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DZIŚ W NU ME RZE 
� POD NASZYM PATRONATEM

PSZCZÓŁKA 
świętowała roczek!

Czytaj na str. 2

� UROCZYSTOŚĆ

Krotoszyńskie Dęby
wręczone

Czytaj na str. 6

� Z SESJI

Niepokojąca 
sytuacja samorządów

Czytaj na str. 7

� EDUKACJA

Platynowy HIT dla ZSTiO

Czytaj na str. 8

� POD NASZYM PATRONATEM

Ruszyła Metamorfoza 

z Natur House

Czytaj na str. 13

� SPORT

Przed inauguracją

piłkarskiej wiosny

Czytaj na str. 14
Czytaj str. 5

TEMAT TYGODNIA 

Szpital nie ma sobie 
nic do zarzucenia



W mi nio ną so bo tę Mar ket Bu dow la -
ny Pszczół ka Kro to szyn w Cen trum
Bu dow la nym Ba na szak świę to wał
pierw szą rocz ni cę swo je go ist nie nia.
Pra cow ni cy od śpie wa li tra dy cyj ne
„sto lat”. Nie za bra kło uro dzi no we go
tor tu. Te go dnia od wie dza ją cych
mar ket klien tów wi ta ła zna na już
wszyst kim Pszczół ka, wrę cza jąc im
słod kie upo min ki.

8 mar ca 2019 ro ku Cen trum Bu -
dow la ne BA NA SZAK we szło do gro na
mar ke tów bu dow la nych naj szyb ciej roz -
wi ja ją cej się sie ci, po sze rza jąc znacz nie
swo ją ofer tę pro duk to wą. W PSZCZÓŁ -
CE moż na za ku pić, oprócz sze ro kie go
wy bo ru ma te ria łów bu dow la nych i wy -
koń cze nio wych, tak że ar ty ku ły go spo dar -
stwa do mo we go i de ko ra cje. W mar ke cie
za ku py zro bi ca ła ro dzi na, maj ster ko wi -
cze, jak i wy ko naw cy. W asor ty men cie
klien ci znaj dą roz ma ite pro duk ty – od za -
ba wek i de ko ra cji po far by i na rzę dzia. Ta
róż no rod ność to je den z wie lu wa lo rów
PSZCZÓŁ KI.

Cen trum Bu dow la ne BA NA SZAK
jest fir mą ro dzin ną od po cząt ku lat dzie -
więć dzie sią tych ubie głe go wie ku. Przez
ostat nich 20 lat suk ce syw nie roz wi ja swo -
je za ple cze, by spro stać ocze ki wa niom

klien tów. Obec nie ofe ru je za rów no pro -
duk ty, jak i usłu gi bu dow la ne – od ma te -
ria łów na fun da men ty po ma te ria ły
na dach, od aran ża cji ła zie nek po drzwi
i pa ne le. Swój roz wój za wdzię cza przede
wszyst kim uczci wym za sa dom współ pra -
cy z klien ta mi. Przy bu do wie czy choć by
zwy kłym re mon cie do mu klient ma moż -
li wość za sto so wa nia du że go wa chla rza
roz wią zań. 

Że by do ko nać traf ne go wy bo ru, pra -
cow ni cy PSZCZÓŁ KI sta wia ją na otwar -
tą i szcze rą roz mo wę z klien tem, aby do -
kład nie prze ana li zo wać wszyst kie plu sy

i mi nu sy, a co za tym idzie – do ra dzić jak
naj le piej.

– Cie szy my się, że roz sze rzo na ofer -
ta PSZCZÓŁ KI, szcze gól nie je śli cho dzi
o de ko ra cje oraz ma te ria ły wy koń cze nio -
we, przy pa dła do gu stu na szym klien -
tom. Ma my na dzie ję na dal szy roz wój
i po sze rza nie na szych ofert. To dzi siej sze
świę to jest świę tem na szych klien tów,
któ rzy do ce ni li nasz roz wój i przy łą cze nie
się do naj szyb ciej roz wi ja ją cej się sie ci
mar ke tów bu dow la nych w Pol sce – sko -
men to wał Ka rol Ba na szak z Cen trum Bu -
dow la ne go Ba na szak. (NO VUS)
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POD NASZYM PATRONATEM

