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� ZDUNY
Wysadzili bankomat,
ukradli pieniądze

Czytaj na str. 4
� KROTOSZYN
9 milionów złotych 
dla szpitala

Czytaj na str. 5

� SULMIERZYCE

Nie będzie obniżki 
diet radnych

Czytaj na str. 6

� TOMNICE

30-lecie spółki Las-Kalisz! 
Czytaj na str. 9

DZIŚ W NU ME RZE 



Ko lej ny czer wo ny po jem nik na na -
kręt ki po ja wił się na te re nie gmi ny
Ko by lin. Du że me ta lo we ser ce za -
mon to wa no tym ra zem przed Szko -
łą Pod sta wo wą w Ku kli no wie.

Na za kup po jem ni ka w kształ cie ser -
ca prze zna czo no ca ły do chód ze sprze da -
ży wy ko na nych ozdób świą tecz nych
i stro ików w ra mach wiel ka noc ne go
kier ma szu.

Szko ła w Ku kli no wie skła da ser decz -
ne po dzię ko wa nia skle po wi spor to we mu

SPOR TING 24. pl za szczo drość oraz
ufun do wa nie na gród dla uczest ni ków
kon kur su świą tecz ne go, a tak że ro dzi -
com i uczniom za przy go to wa nie ozdób
świą tecz nych oraz ak tyw ny udział
w kier ma szu. Pla ców ka po dzię ko wa nia
kie ru je rów nież w stro nę dar czyń -
ców – Rol ni czej Spół dziel ni Pro duk cyj -
nej w Ku kli no wie, fir my KRO TO -BUD -
-MAL Ma cie ja Czu ba ka i Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej w Ku kli no wie.

Po jem nik 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)

Aktualności2 WTOREK, 13 kwietnia 2021
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SP 1 KOŹMIN WLKP.

Piękna inicjatywa

W Szko le Pod sta wo wej nr 1 w Koź -
mi nie Wlkp. jesz cze przed świę ta mi
wiel ka noc ny mi zor ga ni zo wa no ak -
cję cha ry ta tyw ną. Jej ce lem by ło ob -
da ro wa nie dzie ci z Ze spo łu Szkół
nr 110 dla Dzie ci Prze wle kle Cho -
rych przy Szpi ta lu im. Ka ro la Jon -
sche ra w Po zna niu.

Wiel ki Czwar tek to dla dzie ci po pu -
lar ny „za ją czek”, czy li dzień, w któ rym ra -
no naj młod si znaj du ją ko szycz ki ze słod -
ko ścia mi. Nie ste ty, nie wszyst kie dzie ci
mo gą się cie szyć z po dar ków – choć by te,
któ re prze by wa ją w szpi ta lach. 

Dla te go w Szko le Pod sta wo wej nr 1
w Koź mi nie Wlkp. zro dził się po mysł

na zor ga ni zo wa nie ak cji cha ry ta tyw nej
na rzecz dzie ci z Ze spo łu Szkół nr 110 dla
Dzie ci Prze wle kle Cho rych przy Szpi ta lu
im. Ka ro la Jon sche ra w Po zna niu – te go
sa me go, w któ rym prze by wa ła jed na
z uczen nic koź miń skiej Je dyn ki. Dzię ki
tej ini cja ty wie dzie ci z ZS nr 110 otrzy -
ma ły wszel kie go ro dza ju przy bo ry po -
trzeb ne do na uki w przy szpi tal nej szko le. 

Po my sło daw czy nią i za ra zem głów -
no do wo dzą cą by ła Han na Szy mu ra.
Wiel kie wy ra zy uzna nia na le żą się
uczniom koź miń skiej pla ców ki, któ rzy
przy no si li roz ma ite przy bo ry – far by,
kred ki, pla ste li nę, blo ki ry sun ko we, pa -
pie ry ko lo ro we i wie le in nych rze czy. Spi -
sa li się na me dal! OPRAC. (AN KA)
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KUKLINÓW

Czerwone serce przy szkole
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Sy tu acja epi de micz na spo wo do wa ła
spo re ogra ni cze nia w roz kła dach
jaz dy po cią gów i nie tyl ko. Od dłuż -
sze go cza su du żym pro ble mem jest
bar dzo ma ła ilość po łą czeń mię dzy
Kro to szy nem a Po zna niem. 

Wraz z roz wo jem sy tu acji epi de -
micz nej w na szym kra ju i ko lej ny mi
ob ostrze nia mi ogra ni czo ne zo sta ły
prze wo zy ko le jo we. Zdal na na uka
w szko łach i uczel niach zna czą co
zmniej szy ła ruch w po cią gach, z któ -

rych ko rzy sta ło wie lu uczniów i stu -
den tów. 

Miesz kań cy Kro to szy na na rze ka -
ją na to, że z na sze go mia sta jest za ma -
ło po łą czeń ko le jo wych do Po zna nia.
Wła dze po wia tu pró bo wa ły już in ter -
we nio wać w tej spra wie, po dej mu jąc
roz mo wy z Pol ski mi Ko le ja mi Pań -
stwo wy mi, jed nak nie przy nio sły one
więk szych re zul ta tów. Wszyst kie
wcze śniej sze po łą cze nia nie zo sta ną
bo wiem przy wró co ne, pó ki licz ba pa -
sa że rów w po cią gach nie po wró ci

do nor my sprzed epi de mii. – Ilość po -
cią gów zo sta ła zmniej szo na i jest to
wy ni kiem pan de mii. Pew ne roz mo -
wy w tej kwe stii by ły pro wa dzo ne, na -
to miast sta no wi sko PKP jest jed no -
znacz ne – to oni de cy du ją i w mo -
men cie, kie dy nie ma ją od po wied niej

licz by pa sa że rów w po cią gu, nie chcą
tych po łą czeń re ali zo wać. Bę dzie my
jesz cze po dej mo wać roz mo wy. Miej -
my na dzie ję, że gdy pan de mia ustą pi,
po przed ni roz kład jaz dy zo sta nie
przy wró co ny. Nie na wszyst ko, nie -
ste ty, ma my wpływ – sko men to wał

spra wę Pa weł Ra do jew ski, wi ce sta ro -
sta po wia tu kro to szyń skie go. 

Nie gdyś do Po zna nia moż na by ło
się do stać tak że au to bu sem dzię ki
pry wat nej li nii na tej tra sie. Nie ste ty,
fir ma za wie si ła prze wo zy. 
Pro ble my ko mu ni ka cyj ne ma ją też
wy miar lo kal ny. Miej ski Za kład Ko -
mu ni ka cji, w związ ku z ogło sze niem
cał ko wi te go za wie sze nia za jęć szkol -
nych, rów nież ogra ni czył swo ją dzia -
łal ność. Kur sy au to bu sów na li niach
nr 1, 2, 3, 4, 5, 7 oraz K zmniej szo no
do mi ni mum (so bot nie kur sy na li nii
K za wie szo no do od wo ła nia), z ko lei
li nie nr 6, 8, 9, 10 oraz J nie kur su ją
do od wo ła nia. (LE NA)

 
 

KROTOSZYN

Komunikacyjne problemy



W no cy 8 kwiet nia, oko ło go dzi -
ny 3.00, nie zna ni spraw cy wy sa dzi li
ban ko mat w cen trum Zdun.
Na szczę ście ni ko mu nic się nie sta -
ło. Go tów ka z ban ko ma tu oczy wi -
ście zo sta ła skra dzio na. 

