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POWIAT

Ponad 8 milionów złotych
trafi do samorządów

LEKKA ATLETYKA

Grząka w kadrze na MŚ! Czytaj na str. 9

Czytaj na str. 16
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Ko lej ni za słu że ni dłu go trwa łą służ bą
stra ża cy otrzy ma li de cy zje o przy zna -
niu świad cze nia ra tow ni cze go. Wrę -
czył im je peł nią cy obo wiąz ki ko -
men dan ta PSP w Kro to szy nie st.
bryg. Ma rek Ka lak.

Uro czy stość od by ła się w po nie dzia -
łek, 18 lip ca, w świe tli cy Ko men dy Po wia -
to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Kro to szy nie. Świad cze nia ra tow ni cze
zo sta ły wpro wa dzo ne na pod sta wie
art. 16 usta wy z dnia 17 grud nia 2021 ro -
ku o ochot ni czych stra żach po żar nych.

Jest to pierw sze te go ty pu świad cze nie,
któ re jest for mą po dzię ko wa nia dla stra ża -
ków ochot ni ków za ich służ bę. Otrzy mać
je mo gą ochot ni cy, któ rzy przez co naj -
mniej 25 lat bra li czyn ny udział w ak cjach
ra tow ni czych. Do kro to szyń skiej ko men -
dy cią gle na pły wa ją wnio ski, któ re są
na bie żą co roz pa try wa ne. 

– Dru hom se nio rom ser decz nie gra -
tu lu je my i dzię ku je my za dłu gie la ta stra -
żac kiej służ by – pod su mo wał st. kpt.
To masz Pa try as z KP PSP w Kro to szy nie. 

OPRAC. (LE NA)
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22 lip ca w Urzę dzie Miej skim w Kro -
to szy nie do szło do pod pi sa nia po ro -
zu mie nia w spra wie stra te gii zrów -
no wa żo nej mo bil no ści. W przy szło -
ści ma ona uła twić ży cie miesz kań -
com po wia tu.

Po wiat kro to szyń ski, jak i je go wszyst -
kie gmi ny po sta no wi ły za wią zać po ro zu -
mie nie w spra wie okre śle nia za sad
współ pra cy przy opra co wa niu, re ali za cji
i wdra ża niu ,,Stra te gii Zrów no wa żo nej
Mo bil no ści dla Gmin Po wia tu Kro to szyń -
skie go oraz Po wia tu Kro to szyń skie go”. Do -
ku ment ten umoż li wi ko or dy na cję po li tyk
po mię dzy róż ny mi sek to ra mi roz wo ju, nie
tyl ko trans por tu. Dzia ła nie to spo wo do wa -
ne jest ko niecz no ścią osią gnię cia ce lów
w za kre sie kli ma tu i ener gii, ale rów nież
po trze bą roz wią zy wa nia pro ble mów trans -
por to wych w spo sób zin te gro wa ny i zrów -
no wa żo ny. 

Opra co wa nie do ku men tu ma na ce lu
przed sta wie nie po ten cja łu, uwa run ko wań
i dia gno zy mo bil no ści pu blicz nej na te re nie
gmin i po wia tu. Stra te gia ma zde fi nio wać
plan po szcze gól nych in we sty cji, któ re
uspraw nią funk cjo no wa nie ko mu ni ka cyj ne
dla wszyst kich miesz kań ców gmin i po wia -
tu. Za war cie po ro zu mie nia po zwo li na sku -
tecz ne apli ko wa nie o środ ki kra jo we i unij ne. 

Pod sta wo wy mi ce la mi zrów no wa żo -
nej mo bil no ści są: do stęp ność i ja kość ży cia,
trwa łość i ja kość go spo dar ki, rów ność spo -

łecz na oraz zdro wie i ja kość śro do wi ska. Za -
war cie po ro zu mie nia przy czy ni się do roz -
wo ju współ pra cy sa mo rzą dów na po zio mie
lo kal nym, jak i po nad lo kal nym.

Ro lę li de ra w po ro zu mie niu peł ni
gmi na Kro to szyn, któ ra zo bo wią za ła się
do po kry cia 50 pro cent kosz tów opra co wa -
nia do ku men ta cji. Po wiat kro to szyń ski
uiści 25 pro cent kosz tów, a po zo sta łe gmi -
ny po 5 pro cent kosz tów. Opra co wa nie
owej stra te gii łącz nie wy nie sie 40 ty się cy
zło tych net to. (LE NA)

POWIAT

Włodarze podpisali porozumienie

STRAŻ POŻARNA

Otrzymali świadczenia ratownicze

Bur mistrz Ko by li na w ostat nim cza -
sie ode brał dwie in we sty cje. Nie któ re
za da nia są w trak cie re ali za cji, jak,,
grzy bek” w Dłu go łę ce. Pod pi sa no też
umo wę na no we przed się wzię cie. 

W śro dę, 20 lip ca, od był się od biór
pierw sze go eta pu bu do wy chod ni ka
na dział kach ko mu nal nych w Ko by li nie.
W ra mach za da nia po wstał łącz nik po -
mię dzy ul. Rę bie chow ską, a Hen ry ka
Sien kie wi cza w Ko by li nie. Wy ko naw cą
prac był Za kład Bu dow la ny,, JAN -BUD”
z Za le sia Wiel kie go. Kost ka bru ko wa
oraz obrze ża chod ni ka zo sta ły za ku pio -
ne z bu dże tu ra dy osie dla. Nad zór
nad pra ca mi peł nił kie row nik bu do wy,
To masz Bem. Koszt za da nia wy -
niósł 33 561,95 zł. 

W czwar tek na stą pił od biór prac zwią -
za nych z alej ka mi w par kach przy ul.
Dwor co wej i Ber dy how skiej w Ko by li nie.
W od bio rze udział wzię li: bur mistrz To -
masz Le siń ski, in spek tor nad zo ru – Ire ne -
usz Igna szak, na czel nik Wy dzia łu
In we sty cji, Roz wo ju i Ochro ny Śro do wi ska
Urzę du Miej skie go w Ko by li nie – Ani ta
Da niel czyk, a tak że Wie sław Gem biak i Pa -
weł Ka ni kow ski. 

Pra ce zwią za ne by ły z prze bu do wą
ale jek i chod ni ków w par kach, dzię ki cze -
mu sta ły się one bar dziej es te tycz ne i funk -
cjo nal ne. Ro bo ty wy ko ny wa ła fir ma

Gem biak – Mik stac ki sp. j. Kro to szyn, na -
to miast nad zór nad ni mi peł nił Ire ne usz
Igna szak z Ja ro ci na. Koszt in we sty cji
to 593 455,32 zł. 

Wło darz Ko by li na wraz ze skarb nik
gmi ny Bar brą Sła wiń ską pod pi sa li umo wę
z fir mą Gem biak – Mik sta cji sp. j. na wy -
ko na nie dru gie go eta pu utwar dze nia pły -
ta mi dro go wy mi oko ło 150 m dro gi
gmin nej w Za le siu Wiel kim. Wy ko na nie
prac wstęp nie za pla no wa no na 31 sierp nia
bie żą ce go ro ku. 

Z ko lei w Dłu go łę ce trwa ją pra ce zwią -
za ne z bu do wą świe tli cy wiej skiej – tak zwa -
ne go,, grzyb ka”. Ja kiś czas te mu wy la no
fun da ment, a obec nie sta wia na jest drew -
nia na kon struk cja bu dyn ku. Ukoń cze nie
przed się wzię cia za pla no wa no na paź dzier -
nik bie żą ce go ro ku. Wy ko naw cą prac jest
Za kład Ogól no bu dow la ny Sła wo mi ra Kło -
sow skie go z Ko by li na. 

OPRAC. (LE NA)

KOBYLIN

W gminie dużo się dzieje 
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Na sygnale 3

Okres żniw każ de go ro ku jest cza -
sem wzmo żo nych dzia łań stra ża -
ków. 21 lip ca na te re nie po wia tu
kro to szyń skie go od no to wa no czte ry
po ża ry na te re nach wiej skich. 

Pierw sze zgło sze nie do ty czą ce po ża ru
pól upraw nych wpły nę ło w go dzi nach
przed po łu dnio wych. Ogień ob jął ścier ni -
sko po kry te luź ną sło mą we Wrot ko wie
(gm. Koź min Wlkp.). Do zda rze nia skie ro -
wa ny zo stał je den za stęp z Jed nost ki Ra -
tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy nie, a tak że
po jaz dy ga śni cze z jed no stek OSP w Koź -
mi nie Wlkp., w Czar nym Sa dzie i w Wał -
ko wie. Po za bez pie cze niu te re nu stra ża cy
ga si li pa lą ce się ścier ni sko oraz pry zmę
obor ni ka skła do wa ne go na po lu, na któ rą
roz prze strze nił się ogień. W dzia ła niach
po ma gał wła ści ciel po la. 

Tuż przed go dzi ną 14.00 od no to wa no
ko lej ny po żar ścier ni ska, tym ra zem w Ma -
cie je wie (gm. Roz dra żew). Ogień ob jął po -
nad hek tar po la. Za stę py z jed nost ki JGR
w Kro to szy nie oraz z OSP w Roz dra że wie
i w No wej wsi za po bie gły roz prze strze nia -
niu się po ża ru. Ce lem za bez pie cze nia po -
go rze li ska, po za koń czo nej ak cji ga śni czej,
te ren zo stał obo ra ny sprzę tem rol ni czym
przez wła ści cie la po la. 

W Be ni cach (gm. Kro to szyn) do szło
do po ża ru zbo ża na pniu, sło my i ścier ni -
ska. W przy pad ku te go zda rze nia istot ną
ro lę ode gra li miej sco wi rol ni cy, któ rzy
wspierali dzia ła nia stra ża ków po przez wy -
ko ny wa nie sprzę tem rol ni czym pa sów
ochron nych, ogra ni cza ją cych roz prze strze -
nia nie się ognia. W ak cji uczest ni czy li stra -
ża cy z JGR w Kro to szy nie, a tak że z OSP
w Be ni cach i Ust ko wie. 

Po dob nie by ło w Wie low si (gm. Ko by -
lin). Tam rów nież szyb ka in ter wen cja wła ści -
cie la po la oraz rol ni ków za po bie gła roz wo jo wi
po ża ru. Na miej scu dzia ła li stra ża cy z JGR
w Kro to szy nie oraz stra ża cy -ochot ni cy z Be -
nic iUst ko wa. Dzię ki re ak cji rol ni ków, jesz cze
przedprzy jaz dem jed no stek, uda ło się ura to -
wać po zo sta łą część upraw. 