PSZCZÓŁKA świętowała roczek!
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ZDUNY

Pomoc w przyłączeniu
instalacji gazowej

W lu tym PGNiG Ob rót De ta licz ny Sp.
z o. o. oraz sa mo rząd Zdun pod pi sa -
li po ro zu mie nie o współ pra cy
na rzecz po pra wy ja ko ści po wie trza
at mos fe rycz ne go w gmi nie. Ma to
na ce lu uła twie nie miesz kań com
wy mia ny tra dy cyj nych pa le nisk, opa -
la nych pa li wem sta łym, na no wo cze -
sne i eko lo gicz ne sys te my ogrze wa -
nia, za si la ne ga zem ziem nym. 

Po ro zu mie nie zo sta ło pod pi sa ne
przez bur mi strza To ma sza Chu de go oraz
re pre zen tu ją ce go spół kę PGNiG Ob rót
De ta licz ny To ma sza Kraw ca – dy rek to ra
Po znań skie go Ob sza ru Sprze da ży.

W ra mach po ro zu mie nia PGNiG
Ob rót De ta licz ny uru cho mił w Urzę dzie
Miej skim w Zdu nach punkt in for ma cyj -
ny, w któ rym moż na uzy skać kom plek so -
wą po moc w spra wie wy mia ny sta re go
sys te mu za si la nia i in sta la cji grzew czej
na no wy sys tem, za si la ny ga zem, jak rów -
nież me ry to rycz ną po moc w uzy ska niu
do stę pu do sie ci ga zo wej dla obiek tów no -
wo bu do wa nych. Po nad to pra cow nik
PGNiG wes prze miesz kań ców przy wy -
peł nia niu wnio sków o okre śle nie wa run -
ków przy łą cze nia do sie ci ga zo wej. Punkt
in for ma cyj ny jest czyn ny w każ dy pierw -
szy po nie dzia łek mie sią ca, w go dzi -
nach 10.00-12.00. OPRAC. (NO VUS)
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KROTOSZYN

Nowa szefowa KOK-u!
Jo an na Ja roc ka – rad na i soł tys No -
we go Fol war ku, wcze śniej pre zes
Cen trum Kro to szyń skich Ini cja tyw,
zo sta ła w kon kur sie wy bra na na dy -
rek to ra Kro to szyń skie go Ośrod ka
Kul tu ry. Jej kontr kan dy da ta mi by li
Ma riusz Ossow ski, Mał go rza ta Go -
do row ska i Be ata Ulbrych.

– Kan dy dat speł nił wszyst kie wy ma -
ga nia for mal ne, po sia da kwa li fi ka cje
i wie dzę nie zbęd ną do pra cy na sta no wi -
sku dy rek to ra Kro to szyń skie go Ośrod ka
Kul tu ry w Kro to szy nie. Osią gnął do bre
wy ni ki w po stę po wa niu re kru ta cyj nym,
wy ka zu jąc się wie dzą z za kre su funk cjo -
no wa nia i kie ro wa nia sa mo rzą do wą in -
sty tu cją kul tu ry, jak rów nież z za kre su
obo wią zu ją cych prze pi sów i umie jęt no -
ści ich sto so wa nia. Kan dy dat speł nia
ocze ki wa nia pra co daw cy – czy ta my
w ko mu ni ka cie wy da nym przez bur mi -
strza Kro to szy na. 

W roz mo wie z na mi Jo an na Ja roc ka
pod kre śli ła, że waż ne dla niej bę dzie
na no wym sta no wi sku otwar cie ośrod ka
kul tu ry na wszyst kie gru py wie ko -
we. – Na pew no nie mam pro ste go za da -
nia, star tu jąc od pra wie po ło wy ro ku. Je śli
cho dzi o kon cer ty Więc Wiec!, chcia ła -
bym pod trzy mać te im pre zy. W tym ro -

