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� EPIDEMIA
Kolejne przedłużenie
obostrzeń

Czytaj na str. 3
� KROTOSZYN
Punkt szczepień w hali
sportowo-widowiskowej

Czytaj na str. 5

� GASTRONOMIA

Wsparcie dla lokalnych
restauratorów

Czytaj na str. 10

� PRZYRODA

Chrońmy lasy 
przed pożarami!

Czytaj na str. 11

DZIŚ W NU ME RZE 

Czytaj na str. 4

KROTOSZYN

Nieustannie szukają
sprawiedliwości



W pią tek, 16 kwiet nia, na dro dze
kra jo wej nr 36 sa mo chód cię ża ro wy
wje chał do ro wu. Do zda rze nia do -
szło na od cin ku mię dzy Kro to szy -
nem a Lu to gnie wem. 

Na ak cję za dys po no wa 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 OSP Lu to gniew,
a tak że po li cję i Ze spół Ra tow nic twa Me -
dycz ne go. Gdy stra ża cy do tar li na miej sce,
sa mo chód cię ża ro wy znaj do wał się w ro -
wie, tył na cze py blo ko wał je den pas dro gi.
Kie row ca sa mo dziel nie opu ścił po jazd.

Po za bez pie cze niu te re nu stra ża cy
udzie li li kie row cy kwa li fi ko wa nej pierw -
szej po mo cy. Po chwi li po ja wił się Ze spół
Ra tow nic twa Me dycz ne go. Per so nel me -
dycz ny zba dał męż czy znę w ka ret ce po -
go to wia. Na szczę ście nic po waż ne go mu
się nie sta ło i zde cy do wa no o po zo sta wie -
niu kie row cy na miej scu. 

Stra ża cy wpro wa dzi li ruch wa ha dło -
wy oraz przy stą pi li do odłą cza nia aku mu -
la to rów w cię ża rów ce. Z po bli skie go go -
spo dar stwa rol ne go po zy ska no spra so wa -
ną sło mę, któ rą wy ko rzy sta no do za bez -
pie cze nia wy cie ku ole ju na pę do we go
z uszko dzo ne go zbior ni ka. 

Na stęp nie po jazd wy cią ga no z ro wu
z uży ciem spe cja li stycz ne go sprzę tu po -

mo cy dro go wej. W trak cie tych dzia łań
po li cja wstrzy ma ła ruch na dro dze i zor -
ga ni zo wa ła ob jaz dy. Na ko niec stra ża cy
usu nę li z jezd ni ele men ty ka ro se rii i na -
gro ma dzo ną zie mię oraz pły ny eks plo ata -
cyj ne. Wów czas ruch na dro dze zo stał
przy wró co ny. 

Ak cja służb ra tow ni czych trwa ła pięć
go dzin. (AN KA)
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ROZDRAŻEW

Nie chcą ograniczania
budownictwa mieszkaniowego 
Roz dra żew scy rad ni przy ję li na se sji
apel, w któ rym do ma ga ją się zmia -
ny za pi su usta wy o in we sty cjach
w za kre sie elek trow ni wia tro wych
na ta ki, któ ry stwo rzy moż li wość bu -
do wa nia obiek tów miesz kal nych lub
bu dyn ków o funk cji mie sza nej. 

Apel zo stał skie ro wa ny do mar -
sza łek sej mu, mar szał ka se na tu, pre -
ze sa oraz wi ce pre ze sów Ra dy Mi ni -
strów, mi ni stra kli ma tu i śro do wi ska
oraz kil ku po słów. Ra da Gmi ny Roz -
dra żew ape lu je o zmia nę usta wy
z dnia 20 ma ja 2016 ro ku o in we sty -
cjach w za kre sie elek trow ni wia tro -
wych. Wnio sek do ty czy ar ty ku łu
usta wy, któ ry re gu lu je mi ni mal ną od -
le głość od elek trow ni wia tro wych,
w któ rych mo gą być lo ka li zo wa ne
i bu do wa ne obiek ty miesz kal ne bądź
bu dyn ki o funk cji mie sza nej, w któ rą
wcho dzi funk cja miesz ka nio wa ja ko
dzie się cio krot ność cał ko wi tej wy so -
ko ści elek trow ni wia tro wej. Ist nia ła by
wów czas moż li wość bu do wy bez po -
trze by opra co wy wa nia cza so chłon -
nych i kosz tow nych pla nów miej sco -
wych, któ re wpro wa dza ją tę moż li -
wość. 

– Ure gu lo wa nia do ty czą ce od le -
gło ści i lo ka li za cji bu dyn ków miesz -
kal nych od elek trow ni wia tro wych
spra wia ją, że znacz na część ob sza ru
gmi ny, na któ rym zlo ka li zo wa ne są
elek trow nie wia tro we lub wy da ne są
po zwo le nia na ich bu do wę, jest po -
zba wio na moż li wo ści roz wo jo wych
w za kre sie bu dow nic twa miesz ka nio -
we go. In we stor bu du ją cy dom miesz -
kal ny jest świa do my, że w je go są -
siedz twie znaj du je się elek trow nia
wia tro wa (lub po wsta nie) i to on po -
wi nien mieć moż li wość de cy do wa nia
o tym, czy ta ko we są siedz two mu od -
po wia da i po wi nien być to je go swo -
bod ny wy bór, a nie za kaz usta wo -
wy – czy ta my w ape lu. 

Roz dra żew scy rad ni za pro po no -
wa li usu nię cie za pi su usta wy bądź je -
go zmia nę na ta ki, któ ry umoż li wi
po wsta nie za bu do wań w od le gło ści
nie mniej szej niż 500 m od elek trow -
ni wia tro wej. Zgod nie z wie lo ma
opra co wa nia mi na uko wy mi jest to
uśred nio na mi ni mal na od le głość
od lo ka li za cji tur bi ny, gwa ran tu ją ca
speł nia nie norm do ty czą cych ha ła su
w od nie sie niu do za bu do wy miesz ka -
nio wej jed no ro dzin nej i za gro do wej. 

– Zwra ca my się z proś bą o pod ję -
cie w try bie pil nym ini cja ty wy usta -
wo daw czej, po le ga ją cej na wpro wa -
dze niu za pro po no wa nych przez Ra -
dę Gmi ny Roz dra żew zmian
do przed mio to wej usta wy, aby
uchro nić jed nost ki sa mo rzą du te ry -
to rial ne go od za blo ko wa nia moż li -
wo ści roz wo jo wych w za kre sie bu -
dow nic twa miesz ka nio we go, a tym
sa mym od sta gna cji i zu bo że nia spo -
łe czeń stwa, cze go wy ni kiem bę dzie
brak per spek tyw na ob sza rach szcze -
gól nie rol ni czych, któ rych w znacz -
nie prze wa ża ją cej mie rze do ty ka ją ak -
tu al nie obo wią zu ją ce unor mo wa nia
praw ne, za war te w przed mio to wej
usta wie – na pi sa no w ape lu, któ ry
Ra da Gmi ny w Roz dra że wie przy ję ła
jed no gło śnie. (LE NA)

NA DRODZE

Samochód ciężarowy w rowie

Pra ce re wi ta li za cyj ne w Koź mi nie
Wlkp. idą peł ną pa rą. Twa bo wiem
re no wa cja ele wa cji miej sco we go
ma gi stra tu. Przed się wzię cie re ali zu -
je kro to szyń ska fir ma Daf -Mal.

– W tej chwi li je ste śmy na eta pie
czysz cze nia ele wa cji bu dyn ku Urzę -
du Miej skie go. Jed no cze śnie na pra -
wia my wszel kie pęk nię cia i in ne
uszko dze nia – opo wia da Da riusz Fa -
bia now ski, wła ści ciel fir my. Przez ja -
kiś czas pra ce re wi ta li za cyj ne sku tecz -
nie utrud nia ła nie sprzy ja ją ca po go da.
Na szczę ście te raz au ra po wo li się po -
pra wia, a co za tym idzie – pra ce bu -
dow la ne na bie ra ją od po wied nie go

tem pa. Już wkrót ce koź mi nia nie bę -
dą mo gli po dzi wiać efek ty prac re no -
mo wa nej fir my z Kro to szy na. Z pew -
no ścią bu dy nek ma gi stra tu bę dzie
im po no wał swo im no wym wi ze run -
kiem. Wszak wy ko naw ca, czy li fir ma
Daf -Mal, zna ny jest z so lid no ści i pro -
fe sjo na li zmu. – Pra ce zwią za ne z re -
no wa cją Urzę du Miej skie go nie daw -

no się roz po czę ły. Bu dow lań cy roz ło -
ży li rusz to wa nia, jed nak jak do tąd ro -
bo ty utrud nia ła desz czo wa au ra.
Trwa ją pra ce, któ re za koń czą się na -
ło że niem no we go tyn ku. Uszko dze -
nie jed nej z wie ży czek spo wo do wa ło,
że pod ję li śmy de cy zję o re no wa cji bu -
dyn ku – mó wi Ma ciej Brat bor ski,
burmistrz Koźmina Wlkp. (LENA)

KOŹMIN WLKP. 