Wy buch był tak sil ny, że wy rwał ban -
ko mat ze ścia ny. Uszko dzo na zo sta ła
ele wa cja bu dyn ku. Ban ko mat sta nął
w ogniu. Dla te go na miej sce we zwa -
no tak że straż po żar ną. Za stę py
z JRG Kro to szyn i OSP Zdu ny, uży -
wa jąc do ga sze nia pia ny, szyb ko upo -
ra ły się z pło mie nia mi. 
– Oko ło godz. 3.00 do sta li śmy zgło -
sze nie o zda rze niu w Zdu nach, gdzie
do szło do wy sa dze nia ban ko ma tu
oraz do ko na no kra dzie ży je go za war -
to ści, czy li go tów ki, któ ra się w nim
znaj do wa ła. Na miej sce uda li się po li -
cjan ci wy dzia łu kry mi nal ne go, tech -

ni cy kry mi na li sty ki, jak rów nież spe -
cja li sta z ko men dy wo je wódz kiej, zaj -
mu ją cy się wła śnie te go ty pu dzia łal -
no ścią, czy li wy sa dze nia mi ban ko ma -
tów – in for mu je Piotr Szcze pa niak,
ofi cer pra so wy Ko men dy Po wia to wej
Po li cji w Kro to szy nie.
Tech ni cy po li cyj ni na miej scu zda rze -
nia za bez pie czy li wszel kie śla dy,

w tym tak że na gra nia z mo ni to rin gu.
Pro wa dzo ne są dzia ła nia w ce lu usta -
le nia spraw cy bądź spraw ców wy sa -
dze nia ban ko ma tu. 
Na szczę ście pod czas wy bu chu nikt
nie ucier piał – osób po stron nych nie
by ło, a i w bez po śred nim są siedz twie
ban ko ma tu nie ma lo ka li miesz kal -
nych. (AN KA / LE NA)

Na Sygnale4 WTOREK, 13 kwietnia 2021

ZDUNY

Bankomat eksplodował, gotówka zniknęła

Trzy za stę py stra ży po żar nej pro wa -
dzi ły dzia ła nia ga śni cze 6 kwiet nia
w Koź mi nie Wlkp. na te re nie jed ne -
go z za kła dów pro duk cyj nych. Do -
szło tam bo wiem do po ża ru ko tłow -
ni zlo ka li zo wa nej w bu dyn ku go spo -
dar czym.

Na ak cję za dys po no wa no za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie oraz z OSP Koź min Wlkp. i OSP
Czar ny Sad. Gdy ra tow ni cy do tar li
na miej sce, z po miesz cze nia ko tłow ni wy -
do by wał się gę sty dym. Osób po szko do -
wa nych na szczę ście nie by ło. 

Stra ża cy, za bez pie cze ni w sprzęt
ochro ny dróg od de cho wych oraz wy po sa -
że ni w li nię ga śni czą wo dy, we szli do po -
miesz cze nia w ce lu do tar cia do źró dła po ża -
ru. Po stłu mie niu ognia przy stą pi li do od -
dy mia nia ko tłow ni, do cze go wy ko rzy sta li
me cha nicz ny wen ty la tor od dy mia ją cy. 

Na gro ma dzo ny ma te riał pal ny wy -
nie sio no na ze wnątrz obiek tu i do ga szo -
no wo dą. Na ko niec dzia łań stra ża cy
przy uży ciu ka me ry ter mo wi zyj nej oraz

de tek to ra wie lo ga zo we go spraw dzi li
wszyst kie po miesz cze nia. Za gro żeń nie
stwier dzo no. Ak cja trwa ła nie co po nad
dwie go dzi ny. (AN KA)

KOŹMIN WLKP.

Pożar w kotłowni na terenie zakładu produkcyjnego 

RATOWNICTWO

Przegrana walka o życie

7 kwiet nia stra ża cy z Jed nost ki Ra -
tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy nie
oraz z OSP w Roz dra że wie zo sta li
za dys po no wa ni do za bez pie cze nia
lą do wi ska dla Lot ni cze go Po go to -
wia Ra tun ko we go w Trze mesz nie
(gmi na Roz dra żew). Służ by ra tow ni -
cze we zwa no do męż czy zny, u któ re -
go do szło do na głe go za trzy ma nia
krą że nia. 

Oko ło go dzi ny 18.35 do Trze mesz -
na skie ro wa no dwa za stę py z kro to szyń -
skiej JRG i je den z roz dra żew skiej OSP.
Stra ża cy, za bez pie cze ni w środ ki ochro -
ny in dy wi du al nej, uda li się pod wska za -

ny ad res, gdzie za sta li męż czy znę bez
funk cji ży cio wych. W związ ku z tym nie -
zwłocz nie pod łą czy li au to ma tycz ny de fi -
bry la tor (AED) i przy stą pi li do czyn no -
ści re su scy ta cyj nych, któ re pro wa dzi li
do mo men tu przy by cia ze spo łu Lot ni -
cze go Po go to wia Ra tun ko we go. W tym
sa mym cza sie na po bli skim po lu wy zna -
czo no i za bez pie czo no miej sce lą do wa -
nia śmi głow ca LPR. 

Po przy by ciu per so ne lu me dycz ne go
wspól nie kon ty nu owa no czyn no ści re su -
scy ta cyj ne. Nie ste ty, po kil ku dzie się ciu
mi nu tach za prze sta no re ani ma cji. Le karz
stwier dził zgon męż czy zny. 

(AN KA)

Z POLICJI

Straciła oszczędności życia
78-let nia miesz kan ka Kro to szy na
pa dła ofia rą in ter ne to we go oszu -
stwa. Ko bie ta stra ci ła oko ło 150 ty -
się cy zło tych.

Oszu ści wy ka zu ją się ogrom ną kre -
atyw no ścią, wy my śla jąc ko lej ne spo so by
na wy łu dza nie pie nię dzy. Nie ste ty, nie
bra ku je prze stęp ców, któ rzy roz ko chu ją
w so bie sa mot ne oso by, uda jąc przy tym
ide al nych part ne rów, aby z cza sem wy my -
ślać kłam stwa ma ją ce na ce lu skło nie nie
ich ofiar do prze ka za nia pie nię dzy. O zna -
le zie niu mi ło ści by ła rów nież prze ko na -
na 78-lat ka z Kro to szy na. Ko bie ta na wią -
za ła in ter ne to wy kon takt z oso bą po da ją -
cą się za oby wa te la An glii, posługującą się
pseu do ni mem „Car re go”. 

Kro to szy nian ka przy ję ła na jed nym
z por ta li spo łecz no ścio wych za pro sze nie
od nie zna ne go wcze śniej męż czy zny.
Eme ryt ka od te go mo men tu roz ma wia ła
z nim głów nie przez ko mu ni ka tor Han -

go uts. Wy mie nia li ko re spon den cję przez
ja kiś czas, aż w koń cu pod ję li te mat spo -
tka nia. Po da ją cy się za An gli ka męż czy -
zna po pro sił kro to szy nian kę, aby wy sła ła
mu pie nią dze na bi let lot ni czy do Pol ski.
W ten spo sób oszu sto wi uda ło się wy łu -
dzić 360 do la rów. In ter ne to wa zna jo -
mość trwa ła da lej.

Wkrót ce męż czy zna na mó wił eme -
ryt kę do za ło że nia kon ta ban ko we go
w Lon dy nie. Ko bie ta re gu lar nie wpła ca ła
na nie pie nią dze, któ re oszust z nie go po -
bie rał. W su mie 78-lat ka stra ci ła oko -
ło 150 ty się cy zło tych.

Kro to szyń scy po li cjan ci ape lu ją do se -
nio rów z na sze go po wia tu o za cho wa nie
szcze gól nej ostroż no ści przy za wie ra niu
in ter ne to wych zna jo mo ści. Ostrze ga ją
rów nież przed oszu stwa mi me to dą
na wnucz ka, na po li cjan ta czy na żoł nie -
rza. O wszyst kich pró bach wy łu dze nia
pie nię dzy na le ży bez zwłocz nie po in for -
mo wać po li cję. (LE NA)
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5Na Czasie

W śro dę na kon fe ren cji pra so wej mi ni ster
Adam Nie dziel ski po in for mo wał o tym, że
wpro wa dzo ne 25 mar ca ob ostrze nia zo sta ły
prze dłu żo ne do 18 kwiet nia. – Ob ser wo wa ne
ostat nio wy ni ki no wych za ka żeń są w tym mo -
men cie zbyt sła bym sy gna łem, by trak to wać
je w opty mi stycz ny spo sób – ar gu men to wał
szef re sor tu zdro wia. 

Wpro wa dzo ne 25 mar ca ob ostrze nia mia ły
po cząt ko wo obo wią zy wać do 9 kwiet nia. Rząd
zde cy do wał jed nak o prze dłu że niu lock dow nu
do 18 kwiet nia. – Wciąż ma my złą sy tu ację
w szpi ta lach. Z tych po wo dów pod ję li śmy de cy -
zję, że ob ostrze nia zo sta ną prze dłu żo ne o okres
po nad ty go dnia. Lock down bę dzie obo wią zy wał
do 18 kwiet nia. Wte dy bę dzie my de cy do wa li, co
da lej – oświad czył A. Nie dziel ski.

