czy ły mo gi ły za bi -
tych i ty sią ce ran nych. Szli do po -
wsta nia z każ de go nie mal wiel ko pol -
skie go do mu, wal czy li o każ dy skra -
wek zie mi. Bo ta kie by ło dzie dzic -
two kil ku po ko leń tej wol no ści pra -
gną cych – po mi mo szy kan, prze śla -
do wań i bru tal nej ger ma ni za cji. Dzi -
siaj je ste śmy tu taj po to, aby od dać
im hołd i dać świa dec two ich czy -
nów. (...) Dzię ku ję wszyst kim
uczest ni czą cym w dzi siej szej uro -

czy sto ści. W 102. rocz ni cę od zy ska -
nia wol no ści uczcij my wspól nie pa -
mięć po wstań ców wiel ko pol skich,
sy nów pol skie go na ro du, sy nów na -

szej ma łej oj czy zny. Cześć im
i chwa ła! – oświad czył w swo im wy -
stą pie niu bur mistrz Ko by li na.

OPRAC. (AN KA) 

Z SESJI

Będzie drugi wniosek o dotację?

Na ze szło ty go dnio wej se sji Ra dy
Miej skiej w Kro to szy nie soł tys Dzier -
ża no wa, Krzysz tof Szczot ka, wy stą -
pił z proś bą o zło że nie wnio sku do ty -
czą ce go wspar cia dla gmin, w któ -
rych funk cjo no wa ły pań stwo we go -
spo dar stwa rol ne.

– Zwra cam się z proś bą o zło że -
nie wnio sku w ra mach Rzą do we go
Fun du szu In we sty cji Lo kal nych
na wspar cie dla gmin, w któ rych
funk cjo no wa ły pań stwo we go spo dar -
stwa rol ne. Ta kie go spo dar stwo ist -
nia ło w Dzier ża no wie i chciał bym,
aby ten wnio sek zo stał zło żo ny
na wy ko na nie no wej na wierzch ni
dro gi od po se sji nr 34 do po se sji

nr 39. Jest to od ci nek o dłu go ści 350
me trów. Zgła sza łem już pro blem do -
ty czą cy tej dro gi, bo wiem jeź dzi
po niej bar dzo cięż ki sprzęt, co po wo -
du je nie ustan ną de wa sta cję. Naj więk -
szy pro blem ro bi się w mo men cie
opa dów – mó wił Krzysz tof Szczot ka. 

Bur mistrz Kro to szy na w od po -
wie dzi stwier dził, iż przy ję to stra te gię
zło że nia jed ne go wnio sku. Do ty czy
on do fi nan so wa nia bu do wy świe tli cy
we Wro no wie. Fran ci szek Mar sza łek
obie cał jed nak, iż proś ba soł ty sa zo -
sta nie roz pa trzo na i być mo że gmi na
zło ży dwa wnio ski. Za zna czył
przy tym, że spra wa świe tli cy po zo -
sta je prio ry te tem.

(LE NA)

KOBYLIN

Obchody skromniejsze niż zwykle
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