Budynek urzędu odzyskuje dawny blask
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W śro dę na kon fe ren cji pra so wej
mi ni ster Adam Nie dziel ski po in for -
mo wał o ko lej nym prze dłu że niu ob -
ostrzeń – z ma ły mi wy jąt ka mi. – To
apo geum trze ciej fa li, je śli cho dzi
o licz bę za cho ro wań, mie li śmy
w po przed nich ty go dniach. Te raz ta
fa la prze ta cza się przez szpi ta -
le – oświad czył mi ni ster 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. Po tem prze dłu żo no je do 18
kwiet nia, a w mi nio ną śro dę – o ko lej ny
ty dzień. Są jed nak pew ne wy jąt ki. Od po -
nie dział ku dzie ci wró ci ły do przed szko li
i żłob ków. Po nad to ze zwo lo no na upra -
wia nie spor tu na świe żym po wie -
trzu – mak sy mal nie do 25 osób. Z ko lei
re stryk cje zwią za ne z ho te la mi prze dłu -
żo ne zo sta ły aż do 3 ma ja. 

Przy po mi na my, 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 o 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). Za -

kaz dzia łal no ści ma ją tak że sa lo ny fry zjer -
skie, uro dy i ko sme tycz ne w ca łej Pol sce. 

Cią gle za wie szo na jest dzia łal ność ho -
te li (aż do 3 ma ja), 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

EPIDEMIA



Przed kil ko ma dnia mi przed sta wi -
cie le Mię dzy osie dlo we go Ze spo łu In -
ter wen cyj ne go po now nie spo tka li
się z se na tor Ewą Ma tec ką z Plat for -
my Oby wa tel skiej. Ce lem by ło omó -
wie nie od po wie dzi bur mi strza Fran -
cisz ka Mar szał ka na pi smo par la -
men ta rzyst ki. Oka zu je się bo wiem,
że ob szer ne wy ja śnie nia wło da rza
Kro to szy na nie przy pa dły do gu stu
miesz kań com dzia ła ją cym w MZI. 

Przy po mnij my, iż cho dzi o funk -
cjo no wa nie jed nej z kro to szyń skich
sta cji pa liw oraz przy le ga ją ce go
do niej par kin gu i po bli skie go skła do -
wi ska. Przed sta wi cie le Mię dzy osie -
dlo we go Ze spo łu In ter wen cyj ne go,
re pre zen tu ją ce go osie dla nr 1, 3 i 5,
nie zmien nie do ma ga ją się prze strze -
ga nia prze pi sów pra wa. Jak pod kre -
śla ją, nie wy stę pu ją prze ciw ko tym
in we sty cjom, lecz chcą prze strze ga -
nia pra wa, de cy zji śro do wi sko wych,
po sta no wień o roz biór kach, re spek -
to wa nia wy ro ków są do wych. Nie
cho dzi im o za mknię cie po bli skiej
sta cji pa liw, ale o za prze sta nie jej dzia -
łal no ści w no cy, al bo wiem we dle
usta leń mia ła być czyn na do 22.00,
a tak że o za mknię cie nie le gal ne -
go – jak twier dzą – par kin gu dla po -
jaz dów cię ża ro wych oraz skła do wi ska
mas ziem nych. 

Jak za zna cza ją, na osie dlach są sia -
du ją cych z ty mi in we sty cja mi miesz -
ka ją w więk szo ści oso by star sze i jest
to dla nich na der uciąż li we. Wska zu -
ją rów nież na zwięk szo ną czę sto tli -
wość prze jeż dża nia przez osie dle du -
żych po jaz dów, któ re – ma jąc za ma -
ło miej sca do ma new ro wa nia – wjeż -
dża ją na chod ni ki, przez co za gra ża ją
bez pie czeń stwu prze chod niów. Pa -
no wie z MZI po wo łu ją się na wie le
pism i de cy zji wy da nych przez róż ne
in sty tu cje, któ re ko lej no po twier dza -
ją ich ra cje. Wy ra ża ją ubo le wa nie
nad tym, że mi mo te go tak na praw dę
nic się nie zmie nia. Szu ka ją cią gle no -
wych roz wią zań, dla te go w stycz niu
zwró ci li się z tym pro ble mem rów -
nież do se na tor Ewy Ma tec kiej. 

Wów czas do szło do pierw sze go
spo tka nia re pre zen tan tów trzech
osie dli z par la men ta rzyst ką. Nie dłu -
go po tem E. Ma tec ka skie ro wa ła
do bur mi strza Kro to szy na pi smo
z py ta nia mi o dzia łal ność in we sty cyj -
ną w re jo nie ulic Be nic ka i Fa brycz na.
Od po wiedź wło da rza – mó wiąc
oględ nie – nie przy pa dła do gu stu
człon kom MZI. 

W swo im pi śmie Fran ci szek Mar -
sza łek po in for mo wał, iż spra wa jest

bar dzo zło żo na, a jej za kres obej mu je
kom pe ten cje róż nych or ga -
nów. – W re jo nie ul. Be nic kiej i ul.
Fa brycz nej w Kro to szy nie pro wa dzo -
na jest dzia łal ność w za kre sie sta cji
pa liw, par kin gu dla sa mo cho dów
oso bo wych i do staw czych, znaj du ją
się tam rów nież ha le ma ga zy no we
oraz pro wa dzo ny jest han del ma te -
ria ła mi bu dow la ny mi – ob ja śnia bur -
mistrz Kro to szy na. 

– Już w pierw szych sło wach pi -
sma bur mistrz po mi ja pod sta wo we,
udo ku men to wa ne fak ty, do ty czą ce
nie le gal nych dzia łal no ści na in we sty -
cjach to le ro wa nych mię dzy in ny mi
przez nie go – stwier dza ją przed sta -
wi cie le MZI. – Par king jest nie ode -
bra ny przez Po wia to wy In spek to rat
Nad zo ru Bu dow la ne go w Kro to szy -
nie ja ko wy bu do wa ny nie zgod nie
z de cy zja mi śro do wi sko wy mi, nie -
zgod nie z prze pi sa mi pra wa. Pro wa -
dzi nie le gal ną dzia łal ność go spo dar -
czą – ja ko ba za sa mo cho do wa dla
cięż kie go sprzę tu, dla TIR -ów z ca łej
Pol ski. W sto sun ku do nie le gal nie
użyt ko wa nych hal ma ga zy no wych
wy da ne są de cy zje uchy la ją ce po zwo -
le nie na bu do wę. Sta cja pa liw
na dzień dzi siej szy jest sa mo wo lą bu -
dow la ną, co wy ka zał PINB w Kro to -
szy nie w po sta no wie niu z 16 czerw -
ca 2020. Nie le gal ne skła do wi sko od -
pa dów zo sta ło za mknię te de cy zją

Wo je wódz kie go In spek to ra tu
Ochro ny Śro do wi ska z 11 grud -
nia 2020 – wy li cza ją miesz kań cy
dzia ła ją cy w MZI.

– Za rzu ty gru py miesz kań ców
Kro to szy na, któ ra zwró ci ła się
do Pa ni, do ty czą wszyst kich tych
płasz czyzn w róż nych aspek tach (m.
in. ha łas, za nie czysz cze nie po wie -
trza, pro wa dze nie dzia łal no ści bez
wy ma ga nych de cy zji, w tym sa mo -
wo la bu dow la na, nie zgod ność pro -
wa dze nia dzia łal no ści z po sia da ny -
mi de cy zja mi), a do dat ko wo skła do -
wa nia od pa dów w po sta ci mas ziem -
nych – pi sze da lej wło darz Kro to -
szy na, po czym bar dzo szcze gó ło wo
przed sta wia każ dy aspekt spra wy
pod ką tem za kre su kom pe ten cji po -
szcze gól nych or ga nów i eta pów po -
stę po wa nia.

Ze wzglę du na ob szer ność opi su
ko lej nych wąt ków przy wo łu je my tyl -
ko pod su mo wa nie ca łej wy po wie -
dzi. – Jak kol wiek zro zu mieć na le ży
miesz kań ców, iż te go ty pu in we sty -
cje, jak roz pa try wa ne w ni niej szej
spra wie, sta no wią źró dło róż no ra -
kich kon flik tów są siedz kich i w sy tu -
acji do pusz cza nia się przez pro wa -
dzą ce go in we sty cje na ru szeń pra wa
po wo do wać mo gą uciąż li wo ści, to
jed nak za uwa żyć na le ży, że nie moż -
na żą dać od or ga nów ad mi ni stra cji
za ję cia się wszyst ki mi spra wa mi

zwią za ny mi z do tych cza so wą dzia łal -
no ścią in we sto ra, trak tu jąc z gó ry, iż
do ko ny wa na jest ona w ca łej roz cią -
gło ści nie zgod nie z prze pi sa mi pra wa
i żą da jąc jej za prze sta nia. Jed no cze -
śnie wska zać na le ży, iż wszyst kie
zgło sze nia do ko ny wa ne przez miesz -
kań ców (skar gi, wnio ski i pe ty cje) są
za każ dym ra zem do kład nie ana li zo -
wa ne za rów no przez bur mi strza
Kro to szy na, jak i Ra dę Miej ską
w Kro to szy nie, wsku tek te go po dej -
mo wa ne są czyn no ści bę dą ce w za -
kre sie kom pe ten cji po szcze gól nych
or ga nów. Po mi mo udzie la nia szcze -
gó ło wych od po wie dzi na każ de
z nich rze czo na gru pa miesz kań ców
po wta rza te sa me za rzu ty, po wie la jąc
przy tym nie upraw nio ne wnio ski
i wła sne in ter pre ta cje pism – czy ta -
my w od po wie dzi bur mi strza Mar -
szał ka.