ku wszyst ko za le ży od te go, czy uda nam
się za kon trak to wać kon cer ty na sier pień.
Że by za kon trak to wać kon kret ne im pre -
zy, trze ba na nie mieć tro szecz kę cza su.
Na dzień dzi siej szy na pew no bę dzie zor -
ga ni zo wa ny Bu sker Bus. Chcia ła bym
wpro wa dzić do dat ko we warsz ta ty dla
dzie ci i mło dzie ży i tu po ja wi ła się ofer ta
ze Stu dia Pio sen ki Me tro, któ re szu ka in -
struk to rów i miej sca w lo kal nych, mniej -
szych ośrod kach kul tu ry na za ję cia wo kal -
ne. W nie da le kiej przy szło ści chcia ła bym
tak że wy ko rzy stać głów ny hol ośrod ka
kul tu ry dla se nio rów – po wie dzia ła Jo an -
na Ja roc ka, no wa dy rek tor Kro to szyń skie -
go Ośrod ka Kul tu ry.

(NO VUS)
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27 lu te go w Ko men dzie Po wia to wej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro to -
szy nie od by ła się uro czy stość
w związ ku z przej ściem na eme ry tu rę
bry ga die ra Ja nu sza Ka la ka, na czel ni -
ka wy dzia łu ds. ope ra cyj nych i kon tro -
l no -roz po znaw czych w KP PSP. 

W spo tka niu uczest ni czy li czyn ni
i eme ry to wa ni funk cjo na riu sze oraz pra -
cow ni cy ko men dy, z któ ry mi bry ga dier
Ja nusz Ka lak miał oka zję współ pra co wać. 

J. Ka lak służ bę w Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej roz po czął 1 wrze śnia 1991 ro ku
w Szko le Aspi ran tów PSP w Po zna niu.

Od 1993 ro ku nie prze rwa nie zwią za ny
był z kro to szyń ską ko men dą, pia stu jąc ko -
lej no sta no wi ska: spe cja li sta ra tow nik, do -
wód ca sek cji, za stęp ca do wód cy JRG, na -
czel nik wy dzia łu ope ra cyj no -szko le nio -
we go oraz na czel nik wy dzia łu ds. ope ra -
cyj nych i kon tro l no -roz po znaw czych.
Przez la ta pod no sił swo je kwa li fi ka cje za -
wo do we – w Szko le Głów nej Służ by Po -
żar ni czej w War sza wie, na Uni wer sy te cie
Szcze ciń skim i Uni wer sy te cie Eko no -
micz nym w Po zna niu.

Bryg. J. Ka lak za za an ga żo wa nie
i osią gnię cia za wo do we zo stał od zna czo -
ny: dwu krot nie Brą zo wą Od zna ką „Za -

słu żo ny dla ochro ny prze ciw po ża ro wej”,
Zło tym Me da lem za Za słu gi dla Po żar nic -
twa, Dy plo mem Ko men dan ta Głów ne go
PSP, Dy plo mem Ko men dan ta Głów ne go
PSP z oka zji XX -le cia PSP.

Z dniem 1 mar ca sta no wi sko na czel -
ni ka wy dzia łu ds. ope ra cyj nych i kon tro l -
no -roz po znaw czych ob jął kpt. Mi chał
Mor ta. Prze ka za nie i prze ję cie obo wiąz -
ków służ bo wych na czel ni ka wy dzia łu
przy jął st. bryg Ja cek Stru żyń ski – ko -
men dant po wia to wy PSP w Kro to szy -
nie – w obec no ści ka dry kie row ni czej ko -
men dy.

(NO VUS)
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Po wia to wy Urząd Pra cy w Kro to szy -
nie po raz ko lej ny ob jął wspar ciem
szkol nych – i nie tyl ko – do rad ców
za wo do wych. W lu tym zor ga ni zo wa -
no bez płat ne spo tka nie warsz ta to -
we dla osób zaj mu ją cych się do radz -
twem za wo do wym w pla ców kach
oświa to wych na sze go po wia tu.

