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Kiedy ruszy budowa 
instalacji fotowoltaicznych? 
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Sa mo rząd Sul mie rzyc roz po czy na
pra ce na dłu go fa lo wą stra te gią roz -
wo ju mia sta. Pro gram przy go to wa ny
zo sta nie we współ pra cy z miesz kań -
ca mi i lo kal ny mi przed się bior ca mi.

W grud niu Ra da Miej ska w Sul -
mie rzy cach, na wnio sek bur mi strza
Da riu sza Dę bic kie go, przy ję ła uchwa -
łę w spra wie przy stą pie nia do opra co -
wa nia Stra te gii Roz wo ju Mia sta
Sul mie rzy ce do 2030 ro ku z per spek -
ty wą do 2040 oraz okre śle nia szcze gó -
ło we go try bu i har mo no gra mu
opra co wa nia jej pro jek tu, jak rów nież
try bu kon sul ta cji. Zno we li zo wa na
usta wa o za sa dach pro wa dze nia po li -
ty ki roz wo ju wpro wa dzi ła bo wiem no -
wy mo del pla no wa nia stra te gicz ne go
dla jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne -
go. 

Sul mie rzy ce, ja ko je den z pierw -
szych sa mo rzą dów w po łu dnio wej
Wiel ko pol sce oraz ja ko jed no z pierw -
szych ma łych miast w kra ju, przy stą -
pi ły do prac nad lo kal ną stra te gią
roz wo ju we dług no wych za sad praw -
nych i re ko men da cji Mi ni ster stwa
Fun du szy i Po li ty ki Re gio nal nej.

– Bę dzie to pierw szy w hi sto rii
Sul mie rzyc ca ło ścio wy i dłu go fa lo wy
pro gram roz wo jo wy, przy go to wa ny
przez sa mo rząd, we współ pra cy
z miesz kań ca mi mia sta i lo kal ny mi
przed się bior ca mi. Sta wia my na am bit -
ne i dłu go fa lo we po dej ście do ak tu al -
nych, lo kal nych wy zwań i po sia da ne go
po ten cja łu roz wo jo we go. Ca ło ścio wa
i wie lo wy mia ro wa stra te gia sta no wić
bę dzie dla lo kal ne go sa mo rzą du do brą
in we sty cję w za kre sie przy go to wa nia

i po dej mo wa nia dzia łań roz wo jo wych
w trze ciej de ka dzie XXI wie ku, a na -
wet w kil ku na sto let niej per spek ty wie
do 2040 ro ku. Bę dzie ona peł no praw -
nym do ku men tem, sta no wią cym rów -
nież efek tyw ny in stru ment
do po zy ski wa nia środ ków ze wnętrz -
nych – oznaj mia bur mistrz Da riusz
Dę bic ki (na zdję ciu).

W pra cach zwią za nych z opra co -
wa niem stra te gii we zmą udział eks -
per ci, spe cja li ści i prak ty cy z róż nych
ob sza rów ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej
i go spo dar ki ko mu nal nej. – Obej mą
one w szcze gól no ści prze pro wa dze nie
dia gno zy sy tu acji spo łecz nej, go spo -
dar czej i prze strzen nej, opra co wa nie
za ło żeń pro gra mo wych, re ko men da cji
i kie run ków roz wo ju mia sta oraz okre -
śle nie mo de lu struk tu ry funk cjo nal -
no -prze strzen nej Sul mie rzyc wraz
z usta le nia mi i re ko men da cja mi w za -
kre sie kształ to wa nia i pro wa dze nia po -
li ty ki prze strzen nej – ob ja śnia Ka ri na
Błasz czyk, se kre tarz mia sta.

Jak pod kre śla bur mistrz, w owych
pra cach szcze gól nie istot ne bę dą sze -
ro kie kon sul ta cje spo łecz ne. Dla te go
też bę dą pro wa dzo ne roz mo wy
z miesz kań ca mi i przed się bior ca mi za -
rów no o bie żą cych, jak i przy szłych
spra wach Sul mie rzyc. Pierw szym kro -
kiem w ca łym przed się wzię ciu bę dzie
prze pro wa dze nie i opra co wa nie dia -
gno zy wraz z wnio ska mi od no śnie sy -
tu acji spo łecz nej, go spo dar czej
i prze strzen nej mia sta. Kon sul ta cje
spo łecz ne w tej ma te rii pla no wa ne są
na dru gi kwar tał te go ro ku. 

OPRAC. (AN KA)

ŹRÓ DŁO. WWW.SUL MIE RZY CE.PL
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Z dniem 1 stycz nia w ży cie we szła
usta wa o uła twie niu pro wa dze nia han -
dlu w piąt ki i so bo ty przez rol ni ków
i ich do mow ni ków. W związ ku z tym
Ra da Gmi ny Roz dra żew zo sta ła zo bo -
wią za na do wy zna cze nia od po wied nie -
go miej sca na ta ką dzia łal ność. 

Na stycz nio wej se sji roz dra żew scy rad -
ni za ję li się uchwa łą, któ ra okre śli ła miej sce
do pro wa dze nia han dlu w piąt ki i so bo ty
przez rol ni ków oraz ich do mow ni ków.
Do te go ce lu wy zna czo no część pla cu tar -
go we go, po ło żo ne go na dział ce 211/2
przy ul. Ry nek w Roz dra że wie. 

– Z po cząt kiem ro ku 2022 we szła
w ży cie usta wa o uła twie niach w pro wa -
dze niu han dlu w piąt ki i so bo ty przez rol -
ni ków i ich do mow ni ków, któ ra po zwa la
sprze da wać pro duk ty rol ne w okre ślo ne
dni na wy zna czo nych przez gmi nę miej -
scach bez opłat tar go wych. Do ra dy gmi ny
na le ży wy zna cze nie miej sca pro wa dze nia
te go ro dza ju han dlu oraz wpro wa dze nie
re gu la mi nu okre śla ją ce go za sa dy pro wa -
dze nia go. Wy zna cza jąc miej sce, bie rze się
pod uwa gę w szcze gól no ści do god ną ko -
mu ni ka cję i bli ską lo ka li za cję z cen trum
da nej gmi ny – czy ta my w uza sad nie niu
uchwa ły, któ rą roz dra żew scy rad ni przy ję -
li jed no gło śnie. (LE NA)

ROZDRAŻEW

Rada wyznaczyła miejsce do handlu rolników
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SULMIERZYCE

Długofalowy program rozwoju miasta
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RE GU LA MIN OKRE ŚLA JĄ CY ZA SA DY PRO WA DZE NIA HAN DLU W PIĄT KI I SO BO TY
PRZEZ ROL NI KÓW I ICH DO MOW NI KÓW NA WY ZNA CZO NYCH MIEJ SCACH

1. Re gu la min do ty czy wy łącz nie han dlu pro duk ta mi rol ny mi lub spo żyw czy mi
oraz wy ro ba mi rę ko dzie ła wy two rzo ny mi w go spo dar stwie rol nym przez rol ni ków i ich
do mow ni ków w piąt ki i so bo ty w miej scach wy zna czo nych przez Ra dę Gmi ny. 

2. Wy zna czo ne miej sca do pro wa dze nia han dlu w piąt ki i so bo ty przez rol ni ków
i ich do mow ni ków do stęp ne są w go dzi nach od 6.00 do 13.00.

3. Upraw nie ni do pro wa dze nia han dlu okre ślo ne go w ustę pie 1 są zo bo wią za niu
do:

1) po sia da nia przy so bie do ku men tów po twier dza ją cych sta tus rol ni ka w ro zu mie -
niu art. 6 pkt. 1 usta wy z dnia 20 grud nia 1990r. o ubez pie cze niu spo łecz nym rol ni -
ków lub sta tus ich do mow ni ka w ro zu mie niu art. 2 pkt. 2 usta wy z dnia 29
paź dzier ni ka 2021r. o uła twie niach w pro wa dze niu han dlu w piąt ki i so bo ty przez rol -
ni ków i ich do mow ni ków;

2) po sia da nia przy so bie do ku men tu po twier dza ją ce go toż sa mość;
3) prze strze ga nia re gu la mi nu tar go wi ska;
4) prze strze ga nia prze pi sów sa ni tar no -epi de mio lo gicz nych i prze ciw po ża ro wych

oraz in nych obo wią zu ją cych w ob ro cie to wa ro wym;
5) za cho wa nia czy sto ści w ob rę bie zaj mo wa ne go sta no wi ska za rów no w trak cie

sprze da ży, jak i po jej za koń cze niu;
6) uprząt nię cia zaj mo wa ne go miej sca po za koń cze niu han dlu;
7) oka zy wa nia na żą da nie in ka sen tów opła ty tar go wej do ku men tów upo waż nia -

ją cych do pro wa dze nia sprze da ży;
8) umiesz cze nia w spo sób wi docz ny ce ny na ofe ro wa nych do sprze da ży to wa rach;
9) uży wa nia urzą dzeń po mia ro wych po sia da ją cych waż ną ce chę le ga li za cji oraz

usta wie nia ich w ta ki spo sób, aby ku pu ją cy mie li moż li wość stwier dze nia pra wi dło wo -
ści, rze tel no ści wa że nia lub mie rze nia to wa rów.

4. Za bra nia się skła do wa nia to wa rów i urzą dzeń han dlo wych po za wy zna czo nym
miej scem han dlo wym, w szcze gól no ści w cią gu ko mu ni ka cyj nym dla pie szych oraz
w miej scach prze zna czo nych dla ru chu po jaz dów. 



Temat tygodnia 3

W nie dzie lę w po wie cie kro to szyń -
skim, jak i w ca łym kra ju, od był
się 30. Fi nał Wiel kiej Or kie stry Świą -
tecz nej Po mo cy. Choć wy jąt ko wo
nie sprzy ja ją ca au ra nie co po krzy żo -
wa ła pla ny or ga ni za to rów, atrak cji
i tak nie bra ko wa ło, a hoj ność dar -
czyń ców jak zwy kle by ła wiel ka. 

W Kro to szy nie głów na im pre za
od by ła się w ki nie Przed wio śnie, gdzie
na wi dow nię cze ka ła moc atrak cji. Ja -
ko pierw si za pre zen to wa li się mło dzi
ar ty ści z kół ka te atral ne go ze Szko ły
Pod sta wo wej w Biad kach z przed sta -
wie niem „Nie ma prą du”. Póź niej po -
słu chać moż na by ło chó ru Izy dor ki.
Na de skach kro to szyń skie go ki na swo -
je umie jęt no ści po ka za ło też dzie sięć

grup ta necz nych Show Dan ce. Ko lej -
nym punk tem był stand-up. Z pro gra -
mem „Edu ka cja bez cen zu ry” wy stą pił
Fi lip Je rzyk, roz ba wia jąc zgro ma dzo ną
pu blicz ność. Na stęp nie znów przy -
szedł czas na atrak cje dla mi ło śni ków
tań ca, któ rzy mo gli za po znać się z Ta -
necz nym Blo kiem KOK. Wy stą pi li
gru pa hip -ho po wa oraz Szy mon Staś -
ko wiak wraz z Rok sa ną Ży łą, któ rzy
spe cja li zu ją się w tań cu to wa rzy skim.
Swój kunszt za pre zen to wa ła też gru pa
TEM PE RA TU RE. Fa ni cięż szych
brzmień mu zycz nych mo gli się ura -
czyć na kon cer cie ze spo łu The Stal -

lions. Nie ste ty, z po wo du sil ne go wia -
tru or ga ni za to rzy zmu sze ni by li od wo -
łać „Świa teł ko do nie ba” w wy ko na niu
Te atru Ognia In fer nal na kro to szyń -
skim ryn ku. 

Jak co ro ku zor ga ni zo wa no sze reg
im prez to wa rzy szą cych, ta kich jak
choć by mor so wa nie dla WOŚP. Do ak -
cji przy łą czy ło się też Cen trum Spor tu
i Re kre acji „Wod nik”, któ re za ofe ro wa -
ło wstęp na ba sen i lo do wi sko za sym -

bo licz ną zło tów kę, zbie ra jąc przy tym
dat ki do WOŚP -owych pu szek. Do 31
stycz nia licz nik po ka zy wał kwo -
tę 73 000 zł, jed nak li cze nie nie zo sta -
ło jesz cze za koń czo ne. 