Przy po mnij my za tem, ja kie ogra ni cze nia na -
dal obo wią zu ją. Wiel ko po wierzch nio we skle py
me blo we i bu dow la ne o po wierzch ni po wy żej 2

tys. m2 są za mknię te. W po zo sta łych pla ców -
kach han dlo wych, na tar go wi skach czy na po -
czcie obo wią zu ją li mi ty w licz bie klien tów – jed -
na oso ba na 15 m2 w pla ców kach/skle pach
w po wierzch ni do 100 m2, jed na oso ba na 20

m2 w pla ców kach/skle pach po wy żej 100 m2.
Ta ki sam li mit, czy li jed na oso ba na 20 m2, obo -
wią zu je tak że w ko ścio łach. Wciąż ko niecz ne
jest za kry wa nie ma secz ką ust i no sa oraz za cho -
wa nie 1,5-me tro wej od le gło ści od in nych osób.

Na dal za mknię te są cen tra i ga le rie han dlo -
we (z wy jąt kiem skle pów spo żyw czych, ap tek
i dro ge rii, sa lo nów pra so wych, księ gar ni czy
skle pów zoo lo gicz nych). Od 27 mar ca za kaz
dzia łal no ści na ło żo no tak że na sa lo ny fry zjer -
skie, uro dy i ko sme tycz ne w ca łej Pol sce. Po nad -
to za mknię te są żłob ki i przed szko la. Mo że być
w nich spra wo wa na opie ka tyl ko nad dzieć mi
pra cow ni ków me dycz nych i służb po rząd ko -
wych (m. in. żoł nie rzy, funk cjo na riu szy po li cji
i stra ży po żar nej).

Dzia łal ność obiek tów spor to wych jest ogra -
ni czo na wy łącz nie do spor tu za wo do we go.
Wszel kie wy da rze nia mo gą się od by wać bez
udzia łu pu blicz no ści.

Cią gle za wie szo na jest dzia łal ność ho te li
(wy jąt kiem są m. in. ho te le ro bot ni cze, a tak że
noc le gi świad czo ne w ra mach po dró ży służ bo -
wych), te atrów, mu ze ów, ga le rii sztu ki, kin, ba -
se nów, saun, so la riów, łaź ni tu rec kich, sa lo nów
od chu dza ją cych, ka syn, sto ków nar ciar skich,
klu bów fit ness i si łow ni. Bran ża ga stro no micz -
na świad czy je dy nie usłu gi na wy nos i na do -
wóz. W szko łach wszy scy ucznio wie wciąż uczą
się zdal nie. 

AN DRZEJ KA MIŃ SKI

1 mar ca ogło szo no wy ni ki dru gie go
na bo ru wnio sków o wspar cie dla
jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go
w ra mach do fi nan so wa nia ze środ -
ków Rzą do we go Fun du szu In we sty -
cji Lo kal nych. Jak się oka za ło, Szpi -
tal Po wia to wy w Kro to szy nie otrzy -
ma 9 mi lio nów zło tych. 

Wspar cie fi nan so we z Rzą do we -
go Fun du szu In we sty cji Lo kal nych
jest bez zwrot ne i po cho dzi z Fun du -
szu Prze ciw dzia ła nia CO VID -19.
Nasz po wiat wnio sko wał o kwo tę 15
mln zł, a osta tecz nie kro to szyń skie -
mu szpi ta lo wi przy zna no 9 mln
zł. – Środ ki z Rzą do we go Fun du szu
In we sty cji Lo kal nych prze zna czo ne
są na do ta cje dla gmin, po wia tów
i miast. W sy tu acji gdy wie le gmin
i po wia tów bo ry ka się z trud no ścia mi
fi nan so wy mi, do stęp do wiel kie go

rzą do we go pro gra mu wspar cia in we -
sty cji to „Tar cza dla sa mo rzą dów”.
To dro ga zrów no wa żo ne go roz wo ju,
któ ry w rów nym stop niu wspie ra za -
rów no du że mia sta, jak i naj mniej sze
miej sco wo ści – po in for mo wał mi ni -
ster Jan Dzie dzi czak.

– Bar dzo się cie szy my, że otrzy -
ma li śmy to do fi nan so wa nie. My ślę,
że bę dzie to bar dzo waż ne do do po sa -
że nia szpi ta la. Na pew no bę dzie my
się sta rać z tych pie nię dzy wy koń czyć
obiekt przy ul. Bo lew skie go dla Za -
kła du Opie kuń czo -Lecz ni cze go oraz
Za kła du Opie ki Pa lia tyw nej, że by
tam moż na by ło lu dzi star szych
i cier pią cych umie ścić, bo na to w tej
chwi li jest za po trze bo wa nie i to nam
bar dzo po mo że. Ku pi my re zo nans
i jesz cze tro chę in nych, drob niej -
szych rze czy też pew nie uda się na -
być z tych środ ków. Dzię ki do fi nan -

so wa niu na pew no ła twiej bę dzie
nam do po sa żyć po prze pro wadz ce
szpi tal na ul. Mic kie wi cza – sko men -
to wał wi ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski.

Środ ki te po mo gą w dal szej mo -
der ni za cji SPZOZ w Kro to szy nie.
Wśród za pla no wa nych za dań są m.
in. ada pta cja bu dyn ku na po trze by

Za kła du Opie kuń czo -Lecz ni cze go
i Za kła du Opie ki Pa lia tyw nej, do sto -
so wa nie lą do wi ska, od dzia łów szpi -
tal nych i dia gno sty ki ob ra zo wej
w sta rej czę ści obiek tu wraz z do po sa -
że niem, mo der ni za cja sys te mu
grzew cze go i oświe tle nia czy mon taż
in sta la cji fo to wol ta icz nej.

– (...) Bez pie czeń stwo zdro wot -
ne miesz kań ców to ab so lut ny prio ry -
tet dla lo kal nych dzia ła czy z Pra wa
i Spra wie dli wo ści. Służ ba zdro wia
nie ma barw po li tycz nych, szcze gól -
nie w dzi siej szych cza sach z ran gi
prio ry te tu prze szła do ran gi hi sto -
rycz ne go zo bo wią za nia wo bec Po la -
ków. W peł ni zga dza my się, że na le ży
ją wzmac niać w każ dym aspek cie jej
funk cjo no wa nia. Dzię ki re ko men da -
cjom nasz szpi tal zna lazł się na li ście
do fi nan so wa nia. (...) Wie rzy my, że
bę dzie to bar dzo do bry pro gno styk
na przy szłość. Bez spraw nie funk cjo -
nu ją ce go szpi ta la nie ma mo wy o po -
czu ciu bez pie czeń stwa, któ re każ da
wła dza lo kal na wspól nie z rzą do wą
ma obo wią zek za pew nić miesz kań -
com. Ma my ogrom ną na dzie ję, że
kon se kwent nie zmie rza my do fi na li -
za cji pro jek tu roz bu do wy i ży czy my
so bie szczę śli we go jej za koń cze -
nia – na pi sa no na pro fi lu fa ce bo oko -
wym kro to szyń skich struk tur Pra wa
i Spra wie dli wo ści. (AN KA / LE NA)

KROTOSZYN

9 milionów dla szpitala
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Na Bieżąco6 WTOREK, 13 kwietnia 2021

25 mar ca od by ła się se sja Ra dy
Miej skiej w Kro to szy nie. Rad ny Bar -
tosz Ko siar ski po ru szył te mat we ry fi -
ka cji dzia łal no ści Przed się bior stwa
Go spo dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka -
nio wej w Kro to szy nie. Prze my śle nia
rad ne go nie spo tka ły się z apro ba tą
wło da rza gmi ny, a je dy nie wy wo ła ły
burz li wą dys ku sję. 

Bar tosz Ko siar ski (na zdję ciu) po -
in for mo wał ra dę, że zaj mu je się we -
ry fi ka cją dzia łań PGKiM. Jed no cze -
śnie przed sta wił swo je wąt pli wo ści
w tej ma te rii. – Od pew ne go cza su
we ry fi ku ję dzia ła nia PGKiM. Trwa
to już kil ka mie się cy i jest to do syć
żmud na pra ca, bo ma te ria łu jest bar -
dzo du żo. Na dzień dzi siej szy do sze -
dłem do te go, co bu dzi mój nie po kój,
że je śli cho dzi o re mon ty lo ka li ko -
mu nal nych, w bar dzo wie lu przy -

pad kach jest – mo im zda niem – za -
chwia na pro por cja po mię dzy tym,
ile się wy da je na re mon ty, a ile się
prze zna cza na ro bo ci znę – wy ja śniał
B. Ko siar ski, do da jąc, że cza sa mi
koszt ma te ria łów prze zna czo nych
na re mont lo ka lu nie wy no sił na -
wet 10 pro cent kwo ty, któ ra po kry -
wa ła je go wy ko na nie. 