Mul ti me dial ne szko le nie pt. „Ma pa
Ka rier – dar mo we, in te rak tyw ne na rzę -
dzie wspie ra ją ce do radz two za wo do we
w szko le” prze pro wa dzi li fa chow cy z dzie -
dzi ny po rad nic twa z Fun da cji Ka ta lyst
Edu ca tion w War sza wie, któ rzy przy by li
do Kro to szy na na za pro sze nie Po wia to we -
go Urzę du Pra cy. Warsz ta ty od by ły się 21
lu te go w sa li kon fe ren cyj nej Po wia to we go
Cen trum Po mo cy Ro dzi nie. 

Ma pa Ka rier to na rzę dzie po sze rza ją -
ce ho ry zon ty, stwo rzo ne przez Fun da cję
Ka ta lyst Edu ca tion po to, aby wspie rać
mło dych lu dzi w my śle niu o swo jej ka rie -
rze. To nie tyl ko stro na in ter ne to wa, ale
tak że róż no rod ne dzia ła nia wspie ra ją ce
roz wój. Mi sją fun da cji, opar tą na fi lo zo fii
otwar tych za so bów edu ka cyj nych, jest bo -
wiem wy rów ny wa nie szans wszyst kich
uczniów w Pol sce po przez two rze nie cy -
fro wych na rzę dzi edu ka cyj nych i do star -
cza nie usług wspie ra ją cych opty mal ne ich
wy ko rzy sta nie.

Szko le nie z wy ko rzy sta nia Ma py Ka -
rier w co dzien nej pra cy cie szy ło się du -
żym za in te re so wa niem – wzię ło w nim
udział 27 osób zaj mu ją cych się do radz -
twem za wo do wym w pla ców kach oświa -
to wych na te re nie na sze go po wia tu.
Uczest ni cy do wie dzie li się, czym jest Ma -
pa Ka rier oraz otwar te za so by edu ka cyj -
ne; po zna li naj waż niej sze funk cjo nal no -
ści Ma py Ka rier i do wie dzie li się, jak
z nich ko rzy stać na za ję ciach do rad czych,
lek cjach przed mio to wych czy go dzi nie
wy cho waw czej; prze ćwi czy li wy ko rzy sta -
nie gier i po my słów na lek cje, opu bli ko wa -
nych na Ma pie Ka rier.

W trak cie kil ku go dzin nych za jęć do -
rad cy mie li moż li wość bez po śred nich
kon sul ta cji z twór ca mi na rzę dzia. Szko le -
nie zo sta ło wy so ko oce nio ne przez uczest -
ni ków, któ rzy pod kre śla li, że otrzy ma li
cie ka we, kon kret ne, rze tel ne in for ma cje.
Warsz ta ty, cen ne pod wzglę dem za war to -
ści me ry to rycz nej, by ły też do brą za ba wą
dy dak tycz ną oraz oka zją do cie ka wych
roz mów i wy mia ny do świad czeń. 

Or ga ni za cja i sam po mysł to ini cja ty -
wa Ka ta rzy ny No wac kiej – do rad cy za wo -
do we go z wie lo let nim do świad cze niem
w pra cy w Po wia to wym Urzę dzie Pra cy
i nie tyl ko.

Wię cej znaj dzie cie na stro nie
https://ma pa ka rier. org/. OPRAC. (AN KA)

POWIATOWY URZĄD PRACY

Narzędzie wspierające
doradztwo zawodowe

STRAŻ POŻARNA

Naczelnik odchodzi na zasłużoną emeryturę
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Przed kil ko ma dnia mi o Kro to szy nie
znów by ło gło śno w ca łej Pol sce, a to
za spra wą na gra nia pa cjent ki na sze go
szpi ta la po wia to we go, u któ rej po dej -
rze wa no za ka że nie ko ro na wi ru sem.
Ko bie ta do sad nie skry ty ko wa ła pro ce -
du ry przy ję te przez Mi ni ster stwo Zdro -
wia. Jak stwier dzi ła, mu sia ła cze -
kać 88 go dzin na wy nik, któ ry na szczę -
ście wy klu czył ko ro na wi rus. Jed no cze -
śnie bro ni ła szpi ta la i kro to szyń skich le -
ka rzy, pod kre śla jąc ich za an ga żo wa nie
w za pew nie niu jej nie zbęd nej po mo cy.
Mi ni ster stwo Zdro wia za rzu ci ło szpi ta -
lo wi w Kro to szy nie zła ma nie pro ce dur,
a na nie daw nej kon fe ren cji pra so wej
dy rek tor SP ZOZ i sta ro sta oznaj mi li, iż
wszyst kie pro ce du ry by ły prze strze ga -
ne i nie ma ją so bie nic do za rzu ce nia.

