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Z POWIATU

Narodowy Dzień 
Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

Czytaj na str. 6

Z SESJI

Są obawy o stan finansów powiatu
Czytaj na str. 3

�
�

�
g

a
z

e
ta

 B
E

Z
P

Ł
A

T
N

A
 Z

A
 Z

A
K

U
P

Y
�

�
�

g
a

z
e

ta
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�
g

a
z

e
ta

 B
E

Z
P

Ł
A

T
N

A
 Z

A
 Z

A
K

U
P

Y
�

�
�

g
a

z
e

ta
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�
 g

a
z

e
ta

 B
E

Z
P

Ł
A

T
N

A
 Z

A
 Z

A
K

U
P

Y
�

�
�

F
O

T
. 
M

a
rz

e
n
a
 W

iś
n
ie

w
s
k
a
 



5 stycz nia w Wiej skim Do mu Kul tu ry
w Or pi sze wie (gmi na Kro to szyn) zor -
ga ni zo wa no no wo rocz ne spo tka nie
człon ków i sym pa ty ków Pol skie go
Stron nic twa Lu do we go z ca łe go po -
wia tu kro to szyń skie go. 

Po wspól nym od śpie wa niu „Ro ty”
pro wa dzą ca spo tka nie Mał go rza ta
Grzem pow ska po wi ta ła wszyst kich,
a w szcze gól no ści za pro szo nych go ści,
m. in. An drze ja Grzy ba – po sła i pre -
ze sa wiel ko pol skich struk tur PSL -u,
Krzysz to fa Gra bow skie go – wi ce mar -
szał ka wo je wódz twa wiel ko pol skie go,
Ju lia na Jok sia – by łe go bur mi strza
Kro to szy na i ho no ro we go pre ze sa PSL
w Kro to szy nie. Na stęp nie mi nu tą ci -
szy uczczo no zmar łych dzia ła czy,
w tym Jo an nę Król -Trąb kę – rad ną sej -
mi ku wo je wódz twa wiel ko pol skie go.
W czę ści ar ty stycz nej wy stą pił sul mie -
rzyc ki chór Ce cy lia., któ ry wy ko nał
zna ne ko lę dy, utwo ry z re per tu aru
Zbi gnie wa Wo dec kie go oraz prze bo je
mu zy ki roz ryw ko wej.

Po seł An drzej Grzyb przy po -
mniał, że spo tka nie no wo rocz ne zor -
ga ni zo wa no po dwu let niej prze rwie,
spo wo do wa nej pan de mią. Od niósł się
rów nież do bie żą cej sy tu acji po li tycz -
nej, in fla cji, woj ny na Ukra inie i nad -
cho dzą cych wy bo rów
par la men tar nych. – Wszy scy prze ży -
wa my czas wo jen ny. Wy róż ni li śmy się
wśród kra jów Eu ro py, god nie przyj -
mu jąc rze szę uchodź ców z Ukra iny.
Woj na po ka za ła, ja kie są na sze sła bo -
ści. Mu si my od bu do wać po czu cie pol -
skiej wspól no ty na ro do wej.
Naj więk szym za gro że niem jest jej ro -

ze rwa nie. W chwi li za gro że nia jest
ona naj waż niej sza. Wte dy wszel ka
kon ku ren cja po li tycz na scho dzi
na dal szy plan. W wie lu dzia ła niach,
uzna jąc je za waż ne w za kre sie bez pie -
czeń stwa pań stwa, wspie ra li śmy pol -
ski rząd. Po par li śmy bu do wę za po ry
na gra ni cy, usta wę o obro nie oj czy -
zny – na wet ma jąc do niej swo je uwa -
gi. Po li ty ka za gra nicz na, w kwe stii
bez pie czeń stwa pań stwa, nie po win na
się zmie nić, na wet jak zmie ni się rząd.
My ni gdy nie uwa ża li śmy się za to tal -
ną opo zy cję. Ale głos opo zy cji po wi -
nien być sły sza ny i uzna wa ny – mó wił
A. Grzyb. 

Wi ce mar sza łek Krzysz tof Gra -
bow ski przy po mniał, jak dzię ki fun -
du szom z Unii Eu ro pej skiej roz wi nę ła
się Wiel ko pol ska. Uznał, że bez tej po -
mo cy ze wnętrz nej wie lu in we sty cji sa -
mo rzą do wych nie uda ło by się
zre ali zo wać. Jak do dał, środ ki z Kra jo -

we go Pla nu Od bu do wy są po trzeb ne
dla na sze go roz wo ju i zo sta ną od blo -
ko wa ne w mo men cie zmia ny rzą du.

Sta ro sta Sta ni sław Szczot ka zwró -
cił się z proś bą do po sła Grzy ba o do -
ko na nie zmian usta wo wych
w sys te mie pła ce nia w służ bie zdro -
wia. – Nie ma w Eu ro pie dru gie go ta -
kie go kra ju, w któ rym są dwa sys te my
pła ce nia w służ bie zdro wia. Zgła sza -
łem to ja ko prze wod ni czą cy ra dy po -
wia tu 12 lat i zgła szam to ja ko
sta ro sta 8 lat. Na ra zie bez od ze wu.
Nie mo że być tak, że pod sta wo wa
opie ka zdro wot na, czy li le ka rze, ma ją
pła co ne za go to wość, czy li za za pi sa ne -
go pa cjen ta, a szpi tal ma pła co ne
za wy ko na ną usłu gę, któ ra zresz tą mu -
si być do brze opi sa na, bo w prze ciw -
nym ra zie pla ców ka lecz ni cza nie
otrzy ma pie nię dzy – za ko mu ni ko wał
pre zes po wia to wych struk tur PSL -u. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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ORPISZEW

Noworoczne spotkanie ludowców

ROZDRAŻEW

Budżet jednogłośnie przyjęty

Naj waż niej szym punk tem se sji Ra dy
Gmi ny w Roz dra że wie, któ ra od by ła
się tuż przed świę ta mi Bo że go Na ro -
dze nia, by ło przy ję cie bu dże tu
na rok 2023. Rad ni by li w tej kwe stii
jed no gło śni. 

Za ło że nia bu dże tu przed sta wił wójt
Ma riusz Dy mar ski. Po zy tyw ną opi nię wy -
sta wi ła Re gio nal na Izba Ob ra chun ko wa.
Po za ak cep to wa niu zgło szo nych au to po -
pra wek roz dra żew scy rad ni jed no gło śnie
przy ję li uchwa łę w spra wie bu dże tu gmi -
ny na rok 2023. 

Do cho dy usta lo no na po zio -
mie 25 802 786,38 zł, z cze -
go 3 081 216,96 zł sta no wić bę dą do cho dy
ma jąt ko we, któ re przede wszyst kim wy ni -
ka ją z uzy ska nych pro mes do fi nan so wa nia
dwóch in we sty cji w ra mach Rzą do we go
Fun du szu „Pol ski Ład” – Pro gram In we sty -
cji Stra te gicz nych. 

Wy dat ki ma ją z ko lei wy -
nieść 29 808 141,51 zł, w tym wy dat ki
bie żą ce – 23 303 537,51 zł. Po nad 10,5
mln zł prze zna czo no na bie żą ce utrzy ma -
nie pla có wek szkol nych i przed szkol nych.
Wy dat ki ma jąt ko we opie wa ją na łącz ną
kwo tę 6 504 604 zł. 

Głów nym za da niem in we sty cyj nym
bę dzie bu do wa sa li spor to wej przy Szko -
le Pod sta wo wej w No wej Wsi. W przy -
szło rocz nym bu dże cie na to
przed się wzię cie za bez pie czo no 3 mln zł.
Po dob nie jak w ro ku 2024. Dru gie waż -
ne za da nie to mo der ni za cja bu dyn ku
szko ły fi lial nej z od dzia łem przed szkol -
nym w Grę bo wie. To wła śnie na te dwie
in we sty cje gmi na po zy ska ła do fi nan so wa -
nie z „Pol skie go Ła du”.

Nie za brak nie tak że dzia łań w za kre -
sie in fra struk tu ry dro go wej. W pro jek cie
bu dże tu za pla no wa no ko lej ny etap prze -
bu do wy uli cy Prze my sło wej z od cin ka mi
ulic przy le głych, a tak że prze bu do wę
dro gi w Wo le ni cach w kie run ku przy -
stan ku PKP, mo der ni za cję dro gi do jaz do -
wej Hen ry ków -Dą bro wa oraz
wa run ko wo ostat ni od ci nek prze bu do wy
dro gi Grę bów -Or la. Po nad to prze wi dzia -
no przy go to wa nie do ku men ta cji pro jek -
to wej dwóch dróg po wia to wych
(Roz dra żew -Wy ki i Roz dra żew -Koź min
Wlkp.) oraz pro jek tów pod przy szłe mo -
der ni za cje od cin ków dróg gmin nych
w Dzie li cach i Bu dach.