W Koź mi nie Wlkp. roz ło żo no wy -
da rze nia na dwa dni. W so bo tę od był
się tur niej Le ague of Le gends. Póź niej
przy szedł czas na kon cer ty. Naj pierw
za pre zen to wał się ze spół Czar ny Pią tek
ze Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Koź mi -
nie Wlkp., a na stęp nie wy stą pi ła słyn -
na gru pa Gol den Li fe. W nie dzie lę
w Szko le Pod sta wo wej nr 1 w Koź mi -
nie Wlkp. zor ga ni zo wa no kier masz
ciast. Mi ło śni cy bie ga nia na to miast
szy ko wa li się na 4. Bieg WOŚP pod ha -
słem „Po licz się z cu krzy cą”. Jed nak ze
wzglę du na wa run ki at mos fe rycz ne ta
im pre za nie do szła do skut ku. Wpraw -
dzie za wod ni cy ode bra li pa kie ty star -
to we, ale prze wi dzia ny dy stans
prze bie gną w do god nym dla sie bie cza -
sie, in dy wi du al nie. Zre zy gno wać trze -
ba by ło też z po ka zu stra żac kie go.
W ki nie Miesz ko na zgro ma dzo nych,
jak i tych śle dzą cych wy da rze nie on li -
ne, cze kał wy stęp uczniów z miej sco -
wej Szko ły Pod sta wo wej nr 3 oraz
Ku by Mar ci sza. Wy słu chać moż na by -
ło też wy wia dów ze zna ny mi oso ba -
mi – Ka ro lem Jan kow skim – rad nym
Ra dy Miej skiej w Koź mi nie Wlkp., Ju -
lią Da ma sie wicz – wi ce mi strzy nią
świa ta w for mu le ki te, Mar ci nem Zięt -
kie wi czem – współ au to rem książ ki
„Chcesz cu kier ka? Idź do Gier ka.
Wspo mnie nia z dzie ciń stwa w zło tej
de ka dzie gier kow skiej”, Ma rią Wal -
czak – od dzia ło wą od dzia łu pe dia -
trycz ne go w Ja ro ci nie, Ma cie jem
Brat bor skim – bur mi strzem Koź mi na
Wlkp. Nie za bra kło oczy wi ście li cy ta -
cji. Naj więk sze emo cje wzbu dzi ła au -
kcja zło te go ser dusz ka WOŚP, któ re
na by to za 40 500 zł. Wo lon ta riu szom
ze szta bu łą czą ce go gmi ny Koź min
Wlkp. i Roz dra żew uda ło się ze -
brać 124 224,95 zł, ale nie jest to kwo -
ta osta tecz na, gdyż do pół no cy 31
stycz nia moż na by ło do ko ny wać wpłat
za po śred nic twem eSkar bon ki. 

W so bot nie po po łu dnie w Ko by li -
nie ro ze gra no ha lo wy tur niej pił kar ski.

Na nie dzie lę z ko lei przy go to wa no
atrak cje mu zycz ne. Na sce nie za pre zen -
to wa ły się gru py Sim ply Flow, Ha ja, Or -
kie stra Dę ta przy OSP w Ko by li nie,
Prób ny Skład Oka zjo nal ny, ze spół
skrzyp co wo -gi ta ro wy, In scy dent, ze spół
wo kal ny z GOK w Ko by li nie oraz Nie -
sa mo wi ta Spra wa. Wy stę py prze pla ta ły
się z li cy ta cja mi. Moż na by ło też zro bić

so bie pa miąt ko we zdję cie z ry ce rzem.
Do po łu dnia 31 stycz nia w gmi nie Ko -
by lin uda ło się ze brać 30 725,12 zł,
choć li cze nie na dal trwa ło. 

Wa run ki at mos fe rycz ne po krzy -
żo wa ły też pla ny or ga ni za to rom fi -

na łu w Zdu nach. Zre zy gno wa no
z prze pro wa dze nia I Zdu now skie go
Bie gu WOŚP „Po licz się z cu krzy cą”.
Po zo sta łe wy da rze nia mia ły od być
się na sce nie ple ne ro wej, ale zo sta ły
prze nie sio ne do sa li gim na stycz nej
miej sco wej szko ły pod sta wo wej,
gdzie po dzi wiać moż na by ło wy stę -
py dzie ci z Pu blicz ne go Przed szko la
w Zdu nach czy uczniów pod sta -
wów ki. Na sce nie po nad to za pre zen -
to wa li się Da mian Woź niak
(wo ka li sta) oraz ze spół My Lit tle In -
fer no. Pro wa dzo no też li cy ta cje.
Przy by li mo gli sko rzy stać tak że z ką -
ci ka ka wo we go oraz skosz to wać gro -
chów ki. Kwo ta, ja ką w tym ro ku
uda ło się ze brać w gmi nie Zdu ny,
to 22 189,48 zł. 

W Sul mie rzy cach zor ga ni zo wa no
mecz siat ków ki, w któ rym zmie rzy li
się miej sco wi rad ni oraz na uczy cie le.
O godz. 18.00 roz po czę ło się świę to -
wa nie w Sul mie rzyc kim Do mu Kul -
tu ry. Przed wi dow nią wy stą pi ły
dzie ci z Przed szko la Pu blicz ne go,
gru pa ta necz na Od no wa z pod sta -
wów ki, Sul mie rzyc ka Or kie stra Dę ta
oraz skrzy pacz ka – Blan ka Bu ta. Nie

oby ło się oczy wi ście bez li cy ta cji.
Przy go to wa no tak że po czę stu nek,
a naj młod si mo gli po ma lo wać so bie
twa rze. W Sul mie rzy cach ze bra -
no 16 054,83 zł.

(LE NA)
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W związ ku z prze wi dy wa nym wzro -
stem licz by za ka żeń ko ro na wi ru sem
w Pol sce rząd za le cił pra cę zdal ną
w ad mi ni stra cji pu blicz nej. Urzę dy
wpro wa dza ją więc ogra ni cze nia
w ob słu dze pe ten tów. 

– Nie tyl ko wkro czy li śmy w pią tą
fa lę, ale pro gno zu je my, że bę dzie ona
się bar dzo dy na micz nie roz wi ja -
ła – mó wił 19 stycz nia na brie fin gu
pra so wym Adam Nie dziel ski, mi ni -
ster zdro wia. Z te go po wo du rząd
wpro wa dził pra cę zdal ną w ad mi ni -
stra cji pu blicz nej. Szef re sor tu za ape -
lo wał przy tym do wszyst kich
pra co daw ców o to, by zdal na pra ca sta -
ła się w mia rę moż li wo ści stan dar dem. 

– Sy tu acja zmu sza nas do dal sze go
ogra ni cza nia spraw za ła twia nych
w urzę dzie do na praw dę nie zbęd nych.
Na dzień dzi siej szy pra wie wszyst kie
spra wy moż na za ła twić bez wi zy ty
w urzę dzie dro gą elek tro nicz ną lub te -
le fo nicz nie. Wszy scy Pań stwo, któ rych
za ła twie nie spra wy wy ma ga obec no ści
w urzę dzie, pro sze ni są o te le fo nicz ne
umó wie nie ter mi nu spo tka nia – czy -
ta my w ko mu ni ka cie bur mi strza Kro -
to szy na. Wy kaz te le fo nów
do kro to szyń skie go ma gi stra tu znaj du -
je się na stro nie www.kro to szyn.pl.

Bur mistrz Ko by li na za ape lo wał
do miesz kań ców o ogra ni cze nie wi zyt
w miej sco wym urzę dzie je dy nie
do spraw pil nych, któ rych nie moż na
za ła twić dro gą te le fo nicz ną, elek tro -
nicz ną bądź przez Elek tro nicz ną
Skrzyn kę Po daw czą; skła da nie nie -
zbęd nych wnio sków i pism do skrzyn -
ki pocz to wej, znaj du ją cej się
na bu dyn ku ra tu sza oraz w ho lu urzę -
du; ko rzy sta nie ze skrzyn ki ma ilo wej
um@ko by lin.pl; kon tak to wa nie się
w in dy wi du al nych spra wach te le fo -
nicz nie (65 548 24 01).

– Pro si my o od po wie dzial ne roz -
wa że nie ko niecz no ści przy by cia
do Urzę du Miej skie go! W ra zie przy -
by cia pro si my o prze strze ga nie za le ceń
Mi ni stra Zdro wia i Głów ne go In spek -
to ra Sa ni tar ne go (m. in. za cho wa nie
dy stan su mię dzy oso ba mi, my cie rąk,
nie przy cho dze nie do urzę du z dzieć -
mi lub w sta nie cho ro by). Je śli ma cie
Pań stwo wąt pli wo ści i py ta nia, pro si -
my kon tak to wać się te le fo nicz nie bądź
dro gą elek tro nicz ną. Z uwa gi na dy na -
micz nie zmie nia ją cą się sy tu ację, nie
gwa ran tu je my, iż wszy scy klien ci zo -
sta ną ob słu że ni! – za ko mu ni ko wał
bur mistrz To masz Le siń ski.

Ogra ni cze nia w do stę pie klien tów
do urzę du miej skie go wpro wa dził
tak że bur mistrz Sul mie rzyc. – Ze
wzglę du na bez pie czeń stwo swo je
i in nych pro szę, aby ogra ni czać wi zy -
ty w urzę dzie do mi ni mum. Je że li
jed nak za ła twie nie spra wy wy ma ga
oso bi ste go sta wien nic twa, pro szę, by
w urzę dzie po ja wi ła się tyl ko oso ba,
któ rej da na spra wa do ty czy i któ ra
nie wy ka zu je żad nych ob ja wów cho -
ro bo wych. Klien ci po win ni no sić
ma skę ochron ną. Ob słu ga klien tów
od by wa się w ho lu urzę du, w związ -
ku z czym pro szę o wcho dze nie po -
je dyn czo i kie ro wa nie się do okien ka
w ce lu przy wo ła nia od po wied nie go
pra cow ni ka. Przy sta no wi sku mo że
prze by wać tyl ko jed na oso ba. Oso by
to wa rzy szą ce (za wy jąt kiem oso by
to wa rzy szą cej oso bie z nie peł no -
spraw no ścią, tłu ma cza ję zy ka mi go -
we go, peł no moc ni ka lub ro dzi ca
z dziec kiem) nie mo gą po dejść
do sta no wi ska ra zem z oso bą ob słu -
gi wa ną – ogło sił bur mistrz Da riusz
Dę bic ki, za chę ca jąc jed no cze śnie
miesz kań ców do kon tak tu te le fo -
nicz ne go bądź ma ilo we go.

(AN KA)

W trak cie se sji Ra dy Miej skiej
w Zdu nach, któ ra od by ła się w mi -
nio nym ty go dniu, rad na Bar ba ra
Kem piak po ru szy ła te mat bu do wy
in sta la cji fo to wol ta icz nych na te re -
nie gmi ny. Szcze gól nie in te re so wa ło
ją, czy da się przy spie szyć dzia ła nia
w tej spra wie, al bo wiem miesz kań cy
się nie po ko ją, gdyż w ich opi nii im
póź niej przed się wzię cie zo sta nie zre -
ali zo wa ne, tym mniej sze z nie go bę -
dą ko rzy ści.

Umo wę na do fi nan so wa nie pro -
jek tu bu do wy in sta la cji fo to wol ta icz -
nych na te re nie trzech gmin – Koź min
Wlkp., Zdu ny i Roz dra żew – pod pi sa -
no w kwiet niu 2021 ro ku. Kwo ta
wspar cia wy no si 9 043 235 zł. Gmi -
nie Zdu ny przy zna no 5 055 800 zł
na wy ko na nie 206 in sta la cji fo to wol -
ta icz nych.

Rad na roz po czę ła swo ją wy po -
wiedź od po dzię ko wa nia bur mi strzo -
wi za udzie le nie od po wie dzi
na py ta nie do ty czą ce roz strzy gnię cia
prze tar gu, któ re za da ła pod czas po sie -
dze nia Ko mi sji oświa ty, kul tu ry i kul -
tu ry fi zycz nej. Do py ta ła jed nak jesz cze
o kil ka kwe stii, gdyż miesz kań cy nie -
po ko ją się, po nie waż nie dłu go zmie -
nia ją się prze pi sy, któ re – we dług
nich – zmniej szą ko rzy ści pły ną ce
z udzia łu w pro jek cie. 