26-let nia An na Mo raw ska do szpi ta la
w Kro to szy nie tra fi ła 25 lu te go z wy so ką
go rącz ką, pro ble ma mi z od dy cha niem
i kasz lem. Wcze śniej prze by wa ła we Wło -
szech oraz na te re nie USA. Osta tecz nie
wy ni ki ba dań wy ka za ły, że 26-lat ka nie jest
za ka żo na ko ro na wi ru sem. Bę dąc w izo lat -
ce, pa cjent ka na gra ła film, w któ rym opo -
wie dzia ła o tym, jak zo sta ła przy ję ta
do szpi ta la, a tak że o ab sur dal nych – jej
zda niem – pro ce du rach i prze wle kło ści
dzia łań dia gno stycz nych, za le ca nych przez
Mi ni ster stwo Zdro wia.

– Nie mam ab so lut nie nic do za rzu -
ce nia szpi ta lo wi w Kro to szy nie. Le ka rze,
pie lę gniar ki, sa ne pid w Kro to szy nie są tak
sa mo jak ja zbul wer so wa ni sy tu acją. Le -
karz in ter ni sta skie ro wał mnie na izbę
przy jęć szpi ta la w Kro to szy nie. Dziś już
wiem, że nie po win nam się tu taj zna leźć,
lecz zo stać skie ro wa na do szpi ta la za kaź -
ne go. W tam tym mo men cie utrzy ma nie
przy tom no ści wy da wa ło się dla mnie nad -
ludz kim wy sił kiem. W ta kim sta nie prze -
le ża łam dwie go dzi ny. Co ro bił wte dy
szpi tal? Sto so wał się do na rzu co nych pro -
ce dur, za co ab so lut nie nie wi nię tej pla -
ców ki. Gdy ja pró bo wa łam zła pać od -
dech, dok tor ob dzwo nił kil ka na ście szpi -
ta li za kaź nych – opo wia da ła 26-lat ka. 

Kie dy le ka rze zo rien to wa li się, w ja kim
ko bie ta jest sta nie, od ra zu prze nie śli ją
do izo lat ki, dla bez pie czeń stwa in nych pa -
cjen tów. Pa ni An na twier dzi, że ża den szpi -
tal za kaź ny nie chciał jej przy jąć. Wy ko na no
jej test na obec ność wi ru sa gry py – wy nik
wy szedł ujem ny. A za tem mia ła zo stać prze -
wie zio na do szpi ta la za kaź ne go.

– Wy nik na gry pę był ujem ny. Ko lej ny
te le fon – re la cjo no wa ła kro to szy nian -
ka. – Czy te raz ja kiś szpi tal mnie przyj mie?
Nie. Pro blem w tym, że mi mo jed no znacz -
nych ob ja wów ko ro na wi ru sa i fak tu prze -
by wa nia w pół noc nych Wło szech trzy ty go -
dnie wcze śniej ża den ze szpi ta li za kaź nych

nie chciał mnie przy jąć! Dla cze go? Je dy ny
ar gu ment, któ ry usły sza łam, to ta ki, że
okres wy lę ga nia wi ru sa wy no si 14 dni.
Wró ci łam z Włoch 21 dni te mu. Nie waż ny
był mój stan, ob ja wy jed no znacz nie wska -
zu ją ce na ko ro na wi ru sa, to, że każ dy or ga -
nizm jest in ny, ani to, że pa rę dni wcze śniej
wró ci łam z ko lej nej po dró ży za gra nicz nej.
Waż ne by ły „wi deł ki” 14 dni. Ko lej ne te le -
fo ny, mi ja czas, a ja na dal na ko zet ce bez mi -
li gra ma le ków.