Stra ża cy po raz ko lej ny ape lu ją o roz -
wa gę. Przede wszyst kim na le ży pa mię tać
o tym, że ma szy ny pra cu ją ce po kil ka na ście
go dzin dzien nie wy ma ga ją co dzien nych
za bie gów kon ser wa cyj nych. Ko lej ną za sa -
dą, ja kiej na le ży prze strze gać, jest za bez pie -
cze nie pod ręcz ne go sprzę tu ga śni cze go
do pro wa dze nia ewen tu al nych dzia łań ga -
śni czych. Jak wi dzi my, ogrom ną ro lę w mi -
ni ma li zo wa niu strat po ża ro wych od gry wa
rów nież sprzęt rol ni czy w po sta ci cią gni -
ków z płu ga mi do obo ry wa nia miej sca po -
ża ru, czy też becz ko wóz z wo dą. W te go
ro dza ju zda rze niach klu czo wy jest czas,
a szyb ka in ter wen cja – jesz cze w trak cie
do jaz du stra ży po żar nej – czę sto po zwa la
ogra ni czyć roz prze strze nia nie się ognia. 

Szcze gól nej roz wa gi w okre sie upa łów
wy ma ga uży wa nie ognia otwar te go. Ewen -
tu al ne pa le nie ty to niu jest do zwo lo ne je dy -
nie w miej scach po zba wio nych ma te ria łów
pal nych, od da lo nych od miej sca wy ko ny wa -
nia prac żniw nych i wy stę po wa nia pło dów
rol nych o co naj mniej 10 m. Na to miast cał -
ko wi cie za bro nio ne jest pa le nie ty to niu
przy ob słu dze sprzę tu, ma szyn i po jaz dów
pod czas zbio ru pal nych pło dów rol nych oraz
ich trans por cie. OPRAC. (LE NA)

17 lip ca do szło do zda rze nia dro go -
we go przy ron dzie Fon te nay le Com -
te. Ko bie ta zjeż dża jąc z ron da, ude -
rzy ła w la tar nię.

Do zda rze nia do szło w go dzi nach po -
po łu dnio wych przy ron dzie na ul. Koź -
miń skiej w Kro to szy nie. – 31-let nia
ko bie ta kie ru ją ca po jaz dem mar ki Ci tro -
en, zjeż dża jąc z ron da, ude rzy ła w la tar nię.
Pa sa że ra mi sa mo cho du by ły dzie ci w wie -
ku 5 i 12 lat – po in for mo wa ła Pau li na Po -
ta rzyc ka z Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie. 

Kie ru ją ca by ła trzeź wa. Funk cjo na riu -
sze KPP w Kro to szy nie pro wa dzą po stę po -
wa nie w ce lu wy ja śnie nia oko licz no ści
zda rze nia.  (LE NA)

NA SYGNALE 

Uderzyła w lampę przy rondzie

Na dro dze kra jo wej nr 15 – w Li pow -
cu (gm. Koź min Wlkp.) – do szło
do zda rze nia dro go we go, w któ rym
udział bra ły trzy sa mo cho dy oso bo -
we. Dwie oso by tra fi ły do szpi ta la.

Do wy pad ku do szło w śro dę, 20 lip -
ca. – Do zda rze nia po wia to wy dy żur ny
ope ra cyj ny skie ro wał dwa za stę py z Jed -
nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy -
nie oraz po jed nym za stę pie z jed no stek
OSP w Koź mi nie Wlkp. oraz w Czar nym
Sa dzie. Na miej sce uda ła się też gru pa ope -
ra cyj na pod do wódz twem peł nią ce go obo -
wiąz ki ko men dan ta po wia to we go PSP
w Kro to szy nie. Na miej scu usta lo no, że
do szło do zda rze nia z udzia łem trzech sa -
mo cho dów oso bo wych. Je den po jazd znaj -
do wał się w ro wie, a po zo sta łe dwa sta ły
obok, blo ku jąc ruch w dwóch kie run -
kach – po in for mo wał st. kpt. To masz Pa -
try as z KP PSP w Kro to szy nie. 

Przed przy by ciem stra ża ków na miej -
scu dzia łał już ze spół ra tow nic twa me dycz -

ne go i pa trol po li cji. Dwie oso by po zo sta -
wa ły pod opie ką per so ne lu me dycz ne go.
Po zo sta li uczest ni cy zda rze nia nie uskar -
ża li się na żad ne do le gli wo ści. Dzia ła nia
stra ży po le ga ły na za bez pie cze niu miej sca
zda rze nia, a tak że po mo cy funk cjo na riu -
szom po li cji w or ga ni za cji ob jaz dów. Po za -
koń czo nych czyn no ściach stra ża cy usu nę li
uszko dzo ne po jaz dy oraz po zo sta ło ści
po wy pad ku. 

– 35-let nia miesz kan ka po wia tu kro -
to szyń skie go, kie ru ją ca po jaz dem mar ki
Volks wa gen, ude rzy ła w tył po jaz du mar -
ki Peu ge ot, któ rym kie ro wa ła 33-let nia
miesz kan ka po wia tu ja ro ciń skie go. W wy -
ni ku te go, po szko do wa na ude rzy ła czo ło -
wo w ja dą cy z na prze ciw ka po jazd mar ki
Se at, pro wa dzo ny przez 34-let nie go miesz -
kań ca po wia tu mi lic kie go – do da ła Pau li -
na Po ta rzyc ka z KPP w Kro to szy nie.
Kie row cy by li trzeź wi. Czyn no ści w spra -
wie pro wa dzi Ko men da Po wia to wa Po li cji
w Kro to szy nie. 

(LE NA)

NA SYGNALE 

Zderzenie trzech pojazdów
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POŻARY

Ognisty czwartek

W mi nio ny czwar tek do szło do po ża -
ru sto do ły w Wie low si (gm. Kro to -
szyn). Na szczę ście bu dy nek po zo -
sta wał pu sty. 

Zgło sze nie o pa lą cym się bu dyn ku
wpły nę ło oko ło go dzi ny 21.00. By ła to je -
de na sta in ter wen cja stra ża ków na te re nie
po wia tu kro to szyń skie go w skraj nie cięż -

kich wa run kach at mos fe rycz nych spo wo -
do wa nych fa lą upa łów w na szym re gio nie.
Po żar wy buchł w wol no sto ją cym, ce gla -
nym bu dyn ku go spo dar czym. Ogień za jął
drew nia ną więź bę da cho wą. Szczę śli wie
sto do ła po zo sta wa ła pu sta, a je dy ne, co się
w niej znaj do wa ło, to nie wiel ka ilość sło my. 

Do zda rze nia za dys po no wa no trzy za -
stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej

w Kro to szy nie oraz po jed nym za stę pie
z Ochot ni czych Stra ży Po żar nych ze Zdun,
Czar ne go Sa du i Be nic. W ce lu do ga sze nia
więź by da cho wej stra ża cy uży li pod no śni -
ka hy drau licz ne go. Przez wzgląd na nie sta -
bil ną kon struk cję bu dyn ku, stra ża cy
pro wa dzi li dzia ła nia je dy nie na ze wnątrz,
zaj mu jąc sta no wi ska ga śni cze przy uszko -
dzo nych bra mach wjaz do wych i otwo rach
okien nych. Po sku tecz nym stłu mie niu
ognia, ma te riał pal ny we wnątrz bu dyn ku
zo stał prze gar nię ty za po mo cą pod ręcz ne -
go sprzę tu bu rzą ce go oraz prze la ny wo dą
ce lem do ga sze nia za rze wi ognia. Dzia ła nia
stra ża ków trwa ły po nad trzy go dzi ny. 

OPRAC.(LE NA)

STRAŻ POŻARNA

Nocny pożar stodoły
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Sul mie rzy ce otrzy ma ły wspar cie
w ra mach pro gra mu,, Cy fro wa Gmi -
na”, re ali zo wa ne go w ra mach pro -
gra mu Pol ska Cy fro wa na la -
ta 2014-2020. Pie nią dze zo sta ną
prze zna czo ne na za da nia zwią za ne
z cy fry za cją. 

Ce lem pro gra mu jest wspar cie roz wo -
ju cy fro we go in sty tu cji sa mo rzą do wych
oraz zwięk sze nie cy ber bez pie czeń stwa.
Sul mie rzy cy po zy ska ły mak sy mal ne
wspar cie fi nan so we, któ re dla każ de go z re -

gio nów w Pol sce by ło ob li cza ne w opar ciu
o dwa kry te ria: ilość miesz kań ców oraz
war tość współ czyn ni ka G (za le ży on
od wy so ko ści do cho dów po dat ko wych da -
nej jed nost ki sa mo rzą do wej). Kwo ta do fi -
nan so wa nia w przy pad ku Sul mie rzyc
wy no si 100 ty się cy zło tych. 

Część do fi nan so wa nia zo sta nie prze -
zna czo na na za kup opro gra mo wa nia i urzą -
dzeń zwięk sza ją cych bez pie czeń stwo
in for ma cji prze twa rza nych na je go sys te -
mach in for ma tycz nych, de dy ko wa nych
sys te mów an ty wi ru so wych chro nią cych

za rów no sta cje ro bo cze jak i ser we ry. Pla no -
wa ny jest też za kup UPS on li ne chro nią ce -
go ser we ry przed utra tą da nych. W ce lu
za pew nie nia peł ne go bez pie czeń stwa da -
nych, ser we row nie zo sta ną do po sa żo ne
w me cha ni zmy bez piecz nej ko pii za pa so -
wej po przez za kup i od po wied nią kon fi gu -
ra cję ze wnętrz nej ma cie rzy do ser we ra
pro duk cyj ne go. Urząd prze pro wa dzi też
au dyt bez pie czeń stwa, któ ry oce ni wdro -
żo ne za bez pie cze nia tech nicz ne i or ga ni za -
cyj ne, jak rów nież szko le nie pra cow ni ków. 

OPRAC. (LE NA)

SULMIERZYCE

100 tysięcy złotych trafiło do Sulmierzyc

W nie dzie lę, 17 lip ca, na ul. Rasz -
kow skiej w Kro to szy nie do szło
do wy pad ku z udzia łem mo to cy kla
i sa mo cho du oso bo we go. Mo to cy kli -
sta tra fił do szpi ta la. 

– W zda rze niu brał udział 68-let ni
miesz ka niec po wia tu kro to szyń skie go, kie -
ru ją cy po jaz dem mar ki Re nault oraz 48-
let ni mo to cy kli sta, któ re go za bra no
do szpi ta la – po in for mo wa ła Pau li na Po ta -

rzyc ka z Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie. 

W trak cie usta la nia oko licz no ści zda -
rze nia oka za ło się, iż kie row ca sa mo cho du
nie ustą pił pierw szeń stwa prze jaz du nad -
jeż dża ją ce mu z na prze ciw ka mo to cy kli -
ście. (LE NA)

NA SYGNALE

Nie ustąpił pierwszeństwa
– uderzył w motocyklistę 
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Kro to szyń ski Ośro dek Kul tu ry za pra -
sza do udzia łu w bez płat nych za ję -
ciach z o te ma ty ce ITC. Licz ba
miejsc ogra ni czo na.

Zajęcia od bę dą się w ra mach pro jek -
tu ,,Cy fry za cja GOK -ów – pod nie sie nie
kom pe ten cji cy fro wych pra cow ni ków
gmin nych sa mo rzą do wych ośrod ków
kul tu ry z ob sza rów NUT S3 – ka li ski”.
Za ję cia obej mo wa ły bę dą te ma ty kę ITC,
czy li pro gra mo wa nie, ro bo ty kę i web de -
sign. Uczest ni czyć w nich mo gą dzie ci
i mło dzież w wie ku od 10 do 18 lat.