(AN KA) 



Aktualności 3

30 grud nia Ra da Po wia tu Kro to szyń -
skie go jed no gło śnie uchwa li ła bu dżet
na 2023 rok wraz z po praw ka mi i Wie -
lo let nią Pro gno zą Fi nan so wą. Sta ro -
sta prze strze gał rad nych przed nie -
pew ną sy tu acją go spo dar czą na sze go
kra ju, któ ra wpły wa rów nież bar dzo
ne ga tyw nie na sa mo rzą dy.

Do cho dy bu dże tu po wia tu w 2023
ro ku za pla no wa no na po zio -
mie 140 408 298,40 zł, z cze go do cho -
dy bie żą ce wy nio są 119 224 336,49 zł.
Wy dat ki ma ją wy nieść 148070429,81 zł,
w tym wy dat ki bie żą ce – 118 982
250,66 zł,a ma jąt ko we –29088 179,15 zł.
Wy so kość de fi cy tu to 7 662 131,41 zł. 

Sta ro sta stwier dził, iż są oba wy
o stan fi nan sów w no wym ro ku. Przy -
znał, że kwo ta wy dat ków mo że być
więk sza, niż się za kła da. Wziął
pod uwa gę m. in. pod wyż ki wy na gro -
dzeń, fun dusz na gród pra cow ni ków,

wzrost cen ener gii czy kosz tów usu wa -
nia od pa dów, wy dat ki na szko ły.

– Pro jekt róż ni się od pier wot ne -
go głów nie z po wo du prze su nię cia
w cza sie kil ku pro jek tów, ta kich jak
choć by „In te li gent ne spe cja li za cje”,
„Cen tra Zdro wia Psy chicz ne go”,
„Otwie ra my drzwi do ka rie ry”, „Do -
stęp ny sa mo rząd”, „Cy fro wy po wiat”,
a tak że in we sty cji dro go wej ze środ -
ków z „Pol skie go Ła du” – Ko by lin -
Gór ka -Za le sie. Za rząd stoi na sta no wi -
sku, że do pó ki dro ga nie bę dzie zro -
bio na po rząd nie, to my za nią nie
za pła ci my. Ma my na ten mo ment wie -
le za strze żeń w tej kwe stii. De fi cyt bu -
dże to wy zwięk szy się o 4 mi lio ny, ale
na je go po kry cie uży je my wol nych
środ ków, po zo sta łych środ ków z Fun -
du szu In we sty cji Lo kal nych, a po nad -
to wy pu ści my ob li ga cje. Nie zna my
do kład nej kwo ty wol nych środ ków, ale
sza cu je my je w gra ni cach 4-5 mln zł.

Po słu ży to do zre ali zo wa nia nie zbęd -
nych wy dat ków, w tym pod wy żek wy -
na gro dzeń. Do cho dy bu dże to we
zo sta ły za pla no wa ne na re al nych pod -
sta wach, nie pew na jest tyl ko wy so kość
sub wen cji oświa to wej. Po le ma new ru
w za kre sie do cho dów bu dże tu jest nie -
wiel kie, a wła ści wie żad ne. Wpły wy
z PIT i CIT są za mro żo ne, do cho dy
z opłat ko mu ni ka cyj nych bę dą niż sze.
Je śli nie bę dzie do dat ko we go wspar cia
z bu dże tu pań stwa, sy tu acja fi nan so -
wa po wia tu kro to szyń skie go w 2023
ro ku bę dzie bar dzo trud na – oznaj mił
Sta ni sław Szczot ka.

Sta ro sta za zna czył, że mi mo trud -
nej sy tu acji po wiat prze zna cza na in we -
sty cje aż 29 mln zł, w tym 13, 9 mln zł
na dro gi. Naj więk sze pla no wa ne pro -
jek ty w tym za kre sie to bu do wa ścież ki
pie szo -ro we ro wej Zdu ny -Cha chal nia,
prze bu do wa dro gi Ko by lin -Gór ka -Za -
le sie, mo der ni za cja ul. Lan gie wi cza. Po -

nad 1,5 mln zł bę dą kosz to wać do ku -
men ta cje na in we sty cje dro go we. 2,1
mln zł prze zna czo no na pierw szy etap
prze bu do wy sta rej czę ści szpi ta la na ul.
Mic kie wi cza. Dru gi etap bę dzie kosz -
to wał 5,7 mln zł. 

Po zy ska na z „Pol skie go Ła du” kwo -
ta5,9 mln zł prze zna czo na zo sta nie nain -
we sty cje wILi ceum Ogól no kształ cą cym

nr 1 w Kro to szy nie oraz w ZSP nr 1
w Kro to szy nie i w ZSP w Koź mi nie
Wlkp. Po nad to ze środ ków
WRPO 2014+ w pierw szym pół ro -
czu2023 zre ali zo wa na bę dzie ter mo mo -
der ni za cja sa li gim na stycz nej wZSP nr1. 

Rad ni jed no gło śnie po par li pro jekt
bu dże tu na 2023 rok. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Z SESJI

Są obawy o stan finansów powiatu

SULMIERZYCE

Nowe umundurowanie dla jednostki OSP

27 grud nia w Urzę dzie Miej skim
w Sul mie rzy cach prze ka za no no we
umun du ro wa nie jed no st ce Ochot ni -
czej Stra ży Po żar nej. Za kup kosz to -
wał 45 ty się cy zło tych.

Ze środ ków z bu dże tu mia sta za ku -
pio no po dzie więć kom ple tów ubrań spe -

cjal nych, par bu tów gu mo wych, heł mów,
ko mi nia rek stra żac kich oraz par rę ka wic
po żar ni czych.  Prze ka za ne jed no st ce
umun du ro wa nie przy czy ni się do zwięk -
sze nia bez pie czeń stwa stra ża ków, któ rzy
bio rą bez po śred ni udział w dzia ła niach ra -
tow ni czych.

(AN KA)

PRZEDSZKOLE NR 5

Zmiana na stanowisku dyrektora
Dzień przed Wi gi lią w ga bi ne cie bur -
mi strza Kro to szy na do szło do uro czy -
ste go spo tka nia, w trak cie któ re go
po dzię ko wa no za wie lo let nią pra cę
Zo fii Wal ko wiak, któ ra z dniem 29
grud nia prze szła na eme ry tu rę. Za -
słu żo na dy rek tor kie ro wa ła Przed -
szko lem nr 5 „We so ła Gro mad ka”
od 1 wrze śnia 2003 ro ku. 

W spo tka niu prócz go spo da rza uczest -
ni czy li tak że wi ce mar sza łek Krzysz tof Gra -
bow ski, wi ce bur mistrz Ry szard Czusz ke
oraz gro no pra cow ni ków oświa ty, re pre -
zen tu ją cych ka drę kie row ni czą jed no stek
oświa to wych, pod le ga ją cych gmi nie Kro to -
szyn, a tak że przed sta wi cie le Wy dzia łu
Oświa ty kro to szyń skie go urzę du.

Od cho dzą cej na eme ry tu rę Zo fii Wal -
ko wiak prze ka za no sło wa po dzię ko wa nia
i wy ra zy uzna nia. Kie ro wa ła Przed szko lem
nr 5 przez po nad 19 lat. Jak pod kre ślo no,
by ła za wsze peł na po my słów, otwar ta

na po trze by dru gie go czło wie ka, a przede
wszyst kim kre owa ła nie ustan nie wy jąt ko -
wy kli mat i wa run ki dla roz wo ju dzie ci.

Peł nie nie obo wiąz ków dy rek to ra,
w na stęp stwie Z. Wal ko wiak, bur mistrz
Mar sza łek prze ka zał Ur szu li Dud ko wiak,
ak tu al nie za trud nio nej w Przed szko lu nr 5
na sta no wi sku na uczy ciel ki.

Przy oka zji obec ni na spo tka niu
przed sta wi cie le Wo je wódz kie go Ośrod ka
Ru chu Dro go we go w Po zna niu prze ka za li
dla przed szko la ków z „We so łej Gro mad ki”
ze staw edu ka cyj ny, któ ry po słu ży przy go -
to wa niu ich do bez piecz ne go po ru sza nia
się na dro dze. 