– Chcia ła bym za py tać, czy ja ko
gmi na mo że my w ja kiś spo sób przy -
spie szyć pro ce su roz pa try wa nia, wy bie -
ra nia osób wy ko nu ją cych fo to wol ta ikę?
Nie cza ruj my się, go ni nas czas, nie wia -
do mo, ja kie bę dą uwa run ko wa nia, je śli
cho dzi o prze pi sy praw ne, do ty czą ce
prze sy łu i od bio ru. Czy je ste śmy w sta -
nie z tym pro jek tem zmie ścić się
do koń ca mar ca, bo chy ba do te go cza -
su bę dą obo wią zy wa ły sta re za sa dy?
Czy mo że my ja ko gmi na wy wrzeć ja kiś
wpływ na gmi nę Koź min Wlkp., aby
przy spie szy ła dzia ła nia? – do py ty wa ła
na se sji rad na Bar ba ra Kem piak. 

Od po wie dzi udzie lił bur mistrz
To masz Chu dy. – Naj kró cej mó -

wiąc – nie. Aby za głę bić się w tym te -
ma cie, mu sie li by śmy cof nąć się do po -
cząt ku, do eta pu pro jek to wa nia te go
za da nia czte ry la ta te mu, kie dy przy -
stę po wa li śmy do zło że nia wnio sku
w urzę dzie mar szał kow skim. Po cząt -
ko wo chcie li śmy przy stą pić do te go
za da nia z gmi ną Kro to szyn. Tu taj ist -
nia ły ob ostrze nia do ty czą ce mo cy
wszyst kich tych in sta la cji i ich ilo ści
oraz roz ma itych in nych spraw. Kro to -
szyn ma ta ki po ten cjał, że ta moc nie
wy star czy ła, by ła też ko lej ka ocze ku -
ją cych na in sta la cje. W wy ni ku te go
Kro to szyn sa mo dziel nie wy star to wał
z tym wnio skiem, a my szu ka li śmy
part ne rów, bo sa mi nie by li śmy w sta -
nie za bez pie czyć ta kiej mo cy na szych
in sta la cji w gmi nie, któ ra by ła mi ni -
mal ną wy ma ga ną do zło że nia wnio -
sku. Na ma wia li śmy więc part ne rów
z Roz dra że wa i Koź mi na Wlkp. Ta
ostat nia, ja ko gmi na naj więk sza, naj -
bar dziej za sob na oraz dys po nu ją ca
naj lep szym warsz ta tem, zo sta ła wy -
bra na na part ne ra wio dą ce go, a więc
prze pro wa dza ją ce go prze targ. W mo -
men cie, kie dy otrzy ma li śmy środ ki
na re ali za cję te go za da nia i roz po czę -
li śmy pro ce du ry for mal ne, za chę ca li -
śmy part ne rów, aby zre ali zo wać je jak
naj szyb ciej. My ślę, że Koź min ma też
do brą wo lę w tej kwe stii, aby upo rać
się z tym, za nim wpro wa dzo ne zo sta -
ną zmia ny w pra wie, na co ab so lut nie
nie ma my wpły wu. Kie dy przy stę po -

wa li śmy do pro jek tu, za ło że nia by ły
zu peł nie in ne, ale pra wo daw ca na gle
zmie nił front. Trud no mi po wie dzieć,
jak to się bę dzie da lej to czy ło. Ja też ro -
zu miem part ne rów z Koź mi na, to jest
bez pre ce den so we przed się wzię cie, je -
śli cho dzi o je go ska lę i kwo tę, a jest to
po nad 9 mi lio nów zło tych do ta cji
z Unii Eu ro pej skiej. Trze ba tu taj trak -
to wać pro ce du ry prze tar go we ze
szcze gól ną ostroż no ścią, tak, aby nikt
nie mógł nam ni cze go za rzu cić, po nie -
waż wią za ło by się to m. in. z ka ra mi
fi nan so wy mi. Wo lał bym, by po stę po -
wa nie prze tar go we za koń czy ło się jak
naj szyb ciej. W sej mie i se na cie trwa ją
wy sił ki par tii opo zy cyj nych, aby zwol -
nić z no wych prze pi sów przed się -
wzię cia pro wa dzo ne przez jed nost ki
sa mo rzą du te ry to rial ne go. Na ra zie
bez sku tecz ne. Na po cie sze nie mo gę
po wie dzieć ty le, że im droż szy prąd,
tym bar dziej ta in we sty cja dla wszyst -
kich be ne fi cjen tów pro jek tu jest opła -
cal na. Czy ta łem oczy wi ście ar ty ku ły,
w któ rych miesz kań cy oba wia ją się, że
nie bę dzie to tak ko rzyst ne jak w pier -
wot nym wy mia rze, ale cią gle jest to
naj bar dziej ko rzyst na for ma wspar cia
po wsta wa nia in dy wi du al nych źró deł
ener gii od na wial nej. Moż na na rze kać,
ale trze ba być bar dzo wy bred nym. Za -
wsze moż na też zre zy gno wać, cze go
nie po le cam. Na po zo sta łe kwe stie nie
ma my wpły wu – wy tłu ma czył spra -
wę wło darz Zdun. (LE NA)

KROTOSZYN / KOBYLIN / SULMIERZYCE

Ograniczenia w urzędach

ZDUNY

Kiedy ruszy budowa instalacji fotowoltaicznych?
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Na stycz nio wej se sji Ra dy Gmi ny
Roz dra żew roz pa try wa no pe ty cję,
któ rą zło ży ła Fun da cja Ni ko li Te sli.
Treść do ku men tu jest na der in te re -
su ją ca, nie mniej jed nak rad ni – co
nie jest za sko cze niem – nie po dzie -
la ją sta no wi ska au to rów pi sma. 

W ubie głym ro ku Ra da Gmi ny
Roz dra żew roz pa try wa ła kil ka cie ka -
wych pe ty cji. Au to rzy jed nej z nich
do ma ga li się za prze sta nia szcze pień.
Dwa ko lej ne pi sma do ty czy ły pod ję cia
uchwa ły sprze ci wia ją cej się dys kry mi -
na cji miesz kań ców gmi ny ze wzglę du
na „se gre ga cję sa ni tar ną”. Do ra dy
wpły nął też do ku ment pt. „W obro nie
praw dy, god no ści i wol no ści czło wie -
ka”, któ re go au tor zwró cił się z proś bą
o pod ję cie uchwa ły zno szą cej na te re -
nie gmi ny wszel kie wpro wa dzo ne ob -
ostrze nia zwią za ne z pan de mią oraz
wpro wa dza ją cej moż li wość za wie sze -
nia dzia łal no ści in sty tu cji i pod mio -
tów w przy pad ku nie prze strze ga nia tej
uchwa ły. 

Na stycz nio wej se sji po chy lo no się
nad pe ty cją, któ rą do Ra dy Gmi ny
Roz dra żew, jak i in nych pol skich sa -
mo rzą dów, zło ży ła Fun da cja Ni ko li
Te sli. – Na pod sta wie wy żej wy mie -
nio nych prze pi sów sa mo rzą dy (rad ni)
mo gą uchwa lać wła sne uchwa ły (ak ty
pra wa miej sco we go) np. w sy tu acjach
kry zy so wych, gdzie za gro żo ne jest ży -
cie i zdro wie lu dzi (stan kry zy so -
wy – ob ostrze nia sa ni tar ne w cza sie
epi de mii) lub od wo ły wać (unie waż -
niać) roz po rzą dze nia mi ni stra zdro -
wia na ich te re nie, a zwłasz cza te, któ re
na ra ża ją zdro wie i ży cie lu dzi lub są
ka ral ne, co re gu lu je Ko deks kar ny.
W związ ku z po wyż szym fun da cja
wno si o nad zwy czaj ne zwo ła nie po sie -
dzeń rad miej skich i gmin nych w Pol -
sce w ob li czu za ist nie nia sta nu
kry zy so we go w ce lu uchwa le nia
uchwał umoż li wia ją cych pod ję cie
dzia łań ra tow ni czych – czy ta my w pe -
ty cji.

Au to rzy tek stu wy mie nia ją
w punk tach, ja kie uchwa ły ma ją
na my śli. Pierw szy z nich do ty czy wy -
da nia za ka zu sto so wa nia ma se czek
ochron nych na te re nie pod le głych
gmi nie miej sco wo ści, gdyż, jak twier -
dzą, sta no wią one po waż ne za gro że nie
dla zdro wia lu dzi, oraz wy da nia ko -
mu ni ka tów w me diach o szko dli wo ści
ma se czek (stro na urzę du, TVP, pra sa,
in ter net) z jed no cze snym umiesz cze -
niem w wi docz nych miej scach pla ka -
tów i po in for mo wa niem róż nych
in sty tu cji i pod mio tów. Ja ko do wód
na praw dzi wość swo je go twier dze nia
fun da cja przy wo łu je pra cę na uko wą
„O szko dli wo ści ma se czek” (MDPI
Open Ac ces Jo ur nals – Szwaj ca ria),
opu bli ko wa ną w kwiet niu 2021 ro ku.
Po da je też prze pi sy Ko dek su kar ne go,
od no szą ce się do po wyż sze go punk tu. 

– Wy da nie za ka zu sto so wa nia
kwa ran tann i izo la cji me dycz nej, po nie -
waż są to dzia ła nia su ro wo ka ra ne (po -
zba wie nie lu dzi wol no ści bez wy ro ku
są do we go) i trak to wa ne przez pol ski
Ko deks kar ny ja ko „zbrod nie”: art. 118
A par. 2 – udział w ma so wym za ma -
chu i art. 189 – po zba wie nie czło wie -
ka wol no ści – mó wi dru gi punkt
pe ty cji. W tym przy pad ku ja ko do wód
po da no wy rok li zboń skie go są du. 

Na stęp nie fun da cja do ma ga się
wy da nia za ka zu sto so wa nia szcze pio -

nek mRNA (wszyst kich pro du cen -
tów), gdyż – w jej mnie ma niu – są one
bro nią bio lo gicz no -che micz ną, a za -
szcze pio ne oso by bez po mo cy me -
dycz nej umrą w okre sie kil ku lat.
Ko lej ny po stu lat do ty czy pod ję cia
dzia łań ra tow ni czych, ma ją cych na ce -
lu ob ję cie szcze gól ną opie ką me dycz -
ną wszyst kich osób za szcze pio nych
w ce lu ochro ny ich zdro wia i ży cia,
a tak że wy da nia spe cjal nych ko mu ni -
ka tów w tej spra wie w me diach. Do -
wód w tej kwe stii sta no wić ma pra ca
na uko wa „Biał ko kol ca szcze pion ki
mRNA wy wo łu je mu ta cje lub 'błędy'
DNA” (MDPI Open Ac cess Jo ur -
nals – Szwaj ca ria), opu bli ko wa na
w paź dzier ni ku 2021 ro ku. 

– Cho ro bo twór cze bak te rie i wi -
ru sy są wszę dzie – na wy sy pi skach,
śmiet ni kach, w ka na li za cji, wen ty la cji,
drze wach, bu dyn kach, ubra niach...
Roz no szą się z ku rzem i wia trem. Nie
trze ba na wet otwie rać okien, że by by -
ło ich peł no w po miesz cze niach. Wdy -
cha my, zja da my wi ru sy i bak te rie
ra zem z pie czy wem, owo ca mi, wa rzy -
wa mi – nie spo sób się z ni mi nie ze -
tknąć. Wi ru sy by ły, są i bę dą. Je że li
ktoś mó wi, że ma secz ki mo gą nas
ochro nić przed wi ru sa mi i bak te ria mi
i na do da tek ta ki ktoś po sia da ty tuł
pro fe so ra wi ru so lo gii, to na le ży ta kie
ga da nie wło żyć mię dzy baj ki. Nie

dość, że ta ki ktoś opo wia da po pro stu
bzdu ry i kłam stwa, to na do da tek nie
zna pod staw epi de mio lo gii. Ja ko cie -
ka wost kę war to do dać, że wi ru sy „mu -
tu ją”, ale tyl ko w ra mach wła sne go
„ga tun ku”. Dla te go ni gdy ko ro na wi rus
nie sta nie się wi ru sem gry py ani od -
wrot nie. Tak jak pies nie bę dzie ni gdy
ko tem. Dla te go wszel kie twier dze nia
wi ru so lo gów o wy so kiej śmier tel no ści
ko ro na wi ru sa to kłam stwa (pu blicz ne
oszu stwa – art. 286; ce lo wa dez in for -
ma cja – art. 132), gdyż jest to sprzecz -
ne z pod sta wo wą wie dzą me dycz ną,
zwłasz cza z za kre su ge ne ty ki – czy ta -
my da lej w pe ty cji. 