Spo tka nia od by wać się bę dą w dwóch
ter mi nach: od 8 do 12 sierp nia oraz

od 16 do 19 sierp nia w go dzi nach mię -
dzy 9.00 a 12.00.

Za pi sy bę dą pro wa dzo ne w Kro to szyń -
skim Ośrod ku Kul tu ry od 25 lip ca do 3
sierp nia w go dzi nach od 8.00 do 15.00.
Dzie ci młod sze na za ję cia mo że za pi sać ro -
dzic, w przy pad ku mło dzie ży po wy żej 13.
ro ku ży cia, w ce lu wy peł nie nia do ku men -
tów pro si się o przyj ście ro dzi ca z dziec kiem.
Licz ba miejsc jest ogra ni czo na. 

Pod czas za jęć uczest ni cy po zna ją taj -
ni ki pro gra mo wa nia, ro bo ty ki, two rze nia
stron in ter ne to wych i blo gów, a tak że za -
sad cy ber bez pie czeń stwa. OPRAC. (LE NA)

Na bieżąco 5

KOK

Ciekawa propozycja dla dzieci i młodzieży

Za rząd Po wia tu Kro to szyń skie go
ogło sił kon kurs na sta no wi sko dy -
rek to ra Sa mo dziel ne go Pu blicz ne go
Za kła du Opie ki Zdro wot nej w Kro to -
szy nie. Pro blem z bra kiem za rząd cy
szpi ta la wró cił po dwóch la tach. 

Za rząd Po wia tu Kro to szyń skie go zmu -
szo ny jest po szu ki wać dy rek to ra szpi ta la
po pod ję ciu de cy zji o od wo ła niu wcze śniej
sze fu ją cej pla ców ce Iwo ny Wi śniew skiej.
W uza sad nie niu de cy zji za rząd spo rzą dził
dłu gą li stę za rzu tów, któ re świad czy ły
o utra cie za ufa nia w kwe stii wy ko ny wa nia
przez dy rek tor obo wiąz ków służ bo wych
i nie re ali zo wa nia za le ceń prze ło żo -
nych. – W oce nie Za rzą du Po wia tu Kro to -
szyń skie go Pa ni Iwo na Wi śniew ska utra ci ła
rę koj mię na le ży te go wy ko ny wa nia za dań
na zaj mo wa nym sta no wi sku Dy rek to ra Sa -
mo dziel ne go Pu blicz ne go Za kła du Opie ki
Zdro wot nej w Kro to szy nie. W za kre sie nie -
prze ka zy wa nia peł nej i rze tel nej in for ma cji
o po dej mo wa nych dzia ła niach za rząd czych

oraz wy stą pie nia szcze gól nych roz bież no -
ści we współ pra cy do ty czą cej fak tycz ne go
uru cho mie nia dzia łal no ści w od da nym
do użyt ko wa nia obiek cie no we go skrzy dła
szpi ta la po przez brak zde cy do wa nych i ra -
cjo nal nych dzia łań po stro nie Pa ni Dy rek -
tor skut ku ją cych jak naj szyb szym
roz po czę ciem świad cze nia usług w za kre -
sie, ja kim za ło żo no (…), nie wy ko rzy sty wa -
niem po zy ska nych środ ków ze wnętrz nych
z Rzą do we go Fun du szu In we sty cji Lo kal -
nych. W mar cu 2021r. po wiat kro to szyń -
ski otrzy mał kwo tę 9 000 000 zł
na mo der ni za cję szpi ta la w Kro to szy nie.
Wie lo krot nie Za rząd Po wia tu Kro to szyń -
skie go wzy wał Pa nią Dy rek tor do pod ję cia
dzia łań zmie rza ją cych do wy ko rzy sta nia
środ ków fi nan so wych, wy ra ża jąc oba wę, że
opóź nie nie w re ali za cji za dań spo wo du je
ko niecz ność zwro tu otrzy ma ne go wspar -
cia. Do dziś SPZOZ wy dat ko wał tyl ko kwo -
tę 2 000 000 zł z RFIL – tak brzmiał
frag ment pi sma uza sad nia ją ce go zwol nie -
nie Wi śniew skiej.

Za rząd Po wia tu Kro to szyń skie go ogło sił
więc kon kurs na fo tel dy rek to ra. Kan dy dat
mu si po sia dać wy kształ ce nie wyż sze, wie dzę
i do świad cze nie, da ją ce rę koj mię pra wi dło -
we go wy ko ny wa nia obo wiąz ków dy rek to ra,
po sia dać co naj mniej pię cio let ni staż pra cy
nasta no wi sku kie row ni czym, al bo ukoń czo -
ne stu dia po dy plo mo we na kie run ku za rzą -
dza nie i co naj mniej trzy let ni staż pra cy.
Oso ba zgła sza ją ca się dokon kur su nie mo gła
w prze szło ści zo stać pra wo moc nie ska za na
za prze stęp stwo po peł nio ne umyśl nie. 

Do wy ma gań do dat ko wych za li cza się:
zna jo mość prze pi sów usta wy o dzia łal no -
ści lecz ni czej oraz prze pi sów wy ko naw -
czych, zna jo mość pra wa z za kre su
fi nan sów pu blicz nych i świad czeń opie ki
zdro wot nej fi nan so wa nych ze środ ków pu -
blicz nych, zna jo mość pra wa za mó wień pu -
blicz nych i ko dek su pra cy, umie jęt ność
za rzą dza nia per so ne lem, od po wie dzial -
ność, do kład ność, dys po zy cyj ność, wy so ką
kul tu rę oso bi stą, a tak że umie jęt ność ra -
dze nia so bie w sy tu acjach stre su ją cych
i pod pre sją cza su.  Ter min skła da nia do ku -
men tów upły wa 26 sierp nia o godz. 15.15.

(LE NA)

POWIAT

Nowy dyrektor poszukiwany

Na przy szły rok pla no wa na jest bu do -
wa ścież ki ro we ro wej pro wa dzą cej ze
Zdun na Cha chal nię. Za da nie to otrzy -
ma ło bo wiem do fi nan so wa nie z Rzą -
do we go Fun du szu Roz wo ju Dróg.

Pod pi sa nie umo wy na do fi nan so wa -
nie z Rzą do we go Fun du szu Roz wo ju
Dróg dla za da nia pod na zwą,, Bu do wa
ścież ki pie szo -ro we ro wej dro ga po wia to -
wa 5165P Zdu ny – Cha chal nia
od km 0+200 do km 2+535” od by ło się
w sie dzi bie Wiel ko pol skie go Urzę du Wo -

je wódz kie go w Po zna niu. Umo wę pa ra -
fo wał wo je wo da wiel ko pol ski, Mi chał
Zie liń ski. Z ko lei po stro nie po wia tu sy -
gno wa li ją sta ro sta Sta ni sław Szczot ka,
wi ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski oraz
skarb nik An drzej Je rzak. 

Cał ko wi ty koszt in we sty cji to
5 172 588,36 zł, z cze go do fi nan so wa nie
wy no si 1 532 160 zł. Wy ko naw cą prac bę -
dzie fir ma Bru kar stwo i Han del Wło dzi -
mierz Ka sprzak. Za koń cze nie ro bót
pla no wa ne jest na sier pień 2023r. 

OPRAC. (LE NA)

POWIAT

Powstanie nowa ścieżka rowerowa

Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych
i Au to strad ogło si ła, że roz bu do wa na
zo sta nie dro ga kra jo wa nr 36 na tra sie
Kro to szyn – Ostrów Wlkp. Koszt re ali za -
cji in we sty cji wy nie sie 6 724 717,36 zł.

W po stę po wa niu prze tar go wym naj -
ko rzyst niej sza oka za ła się ofer ta fir my CO -
LAS Pol ska Sp. z o. o. Je śli od do ko na nia
wy bo ru nie wpły nie od wo ła nie to z fir mą
zo sta nie pod pi sa nia umo wa. Ter min re ali -
za cji prac wy no si 112 dni od dnia za war -
cia umo wy.

Za kres prac obej mie: wzmoc nie nie
ist nie ją cej kon struk cji na wierzch ni jezd ni,
uło że nie no wej kon struk cji na wierzch ni,

prze bu do wę po bo czy, zjaz dów oraz po zo -
sta łych ele men tów in fra struk tu ry dro go -
wej, prze bu do wę od wod nie nia dro gi oraz
za mon to wa nie urzą dzeń bez pie czeń stwa
ru chu (ba rie ry ochron ne, no we ozna ko wa -
nie pio no we i po zio mie). 

Do pod sta wo wych ce lów re ali za cji tej
in we sty cji za li cza się po sze rze nie jezd ni
do 7 me trów oraz prze bu do wę skrzy żo -
wań po przez bu do wę le wo skrę tów, zwięk -
sze nie no śno ści na wierzch ni do 11,5 to ny
na oś, a tak że po pra wę bez pie czeń stwa ru -
chu wszyst kich użyt kow ni ków dro gi. 

Cał ko wi ty koszt in we sty cji fir ma okre -
śli ła na kwo tę 6 724 717,36 zł. 

OPRAC. (LE NA)

Roz dra żew scy rad ni usta li li staw ki
za zu ży te pa li wo na no wy rok szkol -
ny. Jest to istot na kwe stia dla ro dzi -
ców dzie ci nie peł no spraw nych, któ -
rzy in dy wi du al nie od po wia da ją
za do wóz swo ich po ciech do szkół.

Uchwa ła wy ni ka z usta wy o pra wie
oświa to wym re gu lu ją cej za sa dy zwro tu
kosz tów prze wo zu do szkół i pla có wek
oświa to wych ro dzi com dzie ci nie peł no -
spraw nych. Uwzględ nia jąc ce ny miej sco -
wej sta cji pa liw, ra da usta li ła śred nią ce nę
pa li wa w przy pad ku: ole ju na pę do we -

go – 7,58 zł za litr, ben zy ny – 7,40 zł za litr
oraz au to ga zu – 3,71 zł za litr. 

– Na pod sta wie ze bra nych in for ma cji
o ce nach po szcze gól nych pa liw: ben zy ny,
ole ju na pę do we go i au to ga zu, ze sta cji ben -
zy no wej znaj du ją cej się na te re nie gmi ny
Roz dra żew, pro wa dzo nej przez Spół dziel -
nię Kó łek Rol ni czych w Roz dra że wie
z trzech ostat nich mie się cy po prze dza ją -
cych uchwa łę, tj. kwie cień, maj i czer -
wiec 2022 ro ku, usta lo no uśred nio ną ce nę
róż nych jed no stek pa li wa – czy ta my
w uza sad nie niu uchwa ły.  Rad ni pod ję li
uchwa łę jed no gło śnie. (LE NA)

POWIAT
Droga krajowa nr 36 zostanie rozbudowana

ROZDRAŻEW

Nowe stawki zostały ustalone
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STRAŻ POŻARNA

Spotkanie z absolwentami

Dwóch kro to szyń skich stra ża ków
po sze rzy ło swo je kwa li fi ka cje. Gra tu -
la cje zło żył im peł nią cy obo wiąz ki
ko men dan ta KP PSP w Kro to szy nie
st. bryg. Ma rek Ka lak. 