– Nie je stem fa chow cem w tej
dzie dzi nie. Kil ka lat te mu jed nak
pro wa dzi łem re mont w do mu i pro -
por cje by ły zu peł nie od wrot ne: ma te -
riał kosz to wał wię cej niż ro bo ci zna.
Dwa dni te mu roz ma wia łem z pa -
nem bur mi strzem i po pro si łem, aby
w ostat niej wi zy cie w PGKiM to wa -
rzy szy ła mi oso ba, któ ra jest od po -

wie dzial na w mie ście za kon tro lę
nad spół ka mi. Pan bur mistrz mi od -
mó wił. Chciał bym, że by to te raz wy -
tłu ma czył rad nym, bo ja nie mo gę te -
go zro zu mieć. Wi ze ru nek spół ki wi si
na wło sku i pan po wi nien te raz ro bić
wszyst ko, aby go po pra wić – oznaj -
mił rad ny. B. Ko siar ski miał otrzy mać
in for ma cję od wło da rza Kro to szy na,
że ten zle cił we ry fi ka cję pra cy spół ki
Ra dzie Nad zor czej. Wy stą pił więc
o udo stęp nie nie sto sow nej do ku men -
ta cji w tej kwe stii. 

Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek
zda nia rad ne go nie po dzie lił. – Je śli
cho dzi o te we ry fi ka cje, któ re prze pro -
wa dza pan rad ny Ko siar ski, to ta kie ma
upodo ba nia – ca ły czas coś we ry fi ku je
i sy gna li zu je, we ry fi ku je i sy gna li zu je,
sy gna li zu je i we ry fi ku je. Na tę chwi lę
głów nym za da niem na szej spół ki
w tych trud nych cza sach jest za bez pie -
cze nie pod sta wo wych usług świad czo -
nych dla lud no ści. To jest to, że by pan
rad ny Ko siar ski miał wo dę w kra nie,
że by ście ki by ły od bie ra ne – to są w tej

chwi li głów ne za da nia spół ki – od po -
wie dział F. Mar sza łek. – Nie mo że być
tak, że pan rad ny Ko siar ski bę dzie wy -
da wał po le ce nia urzęd ni kom. Pó ki co
jest od te go bur mistrz, na tę chwi lę na -
zy wa się Fran ci szek Mar sza łek i to on
bę dzie de cy do wał, kto i co bę dzie ro bił,
je że li cho dzi o pod le głe mu służ -
by – za zna czył wło darz Kro to szy na. 
Rad ny po sta no wił uzu peł nić swo ją po -
przed nią wy po wiedź i od nieść się
do słów bur mi strza. – Tak na praw dę
to pan po wi nien być mi wdzięcz ny
za to, że sta ram się za uwa żyć pew ne
nie pra wi dło wo ści, bo to jest szan sa dla
pa na, że by na pra wiać to, co jest złe. My
je ste śmy tu taj dla miesz kań ców, ale wy
już daw no to za tra ci li ście. Wy je ste ście
w tej gmi nie dla sie bie. Za własz czy li -
ście gmi nę przez 30 lat i po gu bi li ście
się sa mi w tym wszyst kim – skwi to wał
B. Ko siar ski. Bur mistrz na ko niec za -
rzu cił rad ne mu po pu lizm, na co ten
za pew nił, że to je go pra ca i peł nie nie
man da tu rad ne go. (LE NA)

Z SESJI

Radny zarzuca władzom zawłaszczenie gminy
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Podczas nie daw nej se sji Ra dy Miej -
skiej w Sul mie rzy cach gło so wa niu
miał zo stać pod da ny pro jekt uchwa -
ły do ty czą cej ob niż ki diet rad nych.
Miał, al bo wiem osta tecz nie wy co fa -
no go z po rząd ku ob rad

Pro jekt ów zo stał przy go to wa ny
w opar ciu o wnio sek rad nej Ka ro li ny
Za bo rek -Ku law skiej, któ ra w lu tym
wnio sko wa ła o znacz ne ob ni że nie
diet, ar gu men tu jąc to, iż w trud nych
cza sach pan de mii sta no wią one spo re
ob cią że nie dla bu dże tu mia sta. 

– Bio rąc pod uwa gę, w jak trud -
nej sy tu acji zna leź li się nie któ rzy
miesz kań cy na sze go mia sta, jak wie le
do cho dów po tra ci ły ma łe biz ne sy, je -
stem ab so lut nie prze ko na na, że rad ni
po win ni dać przy kład god nej i em pa -
tycz nej po sta wy. Je stem peł na na -
dziei, że oso bi ste ko rzy ści z czer pa nia
ob fi cie z miej skiej ka sy za w su -
mie – szcze gól nie w do bie ob -
ostrzeń – do syć sym bo licz ną pra cę
mo że w miesz kań cach wzbu dzać nie -
smak. Od po cząt ku ka den cji po wta -
rza no ze wsząd, że funk cja rad ne go to
służ ba miesz kań com. Bar dzo wzię -
łam so bie te sło wa do ser ca i te raz tym
prze sła niem mo ty wo wa na wnio sku -
ję do prze wod ni czą ce go ra dy o pod -
da nie pod gło so wa nie zmia ny uchwa -
ły o wy so ko ści diet – na pi sa ła we
wnio sku rad na. 

K. Za bo rek -Ku law ska za pro po no -
wa ła na stę pu ją ce ob niż ki: dla prze -
wod ni czą ce go ra dy z 1300 zł
na 500 zł, dla wi ce prze wod ni czą ce go
z 1200 zł na 350 zł, dla prze wod ni -

czą ce go ko mi sji sta łej z 800 zł
na 200 zł, dla rad ne go bę dą ce go
człon kiem dwóch ko mi sji sta łych
z 700 zł na 150 zł, dla rad ne go bę dą -
ce go człon kiem jed nej ko mi sji
z 600 zł na 100 zł. Rad na w swo im
wnio sku za war ła rów nież ob li cze nia
wy ka zu ją ce, iż ob ni że nie diet po zwo -
li ło by za osz czę dzić oko ło 104 tys. zł
rocz nie, co do koń ca bie żą cej ka den cji
da ło by łącz ną kwo tę bli sko 300 ty się -
cy zło tych. Wnio sek zo stał omó wio -
ny na ko mi sjach sta łych. Ko mi sja go -
spo dar cza ne ga tyw nie za opi nio wa ła
pro jekt uchwa ły. Głos na „tak” od dał
je dy nie Ra fał Ozga. Po dob ną de cy zję
pod ję ła Ko mi sja spo łecz na – za po zy -
tyw nym za opi nio wa niem pro jek tu
opo wie dzia ła się je dy nie je go po my -
sło daw czy ni. 

Na se sji prze wod ni czą cy ra dy,
w związ ku z wy da ny mi przez ko mi -
sje opi nia mi oraz wnio skiem rad ne go
Mar ci na Pta ka, po pro sił o wy co fa nie
z po rząd ku ob rad punk tu do ty czą ce -
go uchwa ły zmie nia ją cej wy so ko ści
diet rad nych. K. Za bo rek -Ku law ska

nie kry ła roz cza ro wa nia. – Po wiem
szcze rze, że po tej ko mi sji je stem za -
wie dzio na. Wiel ka szko da, bo miesz -
kań cy by li ży wo za in te re so wa ni tym
te ma tem. Jest to tro chę lek ce wa że nie
wy bor ców, któ rzy po win ni po znać
wy nik gło so wa nia – oznaj mi ła rad na,
pod kre śla jąc, iż obec nie pra ca ra dy
od by wa się w try bie zdal nym, a więc
rad ni nie po no szą z te go ty tu łu żad -
nych kosz tów. 

– Uwa żam, że każ dy ma pra wo
do te go, aby mieć swo je zda nie na ten
te mat. Bio rąc jed nak pod uwa gę, że
wnio sek skła da ła pa ni Ka ro li na, to
od bie ram go ja ko nie co po pu li stycz -
ny. Ale każ dy ma pra wo ja kiś wnio -
sek zło żyć. Pro szę o za po zna nie się
z de fi ni cją die ty i nie my le nie jej
z pen sją. Je śli zaś cho dzi o to, kto
i na co ją wy dat ku je – jest to spra wa
in dy wi du al na. Ja prze zna czam die tę
na ta kie rze czy, któ re wi dać w mie -
ście – od po wie dział M. Ptak. Słow ną
utarcz kę rad nych prze rwał prze wod -
ni czą cy, oświad cza jąc, iż ta kie kłót nie
są nie na miej scu. (LE NA)

SULMIERZYCE

Diety radnych kością niezgody 

W mar cu Bi blio te ka Pu blicz na Mia sta
i Gmi ny w Ko by li nie ogło si ła pla stycz ny
kon kurs „Wiel ka noc ne ma lo wa nie”,
któ ry był skie ro wa ny do dzie ci w wie -
ku 3-10 lat. W Wiel ki Czwar tek or ga ni -
za to rzy ogło si li lau re atów za ba wy.