– Dzi siaj jest już wia do me, że za tą
fał szy wą pan de mią sto ją kon cer ny far -
ma ceu tycz ne, kon cer ny me dial ne,
któ re sko rum po wa ły (za stra szy ły lub
prze ku pi ły) rzą dzą cych po li ty ków
w wie lu kra jach na świe cie – w Pol sce
rów nież. Nie prze wi dzie li tyl ko jed ne -
go: że wszyst kie ich dzia ła nia są ka ral -
ne, a w szcze gól no ści za bi ja nie. Nie ma
zna cze nia, czy za bi ja się czło wie ka tru -
ci zną, czy szcze pion ką mRNA – jest
to mor der stwo (art. 148). Na mar gi -
ne sie do da my, że wszy scy pre zy den ci
miast wo je wódz kich w Pol sce zo sta li
po cią gnię ci do od po wie dzial no ści kar -
nej przez Or ga ni za cje NGO, w imie -
niu któ rych wy stę pu je Fun da cja Te sli
za po moc nic two w lu do bój stwie

na Po la kach za po mo cą śmier tel nych
szcze pio nek mRNA, gdyż swo im „za -
nie cha niem” (bier no ścią) po zwa la li
mor der com za bi jać lu dzi. Ma my na -
dzie ję, że nie chce cie pójść sie dzieć ra -
zem z ni mi? Nie zna jo mość pra wa nie
zwal nia z je go prze strze ga nia – igno -
ran tia iu ris no cet: nikt nie mo że uspra -
wie dli wiać swo ich dzia łań lub
za nie chań tym, że nie zna prze pi sów
pra wa – na pi sa no w uza sad nie niu pi -
sma. 

– Zgod nie ze sta tu tem gmi ny Roz -
dra żew pe ty cja tra fi ła pod ob ra dy Ko -
mi sji skarg, wnio sków i pe ty cji.
Po roz pa trze niu pe ty cji ko mi sja uzna -
ła, co na stę pu je: or ga ny sta no wią ce sta -
tut sa mo rzą du te ry to rial ne go dzia ła ją
na pod sta wie i w gra ni cach pra wa.
Uchwa ła ra dy gmi ny nie mo że zno sić
na te re nie gmi ny wpro wa dzo nych
usta wa mi ob ostrzeń zwią za nych
z pan de mią. W tym przy pad ku by ła -
by ona bez pod staw na i nie zgod na
z pra wem. Szcze pie nia prze ciw wi ru -
so wi SARS -COV -2 są do bro wol ne,
wo bec cze go każ dy miesz ka niec mo że
swo bod nie de cy do wać, czy pod dać się
szcze pie niu. Opi nie o szcze pie niach
do stęp ne są na ser wi sach i por ta lach
pu blicz nych. Miesz kań cy, za rów no za -
szcze pie ni, jak i nie zasz cze pie ni, po sia -
da ją do stęp do służ by zdro wia, a za tem
ma ją za pew nio ną opie kę me dycz ną
w ce lu ochro ny zdro wia i ży cia. W tym
sta nie rze czy ko mi sja nie re ko men du -
je po dej mo wa nia przez ra dę uchwa ły
o tre ści pro po no wa nej w pe ty cji – za -
ko mu ni ko wał pod czas se sji Ro man
Rze kiec ki, prze wod ni czą cy Ko mi sji
skarg, wnio sków i pe ty cji Ra dy Gmi ny
Roz dra żew. 

Ko mi sje sta łe po zy tyw nie za opi -
nio wa ły za pro po no wa ny pro jekt
uchwa ły do ty czą cy roz pa trze nia pe ty -
cji. Rad ni jed no gło śnie pod ję li de cy zję
o roz pa trze niu pe ty cji Fun da cji Ni ko -
li Te sli zgod nie z re ko men da cją Ko mi -
sji skarg, wnio sków i pe ty cji.

(LE NA)

ROZDRAŻEW

Radni odrzucili postulaty zawarte w petycji
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Ra da Gmi ny Roz dra żew przy ję ła
uchwa łę w spra wie wy stą pie nia
do mi ni stra spraw we wnętrz nych
i ad mi ni stra cji, za po śred nic twem
wo je wo dy wiel ko pol skie go, o zmia nę
ro dza ju miej sco wo ści Wy go da.
W trak cie kon sul ta cji miesz kań cy
opo wie dzie li się za tym, by za cho wać
sto so wa ną od wie lu lat nu me ra cję
po rząd ko wą.

20 stycz nia prze pro wa dzo no bo -
wiem kon sul ta cje, któ re mia ły na ce lu
ze bra nie uwag i opi nii miesz kań ców
miej sco wo ści Wy go da i Wo le ni ce
w spra wie zmia ny urzę do we go ro dza ju
tej pierw szej, usta lo nej ja ko „część wsi
Wo le ni ce”, na pod sta wie ob wiesz cze -
nia mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad -
mi ni stra cji z paź dzier ni ka 2019 ro ku.
W świe tle obec nie obo wią zu ją cych
prze pi sów nie moż na dla niej pro wa -
dzić od ręb nej nu me ra cji po rząd ko wej.
W związ ku z tym Urząd Głów ny Geo -
de zji i Kar to gra fii zwró cił się z proś bą
o ure gu lo wa nie tej kwe stii. Za pro po no -
wa no trzy moż li wo ści – nada nie ko lej -
nych nu me rów po rząd ko wych
z Wo le nic; zmia nę ro dza ju miej sco wo -
ści z Wy go da – część wsi Wo le ni ce
na Wy go da – osa da wsi Wo le ni ce;
zmia nę ro dza ju miej sco wo ści na Wy go -
da – ko lo nia wsi Wo le ni ce. 

– Z uwa gi na brak po sia da nia pi -
sem nych in for ma cji źró dło wych o tym,
któ ra z miej sco wo ści po wsta ła pierw -
sza, oraz prze ka zu ust ne go, ja ko by fol -
wark Wo le ni ce zo stał prze kształ co ny
w miej sco wość po prze sie dle niu miesz -
kań ców Wy go dy pra cu ją cych w tym
fol war ku w wy ni ku po ża ru w Wy go -
dzie, pod ję to ini cja ty wę zmia ny ro dza -
ju miej sco wo ści z Wy go da – część wsi
Wo le ni ce na Wy go da – osa da wsi Wo -
le ni ce. W trak cie dys ku sji miesz kań cy
jed no gło śnie opo wie dzie li się za tym,

by za cho wać sto so wa ną od wie lu lat nu -
me ra cję po rząd ko wą. Miesz kań cy wy -
po wie dzie li się, że z prze ka zów, ja kie
po sia da ją od swo ich przod ków, Wy go -
da sta no wi ła kie dyś znacz nie więk szą
miej sco wość niż Wo le ni ce – czy ta my
w ra por cie z kon sul ta cji. 

Do udzia łu w kon sul ta cjach upraw -
nio nych by ło 136 miesz kań ców Wy go -
dy i Wo le nic. Na spo tka nie przy by ło
za le d wie sześć osób, któ re jed no gło śnie
opo wie dzia ły się za zmia ną ro dza ju
miej sco wo ści na Wy go da – osa da wsi
Wo le ni ce, że by za cho wać sto so wa ną
nu me ra cję bu dyn ków. W dal szej ko lej -
no ści wy stą pio no o opi nię do sta ro sty
kro to szyń skie go, ja ko or ga nu wła ści we -
go w spra wach geo de zji i go spo dar ki
grun ta mi. Za pro po no wa na zmia na zo -
sta ła za opi nio wa na po zy tyw nie. 

W trak cie stycz nio wej se sji roz dra -
żew scy rad ni jed no gło śnie przy ję li
uchwa łę w spra wie wy stą pie nia z wnio -
skiem do mi ni stra spraw we wnętrz -
nych i ad mi ni stra cji, za po śred nic twem
wo je wo dy wiel ko pol skie go, o zmia nę
ro dza ju miej sco wo ści. – W ce lu do sto -
so wa nia nu me ra cji po rząd ko wej
do obec nie obo wią zu ją cych prze pi sów
wnio sku ję o zmia nę ro dza ju miej sco -
wo ści z uwa gi na fakt, że miej sco wość
Wy go da jest po wszech nie sto so wa na,
wid nie je w do ku men tach, na ma pach
i ozna cze niach dro go wych. Zgod nie
z lo kal ny mi prze ka za mi ma rów nież
dłu gą tra dy cję. Kie dyś Wy go da by ła
znacz nie więk szą miej sco wo ścią, w któ -
rej funk cjo no wa ła karcz ma. (…) Zmia -
na ro dza ju miej sco wo ści nie spo wo du je
dla miesz kań ców utrud nień zwią za -
nych z ko niecz no ścią do ko na nia zmian
w re je strach, do ku men tach oraz nie
nie sie za so bą kosz tów fi nan so wych za -
rów no dla miesz kań ców, jak i gmi ny
Roz dra żew – na pi sa no we wnio sku. 

(LE NA)

GMINA ROZDRAŻEW

Zmiana rodzaju miejscowości

28 stycz nia w Kro to szy nie go ści ła
se na tor Plat for my Oby wa tel skiej
Ewa Ma tec ka. W trak cie kon fe ren cji
pra so wej par la men ta rzyst ka ostro
skry ty ko wa ła ostat nie po czy na nia
rzą du Pra wa i Spra wie dli wo ści
w kon tek ście ma so wej dro ży zny,
wal ki z pan de mią i tzw. afe ry Pe ga -
su sa.

– Po sze ściu la tach rzą dów PiS -
-u ma my na stę pu ją cą sy tu ację – stan
per ma nent ne go za gro że nia. Mam
na my śli na sze ży cie, zdro wie, wol ność
sło wa, bez pie czeń stwa na sze go by tu.
Świad czą o tym wszyst kie de cy zje po -
dej mo wa ne przez rząd, któ re są sze ro -
ko ko men to wa ne w ca łym
kra ju – stwier dzi ła Ewa Ma tec ka.
W jej opi nii obec ny rząd uwa ża się
za wła dzę naj wyż szą, a nie jest or ga -
nem słu żą cym oby wa te lom. Se na tor
uzna ła, iż Pra wo i Spra wie dli wo ści jest
bar dzo sku tecz ne w za kre sie za pew -
nia nia do bre go PR -u, któ ry jed nak nie
roz wią zu je prak tycz nie żad nych pro -
ble mów. 

– Sza le ją ca in fla cja, dro ży zna
i pan de mia do ty ka ją wszyst kich na ca -
łym świe cie. In ne kra je, w prze ci wień -
stwie do Pol ski, mo gły so bie z tym
po ra dzić, mi mo po cząt ko wych kło po -
tów. W na szym pań stwie in fla cja się -
ga 10 pro cent, a rząd w pla nie
bu dże to wym mó wi o 3,5 w 2022 ro -
ku. To są zu peł nie błęd ne za ło że nia
i nie moż li we do zre ali zo wa nia. Istot ne
po praw ki se na tu zo sta ły od rzu co ne
na ostat nim po sie dze niu. Pro po no wa -
li śmy ure al nie nie za pi sów o wy so ko ści
in fla cji, do ło że nie 50 mln zł do dro gi
eks pre so wej S11, aby po łą czyć pół noc
z po łu dniem. Chcie li śmy do fi nan so -
wać Na ro do wy Fun dusz Zdro wia m.
in. kwo tą 20 mln zł na za bie gi in vi tro
i cho ro by no wo two ro we. Dla na uczy -
cie li pla no wa no pod wyż sze nie wy na -
gro dzeń. Wszyst ko zo sta ło od rzu co ne.
To prak ty ka zna na od po cząt ku tej ka -
den cji – wnio ski se na tu są ma so wo

od rzu ca ne – pod kre śli ła se na tor Ma -
tec ka.