Spo tka nie z ab sol wen ta mi Szko ły
Głów nej Służ by Po żar ni czej w War sza wie
od by ło się 17 lip ca. Swo je kwa li fi ka cje po -

przez po dy plo mo we stu dia dla słu cha czy
mun du ro wych po sze rzy li: st. asp. Ma te usz
Dy mar ski oraz mł. ogn. Łu kasz Wy du ba.
Peł nią cy obo wiąz ki ko men dan ta Ko men -
dy Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Kro to szy nie st. bryg. Ma rek Ka lak oso -
bi ście zło żył im gra tu la cje i ży cze nia dal -
szych suk ce sów w służ bie. 

OPRAC. (LE NA)

ZDUNY

Jedzenie się nie zmarnuje

NA DROGACH

Dachowała z niewyjaśnionych przyczyn

Gmi na Zdu ny otrzy ma ła do ta cję
z na ja dło dziel nię, czy li spe cjal ną lo -
dów kę, w któ rej moż na zo sta wić
nad miar po sia da ne go je dze nia, co
ma słu żyć po trze bu ją cym. To już
trze cie ta kie miej sce w po wie cie kro -
to szyń skim. 

Sa mo rząd otrzy mał do fi nan so wa nie
w kwo cie 25 ty się cy zło tych w ra mach
dru giej edy cji pro gra mu,, Wiel ko pol skie
Ja dło dziel nie” re ali zo wa ne go przez Urząd
Mar szał kow ski Wo je wódz twa Wiel ko pol -
skie go w Po zna niu. Ce lem przed się wzię -
cia jest wspar cie ini cja tyw miesz kań ców
re gio nu na rzecz ogra ni cza nia mar no traw -

stwa i strat żyw no ści. Łącz nie na te re nie
Wiel ko pol ski sta nie 14 no wych ja dło dziel -
ni. Do kon kur su zgło si ło się 15 gmin, a 14
z nich uzy ska ło wspar cie. Wśród nich zna -
la zła się wła śnie gmi na Zdu ny. 

Ja dło dziel nią bę dzie się opie ko wał
Miej sko -Gmin ny Ośro dek Opie ki Spo łecz -
nej w Zdu nach, któ ry był au to rem wnio -
sku o do ta cję. Lo dów ka sta nie w oko li cy
Urzę du Miej skie go w Zdu nach i bę dzie ob -
ję ta mo ni to rin giem. To już trze ci te go ro -
dza ju obiekt w na szym po wie cie.
Ja dło dziel nie znaj du ją się też w Kro to szy -
nie i Sul mie rzy cach. 

(LE NA)

W Trze mesz nie (gm. Roz dra żew) do -
szło do zda rze nia dro go we go. Kie ru -
ją ca po jaz dem, któ ry zje chał do ro -
wu, tra fi ła do szpi ta la. 

Do zda rze nia do szło w Trze mesz nie,
na tra sie w kie run ku Do brzy cy. – Na miej -
scu usta lo no, że 51-let nia miesz kan ka po -
wia tu kro to szyń skie go, kie ru ją ca
po jaz dem mar ki Fiat, z nie usta lo nych przy -
czyn zje cha ła na po bo cze dro gi, a na stęp -

nie do przy droż ne go ro wu, gdzie da cho wa -
ła – po in for mo wał ofi cer pra so wy KPP
w Kro to szy nie Piotr Szcze pa niak.

Ko bie ta zo sta ła prze wie zio na do szpi -
ta la w Ostro wie Wlkp., a ob ra że nia, ja kich
do zna ła, spo wo do wa ły roz strój zdro wia
na mniej niż sie dem dni. Kie ru ją ca by ła
trzeź wa. Funk cjo na riu sze wy ko na li oglę -
dzi ny miej sca zda rze nia oraz po jaz du. Po -
stę po wa nie pro wa dzi Ko men da Po wia to wa
Po li cji w Kro to szy nie. (LE NA)
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Kro to szyń ski Ośro dek Kul tu ry stwo -
rzył no wy cykl kon cer tów ,,Mu zy ka
na Wo dzie”. Przed na mi trze cia
i ostat nia część tej ini cja ty wy – kon -
cert ze spo łu Lan dow ski Brass Band. 

Or ga ni za to rem kon cer tów jest Kro to -
szyń ski Ośro dek Kul tu ry. Dzię ki uprzej -
mo ści Cen trum Spor tu i Re kre acji
Wod nik let ni cykl ma wy jąt ko wą for mu łę,
bo wiem sce ną dla mu zy ków jest mo lo
na kro to szyń skim bło niu. Wie czor ne mu -
zy ko wa nie nad wo dą to świet ny spo sób
na spę dza nie cza su na świe żym po wie trzu. 

Pierw szym ze spo łem, ja ki za pre zen to -
wał się przed kro to szyń ską pu blicz no ścią,
by ła lo kal na gru pa – So ul Jazz Band, spe -
cja li zu ją cy się w gra niu mu zy ki łą czą cej
jazz i blu es. Kro to szyń scy mu zy cy są do wo -
dem na to, że tra dy cja i no wo cze sność mo -

gą nie tyl ko iść ze so bą w pa rze, ale i two -
rzyć zgra ny, za ska ku ją cy du et. 

W dru giej od sło nie ,,Mu zy ki na Wo -
dzie” wy słu chać moż na by ło kon cer tu Kro -
to szyń skiej Or kie stry Dę tej. Na znak
ka pel mi strza – Ro ber ta Ka czo row skie go, in -
stru men ta li ści ko lej no po ja wia li się na mo -
lo. Przed słu cha cza mi za pre zen to wa ła się
po nad trzy dzie sto oso bo wa or kie stra. Kro to -

szyń ska Or kie stra Dę ta sły nie z umie jęt no -
ści za ska ki wa nia słu cha czy swo im re per tu -
arem, któ ry łą czy zwy kle wie le ga tun ków
mu zycz nych. Nie ina czej by ło tym ra zem.
Te go wie czo ru na Bło niu wy brzmia ły ta kie
utwo ry jak: ,,Ne ver fall in lo ve aga in”, ,,Umó -
wi łem się z nią na dzie wią tą”, czy ,,Can’t ta -
ke my ey es of you”. 

Przed na mi kon cert zwień cza ją cy pro -
jekt ,,Mu zy ka na Wo dzie”. 29 lip ca
o godz. 21.00 na mo lo wy stą pi sek stet Lan -
dow ski Brass Band. Jest to ze spół, któ ry
wy wo dzi się z Ca pel li Pro Mu si ca Sa cra,
po wsta łej przy Ka te drze Po znań skiej 1998
ro ku z ini cja ty wy or ga ni sty Krzysz to fa
Wil ku sa i za przy jaź nio nych z nim mu zy -
ków. Obec nie gru pa li czy dwa na ście osób
i wy stę pu je pod na zwą Lan dow ski Brass
Band na cześć zwią za ne go z Po zna niem
mu zy ka i kom po zy to ra, pi szą ce go głów nie
utwo ry na in stru men ty dę te. Ze spół gra re -
per tu ar łą czą cy mu zy kę sa kral ną, kla sycz -
ną, po po wą i jaz zo wą. W Kro to szy nie
mu zy cy za pre zen tu ją się w mniej szym,
sze ścio oso bo wym skła dzie. (LE NA)

KULTURA 

Letnie koncertowanie 

W mi nio ny pią tek bur mistrz To masz
Le siń ski pod pi sał dwie umo wy z wy -
ko naw cą za dań w ra mach pro gra mu
,,Pięk nie je wiel ko pol ska wieś”. Wło -
darz uczest ni czył też w od bio rze prac
w Wy ga no wie. 

Bur mistrz To masz Le siń ski wraz ze
skarb nik gmi ny Bar ba rą Sła wiń ską pod pi -
sa li umo wy z Ja nu szem Pi skor skim z Za le -
sia Wiel kie go na re ali za cję dwóch za dań.
Pierw sze z nich no si na zwę ,,Dłu go łę ka sta -
wia na wy po czy nek i re kre ację” i do ty czy

bu do wy ko lo ro we go pla cu za baw w rze -
czo nej miej sco wo ści. Dru ga umo wa do ty -
czy za da nia pod na zwą ,,Sta ry gród łą czy
po ko le nia – spo tkaj my się ra zem”. W so -
łec twie po wsta nie wia ta re kre acyj na i ga -

raż, wraz z utwar dze niem te re nu. Na re ali -
za cję każ dej z in we sty cji sa mo rząd po zy -
skał do fi nan so wa nie w kwo cie 50 ty się cy
zło tych. Do fi nan so wa nie po cho dzi ze
środ ków Urzę du Mar szał kow skie go Wo je -
wódz twa Wiel ko pol skie go w Po zna niu
i po zy ska ne zo sta ło w ra mach kon kur su,,
Pięk nie je wiel ko pol ska wieś”. Dzię ki te mu
wsie zy ska ją miej sca do re kre acji i in te gra -
cji miesz kań ców. 

Te go sa me go dnia wło darz Ko by li na
uczest ni czył w od bio rze prac zwią za nych
z utwar dze niem te re nu przy świe tli cy
wiej skiej w Wy ga no wie. Wy ko naw cą ro bót
był Za kład Ogól no bu dow la ny Paw ła Bzdę -
gi z Ko by li na. Ma te riał w po sta ci kost ki
bru ko wej i obrze ży zo stał za ku pio ny z bu -
dże tu so łec twa Wy ga nów. W od bio rze
uczest ni czy li: bur mistrz Le siń ski, Pa weł
Bzdę ga (wy ko naw ca), Ta de usz Eliasz (soł -
tys Wy ga no wa), na czel nik Wy dzia łu In we -
sty cji, Roz wo ju i Ochro ny Śro do wi ska
Urzę du Miej skie go w Ko by li nie – Ani ta
Da niel czyk oraz rad ny Ra dy Miej skiej
w Ko by li nie – Zyg munt Mol ski. 

OPRAC. (LE NA)

KOBYLIN

Wsie ciągle pięknieją
KOŹMIN WLKP.

Odszedł na wieczną służbę
23 lip ca od szedł druh Ze non So bań -
ski, czło nek Ochot ni czej Stra ży Po żar -
nej w Koź mi nie Wlkp. Przez wie le lat
był on człon kiem za rzą du jed nost ki.

Ze non So bań ski uro dził się w 1948
ro ku. Przez wie le lat był od da nym człon -
kiem Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Koź -
mi nie Wlkp. Od 1962 ro ku za si lał sze re gi
jed nost ki ja ko czło nek Mło dzie żo wej Dru -
ży ny Po żar ni czej. W 1966 ro ku stał się czę -
ścią dru ży ny bo jo wej. 