Za da niem uczest ni ków kon kur su
by ło wy ko na nie pra cy pla stycz nej, ilu -
stru ją cej frag ment baj ki „O wio śnie, kur -

czę tach i wiel ka noc nych świę tach”.  Wy -
ło nio no czte rech lau re atów – dwóch po -
przez gło so wa nie na Fa ce bo oku i dwóch
w ob ra dach ju ry. Użyt kow ni kom FB naj -
bar dziej do gu stu przy pa dły pra ce Ery ka
No wac kie go (269 po lu bień) i Ola fa Woj -
cie chow skie go (231 po lu bień). Ju ro rzy
z ko lei wska za li na Ma te usza Wa cho wia -
ka i Pio tra Łu cza ka. Zwy cięz com gra tu -
lu je my. (AN KA)
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Do Wiel ko pol skie go Od dzia łu Re gio -
nal ne go Agen cji Re struk tu ry za cji
i Mo der ni za cji Rol nic twa w Po zna niu
wpły nę ło ano ni mo we pi smo do ty -
czą ce rze ko me go sto so wa nia mob -
bin gu wo bec pra cow ni ków kro to -
szyń skie go biu ra ARiMR. 

O spra wę rze ko me go mob bin gu i za -
stra sza nia pra cow ni ków przez prze ło -
żo nych w kro to szyń skim biu rze
ARiMR za py ta li śmy Do mi ni kę Ko zi -
czyń ską, głów ną spe cja list kę ds. in for -
ma cji i pro mo cji Wiel ko pol skie go
Od dzia łu Re gio nal ne go Agen cji Re -
struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic -
twa. Po twier dzi ła ona fakt skie ro wa -
nia skar gi do od dzia łu re gio nal ne go
i po in for mo wa ła, że w Biu rze Po wia -
to wym ARiMR w na szym mie ście
trwa kon tro la, ma ją ca na ce lu wy ja -
śnie nie za rzu tów wy mie nio nych
w pi śmie. 

– W związ ku z wpły wem
do Wiel ko pol skie go Od dzia łu Re gio -
nal ne go ARiMR w Po zna niu ano ni -
mo we go pi sma, w któ rym zo sta ły
pod nie sio ne za rzu ty do ty czą ce funk -

cjo no wa nia i sto sun ków in ter per so -
nal nych w Biu rze Po wia to wym
ARiMR w Kro to szy nie, dy rek tor
Wiel ko pol skie go Od dzia łu Re gio nal -
ne go ARiMR zle cił prze pro wa dze nie
kon tro li. Ak tu al nie w Biu rze Po wia -
to wym ARiMR w Kro to szy nie trwa ją
czyn no ści kon tro l ne w ce lu zwe ry fi -
ko wa nia za rzu tów i oce ny re la cji in -
ter per so nal nych po mię dzy prze ło żo -
ny mi a pra cow ni ka mi Biu ra Po wia to -
we go ARiMR – od po wie dzia ła D.
Ko zi czyń ska. Po in for mo wa ła rów -
nież, że po za koń cze niu po stę po wa -
nia kon tro l ne go dy rek tor wiel ko pol -
skie go od dzia łu ARiMR po dej mie
sto sow ne de cy zje. (LE NA)

Na po cząt ku kwiet nia co ro ku w na -
szym kra ju upa mięt nia się ty sią ce
po mor do wa nych Po la ków w 1940
ro ku przez od dzia ły NKWD w oko li -
cach Ka ty nia. Był to nie zwy kle bo le -
sny okres w na szej hi sto rii, o któ rym
nie moż na za po mnieć.

2 kwiet nia de le ga cje kro to szyń skich
sa mo rzą dow ców uczci ły 81. rocz ni cę
zbrod ni ka tyń skiej. Z po wo du pa nu ją cej
epi de mii ko ro na wi ru sa i obo wią zu ją cych
ob ostrzeń uro czy stość mia ła skrom ny
cha rak ter.

Do zbrod ni w Ka ty niu do szło wio -
sną 1940 ro ku. Do ko na ła te go po li cja po -
li tycz na NKWD ów cze sne go Związ ku
Ra dziec kie go po przez eg ze ku cje strza łem
w tył gło wy. De cy zję o eks ter mi na cji
„wro gów wła dzy so wiec kiej” pod ję to 5
mar ca, na to miast pierw szy trans port jeń -
ców w ce lu ich li kwi da cji wy ru szył 3
kwiet nia z obo zu w Ko ziel sku do Ka ty -
nia.

Miej sca mi kaź ni Po la ków by ły miej -
sco wo ści: Ka tyń – od 3 kwiet nia do 12
ma ja roz strze la no tam ok. 4400 jeń ców
z obo zu w Ko ziel sku, Char ków – od 5
kwiet nia do 12 ma ja za mor do wa no tam
ok. 3800 jeń ców z obo zu w Sta ro biel sku,
Ka li nin (Twer) – od 4 kwiet nia do 16 ma -

ja prze pro wa dzo no tam eg ze ku cje
na ok. 6300 więź niach obo zu w Ostasz -
ko wie (głów nie po li cjan tach i funk cjo na -
riu szach KOP), Ki jów, Char ków oraz
Cher soń – wy mor do wa no tam 3435 jeń -
ców z tzw. li sty ukra iń skiej, wię zio nych
we Lwo wie, Łuc ku, Rów nem, Tar no po lu,
Sta ni sła wo wie i Dro ho by czu. Cia ła ukry -
to w róż nych miej scach, w tym w By kow -
ni. W Miń sku prze pro wa dzo no eks ter mi -
na cję 3870 więź niów z tzw. li sty bia ło ru -
skiej, któ rych prze trzy my wa no w Bia łym -
sto ku, Brze ściu, Piń sku, Ba ra no wi czach
i Wi lej kach. Zwło ki po mor do wa nych
ukry to praw do po dob nie w Ku ro pa tach.
Z obo zów w Ko ziel sku, Sta ro biel sku
i Ostasz ko wie oca la ło łącz nie 395 pol -

skich ofi ce rów, któ rych wy wie zio no
do obo zu w Juch no wie, a po tem do obo -
zu NKWD w Gria zow cu.

Ofia ra mi zbrod ni ka tyń skiej by li
rów nież kro to szy nia nie, mię dzy in ny mi
żoł nie rze ba ta lio nu za pa so we go 56 Puł ku
Pie cho ty Wiel ko pol skiej, któ ry utwo rzo -
no z nad wy żek mo bi li za cyj nych i w si le
oko ło 1500 żoł nie rzy wy sła no do Ośrod -
ka Za pa so we go 25 Dy wi zji Pie cho ty
w Kiel cach. Li sta ofiar so wiec kich opraw -
ców (nie peł na), któ re zwią za ne by ły z Zie -
mią Kro to szyń ską, zo sta ła wy ry ta
na Krzy żu Ka tyń skim, znaj du ją cym się
w kwa te rze woj sko wej na kro to szyń skim
cmen ta rzu pa ra fial nym.

(AN KA)
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KROTOSZYN

Przełożeni źle traktują
pracowników?

KROTOSZYN

W 81. rocznicę zbrodni katyńskiej



Na Bieżąco8 WTOREK, 13 kwietnia 2021

Jesz cze przed świę ta mi wiel ka noc -
ny mi kro to szyń scy, ko by liń scy i sul -
mie rzyc cy rad ni pod ję li uchwa ły do -
ty czą ce zwol nie nia przed się bior ców
z opła ty za ko rzy sta nie z ze zwo leń
na sprze daż na po jów al ko ho lo wych,
prze zna czo nych do spo ży cia w miej -
scu sprze da ży. 

Przed się bior cy, któ rzy pro wa dzą
sprze daż na po jów al ko ho lo wych
na te re nie gmin Kro to szyn, Ko by lin
i Sul mie rzy ce, zo sta ją zwol nie ni
z opła ty dru giej i trze ciej ra ty na leż nej
w 2021 ro ku za ko rzy sta nie z ze zwo -
leń na sprze daż al ko ho lu prze zna czo -
ne go do spo ży cia w miej scu je go
sprze da ży. 

