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Czy Astra wycofa 
się z rozgrywek..?

Czytaj na str. 16
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Z dwie ma in ter pe la cja mi do ty czą cy -
mi dróg wy stą pił pod czas nie daw nej
se sji Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go
Hen ryk Jan kow ski. Rad ny wska zał
na uster ki na dro gach w gmi nie Roz -
dra żew. 

Pierw sza in ter pe la cja do ty czy ła
bra ku po kry wy na stu dzien ce ka na li -
za cyj nej w No wej Wsi. – Zwra cam się
z uprzej mą proś bą o za ku pie nie i za ło -
że nie po kry wy na stu dzien ce ka na li -
za cyj nej usy tu owa nej na dro dze
po wia to wej Kro to szyn -Roz dra żew
w miej sco wo ści No wa Wieś, w ob rę bie
po se sji nr 42. Za zna czam, że jest to
bar dzo ru chli wy ciąg ko mu ni ka cyj ny
i brak przy kry cia stwa rza bar dzo du że
nie bez pie czeń stwo dla kie ru ją cych po -
jaz da mi. To już trwa ja kiś czas. Roz ma -
wia łem o tym z dy rek to rem
Po wia to we go Za rzą du Dróg i po dob -
no po kry wa ta mia ła zo stać za mó wio -
na – przed sta wił pro blem H.
Jan kow ski. 

Póź niej rad ny po ru szył spra wę
dro gi na od cin ku Roz dra żew -Trze -
mesz no. – Pro szę o usu nię cie gar bu
znaj du ją ce go się na środ ku dro gi po -

wia to wej w cią gu ko mu ni ka cyj nym
Roz dra żew -Trze mesz no. Po nad to pro -
szę o wy ko na nie droż no ści prze pu stu
dro go we go na skrzy żo wa niu dro gi po -
wia to wej z dro gą gmin ną, pro wa dzą cą
w kie run ku be to niar ni, oraz ze bra nie
z po bo cza jezd ni wy pchnię te go as fal -
tu. Za zna czam, iż wy mie nio ne spra wy
są ze so bą ści śle zwią za ne i po wo du ją
du że nie bez pie czeń stwo dla po jaz dów
i pie szych. Po za tym in for mu ję, że
wszyst kie opi sa ne pra ce na le ży wy ko -
nać na od cin ku dro gi wy mie nio nej
na wstę pie, tj. w ob rę bie mo stu na łu -
ku – ob ja śnił au tor in ter pe la cji. 

Do po wyż szych kwe stii od niósł się
Krzysz tof Je li now ski, dy rek tor Po wia -
to we go Za rzą du Dróg. – Właz jest za -
ku pio ny. Stud nia w No wej Wsi,
a wła ści wie jej gór na część, mu si być
prze bu do wa na z te go wzglę du, że
chce my za ło żyć tam właz że liw ny, że -
by prze jeż dża ją ce po jaz dy po raz ko lej -
ny go nie uszko dzi ły. Je śli cho dzi
o spra wy zwią za ne z udroż nie niem te -
go prze pu stu i usu nię ciem gar bu, to
pra ce te zo sta ną zre ali zo wa ne w lu -
tym – za po wie dział szef PZD. 

(LE NA)
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Dochody budżetowe w tym roku
zaplanowano na poziomie 12 180
710 zł. Z kolei wydatki mają wynieść
12 142 760 zł. Nadwyżka budżetowa
w wysokości 37 950 zł zostanie
przeznaczona na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań. 

W wydatkach inwestycyjnych na
2022 rok zaplanowano jedynie
przebudowę placu zabaw przy ul.
Starokościelnej w Sulmierzycach.
Radni przyjęli uchwałę budżetową
czternastoma głosami na tak.
Przeciwko zagłosowała tylko radna
Karolina Kulawska-Zaborek. 

(LENA)

SULMIERZYCE

Budżet uchwalony

Okres zdal ne go na ucza nia to bez
wąt pie nia trud ny czas choć by dla
tych, któ rzy kształ cą się w róż nych
za wo dach. Jed nak na wet z ta kim
pro ble mem po tra fią so bie po ra dzić
ucznio wie Ze spo łu Szkół Po nad pod -
sta wo wych nr 1 w Kro to szy nie. 

Ucznio wie kie run ku tech nik fo to -
gra fii po ka zu ją, że po tra fią po ra dzić so -
bie w każ dej sy tu acji. Po sta no wi li wy ko -
nać za da nie prak tycz ne w do mo wych
wa run kach, bez mo dy fi ka to rów świa -
tła oraz spe cja li stycz ne go wy po sa że nia
stu dia fo to gra ficz ne go. Mło dzież na za -

ję ciach z tech nik fo to gra ficz nych za po -
zna ła się z po ję ciem fo to gra fii pro duk -
to wej, któ ra dzie li się na zdję cia ty pu
pack shot oraz still li fe. Pierw szy ter min
okre śla przed sta wie nie pro duk tu za po -
mo cą sta tycz ne go ob ra zu. Ta ka fo to gra -
fia ma za za da nie za pre zen to wa nie
pro duk tu w ta ki spo sób, by umie ścić go
w prze strze ni re kla mo wej i uwy dat nić
je go cha rak te ry stycz ne ce chy. Za zwy -
czaj jest to zdję cie na bia łym tle, bez do -
dat ków sce no gra ficz nych. 

Zdję cia ty pu still li fe w znacz ny
spo sób róż nią się od wcze śniej wspo -
mnia nych fo to gra fii pack shot.
W przy pad ku te go ro dza ju zdjęć re kla -
mo wych waż ny jest przede wszyst kim
po mysł na przed sta wie nie pro duk tu.
Do wy ko na nia fo to gra fii przy go to wu -
je się spe cjal ną sce no gra fię. W przy -
pad ku re kla my wi zu al nej to wła śnie
od po wied nio wy sty li zo wa ne zdję cie
zwra ca uwa gę po ten cjal ne go klien ta. 

Ucznio wie kla syIIItech ni kum fo to -
gra fii i mul ti me diów świet nie się spi sa li
i w do mo wych wa run kach wy ko na li
zna ko mi te fo to gra fie re kla mo we. 

OPRAC. (LE NA)

ZSP 1 KRO TO SZYN

Wy ko na li pięk ne fo to gra fie

Z SE SJI

Dro go we uster ki ma ją być na pra wio ne

Podczas sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach, która odbyła się 31 stycznia,
uchwalono budżet na obecny rok. W planie inwestycyjnym znalazł się tylko
jeden punkt. 

F
O

T
. 
Z

S
P

 n
r 

1
 K

ro
to

s
z
y
n
 



Aktualności 3

W naj bliż szych wy bo rach sa mo rzą -
do wych w na szym po wie cie moż li wy
jest wspól ny, tj. z jed nej li sty, start
kandydatów Pol skie go Stron nic twa
Lu do we go i Oby wa tel skie go Po ro zu -
mie nia Sa mo rzą do we go. Ofi cjal nie
ma to zo stać ogło szo ne na kon fe ren -
cji pra so wej, któ ra od bę dzie się
w naj bliż szym moż li wym ter mi nie.

Wspól ny start mo że dać moż li -
wość obu ugru po wa niom zy ska nia
więk szej ilo ści man da tów w wy bo rach
do ra dy miej skiej i po wia to wej ze
wzglę du na me to dę D’Hond ta – sto -
so wa ną w przy pad ku or dy na cji pro -
por cjo nal nej. – Oby wa tel skie
Po ro zu mie nie Sa mo rzą do we zwró ci ło
się do pre ze sa po wia to we go o spo tka -
nie. Wy ra żo no na nim chęć wspól ne -
go star tu z list Pol skie go Stron nic twa
Lu do we go w wy bo rach sa mo rzą do -
wych, któ re ma ją się od być je sie -

nią 2023 r. Po ro zu mie nie jest do pra -
co wy wa ne i jest w koń co wym sta -
dium. Są dzę, że w cią gu mie sią ca al bo
pół to ra bę dzie go to we. Z tej oka zji zor -
ga ni zu je my kon fe ren cję pra so -
wą – oznaj mił Sta ni sław Szczot ka,
pre zes Za rzą du Po wia to we go PSL i sta -
ro sta kro to szyń ski.

– Po ro zu mie nie jest wy ra że niem
wo li współ pra cy przez obie stro ny
i chęć star tu z jed nej li sty wy bor czej.
Na tym eta pie nie roz ma wia my jesz -

cze o per so na liach. Pa trząc na obo wią -
zu ją cą or dy na cję wy bor czą, ta ka de cy -
zja mo że przy nieść nam ko rzy ści
w po sta ci po zy ska nia więk szej ilo ści
man da tów rad nych. Ta kie po łą cze nie
spo wo du je tak że do pływ świe żej krwi,
je śli bę dzie do bry wy nik. OPS i PSL
ma ją róż ne spoj rze nie na spra wy, ale
sku pia my się na tym, co zbież ne – po -
wie dział z ko lei Zbi gniew Bro dziak
(na zdję ciu), prze wod ni czą cy OPS -u.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

POWIAT

Porozumienie ponad podziałami..?
Na se sji Ra dy Po wia tu Kro to szyń -
skie go uchwa lo no zwol nie nie z opła -
ty za wy da nie no we go do wo du re je -
stra cyj ne go miesz kań ców miej sco -
wo ści Świn ków. No wy do ku ment
jest ko niecz ny ze wzglę du na zmia nę
ad mi ni stra cyj ną ad re sów, wy ni ka ją -
cą z nada nia nazw ulic. 

Na dzień 11 stycz nia 2022 ro ku
w Świn ko wie za re je stro wa ne by ły łącz -
nie 693 po jaz dy, z cze go 394 wy pro -
du ko wa no w la tach 1952-2000, a 299
w la tach 2001-2021. – Opła ta za wy -
da nie do wo du re je stra cyj ne go, zgod -
nie z roz po rzą dze niem z dnia 9
ma ja 2016 ro ku w spra wie wy so ko ści
opłat za wy da nie do wo du re je stra cyj -
ne go, po zwo le nia cza so we go, ta blic re -
je stra cyj nych i na lep ki kon tro l nej oraz
ich wtór ni ków, wy no si 54 zł. Do dat -
ko wo do opła ty ko mu ni ka cyj nej
za wy da nie no we go do wo du re je stra -
cyj ne go po bie ra na jest opła ta ewi den -
cyj na w wy so ko ści 0,50 zł, któ ra
sta no wi przy chód Fun du szu Cen tral -
na Ewi den cja Po jaz dów i Kie row ców.
Ra da Po wia tu Kro to szyń skie go po sia -
da kom pe ten cje do zwol nie nia z po -
bie ra nia opła ty za wy da nie no we go

do wo du re je stra cyj ne go w wy so ko -
ści 54 zł, na to miast nie ma moż li wo -
ści zwol nie nia z po bie ra nia opła ty
ewi den cyj nej – czy ta my w uza sad nie -
niu uchwa ły.