(AN KA)
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Ra da Miej ska w Ko by li nie na gru -
dnio wej se sji jed no gło śnie uchwa li ła
bu dżet gmi ny na rok 2023. Naj kosz -
tow niej szą in we sty cją bę dzie prze bu -
do wa uli cy Rę bie chow skiej. 

Re gio nal na Izba Ob ra chun ko wa w Po -
zna niu i ko mi sje sta łe ko by liń skiej ra dy nie
zgło si ły żad nych za strze żeń do za pro po no -
wa ne go pro jek tu bu dże tu. Po wpro wa dze -
niu au to po pra wek do cho dy bu dże tu

osta tecz nie ukształ to wa ły się na po zio -
mie 37 052 020 zł, a wy dat ki usta lo no
na kwo tę 39 665 070 zł. Tym sa mym de -
fi cyt wy nie sie 2 613 050 zł, a zo sta nie sfi -
nan so wa ny przy cho da mi z ty tu łu
za cią gnię tych kre dy tów i po ży czek na ryn -
ku kra jo wym oraz nad wyż ką z lat ubie -
głych. Rad ni jed no gło śnie przy ję li uchwa łę
bu dże to wą.

– Bu dżet na 2023 jest re al ny do zre -
ali zo wa nia, co po twier dza ją opi nie RIO

w Po zna niu. Dzię ku ję wszyst kim za udział
w pra cach nad bu dże tem na przy szły rok,
szcze gól nie pa ni skarb nik – za koń czył
oma wia nie za ło żeń bu dże tu bur mistrz To -
masz Le siń ski. 

Je śli cho dzi o za da nia in we sty cyj ne, to
na przy szły rok za pla no wa no m. in. prze -
bu do wę uli cy Rę bie chow skiej w Ko by li nie
(po prze tar gu war tość za da nia
to 1 980 843 zł), bu do wę i prze bu do wę
uli cy Krob skiej, Wio sen nej i Sło necz nej
oraz do dat ko wej uli cy wraz z łącz ni ka mi
i bu do wą ka na li za cji desz czo wej (po prze -
tar gu 1 720 373 zł) czy mo der ni za cję dro -
gi w Ła giew ni kach (1 350 000 zł).

Po nad to w pla nach jest wy ko na nie do -
ku men ta cji na wie le in nych in we sty cji dro -
go wych – prze bu do wa ul. Si kor skie go oraz
ulic Czer wo na Ró ża, Tu li pa no wa, Fioł ko -
wa, Hia cyn to wa i Sło necz ni ko wa, bu do wa
dro gi gmin nej Smo li ce Ko lo nia, bu do wa
dro gi gmin nej Sta ry Ko by lin -Dłu go łę ka,
bu do wa chod ni ka na dział kach ko mu nal -
nych, ko lej ny etap bu do wy dro gi w Gór ce,
prze bu do wa dro gi Ko by lin -Ła giew ni ki
z uwzględ nie niem ścież ki pie szo -ro we ro -
wej, prze bu do wa ul. Ber dy chow skiej oraz
ul. Ko per ni ka, bu do wa chod ni ka w cią gu
dro gi po wia to wej, pro wa dzą cej do SP
w Ku kli no wie.

(AN KA)

KOBYLIN

Realny budżet

Za na mi ko lej na edy cja Stra żac kie go
Po go to wia Świę te go Mi ko ła ja. Tym ra -
zem z ze bra nych da rów koź miń skim
stra ża kom uda ło się skom ple to -
wać 68 pa czek, któ re przed świę ta mi
Bo że go Na ro dze nia po mie ście i gmi -
nie roz wieź li po moc ni cy św. Mi ko ła ja.

Pacz ki po świę cił ks. Ma rian Pod larz,
któ ry do każ de go ze świą tecz nych pa kun -
ków do ło żył opła tek. W po moc po trze bu -
ją cym za an ga żo wa ła się rów nież
mło dzież z ZSP w Koź mi nie Wlkp.,
uczest ni cząc w IV Cha ry ta tyw nym Tur -
nie ju Ha lo wej Pił ki Noż nej. Przy wy bo -
rze osób, do któ rych tra fi ła po moc,
stra ża cy współ pra co wa li z Miej sko -
-Gmin nym Ośrod kiem Po mo cy Spo łecz -
nej w Koź mi nie Wlkp.

Or ga ni za to rzy ak cji dzię ku ją wszyst -
kim dar czyń com za oka za ną po moc,
za pra cę na rzecz ak cji druh nom i dru -
hom z OSP Koź min Wlkp., a za wspar cie
lo gi stycz ne fir mom Na glak, Cen trum

Mo to ry za cyj ne BO WIT – Aixam Li gier
Mi cro car, Le ge Pac ka ging, a tak że gmi nie
Koź min Wlkp. i Ze spo ło wi Szkół Po nad -
pod sta wo wych,

(AN KA)

KOŹMIN WLKP.

Strażacy skompletowali 68 paczek!

Jesz cze przed świę ta mi na kro to -
szyń skim ryn ku od by ła się kon fe ren -
cja pra so wa z udzia łem par la men ta -
rzy stów Plat for my Oby wa tel skiej. Po -
seł Ma riusz Wit czak i se na tor Ewa
Ma tec ka ogło si li zbie ra nie pod pi sów
pod oby wa tel skim pro jek tem usta -
wy „Tak dla in vi tro. In vi tro to lu dzie”.
Ak cja po trwa do po ło wy lu te go, a jej
ce lem jest ze bra nie 100 ty się cy pod -
pi sów, by do ku ment mógł tra fić
pod ob ra dy Sej mu RP.

Ma riusz Wit czak pod kre ślił, że
jest to ak cja oby wa tel ska, do któ rej
przy łą cza ją się dzia ła cze Plat for my
Oby wa tel skiej. Pro jekt za kła da zmia -
nę fi nan so wa nia świad czeń me dycz -
nych, aby me to da in vi tro by ła
re fun do wa na z bu dże tu pań stwa. – Ta
pro ce du ra po zwa la pa rom, któ re ma -
ją pro ble my z płod no ścią, mieć wła sne
dzie ci. Jest ona dro ga, bo kosz tu je
ok. 20 tys. zł i na szych oby wa te li na nią
nie stać. Mu si więc być wspie ra na i fi -
nan so wa na z bu dże tu pań stwa. PiS
zro bił z te go spra wę ide olo gicz -
ną – stwier dził po seł PO.

Ewa Ma tec ka z ko lei przy po mnia -
ła, że za rzą dów PO -PSL w la -

tach 2013-2016 wspo ma ga no fi nan -
so wo me to dę sztucz ne go za pład nia -
nia. Dzię ki te mu na świat przy szło
po nad 22 tys. dzie ci. Jak pod kre śli ła,
część sa mo rzą dów, któ re na to stać,
pod ję ło się prze ka zać środ ki na ten
cel. Uzna ła, że jest to tyl ko czę ścio we
roz wią za nie pro ble mu, a po win no
być ono sys te mo we i stać się za da niem
rzą du.

– Wszyst kie dzie ci są ko cha ne,
wszyst kie dzie ci ocze ki wa ne, wszyst -
kie dzie ci są chcia ne, wszyst kie są so -
bie rów ne i mu si my o to za dbać,
sza nu jąc wo lę osób, któ re pra gną mieć
dzie ci. 1,5 mi lio na par w Pol sce na to
cze ka i my, po przez tę ini cja ty wę oby -
wa tel ską, chce my im bar dzo po móc.
Za chę ca my więc pań stwa do skła da nia
pod pi sów pod tym pro jek tem usta wy.
Ma my czas do po ło wy lu te go, a po tem
skła da my to do mar sza łek sej mu – po -
wie dzia ła se na tor Ma tec ka.

Par la men ta rzy ści przy zna li, że
po ze bra niu pod pi sów pro jekt i tak
mo że zo stać od rzu co ny przez par tię
rzą dzą cą, ale – jak twier dzą – ze bra -
nie du żej licz by pod pi sów wy wrze
pre sję na Pra wo i Spra wie dli wość. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KROTOSZYN

Tak dla in vitro

F
O

T
. 
w

w
w

.k
o
z
m

in
w

lk
p
.p

l



Na bieżąco 5

6 stycz nia tra dy cyj nie w wie lu mia -
stach i wsiach na sze go kra ju zor ga -
ni zo wa no Or szak Trzech Kró li. W tym
ro ku uczest ni kom przy świe ca ło ha -
sło „Niech pro wa dzi nas gwiaz da”.
W na szym po wie cie or szak od był się
m. in. w Kro to szy nie, Lu to gnie wie
czy Sul mie rzy cach.