Za pa dła de cy zja, by wy ma zy po brać
w szpi ta lu w Kro to szy nie i prze słać je
do War sza wy, gdzie prze pro wa dzo no by
te sty na obec ność ko ro na wi ru sa. Ko lej nym
pro ble mem oka zał się czas pra cy la bo ra to -
rium Pań stwo we go Za kła du Hi gie ny
w War sza wie. – Prób ki przyj mo wa no
do godz. 15.00. Ko ro na wi rus od 15.00 ma
wol ne... – iro ni zo wa ła pa ni An na, przy -
zna jąc, że le ka rze w Kro to szy nie mie li rę ce
zwią za ne pro ce du ra mi. Przy zna ła tak że,
że do po bie ra nia wy ma zów zo stał prze -
szko lo ny wy łącz nie per so nel szpi ta li za kaź -
nych, a zro bić to mu sia ły pie lę gniar ki
z Kro to szy na, choć nie po win ny zna leźć się
w ta kiej sy tu acji. 

Ko lej na spra wa to czas ocze ki wa nia
na wy ni ki ba dań. Zo sta ły one prze sła ne fak -
sem do szpi ta la w Kro to szy nie do pie ro wie -
czo rem 28 lu te go. Na szczę ście by ły ne ga -
tyw ne. – Le karz od śro dy pa rę na ście ra zy
dzien nie dzwo nił do la bo ra to rium w War -
sza wie. Ko ro na wi rus nas nie wy koń czy.
Wy koń czą nas 82 go dzi ny (ty le cza su upły -
nę ło do chwi li na gry wa nia wy po wie -
dzi – przyp. red.) cze ka nia nawy nik. Tak re -
we la cyj nie je ste śmy przy go to wa ni – mó wi -
ła zde ner wo wa na ko bie ta.

Film szyb ko zo stał roz po wszech nio ny
w ca łej Pol sce mi lio na mi wy świe tleń, więc
na kon fe ren cji pra so wej Mi ni ster stwo Zdro -
wia i Pań stwo wy Za kład Hi gie ny w War sza -
wie po sta no wi ły od nieść się do za rzu tów
kie ro wa nych pod ich ad re sem. – Sy tu acja
jest dla wszyst kich no wa i stre su ją ca. Per so -
nel szpi ta la po wi nien wy ka zać się spo ko -

jem. Tym cza sem mie li śmy cha os i nie po -
kój, któ rych ofia rą pa dła pa cjent ka. Do te go
ni gdy nie po win no dojść. Wy star czy ło prze -
strze gać pro ce dur wska za nych przez Głów -
ne go In spek to ra Sa ni tar ne go. NFZ po wo łał
już spe cjal ny ze spół mo ni to ru ją cy pra wi dło -
wość dzia łań pla có wek opie ki zdro wot nej
przy po dej rze niu za ra że nia ko ro na wi ru -
sem. Pod kre ślę, że pa cjent ka po win na być
le czo na, po wi nien być jej za pew nio ny kom -
fort i bez pie czeń stwo. Z na szych usta leń
wy ni ka, że nie by ło ry zy ka, iż jest za ra żo na
ko ro na wi ru sem, więc po wi nien się nią za -
opie ko wać per so nel szpi ta la w Kro to szy nie,
tak jak każ dym cho rym z in fek cją – oświad -
czył Łu kasz Szu mow ski, mi ni ster zdro wia. 

Szef re sor tu od niósł się tak że do stwier -
dze nia pa cjent ki, że na wy ni ki ba dań cze ka -
ła 88 go dzin. – Pań stwo wy Za kład Hi gie ny
przyj mu je prób ki ca łą do bę, choć ba da nia są
uru cha mia ne, jak skoń czy się po przed -
nie. I pa mię taj my, że w me dy cy nie i dia gno -
sty ce przy pa dek przy pad ko wi nie rów ny.
Cza sem trze ba po wtó rzyć ba da nie, cza sem
trze ba po brać wię cej pró bek. Naj waż niej szy
nie jest czas, ale pra wi dło wa dia gno sty -
ka – tłu ma czył Ł. Szu mow ski. 