Przez la ta peł nie nia służ by był wie lo -
krot nie od zna cza ny. Otrzy mał: dwie Od -
zna ki Stra ża ka Wzo ro we go (1972
oraz 1974 rok), Brą zo wy Me dal,, Za Za słu -
gi dla Po żar nic twa” (1977 rok), Srebr ny
Me dal,, Za Za słu gi dla Po żar nic twa (1984
rok), Zło ty Me dal,, Za Za słu gi dla Po żar -
nic twa” (1990 rok) oraz Me dal Ho no ro wy
im. Bo le sła wa Cho mi cza (2018 rok). 

W 1992 ro ku wy buchł po żar w Nad -
le śnic twie Ru dy Ra ci bor skie, gdzie zo sta li

za dys po no wa ni człon ko wie koź miń skiej
jed nost ki. Jed nym z dzie się ciu ty się cy stra -
ża ków bio rą cych udział w ak cji ga śni czej
był wła śnie druh Ze non So bań ski.
Za udział w tej jak że trud nej ak cji zo stał
od zna czo ny dru gim Zło tym Me da lem,,
Za Za słu gi dla Po żar nic twa”. 

Funk cję stra ża ka peł nił do 67. ro ku ży -
cia. Na stęp nie był ak tyw nym człon kiem
za rzą du OSP Koź min Wlkp., a do 2021
ro ku peł nił funk cję go spo da rza. Na wiecz -
ną służ bę od szedł 23 lip ca. Za rząd i człon -
ko wie OSP Koź min Wlkp. skła da ją
ro dzi nie wy ra zy współ czu cia.

OPRAC. (LE NA)
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10-let nia Lau ra z Ka li sza zma ga się
z wie lo ma scho rze nia mi. Dziew czyn -
ka po trze bu je spe cja li stycz ne go le -
cze nia, a to nie sie za so bą du że
kosz ty. 

Ro dzi ce ma łej Lau ry nie umie ją so bie
wy obra zić ży cia bez niej. Nie do pusz cza ją
do sie bie my śli, że brak pie nię dzy od bie rze
im ich uko cha ną có recz kę. Lau ra zma ga się
z prze pu kli ną opo no wo -rdze nio wą, wo do -
gło wiem, pę che rzem neu ro gen nym oraz
sto pa mi koń sko -szpo ta wy mi. 

Lau ra uro dzi ła się z prze pu kli ną opo -
no wo -rdze nio wą. Ro dzi ce wie dzie li o tym
od 33. ty go dnia cią ży, ale wte dy nie da ło
się już nic z tym zro bić. W pierw szej do bie
ży cia dziew czyn ki le ka rze za mknę li prze -
pu kli nę. Od tam tej po ry roz po czę ła się
wal ka o ży cie i spraw ność Lau ry.

Z każ dym dniem sko lio za dziew czyn -
ki po stę pu je i za gra ża jej ży ciu. Jej na rzą dy
we wnętrz ne są co raz bar dziej miaż dżo ne,
klat ka pier sio wa co raz bar dziej się znie -
kształ ca. Lau ra ukry wa swo je cier pie nie
pod pięk nym uśmie chem. 

Ro dzi ce dziew czyn ki szu ka li ra tun ku
w Pol sce, jed nak nie uda ło im się zna leźć

spe cja li sty, któ ry pod jął by się ope ra cji. Je -
dy ną na dzie ją oka zał się dr Pa ley. 

Z tak po waż ną wa dą Lau ra po win na
być spa ra li żo wa na od pa sa w dół, ale jed -
nak czu je nóż kę do ko la na, a to da je na dzie -
ję, że dzię ki wie lu go dzi nom re ha bi li ta cji
uda się po pra wić jej spraw ność. Lau ra zno -
si dziel nie ko lej ne ćwi cze nia, choć wi dać,
jak pa trzy na in ne dzie ci, któ re mo gą się ba -
wić bez żad nych pro ble mów. 

Sko lio zy nie da się już za trzy mać re ha -
bi li ta cją. Z ra tun kiem mo że przyjść je dy nie
spe cja li sta z naj wyż szej pół ki – dr Pa ley. Nie -
ste ty, ope ra cja nie sie za so bą gi gan tycz ne
kosz ty. Po sta no wio no więc po pro sić
o wspar cie lu dzi o do brych ser cach. Aby po -
móc Lau rze utwo rzo no zbiór kę na por ta lu
Sie Po ma ga. pl, na któ rej wid nie je kwo ta nie -
mal 800 ty się cy zło tych. Do tej po ry uda ło
się ze brać po nad 13 pro cent z ca ło ści. Do -
dat ko wo dziew czyn ce moż na po moc
za spra wą li cy ta cji, któ re od by wa ją się fa ce -
bo oko wej gru pie, któ ra no si na zwę,, Ope ra -
cja krę go słu pa – au kcje cha ry ta tyw ne”. 

Za chę ca my do po mo cy ma łej Lau rze,
im szyb ciej uda się ze brać wy ma ga ną kwo -
tę, tym le piej. Dziew czyn ka cze ka na na sze
wspar cie. OPRAC. (LE NA)

CHARYTATYWNIE

Spieszmy z pomocą, póki jest nadzieja
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Sa mo rzą dow cy po wia tu kro to szyń -
skie go ode bra li z rąk par la men ta rzy -
stów pro me sy w ra mach Pro gra mu
In we sty cji Stra te gicz nych – edy -
cja III PGR. Prze ka za nie mia ło miej -
sce 18 lip ca. 

Spo tka nie od by ło się w sa li Gmin ne go
Ze spo łu In sty tu cji Kul tu ry w Koź mi nie
Wlkp. Po za wło da rza mi sa mo rzą dów, któ -
re otrzy ma ły do fi nan so wa nia w prze ka za -
niu wzię li udział po seł Ka ta rzy na Sój ka,
po seł To masz Ław ni czak, dy rek tor biu ra
po seł do Par la men tu Eu ro pej skie go An dże -
li ki Moż dża now skiej – An na Lis, dy rek tor
Ga bi ne tu Po li tycz ne go Mi ni ster Ro dzi ny
i Po li ty ki Spo łecz nej Mar le ny Ma ląg – Piotr
Try bek, a tak że dy rek tor biu ra po sła Ja na
Dzie dzi cza ka – Win cen ty No wak. 

– Do fi nan so wa nia, ja kie dzi siaj
do nas tra fi ły, to ko lej ny do bry pro gram
i ko lej ne pie nią dze, któ re tra fią do na szych
sa mo rzą dów. Ten pro gram jest jed nak nie -
co in ny. W ubie głym mie sią cu by ło ogło -
sze nie ko lej nej edy cji Pol skie go Ła du, tam
rów nież du że su my tra fi ły do miesz kań -
ców. Dziś jed nak mó wi my o do fi nan so wa -
niach, któ re do ty czą gmin, po sia da ją cych
nie gdyś na swo im te re nie PGR. By ły to te -
re ny, o któ rych kie dyś za po mnia no i trak -
to wa no je ina czej, niż du że mia sta.

Oka za łe środ ki w po przed nich la tach tra -
fia ły je dy nie do du żych aglo me ra cji. Te raz
wspie ra my rów nież ma łe miej sco wo ści.

Rząd Pra wa i Spra wie dli wo ści wi dzi po -
trze bę do fi nan so wy wa nia te re nów, o któ -
rych wcze śniej nie pa mię ta no. Mi lio ny

zło tych, któ re tra fią do miesz kań ców po -
wia tu kro to szyń skie go są im pul sem do in -
we sto wa nia w rze czy, któ re są zwią za ne

z re ali za cją ocze ki wań miesz kań -
ców – mó wi ła po seł Sój ka. 

Naj więk sze do fi nan so wa nie otrzy ma -
ła gmi na Koź min Wlkp. 2 548 000 zł zo -
sta nie prze zna czo ne na prze bu do wę dro gi
gmin nej w Gó recz kach. 1 800 000 zł
wspo mo że bu do wę za ple cza so cjal no -sa ni -
tar ne go i try bu ny na sta dio nie pił kar skim
w Zdu nach. Gmi na Kro to szyn otrzy ma -
ła 1 764 000 zł na bu do wę świe tli cy wiej -
skiej we Wro no wie. Do fi nan so wa nie
w kwo cie 1 519 000 zł na prze bu do wę ul.
Lan gie wi cza w Kro to szy nie tra fi ło do po -
wia tu kro to szyń skie go. Gmi na Roz dra żew
otrzy ma ła 510 000 zł na re mont bu dyn ku
szko ły fi lial nej z od dzia łem za miej sco wym
w Grę bo wie. (LE NA)

POWIAT

Ponad 8 milionów złotych trafi do samorządów
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30 lip ca ob cho dzić bę dzie my Świa -
to wy Dzień Prze ciw ko Han dlo wi
Ludź mi, któ ry usta no wio ny zo stał
przez Or ga ni za cję Na ro dów Zjed no -
czo nych. W wal ce ze zja wi skiem
han dlu ludź mi mo że po móc bu do -
wa nie świa do mo ści spo łecz nej. 

Pod po ję ciem han dlu ludź mi kry je się
wer bo wa nie, trans port, do star cza nie, prze -
ka zy wa nie, prze cho wy wa nie lub przyj mo -
wa nie oso by z za sto so wa niem prze mo cy
lub groź by bez praw nej, upro wa dze nia,
wpro wa dze nia w błąd al bo wy zy ska nia
błę du lub nie zdol no ści do na le ży te go po -
dej mo wa nia dzia ła nia, itp. 

Pol ska jest już nie tyl ko kra jem tran -
zy to wym, przez któ ry od by wa się trans -
fer ofiar, ale i kra jem po cho dze nia osób
po krzyw dzo nych, a tak że, nie ste ty, kra -
jem do ce lo wym dla ofiar wy ko rzy sty wa -
nych głów nie w pro sty tu cji i pra cy
przy mu so wej. Or ga ni za cje rzą do we i po -
za rzą do we wdro ży ły wie le kom plek so -
wych roz wią zań, któ rych ce lem jest
szyb kie dia gno zo wa nie przy pad ków
han dlu ludź mi. Prze stęp cy zwią za ni
z tym pro ce de rem, cią gle szu ka ją no -
wych spo so bów na wer bo wa nie ofiar.
Sto su ją co raz to no we me to dy ma ni pu -
la cji, czę sto wy ko rzy stu ją trud ne po ło że -

nie, w ja kim w da nej chwi li znaj du ją się
oso by bez ro bot ne, po trze bu ją ce opie ki
(lub za in te re so wa nia), czy oso by bez -
dom ne. 