W Lu to gnie wie uro czy sto ści roz po -
czę ły się od Mszy świę tej w Sank tu arium
Mat ki Bo żej Po cie sze nia. Na stęp nie od był
się kon cert i wspól ne ko lę do wa nie z Chór -
kiem Po ciesz ki i Chó rem Do ro słych Po cie -
chy. Po czę ści ar ty stycz nej uczest ni cy
or sza ku prze ma sze ro wa li do ogro dów pro -
bosz czow skich, gdzie cze ka ła na nich ma -
sa róż nych atrak cji. Przy go to wa no grill
i ogni sko, moż na by ło zjeść cia sto czy gro -
chów kę. Naj młod si mie li oka zję sko rzy stać
z prze jaż dżek kon nych i zo ba czyć z bli ska
owce lub al pa ki. Or ga ni za to ra mi im pre zy
by ły Sank tu arium Mat ki Bo żej Po cie sze nia
w Lu to gnie wie wraz z Gru pą Cha ry ta tyw -
ną, Ak cją Ka to lic ką i Ko łem Go spo dyń
Wiej skich w Dzier ża no wie.

W Sul mie rzy cach Or szak Trzech Kró -
li prze ma sze ro wał ale ją Klo no wi cza do Ko -
ścio ła pw. Wnie bo wzię cia NMP. Po Mszy
świę tej dla zgro ma dzo nych wy stą pi ły
Chór Śpie wa czy Ce cy lia i chór szkol ny.
Na za koń cze nie ogło szo no wy ni ki kon kur -

su na naj pięk niej szą gwiaz dę be tle jem ską.
Or ga ni za to ra mi im pre zy by ły Sul mie rzyc -
ki Dom Kul tu ry i Urząd Miej ski w Sul mie -
rzy cach.

W Kro to szy nie zor ga ni zo wa no aż trzy
or sza ki. O godz. 12.00 Mszę świę tą od pra -
wio no w trzech ko ścio łach – pw. Św. Ja na
Chrzci cie la, pw. Św. An drze ja Bo bo li oraz

pw. Św. Ap. Pio tra i Paw ła. Po wyj ściu ze
świą tyń wier ni two rzy li Or szak Trzech
Kró li i uda wa li się na kro to szyń ski ry nek,
gdzie Trzej Mę dr cy ze Wscho du zło ży li da -
ry dla Dzie ciąt ka w po sta ci zło ta, mir ry
i ka dzi dła. Po tem licz nie zgro ma dze ni
miesz kań cy śpie wa li ra zem ko lę dy.

(FE NIX)

ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI

Prowadziła ich Gwiazda Betlejemska
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27 grud nia 1918 ro ku za czę ło się
po wsta nie wiel ko pol skie. Przy go to -
wa nia do walk ru szy ły du żo wcze -
śniej, ale do pie ro przy jazd Igna ce go
Ja na Pa de rew skie go do Po zna nia
wy wo łał wy buch te go zry wu na ro do -
wo wy zwo leń cze go. Z oka zji Na ro do -
we go Dnia Zwy cię skie go Po wsta nia
Wiel ko pol skie go w ca łym po wie cie
od by wa ły się uro czy sto ści upa mięt -
nia ją ce to nie zwy kle waż ne wy da rze -
nie hi sto rycz ne.

W Kro to szy nie w Mu zeum Re gio -
nal nym im. H. Ław ni cza ka zor ga ni zo -
wa na zo sta ła Wie czor ni ca Pa mię ci
Po wsta nia Wiel ko pol skie go. Roz po -
czę ła się od wy stę pu uczniów Szko ły
Pod sta wo wej nr 1, któ rzy za pre zen to -
wa li pro gram słow no -mu zycz ny, na -
wią zu ją cy do wal ki o wol ność,
umi ło wa nia oj czy zny oraz wy sił ku
zbroj ne go Wiel ko po lan. Na stęp nie
Piotr Mi ko łaj czyk, dy rek tor mu zeum,
przy bli żył licz nie przy by łym go ściom
prze bieg walk pod Zdu na mi w lu -
tym 1919 ro ku. 

Po wie czor ni cy uczest ni cy ob cho -
dów uda li się na kro to szyń ski ry nek,
gdzie ze bra ły się tak że de le ga cje i pocz -
ty sztan da ro we. Tam, przy akom pa nia -
men cie Kro to szyń skiej Or kie stry
Dę tej, uro czy ście wcią gnię to fla gę pań -
stwo wą i od śpie wa no hymn. Na stęp nie
Kur ko we Brac two Strze lec kie wy strza -
ła mi z ar ma tek da ło ki bi com Le cha Po -
znań sy gnał do roz po czę cia efek tow nej
ilu mi na cji. Na kil ka mi nut cen trum
Kro to szy na roz świe tli ły ra ce. Na stęp -
nie prze ma sze ro wa no na ul. Zdu now -
ską, gdzie przy po mni ku Po wstań ców
Wiel ko pol skich dr Edward Jo kiel, pre -
zes Ko ła To wa rzy stwa Pa mię ci Po wsta -
nia Wiel ko pol skie go w Kro to szy nie,
po pro wa dził apel pa mię ci. De le ga cje
władz sa mo rzą do wych, sto wa rzy szeń,
par tii po li tycz nych i szkół zło ży ły wią -
zan ki kwia tów. Na za koń cze nie or kie -
stra ode gra ła „Ro tę”.

1 stycz nia, w dzień wy zwo le nia
Kro to szy na, od by ła się dal sza część ob -
cho dów. W Ba zy li ce pw. Świę te go Ja na
Chrzci cie la od pra wio na zo sta ła uro czy -
sta Msza świę ta z udzia łem licz nych de -
le ga cji i pocz tów sztan da ro wych.
Na stęp nie przed sta wi cie le władz gmi -

ny i po wia tu zło ży li wią zan ki kwia tów
pod ta bli cą upa mięt nia ją cą wy zwo le nie
Kro to szy na przez po ciąg pan cer ny „Po -
znań czyk”, znaj du ją cą się na ul. Dwor -
co wej, oraz pod ta bli cą na sta ro stwie,
upa mięt nia ją cą opa no wa nie ko szar
przez po wstań ców. 

W Koź mi nie Wlkp. 27 grud nia de -
le ga cje władz sa mo rzą do wych, szkół, sto -

wa rzy szeń zło ży ły wią zan ki kwia tów
przy po mni ku Wol no ści. 6 stycz nia od -
pra wio na zo sta ła uro czy sta Msza świę ta
w koź miń skiej fa rze, a po nad to zło żo no
kwia ty izni cze przyta bli cy upa mięt nia -
ją cej bo ha te rów po wsta nia. Od by ło się
rów nież otwar te ze bra nie To wa rzy stwa
Mi ło śni ków Koź mi na Wlkp.

W Zdu nach Mi łosz Zwie rzyk z Za -
rzą du Po wia tu Kro to szyń skie go oraz
bur mistrz To masz Chu dy zło ży li wią -
zan ki kwia tów przy po mni ku
Ofiar II Woj ny Świa to wej i To ta li ta ry -
zmów oraz przy mo gi le po wstań czej
na zdu now skim cmen ta rzu. Głów ne
uro czy sto ści gmin ne, zwią za ne zob cho -
da mi104. rocz ni cy wy bu chu po wsta nia
wiel ko pol skie go, od bę dą się 5 lu te go.

W Ko by li nie bur mistrz To masz Le -
siń ski, prze wod ni czą cy Ra dy Miej -
skiej – Piotr Chle bow ski, skarb nik
Bar ba ra Sła wiń ska, wi ce prze wod ni czą -
cy Ra dy Miej skiej – Mi ro sław Flak, rad -
ny An drzej Mać ko wiak oraz na czel nik
Wy dzia łu In we sty cji, Roz wo ju i Ochro -
ny Śro do wi ska w miej sco wym urzę -
dzie – Ani ta Da niel czyk zło ży li

wią zan ki kwia tów na po mni ku Po le -
głym iPo mor do wa nym zaWol ność iOj -
czy znę oraz za pa li li zni cze w miej scu
pa mię ci przyul. Po wstań ców Wlkp. 17. 