Od no sząc się do pi sma wło da rza
Kro to szy na, przed sta wi cie le MZI
oznaj mia ją, iż oma wia ne in we sty cje
nie sta no wią żad ne go źró dła kon flik -
tu po mię dzy miesz kań ca mi a in we -
sto rem, a pro blem nie do ty czy „rze -
czo nej gru py miesz kań ców”, lecz ce -
lo we go na ru sza nia prze pi sów pra wa
i prób le ga li za cji sa mo wo li bu dow la -
nych. – Wnio ski i żą da nia praw ne
miesz kań ców pod no szo ne przez
MZI uza sad nio ne są de cy zja mi i po -
sta no wie nia mi praw ny mi bur mi -

strza, sta ro sty, PINB, WIOŚ, orze cze -
nia mi są dów ad mi ni stra cyj nych czy
de cy zja mi rad nych, któ rzy na przy -
kład w kwiet niu 2019 zo bo wią za li
bur mi strza do wy stą pie nia do or ga -
nów ści ga nia – ar gu men tu ją pa no wie
z MZI. – For so wa na i cią gle po wta -
rza na te za o zło żo nym cha rak te rze
spra wy nie mo że sta no wić uspra wie -
dli wie nia dla nie uza sad nio nej bier nej
po sta wy bur mi strza. Kry ty ko wa nie
miesz kań ców za kie ro wa nie skarg,
wnio sków, pe ty cji w spra wie sa mo -
wo li bu dow la nych i nie le gal nych
dzia łal no ści nie jest upraw nio ne i sta -
no wi na ru sze nie praw oby wa tel -
skich, za gwa ran to wa nych w Kon sty -
tu cji. Brak de kla ra cji or ga nu sa mo -
rzą do we go o go to wo ści szcze gól ne go
za in te re so wa nia się udo ku men to wa -
ną prze wle kło ścią na ru sza nia pra wa
przez in we sto ra i urzę dy po zwa la za -
sad nie przy pusz czać, że do tych cza so -
we po stę po wa nie bur mi strza w to le -
ro wa niu opi sa ne go bez pra wia nie
ule gnie zmia nie. Stąd wska za ne by ło -
by mo cą au to ry te tu se na tor skie go
uświa do mie nie bur mi strzo wi, iż
w ob li czu za gro że nia zdro wia, a na -
wet ży cia miesz kań ców, w ob li czu
de wa sta cji śro do wi ska i de gra da cji
wa run ków eg zy sten cji dla miesz kań -
ców, ogra ni cze nie swo jej ro li do re je -
stro wa nia na ru szeń pra wa, ak cep to -
wa nia nie le gal nych dzia łal no ści in -
we sto ra i prze ka zy wa nia pism jest da -
le ko nie wy star cza ją ce – pod kre śla ją
re pre zen tan ci trzech kro to szyń skich
osie dli.

Pod czas nie daw ne go spo tka nia
przed sta wi cie le MZI wraz z se na tor
Ma tec ką prze ana li zo wa li skie ro wa ną
do niej od po wiedź bur mi strza. Kro -
to szy nia nie wy ra zi li też swo je ocze ki -
wa nia co do uzy ska nia od po wie dzi
na py ta nia skie ro wa ne do róż nych in -
sty tu cji. Wal czą cy nie ustan nie
o – jak sa mi mó wią – spra wie dli wość
pa no wie chcą otrzy mać in for ma cje
od Pro ku ra tu ry Re jo no wej w Ple sze -
wie, Głów ne go In spek to ra tu Ochro -
ny Śro do wi ska w War sza wie, Wo je -
wódz kie go In spek to ra tu Ochro ny
Śro do wi ska w Po zna niu oraz Po wia -
to we go In spek to ra tu Nad zo ru Bu -
dow la ne go w Kro to szy nie i Wo je -
wódz kie go In spek to ra tu Nad zo ru
Bu dow la ne go w Po zna niu. 

Par la men ta rzyst ka za pew ni ła
miesz kań ców Kro to szy na, iż we
współ pra cy z praw ni ka mi przy go tu je
od po wied nie pi sma, ma ją ce na ce lu
uzy ska nie od po wie dzi na nur tu ją ce
py ta nia. 

(AN KA / LE NA)
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KROTOSZYN

Nieustannie szukają sprawiedliwości
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W so bo tę, 24 kwiet nia, o godz. 9.00
roz pocz nie się sprzą ta nie la su miej -
skie go. Do ak cji mo gą przy łą czyć się
wszy scy chęt ni miesz kań cy. 

Nie jed no krot nie na ła mach na szej ga -
ze ty pi sa li śmy o pro ble mie za śmie ca nia
róż nych miejsc. Na ko lej ne do nie sie nia
w tej spra wie za re ago wa li kro to szyń scy ki -
bi ce Le cha Po znań, or ga ni zu jąc wspól ne
sprzą ta nie. Ak cja pro wa dzo na bę dzie we
współ pra cy ze Sta ro stwem Po wia to wym
w Kro to szy nie. 

Ki bi ce za chę ca ją lo kal ne śro do wi ska
pa trio tycz ne oraz klu by spor to we
do przy łą cze nia się do tej waż nej ini cja ty -
wy. Udział w zbie ra niu śmie ci za de kla ro -
wa ło wie le osób pry wat nych, jak rów nież
dru ży ny har cer skie i mło dzież zwią za na
ze Sto wa rzy sze niem „Two ja Al ter na ty -
wa”. Do ak cji przy łą czą się tak że pra cow -
ni cy sta ro stwa, któ re mu ten ob szar le śny

pod le ga. Du ży wkład w przy go to wa nie
przed się wzię cia wnie śli kro to szyń scy har -
ce rze z huf ca ZHP, któ rzy zro bi li zwiad
te re no wy, a po nad to wy ko nu ją map ki
z za zna czo ny mi sku pi ska mi śmie ci.

Chęt ne oso by pro szo ne są o ze bra nie
się w so bo tę o godz. 9.00 w le sie po pra wej
stro nie szo sy (w kie run ku Cha chal ni),
w miej scu, w któ rym kie dyś był grzy -
bek – na wy so ko ści skrę tu w le wo

do strzel ni cy. By za cho wać wszel kie nor -
my sa ni tar ne, uczest ni cy ak cji zo sta ną po -
dzie le ni na gru py, któ re wy ru szą w wy -
zna czo ny te ren. Wszy scy zo bo wią za ni są
do po sia da nia ma se czek oraz rę ka wi czek
ochron nych. Or ga ni za to rzy za pew nia ją
wor ki na śmie ci i za bez pie cze nie ze bra -
nych od pa dów. Za chę ca my do udzia łu
w ak cji. 

(LE NA)

EKOLOGIA 

Kibice Lecha zapraszają do sprzątania!

9 kwiet nia od by ła się zdal na kon fe -
ren cja sa mo rzą dow ców z po wia tu
kro to szyń skie go. Bur mistrz Fran ci -
szek Mar sza łek przed sta wił po zo sta -
łym wło da rzom pro po zy cję współ -
pra cy w za kre sie roz wo ju pu blicz ne -
go trans por tu zbio ro we go oraz in fra -
struk tu ry trans por to wej. 

Na za pro sze nie bur mi strza Kro to szy -
na w kon fe ren cji udział wzię li sta ro sta
Sta ni sław Szczot ka, wło da rze Zdun, Ko -
by li na, Koź mi na Wlkp., Sul mie rzyc
i Roz dra że wa, wi ce pre zes Miej skie go Za -
kła du Ko mu ni ka cji – Mał go rza ta Ka lak,
dy rek tor De par ta men tu In ży nie rii Miej -
skiej oraz rad na Sej mi ku Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go – Jo an na Król Trąb ka,
na czel nik Wy dzia łu In we sty cji i Roz wo -
ju – An drzej Ka ik. 

F. Mar sza łek za pro po no wał sa mo rzą -
dow com współ pra cę w za kre sie roz wo ju

pu blicz ne go trans por tu zbio ro we go oraz
in fra struk tu ry trans por to wej ze szcze gól -
nym na ci skiem na za kup ni sko - lub ze ro -
emi syj nych au to bu sów i bu do wę ście żek
ro we ro wych bądź in nej in fra struk tu -
ry – w za leż no ści od po trzeb da nej gmi ny.