Par la men ta rzyst ka skry ty ko wa ła
rów nież skan da licz ne błę dy i za nie -
dba nia przy wdra ża niu Pol skie go Ła -
du, na zy wa ne go czę sto przez
in ter nau tów „Pol skim Wa łem”. Je śli
cho dzi o wal kę z pan de mią, to uzna ła,
że rząd w tym te ma cie po niósł to tal ną
klę skę. Jak oznaj mi ła, par tia rzą dzą ca
pa trzy tyl ko na słup ki son da żo we,
a zdro wie i ży cie Po la ków nie jest dla
niej prio ry te tem. Zda niem se na tor
w śro do wi sku Pra wa i Spra wie dli wo -
ści do mi nu je głos tzw. an tysz cze pion -
kow ców. 

– Na po cząt ku pan de mii bar dzo
czę sto mó wi li śmy, że waż ne są te sty
i szcze pie nia. Nie ste ty, gło su roz sąd ku
i na uki nikt w rzą dzie nie słu cha. Po -
dam przy kład Włoch, w któ rych wy -
ko nu je się śred nio mi lion te stów
dzien nie. Gdy by to zro bio no w Pol sce,
mie li by śmy peł ne ro ze zna nie co
do licz by za ka żeń. W na szym kra ju
śred nia wy no si 100 ty się cy na dzień.
Po nad 2 mln osób jest wy klu czo nych
z ak tyw ne go ży cia – mi lion jest za ka -
żo nych, a dru gie ty le na kwa ran tan nie.
To jest sy tu acja nie do pusz czal na, a rze -
czy wi sty stan jest za pew ne jesz cze gor -

szy – mó wi ła E. Ma tec ka.
Na za koń cze nie kon fe ren cji par la -

men ta rzyst ka od nio sła się do gło śnej
spra wy Pe ga su sa. Z ini cja ty wy człon -
ków se na tu po wo ła na zo sta ła nad zwy -
czaj na ko mi sja do zba da nia
przy pad ków nie le gal nej in wi gi la cji
przez pol skie służ by spe cjal ne. – Ta kie
dzia ła nia są wy mie rzo ne prze ciw ko
oby wa te lom. To na rzę dzie mo że być
sto so wa ne w wy kry wa niu ter ro ry stów
al bo cięż kich prze stępstw. Rząd do pu -
ścił się te go, by śle dzić pro ku ra to ra, ad -
wo ka ta, pi sa rza, dzia ła cza rol ni cze go
i sze fa szta bu wy bor cze go. Ko mi sja ba -
da ten te mat i za pra sza ofia ry na rzę -
dzia do in wi gi la cji. Ma my co raz wię cej
da nych na te mat ła ma nia Kon sty tu cji
RP i pra wa. Zda je my so bie spra wę, że
ma my ogra ni czo ne po le dzia ła nia, po -
rów nu jąc to z moż li wo ścia mi sej mo -
wej ko mi sji śled czej. Uzna li śmy, że
na ten mo ment jest to naj lep sze roz -
wią za nie. Roz ma wia ją z na mi lu dzie
w peł ni świa do mi te go, że na le ży tę
spra wę wy ja śnić. Po za koń cze niu prac
wy sto su je my re ko men da cje do zmian
prze pi sów, że by zwięk szyć pro ce du ry
kon tro l ne nad służ ba mi spe cjal ny -
mi – oświad czy ła se na tor Ma tec ka.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

W śro dę, 26 stycz nia, na dro dze
w No wej Obrze do szło do zde rze nia
dwóch sa mo cho dów. Spraw ca ko li zji
zo stał uka ra ny man da tem w wy so -
ko ści 1500 zło tych.

Zda rze nie mia ło miej sce oko ło go -
dzi ny 17.30 w No wej Obrze, na skrę -
cie w kie run ku Sa pie ży na. – Jak
usta lo no, 79-let ni miesz ka niec po wia -
tu kro to szyń skie go, kie ru ją cy sa mo -
cho dem mar ki Peu ge ot, nie
do sto so wał pręd ko ści jaz dy do wa run -
ków pa nu ją cych na dro dze, w wy ni ku

cze go je go po jazd ude rzył w pra wi dło -
wo ja dą ce au to mar ki Re nault La gu -
na, któ re pro wa dził 31-let ni
miesz ka niec po wia tu – po in for mo -

wał Piotr Szcze pa niak, ofi cer pra so wy
Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Kro to -
szy nie. 

Ba da nia po twier dzi ły, iż obaj kie -
ru ją cy by li trzeź wi. Kie row ca, któ ry
spo wo do wał zda rze nie, otrzy mał man -
dat kar ny w wy so ko ści 1500 zł. 

(LE NA)

POLITYKA

Stan permanentnego zagrożenia?

NA DRODZE 

Zderzenie dwóch pojazdów
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Kil ka dni te mu na se sji Ra dy Po wia tu
Kro to szyń skie go sta ro sta Sta ni sław
Szczot ka przed sta wił in for ma cję
na te mat za koń cze nia bu do wy no we -
go skrzy dła szpi ta la. Prze no sze nie
od dzia łów ma ru szyć w tym ty go dniu,
chy ba że ko niecz ne bę dzie za pew nie -
nie ko lej nych łó zek co vi do wych.

No we skrzy dło szpi ta la zo sta ło
pod da ne czyn no ściom kon tro l no -roz -
po znaw czym przez Ko men dę Po wia -
to wą Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Kro to szy nie. 18 paź dzier ni ka mi -
nio ne go ro ku uzy ska no po zwo le nie
na roz po czę cie użyt ko wa nia. Sprze ci -
wu nie wy ra ził tak że Pań stwo wy Po -
wia to wy In spek tor Sa ni tar ny
w Kro to szy nie, co po par te zo sta ło opi -
nią sa ni tar ną z dnia 7 paź dzier ni -
ka 2021. W obiek cie oglę dzi ny
prze pro wa dził też Wo je wódz ki Urząd
Ochro ny Za byt ków, w związ ku z tym,
że znaj du je się on w ob sza rze wpi sa -
nym do re je stru za byt ków hi sto rycz -
ne go ukła du urba ni stycz ne go.
Po speł nie niu wszyst kich for mal no ści
uzy ska no po zwo le nie na użyt ko wa nie
w or ga nie nad zo ru bu dow la ne go, co
po twier dza za świad cze nie Po wia to we -
go In spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne go
z dnia 20 stycz nia 2022 ro ku. 

– W naj bliż szych dniach roz pocz -
nie się pro ces prze no sze nia od dzia łów
do no wej sie dzi by – mó wił sta ro sta
(na zdję ciu). – Pla nu je my to na przy -
szły ty dzień, chy ba że przez na si le nie
ko lej nej fa li pan de mii wo je wo da zwró -
ci się do dy rek cji SPZOZ i sta ro sty
o na stęp ne łóż ka co vi do we w szpi ta lu
w Kro to szy nie. Wów czas wszyst ko się
opóź ni. Do obiek tu na ul. Bo lew skie -
go nie mo że my prze nieść pa cjen tów,
po nie waż mu sie li by śmy wy ko nać in -
sta la cję do pro wa dza ją cą ga zy me dycz -
ne do łó żek. Je śli pan de mia, tak jak
prze wi du ją to spe cja li ści, na si li się, to
bę dzie my mu sie li za pew nić oko ło 55
no wych łó żek co vi do wych, oprócz
tych, któ re już ma my, a jest ich 36.

Aby mógł dzia łać od dział we wnętrz ny
i czę ścio wo odział chi rur gicz ny, po słu -
ży my się no wym skrzy dłem. Je śli ta ka
sy tu acja na stą pi, to prze no si ny za koń -
czy my do pie ro po zwol nie niu tych
ewen tu al nych łó żek co vi do wych. Je śli
wo je wo da się do nas nie zwró ci w naj -
bliż szym cza sie, to w przy szłym ty go -
dniu za czną się pra ce zwią za ne
z przy go to wa niem do prze no sin pa -
cjen tów z obiek tu przy ul. Bo lew skie -
go. Po ich za koń cze niu bę dzie jesz cze
ko niecz ny od biór i wy ra że nie zgo dy
przez NFZ oraz Po wia to wą Sta cję Sa -
ni tar no -Epi de mio lo gicz ną na świad -
cze nie usług me dycz nych – wy ja śnił S.
Szczot ka.

(LE NA)

SŁUŻBA ZDROWIA

Więcej łóżek covidowych skomplikuje sytuację
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Urząd Mia sta i Gmi ny w Koź mi nie
Wlkp. opu bli ko wał ko mu ni kat,
w któ rym in for mu je, że bę dzie
funk cjo no wał na do tych cza so wych
za sa dach.

– Pra gnąc za pew nić ob słu gę klien tom
Urzę du Mia sta i Gmi ny Koź min Wiel ko -
pol ski, in for mu je my, że urząd funk cjo nu -
je jak do tych czas. W tro sce o klien tów
i pra cow ni ków pro si my, by każ dy przy cho -
dzą cy do urzę du miał za sło nię te usta i nos.
Pro si my o za cho wa nie od stę pu 1,5 m mię -

dzy klien ta mi. Pro si my roz wa żyć, czy spra -
wa, z któ rą za mie rza pan/pa ni przyjść
do urzę du, wy ma ga oso bi stej wi zy ty, czy
jest ona na ty le pil na, by za ła twiać ją w tym
szcze gól nym okre sie, wy ni ka ją cym z du żej
licz by za ka żeń – czy ta my w ko mu ni ka cie
koź miń skie go ma gi stra tu, któ ry jed no cze -
śnie za chę ca do kon tak tu te le fo nicz ne go
i ko rzy sta nia z e -ma ila (se kre ta riat@ko -
zminwlkp.pl). Wy kaz nu me rów te le fo -
nicz nych UMiG Koź min Wlkp. zna leźć
moż na na stro nie www.ko zmiwlkp.pl.

OPRAC. (AN KA)

KOŹMIN WLKP.

Urząd funkcjonuje jak dotychczas
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6-mie sięcz na Ni na ze Sta nie wa
(gmi na Koź min Wlkp.) wal czy z rzad -
ką bia łacz ką bi fe no ty po wą. Że by po -
ko nać no wo twór krwi, bę dzie mu sia -
ła przejść prze szcze pie nie krwio -
twór czych ko mó rek ma cie rzy stych
od daw cy nie spo krew nio ne go. Nie -
ste ty, w ak tu al nym re je strze po ten -
cjal nych daw ców szpi ku nie ma
zgod nej z dziew czyn ką oso by, któ ra
mo gła by jej po móc.

Ro dzi ce Nin ki oraz Fun da cja DKMS
ape lu ją o re je stra cję w ba zie po ten cjal nych
daw ców szpi ku, bo tyl ko no we oso by mo -
gą zwięk szyć szan sę na zna le zie nie dla
dziew czyn ki „bliź nia ka ge ne tycz ne go”.

Ni na przy szła na świat, przy no sząc
wiel kie szczę ście swo im ro dzi com. Nikt
nie spo dzie wał się, że los skie ru je w ro dzi -
nę ta ki cios. Dziew czyn ka cho ru je na rzad -
ką po stać bia łacz ki. Jej ży cie za le ży te raz
od ko goś zu peł nie dla niej ob ce -
go – od daw cy szpi ku. Dzię ki po stę pom
w on ko lo gii dzie cię cej obec nie moż na
trwa le wy le czyć aż 80 pro cent dzie ci
z cho ro bą no wo two ro wą. U Ni ny wy stę -
pu ją wszyst kie wy kład ni ki złe go ro ko wa -
nia. Na do miar złe go ko mór ki
bia łacz ko we ma ją ce chy ostrej bia łacz ki
lim fo bla stycz nej i ostrej bia łacz ki szpi ko -
wej (ostra bia łacz ka bi fe no ty po wa),

a w chwi li roz po zna nia obec ne by ły na cie -
ki bia łacz ko we w mó zgu.

Le cze nie opar te głów nie na che mio te -
ra pii da je dziew czyn ce nie wiel kie szan se
na trwa łe wy le cze nie. Mo że jed nak zna czą -
co po pra wić szan se, je śli po che mio te ra pii
prze pro wa dzo na zo sta nie al lo ge nicz na
trans plan ta cja szpi ku. Naj lep szym daw cą
szpi ku jest brat lub sio stra, ale ta kie go daw -
cy Ni na nie po sia da, dla te go do ra to wa nia jej
ży cia po trzeb ny jest nie spo krew nio ny daw -
ca, któ ry jest jej bliź nia kiem ge ne tycz nym. 