Ko by lin zo stał wy zwo lo ny 3 stycz -
nia 1919 ro ku. W 104. rocz ni cę te go
wy da rze nia Urząd Miej ski w Ko by li -
nie, Ko by liń skie To wa rzy stwo Kul tu -
ral ne, Gmin ny Ośro dek Kul tu ry oraz
Mu zeum Zie mi Ko by liń skiej zor ga ni -
zo wa ły uro czy sto ści upa mięt nia ją ce
tych, któ rzy wal czy li za na szą oj czy -
znę. Ob cho dy roz po czę ły się od prze -
mar szu miej sca mi pa mię ci, gdzie
za pa la no sym bo licz ne zni cze. Po tem
w sa li GOK -u moż na by ło obej rzeć
pro gram ar ty stycz ny, przy go to wa ny
przez uczniów Szko ły Pod sta wo wej

w Ku kli no wie. GOK we współ pra cy
z ko by liń skim mu zeum za pre zen to -
wał też ani ma cję pt. „Czy Ko by lin fak -
tycz nie od zy skał nie pod le głość 11
li sto pa da?”. Przy oka zji zor ga ni zo wa -
no tak że kon kurs wie dzy o od zy ska -
niu nie pod le gło ści przez Ko by lin.
Lau re ata mi zo sta li Mar ce li Ma ty siak
(Szko ła Pod sta wo wa w Ko by li nie), An -
tek Ko ła ta (SP w Ko by li nie), Mag da le -
na Tur bań ska (SP w Ku kli no wie),
Szy mon Ło pa czyk (SP w Za le siu Ma -
łym), Ju lia Bi niak (SP w Ko by li nie). 

W Roz dra że wie de le ga cja sa mo -
rzą du gmi ny zło ży ła wią zan kę kwia -
tów oraz za pa li ła sym bo licz ne zni cze
przy po mni ku Po wstań ców Wiel ko -
pol skich na roz dra żew skim cmen ta -
rzu. 104. rocz ni cę wy bu chu
zwy cię skie go po wsta nia uczczo no
tak że po przez wy wie sze nie na bu dyn -
ku urzę du czer wo nej fla gi z bia łym
or łem.

W Sul mie rzy cach rów nież od da -
no hołd bo ha te rom – uczest ni kom
na ro do we go zry wu, któ rzy wy zwo li li
Wiel ko pol skę spod pa no wa nia nie -
miec kie go i przy łą czy li ją do od ro dzo -

nej Rze czy po spo li tej. 27 grud nia o go -
dzi nie 12.00 na sul mie rzyc kim ryn ku
zło żo no wią zan ki kwia tów przy po -
mni ku Wdzięcz no ści.

Po wsta nie wiel ko pol skie wy bu -
chło w Po zna niu w cza sie wi zy ty po -
wra ca ją ce go do Pol ski Igna ce go Ja na
Pa de rew skie go. 27 grud nia 1918 r.
pa ra dę woj sko wą urzą dzi li Niem -
cy – zry wa no pol skie i ko ali cyj ne fla -
gi, na pa da no na pol skie in sty tu cje.
Do szło do za mie szek, w wy ni ku któ -
rych wy wią za ła się wal ka, pod ję ta na -

stęp nie przez od dzia ły kie ro wa ne
przez Pol ską Or ga ni za cję Woj sko wą
Za bo ru Pru skie go. Na Zie mi Kro to -
szyń skiej przy go to wa nia do po wsta nia
ru szy ły już we wrze śniu 1918 ro ku,
kie dy po wo ła no taj ny Ko mi tet Oby -
wa tel ski, któ ry two rzy ła gru pa pol -
skich dzia ła czy na ro do wych, z drem
Ste fa nem Bu dzyń skim na cze le. 17 li -
sto pa da 1918 od był się wiec pa trio -
tycz ny na kro to szyń skim ryn ku
z udzia łem Po la ków z mia sta i oko licz -
nych miej sco wo ści. 1 stycz nia 1919
do szło do wy zwo le nia Kro to szy na
spod oku pa cji nie miec kiej przez od -
dzia ły po wstań cze. W dniach 29-30
stycz nia 1919 do szło do ata ku nie -
miec kich wojsk pod Zdu na mi. 1 lu te -
go zgi nął kpr. Fran ci szek So wiń ski,
któ re go za strze lo no pod czas pa tro lu.
Był pierw szym po wstań cem, któ ry
po legł w po wie cie kro to szyń skim.
Przez ca ły lu ty trwa ły czę sto krwa we
wal ki po mię dzy po wstań ca mi a od -
dzia ła mi ar mii nie miec kiej. Usta ły 8
mar ca 1919, kie dy usta lo no tym cza -
so wą li nię gra nicz ną mię dzy Zdu na -
mi a Perzy ca mi 

(AN KA / FE NIX)

Z POWIATU

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego
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Tuż przed koń cem ro ku na pla cu za -
baw przy uli cy Po wstań ców Wiel ko -
pol skich w Sul mie rzy cach za mon to -
wa no no we ele men ty re kre acyj no -
-edu ka cyj ne. Miej sco we dzie ci ma ją
więc po wo dy do za do wo le nia.

No wo cze sne roz wią za nia zna ko mi cie
wkom po no wa ły się w wol ną prze strzeń
na pla cu za baw. Za da nie zre ali zo wa no
za kwo tę 70 ty się cy zło tych. Środ ki uda ło
się po zy skać dzię ki wie lo mie sięcz nym sta -
ra niom by łe go rad ne go, Mar ci na Pta ka.
Hoj nym dar czyń com oka za ła się fir ma

OX2, ofe ru ją ca roz wią za nia z za kre su ener -
ge ty ki od na wial nej w du żej ska li. No we ele -

men ty za ba wo we wy ko na ła oraz za mon to -
wa ła fir ma z Cho rzo wa. OPRAC. (AN KA)

Na bieżąco 7

Stra ża cy z Ko men dy Po wia to wej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro -
to szy nie, dzię ki wspar ciu La sów Pań -
stwo wych, wzbo ga ci li się o no wy
sprzęt ra tow ni czy. Da ry te kosz to wa -
ły po nad 10 ty się cy zło tych.

Jesz cze w grud niu wy po sa że nie po jaz -
dów po żar ni czych uzu peł ni ły no sze pod -
bie ra ko we, ze staw do tle no te ra pii
ma so wej, sprzęt sy gna li za cyj ny, ubra nia
ochron ne oraz po krow ce do sprzę tu me -
dycz ne go. Do dat ko wo, ko rzy sta jąc z do -
świad czeń ostat nich lat, do po sa żo no

mo bil ny na miot ra tow ni czy, wy ko rzy sty -
wa ny do dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych
oraz in nych za dań re ali zo wa nych przez
Pań stwo wą Straż Po żar ną.

Po zy ska nie sprzę tu o war to ści 10 615
zło tych by ło moż li we dzię ki wspar ciu
Nad le śnic twa Kro to szyn. Co ro ku La sy
Pań stwo we wspie ra ją służ by ra tun ko we,
prze ka zu jąc środ ki fi nan so we na za kup
sprzę tu, któ ry wpły wa na pod no sze nie ja -
ko ści dzia łań re ali zo wa nych na rzecz bez -
pie czeń stwa miesz kań ców po wia tu
kro to szyń skie go.

(AN KA)

 

PSP KROTOSZYN

Nowy sprzęt dla strażaków

Miesz ka niec Kro to szy na w ser wi sie
spo łecz no ścio wym opu bli ko wał zdję -
cia z ostrze że niem dla in nych, że nie -
zna ne oso by z sa mo cho du fo to gra fu -
ją po se sje. Spra wę zgło sił na po li cję,
któ ra ba da spra wę. Za le ca się za cho -
wa nie ostroż no ści i czuj no ści.

– 2 stycz nia w go dzi nach przed po łu -
dnio wych w oko li cy uli cy Go rzup ska i po -
bli skie go osie dla krą żył gra na to wy
sa mo chód mar ki Au di A3 na ple szew skich
re je stra cjach. Dwie oso by ro bi ły zdję cia do -
mów. To nie pierw szy ta ki in cy dent w oko -
li cy – ostrze ga miesz ka niec Kro to szy na. 

Spra wa zo sta ła zgło szo na na po li -
cję. – Po twier dzam, że otrzy ma li śmy ta kie
zgło sze nie, je śli cho dzi o ul. Go rzup ską.
Trwa ją czyn no ści zmie rza ją ce do usta le nia
toż sa mo ści osób po ru sza ją cych się wspo -
mnia nym po jaz dem – mó wi st. asp. Pau li -
na Po ta rzyc ka z Ko men dy Po wia to wej
Po li cji w Kro to szy nie.