Pierw szym ele men tem współ pra cy
bę dzie opra co wa nie pla nu trans por to we -

go (pla nu zrów no wa żo nej mo bil no ści)
dla wszyst kich gmin po wia tu kro to szyń -
skie go, któ re wy ra żą chęć przy łą cze nia się
do pro jek tu. Pro po zy cja spo tka ła się
z apro ba tą sa mo rzą dow ców. W naj bliż -
szym cza sie ma zo stać pod pi sa ny list in -
ten cyj ny w tej spra wie.

OPRAC. (AN KA)

W tym ty go dniu w ha li spor to wo -wi -
do wi sko wej przy ul. Olim pij skiej
w Kro to szy nie uru cho mio ny zo stał
pi lo ta żo wy punkt szcze pień ma so -
wych. Ta ką de cy zję przed kil ko ma
dnia mi pod ję li wo je wo da wiel ko pol -
ski Mi chał Zie liń ski oraz dy rek tor
wo je wódz kie go od dzia łu NFZ w Po -
zna niu – Agniesz ka Pach ciarz. 

Jak po in for mo wał Wiel ko pol ski
Urząd Wo je wódz ki w Po zna niu,
w kro to szyń skiej ha li dzien nie moż na
za szcze pić 520 osób. Ob słu gą punk -
tu zaj mu ją się ze spo ły szcze pien ne ze
Szpi ta la Po wia to we go w Kro to szy nie.
Re ko men do wa ną lo ka li za cję punk tu
przed sta wił wo je wo dzie sta ro sta Sta -
ni sław Szczot ka przy współ pra cy
z bur mi strzem Kro to szy na Fran cisz -
kiem Mar szał kiem.

W ko mu ni ka cje WUW czy ta my,
że – jak wy ni ka z ana liz NFZ – po -

wiat kro to szyń ski, przy wy ko rzy sta -
niu wszyst kich do stęp nych punk tów
szcze pień, po trze bu je po wy żej 25 ty -
go dni na za szcze pie nie ca łej po pu la cji
miesz kań ców. Jest to naj niż szy
wskaź nik w Wiel ko pol sce. 

Pi lo ta żo wy punkt w Kro to szy nie
sta no wi uzu peł nie nie ist nie ją cych już
po pu la cyj nych punk tów szcze pień.
W Wiel ko pol sce jest ich 518.

– Dzię ku ję sa mo rzą do wi Kro to -
szy na oraz wszyst kim sa mo rzą dow -
com z Wiel ko pol ski za współ pra cę
w re ali za cji Na ro do we go Pro gra mu
Szcze pień. Po wsta nie ko lej nych
punk tów zde cy do wa nie przy spie szy
wal kę z pan de mią. Je że li tyl ko do sta -
wy szcze pio nek do Pol ski od bę dą się
zgod nie z pla nem, bę dzie my go to wi
za szcze pić każ de go chęt ne go Wiel ko -
po la ni na – oznaj mił wo je wo da Mi -
chał Zie liń ski.

(AN KA)

POWIAT

Chcą postawić na rozwój transportu

KROTOSZYN

Pilotażowy punkt
szczepień w hali
sportowo-widowiskowej

Z uwa gi na współ pra cę part ner ską
Kro to szy na z Oki no shi mą z na szym
ma gi stra tem skon tak to wa ła się gru -
pa stu den tów Uni wer sy te tu Ja giel -
loń skie go w Kra ko wie z kie run ku
stu dia azja tyc kie. Przy go to wu ją oni
bo wiem pro jekt w ra mach za jęć Ja -
pa ne se Bu si ness Ethics & Cul tu re. 

Na proś bę stu den tów 15 kwiet nia
do szło do ich spo tka nia w try bie zdal nym
z bur mi strzem Fran cisz kiem Mar szał -
kiem, Da riu szem Ro zu mem – pre ze sem
Pol skie go Związ ku Su mo – i Ma rio lą Ko -
czo row ską – na czel nik Wy dzia łu Pro mo -
cji i Współ pra cy w Urzę dzie Miej skim
w Kro to szy nie. 

W trak cie pół to ra go dzin nej roz mo -
wy za in te re so wa ni wy słu cha li in for ma cji
i spo strze żeń do ty czą cych współ pra cy

mię dzy na szym mia stem a Oki no shi mą
oraz ko rzy ści z niej wy ni ka ją cych. Stu den -
ci kra kow skiej uczel ni za de kla ro wa li m.
in. chęć od wie dze nia na sze go mia sta, jak
rów nież spo tka nia z przed sta wi cie la mi
Oki no shi my.

OPRAC. (AN KA)

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Zdalne spotkanie ze studentami
krakowskiej uczelni
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Po ża ry traw, ga łę zi i in nych po zo sta -
ło ści ro ślin nych to w więk szo ści przy -
pad ków umyśl ne dzia ła nie czło wie -
ka. Nie ste ty, wśród wie lu lu dzi na dal
pa nu je prze ko na nie, że wy pa la nie
su chej tra wy użyź ni w spo sób na tu -
ral ny gle bę. Nic bar dziej myl ne -
go – mó wią stra ża cy.

W rze czy wi sto ści bo wiem wy pa la nie
traw nie ko rzyst nie wpły wa na śro do wi sko
na tu ral ne, pro wa dząc do wy ja ło wie nia
zie mi, za ha mo wa nia na tu ral ne go roz kła -
du resz tek ro ślin nych. Jest rów nież przy -
czy ną wie lu po ża rów, któ re pod wpły -
wem nie ko rzyst nych wa run ków at mos fe -
rycz nych (np. gwał tow nych po dmu chów

wia tru) wy my ka ją się spod kon tro li
i prze no szą się na po bli skie la sy czy za bu -
do wa nia. Nie jed no krot nie w ta kich po ża -
rach lu dzie tra cą do by tek ca łe go ży cia,
a zda rza ją się rów nież wy pad ki śmier tel -
ne. We dług sta ty styk rocz nie w te go ro -
dza ju zda rze niach śmierć po no si kil ka na -
ście osób.

Wszyst kie in for ma cje do ty czą ce za -
gro żeń i skut ków czę sto wy my ka ją cych
się spod kon tro li po ża rów traw moż na
zna leźć na stro nie in ter ne to wej kam pa nii
edu ka cyj nej „STOP PO ŻA ROM TRAW”
(www. stop po za rom traw. pl) oraz na pro -
fi lu fa ce bo oko wym www.fa ce bo -
ok.com/stop po za rom traw/. 

Od po cząt ku ro ku na te re nie po wia -

tu kro to szyń skie go stra ża cy in ter we nio -
wa li osiem ra zy w związ ku z po ża ra mi
traw, ga łę zi i in nych po zo sta ło ści ro ślin -
nych. Dwa te go ty pu zda rze nia od no to -
wa no 13 kwiet nia. Te go dnia naj pierw
w Ła giew ni kach (gmi na Ko by lin) do szło
do po ża ru su chej tra wy w przy droż nym
ro wie. Na miej sce skie ro wa no je den za -
stęp z jed nost ki OSP Za le sie Wiel kie. Na -
tych mia sto we pod ję cie dzia łań ga śni -
czych ogra ni czy ło roz prze strze nia nie się
po ża ru do po wierzch ni 50  m2. Dru gie
zda rze nie mia ło miej sce przy uli cy Ko by -
liń skiej w Zdu nach, gdzie na po bo czu
dro gi pa li ły się ga łę zie i krze wy. Na szczę -
ście stra ża cy z OSP Zdu ny szyb ko upo ra li
się z za gro że niem. OPRAC. (AN KA)

BEZPIECZEŃSTWO

STOP pożarom traw!
ROZDRAŻEW

Działania na rzecz
poprawy jakości powietrza

Pod czas se sji Ra dy Gmi ny Roz dra -
żew, któ ra od by ła się 31 mar ca, po -
now nie przy ję ty zo stał re gu la min
udzie la nia do ta cji ce lo wych z bu dże -
tu gmi ny na po kry cie kosz tów zmia -
ny sys te mów grzew czych na pro eko -
lo gicz ne. 

W związ ku z upły wem obo wią zy wa -
nia do tych cza so wej re gu la cji przy ję ta
uchwa ła umoż li wi kon ty nu ację pro gra -
mu wspar cia miesz kań ców w dzia ła niach
słu żą cych ochro nie śro do wi ska. – Re ali -
za cja ni niej szej uchwa ły jest jed nym
z waż niej szych dzia łań gmi ny na rzecz
po pra wy ja ko ści po wie trza, w tym ogra ni -
cze nie emi sji py łu za wie szo ne go PM10
oraz ben zo (a) pi re nu z in dy wi du al nych
sys te mów grzew czych na te re nie gmi ny
Roz dra żew. Sta no wić ona bę dzie rów nież
na rzę dzie wspie ra ją ce miesz kań ców gmi -
ny w re ali za cji obo wiąz ków wy ni ka ją cych
z uchwa ły Sej mi ku Wo je wódz twa Wiel -
ko pol skie go nr XXXIX/941/17 z dnia 18

grud nia 2017 ro ku w spra wie wpro wa -
dze nia na ob sza rze gmin ogra ni czeń i za -
ka zów w za kre sie eks plo ata cji in sta la cji,
w któ rych na stę pu je spa la nie pa liw.
Uchwa ła po zwo li na kon ty nu ację pro gra -
mu wspar cia miesz kań ców, cie szą ce go się
co raz więk szym za in te re so wa niem – czy -
ta my w uza sad nie niu uchwa ły. 