Do spra wy od niósł się tak że rzecz nik
pra so wy Mi ni ster stwa Zdro wia, gło sząc, iż
za ca łą sy tu ację i cha os z nią zwią za ny od -
po wia da kro to szyń ski szpi tal. – Za wie dli
lu dzie w szpi ta lu. Nie ste ty, za pa no wał
cha os i ten cha os oraz nie po kój per so ne lu
prze ło ży ły się na nie po kój pa cjent ki. Do te -
go ni gdy nie po win no dojść. Za żą da li śmy
wy ja śnień od kie row nic twa szpi ta la
w Kro to szy nie. Kon tak to wa li śmy się już
z wo je wódz kim kon sul tan tem w za kre sie
cho rób za kaź nych, ze sta cją sa ni tar no -epi -
de mio lo gicz ną i prze kaz z tam tej stro ny
jest ja sny – pa cjent ka nie po win na być
kwa li fi ko wa na ja ko oso ba po dej rza na o za -
ra że nie ko ro na wi ru sem. Nie by ło ku te mu
żad nych prze sła nek. To, co zro bił szpi tal,
wska zu je ja sno, jak waż ne jest, by le ka rze
i kie row nic two pla có wek me dycz nych
czy ta li pro ce du ry, któ re prze ka zał GIS.

Tu taj mie li śmy cha os, nie po kój i ucier piał
pa cjent – po wie dział rzecz nik MZ.

W związ ku z sy tu acją 3 mar ca zwo ła no
kon fe ren cję pra so wą, w któ rej udział wzię li
sta ro sta Sta ni sław Szczot ka, wi ce sta ro sta Pa -
weł Ra do jew ski, Krzysz tof Ku row ski – dy -
rek tor SP ZOZ w Kro to szy nie, Sła wo mir Pa -
łasz – rzecz nik pra so wy SP ZOZ, An drzej
Rol le – dy rek tor Po wia to wej Sta cji Sa ni tar -
no -Epi de mio lo gicz nej w Kro to szy nie. Sta -
ro sta wy dał oświad cze nie, w któ rym uznał,
że szpi tal speł nił wszel kie pro ce du ry wy da -
ne przez GIS 21 lu te go w kwe stii po stę po -
wa nia w przy pad ku za ka że nia ko ro na wi ru -
sem. Uznał za krzyw dzą ce opi nie na te mat
szpi ta la i je go per so ne lu. 

– Wna wią za niu doogól no pol skiej dys -
ku sji, w któ rej po ru sza no kwe stię opie ki
i po stę po wa nia wo bec pa cjent ki Szpi ta la Po -
wia to we go w Kro to szy nie, pra gnę przed sta -
wić kil ka fak tów i swo je sta no wi sko w tej
spra wie. W dniu 25 lu te go na Izbę Przy jęć
szpi ta la w Kro to szy nie tra fi ła pa cjent ka
skie ro wa na tu przez swo je go le ka rza ro dzin -
ne go. Pa cjent kę przy ję to z ob ja wa mi gry po -
po dob ny mi (ka szel, pod wyż szo na tem pe ra -
tu ra, dusz ność). W trak cie wy wia du prze -
pro wa dzo ne go przez per so nel oka za ło się,
że oso ba ta prze by wa ła w ostat nim cza sie
we Wło szech oraz w Sta nach Zjed no czo -
nych. Ma jąc na uwa dze za le ce nia Mi ni ster -
stwa Zdro wia i Głów ne go In spek to ra Sa ni -
tar ne go, do ty czą ce pro fi lak ty ki za ka że nia
ko ro na wi ru sem SARS -CoV -2, pa cjent ka
zo sta ła na tych miast izo lo wa na, a w od dzia le
wpro wa dzo no re żim sa ni tar ny. Pa cjent kę
pod da no ob ser wa cji oraz dia gno sty ce. Po -
wia do mio ny zo stał Po wia to wy In spek tor
Sa ni tar ny w Kro to szy nie. Ar gu men tem
do wdro że nia po stę po wa nia pro fi lak tycz -
ne go w ewen tu al nym za ka że niu ko ro na wi -
ru sem był nie tyl ko fakt, iż 21 dni wcze śniej
Pa ni po wró ci ła z Włoch, ale to, że uda ła się
na stęp nie do Sta nów Zjed no czo nych,
a więc przy by wa ła w sa mo lo tach i na lot ni -
skach, w róż nych czę ściach świa ta. Z wy -
wia du wy ni ka ło, iż Pa ni ta czu ła się źle
na dzień przed tym, za nim zgło si ła się do le -
ka rza. Pa cjent ka zo sta ła przy ję ta
o godz. 10.50-11.00. Do godz. 13.00 te le fo -
no wa no ikon sul to wa no się ze szpi ta la mi za -
kaź ny mi w Ka li szu, Ko ni nie i Po zna niu. Po -
wia do mio no rów nież Wo je wódz ką Sta cję
Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz ną i prze pro wa -
dzo no kon sul ta cje z woj. spe cja li stą ds. ra -
tow nic twa me dycz ne go. O godz. 15.00
otrzy ma li śmy in for ma cję o tym, że trzy
szpi ta le za kaź ne nie wi dzia ły prze sła nek
do przy ję cia pa cjent ki oraz że po wia do mio -
no WSS -E w Po zna niu. Po in for mo wa no
mnie, że skon tak to wa no się z Pań stwo wym
Za kła dem Hi gie ny w War sza wie w ce lu wy -
ko na nia ba dań na ewen tu al ność wy stę po -
wa nia ko ro na wi ru sa SARS -CoV -2. Kon tak -
tu ją cy się z Za kła dem pra cow ni cy szpi ta la