Wie le osób na wła sną rę kę szu ka pra -
cy za gra ni cą, de cy du jąc się na przy ję cie
ofer ty z ogło sze nia, czy zło żo nej przez ob -
cą oso bę z dnia na dzień. W tro sce o swo je

bez pie czeń stwo, war to sko rzy stać z po mo -
cy spraw dzo nych agen cji pra cy. Pa mię taj -
my, że pro fe sjo nal ne po śred nic two pra cy
przed sta wi nam wszel kie in for ma cje do ty -

czą ce praw, obo wiąz ków pra cow ni ka w da -
nym kra ju, wa run ków miesz ka nio wych,
itd. Agen cja nie mo że po bie rać opła ty
za po śred nic two w zna le zie niu pra cy.
Wszel kie in for ma cje o miesz ka niu i pra cy
moż na zna leźć na www.eu res.pra ca.gov.pl. 

Po dróż do in ne go kra ju wią że się nie
tyl ko z pra cą, ale rów nież za ba wą i wy po -
czyn kiem. War to po sia dać ak tu al ną wie -
dzę na te mat wy da rzeń, któ re mo gą
ewen tu al nie wpły nąć na two je bez pie czeń -
stwo w cza sie po dró ży. Moż na zna leźć je
na www.msz.gov.pl/in for ma cje, tam też
moż na za re je stro wać się w sys te mie szyb -
kie go re ago wa nia ODY SE USZ, dzię ki któ -
re mu w przy pad ku za ist nie nia na głe go
za gro że nia za gra ni cą, skon tak tu je się z to -
bą Mi ni ster stwo Spraw Za gra nicz nych. 

Przy każ dej po dró ży nie za po mi naj my
o po sia da niu przy so bie waż ne go do ku -
men tu po twier dza ją ce go na szą toż sa mość.
Mo że być to pasz port lub do wód oso bi -
sty – w za leż no ści od kra ju, do ja kie go się
wy bie ra my. Nie za leż nie od te go, czy wy -
jeż dża my do pra cy, czy na wa ka cje – zo -
staw my bli skiej oso bie do kład ny ad res
po by tu za gra ni cą, ak tu al ne zdję cie i ewen -
tu al ny kon takt do oso by, z któ rą bę dziesz
po dró żo wać. Je śli wy jeż dżasz do pra cy, zo -
staw też jak naj wię cej in for ma cji na te mat
pra co daw cy. OPRAC. (LE NA)

POLICJA

Zjawisko handlu ludźmi ciągle istnieje
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Do Mu zeum Re gio nal ne go im. H.
Ław ni cza ka w Kro to szy nie co rusz
tra fia ją ko lej ne za byt ki. Tym ra zem
zbio ry po więk szy ły się o pa miąt ki
po kro to szyń skiej ga zow ni. 

W ostat nim cza sie kro to szyń skie mu -
zeum otrzy ma ło osiem plansz od Przed się -
bior stwa Go spo dar ki Ko mu nal nej
i Miesz ka nio wej w Kro to szy nie. Sie dem
z nich przed sta wia ło pla ny bu do wy kro to -
szyń skich wo do cią gów miej skich. Wy ko -
na ne zo sta ły one w la tach 1899-1900.
Ósma plan sza to plan Kro to szy na z 1950
ro ku. 

Tym ra zem pla ców ka otrzy ma ła ze -
spół pa mią tek po kro to szyń skiej ga zow ni.
Za byt ki zo sta ły prze ka za ne przez po znań -
ski od dział Sto wa rzy sze nia Na uko wo -Tech -
nicz ne go In ży nie rów i Tech ni ków
Prze my słu Naf to we go i Ga zow ni cze go. 

Kro to szyń skie mu zeum wzbo ga ci ło
się o oko ło osiem dzie siąt róż no rod nych
eks po na tów zwią za nych z ga zow nic twem,
a tak że kro to szyń ską i zdu now ską in fra -
struk tu rą ga zo wą. Wśród pa mią tek zna la -
zły się m. in. pla ny i do ku men ta cje
ga zow ni cze Kro to szy na i Zdun, zdję cia
przed sta wia ją ce nie ist nie ją ce już obiek ty
kro to szyń skiej ga zow ni, ga zo mie rze czy
licz ne przy rzą dy uży wa ne nie gdyś w ga -
zow nic twie. 

Kro to szyń ska ga zow nia po wsta ła
w 1865 ro ku przy dzi siej szej ul. Pia stow -
skiej. W po ło wie lat sześć dzie sią -

tych XX wie ku prze nie sio ną ją w oko li ce
obec nych ul. Ko by liń skiej i Osad ni czej. 

OPRAC. (LE NA)

HISTORIA

Muzeum wzbogaca się o nowe eksponaty
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Bu sker Bus, czy li Mię dzy na ro do -
wy Fe sti wal Sztu ki Ulicz nej,
na do bre za go ścił w ka len da rzu
kro to szyń skich wy da rzeń. Kro to -
szyń ski Ośro dek Kul tu ry po szu -
ku je wo lon ta riu szy, któ rzy chcą
uczest ni czyć w or ga ni za cji im -
pre zy.

Po raz ko lej ny Kro to szyn bę dzie
go ścił ar ty stów ulicz nych z ca łe go świa -
ta w ra mach XVI Mię dzy na ro do we go
Fe sti wa lu Sztu ki Ulicz nej Bu sker Bus,
któ ry od bę dzie się w dniach 26-28
sierp nia. Te go rocz na edy cja za sko czy
na wet sta łych by wal ców wy da rze nia.
W na szym mie ście wy stą pią bo wiem
ar ty ści ze Sta nów Zjed no czo nych, Uru -
gwa ju, Ar gen ty ny, Chi le, Hisz pa nii, Li -
twy, Włoch, We ne zu eli i in nych
kra jów. Dla wie lu z nich bę dzie to
pierw szy wy stęp wna szym kra ju. Oglą -
dać bę dzie moż na prze róż ne wy stę py

ar ty stów cyr ko wych, mu zy ków, tan ce -
rzy i wie lu in nych.

Jak wie my, każ dą im pre zę two rzy
wie le osób, któ re za zwy czaj nie są wi -
docz ne. Kro to szyń ski Ośro dek Kul tu ry
po szu ku je wo lon ta riu szy, któ rzy chcą
wziąć udział w or ga ni za cji Bu sker -
Bus2022 izo stać opie ku na mi ar ty stów.
Od kan dy da tów wy ma ga ne jest ukoń -
cze nie16. ro ku ży cia, zna jo mość ję zy ka
an giel skie go w stop niu ko mu ni ka tyw -
nym, dys po zy cyj ność wdniach trwa nia
fe sti wa lu oraz otwar tość nalu dzi. Za in -
te re so wa ni pro sze ni są o kon takt
pod nu me rem tel. 512 014 365 lub
oprze sła nie wia do mo ści naad res e -ma -
il: kok@kro to szyn.pl do dnia 31 lip ca.
W tre ści wia do mo ści na le ży po dać
imię, wiek oraz nu mer kon tak to wy, na -
to miast w ty tu le ma ila trze ba wpi -
sać – Bu sker Bu s2022. Z kan dy da ta mi
KOK skon tak tu je się te le fo nicz nie. 

OPRAC. (LE NA)

BUSKERBUS

Zostań wolontariuszem!

Za chę ca my do wzię cia udzia łu
w bez płat nych ba da niach mam mo -
gra ficz nych. W naj bliż szym cza sie
bę dzie moż na wy ko nać je w Roz dra -
że wie oraz w Zdu nach. 

Bez płat ne ba da nia re ali zo wa ne są
przez Ośro dek Pro fi lak ty ki i Epi de mio lo -
gii No wo two rów w Po zna niu. OPEN to
ośro dek dia gno stycz ny, któ ry po sia da sta -
tus ośrod ka re fe ren cyj ne go w za kre sie dia -
gno sty ki gru czo łu pier sio we go.

Mam mo bu sy OPEN są wy po sa żo ne w naj -
no wo cze śniej szy sprzęt dia gno stycz ny,
w tym w cy fro we mam mo gra fy. Je den
z nich sta nie 27 lip ca przy Szko le Pod sta -
wo wej w Roz dra że wie – ul. Kro to szyń -
ska 42 – w go dzi nach od 9.00 do 12.30. 

Z bez płat ne go ba da nia bę dą mo gły też
sko rzy stać miesz kan ki Zdun. Tam mam -
mo bus sta cjo no wał bę dzie 2 sierp nia
na ryn ku w go dzi nach od 14.30 do 17.00.
W bez płat nym ba da niu mo gą wziąć udział
ko bie ty uro dzo ne w la tach 1953-1972. Re -
zer wa cji moż na do ko nać pod nu me rem te -
le fo nu 61 855 75 28 lub ma ilo wo ma il to:
mam mo bus@open.po znan.pl. 

(LE NA)

ROZDRAŻEW

Uczniowie otrzymali gratulacje

Pod czas nie daw nej se sji Ra dy Gmi -
ny Roz dra żew uho no ro wa no tro je
ab sol wen tów szkół pod sta wo wych
z te re nu gmi ny. Zdol ni ucznio wie zo -
sta li na gro dze ni za swo je suk ce sy.

Wy róż nie ni zo sta li Pa weł Szczur, Ty -
mo te usz Ka szu ba (ab sol wen ci Szko ły Pod -
sta wo wej w Roz dra że wie) oraz Klau dia
Ra taj (ab sol went ka Szko ły Pod sta wo wej
w No wej Wsi). Osią gnę li oni naj lep sze wy -
ni ki z eg za mi nu ósmo kla si sty, je śli cho dzi

o uczniów z terenu gminy Roz dra żew.
Ab sol wen ci zo sta li uho no ro wa ni pod czas
se sji Ra dy Gmi ny Roz dra żew. Gra tu la cje
zło ży li im przed sta wi cie le sa mo rzą du:
wójt Ma riusz Dy mar ski, prze wod ni czą cy
Ra dy Gmi ny Roz dra żew – Wie sław Jan -
kow ski oraz kie row nik Gmin ne go Ze spo -
łu Szkół i Przed szko li – Hen ryk Jan kow ski.
Uczniom zo sta ły wrę czo ne dy plo my, pa -
miąt ko we sta tu et ki oraz upo min ki. Gra tu -
la cje prze ka za no też ro dzi com zdol nej
mło dzie ży. (LE NA)
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Przebadaj się i żyj
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Uro czy sto ści zwią za ne z ob cho da mi
Świę ta Po li cji od by ły się 21 lip ca
na dzie dziń cu Ko men dy Po wia to wej
Po li cji w Kro to szy nie. Wrę czo ne zo -
sta ły me da le, ak ty mia no wa nia i wy -
róż nie nia.

W wy da rze niu wzię li udział za pro sze -
ni go ście: na czel nik Wy dzia łu Pre wen cji
Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji w Po zna -
niu mł. insp. Ma ciej Pu rol, sta ro sta kro to -
szyń ski Sta ni sław Szczot ka, bur mistrz
Kro to szy na Fran ci szek Mar sza łek, ko men -
dan ci KP PSP w Kro to szy nie i Stra ży Miej -
skiej w Kro to szy nie, jak rów nież
po li cjant ki, po li cjan ci i pra cow ni cy po li cji.
Po uro czy stym ape lu na stą pi ło od czy ta nie
de cy zji i roz ka zów oraz wrę cze nie me da li,

ak tów mia no wa nia i wy róż nień. Roz ka zy
na wyż sze stop nie po li cyj ne otrzy ma ło 44
kro to szyń skich funk cjo na riu szy. Po nad to
wrę czo no me da le za dzia łal ność na rzecz
NSZZ Po li cjan tów wo je wódz twa wiel ko -
pol skie go oraz śro do wi ska po li cyj ne go. 