Ra da utrzy ma ła do tych cza so wy tryb
wnio sko wa nia, za sa dy udzie la nia i roz li -
cza nia do ta cji na po kry cie kosz tów wy -
mia ny w bu dyn kach miesz kal nych sta -
rych źró deł cie pła na eko lo gicz ne sys te my
grzew cze. Utrzy ma no rów nież kwo ty
wspar cia fi nan so we go dla miesz kań ców
w wy so ko ściach 3000 i 3500 zło tych,
w za leż no ści od ro dza ju źró dła cie pła.
Niż sza do ta cja bę dzie przy dzie la -
na w przy pad ku wy mia ny sys te mu grzew -
cze go na ko cioł na eko gro szek, a wyż sza
w przy pad ku wy mia ny na źró dło cie pła
za si la ne pa li wem ole jo wym, ener gią elek -
trycz ną, ga zem, pel le tem, bio ma są bądź
pom pą cie pła. (LE NA)

Pan de mia spra wi ła, że wie lu lu dzi
mu sia ło przejść na zdal ny tryb pra cy.
Mi mo wszyst ko są oso by, któ re ca ły
czas utrzy mu ją bez po śred ni kon takt
z klien ta mi. Ta ki ro dzaj pra cy wy ma -
ga od po wied nie go stro ju, o któ ry za -
dbać mo że Pral nia La gu na. 

Od po wied ni strój w pra cy ma bar dzo
du że zna cze nie. Wpły wa on nie tyl ko
na nasz pro fe sjo nal ny wi ze ru nek, ale i na wi -
ze ru nek fir my, któ rą re pre zen tu je my. W za -
leż no ści od sta no wi ska i miej sca pra cy, strój
mo że być mniej lub bar dziej ele ganc ki.
Do uni wer sal nych za sad dress co de'u biz ne -
so we go za li cza my pro sto tę, mi ni ma lizm,
schlud ność, do bór stro ju do fi gu ry oraz do -
pa so wa nie go do oka zji i zaj mo wa ne go sta no -
wi ska. Biz ne so wy dress co de dzie li się na for -
mal ny, pół for mal ny i nie for mal ny. 

Na biz ne so wy strój skła da ją się ko szu -
le, gar ni tu ry, gar son ki, su kien ki i bluz ki wy -
ko na ne z de li kat nych tka nin. Wie le z tych

ele men tów gar de ro by spra wia trud ność, je -
śli cho dzi o pra nie czy pra so wa nie w wa -
run kach do mo wych. Oso by, któ re nie lu bią
te go ro bić bądź bo ją się, że znisz czą ubra -
nia, mo gą od dać je w rę ce za ło gi Pral ni La -
gu na. Bę dą mieć wów czas pew ność, że tka -
ni ny zo sta ną wy pra ne od po wied nio i to bez
uży cia środ ków che micz nych. W La gu nie
bo wiem pie rze się wy łącz nie za po mo cą
wo dy i cał ko wi cie bio de gra do wal nych, eko -
lo gicz nych środ ków. Zde cy do wa nie le piej
bę dą też wy glą da ły pro fe sjo nal nie wy pra so -
wa ne ko szu le niż ta kie, któ re bę dą mia ły
wi docz ne za gnie ce nia. Ma to wiel ki wpływ
na to, jak od bie ra nas nasz klient. 

Waż nym ele men tem gar de ro by,
zwłasz cza tej prze zna czo nej do pra cy, są bu -
ty. Za sa dy do bie ra nia stro ju biz ne so we go
na ka zu ją za kła da nie za kry tych bu tów za -
rów no u pań, jak i u pa nów. Pral nia La gu -
na przy cho dzi z po mo cą rów nież w tej kwe -
stii, ofe ru jąc kom plek so wą usłu gę czysz cze -
nia i re no wa cji obu wia. (LE NA)

PRALNIA LAGUNA

Wyglądaj nienagannie w pracy

Straż po żar na przy po mi na, że oso by, któ re po mi mo za ka zu zde cy du ją się na wy pa la nie, 
mu szą li czyć się z kon se kwen cja mi. 
O tym, że po stę po wa nie ta kie jest nie do zwo lo ne, mó wi m. in. usta wa z dnia 16 kwiet nia 2004 r. o ochro nie przy ro dy (Dz. U.

z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.), art. 124. – „Za bra nia się wy pa la nia łąk, pa stwisk, nie użyt ków, ro wów, pa sów przy droż nych, szla -
ków ko le jo wych oraz trzci no wisk i szu wa rów”; art. 131 pkt. 12 – „Kto (...) wy pa la łą ki, pa stwi ska, nie użyt ki, ro wy, pa sy przy droż -
ne, szla ki ko le jo we, trzci no wi ska lub szu wa ry... – pod le ga ka rze aresz tu al bo grzyw ny”.

Art. 30 ust. 3 usta wy z dnia 28 wrze śnia 1991 r. o la sach (Dz. U. z 2017 r. nr 12, poz. 59 z późn. zm.): „w la sach oraz na te re -
nach śród le śnych, jak rów nież w od le gło ści do 100 m od gra ni cy la su, za bra nia się dzia łań i czyn no ści mo gą cych wy wo łać nie bez -
pie czeń stwo, a w szcze gól no ści: roz nie ce nia ognia po za miej sca mi wy zna czo ny mi do te go ce lu przez wła ści cie la la su lub nad le śni -
cze go, ko rzy sta nia z otwar te go pło mie nia, wy pa la nia wierzch niej war stwy gle by i po zo sta ło ści ro ślin nych”.

Za wy kro cze nia te go ty pu gro żą su ro we sank cje: Art. 82 usta wy z dnia 20 ma ja 1971 r. Ko dek su wy kro czeń (Dz. U. z 2018
r., poz. 618 z późn. zm.) – ka ra aresz tu, na ga ny lub grzyw ny, któ rej wy so kość w myśl art. 24, § 1 mo że wy no sić od 20 do 5000 zł.
Art. 163. § 1 usta wy z dnia 6 czerw ca 1997 r. Ko deks kar ny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 z późn. zm.) sta no wi: „Kto spro wa dza
zda rze nie, któ re za gra ża ży ciu lub zdro wiu wie lu osób al bo mie niu w wiel kich roz mia rach, ma ją ce po stać po ża ru, pod le ga ka rze
po zba wie nia wol no ści od ro ku do lat 10”.
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16 kwiet nia od by ła się kon fe ren cja
on li ne po świę co na pro mo cji no we go
por ta lu. Stwo rzo no go w ce lu wspie -
ra nia re stau ra to rów z gmi ny Kro to -
szyn. 

W zdal nym spo tka niu uczest ni -
czy li bur mistrz Fran ci szek Mar sza -
łek, na czel nik Wy dzia łu Pro mo cji
i Współ pra cy – Ma rio la Ko czo row -
ska, po seł An drzej Grzyb, wi ce mar -
sza łek wo je wódz twa wiel ko pol skie -
go – Krzysz tof Gra bow ski, przed sta -
wi ciel re gio nal ny Izby Go spo dar czej
Ga stro no mii Pol skiej – Krzysz tof
Hel ler. Ce lem kon fe ren cji by ła pre -
zen ta cja por ta lu kro to szyn na wy nos.
pl. 

– Wie my, ja ka jest sy tu acja dzi -
siaj, je śli cho dzi o pol ską ga stro no mię.
Wszyst kim nam jest trud no, ale ta
bran ża naj bar dziej od czu wa skut ki
pan de mii. Dla te go też sa mo rzą dy
pol skie na wie le spo so bów sta ra ją się
po ma gać przed się bior com, a szcze -
gól nie pod mio tom zwią za nym z ga -
stro no mią – po wie dział F. Mar sza łek,
ape lu jąc o ko rzy sta nie z por ta lu. 

No wy por tal ma sku piać wszyst -
kie punk ty ga stro no micz ne z na sze go
mia sta. Bę dzie swe go ro dza ju ła two
do stęp ną ba zą, w któ rej miesz kań cy
bę dą mo gli zna leźć re stau ra cje, ich
me nu, kon takt, a tak że za mó wić je -
dze nie. Co waż ne, por tal nie bę dzie
po bie rał od przed się bior ców żad nych
opłat. 