Aby zo stać po ten cjal nym daw cą szpi -
ku, wy star czy wejść na stro nę
www.dkms.pl/nin ka i za mó wić pa kiet re -
je stra cyj ny do do mu. Po je go przyj ściu na -
le ży po stę po wać zgod nie z za łą czo ną
in struk cją – po brać wy maz z we wnętrz nej
stro ny po licz ka oraz uzu peł nić i pod pi sać
for mu larz. Pa kiet trze ba ode słać na ad res
Fun da cji DKMS. Re je stra cja jest bez płat -
na, a pa kiet wy star czy wrzu cić do skrzyn -
ki pocz to wej, wy ko rzy stu jąc ko per tę
zwrot ną. OPRAC. (LE NA)

FUNDACJA DKMS

Potrzebni dawcy szpiku!
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Mi nio ny week end w za chod niej czę -
ści kra ju upły nął pod zna kiem po ry -
wi stych wia trów. Wi chu ra nie omi nę -
ła tak że na sze go po wia tu. Od so bot -
nie go wie czo ru do po nie dział ko we -
go po ran ku na si stra ża cy mu sie li in -
ter we nio wać 37 ra zy.

W więk szo ści przy pad ków stra ża -
cy in ter we nio wa li w związ ku z po wa lo -
ny mi drze wa mi, któ re ta ra so wa ły dro gi,
a tak że zwi sa ją cy mi nad chod ni ka mi
ko na ra mi drzew. Od no to wa no też
uszko dze nia bu dyn ków i in ne go mie -
nia. – W miej sco wo ści Ro ma nów wiatr
ze rwał część po szy cia da chu do mu
miesz kal ne go. Do po dob ne go zda rze -
nia do szło w miej sco wo ści Wo le ni ce.
Z ko lei w Ku kli no wie in ter we nio wa li -
śmy w związ ku z uszko dze niem pa ne -
li fo to wol ta icz nych, za mon to wa nych
na da chu do mu. W jed nym przy pad ku
w Kro to szy nie na ul. Koź miń skiej drze -

wo prze wró ci ło się na za par ko wa ny sa -
mo chód oraz uszko dzi ło ma szy nę z na -
po ja mi przy lo ka lu ga stro no micz nym.
W Basz ko wie na po ru sza ją cy się po jazd
prze wró ci ło się drze wo, ale na szczę ście
kie ru ją ce mu nic się nie sta ło. By ło też
kil ka sy tu acji, w któ rych drze wo nie -
bez piecz nie po chy li ło się na bu dy nek,
ale oby ło się bez więk szych uszko -
dzeń – po in for mo wał st. kpt. To masz
Pa try as.

W każ dym z wy mie nio nych przy -
pad ków stra ża cy udzie li li nie zbęd nej
po mo cy. Szczę śli wie jed nak nie by ło
osób po szko do wa nych. Stra ża cy in ter -
we nio wa li 12 ra zy na te re nie gmi ny
Kro to szyn, osiem ra zy na na te re nie
gmi ny Koź min Wlkp., po sie dem ra zy
w gmi nach Ko by lin i Zdu ny oraz trzy
ra zy w gmi nie Roz dra żew. Łącz nie
w dzia ła niach bra ło udział 237 stra ża -
ków z 52 za stę pów jed no stek ochro ny
prze ciw po ża ro wej. (LE NA)

Na bieżąco 9

Ucznio wie Ze spo łu Szkół Po nad pod -
sta wo wych w Koź mi nie Wlkp. wzię li
udział w ogól no pol skim Te ście Wie -
dzy o Rol nic twie Eko lo gicz nym. Naj -
da lej w ry wa li za cji za szedł Ro bert
Kon ra dy.

Kon kurs zo stał zor ga ni zo wa ny przez
Cen trum Do radz twa Rol ni cze go w Brwi -
no wie, od dział w Ra do miu, we współ pra -
cy z Mi ni ster stwem Rol nic twa i Roz wo ju
Wsi oraz Kra jo wym Cen trum Edu ka cji
Rol ni czej w ra mach ope ra cji wła snej,
współ fi nan so wa nej ze środ ków Unii Eu ro -
pej skiej z Eu ro pej skie go Fun du szu Rol ne -
go na rzecz Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich,
w ra mach Pla nu Ope ra cyj ne go Kra jo wej
Sie ci Ob sza rów Wiej skich na la ta 2020-
2021. Przed się wzię cie mia ło na ce lu
zwięk sze nie po zio mu wie dzy uczniów
szkół sek to ra rol no -spo żyw cze go na te mat
rol nic twa eko lo gicz ne go oraz żyw no ści
eko lo gicz nej, za in te re so wa nie mło dzie ży
rol nic twem eko lo gicz nym i kie run ka mi je -
go roz wo ju, po pu la ry za cję żyw no ści eko -
lo gicz nej oraz pro ble ma ty ki eko lo gii

w aspek cie eko lo gicz ne go sys te mu go spo -
da ro wa nia, kształ to wa nie świa do mo ści
na te mat po zy tyw ne go od dzia ły wa nia rol -
nic twa eko lo gicz ne go na śro do wi sko oraz
wła ści wych po staw mło dzie ży wo bec śro -
do wi ska przy rod ni cze go. 

Naj pierw prze pro wa dzo no etap szkol -
ny. Wzię ło w nim udział 26 uczniów klas
trze cich koź miń skiej ZSP, kształ cą cych się
w za wo dzie tech nik rol nic twa. Pie czę
nad kon kur sem spra wo wa ła mgr inż. Ju -
sty na Bą czyk. W pierw szej ko lej no ści
uczest ni cy roz wią zy wa li te sty, a na stęp nie
zor ga ni zo wa no do gryw kę w for mie py tań
otwar tych. Do ko lej ne go eta pu za kwa li fi -
ko wa ło się pię ciu uczniów – Ro bert Kon -
ra dy, Mar cin Wil czak, Ja kub Rosz czak,
To masz Sta niek i Ka mil Wi tek. 

W dal szej ry wa li za cji ogól no kra jo wej
koź miń ską szko łę re pre zen to wał Ro bert
Kon ra dy, któ ry wy ka zał się ogrom nym po -
zio mem wie dzy. Fi na ło wa piąt ka zo sta ła
przez or ga ni za to ra kon kur su uho no ro wa -
na na gro da mi pie nięż ny mi. Wszy scy na to -
miast otrzy ma li drob ne upo min ki. 

(LE NA)

ZSP KOŹMIN WLKP.

Ekologia w rolnictwie 
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Z POWIATU

W naszym regionie znów mocno powiało

W trak cie se sji Ra dy Miej skiej
w Zdu nach rad na Da nu ta Ku ła ga po -
ru szy ła kwe stie zwią za ne z prze bu -
do wą dro gi w Perzy cach. Stan na -
wierzch ni te go od cin ka po zo sta wia
wie le do ży cze nia. 

Nic więc dziw ne go, iż wszy scy
z nie cier pli wo ścią cze ka ją na roz po czę -
cie prac zwią za nych z prze bu do wą tej
dro gi. – Ja kie czyn no ści zo sta ły po czy -
nio ne w za kre sie tej dro gi? Ja kie są wi -
do ki, aby na wio snę rze czy wi ście
roz po czę ły się już pra ce nad kom plek -
so wą prze bu do wą, po nie waż w tej
chwi li dro ga ta jest w sta nie tra gicz -
nym – oznaj mi ła rad na Ku ła ga.

Od po wie dzi udzie lił bur mistrz To -
masz Chu dy. – Zło ży li śmy wnio sek
do Pol skie go Ła du na od ci nek od dro gi
kra jo wej do koń ca miej sco wo -
ści – w kie run ku dro gi Cha chal nia -
-Kro to szyn. Ja kie są ro ko wa nia

od no śnie te go wnio sku? Nie mam po -
ję cia. Jest jed nak do bra wia do mość,
któ rą chciał bym się z pań stwem po -
dzie lić. Mia no wi cie, zo sta li śmy uzna ni
ja ko gmi na po pe ge erow ska, co ozna cza,
że nie któ re na sze wnio ski bę dą do fi -
nan so wa ne w wy so ko ści 98 pro cent.
Mam na dzie ję, że przej dzie cho ciaż je -
den z tych pię ciu, któ re zło ży li śmy.
Trud no jed nak po wie dzieć, co się sta -
nie. Jak pa ni rad na wie, kry te ria w za -
kre sie wy bo ru wnio sków w Pol skim
Ła dzie są trud ne do uchwy ce nia, choć
w tym roz da niu teo re tycz nie wy glą da
to tro chę le piej. Nie co wię cej moż na na -
pi sać we wnio sku, za wrzeć w nim wię -
cej szcze gó łów, ale punk ta cji ta kiej jak
choć by we wnio sko wa niach o pie nią -
dze z Unii Eu ro pej skiej nie ma. To zna -
czy – punk ta cja jest, ale trud no jest
nam po li czyć, ile punk tów uzy ska my
za po szcze gól ne wnio ski – wy ja śnił
wło darz Zdun. (LE NA)

Z SESJI

Co z przebudową drogi w Perzycach?
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W nie dzie lę, 23 stycz nia, w świe tli cy
wiej skiej w Go du ro wie (po wiat go -
styń ski) ro ze gra no ostat ni tur niej
Wiel ko pol skiej Li gi Ko pa Spor to we -
go. Aż dwie dru ży ny z na sze go po -
wia tu upla so wa ły się na po dium. 

Do ry wa li za cji przy stą pi ło je de na ście
ekip. Przed roz po czę ciem roz gry wek
uczest ni cy tur nie ju mi nu tą ci szy uczci li
pa mięć za wod ni ków, któ rzy ode szli
w ostat nim cza sie. Zma ga nia pro wa dzo ne
by ły w kla sy fi ka cji dru ży no wej, roz gry wa -
no pięć rund po 32 roz da nia. 

Trium fo wał ze spół Przy ja cie le Ko by lin
(168 / 312) w skła dzie: Wie sław Li siak, Ed -
mund Po lny, Wło dzi mierz Ko wal ski i Jó zef
Tur bań ski. Dru gie miej sce za jął te am Gór -
na Go styń (164,5 / 264), któ ry two rzy li
Zbi gniew Skrzy pek, Mi ro sław Kon stan ty,
Zdzi sław Ku ra siak oraz Mi chał Do pie ra ła.
Ostat nia lo ka ta na po dium przy pa dła Przy -
ja cio łom Kro to szyn (161 / 139) w skła dzie:
Grze gorz Ja ra czew ski, Hen ryk Fra la, Ze -
non Cie siół ka i Ka zi mierz Pie tras. 

Trzy czo ło we dru ży ny otrzy ma ły pu -
cha ry i na gro dy rze czo we. 

OPRAC. (LE NA)

KOP SPORTOWY

Dwie drużyny 
z naszego powiatu na podium

W związ ku ze stwier dzo nym wy ni -
kiem do dat nim w kie run ku afry kań -
skie go po mo ru świń u dzi ka i wy zna -
cze niem ob sza ru ska żo ne go Po wia -
to wy Le karz We te ry na rii w Kro to szy -
nie wy dał roz po rzą dze nie w spra wie
zwal cza nia cho ro by na te re nie na -
sze go po wia tu. 

Ob szar ska żo ny na pod sta wie roz po -
rzą dze nia obej mu je dwie miej sco wo ści
na te re nie gmi ny Zdu ny – Basz ków i Be -
stwin. Wpro wa dza się tam za kaz przy wo -
że nia lub wy wo że nia z go spo darstw świń
bez zgo dy Po wia to we go Le ka rza We te ry -
na rii w Kro to szy nie, wy pro wa dza nia świń
z po miesz czeń, w któ rych są prze trzy my -
wa ne, wno sze nia i wwo że nia na te ren go -
spo darstw utrzy mu ją cych świ nie tusz
dzi ków, mię sa i pro duk tów ubocz nych po -
cho dze nia zwie rzę ce go oraz pro duk tów
po chod nych, po cho dzą cych od dzi ków,
a tak że pasz, sub stan cji, ma te ria łów, sprzę -
tu, na rzę dzi i in nych przed mio tów, któ re
mo gły by zo stać za ka żo ne wi ru sem cho ro -
by, wy no sze nia i wy wo że nia świń i ich ma -
te ria łu bio lo gicz ne go po za ob szar,
pro wa dze nia tar gów, wy staw, po ka zów,
kon kur sów z udzia łem świń, odło wu zwie -
rząt łow nych, jak i sku pu, ob ro tu i po śred -
nic twa, w tym ob ro tu świ nia mi
po cho dzą cy mi z ob sza ru. 