Szcze gó ły spra wy pod czas se sji
przed sta wił Ja nusz Chy liń ski, na czel -
nik Wy dzia łu Ko mu ni ka cji i Dróg
w Sta ro stwie Po wia to wym w Kro to -
szy nie. Głos za brał tak że rad ny Grze -
gorz Król. – Oczy wi ście po pie ram
ini cja ty wę, aby miesz kań cy nie po no -
si li opła ty za wy da nie do wo dów, bo
już raz za nie za pła ci li. Chciał bym jed -
nak za py tać, czy my, ja ko po wiat, na tej
dar mo wej wy mia nie do wo dów
po pro stu nie za ra bia my, czy mo że tra -
ci my? – za ko mu ni ko wał rad ny.

– Tra ci my na tej ini cja ty wie, bo
mu si my za ku pić dru ki i ta bli ce,
w związ ku z czym stra ci my oko ło 20
ty się cy zło tych. Po zy sku je my na to -
miast po moc fi nan so wą z gmin, cza -
sem w set kach ty się cy, a na wet
w mi lio nach zło tych, więc my ślę, że
mu si my to zro bić dla do bra miesz kań -
ców – po wie dział sta ro sta Sta ni sław
Szczot ka. Rad ni przy ję li uchwa łę jed -
no gło śnie.

(LE NA)

Z SE SJI

Miesz kań cy Świn ko wa zwol nie ni z opła ty
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6 lu te go zor ga ni zo wa no uro czy sto ści
z oka zji 103. rocz ni cy walk po wstań -
czych na Zie mi Zdu now skiej. W in -
ten cji po wstań ców wiel ko pol skich
i ich ro dzin od pra wio na zo sta ła Msza
świę ta. Zło żo no tak że sym bo licz ne
wią zan ki kwia tów.

Mszę od pra wio no w Ko ście le Pa -
ra fial nym pw. Św. Ja na Chrzci cie la
w Zdu nach z opra wą mu zycz ną Ko ła
Śpie wa cze go „Har mo nia”. Po niej de -
le ga cje władz sa mo rzą do wych i in sty -
tu cji zło ży ły wią zan ki kwia tów
przy po mni ku i mo gi le Po wstań ców
Wiel ko pol skich oraz przy po mni ku
Ofiar II Woj ny Świa to wej i To ta li ta ry -
zmów.

Zie mia Zdu now ska sta no wi ła are -
nę naj cięż szych walk po mię dzy si ła mi
po wstań czy mi a woj ska mi nie miec ki -
mi. Po łu dnio wy od ci nek fron tu wiel -
ko pol skie go ukształ to wał się
po wy zwo le niu Zdun przez kom pa nię
po wstań czą z Ja ro ci na 3 stycz nia 1919
r. Za ję to rów nież Bo row ni cę i Cha -
chal nię. Po wsta ła w ten spo sób li nia
obron na, wio dą ca od Ru dy wzdłuż
gra ni cy ślą skiej, aż do gra ni cy po wia tu
odo la now skie go, pod le ga ją ca ko men -
dzie woj sko wej w Kro to szy nie. Po wy -

co fa niu kom pa nii ja ro ciń skiej Zdu ny
ubez pie cza ły ko lej no kom pa nie
z Ostro wa (4-15 stycz nia), Kro to szy -
na (15 stycz nia -5 lu te go) i Roz dra że -
wa (od 5 lu te go). W sa mych Zdu nach

z ini cja ty wy ks. Bo le sła wa Jaś kow skie -
go utwo rzo no 30-oso bo wy od dział
Stra ży Lu do wej pod kie row nic twem
Wi cher kie wi cza. 

Po opusz cze niu Kro to szy na woj -
ska nie miec kie roz po czę ły kon cen tra -
cję więk szych sił w oko li cach
Ciesz ko wa, przy go to wu jąc się do ata -
ku. Po wstań cy, chcąc opóź nić atak, za -
trzy ma li 12 kro to szyń skich Niem ców
ja ko za kład ni ków oraz pod ję li (8 stycz -
nia) per trak ta cje z Grenz schut zem
w Ciesz ko wie. W roz mo wach ze stro -
ny pol skiej bra li udział ks. Gór ny, dr
Bo lew ski i M. Ra kow ski – do wód ca
sta cjo nu ją ce go wów czas w Zdu nach
ba ta lio nu po gra nicz ne go. 

W no cy z 29 na 30 stycz nia 1919
Niem cy roz po czę li ak cję za czep ną
pod Zdu na mi. Tam wła śnie 1 lu te go
na po ste run ku zgi nął kpr. Fran ci szek
So wiń ski. Był to pierw szy po le gły po -
wsta niec kro to szyń ski. Wal ki o Kro to -
szyn na si li ły się w okre sie mię dzy 6

a 21 lu te go. 6 lu te go Niem cy opa no -
wa li Zdu ny. Mia sta bro ni ła wów czas
kom pa nia z Roz dra że wa, pod czas
obro ny zgi nę ło sie dem na stu roz dra -
żew skich po wstań ców i miesz ka niec
Zdun, czło nek miej sco wej Stra ży Lu -
do wej – Ka rol Ma słow ski. 

Pró by od bi cia Zdun, prze pro wa -
dza ne 7 i 9 lu te go, nie po wio dły się. 16
lu te go do szło do krwa wych walk, kie -
dy to Niem cy, wspie ra ni przez po ciąg
pan cer ny, pod ję li nie uda ną pró bę zdo -
by cia Kro to szy na. Nie zwy kłym bo ha -
ter stwem wy ka zał się wów czas
Lu dwik Zie le ziń ski, czło nek kro to -
szyń skiej Stra ży Lu do wej, któ ry wy sa -
dził tor po mię dzy bud ką ko le jo wą
w Perzy cach a Zdu na mi. 18-19 lu te go
po wstań cy he ro icz ne bro ni li Bo row ni -
cy, gdzie do szło do utra ty pla ców ki.
Woj ska nie miec kie pod czas te go star -
cia prócz po ci sków ga zo wych uży li
rów nież ar ty le rii i mio ta czy min.
W wal kach o Bo row ni cę po le gło kil ku -
na stu pol skich żoł nie rzy, w tym pię ciu
za tru tych ga za mi. 

W bo ju pod Zdu na mi bra ły udział
si ły po wstań cze nie tyl ko z Kro to szy na.
By ły to pod od dzia ły II ba ta lio nu 12
Puł ku Strzel ców Wiel ko pol skich (kom -
pa nie: odo la now ska, kro to szyń ska i ko -
by liń ska), a tak że wcho dzą ce w skład

in nych for ma cji kom pa nie: ja ro ciń ska,
koź miń ska, ostrow ska, ple szew ska
i skal mie rzyc ka. W star ciach bra ły też
udział dru ży ny bo jo we z miast i wsi po -
wia tu kro to szyń skie go, do wo dzo ne
przez dra Wła dy sła wa Bo lew skie go.
Do wód ca mi dru żyn by li Mie czy sław
Koń czak z Kro to szy na, Igna cy Ga jow -
czyk z Ko by li na i Sta ni sław Skrzyp czak
ze Zdun. Na fron cie zdu now skim po -
le gło po nad trzy dzie stu po wstań ców.

21 lu te go 1919 na stą pi ło za wie -
sze nie bro ni. Wią za ło się ono z pod pi -
sa nym 16 lu te go w Tre wi rze ukła dem
o prze dłu że niu ro zej mu mię dzy En -
ten tą a Niem ca mi, obej mu ją cym tak -
że front wiel ko pol ski. 8 mar ca
usta lo no tym cza so wą li nię gra nicz ną
mię dzy Zdu na mi a Perzy ca mi. Obo -
wią zy wa ła ona do cza su wej ścia w ży -
cie po sta no wień Trak ta tu
Wer sal skie go (sty czeń 1920 ro ku),
na mo cy któ re go Zdu ny zna la zły się
w gra ni cach Pań stwa Pol skie go. Moż -
li we, że wpływ na tę de cy zję mia ły
rów nież za bie gi dy plo ma tycz ne, pod -
ję te za po śred nic twem pol skiej am ba -
sa dy w Pa ry żu przez ks.
Jaś kow skie go – pro bosz cza pa ra fii
w Zdu nach.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

ZDU NY

W hoł dzie bo ha ter skim po wstań com wiel ko pol skim
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Na nie daw nej se sji Ra dy Po wia tu
Kro to szyń skie go Zbi gniew Bro dziak
zwró cił się do miesz kań ców z dość
nie ty po wym ape lem. Rad ny po ru szył
kwe stię sy tu acji epi de micz nej, zwią -
za nych z nią ob ostrzeń, szcze pień
i ochro ny zdro wia. 

– Chciał bym po dzie lić się pew ną
re flek sją – oznaj mił rad ny Bro -
dziak. – W więk szo ści je ste śmy za -
szcze pie ni, ale ma my pią tą fa lę
pan de mii i prze ra ża mnie jed na rzecz.
Chciał bym o tym po wie dzieć, ko rzy -
sta jąc wła śnie z plat for my do trans mi -
sji se sji, bo my ślę, że słu cha ją nas
miesz kań cy. Za łóż my, że rad ny Bro -
dziak nie jest za szcze pio ny, rad ny Za -
wod ny jest za szcze pio ny i rad ny
Jan kow ski rów nież jest za szcze pio ny.
Po zwo li łem so bie po słu żyć się na zwi -
ska mi ko le gów z klu bu dla przy kła du.
Sza now ni pań stwo, czy nie zasz cze -

pio ny Bro dziak za ra ża ina czej niż oso -
by za szcze pio ne? Nie, a ta ka re to ry ka
jest czę sto sto so wa na w po wie cie kro -
to szyń skim, w me diach i w efek cie do -
cho dzi do róż nych scy sji. Mam też
kon takt z oso ba mi, któ re są za szcze -
pio ne trze ma daw ka mi, a prze szły już
trzy ra zy ko ro na wi ru sa. Ab so lut nie
nie je stem an tysz cze pion kow cem, ale
chciał bym, że by śmy nie przyj mo wa li
ta kiej re to ry ki, że je śli ktoś z nas jest
za szcze pio ny, to mo że już so bie cho -
dzić jak w zbroi i nic go nie do ty czy.
Uwa żam, że tu taj się tro szecz kę na -
wet Mi ni ster stwo Zdro wia po my li ło,
po da jąc, że je śli ktoś ma pasz port co -
vi do wy, to mo że wcho dzić do re stau -
ra cji, mo że ro bić wszyst ko i jest
„świę tą kro wą”. Tak nie jest. Uwa żaj -
my na sie bie, sto suj my da lej środ ki
ostroż no ści. Kie dyś rad ny Ro zum mó -
wił, że w Ja po nii już od daw na sto so -
wa ne by ły ma secz ki za bez pie cza ją ce

itd. Sto suj my da lej środ ki ochro ny, al -
bo wiem ta fa la mo że od bić się szer -
szym echem. Oczy wi ście, je śli
je ste śmy za szcze pie ni, to prze cho dzi -
my tę cho ro bę ła god niej – stwier dził
Z Bro dziak. 