– Od mo men tu, kie dy po ja wi ły
się ob ostrze nia wo bec firm, w szcze -

gól no ści firm usłu go wych, z ta kich
branż jak ga stro no mia, ho te lar stwo,
tu ry sty ka, jak rów nież firm zaj mu ją -
cych się m. in. wy da rze nia mi, tar ga -
mi, even ta mi, spo ty ka my się z ty mi
przed się bior ca mi. Chce my bo wiem
znać ich opi nie, jak te po szcze gól ne
in stru men ty mo gą po móc bądź
względ nie prze szka dzać. Mó wię
o po mo cy w ro zu mie niu np. ko lej -
nych tarcz fi nan so wych. W trak cie
tych spo tkań Krzysz tof Hel ler z Izby
Go spo dar czej Ga stro no mii Pol skiej
po wie dział, że izba ofe ru je ta ką plat -
for mę, któ ra mo gła by być wy ko rzy -
sty wa na do sprze da ży na wy nos, jed -
nak po trze ba part ne rów. Za in te re so -
wa łem się tym, po nie waż stwier dzi -
łem, że sa mo rzą dy mo gą być zna ko -
mi tym part ne rem w roz po wszech -
nie niu tej idei. Tym bar dziej, że do -
sko na le wie my, iż ist nie ją ta kie por ta -
le, któ re ofe ru ją te go ty pu usłu gi, ale
po bie ra ją za to so wi te wy na gro dze -
nie – tłu ma czył po seł Grzyb, wska zu -

jąc, że plat for ma bę dzie mo gła funk -
cjo no wać rów nież wte dy, kie dy ga -
stro no mia bę dzie już dzia łać nor mal -
nie. Po zy tyw ną opi nią na te mat pro -
jek tu „Kro to szyn na wy nos” po dzie lił
się rów nież wi ce mar sza łek wo je -
wódz twa wiel ko pol skie go. 

– Je śli cho dzi o tę ini cja ty wę Izby
Go spo dar czej Ga stro no mii Pol skiej,
to – rze czy wi ście – sy tu acja jest ta ka,
że wy szli śmy na prze ciw ocze ki wa -
niom re stau ra to rów. Stwier dzi li śmy,
że tyl ko przy współ udzia le lo kal nych
sa mo rzą dów uda się stwo rzyć por ta -
le, któ re bę dą dar mo we dla użyt kow -
ni ka i dla re stau ra to ra. Chcie li śmy,
aby roz wią za nia, któ re za pro po nu je -
my, by ły jak naj bar dziej przy ja zne
i po zwa la ły na peł ną funk cjo nal ność
przy za ma wia niu je dze nia na wy nos,
że by by ło to jak naj prost sze dla użyt -
kow ni ka, a za ra zem pro ste w ob słu -
dze dla re stau ra to ra – oznaj mił z ko -
lei K. Hel ler. 

(LE NA)

GASTRONOMIA

Krotoszyn na wynos!

GMINA KOBYLIN

Będą nowe boiska?

HUFIEC PRACY 15-2

Plastyczno-fotograficzny
konkurs papieski

Gmi na Ko by lin zło ży ła wnio sek w ra -
mach pro jek tu „Spor to wa Pol -
ska – Pro gram Roz wo ju Lo kal nej In -
fra struk tu ry Spor to wej”. Dzię ki te mu
w Smo li cach i Za le siu Ma łym bę dą
mo gły po wstać obiek ty spor to we. 

Czę ścią pro gra mu są za da nia ma ją ce
po pra wić stan przy szkol nej in fra struk tu -
ry spor to wej, słu żą cej re ali za cji za jęć wy -
cho wa nia fi zycz ne go, któ ra jed no cze śnie
prze zna czo na jest do ak tyw ne go spę dza -
nia cza su przez lo kal ną spo łecz ność
oraz – w mia rę moż li wo ści – do współ za -
wod nic twa spor to we go. 

Bio rąc pod uwa gę po trze by szkół,

gmi na Ko by lin zło ży ła wnio sek o do fi -
nan so wa nie bu do wy dwóch ogól no do -
stęp nych bo isk wie lo funk cyj nych
przy szko łach pod sta wo wych w Smo li -
cach i Za le siu Ma łym. Za pro jek to wa no
bo iska o na wierzch ni po li ure ta no wej,
umoż li wia ją ce grę w stre et ball, siat ków kę
i in ne. Obiek ty ma ją być oświe tlo ne lam -
pa mi hy bry do wy mi, aby nie ge ne ro wać
do dat ko wych kosz tów. Zo sta ną też za -
mon to wa ne sto ja ki dla ro we rów. 

Cał ko wi ty koszt tych za dań to po -
nad 650 ty się cy zło tych. Z pro gra mu ko by -
liń ski sa mo rząd mo że po zy skać do fi nan so -
wa nie w wy so ko ści po ło wy tej kwo ty. 

OPRAC. (LE NA)

W Huf cu Pra cy 15-2 w Kro to szy nie
zor ga ni zo wa no etap lo kal ny XXI Pa -
pie skie go Kon kur su pt. „Jan Pa -
weł II nio są cy mło dzie ży do brą no wi -
nę. Jesz cze bę dzie pięk nie, mi mo
wszyst ko. Tyl ko za łóż wy god ne bu ty,
bo masz do przej ścia ca łe ży cie”. 

Ry wa li za cja to czy ła się wdwóch ka te go -
riach. W pla stycz nej na le ża ło wy ko nać pra -
cę do wol ną tech ni ką w for ma cie A3, a w fo -
to gra ficz nej uczest ni cy mie li do zro bie nia
zdję cie, ko lo ro we lub czar no -bia łe – wszyst -
ko oczy wi ście zgod ne z te ma ty ką kon kur su.

W ka te go rii pla stycz nej naj wy żej
oce nio na zo sta ła pra ca San dry Ma lesz -
ki – uczen ni cy II kla sy Bran żo wej Szko -
ły I stop nia w Ko by li nie. Spo śród na de -
sła nych fo to gra fii ko mi sji kon kur so wej
naj bar dziej do gu stu przy pa dła ta, któ rą

wy ko nał Pa tryk Baj ka z III kla sy Ze spo łu
Szkół Po nad pod sta wo wych w Zdu nach.
Zwy cię skie dzie ła „po wal czą” w wo je -
wódz kim eta pie kon kur su.

Po nad to wy róż nio no pra cę pla stycz -
ną Zu zan ny Rze tel nej z I kla sy Bran żo wej
Szko ły w Ko by li nie.

(AN KA)
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34-lat ka jest sa mot ną mat ką i zma -
ga się ze śmier tel nym no wo two rem.
Je dy ną szan są dla niej jest nie re fun -
do wa ne w Pol sce le cze nie, któ re go
koszt to oko ło 1,5 mi lio na zło tych.

Mar ta od paź dzier ni ka ży je w cią -
głym stra chu. Wła śnie wte dy usły sza ła

okrut ną dia gno zę – chło niak zło śli -
wy. 34-lat ka po pierw szym szo ku po sta -
no wi ła za wszel ką ce nę wal czyć o swo je
ży cie. Cho ro ba nie ste ty nie od pusz cza,
a na do da tek ko bie ta stra ci ła pra cę, przez
co jest jej jesz cze trud niej kon ty nu ować
le cze nie, któ re wią że się z du ży mi kosz ta -
mi. Mar ta ma w so bie ogrom ną si łę

do wal ki. Jest nią jej sied mio let ni sy nek,
któ re go wy cho wu je sa ma. 

Po cząt ki cho ro by da wa ły du żą na -
dzie ję, że ko bie ta szyb ko wy gra nie rów ną
wal kę. Dziel nie zno si ła che mio te ra pię.
Nie ste ty, ja kiś czas te mu oka za ło się, że
do tych cza so wa che mia nie dzia ła tak, jak
po win na. Do dat ko wo po ja wi ło się no we
ogni sko za pal ne. W związ ku z tym ro ko -
wa nia sta ły się bar dzo nie po myśl ne.

No wo twór oka zał się być sil niej szy
od wszyst kich re fun do wa nych, sto so wa -
nych do tych czas u ko bie ty me tod le cze -
nia, a ich pu la się wy czer pa ła. Le ka rze za -
ofe ro wa li Mar cie te ra pię Car -T Cell – te -
ra pię ostat niej szan sy. Nie ste ty, nie jest
ona re fun do wa na w na szym kra ju, a jej
koszt jest ogrom ny. Ży cie ko bie ty zo sta ło
wy ce nio ne na oko ło 1,5 mi lio na zło tych. 

Mar cie moż na po móc, do ko nu jąc
wpłat przez Fun da cję sie po ma ga. pl.
Na chwi lę obec ną kon to zbiór ki zo sta ło
za si lo ne w oko ło 35 pro cen tach. Do cał -
ko wi tej kwo ty bra ku je jesz cze mi lio na zło -
tych, a czas cią gle ucie ka. Po ma gaj my!

(LE NA)

To masz Bier nac ki, wła ści ciel sie ci
Di no, zna lazł się na li ście naj bo gat -
szych lu dzi świa ta 2021 „For be sa”.
Je go ma ją tek sza co wa ny jest na 3,2
mld do la rów.