Na pod in spek to ra awan so wał nad -
kom. Sła wo mir Dy lak. Na aspi ran ta szta bo -

we go po li cji awan so wa li: st. asp. Grze gorz
Czer won ka, st. asp. Hu bert Sia dek, st. asp.
Grze gorz Sten cel, st. asp. Piotr Su cho dol -
ski, st. asp. Da mian Szczę sny i st. asp. Da -
niel Wie czo rek. Star szy mi aspi ran ta mi
po li cji zo sta li: asp. Ma te usz Ma tur ski, asp.
Pau li na Po ta rzyc ka oraz asp. Ja cek Śro nek.
Awans na aspi ran ta po li cji otrzy ma li: mł.
asp. Da mian Bro dziak, mł. asp. Jan Ko la -
now ski, mł. asp. Prze my sław Ku czyń ski
i mł. asp. Da niel Ryb ka. Młod szy mi aspi -
ran ta mi po li cji zo sta li: sierż. sztab. Szy mon
An drze jak, sierż. sztab. Łu kasz Fi li piak,
sierż. sztab. Bar tło miej Jań czak, sierż. sztab.
Łu kasz Ju nik, sierż. sztab. Pa weł Ka lak,
sierż. sztab. Mo ni ka Kli mek, sierż. sztab.
Da riusz Ko no wal czyk, sierż. sztab. Adam
Ła ci na, sierż. sztab. Ka mil Ma tu szak, sierż.
sztab. Pa weł Min ta, sierż. sztab. Ma ciej Mo -
ska lik, sierż. sztab. Ka rol Pa nek, sierż. sztab.
Da wid Pan kie wicz, sierż. sztab. Ma riusz
Pilch, sierż. sztab. Da mian Przy był, sierż.
sztab. Pa weł Szczy pior, sierż. sztab. Ja nusz
Szulc, sierż. sztab. Łu kasz Za chwiej i sierż.
sztab. Mi ko łaj Ziem biń ski. Awans na sier -
żan ta szta bo we go po li cji otrzy ma li: st. sierż.
Szy mon Ha lasz, st. sierż. Ma riusz Ko zu pa,
st. sierż. Łu kasz Wnuk oraz st. sierż.
Agniesz ka Zim mer mann. Star szy mi sier -
żan ta mi po li cji zo sta li: sierż. Ma te usz Ba ra -

nek, sierż. Kac per Forsz pa niak, sierż. Da -
mian So bań ski, sierż. Da wid Szcze pań ski.
Na sier żan ta po li cji awan so wa li: st. post. Ja -
kub Klau za, st. post. Hu bert Ko sa kow ski
oraz st. post. Kry stian Wrze siń ski. Awans
na star sze go po ste run ko we go po li cji otrzy -
ma ła post. Mag da le na Gań ko. 

Me da lem 30-le cia Po wsta nia NSZZ
Po li cjan tów wy róż nie ni zo sta li: insp. Ma -
riusz Ja śniak, nad kom. Sła wo mir Dy lak,

asp. sztab. Woj ciech Ku ła ga, asp. sztab. Ja -
ro sław Ku sza i asp. sztab. Ma riusz Szulc. 

Me dal 100-le cia Po wsta nia Po li cji Pań -
stwo wej otrzy ma li: mł. insp. Wło dzi mierz
Szał oraz asp. sztab. Piotr Szcze pa niak. Brą -
zo we Me da le NSZZ Po li cjan tów woj. Wiel -
ko pol skie go wrę czo no: asp. sztab.
Ma cie jo wi Bry ske, asp. sztab. To ma szo wi
Ku rza wie i asp. sztab. Ar tu ro wi Po czcie. 

OPRAC. (LE NA)

POLICJA

Święto funkcjonariuszy
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Każ dy z nas sły szał kie dyś o Szla -
chet nej Pacz ce i Aka de mii Przy szło -
ści. Aby te przed się wzię cia mo gły być
na dal suk ce syw nie re ali zo wa ne, po -
trze ba jest wie lu lu dzi, któ rzy z chę -
cią po mo cą w or ga ni za cji dzia łań.

Wo lon ta riu sze Szla chet nej Pacz ki
oraz Aka de mii Przy szło ści ma ją re al ny
wpływ na ży cie osób znaj du ją cych się
w po trze bie, przez co wpro wa dza ją zmia -
ny w swo jej lo kal nej spo łecz no ści. Obie ak -
cje do cie ra ją do osób, któ rych na co dzień
nikt nie za uwa ża. Wo lon ta riat obu z nich,
to ofer ta skie ro wa na do lu dzi, któ rzy nie
zga dza ją się na to, by oso by z ich oko li cy,

po trze bu ją ce wspar cia i po mo cy, zo sta ły ze
swo imi pro ble ma mi kom plet nie sa me. 

Aby zo stać wo lon ta riu szem wy star czy
wejść na stro nę www.su perw.pl i wy peł nić
krót ki for mu larz. Do nad cho dzą cej edy cji
Szla chet nej Pacz ki po trze ba54 li de rów i869
wo lon ta riu szy z Wiel ko pol ski. Li de rzy, to
oso by two rzą ce ze spo ły wo lon ta riu szy, szu -
ka ją ro dzin w oko li cy, a na stęp nie od wie dza -
ją je, po zna ją ich po trze by, a tak że
współ pra cu ją zdar czyń ca mi pod czas przy go -
to wa nia i prze ka za nia pa czek w,, Week end
Cu dów”. Kon ty nu ują rów nież pra cę zro dzi -
na mi na dal szej dro dze do sa mo dziel no ści. 

Wa run kiem do te go, aby w wo je wódz -
twie wiel ko pol skim od by ła się ko lej na edy -

cja Aka de mii Przy szło ści, ko niecz ne jest
zgro ma dze nie 40 li de rów i 320 wo lon ta -
riu szy. Li de rzy te go przed się wzię cia two -
rzą ze spo ły wo lon ta riu szy, któ rzy
spo ty ka ją się z dzieć mi pod czas co ty go -
dnio wych, in dy wi du al nych za jęć, aby po -
móc im w prze zwy cię ża niu co dzien nych
trud no ści, a tak że w od bu do wy wa niu po -
czu cia wła snej war to ści. 

Je śli je steś oso bą otwar tą, ko mu ni ka -
tyw ną, lu bisz po ma gać in nym i chcesz
mieć re al ny wpływ na zmia nę ży cia osób,
bę dą cych w po trze bie – nie zwle kaj. Szla -
chet na Pacz ka i Aka de mia Przy szło ści to
ak cje stwo rzo ne dla Cie bie. 

(LE NA)

CHARYTATYWNIE

Zostań wolontariuszem Szlachetnej Paczki!

38-let ni Łu kasz z Ostro wa Wlkp.
zma ga się z wie lo ma pro ble ma mi
zdro wot ny mi. Jest tak że oj cem dzie -
się cio let nie go chłop ca i chce wal -
czyć o za ni ka ją cy wzrok. 

Łu kasz – od kąd pa mię ta – zma ga się
z wo do gło wiem. Kie dy był dziec kiem, za -
mon to wa no mu spe cjal ną za staw kę, któ ra
umoż li wi ła mu w mia rę nor mal ne ży cie
przez ko lej nych dwa dzie ścia lat. Ta jed nak
kil ka lat te mu znisz czy ła się, a męż czy znę
cze ka ły ko lej ne ope ra cje. Kil ku krot nie wy -
mie nia no za staw ki na now sze. Nie ste -
ty – za wo dzi ły. Wie le ope ra cji uszko dzi ło
nerw wzro ko wy. Łu kasz wi dzi wszyst ko
przy ciem nio ne i za ma za ne. Twa rze ludz -
kie roz po zna je z od le gło ści kil ku dzie się ciu
cen ty me trów, a i tak, na dal po zo sta ją one
znie kształ co ne. Obec nie nerw jest za ni ka -
ją cy. W każ dej chwi li mo że dojść do je go

ze rwa nia, a wte dy nie bę dzie moż na już
nic zro bić. Je dy ną szan są dla męż czy zny
jest te ra pia ko mór ka mi ma cie rzy sty mi,
któ rą mu si roz po cząć jak naj szyb ciej. 

Łu kasz jest oj cem dzie się cio let nie go
chłop ca. Je go twarz ostat ni raz w peł ni wi -
dział kil ka lat te mu. Te ra pia jest ostat nią
szan są. Naj pierw po win na być po da wa na
do żyl nie, na stęp nie do lę dź wio wo i po za
gał kę oczną. Nie ste ty, wią że się to
z ogrom ny mi kosz ta mi. Aby po móc męż -

czyź nie utwo rzo no zbiór kę na por ta lu
siepomaga.pl. Ze brać na le ży 150 ty się cy
zło tych. Do tej po ry uda ło się za brać po -
nad 30 pro cent tej kwo ty, co ozna cza, że
przed Tom kiem jesz cze dłu ga dro ga, a czas
ucie ka. 

Po móc Łu ka szo wi moż na po przez
wpła ty za po śred nic twem fun da cji Sie Po -
ma ga, a tak że dzię ki fa ce bo oko wej gru pie
li cy ta cyj nej ,,Li cy ta cje dla Łu ka sza, ta ty
wal czą ce go o wzrok”. OPRAC. (LE NA)

CHARYTATYWNIE

Pomóż Łukaszowi odzyskać wzrok!

Gmi na Koź min Wlkp. otrzy ma 100
ty się cy zło tych na bu do wę sys te mu
ma ga zy no wa nia i za go spo da ro wa -
nia wód opa do wych. Środ ki po cho -
dzą z bu dże tu wo je wódz twa wiel ko -
pol skie go w ra mach pro gra mu
,,Desz czów ka”.

Sa mo rząd Wo je wódz twa Wiel ko pol -
skie go ogło sił li stę za dań, któ re otrzy ma ją do -
fi nan so wa nie w ra mach trze ciej edy cji
pro gra mu re ten cjo no wa nia iwy ko rzy sty wa -
nia wód opa do wych zda chów obiek tów uży -
tecz no ści pu blicz nej nate re nie Wiel ko pol ski,
w ce lu na wad nia nia te re nów zie lo nych.
Głów nym za ło że niem przed się wzię cia jest

prze ciw dzia ła nie po stę pu ją cym zmia nom
kli ma tycz nym po przez po pra wę sta nu śro -
do wi ska i ra cjo nal ne go spo da ro wa nie jej za -
so ba mi, w tym tak że wła ści we
go spo da ro wa nie wo da mi opa do wy mi. 