Rad ny zwró cił tak że uwa gę
na po dział w spo łe czeń stwie, ja ki na -
stą pił przez szcze pie nia. Jak mó wił,
pro wa dzi to do bar dzo nie przy jem -
nych sy tu acji, na wet w szpi ta lu, czy li
w miej scu, gdzie ta kie rze czy zda rzać
się nie po win ny. – Na stę pu je po dział
spo łe czeń stwa, na wet lo kal ny. Opo -
wiem je den przy kład. Pew na oso ba,
któ ra nie by ła za szcze pio na, bo za ist -
nia ły u niej prze ciw wska za nia, nie zo -
sta ła przy ję ta do szpi ta la. Łącz nie
z SOR -em od mó wio no jej po mo cy.
Pa dły na wet sło wa o ka fta nie bez pie -
czeń stwa. Oso ba ta ode szła z pla ców -
ki na wła sne ży cze nie. To by ła jej
de cy zja, ale spo wo do wa na tym, że

czu ła się w tej sy tu acji oby wa te lem
dru giej ka te go rii. Szpi tal nie jest miej -
scem, w któ rym moż na dzie lić oby -
wa te li. Są lu dzie, któ rzy nie mo gą być
szcze pie ni, ma ją ku te mu prze ciw -
wska za nia. Po dob nych sy gna łów mia -
łem w ostat nim cza sie trzy, dla te go
po zwo li łem so bie za jąć w tym te ma -
cie głos. Moż na się ze mną nie zga -
dzać. Wiem, że sta ro sta jest
zwo len ni kiem szcze pień i gdy by
mógł, to za szcze pił by nas wszyst kich
dzi siaj oso bi ście. Cho dzi mi jed nak
o tę re to ry kę, że jak ktoś jest za szcze -
pio ny, to mo że wszyst ko. Nie ste ty
nie. Omi kron jest prze no szo ny przez
nas wszyst kich, nie ma wy jąt ków.
Dla te go ape lu ję, że by śmy się jed nak
chro ni li. My ślę, że SPZOZ jest przy -
go to wa ny na tę fa lę, je śli cho dzi
o środ ki ochro ny oso bi stej – spu en to -
wał te mat Z. Bro dziak. 

(LE NA)

Z SE SJI

Szpi tal nie jest miej scem, w któ rym moż na dzie lić oby wa te li

Mo der ni za cja uli cy Ko by liń skiej trwa
już od ja kie goś cza su. O po stę py
w re ali za cji tej in we sty cji za py tał
pod czas se sji Ra dy Po wia tu Kro to -
szyń skie go rad ny Hie ro nim Mar sza -
łek. Jak po wie dział sta ro sta, spra wa
ta do ła twych nie na le ży. 

– Chciał bym za py tać, na ja kim
eta pie na dzień dzi siej szy jest re mont
uli cy Ko by liń skiej? – roz po czął rad -
ny. – Ob ser wu je my, że fir ma raz pra -
cu je, raz nie pra cu je, a jest to jed nak
waż na dro ga. Dru gie mo je py ta -
nie – czy w ostat nich dniach na stą pi -
ła re or ga ni za cja ru chu dro go we go
w ob rę bie tar go wi ska? Dziś (se sja od -
by wa ła się w pią tek, 28 stycz -
nia – przyp. red.) je cha łem
i wi dzia łem, że jeż dżą tam sa mo cho -
dy cię ża ro we, a wie my, że w dni tar go -
we jest tam bar dzo nie bez piecz nie.
Je śli ta re or ga ni za cja na stą pi ła, to pro -

sił bym ko men dan ta po li cji, aby po li cja
za bez pie cza ła choć by przej ścia dla pie -
szych – mó wił rad ny Mar sza łek.

Od po wie dzi udzie lił sta ro sta Sta -
ni sław Szczot ka, stwier dza jąc, iż spra -
wa re mon tu uli cy Ko by liń skiej nie
na le ży do ła twych. – Uli ca Ko by liń ska
jest dro gą kra jo wą. By li śmy w Ge ne ral -
nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to -
strad. Tyl ko na week end miał być
za mknię ty i zro bio ny wjazd na uli cę
Ma ga zy no wą. Trwa ło to trzy ty go dnie.
Fir my, któ re tam funk cjo nu ją, ma ją
na pew no du ży uby tek w do cho dach.
Nie je ste śmy na to miast w sta nie zmu -
sić GDD KiA do ni cze go. Są dzi łem, że
fir ma za trzy ma ła pra ce je dy nie na czas
świąt, a oka zu je się, że ze szła z bu do -
wy być mo że do koń ca zi my... Mu si my
współ pra co wać, choć ma my cza sem
od mien ne zda nie niż GDD KiA. Do -
cho dzi ły do mnie sy gna ły, że na pra -
wia ją dro gę, któ ra jest nie mal ide al na,

ro bią ścież ki pie szo -ro we ro we, tak jak
mia ło to miej sce na ul. Ostrow skiej. Je -
śli bę dę co ty dzień czy co mie siąc mó -
wił dy rek to ro wi, że ro bi źle, to od bi je
się to na tym, co w Kro to szy nie bę dzie
na kra jów kach ro bio ne – od rzekł S.
Szczot ka.

Sta ro sta po in for mo wał też o pro -
ble mie zwią za nym z prze ję ciem ul.
Ko by liń skiej przez GDD KiA przez
wzgląd na pla no wa ną bu do wę ob wod -
ni cy. – GDD KiA przej mu je ul. Ko by -
liń ską od 2017 ro ku. Ma my 2022 rok
i na dal nie prze ję ła i nie przej mie ze
wzglę du na ob wod ni cę, mi mo iż po -
wsta nie ona oko ło 2030 ro ku, je śli
wszyst ko do brze pój dzie. Bę dzie my się
sta ra li wy ne go cjo wać, aby GDD KiA
wy ko na ła na kład kę, bo być mo że
za osiem lat po wia to wa dro ga, tj. ul.
Ko by liń ska, bę dzie uży wa na ja ko dro -
ga kra jo wa, bo bę dzie tu taj ob jazd
z Ko by li na na Wro cław. W przy szło ści,

je śli zro bią świa tła przy tar go wi sku,
a tak że ron do przy szpi ta lu i na skrzy -
żo wa niu ul. Wi to sa oraz Rasz kow skiej,
to od ci nek ul. Sien kie wi cza od świa teł
do sy gna li za cji na ul. Mic kie wi cza bę -

dzie dro gą jed no kie run ko wą. Ca ły ta -
bor po je dzie na to miast do tar go wi ska.
Tak to w tej chwi li wy glą da – ob ja śnił
sta ro sta. 

(LE NA)

KRO TO SZYN

Co da lej z re mon tem uli cy Ko by liń skiej?
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Pod czas stycz nio wej se sji Ra dy Po -
wia tu Kro to szyń skie go dys ku to wa no
o skła da niu wnio sków w ra mach ko -
lej nej edy cji rzą do we go pro gra mu
Pol ski Ład. Przy po mnij my, że w po -
przed nim roz da niu gmi na Kro to szyn,
ja ko je dy ny sa mo rząd w po wie cie,
nie otrzy ma ła do fi nan so wa nia.

Te mat pro po no wa nych do zgło -
sze nia do Pol skie go Ła du in we sty cji
po ru szył rad ny Grze gorz Król. – Ma -
my tu taj na stę pu ją ce in we sty cje – ada -
pta cja sta rej czę ści od dzia łu
we wnętrz ne go w szpi ta lu, pro jekt re -
wi ta li za cji bu dyn ku Ze spo łu Szkół Po -
nad pod sta wo wych nr 1
w Kro to szy nie, bu dyn ku I Li ceum
Ogól no kształ cą ce go im. H. Koł łą ta ja
w Kro to szy nie oraz Ze spo łu Szkół Po -
nad pod sta wo wych w Koź mi nie
Wlkp. Póź niej jest bu do wa ścież ki pie -
szo -ro we ro wej Tom ni ce -Or pi szew.
W ra mach trze ciej edy cji rzą do we go
fun du szu Pol ski Ład pro po nu je się
prze bu do wę ul. Lan gie wi cza oraz bu -
do wę ścież ki pie szo -ro we ro wej w Cha -
chal ni. Pro sił bym o in for ma cje
o sza co wa nych kosz tach po szcze gól -
nych in we sty cji, po nie waż za sta na wia
mnie sku mu lo wa nie tych in we sty cji
przy szko łach – trzy pla ców ki w jed -
nym pro jek cie. Bo ję się, że by nie prze -
strze lić z tą kwo tę, bo póź niej znów
bę dą pre ten sje, że Pra wo i Spra wie dli -
wość lek ce wa ży Kro to szyn. Prze kal ku -
luj my do brze, czy je ste śmy w sta nie
trzy szko ły wy re mon to wać w jed nym
pro jek cie – mó wił rad ny. 

Od po wie dzi G. Kró lo wi udzie lił
sta ro sta Sta ni sław Szczot ka. – Je śli
cho dzi o in we sty cje, któ re ma my za -
miar zgło sić do Pol skie go Ła du, to są to
trzy wnio ski, bo tyl ko ty le mo że my
zło żyć. Dwa do dat ko we wnio ski mo -
że my zło żyć ja ko sa mo rząd tak zwa ny
po pe ge erow ski i od te go za cznę. War -
tość jed ne go wnio sku mo że wy nieść
do dwóch mi lio nów zło tych. Tu taj
ma my pro jekt ul. Lan gie wi cza, któ re -

go war tość nie prze kro czy tej kwo ty.
Przy po mnę, że tam w tej chwi li jest
osie dle, gdzie wy bu do wa no już dzie -
sięć blo ków, a ko lej ny jest w re ali za cji.
Na wierzch nia dro gi do osie dla jest ta -
ka, a nie in na, a moż na po wie dzieć, iż
jest to cen trum mia sta. Dru gi wnio sek
to ścież ka pie szo -ro we ro wa i jest to
wnio sek, któ ry skła da li śmy do pierw -
szej edy cji. Gmi na Zdu ny jest rów nież
gmi ną po pe ge erow ską, w związ ku
z czym kwa li fi ku je się do pro gra -
mu – tłu ma czył S. Szczot ka. 