– Przed się bior cy pro wa dzą cy

dzia łal ność ga stro no micz ną znaj du ją
się obec nie w trud nej sy tu acji fi nan -
so wej z po wo du za ka zu pro wa dze nia
tej dzia łal no ści ze wzglę du na stan
epi de mii. W za ist nia łej sy tu acji każ de
wspar cie fi nan so we ze stro ny rzą du
czy sa mo rzą du, któ re ma na ce lu za -
cho wa nie cią gło ści pro wa dzo nej dzia -
łal no ści w tej bran ży oraz utrzy ma nie
miejsc pra cy, jest dla nich bez cen -
ne – czy ta my w pro jek cie uchwa ły
kro to szyń skiej Ra dy Miej skiej. 

Po nad to przed się bior cy otrzy ma ją
zwrot w wy so ko ści 2/3 czę ści opła ty, je -
śli uiści li ją za ca ły rok w ter mi nie do 31
stycz nia 2021. Kro to szyń scy rad ni
pod ję li uchwa łę jed no gło śnie, po dob -
nie jak ko by liń scy i sul mie rzyc cy. 

(LE NA)

Mar cin Ptak, rad ny Ra dy Miej skiej
w Sul mie rzy cach, zło żył wnio sek do -
ty czą cy wy ko na nia przej ścia dla pie -
szych na uli cy Po wstań ców Wiel ko -
pol skich. Z ko lei pod czas nie daw nej
se sji po ru szył te mat mo ni to rin gu
miej skie go.

Wnio sek rad ne go Pta ka do ty czył
stwo rze nia przej ścia dla pie szych
na ul. Po wstań ców Wiel ko pol skich,
w oko li cy cmen ta rza. – Pro po nu ję,
aby by ło ono zlo ka li zo wa ne na po -
cząt ku uli cy, po nie waż z ob ser wa cji
oraz zda rzeń, któ re ma ją miej sce
na tym od cin ku, wy ni ka, że naj czę -
ściej wła śnie tam do cho dzi do ko li zji
dro go wych, jak rów nież po trą ceń pie -
szych i ro we rzy stów. Znaj du ją ca się
w po bli żu ne kro po lia jest czyn ni -
kiem, któ ry w spo sób zna czą cy zwięk -
sza czę sto tli wość prze kra cza nia uli cy
w tym kon kret nym punk cie, co rów -
nież stwa rza sy tu acje po ten cjal nie nie -
bez piecz ne. Po nad to kie ru ją cy po jaz -
dem, zbli ża jąc się do miej sca ozna czo -
ne go zna kiem D -6 lub D -6b, bę dzie
zo bo wią za ny zmniej szyć pręd kość
tak, aby nie na ra zić na nie bez pie czeń -
stwo pie szych bądź ro we rzy -
stów – czy ta my we wnio sku rad ne go. 

Bur mistrz Da riusz Dę bic ki
(na zdję ciu) wy sto so wał pi sem ną od -
po wiedź w tej spra wie, in for mu jąc
o dzia ła niach, ja kie pod jął. – Wy sto -
so wa łem pi smo do dy rek to ra Za rzą -
du Dróg Po wia to wych w Kro to szy -
nie, pa na Krzysz to fa Je li now skie go,
o wy ko na nie do dat ko wych przejść
dla pie szych na dro gach po wia to -
wych na sze go mia sta. Po nad to in for -
mu ję, że jed ną z trzech wska za nych
prze ze mnie lo ka li za cji utwo rze nia
przejść dla pie szych jest miej sce wska -
za ne w pa na wnio sku – od po wie -
dział rad ne mu wło darz Sul mie rzyc. 

Na nie daw nej se sji Ra dy Miej -
skiej M. Ptak po ru szył z ko lei te mat

mo ni to rin gu. – Chcia łem za py tać,
czy pan bur mistrz roz ma wiał już
w spra wie te go, gdzie ka me ry mo gły -
by być za mon to wa ne. Nie ste ty, je śli
cho dzi o bez pie czeń stwo w na szym
mie ście, to ro bi się co raz go -
rzej – stwier dził rad ny, po da jąc ja ko
przy kład wy bi cie szy by w jed nym
z do mów na te re nie mia sta

Jak po in for mo wał bur mistrz,
wspo mnia na spra wa zo sta ła zgło szo -
na na po li cję. – Od dłuż sze go cza su
te mat mo ni to rin gu jest na ustach
miesz kań ców i rad nych. Jest fir ma,
któ ra zro bi ła ro ze zna nie, w tej chwi li
roz pi su je mi moż li wość pod łą cze nia
ka mer w róż nych miej scach w mie -
ście. My ślę, że na jed nej z naj bliż -
szych se sji po in for mu ję o ewen tu al -
nym kosz cie mon ta żu mo ni to rin gu.
Wy da je się, że spra wa jest prze są dzo -
na, bio rąc pod uwa gę te róż ne sy tu -
acje i ak ty wan da li zmu w bu dyn kach
pry wat nych, ale i pu blicz nych. Trze -
ba bę dzie za mon to wać mo ni to -
ring – od rzekł D. Dę bic ki, za po wia -
da jąc, że w naj bliż szym cza sie zwró ci
się do rad nych o za bez pie cze nie środ -
ków na ten cel. (LE NA)

SAMORZĄDY

Restauratorzy zwolnieni z opłaty
SULMIERZYCE 

Zwiększają bezpieczeństwo w mieście 

Mi mo co raz więk szej świa do mo ści
od no śnie zna cze nia la sów w na szym
świe cie cią gle wie le od pa dów lą du je
wła śnie na ich te re nie. Tym ra zem
ster tę śmie ci zna le zio no na te re nie
gmi ny Ko by lin, w po bli żu po mni ka
upa mięt nia ją ce go Po la ków za mor -
do wa nych przez żan dar mów nie -
miec kich w 1939 ro ku.

Za śmie ca nie prze strze ni pu blicz nej
przede wszyst kim szko dzi śro do wi sku,
o czym chy ba każ dy wie. A jed nak, jak po -
ka zu ją sta ty sty ki, na dal wie le jest w tej
ma te rii do zro bie nia. Cią gle bo wiem
mnó stwo dzi kich wy sy pisk po wsta je w la -
sach, co jest na der nie po ko ją cym zja wi -
skiem. 

Zna le zi sko w ko by liń skim le sie smu -
ci tym bar dziej, iż jest to miej sce upa mięt -
nia ją ce za mor do wa nych ro da ków, któ rym
wszak na le ży się sza cu nek. A tym cza sem
ktoś so bie tam wy rzu cił znacz ną ilość bu -
te lek po al ko ho lu. Wła dze gmi ny Ko by lin
ape lu ją więc do miesz kań ców – nie
śmieć my sa mi so bie!

War to przy tej oka zji przy po mnieć,
iż 21 mar ca ob cho dzo ny był Świa to wy
Dzień La sów. To świę to usta no wio ne
przez Zgro ma dze nie Ogól ne ONZ w ce lu
pod no sze nia świa do mo ści do ty czą cej ich
waż nej ro li w glo bal nym eko sys te mie. Jak
wi dać, owa świa do mość jesz cze nie jest
na ta kim po zio mie, na ja kim być po win na.

(AN KA)

KOBYLIN

Sterta śmieci 
w pobliżu miejsca pamięciKa sia Rzep czyń ska jest uczen ni cą

kla sy VIII Szko ły Pod sta wo wej nr 4
im. Woj ska Pol skie go w Kro to szy nie.
Dziew czy na prze szła prze szczep szpi -
ku, jed nak aby cał ko wi cie po wró ci ła
do zdro wia, po trze bu je od po wied -
nich wa run ków miesz ka nio wych.

Ka sia już w wie ku 8 lat prze szła
skom pli ko wa ną ope ra cję nóg. 6 lat
póź niej zdia gno zo wa no u niej ostrą
bia łacz kę. Dziew czy na zo sta ła pod da -
na dłu go trwa łe mu le cze niu, któ re za -
koń czy ło się prze szcze pem w Kli ni ce
On ko lo gii, He ma to lo gii i Trans plan to -
lo gii Pe dia trycz nej w Po zna niu. Ope ra -
cja za koń czy ła się po wo dze niem.
Przed Ka sią ko lej ne eta py le cze nia.

Aby mo gła wró cić do peł ni zdro -
wia, mu si prze by wać w ste ryl nych
wa run kach. Nie ste ty, ro dzi na Ka si
miesz ka w wil got nym i za grzy bio -
nym miesz ka niu w sta rej ka mie ni cy.