Na ame ry kań skiej li ście zna la zło
się 2755 osób z ca łe go świa ta, w tym sied -
miu na szych ro da ków. Naj bo gat szym Po -
la kiem, któ ry upla so wał się na 727. lo ka -
cie na świe cie, jest Mi chał So ło wow z ma -
jąt kiem sza co wa nym na 4 mld do la rów.
Na po zy cji 956. zna lazł się wła ści ciel sie ci
skle pów Di no. Ame ry kań ski „For bes” je -
go ma ją tek osza co wał na 3,2 mld do la rów.

Już czwar ty rok z rzę du naj bo gat -
szym czło wie kiem świa ta jest Jeff Bez os.

Ma ją tek sze fa Ama zo na wart jest 177
mi liar dów do la rów. Gru pa 2755 bo ga -
czy w ze sta wie niu „For be sa” łącz nie
zgro ma dzi ła ma ją tek o war to ści 13,1 bi -
lio na do la rów. 

(AN KA)
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POD NASZYM PATRONATEM

Ratujmy życie Marty!
BIZNES

Właściciel sieci Dino 
na liście najbogatszych
ludzi świata 

Na wszyst kich me czach PRO -
EKO IV li gi wiel ko pol scy sę dzio wie
po ja wi li się z ha sła mi #No Ra cism
i #Sza cu nek Dla Ar bi tra. Ak cja Ko le -
gium Sę dziów Wiel ko pol skie go ZPN
jest sym bo licz nym wy ra zem sprze ci -
wu wo bec nie do pusz czal nych sy tu -
acji, ja kie zda rza ją się na bo iskach.

Pod czas me czu Vic to rii Wrze śnia
z War tą Mię dzy chód do szło do ra si -
stow skie go in cy den tu, któ re go spraw -
cą był przed sta wi ciel me diów. Zda -

rze nie to jed no znacz nie wska zu je
na cią głą po trze bę pięt no wa nia agre -
syw nych za cho wań w pił kar skim śro -
do wi sku. Dzien ni karz wy ka zał się ka -
ry god nym za cho wa niem wo bec za -
wod ni ka o od mien nym ko lo rze skó -

ry. Za sko cze niem by ło rów nież je go
ab sur dal ne tłu ma cze nie, iż za ist nia ła
sy tu acja by ła spo wo do wa na po sta wą
ar bi trów pro wa dzą cych mecz.

– Ko le gium Sę dziów Wiel ko pol -
skie go ZPN wy ra ża sta now czy sprze -

ciw wo bec prze rzu ca nia od po wie -
dzial no ści za za bro nio ne czy ny
na swo ich człon ków. Ka ry god na po -
sta wa świad czy wy łącz nie o oso bie,
któ ra ją pre zen tu je, a uspra wie dli wia -
nie się prze bie giem i at mos fe rą me -
czu wy raź nie do wo dzi, że win ny tej
sy tu acji czło wiek nie po wi nien
w żad nej ro li brać udzia łu w ja kim -
kol wiek wy da rze niu pił kar -
skim – czy ta my w ape lu, któ ry zo stał
za miesz czo ny na stro nie in ter ne to -
wej Wiel ko pol skie go Związ ku Pił ki
Noż nej. 

Istot nym pro ble mem na bo -
iskach jest wza jem na agre sja uczest ni -
ków spo tkań. Skła da ją się na nią nie

tyl ko ra si stow skie in cy den ty, ale
i wszel kie for my słow nej i fi zycz nej
prze mo cy wo bec prze ciw ni ków, ar bi -
trów, jak rów nież osób funk cyj nych
i ki bi ców. 

Ko le gium Sę dziów Wiel ko pol -
skie go ZPN po sta no wi ło w ge ście so li -
dar no ści z Ję drze jem Dra me za ape lo -
wać do wszyst kich uczest ni ków pił -
kar skich spo tkań o sza cu nek do in -
nych osób oraz za cho wa nie zgod ne
z du chem fa ir play. Do koń ca kwiet -
nia po trwa ak cja, po le ga ją ca na tym,
iż sę dzio wie pro wa dzą cy me cze PRO -
EKO IV li gi bę dą po ja wiać się na mu -
ra wach z ha sła mi #No Ra cism oraz
#Sza cu nek Dla Ar bi tra. (LE NA)

PIŁ KA NOŻ NA

Apel sę dziów
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HUFIEC PRACY 15-2

Wartości kardynała
Stefana Wyszyńskiego

Ka dra wy cho waw cza Huf ca Pra cy 15-
2 w Kro to szy nie prze pro wa dzi ła lo kal -
ny etap kon kur su pla stycz no -li te rac -
kie go pt. „Znam i kul ty wu ję war to ści
kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go”.
Zwy cię skie pra ce bę dą „ry wa li zo wać”
na szcze blu wo je wódz kim.

W ka te go rii pla stycz nej za da nie po le -
ga ło na wy ko na niu pra cy ilu stru ją cej ha -
sła za wie ra ją ce war to ści, któ ry mi kie ro wał
się kar dy nał Ste fan Wy szyń ski. W ka te go -
rii li te rac kiej mło dzież mia ła do na pi sa nia

opo wia da nie lub wiersz na wią zu ją ce
do na uk Pry ma sa Ty siąc le cia.

Za naj lep szą pra cę pla stycz ną ko mi sja
kon kur so wa uzna ła dzie ło Ju lii Na bz dyk
z II kla sy Bran żo wej Szko ły I stop nia
w Ko by li nie. Z ko lei w ka te go rii li te rac -
kiej trium fo wa ła Klau dia Prze woź na
z III kla sy Ze spo łu Szkół Po nad pod sta wo -
wych w Zdu nach. Ko mi sja kon kur so wa
po sta no wi ła wy róż nić rów nież pra cę pla -
stycz ną Alek san dry Chle bow skiej z II kla -
sy ko by liń skiej bran żów ki. 

(AN KA)

KOK

KOKERSI pracują nad spektaklem!
Na sza gru pa te atral na KO -

KER SI pra cu je nad au tor skim
spek ta klem „Ali cja Cza rów”, któ -
re go pre mie ra prze wi dy wa na jest
na 5 czerw ca 2021. Po nad trzy -
dzie ści osób z Kro to szy na i oko li -
cy two rzy stro je, sce no gra fię,
ukła dy ta necz ne i ro le. 

W tych pra cach chęt nie po ma ga -
ją nam Li dia Sa ra cen i Be ata Ulbrych.
Przez pan de mię mło dzi ak to rzy od -
by wa ją pró by w spo sób hy bry do wy.
Cu dow nie jest ob ser wo wać, jak z bie -
giem lat (gru pa ist nie je od 2018 ro -
ku) KO KER SI ma ją co raz wyż szy po -
ziom ak tor ski. 

Spek takl jest czymś zu peł nie in -
nym niż po przed nie („Lo ko mo ty -
wa”, „Król Lew”, „Pięk na i Be stia”)
i do ty czy pro ble mów osób wkra cza ją -
cych w do ro słość – uza leż nie nia,
kon flik ty z ro dzi ca mi, od rzu ce nie.
To wszyst ko okra szo ne jest psy cho -
de licz ną mu zy ką i tań cem. Nie bra -
ku je też wa ria cji ze zna ny mi utwo ra -
mi, np. z „Pa na Klek sa”. 

Każ dy z mło dych ak to rów mu siał
du żo pra co wać nad ro lą – po znać swo -
ją po stać, jej mo ty wa cje, za przy jaź nić

się z nią. Wy ma ga ło to du żej doj rza ło -
ści i otwar to ści. Pra ca z tak licz ną gru -
pą, gdzie wy stę pu je du żo in dy wi du al -
no ści, nie na le ży do ła twej, ale jest bar -
dzo przy jem na i sa tys fak cjo nu ją ca. Za -
rów no dla mnie, jak i dla człon ków
gru py jest to za ję cie, któ re nie po le ga
tyl ko na pró bach. Co dzien nie o róż -
nych po rach kon sul tu je my się, ob my -
śla my plan dzia ła nia, wy mie nia my się
spo strze że nia mi. Spo ty ka my się, aby
ro bić stro je i sce no gra fię.

Nie wszy scy są świa do mi, ile mu -
si my się na pra co wać, aby efekt koń -

co wy był za do wa la ją cy. To nas nie de -
mo ty wu je, wręcz prze ciw nie – każ de
po ko na nie prze szko dy da je nam mo -
ty wa cyj ne go ko pa. Cie szę się, że mo -
gę pro wa dzić gru pę te atral ną KO -
KER SI, ba zu jąc na swo ich au tor skich
me to dach pra cy, a uczest ni cy chcą
z te go ko rzy stać. Lu bi my się, a pra ca
w do brej at mos fe rze da je o wie le lep -
sze efek ty. Za pra sza my na dru gi po -
kaz „Ali cji Cza rów” 6 czerw ca 2021
o godz. 10.00.

ZU ZAN NA KO ZI NA -BŁAU CIAK 

– IN STRUK TOR KA TE ATRAL NA KOK
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11 kwiet nia mi ło śni cy jaz dy ro we ro -
wej z kro to szyń skie go od dzia łu PTTK
wzię li udział w III wy pra wie KTR „Pe -
le ton”. Mi mo wietrz nej po go dy wy -
ciecz ka by ła bar dzo uda na. 