– Je śli cho dzi o po zo sta łe wnio ski,
war tość jed ne go z nich mu si wy nieść
do 5 mi lio nów zło tych – kon ty nu ował
sta ro sta. – I bę dzie to ada pta cja i mo -
der ni za cja sta re go od dzia łu we wnętrz -
ne go szpi ta la przy ul. Mic kie wi cza oraz
chi rur gii, aby ta sta ra część pa so wa ła
do no wej. Dzię ki te mu w szpi ta lu po -
wsta nie pe łen od dział or to pe dycz ny.
Na stęp nie zgło sił się pan po seł Zbi -
gniew Do la ta, któ ry chce dla swo jej ro -
dzin nej miej sco wo ści coś uczy nić,
a cho dzi o Or pi szew. Aby wyjść na -
prze ciw ini cja ty wie po sła, zgło si my bu -

do wę ścież ki pie szo -ro we ro wej Or pi -
szew -Tom ni ce. Oczy wi ście ro dzi się tu -
taj py ta nie, dla cze go Tom ni ce, a nie
Kro to szyn, do sta dio nu. W Tom ni cach
na pew nych od cin kach mu sie li by śmy
wy ku py wać grun ty, a to nie jest ta kie
ła twe. War tość pro jek tu
to 9 800 000 zł. Trze ci to tak zwa ny
wnio sek oświa to wy, czy li mo der ni za -
cja trzech pla có wek. Je śli cho dzi o bu -
dy nek warsz ta tów w Ze spo le Szkół
Po nad pod sta wo wych nr 1, któ ry jest
w opła ka nym sta nie, mu si my za jąć się
prze cie ka ją cym da chem. Kosz to rys
na to za da nie bę dzie opie wał na oko -
ło 1,5 mi lio na zło tych. Je śli cho dzi
o koź miń ską szko łę, jest po zwo le nie
na dach zam ku. Po nad to prze wi dzia na
jest wy mia na okien w ca łym bu dyn ku.
Bę dzie to kosz to wać oko ło 4 mi lio nów
zło tych. Ostat nia rzecz to mo der ni za -
cja ka na li za cji w li ceum, któ ra od daw -
na jest w fa tal nym sta nie. Wnio sek
opie wać bę dzie na 4 400 000 zł.

Wi ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski po -
in for mo wał, iż w kwe stii ścież ki pie szo -
-ro we ro wej natra sie Or pi szew -Tom ni ce,

po za ko niecz no ścią wy ku pie nia grun -
tów, był by też pro blem zza sy pa niem ro -
wów, gdyż po bo cze jest tam zbyt wą skie.
To znacz nie zwięk szy ło by koszt in we sty -
cji. – Rad ny Król mó wi, że za raz po wiat
kro to szyń ski po wie, że nic nie do stał, bo
PiS jest w sto sun ku do nas zło śli wy. Nie
wiem, gdzie jest praw da, a gdzie fik cja.
Do brze pan rad ny wie, że do te go na bo -
ru są trzy ka te go rie – w pierw szej gra ni -
cą gór ną jest 5 mi lio nów zło tych,
w dru giej – 30 mi lio nów, a w trze -
ciej – 60 mi lio nów. Nie wiem za tem,
skąd przy pusz cze nie, że in we sty cja opie -
wa ją ca na np. 32 mi lio ny mia ła by być
zbyt wy so ka w tej trze ciej ka te go -
rii – stwier dził P. Ra do jew ski. 

Z ko lei rad ny Ma rian Wło sik za py -
tał, czy po sło wi nie cho dzi ło wcze śniej
o to, by ścież ka mi nę ła Or pi szew i łą -
czy ła się z po wia tem ostrow skim, kie -
ru jąc się w stro nę Jan ko wa
Za le śne go. – Po seł twier dził, że ścież -
ka pie szo -ro we ro wa do gra ni cy po wia -
tu kro to szyń skie go po na szej stro nie
jest wy ko na na, a to praw dą nie jest.
Ścież ka koń czy się przy ko ście le w Łą -

ko ci nach. Sta ra my się, że by te wnio ski
nie prze kra cza ły 10 mi lio nów zło tych.
Je śli chcie li by śmy po sze rzyć tę in we -
sty cję aż do gra ni cy po wia tów, to by ły -
by to ogrom ne kosz ty – od rzekł
sta ro sta. 

Do dys ku sji włą czył się rów nież
Mar cin Le śniak. Rad ny zwró cił uwa -
gę, że na te re nie po wia tu kro to szyń -
skie go są gmi ny, któ re w ża den spo sób
nie są po łą czo ne ścież ką z Kro to szy -
nem, jak choć by gmi na Koź min
Wlkp. Przy po mniał, iż od wie lu lat ta -
kie przed się wzię cia są pla no wa ne. Jak
za zna czył, nie jest prze ciw ny tej in we -
sty cji, je śli uzy ska ona do fi nan so wa nie. 

– Zga dzam się z ro zu mo wa niem
rad ne go, ale z dru giej stro ny, je śli jest
ini cja ty wa, to by li by śmy nie po waż ni,
gdy by śmy z te go nie sko rzy sta li – od -
niósł się do słów rad ne go sta ro sta. – Nie
za po mi na my o in we sty cjach, o któ rych
mó wi rad ny. Je śli cho dzi o po łą cze nie
gmi ny Koź min z Kro to szy nem, to jest
moż li wość po wsta nia ścież ki przy dro -
dze po wia to wej Roz dra żew -Koź min
Wlkp. Jak by li śmy ostat nio w GDD -
KiA w Po zna niu, to do wie dzie li śmy się,
że w naj bliż szych pla nach jest do cią -
gnię cie ścież ki przy dro dze kra jo wej.
Obec nie jest ona po pro wa dzo na
do dro gi do Ka nie wa. Dy rek tor za zna -
czył jed nak, że moż na ją prze dłu żyć tyl -
ko do te go mo men tu, gdzie bę dzie
wcho dzić ob wod ni ca. Po za ob wod ni cą
GDD KiA bę dzie prze ka zy wać dro gi
w przy szło ści sa mo rzą dom. Wte dy zro -
bie nie ścież ki spad nie na na sze bar ki,
ale nie bę dzie to na szczę ście du ży od -
ci nek. Do brze by ło by też po łą czyć gmi -
ny Kro to szyn i Ko by lin, ale to jest
pro ble ma tycz ne, bo dro ga kra jo wa jest
bar dzo wy so ko, są za bu do wa nia i nie
wiem, czy jest ta ka moż li wość. Je śli
cho dzi o ścież kę na tra sie Kro to szyn -
-Sul mie rzy ce, to jest ona pro ce do wa na
w Urzę dzie Mar szał kow skim i mam
na dzie ję, że w naj bliż szym cza sie ta uda
się ją zbu do wać – ob ja śnił S. Szczot ka. 

(LE NA)

SA MO RZĄD

Po wiat bę dzie skła dać ko lej ne wnio ski do Pol skie go Ła du
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Bur mistrz Koź mi na Wlkp. ogło sił wy -
nik na bo ru na sta no wi sko dy rek to ra
Gmin ne go Ośrod ka Spor tu. Spo śród
zgło szo nych kan dy da tów wy bra ny
zo stał Ar ka diusz Zmy ślo ny, miesz ka -
niec Koź mi na Wlkp., z wy kształ ce nia
na uczy ciel wy cho wa nia fi zycz ne go.

Ar ka diusz Zmy ślo ny na pod sta -
wie przed ło żo nej do ku men ta cji i roz -
mo wy kwa li fi ka cyj nej zo stał naj wy żej
oce nio ny spo śród kan dy da tów speł -
nia ją cych wy ma ga nia for mal ne oraz
w naj więk szym stop niu speł nił wy ma -
ga nia do dat ko we.

– Na na bór na sta no wi sko dy rek -
to ra Gmin ne go Ośrod ka Spor tu
w Koź mi nie Wlkp. od po wie dzia ły
w su mie czte ry oso by. Spo śród nich
jed na nie speł nia ła wy ma gań for mal -
nych. Za pro si li śmy na roz mo wę po zo -
sta łych trzech, z cze go je den nie
przy był ze wzglę dów oso bi stych, więc

sku pi li śmy się na dwóch kan dy da tach.
Ja ko ko mi sja za re ko men do wa li śmy pa -
nu bur mi strzo wi pa na Ar ka diu sza
Zmy ślo ne go. Koź miń scy sa mo rzą dow -
cy zna ją go od wie lu lat. Peł nił funk cję
dy rek to ra gim na zjum od mo men tu
po wsta nia do je go za mknię cia. Z wy -
kształ ce nia jest na uczy cie lem wy cho -
wa nia fi zycz ne go. Zna my je go

moż li wo ści i do tych cza so we osią gnię -
cia. Nie sta nę li śmy przed trud nym wy -
bo rem, ma jąc oso bę, któ ra jest
po wszech nie zna na w na szym mie -
ście – po in for mo wał Ja ro sław Ra taj -
czak, wi ce bur mistrz Koź mi na Wlkp.

No wy dy rek tor GOS -u roz pocz -
nie pra cę 1 mar ca.

(FE NIX)

Na bieżąco 7

Spra wa jed nej z kro to szyń skich sta -
cji pa liw i przy na leż nych do niej in -
we sty cji od kil ku lat nie znaj du je
swo je go fi na łu. Te mat tym ra zem zo -
stał po ru szo ny na se sji Ra dy Po wia -
tu Kro to szyń skie go. 

Pod czas stycz nio we go po sie dze nia
Ju liusz Pocz ta, prze wod ni czą cy Ra dy
Po wia tu Kro to szyń skie go, po in for mo -
wał rad nych, iż wpły nę ła do nie go po -
no wio na skar ga na dzia łal ność sta ro sty
wraz z wnio skiem o wy stą pie nie przez
sta ro stę do Urzę du Re gu la cji Ener ge -
ty ki o na tych mia sto we, tym cza so we
wstrzy ma nie dzia łal no ści kro to szyń -
skiej sta cji pa liw. Skar gę zło żył Mię dzy -
osie dlo wy Ze spół In ter wen cyj ny,
re pre zen tu ją cy miesz kań ców osie dli
nr 1, 3 i 5 w Kro to szy nie.

– Za łą czo na do ku men ta cja przed -
sta wia wie lo let ni pro ce der w przy zwa -
la niu przez wło da rzy mia sta dla
re ali zo wa nia in we sty cji bę dą cych we -
dług prze pi sów pra wa sa mo wo la mi
bu dow la ny mi, a na stęp nie po dej mo -
wa nie czyn no ści świad czą cych o pró -
bach le ga li za cji tych in we sty cji.
Przy kła dem jest sta cja pa liw. Ana li za
do ku men ta cji wy ko rzy sty wa nej dla
re ali za cji bu do wy sta cji po twier dza
nie zgod ność bu do wy z de cy zją o uwa -
run ko wa niach śro do wi sko wych lub
brak ta kiej de cy zji, za kła ma nia i nie -
zgod ność z fak ta mi w po zwo le niach
na bu do wę sta cji, brak pro jek tu za -
mien ne go dla bu do wy sta cji, wy da nie
przez PINB po zwo le nia na użyt ko wa -
nie sta cji pa liw wy bu do wa nej nie zgod -
nie z po zwo le niem sta ro sty, na któ re

po wo łu je się PINB w Kro to szy nie. Ra -
cjo nal ne wy da je się stwier dze nie, że
oma wia na sta cja pa liw zo sta ła w 2014
ro ku wy bu do wa na z ra żą cym na ru sze -
niem pra wa. Sta ro sta ma wie dzę
o przed sta wio nej ku mu la cji na ru szeń
pra wa w bu do wie sta cji pa liw i w oce -
nie miesz kań ców po dej mu je czyn no -
ści dla le ga li zo wa nia bez pra wia
i dzia łal no ści sta cji pa liw – czy ta my
w skar dze MZI. Prze wod ni czą cy ra dy
oznaj mił, że po ru szo ne w pi śmie spra -
wy bę dą przed mio tem prac Ko mi sji
skarg, wnio sków i pe ty cji. 