Dzię ki oso bom do brej wo li uda ło
się zna leźć in ne miesz ka nie dla dziew -
czy ny i jej bli skich. By ro dzi na mo gła
tam za miesz kać, po trzeb ny jest jed -
nak re mont, tj. wy ko na nie ogrze wa -
nia, wy mia na in sta la cji, na pra wa pod -
łóg, wy mia na okien, a przede wszyst -
kim stwo rze nie ła zien ki, któ rej ro dzi -
na do tąd nie mia ła.

Wie le osób i firm z na sze go mia -
sta za ofe ro wa ło swo ją po moc w wy -
ko na niu prac re mon to wych. To jed -
nak nie wszyst ko. Po trzeb ne są bo -
wiem środ ki na za kup wszel kich ma -
te ria łów. Wstęp ne sza cun ki wska zy -
wa ły na to, że nie zbęd na bę dzie kwo -
ta ok. 60 tys. zł. Nie ste ty, kosz ty cią -
gle ro sną. 

Zbiór kę na ten cel zor ga ni zo wa ła
Fun da cja Po mo cy Dzie ciom z Cho ro -
ba mi No wo two ro wy mi w Po zna niu,
któ rej Ka sia jest pod opiecz ną. Oso by,
któ re chcą wes przeć ro dzi nę, mo gą
do ko ny wać wpłat na kon to: Fun da cja

Po mo cy Dzieciom z Chorobami
Nowotworowymi w Poznaniu PKO
S.A. IV Oddział Poznań – 72 1240
3220 1111 0000 3528 6598 – z
dopiskiem „Mieszkanie dla Kasi”.

Utwo rzo na zo sta ła też zbiór ka
na por ta lu zrzut ka. pl, pro wa dzo na
pod na zwą: Na re mont miesz ka nia
dla Ka si cho rej na bia łacz kę. Po móc
moż na tak że, wy sta wia jąc na li cy ta -
cję bądź li cy tu jąc róż ne go ro dza ju
przed mio ty na spe cjal nie utwo rzo -
nej gru pie na Fa ce bo oku – Li cy ta -
cje dla Ka si. 

(LE NA)

CHARYTATYWNIE 

Zbiórka na remont mieszkania dla Kasi i jej rodziny!
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W na szym po wie cie po ja wia się co -
raz wię cej po jem ni ków w kształ cie
ser ca na pla sti ko we na kręt ki. Je śli
chcie li by ście po sta wić ta kie coś
przed wa szą fir mą czy do mem, Me -
dia sort słu ży po mo cą. 

Fir ma Me dia sort po wsta ła w 2007
ro ku. Jej ofer ta po dzie lo na zo sta ła na trzy
ka te go rie – dzia łal ność han dlo wa (au to -
ma ty ka, elek tro ni ka, elek try ka, mul ti me -
dia), dzia łal ność pro duk cyj na (bra my, ba -
lu stra dy, ogro dze nia, kon struk cje sta lo we
i alu mi nio we, obu do wy BHP, wóz ki, ko -
sze, po jem ni ki ma ga zy no we i trans por to -
we, ma szy ny i urzą dze nia) oraz dzia łal -
ność usłu go wa (utrzy ma nie ru chu w za -
kła dach pro duk cyj nych, usłu gi ślu sar skie,
spa wa nie me to dą Mig Mag, Tig, cię cie la -

se rem, gię cie na pra sie kra wę dzio wej, gię -
cie rur i pro fi li, czysz cze nie – śru to wa nie,
ma lo wa nie prosz ko we). Me dia sort ofe ru -
je rów nież po jem ni ki me ta lo we w kształ -
cie ser ca na na kręt ki. 

Zbie ra nie pla sti ko wych na krę tek sta -
ło się bar dzo po pu lar ną for mą po mo cy.
Kie dyś gro ma dzo no je głów nie w szko -
łach. Ostat nio w na szej oko li cy po ja wi ło
się mnó stwo me ta lo wych serc, w któ rych
zbie ra się na kręt ki na róż ne ce le. Bez u ży -
tecz nych dla nas na krę tek – po roz ma -
itych na po jach, pły nach czy in nych pro -
duk tach – po zby wa my się każ de go dnia.
Po dob nie jest z bu tel ka mi, jed nak to re cy -
kling na krę tek jest bar dziej opła cal ny. 

Ten spo sób po mo cy zy skał du żą po -
pu lar ność, gdyż oso by gro ma dzą ce na -
kręt ki nie po no szą żad nych kosz tów. Na -
kręt ki moż na sprze dać w punk tach sku -
pu su row ców wtór nych. Te z ko lei sprze -
da ją je fir mom, któ re po now nie je wy ko -
rzy stu ją. Za ki lo gram na krę tek moż na
uzy skać kil ka dzie siąt gro szy. Gdy by śmy
chcie li na nich za ro bić, był by to pro ces
bar dzo dłu go trwa ły i pro ble ma tycz ny, bo -
wiem wor ki z na kręt ka mi trze ba gdzieś
prze cho wy wać. Mo że my jed nak po móc
po trze bu ją cym oso bom, wrzu ca jąc nie po -
trzeb ne na kręt ki wła śnie do po jem ni ków,
na któ rych wska za ny jest cel zbiór ki. 

Po jem ni ki na na kręt ki mo że my usta -
wić przed fir mą, a na wet przed do mem. Te
ofe ro wa ne przez Me dia sort ma ją so lid ną
kon struk cję, z moż li wo ścią bez po śred nie -
go mo co wa nia do pod ło ża. Po jem ni ki
w kształ cie ser ca ma ją dwa „wrzut ni ki”
od gó ry i je den za my ka ny otwór na dnie
kon struk cji, słu żą cy do opróż nia nia. Są
ma lo wa ne prosz ko wo na wy bra ny z pa le ty
RAL ko lor (do myśl nie jest to ko lor czer wo -
ny). Me dia sort ofe ru je dar mo wy mon taż
po jem ni ków na te re nie po wia tu kro to -
szyń skie go i po wia tów ościen nych. Ser ca
wy ko na ne przez fir mę moż na zo ba czyć m.
in. przy Li ceum Ogól no kształ cą cym im.
H. Koł łą ta ja w Kro to szy nie czy przed skle -
pem mo to ry za cyj nym Paw lic ki. (LE NA)
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Serca niosące pomoc
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W mar cu Ze spół Szkół Po nad pod -
sta wo wych im. Jó ze fa Mar ciń ca
w Koź mi nie Wlkp. zor ga ni zo wał kon -
kurs fo to gra ficz ny. Zwy cię ży ła Alek -
san dra Do la ta.

Kon kurs „BHP w go spo dar stwie rol -
nym w obiek ty wie fo to gra ficz nym
uczniów” po le gał na wy ko na niu zdjęć
miejsc w go spo dar stwach rol nych, któ re
są sta no wi ska mi bez piecz ny mi i speł nia ją -

cy mi wy ma ga nia BHP.  Do ry wa li za cji
przy stą pi ła mło dzież z tech ni kum rol ni -
cze go. Pa tro nat nad kon kur sem ob ję ła Ka -
sa Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne -
go – pla ców ka te re no wa w Kro to szy nie.
Ko or dy na to rem szkol nym przed się wzię -
cia był Mar cin Bo row czyk. 

Au tor ką zwy cię skie go zdję cia oka -
za ła się Alek san dra Do la ta (kla sa I).
Dru gie miej sce za jął Łu kasz Ko sta no -
wicz (kla sa II), a trze cia lo ka ta przy pa -
dła Woj cie cho wi Jan kow skie mu (kla sa
II). Po nad to ju ry po sta no wi ło wy róż nić
Szy mo na Za wor skie go oraz Ka ro la Ko -
ce la (obaj z kla sy II). Lau re aci otrzy ma li
na gro dy rze czo we. 

(LE NA)
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ZSP KOŹMIN WLKP. 

Bezpieczni w gospodarstwie
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SP GORZUPIA 

Cztery pory roku z OZE

Kin ga Cie siel ska ze Szko ły Pod sta -
wo wej w Go rzu pi wzię ła udział
w kon kur sie eko lo gicz nym. Uczen ni -
cy uda ło się awan so wać do dru gie go
eta pu ry wa li za cji. 

Kon kurs zor ga ni zo wa ny zo stał przez
Za rząd Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go
w ra mach Wiel ko pol skich Dni Ener -
gii 2021. Przed się wzię cie ma na ce lu pro -
mo wa nie od na wial nych źró deł ener gii
wśród uczniów szkół pod sta wo wych,
edu ka cję eko lo gicz ną, roz wi ja nie in dy wi -
du al nych zdol no ści twór czych mło dzie ży. 