Uczu la się miesz kań ców, by by li
czuj ni i za cho wa li ostroż ność w związ -
ku z po dej rza ny mi oso ba mi i sa mo cho -
da mi. O te go ty pu zda rze niach na le ży
in for mo wać na bie żą co funk cjo na riu szy
po li cji.

(FE NIX)

KROTOSZYN

Podejrzane osoby
fotografowały posesje

SULMIERZYCE

Nowe elementy na placu zabaw
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3 stycz nia w sie dzi bie Ban ku Go spo -
dar stwa Kra jo we go przed sta wi cie le
kro to szyń skie go urzę du pod pi sa li
umo wę do ty czą cą po zy ska nia pre fe -
ren cyj nej po życz ki Jes si ca 2 w ra -
mach Wiel ko pol skie go Re gio nal ne -
go Pro gra mu Ope ra cyj ne go na la -
ta 2014-2020 (WRPO 2014+). Dzię -
ki te mu gmi na zre ali zu je trzy za da -
nia in we sty cyj ne. 

Jed nym z nich bę dzie prze bu do wa
i roz bu do wa cią gu pie szo -ro we ro we go
wraz z za go spo da ro wa niem te re nów przy -
le głych, znaj du ją cych się przy głów nej ar -
te rii spa ce ro wej kro to szyń skie go
Bło nia – ul. Pro me na da.

Ko lej ne za da nie to prze bu do wa po łą -
czo na z ter mo mo der ni za cją oraz zmia na
do tych cza so we go spo so bu użyt ko wa nia
bu dyn ku ad mi ni stra cyj no -usłu go we go
przy ul. Ko bier skiej w Kro to szy nie

na Dzien ny Dom Se nio ra „Se nior+”. Ce -
lem tej in we sty cji jest zwięk sze nie ilo ści
miejsc w ra mach dzien nej opie ki oraz
przy sto so wa nie obiek tu do współ cze snych
wy mo gów w za kre sie obo wią zu ją cych
stan dar dów ener ge tycz nych.

W pla nach jest tak że bu do wa tęż ni so -
lan ko wej na te re nie kro to szyń skie go Bło -
nia. Koszt re ali za cji za dań w ra mach
pro jek tu wy nie sie oko ło 9,2 mln zł, z cze -
go ok. 7,5 mln zł sta no wić bę dą środ ki
z po życz ki. Wszyst kie przed się wzię cia ma -

ją być zre ali zo wa ne do koń ca wrze śnia. 
Jak in for mu ją wła dze Kro to szy na,

na sza gmi na, ja ko jed nost ka sa mo rzą do -
wa, jest w wo je wódz twie wiel ko pol skim
jed nym z naj więk szym be ne fi cjen tów
środ ków w ra mach fi nan so wa nia pre fe -
ren cyj ne go Jes si ca / Jes si ca 2 (w za kre sie
obej mu ją cym re wi ta li za cję ob sza rów pro -
ble mo wych). Po twier dze niem te go jest
ko lej na sta tu et ka z BGK, któ rą Kro to szyn
otrzy mał z ty tu łu kom plek so wej re wi ta li -
za cji Bło nia. (AN KA)

KROTOSZYN

Preferencyjna pożyczka na trzy inwestycje

Ta kie sta no wi sko wy ra ził rad ny Da -
riusz Ro zum pod czas gru dnio wej se -
sji Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go.
Roz ma wia no bo wiem o kon dy cji fi -
nan so wej na sze go szpi ta la.

Te mat po ja wił się w trak cie oma -
wia nia spra woz da nia sta ro sty z dzia łal -
no ści w okre sie mię dzy se syj nym.
Za war to w nim in for ma cje o sy tu acji fi -
nan so wej Sa mo dziel ne go Pu blicz ne go
Za kła du Opie ki Zdro wot nej w Kro to -
szy nie do li sto pa da 2022 ro -
ku. – Z przed sta wio nych da nych
za ostat nie dzie więć mie się cy wy cho dzi
ujem ny wy nik fi nan so wy w kwo -
cie 2,633 mln zł. Czy przez ostat nie
trzy mie sią ce 2022 ro ku wi dać ten den -
cję zwyż ko wą czy zniż ko wą? Czy
wszyst kie zo bo wią za nia są opła ca ne?
Co z kosz ta mi usług ob cych – 18 mln
zł świad czeń me dy ków ob cych
na umo wach cy wil no -praw nych,
w tym do da tek co vi do wy. Czy są in ne
staw ki dla tych, któ rzy przy jeż dża ją
z ze wnątrz? Pod sta wo we szpi tal ne za -
bez pie cze nie świad czeń opie ki zdro -
wot nej w for mie ry czał tu na pod sta wie
umo wy z NFZ -em jest na po zio -
mie 78,46%, przy czym sam ry czałt,
czy li ho spi ta li za cja na głów nych od dzia -
łach szpi ta la, to 52,44%. Róż ni ca wy -
no si 11 mln zł. Szpi tal nie bę dzie
mu siał te go zwra cać, ale ist nie je du że
ry zy ko utra ty ry czał tu w ko lej nych la -
tach. Co mo że się w ta kiej sy tu acji stać?-
do py ty wał rad ny Hen ryk Jan kow ski.

Sta ro sta kro to szyń ski od po wie -
dział, że na dwóch od dzia łach (chi rur -
gii, we wnętrz nym) trwa ją pra ce
mo der ni za cyj ne, do sto so wu ją ce sta rą
część szpi ta la do no we go skrzy dła. Z te -
go wy ni ka ta ki po ziom ry czał tu. Je śli

cho dzi o stra ty fi nan so we, to w 2022
ro ku mo gą prze kro czyć 4-5 mln
zł. – Pra gnę pań stwa uspo ko ić, że
amor ty za cja SPZOZ jest o wie le więk -
sza i nie gro zi po wia to wi za pła ce nie
za stra ty dzia łal no ści bie żą cej – po wie -
dział Sta ni sław Szczot ka. 

Be ata Maj, dy rek tor szpi ta la, po -
twier dzi ła, że ze wzglę du na trwa ją ce
re mon ty nie by ło moż li wo ści zre ali zo -
wa nia przy ję te go ry czał tu. – Każ de go
mie sią ca ro bi my wszyst ko, co w na szej
mo cy. Dzię ku ję z te go miej sca me dy -
kom za to, że wie le rze czy uda ło nam
się wy ko nać. Z mie sią ca na mie siąc jest
co raz le piej. Na dziś mam in for ma cje,
że w grud niu uda ło się zre ali zo wać plan
chi rur gii i or to pe dii. Każ dy dzień był
wy ko rzy sta ny in ten syw nie. Nie ste ty,
wszyst kie nad wy ko na nia tra fia ją
na spła tę dłu gów wo bec NFZ -u. Nie da -
je to gwa ran cji otrzy ma nia ry czał tu
na po zio mie przez nas ocze ki wa -
nym – wy ja śni ła sze fo wa SPZOZ.

Do dys ku sji włą czył się Da riusz Ro -
zum, pod kre śla jąc, że wszy scy rad ni po -
win ni być am ba sa do ra mi szpi ta la
i pro pa go wać po zy tyw ne aspek ty. Jak
stwier dził, obo wiąz kiem każ de go jest
dba nie o rzecz wspól ną i tak wraż li wą,
ja ką jest SPZOZ. – Chcę wie rzyć, że py -
ta nia pa na rad ne go wy ni ka ją tyl ko z do -
brej wo li i nie ma w nich ukry tych
pod tek stów. Że by za da wać py ta nia w tej
kwe stii, trze ba po sia dać za so by ele men -
tar nej wie dzy na te mat funk cjo no wa nia

tej pla ców ki. Jak wy glą dał po przed ni
rok i ja ki bę dzie ko lej ny – wszy scy so bie
zda je my spra wę. Mo gę tyl ko współ czuć
pa ni dy rek tor, bo ocze ki wa nia bę dą
wiel kie i trze ba bę dzie to wszyst ko po -
skła dać do ku py. Na le ży wziąć pod uwa -
gę re mon ty i wy strze la ją ce w ko smos
po zio my cen ener gii i in nych usług. Każ -
de ne ga tyw ne sło wo bę dzie psu ło pla ny
uzdro wie nia tej pla ców ki i nor mal ne go
funk cjo no wa nia. Chciał bym, że by każ -
dy chwa lił ten szpi tal, na wet je śli miał -
by ja kieś we wnętrz ne wąt pli wo ści.
Tyl ko w ten spo sób mo że my prze ko nać
spo łe czeń stwo, że ta pla ców ka jest wsta -
nie za pew nić ochro nę zdro wia dla
wszyst kich oby wa te li i ma wy so ki po -
ziom usług. Mo gę po twier dzić na swo -
im pry wat nym przy kła dzie – po mo cy
le ka rzy mo jej naj star szej cór ce, bę dą -
cej w siód mym mie sią cu cią ży. Chcę
za to po dzię ko wać. Cór ka po wie dzia -
ła, że opie ka szpi tal na jest na po zio mie
czte ro gwiazd ko we go ho te lu. Tak prze -
ko na my wszyst kich, któ rzy ma ją wąt -
pli wo ści – oświad czył rad ny Ro zum.