Do te ma tu od niósł się rad ny Ma -
rian Wło sik. – Przy po mnę, że po dob -
ną skar gą zaj mo wa łem się
w li sto pa dzie 2019 ro ku. Zło żę wnio -
sek do Ko mi sji skarg, wnio sków i pe ty -
cji, że by to pi smo zo sta ło rze tel nie
roz pa trzo ne. Nie zbęd ne jest żą da nie
przez prze wod ni czą ce go ko mi sji pi -
sem nej opi nii praw nej, po twier dza ją -

cej, że wy rok Wo je wódz kie go Są du
Ad mi ni stra cyj ne go w Po zna niu jest
uza sad nie niem dla sta ro sty do wy da -
nia po zwo le nia na bu do wę sta cji pa -
liw. Mam swo je zda nie od no śnie
go dzin pra cy tej sta cji, ale nie je stem
praw ni kiem, dla te go chciał bym, że by -
śmy sko rzy sta li z po mo cy praw nej.
Nie za leż ni praw ni cy po win ni wy dać
nam opi nię w tym te ma cie. Spra wa
cią gnie się już dłu go i jest pew na nie -
zgod ność, je śli cho dzi o do ku men ty,
któ ry mi zaj mo wa li śmy się na ko mi sji.
Po trze bu je my ja snych i czy tel nych od -
po wie dzi, bo my nie je ste śmy w sta nie
roz gryźć te go od stro ny praw -
nej – stwier dził M. Wło sik.

Rad ne mu od po wie dział sta ro sta
Sta ni sław Szczot ka. – Wie lo krot nie
tłu ma czy łem to i na se sji w li sto pa dzie
w 2019 ro ku mia łem wy rok jed ne go
są du, na pod sta wie któ re go od nio słem
się do kwe stii ilo ści dys try bu to rów

na sta cji. Tyl ko ty le i aż ty le. In ne wy -
ro ki mo gą być od mien ne, na to miast
w ża den spo sób ja te go nie le ga li zo wa -
łem. Po dru gie – Ko mi sja skarg, wnio -
sków i pe ty cji już wie le ra zy
roz pa try wa ła tę spra wę. W czerw -
cu 2019 bo daj że sta ro sta nie wy dał de -
cy zji na funk cjo no wa nie sta cji pa liw
i za zna czył, że w cha rak te ry sty ce zgła -
sza ją cych sta cję do bu do wy by ły go dzi -
ny otwar cia od 5.00 do 23.00.
Wła ści ciel sta cji od wo łał się do SKO,
któ re utrzy ma ło mo ją de cy zję w mo -
cy, po czym od wo łał się do WiOŚ
w Po zna niu, któ ry na pod sta wie de cy -
zji mo jej i SKO po sta no wił, że w cią gu
mie sią ca sta cja ma zo stać za mknię ta.
Mo co daw ca wła ści cie la od wo łał się go
Głów ne go In spek to ra Ochro ny Śro do -
wi ska i tam jed no znacz nie okre ślo no,
iż sta ro sta mu si wy dać po zwo le nie
na funk cjo no wa nie tej sta cji. Stwier -
dzo no brak za gro że nia dla miesz kań -

ców, brak ha ła su i ty le. MZI od da ło
sta ro stę, bur mi strza i ko men dan ta po -
li cji do pro ku ra tu ry. Śledz two pro wa -
dzi ła Pro ku ra tu ra Re jo no wa
w Ple sze wie. Do tej po ry nie ma żad -
nych de cy zji, że kto kol wiek z tej trój ki
zła mał pra wo – oświad czył sta ro sta
kro to szyń ski. 

– Nie zga dzam się z ko le gą Ma ria -
nem, po nie waż skar ga ta jest po no wie -
niem te go, co by ło – po wie dział z ko lei
rad ny Zbi gniew Bro dziak. – Ma ona zo -
stać prze sła na do Urzę du Re gu la cji
Ener ge ty ki. Ja tym lu dziom współ czu -
ję, ale – tak jak już mó wi łem wcze -
śniej – spra wa za koń czy się w są dzie.
Za rów no przed się bior ca, jak i miesz -
kań cy na dal bę dą pi sa li i nie ma moż li -
wo ści in ne go za koń cze nia niż w są dzie.
Zro zu mia łem, że Ma rian chciał by nie -
za leż nych praw ni ków, z czym rów nież
się nie zga dzam. Uwa żam, iż po moc pa -
ni praw nik An ny jest bar dzo me ry to -
rycz na. Pa ni praw nik nie jest też
na na szych usłu gach, gdyż ko mi sja po -
win na sa ma roz pa try wać skar gi. W pla -
nie za go spo da ro wa nia te go te re nu są
usłu gi, a co za tym idzie – rów nież sta -
cja pa liw. Na wła ści cie la są na kła da ne
ka ry, któ re praw do po dob nie pła ci. Miał -
bym więc apel do miesz kań ców – to nic
nie wno si. Je śli po wie la ne są skar gi, to
praw do po dob nie, ja ko ko mi sja, bę dzie -
my zmie rzać w kie run ku stwier dze nia,
że są one bez za sad ne, bo nic no we go nie
wno szą. Sta ro sta otrzy mał ta ką, a nie in -
ną de cy zję i mu siał się jej pod po rząd ko -
wać – tłu ma czył rad ny Bro dziak. M.
Wło sik za zna czył, że ni ko go w tej spra -
wie nie oskar ża, a je go wnio sek wy ni ka
z fak tu, iż chciał by w ja kiś spo sób przy -
spie szyć i uła twić pra ce ko mi sji. 

Pi smem MZI, tak jak po in for mo -
wał J. Pocz ta, bę dzie się te raz zaj mo -
wać Ko mi sja skarg, wnio sków i pe ty cji. 

(LE NA)

KROTOSZYN

Kolejne skargi nic nie wnoszą?

F
O

T
. 
A

rc
h
iw

u
m

F
O

T
. 
w

w
w

.k
o
 b
y
 lin

.p
l

Pra cow ni cy Urzę du Miej skie go w Ko by -
li nie roz dzie la li dla miesz kań ców gmi ny
ma secz ki ochron ne ja ko środ ki ochro -
ny oso bi stej – zgod nie z wy tycz ny mi
Wy dzia łu Bez pie czeń stwa i Za rzą dza -
nia Kry zy so we go Wiel ko pol skie go
Urzę du Wo je wódz kie go w Po zna niu. 

W związ ku z po wyż szym każ dy
miesz ka niec gmi ny Ko by lin, za mel do -

wa ny – na po byt sta ły bądź cza so wy,
otrzy ma pięć sztuk ma se czek ochron -
nych. W przy pad ku nie zgod no ści ilo ści
osób za mel do wa nych pod wska za nym
ad re sem na le ży skon tak to wać się z in -
spek to rem Prze my sła wem Mar cin -
kiem. Ma secz ki roz pro wa dzo ne
zo sta ną przez soł ty sów po szcze gól nych
wsi oraz ko by liń skich rad nych.

(AN KA)

KO BY LIN

Ma secz ki dla miesz kań ców gmi ny
KOŹ MIN WLKP

Ar ka diusz Zmy ślo ny no wym dy rek to rem GOS -u
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Na se sji Ra dy Miej skiej w Koź mi nie
Wlkp., któ ra od by ła się 31 stycz nia,
przy ję to uchwa łę w spra wie wy zna -
cze nia 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. Usta lo no tak że
re gu la min okre śla ją cy za sa dy je go
pro wa dze nia.

Do wy zna cze nia ta kie go miej sca ra da
zo sta ła zo bo wią za na Usta wą z29 paź dzier -
ni ka 2021 ro ku o uła twie niach w pro wa -
dze niu han dlu w piąt ki i so bo ty przez
rol ni ków iich do mow ni ków. Tym sa mym
już od18 lu te go rol ni cy bę dą mo gli pro wa -
dzić sprze daż bez po śred nią swo ich pro -
duk tów w piąt ki i so bo ty na tar go wi sku

przy ul. Kro to szyń skiej. Ta ka for ma sprze -
da ży jest w te dni usta wo wo zwol nio na
zopła ty tar go wej. Trze ba jed nak pa mię tać,
że rol nik ma obo wią zek wcze śniej zgło sić
chęć sprze da ży w Urzę dzie Mia sta i Gmi -
ny Koź min Wlkp. – te le fo nicz nie
(62 72 19 330) bądź ma ilo wo (se kre ta -
riat@ko zminwlkp.pl). OPRAC. (AN KA)

30 stycz nia, po dwóch la tach wal ki
z cho ro bą, w wie ku 27 lat zmarł druh
harc mistrz Mar cin „Ma rio” Szot kie -
wicz – in struk tor Huf ca ZHP Kro to szyn,
ko men dant huf ca w la tach 2015-
2019, dru ży no wy 49 Dru ży ny Wę drow -
ni czej „Le śna Mą drość”, a wcze śniej
dru ży no wy 7 Dru ży ny Har ce rzy „Dra -
gon”. Uro czy sto ści po grze bo we od by ły
się 3 lu te go w Ba zy li ce pw. Św. Ja na
Chrzci cie la w Kro to szy nie.

Zna jo mi z kro to szyń skie go huf -
ca za pa mię ta li go ja ko wie lo let nie go

przy ja cie la, wy cho wan ka, wy cho -
waw cę – „iskrę wznie ca ją ca pło mień
har cer stwa w ca łej po łu dnio wej
Wiel ko pol sce”. Był za an ga żo wa ny
i od da ny har cer skiej służ bie ja ko
przy ja ciel, na któ re go za wsze moż na
by ło li czyć. – Mar cin był in struk to -
rem ca łe ży cie. Żył w zgo dzie ze sło -
wa mi wę drow ni czej de wi zy: „wyjdź
w świat, zo bacz, po myśl – po móż,
czy li dzia łaj”. Da wał swo ją oso bi stą
po sta wą przy kład, że w ży ciu na le ży
po stę po wać zgod nie z har cer ski mi
ide ała mi, sza no wać lu dzi, być po -

moc nym i wier nym wy zna wa nym
war to ściom. W związ ku ze śmier cią
dru ha hm. Mar ci na Szot kie wi cza
ogła szam mie sięcz ną ża ło bę na te re -
nie dzia ła nia na sze go Huf ca – czy ta -
my w roz ka zie hm. Na ta lii
Bo row skiej – ko men dant Huf ca
ZHP Kro to szyn.

– Spo łecz ność har cer ska w oso -
bie hm. Mar ci na Szot kie wi cza po -
nio sła do tkli wą stra tę. Nie wie lu
ma my w na szych sze re gach mło dych
lu dzi o tak im po nu ją cym do rob ku
in struk tor skim. Je stem jed nak prze -
ko na ny, że wy ko na na przez Nie go
pra ca, Je go pa sja i za an ga żo wa nie bę -
dą przy no sić owo ce w ko lej nych la -
tach ko lej nym po ko le niom har ce rzy.

Wie rzę, że Druh Mar cin bę dzie czu -
wał nad swo imi har ce rza mi i swo im
huf cem i bę dzie je go do brym du -
chem, in spi ru jąc do ko lej nych am -
bit nych dzia łań – na pi sał harc mistrz
Da riusz Po tasz nik, czło nek Ra dy Na -
czel nej ZHP.