Pierw szy etap ry wa li za cji po le gał
na roz wią za niu te stu do ty czą ce go od na -
wial nych źró deł ener gii. Aby przejść da -
lej, na le ża ło uzy skać mi ni mum 60 pro -
cent po praw nych od po wie dzi. Uczen ni -
ca go rzup skiej szko ły, Kin ga Cie siel ska,
awan so wa ła do dru gie go eta pu, w któ -
rym za da niem uczest ni ków by ło wy ko -
na nie ka len da rza na 2022 rok, zwią za -
ne go z te ma tem ak cji. Roz strzy gnię cie
kon kur su na stą pi 14 ma ja, a lau re aci
i wy róż nie ni ucznio wie otrzy ma ją na -
gro dy rze czo we. 

(LE NA)

ZSP ZDUNY

Poznawały tajniki makijażu

Uczen ni ce Ze spo łu Szkół Po nad pod -
sta wo wych w Zdu nach uczest ni czy ły
w kur sie wi za żu. Dziew czę ta na by ły
mnó stwo no wych umie jęt no ści. 

Uczest nicz ki szko le nia kształ cą się
w za wo dzie fry zjer. Dar mo wy udział
w kur sie dla dzie siąt ki uczen nic był moż -
li wy dzię ki udzia ło wi w pro jek cie „Do bre
kształ ce nie za wo do we mia rą suk ce su”.
Na ukę ma ki ja żu prze pro wa dzi ła fir ma
Kra ina Uro dy z Bor ku Wlkp., pro wa dzo -
na przez Jo an nę Gro chow ską. 

Uczest nicz ki szko le nia po zna ły m.
in. po dział uro dy na czte ry po ry ro ku,

a tak że na uczy ły się do bie rać ko lo ry ko -
sme ty ków do bar wy oczu, wło sów i skó ry.
Dziew czę ta za po zna ły się z ro dza ja mi ko -
sme ty ków ko lo ro wych, sto so wa nych pod -
czas wy ko ny wa nia ma ki ja żu, jak rów nież
z przy bo ra mi oraz wła ści wym przy go to -
wa niem mo del ki do ma ki ja żu, na któ re
skła da się omó wie nie bu do wy skó ry, ro -
dza jów ce ry i od po wied nie do bra nie ko -
sme ty ków do jej pie lę gna cji. Po zna nie ro -
dza jów ma ki ja żu oraz cha rak te ry sty ki
i za sad wy ko ny wa nia ma ki ja żu wie czo ro -
we go na pew no przy da się uczen ni com
w przy szło ści. 

(LE NA)

F
O

T
. 

Z
S

P
 Z

d
u
n
y

F
O

T
. 

S
P

 G
o
rz

u
p
ia

 



To i Owo14 WTOREK, 13 kwietnia 2021

W mar cu od by ły się fi na ły wo je wódz -
kich kon kur sów przed mio to wych dla
uczniów szkół pod sta wo wych z Wiel -
ko pol ski. Wiel kim suk ce sem mo że po -
chwa lić się Ania Waw rzy niak ze Szko ły
Pod sta wo wej nr 7 w Kro to szy nie.

Uczen ni ca kla sy VIIIa kro to szyń skiej
Sió dem ki uzy ska ła bo wiem ty tuł lau re ata
Wo je wódz kie go Kon kur su Che micz ne -
go. Do kon kur su przy go to wy wa ła się
pod kie run kiem na uczy ciel ki che -
mii – Alek san dry Kny cha ły.

Osią gnię cie to na le ży do ce nić tym
bar dziej, że Ania ja ko je dy na w na szym
po wie cie mo że po szczy cić się ty tu łem
lau re ata kon kur sów przed mio to wych
w ro ku szkol nym 2020/2021. A pa mię -
tać na le ży, iż kon kur sy przed mio to we

tym ra zem by ły wy jąt ko we, bo pro wa dzo -
ne w trud nych wa run kach pan de mii oraz
na uki zdal nej. W związ ku z tym wy ma ga -
ły od uczniów ogrom ne go na kła du pra cy. 

Ania in te re su je się astro no mią, che -
mią i ma te ma ty ką. Na ukę chce kon ty nu -
ować w I Li ceum Ogól no kształ cą cym
w Kro to szy nie. (AN KA)

SP NR 7 KROTOSZYN

Edukacyjny sukces 
Anny Wawrzyniak
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W Spo łecz nej Szko le Pod sta wo wej
w Kro to szy nie po wsta ła pierw sza
w na szym po wie cie dru ży na First Le -
go Le ague. Ze spół na zy wa się po -
Pro stu i wziął już udział w za wo dach. 

First Le go Le ague to za wo dy ro bo ty ki
na ba zie kloc ków le go. W ka te go rii „chal -
len ge” ry wa li zu ją za wod ni cy w wie ku 9-16
lat. Każ da edy cja zma gań ma in ną te ma ty -
kę i in ne pro ble my do roz wią za nia. Za da -
nia są na bar dzo wy so kim po zio mie trud -
no ści. Uczest ni cy mu szą bo wiem zbu do -
wać ro bo ta oraz je go wy po sa że nie, nie po -
sił ku jąc się żad ną in struk cją. Stwo rzo ny
przez dru ży nę ro bot mu si na ma cie wy ko -
ny wać za da nia we dług na pi sa ne go spe cjal -
nie dla nie go pro gra mu. Dzie ło da ne go ze -
spo łu nie mo że być ste ro wa ne zdal nie,
a do je go bu do wy moż na wy ko rzy stać ści -
śle okre ślo ne ele men ty. Ko lej nym utrud -
nie niem jest ogra ni czo ny czas. Na wy ko na -
nie kil ku na stu za dań ro bot ma tyl ko 2,5
mi nu ty. Za wo dy roz gry wa ne są naj pierw
na szcze blu re gio nal nym (wo je wódz kim),
póź niej kra jo wym, a naj lep sza dru ży na
na tym eta pie awan su je do ry wa li za cji naj -
zdol niej szych ze spo łów z ca łe go świa ta. 

Za da nie uczest ni ków to jed nak nie
tyl ko bu do wa i pro gra mo wa nie ro bo ta.
Oce nie pod da wa ne są jesz cze dwie kon -

ku ren cje – pre zen ta cja ro bo ta i pre zen ta -
cja pro jek tu in no wa cyj ne go. Pro jekt mu si
być wy ko na ny i za pre zen to wa ny po roz -
po zna niu i zba da niu te ma tu prze wod nie -
go za wo dów. 

Dru ży na, któ ra po wsta ła w Spo łecz -
nej Szko le Pod sta wo wej w Kro to szy nie,
jest pierw szym te amem First Le go Le ague
w na szym po wie cie. W jej skład wcho dzi
sze ścio ro uczniów z klas IV -VI – Aga ta,
Wik to ria, Mi le na, Mar cel, Wik tor i Fi lip.
Człon ko wie gru py po Pro stu są pio nie ra -
mi ro bo ty ki le go w ca łym po wie cie i prze -
cie ra ją szla ki dla ko lej nych za wod ni ków,
któ rzy być mo że stwo rzą na stęp ne dru ży -
ny w in nych kro to szyń skich szko łach. 

Ten rok był dla uczest ni ków First Le -
go Le ague Chal len ge wy jąt ko wo trud ny.
Spo tka nia ze spo łów roz po czę ły się do pie -
ro mie siąc przed sa my mi za wo da mi. Po -
mi mo tak ogra ni czo ne go cza su na przy go -
to wa nia człon ko wie po Pro stu wy ka za li
się ogrom ną de ter mi na cją. Do ostat niej
mi nu ty dziel nie wal czy li o każ dy punkt. 

Dru ży na po Pro stu wraz z tre ne rem
skła da po dzię ko wa nia za wspar cie fi nan -

so we Ban ko wi Spół dziel cze mu w Kro to -
szy nie oraz wszyst kim oso bom, któ ry
po mo gły ze spo ło wi, chcąc za cho wać
ano ni mo wość. Eki pa dzię ku je rów nież
Kro to szyń skie mu Ośrod ko wi Kul tu ry
za po moc tech nicz ną przy na gra niu fil -

mu na za wo dy. Po nad to wy ra zy
wdzięcz no ści skie ro wa ne są do ro dzi ców
człon ków te amu po Pro stu za oka za nie
ogrom ne go wspar cia i trzy ma nie kciu -
ków do sa me go koń ca. 

(LE NA)

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 

Pionierzy robotyki lego w powiecie 