Gmi na Koź min Wlkp. otrzy ma ła
mak sy mal ną kwo tę do fi nan so wa nia – 100
ty się cy zło tych. W je go ra mach za ku pio ne
zo sta ną czte ry pod ziem ne zbior ni ki
do gro ma dze nia wo dy opa do wej z da chów
bu dyn ków przy kom plek sie spor to wym.
Desz czów ka bę dzie wy ko rzy sty wa na
do na wad nia nia na wierzch ni bo isk przy ul.
Flo riań skiej. In we sty cja zre ali zo wa na zo -
sta nie jesz cze w tym ro ku. 

OPRAC. (LE NA)

KOŹMIN WLKP.

100 tysięcy złotych na deszczówkę 

Do koń ca li sto pa da po trwa grun tow -
na re no wa cja me cha ni zmu ze ga ra
z wie ży kro to szyń skie go ra tu sza.
Przez ten czas, bę dzie on wska zy wał
złą go dzi nę. 

Kon ser wa cję kro to szyń skie go ze ga ra
pro wa dzą Ra fał Pi ku ła i Mi chał Olej ni czak
z fir my ,,Czas na wy so ko ści” z Wolsz ty na.
Spe cja li ści zde mon to wa li ze gar i prze wieź -
li do wła sne go warsz ta tu. Do pie ro po roz -

biór ce mo gli okre ślić rze czy wi stą kon dy cję
me cha ni zmu cza so mie rza. Oka za ło się, że
stan tech nicz ny ze ga ra nie jest naj lep szy,
ale nie wy ni ka to z po ten cjal ne go bra ku od -
po wied niej opie ki czy kon ser wa cji, lecz jest
efek tem wie ku.

Pra ce zwią za ne z re no wa cją ma ją po -
trwać do koń ca li sto pa da. Do te go cza su,
pra wi dło wą go dzi nę wska zu je je dy nie ze -
gar znaj du ją cy się nad głów nym wej ściem
ra tu sza, od stro ny pół noc nej.

(LE NA)

KROTOSZYN

Czas stanął w miejscu
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16 lip ca w Ma ri bo rze od był się mię dzy -
na ro do wy mecz lek ko atle tycz ny. Spor -
tow cy po cho dzą cy z po wia tu kro to -
szyń skie go jak zwy kle po ka za li kla sę. 

W me czu ry wa li zo wa ły re pre zen ta cje
U20 Sło we nii, Sło wa cji, Wę gier, Czech
i Pol ski. W skła dzie bia ło -czer wo nych zna -
la zło się tro je lek ko atle tów po cho dzą cych
z na sze go po wia tu: Ewa Piasz czyń ska, Pau -
li na Stemp niak i Da wid Grzą ka. 

Ewa i Da wid na co dzień re pre zen tu ją
KS Stal LA Ostrów Wlkp. Da wid wy star -
to wał w bie gu na 100 m, w któ rym za jął
pią te miej sce, usta na wia jąc no wy re kord
ży cio wy – 10,64 s. Lek ko atle ta po biegł też

w szta fe cie 4 x 100 m. Ewa zna ko mi cie
spi sa ła się w bie gu po za kon kur so wym
na 100 m, uzy sku jąc re zul tat 11,92 s. 

Pau li na Stemp niak wy stę pu je w bar -
wach KS Ener ge tyk Po znań. Lek ko atlet ka
wy wal czy ła brą zo wy me dal w bie gu
na 800 m. 

Zna ko mi te wy stę py pol skich spor tow -
ców spra wi ły, iż nasz kraj oka zał się zwy cię -
skim pod czas me czu. Za rów no
re pre zen ta cja żeń ska, jak i mę ska by ły te go
dnia nie po ko na ne. 

Kil ka dni te mu po zna li śmy ko lej ną
do brą no wi nę, bo wiem Pol ski Zwią zek
Lek kiej Atle ty ki po in for mo wał, iż Da wid
Grzą ka zo stał po wo ła ny do re pre zen ta cji

Pol ski na zbli ża ją ce się Mi strzo stwa Świa -
ta U20 w Ca li. Kro to szy nia nin wy star tu je
w szta fe cie 4 x 100 m. Mi strzo stwa w Ko -
lum bii bę dą roz gry wa ne mię dzy 1 a 6
sierp nia. Trans mi to wa ne bę dą w TVP
Sport.

(LE NA)

LEKKA ATLETYKA

Grząka w kadrze na MŚ!

W ostat nim cza sie za wod ni cy Astry
Kro to szyn z rocz ni ka 2011 ry wa li zo -
wa li w tur nie ju mię dzy na ro do wym
Wro cław Sum mer Cup 2022. Osta -
tecz nie mło dzi pił ka rze upla so wa li
się na dzie wią tym miej scu.

Kro to szyń ska dru ży na zna la zła się
w gru pie B z ta ki mi ze spo ła mi jak: Cham -
pion Ki jów, OBFZ Ni tra, Aka de mia Pił kar -
ska Kieł czów, LKS Świer kla ny A, Stro ke
Tre nin gi Pił kar skie oraz MKS Gmi na Mię -
ki na. Kro to szy nia nie w po je dyn kach gru -
po wych od no to wa li dwa zwy cię stwa
i czte ry po raż ki. 

Na stęp nie Astra ro ze gra ła mecz, któ -
ry miał za de cy do wać o osta tecz nej lo ka cie
dru ży ny. Prze ciw ni kiem kro to szyń skie go
te amu był LKS Świer kla ny B. Zwy cię stwo

w tym spo tka niu zde cy do wa ło o tym, iż
Astra za ję ła dzie wią te miej sce. 

W prze rwach mię dzy me cza mi za -
wod ni cy wraz z ro dzi ca mi spę dza li czas
na in te gra cji we Wro cła wiu. Wra że nie

na mło dych pił ka rzach bez wąt pie nia zro -
bi ło ofi cjal ne otwar cie tur nie ju na Sta dio -
nie Olim pij skim. Dzię ki opra wie
ar ty stycz nej za wod ni cy czu li się jak
na praw dzi wych mi strzo stwach. 

W skład kro to szyń skiej dru ży ny we -
szli: Fran ci szek Ba nach, Woj ciech Pa te rek,
Ki ri Zhu ko vskyy, Ilian Ish chuk, Da wid
Du dziak, Ja kub Wal czak, An to ni Se ra fi -
niak, Wik tor Ję drze jak, Je re mi Pau liń ski,
Ja kub Szwa ja i Ma ciej Ra taj czak. 

Za da nie zo sta ło do fi nan so wa ne przez
mia sto i gmi nę Kro to szyn. Klub dzię ku je
ro dzi com za wod ni ków za za an ga żo wa nie
i po moc w or ga ni za cji wy jaz du, jak rów -
nież za opie kę pod czas wy pra wy do sto li -
cy Dol ne go Ślą ska. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Młoda Astra zagrała we Wrocławiu

Cze sław Rosz czak uczest ni czył w Mi -
strzo stwach Świa ta Ma sters w Lek -
kiej Atle ty ce w Tam pe re. Nasz spor -
to wiec sta nął na fiń skim po dium aż
pięć ra zy!

Do ry wa li za cji przy stą pi ło po nad pięć
ty się cy za wod ni ków. Wśród nich zna la zła
się re pre zen ta cja na sze go kra ju, li czą ca po -
nad osiem dzie się cio ro lek ko atle tów.
Do Fin lan dii wy ru szył też Cze sław Rosz -
czak, miesz ka niec Ła giew nik (gm. Ko by -
lin), re pre zen tu ją cy UKS Olim pij czyk
Po go rze la. Wy star to wał on w sied miu kon -
ku ren cjach, zdo by wa jąc pięć me dal!
W trzech ka te go riach spor to wiec uczest -
ni czył, zma ga jąc się z kon tu zją, ja kiej do -
znał pod czas trój sko ku. 

Cze sław Rosz czak wy wal czył trzy srebr -
ne me da le: w pchnię ciu ku lą (11,90 m),

w rzu cie dys kiem (31,04 m) oraz pię cio bo -
ju rzu to wym (4342 punk ty). Po nad to dwu -
krot nie sta nął na naj niż szym stop niu
po dium: w trój sko ku (7,75 m) i w rzu cie
mło tem (35,60 m). Lek ko atle ta upla so wał
się też na czwar tym miej scu wrzu cie oszcze -
pem (27,60 m), a tak że za jął pią tą lo ka tę
w rzu cie cię żar kiem (15,58 m). 

Suk ces w Fin lan dii po zwo lił Cz. Rosz -
cza ko wi zna leźć się na cze le hi sto rycz nej li -
sty Pol skie go Związ ku Ma sters do ty czą cej
zdo byw ców me da li na mi strzo stwach Eu -
ro py i świa ta. Ła giew ni cza nin ma na swo -
im kon cie 52 krąż ki, czy li o dwa wię cej niż
znaj du ją cy się tuż za nim An drzej Piącz -
kow ski. Rosz czak pro wa dzi też w ran kin gu
Ma ster sa 2022 ro ku. Zgro ma dził w swo jej
pu li 58 oczek, co da je mu 16-punk to wą
prze wa gę nad dru gim za wod ni kiem – Ja -
ku bem Adam czy kiem. (LE NA)

LEKKA ATLETYKA

5 medali mistrzostw świata!

Trój ka za pa śni ków z Kro to szy na ry -
wa li zo wa ła pod czas XXXI Me mo ria łu
Wa cła wa Ziół kow skie go w War sza -
wie. Mi strzem w naj cięż szej ka te go -
rii zo stał Ro bert Ba ran. 

Na war szaw skich ma tach zo ba czyć
by ło moż na dwóch re pre zen tan tów LKS
Ce ra mik Kro to szyn: Ro ber ta Ba ra na i Szy -
mo na Wojt kow skie go. Wśród bia ło -czer -
wo nych nie mo gło za brak nąć Ra do sła wa
Ba ra na, któ ry star tu je w bar wach WZS
WKS Grun wald Po znań. 

Wal czą cy w ka te go rii 74 kg Szy mon
upla so wał się na dzie sią tej po zy cji. Z ko lei
Ra do sław (97 kg) za jął szó ste miej sce.  Zna -
ko mi cie spi sał się Ro bert. Ja kiś czas te mu

kro to szy nia nin wró cił ze zło tym krąż kiem
z Grand Prix of Spa in, któ re roz gry wa ne
by ło w Ma dry cie. Po dob nie sta ło się też
tym ra zem. 

W pierw szej wal ce Ro bert pew nie po -
ko nał 4: 0 swo je go ry wa la, a był nim Olek -
san der Kol do vskyi z Ukra iny. Na stęp nie
wy grał 10: 7 z re pre zen tan tem Wę gier, Da -
nie lem Li ge tim. Fi na ło wym prze ciw ni -
kiem kro to szy nia ni na był Ame ry ka nin
An tho ny Cas siop pi, któ ry jest ak tu al nym
mi strzem świa ta U23, a wcze śniej był mi -
strzem obu Ame ryk – za rów no w sty lu
wol nym, jak i kla sycz nym. Ba ran po ko nał
go 3: 0, do kła da jąc na swo je me da lo we
kon to ko lej ny zło ty krą żek. 

(LE NA)

ZAPASY

Triumf Roberta Barana!
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