Z oka zji zbli ża ją ce go się Dnia
My śli Bra ter skiej kro to szyń ski hu -
fiec za pra sza 19 lu te go o go dzi -
nie 19.00 na har cer ską Mszę świę tą
w Ba zy li ce pw. Św. Ja na Chrzci cie la
w Kro to szy nie. Po mszy za pla no wa -
no „Wie czór pa mię ci”, pod czas któ -
re go wspo mi na ny bę dzie śp. druh
Mar cin Szot kie wicz.

OPRAC. (FE NIX)

KOŹ MIN WLKP.

Miej sce do han dlu wy zna czo ne

WSPO MNIE NIE

Od szedł na wiecz ną war tę
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1. Miej sce do han dlu. znaj du ją ce się przy ul. Kro to szyń skiej
(dział ka nr1182/2) wKoź mi nie Wlkp., prze zna czo ne jest dopro -
wa dze nia 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 wgo spo dar stwie rol nym. 

2. Miej sce dohan dlu jest czyn ne wpiąt ki iso bo ty, wgodz.6.0-
18.00. 

3. Han del do zwo lo ny jest na za sa dach okre ślo nych pra wem
oraz ni niej szym re gu la mi nem. 

4. Sprze daż od by wa się w wy zna czo nych do te go miej scach
po wcze śniej szym zgło sze niu w UMiG Koź min Wlkp. w go dzi -
nach pra cy urzę du (8.00-16.00). 

5. Sprze da ją cy ma obo wią zek utrzy ma nia czy sto ści ipo rząd -
ku wmiej scu han dlu. 

6. Usta la się na stę pu ją cą or ga ni za cję pra cy miej sca dohan dlu: 
a) sprze daż natar go wi sku mo że być pro wa dzo na wza leż no -

ści od ro dza ju sprze da wa ne go pro duk tu rol ne go lub spo żyw cze -
go oraz wy ro bów rę ko dzie ła wy two rzo nych w go spo dar stwie
rol nym, zza cho wa niem za sad sa ni tar nych, wkio skach, ze stra ga -
nów, sto łów, z rę ki, wia dra, ko sza i skrzyn ki, rów nież z sa mo cho -
dów iprzy czep 

b) za bra nia się sprze da ży to wa rów po za miej scem dote go wy -
zna czo nym

c) zaznaj du ją ce się nate re nie miej sca dohan dlu to wa ry, opa -
ko wa nia iurzą dze nia oraz ich na le ży te skła do wa nie iza bez pie cze -
nie od po wia da ich wła ści ciel. 

7. Han del mo gą pro wa dzić: 
a) rol nik w ro zu mie niu art. 6 pkt 1 usta wy z dnia 20 grud -

nia1990 r. oubez pie cze niu spo łecz nym rol ni ków (Dz. U. z2021
r. poz.266,1535 i1621) 

b) do mow nik – oso ba, któ ra ukoń czy ła15 lat; po zo sta je zrol -
ni kiem we wspól nym go spo dar stwie do mo wym lub za miesz ku -
je nate re nie je go go spo dar stwa rol ne go al bo wbli skim są siedz twie;
sta le pra cu je wtym go spo dar stwie rol nym inie jest zwią za na zrol -
ni kiem sto sun kiem pra cy. 

8. Za bra nia się namiej scu dohan dlu: 
a) spo ży wa nia na po jów al ko ho lo wych 
b) pro wa dze nia gier ha zar do wych ioszu kań czych
c) sprze da ży to wa rów wdro dze pu blicz nych lo so wań
d) han dlu nacią gach ko mu ni ka cyj nych pie szych inatraw ni -

ku
e) po zo sta wia nia nanoc przed mio tów iurzą dzeń, któ re unie -

moż li wia ły by utrzy ma nie po rząd ku 
f) sa mo wol nej zmia ny usy tu owa nia sto iska han dlo we go iwy -

dzie lo nej po wierzch ni sprze da ży oraz zmia ny wy zna czo ne go
miej sca sprze da ży. 

g) par ko wa nia po jaz dów przy sto iskach, z wy jąt kiem po jaz -
dów, zktó rych pro wa dzo ny jest han del 

h) za nie czysz cza nia miej sca dohan dlu ioto cze nia oraz przy -
le głych te re nów.

9. Nasto iskach sprze da żo wych, wwi docz nym dla ku pu ją ce -
go miej scu, win na znaj do wać się: 

a) in for ma cja o go spo dar stwie rol nym (imię i na zwi sko wła -
ści cie la go spo dar stwa oraz miej sce pro wa dze nia go spo dar stwa),
wktó rym pro duk ty zo sta ły wy two rzo ne

b) ce na wy sta wio ne go do sprze da ży pro duk tu rol ne go lub
spo żyw cze go oraz wy ro bów rę ko dzie ła wy two rzo nych w go spo -
dar stwie rol nym. 

10. Wy ma ga nia hi gie nicz ne isa ni tar ne do ty czą ce pro wa dze -
nia han dlu środ ka mi spo żyw czy mi okre śla ją od ręb ne prze pi sy. 

11. Sprze da ją cy iin ne oso by prze by wa ją ce namiej scu dohan -
dlu po win ny wy ko ny wać swe czyn no ści w ta ki spo sób, aby nie
prze szka dzać in nym wsprze da ży iwza ku pie. 

12. Oso by pro wa dzą ce dzia łal ność han dlo wą, usłu go wą iga -
stro no micz ną namiej scu dohan dlu zo bo wią za ne są do:

a) prze strze ga nia ni niej sze go re gu la mi nu
b) prze strze ga nia obo wią zu ją cych prze pi sów wza kre sie pro -

wa dzo nej dzia łal no ści go spo dar czej, awszcze gól no ści prze pi sów
sa ni tar nych, we te ry na ryj nych, po rząd ko wych, prze ciw po ża ro -
wych, do ty czą cych praw kon su men ta 

c) sto so wa nia się do za rzą dzeń i po sta no wień wy da wa nych
przez oso bę upo waż nio ną przez Bur mi strza Mia sta iGmi ny Koź -
min Wlkp.

d) uży wa nia spraw nych izważ ną le ga li za cją na rzę dzi po mia -
ro wych; na rzę dzia po mia ro we po win ny być tak użyt ko wa ne, aby
ku pu ją cy mie li moż li wość stwier dze nia pra wi dło wo ści irze tel no -
ści wa że nia, mie rze nia i li cze nia

e) umiesz cza nia nato wa rach cen wspo sób wi docz ny dla ku -
pu ją ce go

f) utrzy ma nia miej sca pro wa dzo nej dzia łal no ści wna le ży tym
ła dzie i po rząd ku, za rów no w trak cie pro wa dze nia dzia łal no ści,
jak ipojej za koń cze niu 

g) pod da nia się kon tro li przez oso by dote go upo waż nio ne. 

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 tar go wi sku w Koź mi nie Wlkp.



3 lu te go na dro dze po mię dzy Ła -
giew ni ka mi a Star ków cem (gmi na
Ko by lin) do szło do wy pad ku. Spraw -
ca zda rze nia zo stał uka ra ny man da -
tem w kwo cie 1600 zło tych. 

Na miej sce wy sła no dwa za stę py z Jed -
nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy -
nie, z cze go je den był prze kie ro wa ny
z wcze śniej pro wa dzo nych dzia łań w Ko -
by li nie, a tak że po jed nym z OSP Za le sie
Wiel kie i OSP Za le sie, jak rów nież Ze spół
Ra tow nic twa Me dycz ne go i po li cję. 

– 19-let ni miesz ka niec gmi ny Ko by -
lin, kie ru ją cy po jaz dem mar ki Peu ge ot, nie
do sto so wał pręd ko ści do wa run ków pa nu -
ją cych na dro dze, w wy ni ku cze go sa mo -
chód wpadł w po ślizg, ude rzył w drze wo,
po czym da cho wał. W au cie je cha ła tak -
że 18-let nia pa sa żer ka, rów nież miesz kan -
ka gmi ny Ko by lin. Obie oso by by ły
trzeź we. Kie row ca zo stał uka ra ny man da -
tem w wy so ko ści 1600 zło tych – in for mu -

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

Po za bez pie cze niu miej sca zda rze nia
stra ża cy po mo gli ra tow ni kom me dycz nym
prze nieść oso bę po szko do wa ną do ka ret ki
po go to wia, gdzie prze pro wa dzo no dal sze
ba da nia. Po czyn no ściach do cho dze nio -

wych po li cji stra ża cy po sta wi li po jazd
na ko ła, zwe ry fi ko wa li wy cie ki pły nów
tech nicz nych oraz odłą czy li aku mu la tor.
Oso bę po szko do wa ną za bra no do szpi ta la.
Dzia ła nia służb ra tow ni czych trwa ły po -
nad dwie go dzi ny.

(AN KA)

Na bieżąco 9

2 lu te go koź miń scy po li cjan ci za trzy -
ma li do kon tro li ro we rzy stę. Oka za ło
się, że był nie trzeź wy. Te raz mu si za -
pła cić wy so ki man dat.

Oko ło godz. 7.00 dziel ni co wi z Ko mi -
sa ria tu Po li cji w Koź mi nie Wlkp. na ul.
Strze lec kiej za trzy ma li do kon tro li ro we -
rzy stę. Uwa gę funk cjo na riu szy zwró cił
nie sta bil ny spo sób po ru sza nia się cy kli -
sty. 23-let nie go męż czy znę pod da no ba da -
niu na za war tość al ko ho lu w wy dy cha nym
po wie trzu. Urzą dze nie wska za ło wy -
nik 0,22 mg/dm3. Ro we rzy sta zo stał po in -
for mo wa ny, iż kie ro wa nie jed no śla dem

w sta nie nie trzeź wo ści jest wy kro cze niem
z art. 87 par. 2 Ko dek su wy kro czeń oraz
o kon se kwen cjach wy ni ka ją cych z po peł -
nie nia te go czy nu. 23-la tek zo stał uka ra ny
man da tem w wy so ko ści 1000 zł. 

Po li cjan ci z Ko men dy Po wia to wej Po -
li cji w Kro to szy nie przy po mi na ją, że pi ja -
ni kie row cy i ro we rzy ści w kon fron ta cji
z po ru sza ją cy mi się pra wi dło wo uczest ni -
ka mi ru chu dro go we go mo gą być przy czy -
ną tra gicz nych w skut kach wy pad ków.
Nie trzeź wi kie ru ją cy są po waż nym za gro -
że niem nie tyl ko dla sie bie, ale rów nież dla
in nych użyt kow ni ków dro gi. 

(LE NA) 

KOŹMIN WLKP.

Nietrzeźwy rowerzysta słono zapłaci
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NA DRODZE

Osobówka wpadła w poślizg i dachowała
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Sta ro stwo Po wia to we do 15
lu te go prze dłu ży ło ter min
zgła sza nia kan dy da tów
do na gro dy Kro to szyń ski
Dąb. Za chę ca my do udzia łu
w tym przed się wzię ciu.