H. Jan kow ski za zna czył, że w je go
py ta niach nie by ło nic nie sto sow ne go
i wy ni ka ły one z tro ski o kro to szyń ski
szpi tal. Prze wod ni czą cy ra dy, Ju liusz
Pocz ta, spu en to wał dys ku sję twier dze -
niem, że na le ży odło żyć na bok wszyst -
ko, co by ło złe w prze szło ści, i zdjąć
łat kę ne ga tyw nych opi nii wo bec
SPZOZ.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Z SESJI

Chwalmy szpital, nawet jeśli mamy wątpliwości
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Za na mi 88. Ple bi scyt „Prze glą du
Spor to we go”. Mia no Naj lep sze go
Pol skie go Spor tow ca 2022 ro ku
przy pa dło Idze Świą tek. My mo że my
być dum ni z te go, że Łu kasz Kacz -
ma rek, je den z za wod ni ków Dru ży ny
Ro ku 2022, jest ro do wi tym kro to -
szy nia ni nem. 

Na sza eks por to wa te ni sist ka wy prze -
dzi ła żuż low ca Bar to sza Zmar z li ka oraz
pił ka rza Ro ber ta Le wan dow skie go.

Ty tuł Dru ży ny Ro ku 2022 przy zna no
mę skiej re pre zen ta cji Pol ski w siat ków ce,
któ ra wy wal czy ła wi ce mi strzo stwo świa ta.

Jed nym z za wod ni ków na szej ka dry jest po -
cho dzą cy z Kro to szy na Łu kasz Kacz ma rek.

Na gro dy su per czem pio nów ode bra li
Ce za ry Ku le sza i Se ba stian Świ der ski
za prze ciw sta wie nie się udzia ło wi Ro sji
w naj więk szych im pre zach spor to wych. 

Na gro dę za su per osią gnię cie 2022 ro -
ku otrzy ma li na to miast  Szy mon Mar ci -
niak, Pa weł So kol nic ki, To masz
List kie wicz i To masz Kwiat kow ski, a więc
sę dzio wie fi na łu pił kar skich mi strzostw
świa ta w Ka ta rze. Tre ne rem Ro ku zo stał
To masz Wik to row ski, szko le nio wiec Igi
Świą tek!

(AN KA)

PLEBISCYT

Łukasz Kaczmarek 
na Gali Mistrzów Sportu!









Rozmaitości14 WTOREK, 10 STYCZNIA 2023

Tuż przed świę ta mi Bo że go Na ro dze -
nia w Szko le Pod sta wo wej im. Ja na
Paw ła II w Be ni cach zor ga ni zo wa no
wspól ne ko lę do wa nie dla lo kal nej
spo łecz no ści i za pro szo nych go ści.
W iście świą tecz nej at mos fe rze
moż na by ło po dzi wiać ar ty stycz ne
zdol no ści miej sco wych przed szko la -
ków i uczniów.

Świą tecz ne spo tka nie przy go to wa no
z ini cja ty wy Ra dy Ro dzi ców, dzia ła ją cej
przy be nic kiej szko le. Ucznio wie
pod okiem na uczy cie lek, El wi ry Mier nic -
kiej oraz Re na ty Gut, przy go to wa li dla
wszyst kich ze bra nych mu zycz ną i te atral -
ną ucztę. Sa la gim na stycz na za mie ni ła się
w kli ma tycz ną, świą tecz ną osto ję. De ko ra -
cje do da ły uro ku i wpro wa dzi ły wszyst kich
ze bra nych w nie zwy kle ma gicz ny na strój.
Przy go to wa no też kier masz ozdób świą -
tecz nych. Każ dy więc mógł na być bo żo na -
ro dze nio we de ko ra cje. 

Ucznio wie za pre zen to wa li świą tecz ne
wy da rze nia w trzech od sło nach – wie cze -
rzy wi gi lij nej, od wie dzin ko lęd ni ków oraz
or sza ku trzech Kró li. Przed szko la ki z Be -
nic i z przed szko la w Wie low si za tań czy ły
dla ze bra nych po lkę i kra ko wia ka. Wy stę -
py by ły prze pla ta ne ko lę do wa niem w wy -
ko na niu uczniów. Do wspól ne go
śpie wa nia za chę ca no wszyst kich ze bra -
nych go ści. 

Świą tecz ne spo tka nie zin te gro wa ło lo -
kal ną spo łecz ność, uczest ni czy li w nim soł -
ty si wsi, z któ rych dzie ci uczęsz cza ją
do be nic kiej szko ły. Przy by li tak że pro -
boszcz miej sco wej pa ra fii, ks. Ja ro sław Fo -
ryś, oraz wi ce bur mistrz Ry szard Czusz ke.
Ro dzi ce z du mą ob ser wo wa li swo je dzie ci
na sce nie. (LT)

Pod ko niec ro ku Hu fiec Pra cy 15-2
w Kro to szy nie w ra mach ak cji „Ży cie
jest cu dem”, re ali zo wa nej i fi nan so -
wa nej przez Ko men dę Głów ną OHP,
prze ka zał pa kiet upo min ko wy mło -
dej mat ce – bę dą cej uczest nicz ką
jed nost ki – i jej dziec ku. 

Pro jekt ów po le ga na udzie la niu
wspar cia mło dym ro dzi com, któ rzy łą czą
obo wią zek na uki szkol nej i zdo by wa nia za -
wo du w OHP z opie ką wy cho waw czą
nad swo im dziec kiem. Zbi gniew Ku rza wa,
ko men dant kro to szyń skie go Huf ca Pra cy,

od wie dził Bran żo wą Szko łę I stop nia
w Odo la no wie, gdzie w obec no ści dy rek -
to ra Sła wo mi ra Ostrow skie go ob da ro wał
mło dą mat kę i jej sy na pacz ką, na któ rą
skła da ły się bo ny po da run ko we o łącz nej
war to ści 1000 zło tych, oraz kart ką z ży cze -
nia mi od Mał go rza ty Zwier can, ko men -
dant głów nej OHP. 

Mło da ma ma nie kry ła ra do ści
i wdzięcz no ści. – To dla mnie i mo je go
syn ka ogrom ne wspar cie. Bar dzo dzię -
ku ję za po moc – po wie dzia ła We ro ni ka
Lo renc.

(AN KA)

ŚWIĄTECZNY CZAS

Wspólne kolędowanie w Benicach
HUFIEC PRACY 15-2

Życie jest cudem

Już po raz ko lej ny Klub Ak tyw nych,
dzia ła ją cy w kro to szyń skim Huf cu
Pra cy 15-2, z wiel kim za an ga żo wa -
niem prze pro wa dził ak cję pod na -
zwą „Cha ry ta tyw ny pier nik”. Ce lem
tej za cnej ini cja ty wy jest po zy ska nie
środ ków dla osób bę dą cych w trud -
nej sy tu acji ży cio wej. 

W pierw szym eta pie przed się wzię cia
mło dzież wy pie kła pier ni ki, któ re po za pa -
ko wa niu w świą tecz ne pa czusz ki w czę ści
zo sta ły prze zna czo ne dla uczest nicz ki
Huf ca Pra cy w Ostrze szo wie, któ ra ule gła

wy pad ko wi ko mu ni ka cyj ne mu i wy ma ga
sta łej re ha bi li ta cji. Po zo sta łe pacz ki do star -
czo no do punk tu PCK w Kro to szy nie
w ra mach zbiór ki żyw no ści dla kom ba tan -
tów, dzia ła czy opo zy cyj nych i ucie ki nie rów
z Bia ło ru si. 