Roz po rzą dze nie mó wi, iż na wska za -
nym ob sza rze na ka zu je się:

– po sia da czom świń spo rzą dze nie
oraz uak tu al nie nie spi su wszel kich świń,
z po dzia łem na ka te go rie pro duk cyj ne;
w go spo dar stwach, w któ rych świ nie są
utrzy my wa ne na otwar tym te re nie, pierw -
szy spis moż na prze pro wa dzić na pod sta -
wie da nych sza cun ko wych

– prze trzy my wa nie świń w miej scu
wy klu cza ją cym ich kon takt z dzi ka mi ży -
ją cy mi na wol no ści

– skar mia nie świń pa szą za bez pie czo -
ną przed do stę pem zwie rząt wol no ży ją -
cych

– uży wa nie w go spo dar stwach, w któ -
rych utrzy my wa ne są świ nie, środ ków bio -
bój czych, do pusz czo nych do ob ro tu

i wy ka zu ją cych dzia ła nie prze ciw wi ru so -
we do de zyn fek cji przy wej ściach i wyj -
ściach z go spo dar stwa, a tak że przy wej ściu
i wyj ściu do po miesz czeń, w któ rych prze -
trzy my wa ne są świ nie

– zgła sza nie przez oso by prze trzy mu -
ją ce świ nie Po wia to we mu Le ka rzo wi We -
te ry na rii w Kro to szy nie każ de go upad ku
świń w go spo dar stwach po ło żo nych na ob -
sza rze

– sto so wa nie przez oso by ma ją ce kon -
takt z dzi ka mi środ ków hi gie ny nie zbęd -
nych do ogra ni cze nia ry zy ka sze rze nia się
cho ro by, w tym od ka ża nia rąk i obu wia

– znisz cze nie pod urzę do wym nad zo -
rem zwłok dzi ków oraz mię sa, pro duk tów
ubocz nych po cho dze nia zwie rzę ce go
i pro duk tów po chod nych, po cho dzą cych
od dzi ków, u któ rych wy ni ki ba dań pró bek
po bra nych zgod nie z in struk cją dia gno -
stycz ną, wy sła nych do ba dań la bo ra to ryj -
nych w ce lu okre śle nia ge no ty pu wi ru sa
cho ro by, da ły wy nik po zy tyw ny, w spo sób
okre ślo ny w prze pi sach (…)

– dzier żaw com i za rząd com ob wo -
dów ło wiec kich zgła sza nie pa dłych dzi ków
Po wia to we mu Le ka rzo wi We te ry na rii
w Kro to szy nie;

– wy ko rzy sta nie tusz oraz skór i na ro -
gów od strze lo nych dzi ków, do star czo nych
przez my śli wych do miejsc nad zo ro wa -
nych przez or gan in spek cji we te ry na ryj nej,
po uzy ska niu ne ga tyw ne go wy ni ku ba da -
nia la bo ra to ryj ne go w kie run ku afry kań -
skie go po mo ru świń, na po trze by wła sne

my śli wych lub ich znisz cze nie w spo sób
okre ślo ny w prze pi sach roz po rzą dze nia
Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy (WE) (…
) 

– prze szu ki wa nie ob sza ru w ce lu zna -
le zie nia pa dłych dzi ków w ter mi nach usta -
lo nych przez Po wia to we go Le ka rza
We te ry na rii w Kro to szy nie

– za kaz po lo wań bez uzy ska nia zgo dy
Po wia to we go Le ka rza We te ry na rii w Kro -
to szy nie

– w przy pad ku wy ra że nia zgo dy nie -
zwłocz ne do star cze nie każ de go od strze lo -
ne go dzi ka wraz z pa tro cha mi i na ro ga mi
do miej sca nad zo ro wa ne go przez or gan in -
spek cji we te ry na ryj nej, w któ rym mo gą
być prze cho wy wa ne tu sze dzi ków w skó -
rach, wska za ne go przez Po wia to we go Le -
ka rza We te ry na rii w Kro to szy nie,
po ło żo ne go na ob sza rze

– prze cho wy wa nie w miej scach nad -
zo ro wa nych przez or gan in spek cji we te ry -
na ryj nej tusz dzi ków w spo sób
za po bie ga ją cy bez po śred nie mu kon tak to -
wi nie prze ba da nych tusz z pro duk ta mi,
su row ca mi i in ny mi przed mio ta mi, któ re
mo gą spo wo do wać sze rze nie się afry kań -
skie go po mo ru świń.

W ob sza rze bę dą po bie ra ne pró by
do ba dań w kie run ku afry kań skie go po -
mo ru świń od każ de go od strze lo ne go i pa -
dłe go dzi ka oraz od każ dej pa dłej świ ni
w go spo dar stwie, u któ rej nie moż na wy -
klu czyć wy stą pie nia cho ro by. 

OPRAC. (LE NA)

ZAGROŻENIA

Choroba ASF w gminie Zduny
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Ja kiś czas te mu w kro to szyń skim
przed się bior stwie A -T go ścił Piotr
Kaź mier czak – Do bry Die te tyk. Dzię -
ki człon ko stwu w Klu bie GLK mię dzy
fir ma mi na wią za ła się współ pra ca,
któ ra da je pra cow ni kom A -T do dat -
ko we moż li wo ści.

Piotr Kaź mier czak pod czas wi zy ty
w A -T prze pro wa dził bez płat ne kon sul ta cje
die te tycz ne dla pra cow ni ków fir my, spraw -
dzał i roz ma wiał o ich kon dy cji zdro wot nej
oraz o spra wach zwią za nych z ży wie niem. 

Wśród uczest ni ków ak cji prze pro wa -
dzo ne zo sta ły ba da nia wa gi oraz ana li za skła -

du cia ła, któ ra po zwa la na okre śle nie pro por -
cji po mię dzy tkan ką tłusz czo wą, tkan ką
mię śnio wą, na wod nie niem or ga ni zmu oraz
zmi ne ra li zo wa niem ko ści. Po nad to P. Kaź -
mier czak za pro po no wał po szcze gól nym
oso bom ba da nia le kar skie wce lu do kład niej -
sze go spraw dze nia sta nu zdro wia. 

Pod czas spo tkań po dej mo wa no roz -
mo wy o za sto so wa niu zmian w spo so bie
od ży wia nia oraz o ak tyw no ści ru cho wej,
czy li aspek tach, któ re po mo gą ba da nym
osią gnąć sil niej sze i jędr niej sze cia ła. Ak cja
upły nę ła w mi łej at mos fe rze. 

– Od daw na gosz czę w róż nych fir -
mach czy pla ców kach oświa to wych, or ga -
ni zu jąc te go ty pu dzia ła nia – mó wi P.
Kaź mier czak. – Mo gę dzie lić się swo ją
wie dzą i do świad cze niem z róż ny mi gru -
pa mi spo łecz ny mi, co nie rzad ko prze ra -
dza się w na wią za nie współ pra cy. Jed nak
na wet je śli do owej współ pra cy nie do cho -
dzi, wie lu lu dzi za czy na uważ niej przy glą -
dać się swo je mu co dzien ne mu me nu czy
też my śleć o pro wa dze niu zdrow sze go try -
bu ży cia, co rów nież mnie bar dzo cie -
szy – pod kre śla die te tyk.

(LE NA)

KLUB GLK 

Dietetyczna wizyta w A-T

Na se sji Ra dy Po wia tu Kro to szyń -
skie go Piotr Osuch i Mar cin Le śniak
zwró ci li się do sta ro sty z wnio skiem
o wy ko na nie przej ścia dla pie szych
na ul. Cze sła wa Stę szew skie go
w Koź mi nie Wlkp.

Treść wnio sku w imie niu swo im
oraz rad ne go Mar ci na Le śnia ka od czy -
tał Piotr Osuch. – Skła da my wnio sek
o wy ko na nie ozna ko wa ne go przej ścia
dla pie szych na ul. Cze sła wa Stę szew -
skie go w Koź mi nie Wlkp. przy od dzia -
le re ha bi li ta cyj nym SPZOZ. Ni niej sze

przej ście dla pie szych, zda niem miesz -
kań ców, ale przede wszyst kim pa cjen -
tów te go od dzia łu, znacz nie
po pra wi ło by bez pie czeń stwo w ru chu
dro go wym, szcze gól nie je śli cho dzi
o pie szych. Pra gnę tyl ko do dać, że ul.
Cze sła wa Stę szew skie go jest dro gą
gmin ną, ale od dział re ha bi li ta cyj ny pod -
le ga pod po wiat i wła śnie na prze ciw
szpi ta la, wzdłuż ul. Cze sła wa Stę szew -
skie go, jest par king. Nie ma jed nak znie -
go bez piecz ne go przej ścia w stro nę
od dzia łu re ha bi li ta cyj ne go. Do cho dzą
sy gna ły, że pa cjen ci, któ rzy idą np. o ku -
lach, nie ma ją bez piecz nej moż li wo ści
prze do sta nia się na dru gą stro nę jezd ni
i wy pa da ło by to przej ście dla pie szych
stwo rzyć – ob ja śnił rad ny Le śniak. 

Od po wie dzi na wnio sek udzie lił
sta ro sta Sta ni sław Szczot ka. – Omó -
wię ten te mat z bur mi strzem Ma cie -
jem Brat bor skim, bo jest to dro ga
gmin na i nie mo że my wy ma lo wać so -
bie tam przej ścia, ot tak. Jest to
na pew no słusz ny wnio sek. Naj pierw
jed nak ko mi sja do spraw za rzą dza nia
ru chem na dro gach po wia to wych
i gmin nych mu si orzec, że bę dzie to
do bre roz wią za nie, gdyż mu si zo stać
za cho wa na od po wied nia od le głość
od in nych przejść dla pie szych. My ślę,
że wraz z bur mi strzem Brat bor skim
w naj bliż szym cza sie zaj mie my się
tym te ma tem i znaj dzie my roz wią za -
nie pro ble mu – stwier dził sta ro sta. 

(LE NA)

Z SESJI

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów

23 stycz nia od by ła się ju bi le uszo -
wa XXV edy cja Tur nie ju Te ni sa Sto ło -
we go o Pu char LZS Bo ża cin. Ry wa li -
za cja to czy ła się w czte rech ka te go -
riach sin gli stów i w grze po dwój nej. 

W sin glu wal czy ło 32 za wod ni ków
i za wod ni czek, a w de blu czte ry pa ry.
W ka te go rii se nio rek naj lep sza oka za ła się
Aga ta Szczot ka (No wa Wieś), któ ra wy -
prze dzi ła Eli zę Ko prow ską (Brzo za) i Ma -
rię Czu bak (Ko bier no). Roz gryw ki
mło dzi czek zdo mi no wa ły bo ża ci nian ki.
Trium fo wa ła Zu zan na Ber nat, a za nią
upla so wa ły się Na ta lia Ko wal czyk, Pau li na
Ko wal czyk i Ad rian na Ka lak. 

W gru pie se nio rów pierw sza lo ka tę
za jął Bar tosz Żak (KKS Bia ły Orzeł Koź -
min Wlkp.), wy prze dza jąc swo je go klu bo -
we go ko le gę – Ra fa ła Skup nie wi cza – oraz
dwóch te ni si stów z Bo ża ci na – Krzysz to fa
Szym le ta i Mi ko ła ja Li twi na. Zma ga nia

mło dzi ków wy grał Piotr Ko wal czyk, a ko -
lej ne miej sca za ję li Fi lip Ber nat, Pa skal
Ziem biń ski i Mi łosz Woź niak (wszy scy
z Bo ża ci na).

W grze po dwój nej naj le piej po ra dzi li
so bie Pa weł Ro bak i Mi ko łaj Li twin (Bo ża -
cin). Za trium fa to ra mi zna leź li się Krzysz -
tof Szym let i Ma te usz Ja gła (Bo ża cin),
Da riusz Waw rzy niak i Do mi nik Dry gas

(Kro to szyn / Bo ża cin) oraz Kac per Ko wal -
czyk i Adam Ko wal czyk (Bo ża cin).