Cy kli ści wy ru szy li ze skrzy żo wa nia
ulic Koź miń ska i Ko za la w Kro to szy nie
do Roz dra że wa, skąd przez Trze mesz no,
Grę bów i Or lę uda li się do Koź mi na
Wlkp. Naj pierw za trzy ma li się
przy opusz czo nym pa ła cu w Roz dra że -
wie, a na stęp nie na cmen ta rzu, gdzie zło -
ży li hołd po wstań com wiel ko pol skim
oraz miesz kań com Roz dra że wa, któ rzy
zgi nę li w obro nie oj czy zny. W Trze mesz -
nie uczest ni cy wy ciecz ki za po zna li się
z hi sto rią Kor ne la Czo chral skie go, któ ry
nie gdyś mieszkał w tej wsi, był na uczy cie -
lem, a w póź niej szym cza sie zo stał osa -
dzo ny i za mor do wa ny w For cie VII w Po -
zna niu. 

Przed Grę bo wem ro we rzy ści za trzy -
ma li się przy po mni ku upa mięt nia ją cym
je de na stu miesz kań ców wsi, któ rzy w cza -
sie II woj ny świa to wej zgi nę li w obo zach
kon cen tra cyj nych. Ko lej nym przy stan -
kiem na tra sie był Pa łac w Or li. 

W Koź mi nie Wlkp. cy kli ści by li
na za byt ko wym cmen ta rzu ży dow skim
oraz na cmen ta rzu pa ra fial nym, gdzie zło -
ży li hołd koź miń skim po wstań com wiel -
ko pol skim i ofia rom obo zu pra cy. Nie
omi nę li rów nież miej sco we go par ku.
Ostat nim obiek tem na tra sie wy pra wy
był Pa łac Li po wiec, skąd ro we rzy ści wy ru -
szy li w dro gę po wrot ną – przez Ka niew,
Wro nów i Be ni ce – zma ga jąc się z sil nym
wia trem. 

W wy ciecz ce uczest ni czy li Mał go rza -
ta Pa te rek, Ur szu la Ko wal, Jo lan ta Bo że je -
wicz, Sta ni sław Sta ni sław ski, Jan Grzą ka
oraz An to ni Azgier – or ga ni za tor i prze -
wod nik. (LE NA)

REKREACJA

Wycieczka rowerowa 
z historią w tle

Kro to szyń ska Bi blio te ka Pu blicz -
na im. Ar ka de go Fie dle ra or ga ni zu je
kon kurs pla stycz ny „Mo ja wy ma rzo -

na bi blio te ka”. Jest on skie ro wa ny
do uczniów klas I -III szkół pod sta wo -
wych z te re nu gmi ny Kro to szyn.

Pra cę moż na wy ko nać do wol ną tech -
ni ką – ry sun ko wą, gra ficz ną bądź prze -
strzen ną. Moż na je skła dać do 10 ma ja
w bu dyn ku bi blio te ki na ul. Be nic kiej 9.
Wa run kiem uczest nic twa jest wy ra że nie
zgo dy ro dzi ców lub opie ku nów praw nych
na prze twa rza nie da nych oso bo wych i wy -
ko rzy sta nie wi ze run ku uczest ni ka. 

Kon kurs ma na ce lu roz bu dze nie za -
in te re so wań czy tel ni czych i ar ty stycz -
nych, po bu dze nie wy obraź ni i twór cze go
my śle nia. 

Po wy bo rze naj lep szych prac ko mi sja
za wia do mi ich au to rów te le fo nicz nie.
Roz strzy gnię cie za pla no wa no na 12 ma ja.
Od biór na gród na stą pi po in dy wi du al -
nym umó wie niu się ze zwy cięz ca mi. Wy -
róż nio ne pra ce bę dą wy eks po no wa ne
w bu dyn ku bi blio te ki. 

Re gu la min kon kur su zna leźć moż -
na na stro nie in ter ne to wej kro to szyń skiej
bi blio te ki. (AN KA)

KONKURS PLASTYCZNY

Moja wymarzona biblioteka
G

R
A

F
IK

A
: 
A

n
n
a
 S

z
y
n
d
ro

w
s
k
a



15Edukacja



Oświata16 WTOREK, 20 kwietnia 2021

Ró żo we skrzy necz ki po ja wia ją się
w ca łej Pol sce. W na szym po wie cie
rów nież ich przy by wa. Ko lej na po ja -
wi ła się choć by w Szko le Pod sta wo -
wej nr 4 w Kro to szy nie.

Ak cja „Ró żo wa skrzy necz ka” to od -
dol na ini cja ty wa, któ rej ce lem jest wal ka
z wy klu cze niem men stru acyj nym oraz
za pew nie nie sze ro kie go do stę pu do bez -
płat nych środ ków hi gie ny oso bi stej dla
żeń skiej czę ści spo łecz no ści w prze strze ni
pu blicz nej. Ta kie skrzy necz ki po ja wi ły się
już na kro to szyń skim ra tu szu oraz w kil -
ku szko łach na te re nie po wia tu.

W Szko le Pod sta wo wej nr 4 za mon to -
wa no dwie skrzy necz ki – w to a le cie
na par te rze oraz w to a le cie przy sa li gim na -
stycz nej. Każ dy oczy wi ście mo że do rzu cić
coś do skrzyn ki al bo – w ra zie po trze -
by – wziąć śro dek hi gie ny men stru acyj nej.

Jak wska zu ją sta ty sty ki, 4 pro cent Po -
lek nie ma pie nię dzy na za kup tych środ -

ków. To bli sko 500 000 osób. Z trud no -
ścia mi spo wo do wa ny mi nie do stęp no ścią
do pod pa sek itp. w in sty tu cjach pu blicz -
nych spo tkać się moż na wszę dzie. Brak
środ ków hi gie ny oso bi stej w to a le tach wy -
klu cza płeć pięk ną i ogra ni cza jej moż li -

wo ści. Od bie ra jej pra wo do god nej i kom -
for to wej men stru acji, któ ra jest nie zby -
wal ną czę ścią żeń skiej fi zjo lo gii. Dla te go
też za ini cjo wa no ak cję „Ró żo wa skrzy -
necz ka”.

(AN KA)

Ma ja Łu czak i Ma ja Wró blew ska ze
Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Kro to szy -
nie zo sta ły fi na list ka mi Wo je wódz kie -
go Kon kur su Wy cho wa nia Fi zycz ne go.

Kon kurs od był się w mar cu w Za la se -
wie. W szran ki sta nę ło 40 uczniów z ca łej
Wiel ko pol ski, któ rzy wcze śniej prze szli

eta py szkol ny i re jo no wy. W czę ści teo re -
tycz nej i spor to wej Ma ja Łu czak zdo by -
ła 48 pro cent, a Ma ja Wró blew ska 38 pro -
cent. Tym sa mym re pre zen tant ki kro to -
szyń skiej Je dyn ki uzy ska ły ty tuł fi na li stek
Wiel ko pol skie go Kon kur su Wy cho wa nia
Fi zycz ne go.

(AN KA)

SP NR 4 KROTOSZYN

Zamontowali dwie różowe skrzyneczki
SP NR 1 KROTOSZYN

Finalistki wojewódzkiego konkursu

Szko ła Pod sta wo wa im. Bp. Mi cha ła
Ko za la w Ko bier nie bie rze udział
w I edy cji pro jek tu za ty tu ło wa ne go
„Lek cja nie śmie ce nia”. Aby wy grać,
po trzeb ne są gło sy in ter nau tów. 

„Lek cja nie śmie ce nia” to je den z pro -
jek tów pro gra mu Eko edu ka cja, re ali zo -
wa ny w ra mach dzia łal no ści Fun da cji Na -
sza Zie mia, któ ra wraz z part ne rem, fir -
mą Hen kel, dzię ki pro gra mo wi wspie ra
szko ły w pro ce sie edu ka cji eko lo gicz nej,
zwią za nej z se gre ga cją od pa dów. 

Dzię ki udzia ło wi w pro jek cie ko bier -
ska pla ców ka ma szan sę wy grać je den
z dzie się ciu sys te mów do prak tycz nej na -
uki se gre ga cji od pa dów oraz bez płat ne
ma te ria ły edu ka cyj ne dla klas I -III. Sta cja
edu ka cyj na skła da się z aż sied miu po jem -
ni ków wraz ze zgnia tar ką oraz ta bli ca mi
edu ka cyj ny mi. 

Gło so wa nie roz po czę ło się 1 kwiet -
nia i po trwa do koń ca te go mie sią ca,
do godz. 23.59. Gło sy moż na od da wać
na stro nie in ter ne to wej www.lek cja nie -

śmie ce nia.pl. Wy star czy klik nąć „gło suj”
i wpi sać „Ko bier no” w miej scu wy szu ki -
wa nia miej sco wo ści. Je den użyt kow nik
(ad res IP) mo że od dać trzy gło sy dzien nie. 

(LE NA)

SP KOBIERNO

Placówka czeka na Wasze głosy 
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