Na gro da Kro to szyń ski Dąb
przy zna wa na jest za szcze gól ne za -
słu gi na rzecz roz wo ju i pro mo cji
po wia tu w pię ciu ka te go riach: na -
uka i kul tu ra, dzia łal ność go spo -
dar cza, dzia łal ność spo łecz na,

sport oraz oświa ta. Re gu la min,
wnio sek -zgło sze nie kan dy da ta
oraz oświad cze nie -zgo da na prze -
twa rza nie da nych oso bo wych są
do po bra nia na stro nie www.po -
wiat -kro to szyn.pl.

Wnio ski przyj mu je oraz
wszel kich in for ma cji udzie la Biu -
ro Pro mo cji i Roz wo ju Sta ro stwa
Po wia to we go w Kro to szy nie – po -
kój nr 2 (par ter, bu dy nek głów ny),
tel. 62 725 42 56 wew. 349, 342.

(AN KA)

POWIAT

Można jeszcze zgłaszać kandydatów
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Rozmaitości 11

Wo je wo da wiel ko pol ski prze ka zu je
po szcze gól nym gmi nom ty sią ce ma -

se czek ochron nych. Tra fi ły one m. in.
do Kro to szy na i Roz dra że wa.

242 ty sią ce ma se czek ochron nych,
prze ka za nych przez wo je wo dę wiel ko pol -
skie go, otrzy ma ła gmi na Kro to szyn. Część
z nich – 82 ty sią ce – tra fi ło do szkół, przed -
szko li oraz in nych jed no stek or ga ni za cyj nych
gmi ny. 160 ty sią ce prze ka za no prze wod ni -
czą cym rad osie dli oraz soł ty som. Ma secz ki
bę dą dys try bu owa ne do miesz kań ców – al -
bo bez po śred nio, al bo po przez wy zna czo ne
punk ty, gdzie za in te re so wa ne oso by bę dą
mo gły ode brać ma secz ki.

Urząd Gmi ny w Roz dra że wie rów -
nież po in for mo wał, że do każ dej po se sji
do star czo ne bę dą ma secz ki jed no ra zo we -
go użyt ku, prze ka za ne przez wo je wo dę
wiel ko pol skie go. Dys try bu cją do skrzy nek
pocz to wych zaj mą się dru ho wie Ochot ni -
czych Stra ży Po żar nych. (AN KA)

KROTOSZYN / ROZDRAŻEW

Tysiące maseczek od wojewody

Trzy oso bo wy ze spół z I Li ceum Ogól -
no kształ cą ce go im. Hu go na Koł łą ta -
ja w Kro to szy nie upla so wał się
na dru gim miej scu w ogól no pol skim
kon kur sie or ga ni zo wa nym przez Za -
kład Ubez pie czeń Spo łecz nych. 

W kon kur sie „Jak za chę cić bab cię lub
dziad ka do za ło że nia kon ta w ban ku?” na -
le ża ło przy go to wać pra cę – ma te riał in for -
ma cyj ny, któ ry przed sta wiał ko rzy ści
z po sia da nia i ko rzy sta nia z kon ta w ban -
ku przez oso by star sze. Pra ce moż na by ło
wy ko nać w czte rech ka te go riach: pla kat,
ko miks, film oraz in fo gra fi ka – ma te riał
mul ti me dial ny. Mia ły się one od no sić
do ta kich aspek tów jak bez pie czeń stwo,
zdro wie oraz uła twie nie ży cia co dzien ne -
go osób star szych.  Do kon kur su zgło si ło
się bli sko trzy ty sią ce uczniów i stu den tów
z ca łej Pol ski. Ak cja po dzie lo na by ła na dwa
eta py – re gio nal ny i cen tral ny. Spo śród na -
de sła nych prac ko mi sja wy ło ni ła te naj lep -

sze i przy zna ła ich au to rom war to ścio we
na gro dy. Ze spół kro to szyń skich li ce ali stek
w skła dzie: Do mi ni ka Ja roc ka, Mar ty na
Dą brow ska i Alek san dra Gniaz dow ska za -
jął dru gie miej sce w ka te go rii ko miks.

Po nad to do eta pu cen tral ne go za kwa -
li fi ko wa li się też in ni ucznio wie kro to szyń -

skie go li ceum – Na ta lia Strzel czyk w ka te -
go rii film, dru ży na w skła dzie: Alek san dra
Ku char ska, Mar ta Bi niek i Ser giusz Sój ka
w kat. ko miks oraz te am w skła dzie: Ma te -
usz Ko śció łek, Aga ta Szczu ra szek i Zu zan -
na Pa ry sek w kat. film. 

OPRAC. (LE NA)

KONKURS

Sukces krotoszyńskich licealistek

Ko by liń scy rad ni przy ję li uchwa łę
w spra wie usta le nia wy so ko ści ekwi -
wa len tu pie nięż ne go dla człon ków
Ochot ni czych Stra ży Po żar nych. 

Za uczest nic two w dzia ła niach i ak -
cjach ra tow ni czych oraz ćwi cze niach dla
człon ków OSP z te re nu gmi ny Ko by lin

usta lo no ekwi wa lent w wy so ko ści 12 zł
za każ dą roz po czę tą go dzi nę. Je śli zaś cho -
dzi o udział w szko le niach or ga ni zo wa nych
przez Pań stwo wą Straż Po żar ną lub gmi nę
ekwi wa lent wy nie sie 8 zł za każ dą roz po -
czę tą go dzi nę. Ra da przy ję ła uchwa łę jed -
no gło śnie.

(LE NA)

KOBYLIN

Ustalono wysokość ekwiwalentu
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W czwar tek, 3 lu te go, w Mu zeum
Re gio nal nym im. H. Ław ni cza ka od -
był się wer ni saż wy sta wy „Kro to szyn
na daw nych pocz tów kach”. Eks po zy -
cję moż na oglą dać do 8 mar ca.

Wy sta wa znaj du je się na par te rze kro -
to szyń skie go mu zeum. Eks po zy cja skła da
się z dwu dzie stu trzech plansz, na któ rych
ulo ko wa no łącz nie 173 kro to szyń skie
pocz tów ki z prze ło mu XIX i XX wie ku. Są
opi sa ne i upo rząd ko wa ne w ta ki spo sób, że
oglą da jąc wy sta wę, moż na od nieść wra że -
nie spa ce ro wa nia po mie ście. 

Eks po zy cję uzu peł nio no o ory gi nal ne
wi do ków ki, któ re w ostat nim cza sie wzbo -
ga ci ły ko lek cję mu zeum, li czą cą oko ło ty -
siąc kart pocz to wych. Wy sta wa na wią zu je
do dwóch edy cji al bu mu „Po zdro wie nia
z Kro to szy na. Wi do ki mia sta na pocz tów -
kach z lat 1897-1919”, któ ry zo stał wy da -
ny po nad dzie sięć lat te mu przez ów cze sną
dy rek tor mu zeum – He le nę Ka sper ską.
Ko lek cja pocz tó wek od te go cza su po więk -
szy ła się trzy krot nie. 

– Przy go to wu jąc tę wy sta wę, za in te re -
so wa łem się wy daw ca mi tych pocz tó wek.
In te re so wa ło mnie, kto te pocz tów ki wy -
da wał. Oprócz naj więk szych kro to szyń -
skich przed się biorstw, oka zu je się, że
wi do ków ki kro to szyń skie wy da wa ne by ły
też czę sto we Wro cła wiu, w Lip sku, a na -

wet zda rzy ły się pocz tów ki z Mag de bur ga.
Cie ka wost ką jest fakt, że nie zna la złem
żad nej pocz tów ki wy da nej w Po zna niu.
Jest to in te re su ją ca spra wa i ca ły czas sta ra -
my się usta lić, jak to wy glą da ło – mó wił

pod czas wer ni sa żu Piotr Mi ko łaj czyk, dy -
rek tor Mu zeum Re gio nal ne go im. H. Ław -
ni cza ka. Wy sta wę moż na obej rzeć do 8
mar ca.

(LE NA)

WYSTAWA

Nasze miasto na starych pocztówkach

W ostat nią nie dzie lę stycz nia w Ko -
ście le pw. Św. Apo sto łów Pio tra i Paw -
ła w Kro to szy nie od by ło się XV Spo -
tka nie Chó rów Po łu dnio wej Wiel ko -
pol ski „Po że gna nie z ko lę dą”. 

Or ga ni za to rem wy da rze nia był Kro -
to szyń ski Ośro dek Kul tu ry, we współ pra -
cy z Po łu dnio wo wiel ko pol skim
Związ kiem Chó rów i Or kiestr z Ostro wa
Wiel ko pol skie go. Na kon cer cie wy stą pi -
ły Wo kal ny Ze spół Mu zy ki Daw nej
przy Pa ra fii pw. Św. Apo sto łów Pio tra
i Paw ła w Kro to szy nie (dy ry gent -
ka – Mał go rza ta Zu cho wicz), Ko ło Śpie -
wa cze „Har mo nia” ze Zdun
(dy ry gent ka – Bo gu sła wa Den gu siak),

Chór „Ra dość” z Go rzyc Wiel kich (dy ry -
gent – Mar cin No wak), Ko ło Śpie wac kie

„Lut nia” im. Jó ze fa Szpun ta z Ple sze wa
(dy ry gent ka – Wio let ta Kuch ta), Chór
Mie sza ny im. Ka zi mie rza To ma sza Bar -
wic kie go z Ja ro ci na (dy ry gent – Ka sper
Ekert), Chór Mę ski „Echo” z Ostro wa
Wlkp. (dy ry gent – prof. An drzej Rył ko),
Chór Św. Jó ze fa z Jan ko wa Przy godz kie -
go (dy ry gent ka – Ja dwi ga Smok), To wa -
rzy stwo Śpie wu z Rasz ko wa
(dy ry gent – Adam Szczu ra szek), Ko ło
Śpie wa cze „Ce cy lia” z Sul mie rzyc (dy ry -
gent ka – Mał go rza ta Wy soc ka), Ka li ski
Chór Na uczy ciel ski (dy ry gent ka – Mał -
go rza ta Błasz czyk), Chór „Can ta re” z Że -
go ci na (dy ry gent ka – Ka ta rzy na Za wa da)
oraz Chór Na uczy ciel ski im. Sta ni sła wa
Wie cho wi cza z Ostro wa Wlkp. (dy ry -
gent – Ja nusz Li piń ski). Kon cert był oka -
zją do po słu cha nia pol skich ko lęd
i pa sto ra łek w pięk nym wy ko na niu. 

(LE NA)

KROTOSZYN

Chóralne kolędowanie
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Ostat nie go dnia stycz nia w Ko by li nie
od by ła się uro czy stość, w trak cie
któ rej uho no ro wa no pa ry z te re nu
gmi ny, któ re w 2021 ro ku świę to wa -
ły 50. lub 60. rocz ni cę ślu bu. 