Dla czo ło wych trój ek w po szcze gól -
nych ka te go riach LZS Bo ża cin ufun do wał
oko licz no ścio we pu cha ry, a za czwar te
miej sce na gro dy rze czo we. Pu cha ry i na -
gro dy sfi nan so wa ne zo sta ły ze środ ków
fun du szu so łec kie go oraz MAH LE Kro to -
szyn. (AN KA)

TENIS STOŁOWY

Jubileuszowy turniej w Bożacinie

W ra mach „Ak tyw nych fe rii zi mo -
wych” Kro to szyń ska Bi blio te ka Pu -
blicz na zor ga ni zo wa ła roz ma ite za ję -
cia dla dzie ci. Jed ny mi z nich by ły
warsz ta ty po dróż ni czo -li te rac kie
pod ha słem „Z Ar ka dym Fie dle rem
zwie dza my świat”.

Spo tka nie by ło wy jąt ko we, al bo -
wiem od by ło się po raz pierw szy po wy -
ko na niu na ścien ne go ma lo wi dła
w Stre fie Mło dych. Je go au to rem jest Łu -
kasz Gro bel ny. Naj pierw uczest ni cy za -
jęć obej rze li ma pę świa ta oraz
do wie dzie li się wie lu cie ka wo stek z po -

dró ży Ar ka de go Fie dle ra, któ ry jest pa -
tro nem kro to szyń skiej bi blio te ki. 

Ewa Bu kow ska, dy rek tor pla ców ki, za -
de mon stro wa ła okład ki z ksią żek A. Fie -
dle ra, z któ ry mi dzie ci pod cho dzi ły
do ma lo wi dła ścien ne go, by wska zy wać
miej sca je go po dró ży. Po tem naj młod si
oglą da li książ ki o te ma ty ce po dróż ni czej,
a na ma pach do pa so wy wa li fi gur ki zwie -
rząt do kra jów, któ re zwie dził pa tron KBP.
Nie za bra kło wspól ne go zdję cia z le mu -
rem – ma skot ką Od dzia łu dla Dzie ci
i Mło dzie ży. W dru giej czę ści za jęć w sa li
warsz ta to wej dzie ci wy ko ny wa ły in diań -
skie pió ro pu sze. OPRAC. (LE NA)

BILBIOTEKA

Zwiedzanie świata z Fiedlerem
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Nie daw no prze pro wa dzi li śmy roz mo -
wę z Wik to rem Adam skim, zdu no -
wia ni nem, któ ry jest li cen cjo no wa -
nym in struk to rem sztuk wal ki, bok -
su oraz tre ne rem per so nal nym. Roz -
po czął też przy go dę z wal ka mi
w klat ce. Na gra nie z wy wia dem
moż na zo ba czyć na na szym pro fi lu
fa ce bo oko wym, po ni żej naj cie kaw -
sze frag men ty. 

Wik tor Adam ski jest do sko na le
zna ny mi ło śni kom ka ra te. Z tą dys cy -
pli ną spor tu jest bo wiem zwią za ny już
od 22 lat. Jest wy cho wan kiem UKS
Sho dan Zdu ny. – Gdy mia łem czte ry
la ta, bra łem już udział w pierw szych
za wo dach. By ły to mi strzo stwa Lesz -
na, któ re ro ze gra no w 2000 ro -
ku – wspo mi nał spor to wiec. Przez
la ta spę dzo ne na ma tach ka ra te Wik -
tor od niósł wie le suk ce sów i wy wal -
czył mnó stwo me da li. Na swo im
kon cie ma dwa dzie ścia sie dem zło -
tych krąż ków. – Dzie sięć bądź je de na -
ście z nich po cho dzi już z eta pu
se nior skie go mo jej ka rie ry, dla te go
uwa żam je za naj cen niej sze. Oczy wi -
ście star to wa łem nie tyl ko na are nie
kra jo wej. Na kon cie mam też trzy krot -
ny start w mi strzo stwach świa ta,
a sześć ra zy uczest ni czy łem w mi -
strzo stwach Eu ro py. Ze wszyst kich
tych im prez uda ło mi się przy wieźć
po nad trzy dzie ści me da li, więc my ślę,
że jest to dość du ży do ro bek, je śli cho -
dzi o ja ki kol wiek sport – przy znał W.
Adam ski. 

Od ja kie goś cza su Wik tor zaj mu je
się mie sza ny mi sztu ka mi wal -
ki. – Od za wsze chcia łem wal czyć,
od za wsze chcia łem być współ cze -
snym gla dia to rem, a MMA mi to
umoż li wia. Mo gę po ka zy wać też lu -
dziom, że ka ra te, któ re ni by jest de fen -
syw ne, jest w isto cie bar dzo
ofen syw ne, a tak że pro mo wać tę dys -
cy pli nę spor tu czy sztu kę wal ki – wy -
ja śnił spor to wiec. 

W. Adam ski ma za so bą już kil ka
walk w klat ce, w tym rów nież wal ki
„na go łe pię ści”, któ re wy da ją się być
znacz nie bar dziej nie bez piecz ne dla
za wod ni ków. – To za le ży, jak na to
spoj rzeć. Wia do mo, że ude rze nie go łą
rę ką po wo du je mniej szy de fi cyt dla
mó zgu, ale mo że my nim do pro wa dzić
do zła ma nia ko ści, za rów no u prze ciw -
ni ka, jak i u sie bie. Ude rza jąc dło nią
w rę ka wi cy, nie ma my moż li wo ści zła -
ma nia, je śli cho dzi zaś o go łą rę kę, mo -
że w niej dojść do pęk nię cia. Tak też się
sta ło u mnie w mo jej pierw szej wal -
ce – po wie dział Wik tor, któ ry sto czył
już dwa ta kie po je dyn ki. Nie daw no
wal czył w Trój mie ście. Nie ste ty, nie
uda ło mu się wów czas zwy cię żyć, a po -
nad to do znał kon tu zji. – Z mo im

zdro wiem jest już wszyst ko w po rząd -
ku. W pew nym mo men cie ścię gna
w ko la nie nie wy trzy ma ły aż tak in ten -
syw ne go oko py wa nia, bo wal czy łem
z chło pa kiem, któ ry wy wo dzi się
z mu ay thai. Wal ka ca ło ścio wo by ła
pro wa dzo na bar dzo faj nie, czu łem
pro gres, by ło do brze i mam na dzie ję,
że na stęp nym ra zem na ko niec uda się
pod nieść mo ją rę kę, a nie prze ciw ni -
ka – opo wia dał W. Adam ski. 

Wik tor jest oso bą bar dzo ener gicz -
ną i szyb ko uda je mu się na wią zać kon -
takt z pu blicz no ścią. – My ślę, że jest
to bar dzo waż ne, aby ła pać kon takt
z ki bi ca mi, mi ło śni ka mi spor tu, bo

czę sto przy wo łu ję ta kie zda nie z mo je -
go ulu bio ne go fil mu: „naj lep szym gla -
dia to rem nie jest ten, któ ry wy gry wa,
tyl ko ten, któ re go po ko cha
tłum” – stwier dził za wod nik. Je go po -
dej ście do osób ob ser wu ją cych go
moż na za uwa żyć na je go so cial me -
diach, na któ rych jest bar dzo ak tyw -
ny. – Je śli cho dzi o sfe ry In sta gra mu
czy Fa ce bo oka, mo że cie mnie zna leźć
pod na zwą Po lish Nin ja. My ślę, że nie -
mal każ de go wie czo ru je stem w sta nie
od po wie dzieć na py ta nia, któ re za da -
ją mi ki bi ce, bo – jak już mó wi -
łem – kon takt z ni mi jest dla mnie
bar dzo istot ny. Gdy by nie wy, to pew -

nie nie chcia ło by mi się ro bić te go, co
ro bię – oznaj mił. 

Pod czas na gra nia Wik tor wspo -
mniał o pew nej cha ry ta tyw nej i waż -
nej dla nie go spra wie. Cho dzi ło
o li cy ta cję na rzecz Wiel kiej Or kie stry
Świą tecz nej Po mo cy. – W Zdu nach,
w mo im ro dzin nym mie ście, pod czas
fi na łu Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej
Po mo cy moż na wy li cy to wać ko szul kę,
aku rat z mo je go na roż ni ka z Fe de ra cji
Krwa wy Sport. Są to wal ki na go łe pię -
ści, naj mniej szy okta gon w Eu ro pie,
a bo daj że na wet na świe cie. Siat ka ma
śred ni cę 4 m, a więc jest ona o po ło wę
mniej sza od peł no wy mia ro wej

w MMA. W tym po lu na praw dę nie
ma gdzie ucie kać, mu si my wal czyć.
Jest to bar dzo ma łe po le ma new ru, ale
my ślę, że wła śnie dzię ki te mu te wal -
ki są tak wi do wi sko we i le je się krew.
Nie ste ty, w tej fe de ra cji wła śnie o to
cho dzi – po wie dział zdu no wia nin. 

Wik tor po za spor tem pa sjo nu je się
go to wa niem. Po nie kąd wią że się to
z try bem ży cia, ja ki mu si pro wa dzić ja -
ko spor to wiec. Je go ty po wy dzień wy -
peł nio ny jest tre nin ga mi i dba niem
o swo ją kon dy cję i zdro wie. – Sta ram
się go to wać sam, choć wia do mo, że nie
za wsze jest to ła twe, szcze gól nie w do -
mu. Nie któ re po sił ki ja dam z ro dzi ną,
a in ne sam. Sta ram się tre no wać dwa
ra zy dzien nie. Pierw szy tre ning jest
ogól no ro zwo jo wy, mo to rycz ny, a dru -
gi pro wa dzo ny jest ty po wo pod ką tem
spor tów wal ki. Wszyst ko za le ży też
od okre su, w ja kim się w da nym mo -
men cie znaj du ję. Je śli zbli ża się wal ka
w ka ra te, to czę ściej tre nu ję pod ką tem
tej dys cy pli ny. Je śli zbli ża się czas wal -
ki w klat ce, to ka ra te wów czas scho dzi
na dru gi plan, a ja za czy nam wal czyć
w peł nym kon tak cie, zwięk szam na tę -
że nie tre nin gów i za czy na my się bić.
Sta ram się sy piać osiem go dzin dzien -
nie, re gu lar nie jem – pięć po sił ków
dzien nie. Przy kła dam wa gę do te go,
aby jeść nie prze two rzo ne rze czy. My -
ślę, że waż ne jest dba nie o sie bie i od -
po wied nia su ple men ta cja, co też
sta ram się ro bić. Spor tow cy po zo sta ją
jed nak zwy kły mi ludź mi. Jak wszyst -
kim zda rza nam się wy pić pi wo czy
wyjść do klu bu. Wia do mo, że wraz
z pie niędz mi przy cho dzi sła wa i nie -
któ rym za wod ni kom ude rza do gło wy
przy sło wio wa so dów ka, w efek cie cze -
go scho dzą na tę złą stro nę mo cy. Wie -
lu z nas jed nak po zo sta je po tej
wła ści wej stro nie i po ka zu je mło dym
za wod ni kom, ja ką dro gą mo gli by iść
i ta dro ga mo że dać roz wój, suk ces
i god ne ży cie – tłu ma czył spor to wiec. 

Wik tor Adam ski, jak każ dy spor -
to wiec, snu je pla ny na przy szłość.
Oczy wi ście je go obec nym prio ry te tem
jest MMA. – Naj bliż sza mo ja wal ka
od bę dzie się 10 mar ca. Bę dzie to wal -
ka w no wej fe de ra cji, gdzie wal czy my
przy sto le tyl ko jed ną rę ką. Są to bar -
dzo bru tal ne po je dyn ki w krót kim dy -
stan sie. Póź niej, do cza su wa ka cji,
zro bię so bie praw do po dob nie okres
roz tre no wa nia, że by mój or ga nizm
miał moż li wość się zre ge ne ro wać, od -
bu do wać. Od wa ka cji na no wo roz -
pocz nę ostre tre nin gi i zo ba czy my się
znów w klat ce. Przez tę kon tu zję,
o któ rej już mó wi li śmy, mój de biut
w klat ce w MMA nie co się opóź ni, ale
na pew no w tym ro ku bę dę jesz cze
wal czył na go łe pię ści – za koń czył nasz
roz mów ca. (LE NA)

SZTUKI WALKI

Zawsze chciał być współczesnym gladiatorem