Swo im uśmie chem i za do wo le niem
mło dzież po twier dzi ła, że war to brać
udział w ak cjach cha ry ta tyw nych, al bo -
wiem da je jej to po czu cie czy nie nia cze goś
waż ne go dla czło wie ka w po trze bie, co
w dzi siej szych cza sach po win no być war -
to ścią nad rzęd ną.

OPRAC. (AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Charytatywny piernik
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W tym ro ku Fun da cja Kor ba re ali zu -
je pierw szą edy cję pro jek tu sku pia -
ją ce go się na mu zy ce po łu dnia Wiel -
ko pol ski. Z eki pą re ali za to rów za wi -
ta no do pię ciu miej sco wo ści w po -
wie cie kro to szyń skim – Lu to gnie wa,
No wej Wsi, Ko bier na, Bia dek i Ła -
giew nik. Uda ło się na grać spo ro ma -
te ria łu, któ ry moż na zo ba czyć i po -
słu chać na ka na le fun da cji w ser wi -
sie YouTu be.

Tym sa mym pro jekt Ka ta log Pie śni
Kro to szyń skich jest już na fi ni szu! Na gra -

nia au dio i vi deo uj rza ły świa tło dzien ne,
po wsta ła stro na pro jek tu oraz play li sta
z pie śnia mi na ser wi sie YouTu be. Po nad to
na stro nie in ter ne to wej Fun da cji Kor ba
w za kład ce po świę co nej Ka ta lo go wi Pie śni
Kro to szyń skich znaj du ją się ma te ria ły vi -
deo, zdję cia, bio gra my ze spo łów i map ki,
a la da chwi la bę dą tak że za pi sy nu to we pie -
śni oraz tek sty.

Przy po mnij my, że w lip cu Fun da cja
Kor ba roz po czę ła pra ce zwią za ne z wy da -
niem Ka ta lo gu Pie śni Kro to szyń skich. Jest
to pro jekt, któ ry ma na ce lu oca le nie od za -
po mnie nia gi ną cej tra dy cji ust nej. Dla te go

po sta no wio no stwo rzyć ar chi wum tra dy -
cyj nych pie śni z po wia tu kro to szyń skie go
w for mie stro ny in ter ne to wej – pie śni śpie -

wa nych so lo i ze spo ło wo, a ca pel la i z to wa -
rzy sze niem in stru men tów pod czas róż nych
świąt i zwy cza jów w ro ku ob rzę do wym. 

Kro to szyn po sia da wy jąt ko wą tra dy -
cję. Re per tu ar wiej ski wy stę pu je bo wiem
w mie ście w nie zmie nio nej for mie. Jed -
ność re per tu aru folk lo ry stycz ne go wsi
i mia sta wy ma ga szcze gól nej uwa gi. Pie -
śni kro to szyń skie ba da ne by ły przez wie -
lu et no mu zy ko lo gów już
od lat 40. XX wie ku. Pro jekt współ fi -
nan so wa ny jest ze środ ków sa mo rzą du
wo je wódz twa wiel ko pol skie go.

(AN KA)

Fir ma Stol rus Me ble oraz Astra Kro to szyn or ga ni zu ją Tur niej
Firm „Gra my dla Ukra iny”. Im pre za od bę dzie się 14 stycz nia.

Wpi so we wy no si 300 zło tych. W za wo dach mo gą wziąć
udział dru ży ny re pre zen tu ją ce fir my. Co waż ne, ca ły do chód z te -

go wy da rze nia prze zna czo ny zo sta nie na cel cha ry ta tyw ny.
– Chce my, by ta ki tur niej od by wał się co ro ku. W pierw szej edy -
cji po sta no wi li śmy wes przeć ro dzi ny ukra iń skie, któ ry przy by ły
tu taj z kra ju ogar nię te go woj ną. Ca ły do chód prze zna czy my wła -
śnie na ten cel – za po wia da Ma riusz Ra taj czak, pre zes kro to szyń -
skiej Astry.

Za chę ca my do udzia łu w tym wy da rze niu. Spor to wych emo -
cji z pew no ścią nie za brak nie. (AN KA)

FOLKLOR

Projekt na finiszu!

POD NASZYM PATRONATEM

Zagrają dla Ukrainy!

 
 

 
 

Więcej informacji na:
youtube.com/@fundacjakorba
facebook.com/fundacjakorba

instagram.com/fundacja_korba
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Kil ka dni przed świę ta mi Bo że go Na -
ro dze nia w sa li Do mu Rol ni ka w Bo -
ża ci nie miej sco wy LZS Bły ska wi ca
zor ga ni zo wał tra dy cyj ny Gwiazd ko -
wy Tur niej Te ni sa Sto ło we go. Ry wa li -
za cja to czy ła się w czte rech ka te go -
riach – se nio rek, mło dzi czek. se nio -
rów i mło dzi ków.

Za wo dy ofi cjal nie otwo rzył bur mistrz
Kro to szy na Fran ci szek Mar sza łek. Po tem
przy szedł czas na spor to we zma ga nia
w du chu fa ir play. 

W ka te go rii se nio rek zwy cię ży ła Ka ro -
li na Pa ter czyk (Brzo za), a dru gie miej sce
za ję ła Mar ta Ber nat (Bo ża cin). Wśród mło -
dzi czek naj lep sza oka za ła się Zu zan na Ber -
nat (Bo ża cin), wy prze dza jąc Wik to rię
Gar ba rek (Be ni ce) i Na ta lię Ko wal czyk
(Bo ża cin).

W gro nie se nio rów trium fo wał To -
masz Kon ra dy (Bo ża cin), a za nim upla so -
wa li się Grze gorz Woj cie chow ski
(Przy go dzi ce), Krzysz tof Szym let (Bo ża -
cin) i Woj ciech Kup czyk (Ostrów Wlkp.).
Naj lep szy po śród mło dzi ków był Fi lip Ber -
nat (Bo ża cin), a ko lej ne lo ka ty za ję li Piotr
Ko wal czyk (Bo ża cin), Mi łosz Woź niak
(Bo ża cin) oraz Alan Pa ter czyk (Brzo za). 

Dla czo ło wych trój ek ufun do wa no
oko licz no ścio we pu cha ry, a dla wszyst kich
za wod ni ków i za wod ni czek na gro dy rze -

czo we. Wrę cza ła je soł tys wsi, Li lian na Se -
ku la,  któ ra ufun do wa ła słod ko ści dla
uczest ni ków tur nie ju.

Fun da to ra mi pu cha rów i na gród rze -
czo wych by li bur mistrz Kro to szy na,

Urząd Miej ski i Sta ro stwo Po wia to we
w Kro to szy nie, LO TOS Koź min Wlkp.,
MAH LE, PH Wa cho wiak z Bo ża ci na,
PRO 21 – Optyk Kro to szyn, KRUS Kro to -
szyn i oso by pry wat ne. (AN KA)

TENIS STOŁOWY

Świąteczna rywalizacja w Bożacinie

Bar dzo do brze spi sa li się re pre zen -
tan ci kro to szyń skie go klu bu Hal la -
-San, któ rzy krót ko przed świę ta mi
Bo że go Na ro dze nia ry wa li zo wa li
w Le gio no wie w mi ko łaj ko wych za -
wo dach Lu pus Ma zo via Open Cup
Ta ekwon -Do ITF. Na si spor tow cy
aż 13 ra zy sta wa li na po dium.

W tur nie ju uczest ni czy ło aż 300 za -
wod ni ków i za wod ni czek z ca łej Pol ski.
Kro to szyń ski klub Hal la -San de sy gno wał
do Le gio no wa pię ciu mło dych spor tow ców

i każ dy z nich przy naj mniej raz sta nął
na po dium. Wszy scy wal czy li bar dzo am -
bit nie i god ni re pre zen to wa li Kro to szyn.

Czte ry me da le z za wo dów przy wiózł
Mi chał Bi gos, któ ry za każ dym ra zy sta wał
na dru gim stop niu po dium. Bo rys Wą cha -
ła zdo był z ko lei je den zło ty krą żek i dwa
srebr ne. Mar cel Ple wa raz był dru gi,
a do te go do rzu cił dwa brą zo we me da le.
Sre bro i brąz to do ro bek Fi li pa Śron ka,
a Krzysz tof Ro ba kow ski raz sta nął na trze -
cim stop niu po dium.

(AN KA)

TAEKWON-DO

Zdobyli w Legionowie aż 13 medali!