Dzie sięć par ob cho dzi ło 50-le cie za war -
cia związ ku mał żeń skie go, a dwie 60-le cie.
Bur mistrz To masz Le siń ski oraz prze wod -
ni czą cy Ra dy Miej skiej w Ko by li nie Piotr
Chle bow ski zło ży li ju bi la tom gra tu la cje
i wrę czy li me da le „Za dłu go let nie po ży cie
mał żeń skie”, nada wa ne przez pre zy den ta
RP. Mał żeń stwa otrzy ma ły tak że li sty gra tu -

la cyj ne i bu kie ty kwia tów. Nie spo dzian kę
w po sta ci ar ty stycz ne go wy stę pu przy go to -

wa li dla ju bi la tów ucznio wie Szko ły Pod sta -
wo wej w Ku kli no wie. OPRAC. (LE NA)

KOBYLIN

Uhonorowano długoletnie małżeństwa

Ru szy ła ko lej na edy cja pro jek tu „Ma -
ła książ ka – wiel ki czło wiek”. Bi blio -
te ka Pu blicz na Mia sta i Gmi ny Koź -

min Wlkp. za pra sza ro dzi ców z dzieć -
mi, któ re nie mia ły jesz cze oka zji
wziąć udzia łu w tym przed się wzię ciu. 

Ak cja skie ro wa na jest dodzie ci zrocz ni -
ków 2015-2018, któ re po przyj ściu do koź -
miń skiej bi blio te ki otrzy ma ją w pre zen cie
wy jąt ko wą wy praw kę czy tel ni czą na do bry
start. Znaj dą wniej książ kę „Pierw sze czy tan -
ki dla...”, do sto so wa ną pod wzglę dem for my
itre ści dopo trzeb przed szko la ka, atak że Kar -
tę Ma łe go Czy tel ni ka. 

Za każ dą wi zy tę w bi blio te ce, któ ra za -
koń czy się wy po ży cze niem przy naj mniej
jed nej książ ki z księ go zbio ru dzie cię ce go,
dziec ko otrzy ma na klej kę. Po ze bra niu
dzie się ciu na kle jek ma ły czy tel nik zo sta nie
uho no ro wa ny imien nym dy plo mem po -
twier dza ją cym je go za in te re so wa nie czy -
tel nic twem. 

OPRAC. (LE NA)

KOŹMIN WLKP. 

Czytelnicza wyprawka dla malucha
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Kro to szyń ski klub ma nie ma łe kło -
po ty. Dal szy udział se nior skiej dru ży -
ny Astry w roz gryw kach V -li go wych
sta nął pod du żym zna kiem za py ta -
nia. Wszyst ko przez bra ki ka dro we. 

Czar ne chmu ry za wi sły nad kro -
to szyń ską Astrą. Pił ka rze wła śnie po -
win ni przy go to wy wać się do run dy
wio sen nej, a tym cza sem wła dze klu -
bu zma ga ją się z ogrom nym pro ble -
mem – bra ka mi ka dro wy mi. Te
z ko lei w du żej mie rze są efek tem
kiep skiej sy tu acji fi nan so wej klu -
bu. – Na tę chwi lę ma my trzy na stu
za wod ni ków. Kil ku pił ka rzy ode szło
z przy czyn oso bi stych bądź za wo do -
wych. Jest nam bar dzo cięż ko – przy -
zna je Ma riusz Ra taj czak, pre zes
kro to szyń skie go klu bu. 

W ostat nim cza sie Astra otrzy ma -
ła do fi nan so wa nie ze środ ków mia sta
i gmi ny Kro to szyn. Na roz wój pił ki se -
nior skiej prze wi dzia no 75 ty się cy zło -
tych. Kwo ta mo że wy da wać się du ża,
ale spra wa z do fi nan so wa niem nie jest
ta ka pro sta. – Zmie ni ły się za sa dy i nie
mo że my roz dy spo no wać tych pie nię -
dzy na pre mie dla za wod ni ków – wy -
ja śnia pre zes. Wła dze klu bu co rocz nie
szu ka ją na wła sną rę kę spon so rów, co
nie na le ży do ła twych za dań, szcze gól -

nie w cza sie pan de mii i ro sną cych
w szyb kim tem pie kosz tów zwią za -
nych z pro wa dze niem dzia łal no ści, jak
i kosz tów co dzien ne go ży cia. – Jest po -
czą tek ro ku, co rów nież ni cze go nie
uła twia. Cza sy są bar dzo nie pew ne.
Do tej po ry ja koś so bie ra dzi li śmy, ale
te raz, je śli nie znaj dzie my spon so rów,
bę dzie my mu sie li wy co fać się z roz gry -
wek – stwier dza M. Ra taj czak.

Je dy ną szan są na to, by klub nie za -
wie sił swo jej dzia łal no ści, jest po zy ska -
nie za wod ni ków. Ma my na dzie ję, iż

znaj dą się gra cze, któ rzy ze chcą re pre -
zen to wać bia ło -nie bie skie bar wy, a ki -
bi ce bę dą mo gli oglą dać me cze swo jej
dru ży ny na no wym sta dio nie. Spra wę
z pew no ścią uła twi ła by po pra wa kon -
dy cji fi nan so wej klu bu. Ty le że nie jest
to moż li we bez wspar cia spon so rów.
Po zo sta je wie rzyć, iż znaj dą się lu dzie,
któ rym za le ży na tym, by Astra mo gła
stać się spor to wą wi zy tów ką mia sta
i ry wa li zo wać w li go wych roz gryw -
kach na no wym sta dio nie.

(LE NA)

PIŁ KA NOŻ NA 

Czy Astra wy co fa się z roz gry wek..?

Ja kiś czas te mu w Piz ze rii Ve nus ro ze -
gra no IV Tur niej Ran kin go wy KLD.

W dar ter skich zma ga niach trium fo wa -
li Pa tryk Mi chal czyk i Ewa Paw lic ka. 

Do fi na ło we go po je dyn ku męż czyzn
przy stą pi li Pa tryk Mi chal czyk z Ja ro ci na
i Ad rian Ja siń ski z Kro to szy na. Lep szy był
pierw szy z nich. Na naj niż szym stop niu
po dium sta nę li Da niel Ma kie wicz (Lesz -
no) i Mi ko łaj Czaj ka (Kro to szyn). 

W tur nie ju ko biet trium fo wa ła kro to -
szy nian ka Ewa Paw lic ka, dla któ rej był to
pierw szy start w tym se zo nie. Na dru giej
lo ka cie upla so wa ła się Syl wia Grześ ko wiak
(Kro to szyn), a za nią zna la zły się Da nu ta
Paw lic ka (Kro to szyn) i We ro ni ka Kar wik
(Zdu ny). 

Dla ce lu cha ry ta tyw ne go ro ze gra no
tur niej 9. lot ki. W tej ry wa li za cji zwy cię żył
Mar cin Wojt ko wiak. 

(LE NA)

DART

Kolejny turniej rankingowy 

29 stycz nia w War sza wie od by ła się
Ga la Pol skie go Związ ku Tria th lo nu.
Za szczy tu uczest nic twa w tej uro czy -
sto ści do stą pi ła Mo ni ka Jad czak,
któ ra w pierw szym ro ku star tów
w po waż nych za wo dach tria th lo no -
wych już osią ga ła świet ne re zul ta ty,
co zo sta ło za uwa żo ne. 

Na ga li pod su mo wa no rok spor to wych
zma gań oraz na gro dzo no czo ło wych za wod -
ni ków i za wod nicz ki. Zwią zek wrę czył sty -

pen dia dla naj lep szych oraz czek od spon so -
ra, któ ry ma po móc wal czyć na szym tria th -
lo ni stom o start w Igrzy skach Olim pij skich
w Pa ry żu. Po nad to wrę czo no sta tu et ki
w ran kin gu grup wie ko wych oraz w Pu cha -
rze Pol ski. Kro to szyń ska za wod nicz ka, Mo -
ni ka Jad czak, w gru pie wie ko wej K20
za ję ła trze cie miej sce, co jest god ne uwa gi
tym bar dziej, że był to jej pierw szy rok star -
tów w po waż nych za wo dach tria th lo no -
wych, bra nych pod uwa gę do Pu cha ru
Pol ski. (AN KA)

TRIATHLON

Monika Jadczak wyróżniona!

30 stycz nia dru ży na Aka de mii Pił -
kar skiej Re is sa Ko by lin wzię ła udział
w Tur nie ju Niedź wia dek Cup 2022.
Na si mło dzi pił ka rze spi sa li się zna -
ko mi cie, wy gry wa jąc czte ry me cze
i je den re mi su jąc. 

Za wo dy roz gry wa ne by ły w ha li spor -
to wej I Li ceum Ogól no kształ cą ce go w Ra -
wi czu. Do ry wa li za cji przy stą pił ze spół
Aka de mii Pił kar skiej Re is sa Ko by lin, zło -
żo ny z za wod ni ków z rocz ni ka 2011
i młod szych. Ko by li nia nie po ko na -
li 4: 1 Mło dą Ra vię Ra wicz, 4: 0 Szok Bo ja -

no wo, 2: 1 Or lę Ju tro sin i 6: 1 Pia sta Żmi -
gród, a po nad to zre mi so wa li 1: 1 z GKSA
Krze mie nio wo.  W roz gryw kach nie pro -
wa dzo no kla sy fi ka cji koń co wej, mi mo to
spor to wych emo cji i du cha zdro wej ry wa -
li za cji nie bra ko wa ło. Kró lem strzel ców zo -
stał Da wid Po spiech z ko by liń skiej
dru ży ny, któ ry zdo był dzie sięć bra mek.
Na si pił ka rze wy stą pi li w stro jach, któ re za -
ku pio ne zo sta ły przez Urząd Miej ski w Ko -
by li nie w ra mach uzna nia za osią gnię te
wy ni ki spor to we i re pre zen to wa nie gmi ny
na szcze blu wo je wódz kim. 

OPRAC. (LE NA)

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Kobylinianie niezwyciężeni 

W ostat nią so bo tę stycz nia w świe tli -
cy wiej skiej w Ła giew ni kach ro ze gra -
no in dy wi du al ne mi strzo stwa wsi
w te ni sie sto ło wym. Po zy tyw nych
spor to wych emo cji nie bra ko wa ło.

W szran ki sta nę ło 26 miesz kań ców
Ła giew nik, któ rzy po dzie le ni zo sta li
na czte ry ka te go rie. Wśród ko biet trium fo -
wa ła Klau dia Ma ty siak, wy prze dza jąc Mo -
ni kę Krecz mer i Zo fię Perz. W ka te go rii
ju nio rów naj lep szy był Nor bert Krecz mer,
a za nim zna leź li się Fi lip Rol nik i Ja kub
Gor don. 

W gru pie ju nio rów star szych bez kon -
ku ren cyj ny oka zał się Bar tosz Swen drac ki,
dru gi był Kac per Ma ty siak, a trze ci Krzysz -

tof Perz. Zma ga nia se nio rów wy grał Łu kasz
Ku ster ka, przed Ro ber tem Krecz me rem
i Grze go rzem Krecz me rem. (LE NA)

TENIS STOŁOWY

Sportowa sobota w Łagiewnikach
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