uzy ska li in for ma cję, iż prób ki są przyj mo -
wa ne do godz. 15.00. Kro to szyn le ży po -
nad 300 km od War sza wy, nie by ło więc
szans na do star cze nie pró bek 25 lu te go
do godz. 15.00. Zo sta ły one po bra ne 26 lu -
te go o go dzi nie 5.00 ra no i nie zwłocz nie
prze trans por to wa no je do War sza wy. Prób -
ki zo sta ły przy ję te o go dzi -
nie 10.03 – oświad czył S. Szczot ka.

Sta ro sta za pew nił, że wszy scy dzia ła li
w kie run ku do in for mo wa nia spo łe czeń -
stwa i uspo ko je nia na stro jów, pu bli ku jąc od -
po wied nie ko mu ni ka ty. – W kwe stii wy ni -
ków ba dań – wy zna czo ny do kon tak tów
zPZH le karz otrzy my wał in for ma cje, iż wy -
ni ki bę dą zna ne do 48 go dzin od do star cze -
nia prób ki, a więc spo dzie wa no się ich naj -
da lej w pią tek, 28 lu te go, ok. 10.00-12.00.
Le karz na bie żą co mo ni to ro wał sy tu ację
w la bo ra to rium, co dzien nie wy ko ny wał kil -
ka na ście po łą czeń te le fo nicz nych z za py ta -
niem, czy wy ni ki już są. Gdy uda ło mu się
do dzwo nić do PZH, do wia dy wał się, że wy -
ni ków jesz cze nie ma i na le ży cze kać. Ostat -
ni te le fon wy ko nał 29 lu te go o godz. 19.54.
Wte dy mu po wie dzia no, że wy ni ki zo sta ły
prze sła ne fak sem do szpi ta la. Przed sta wio -
na prze ze mnie chro no lo gia zda rzeń po ka -
zu je, że pa cjent ka zo sta ła oto czo na opie ką
i pod ję to le cze nie z do brym skut kiem.
W mo im od czu ciu szpi tal, ma jąc na uwa -
dze do bro pa cjent ki, gor li wie sto so wał pro -
ce du ry, nie wpro wa dza jąc przy tym ani pa -
ni ki, ani cha osu i za mie sza nia. Za zna czam,
że de cy zja o pu bli ka cji fil mu przed sta wia ją -
ce go zda nie pa cjent ki na pry wat nym pro fi -
lu spo łecz no ścio wym by ła jej de cy zją, nie in -
spi ro wa ną ani przez szpi tal, ani prze ze
mnie – pod kre ślił sta ro sta. 

S. Szczot ka do dał, że kro to szyń ski szpi -
tal wy ra ził go to wość do współ pra cy z ze spo -
łem ds. mo ni to ro wa nia pra wi dło wo ści pro -
ce dur, któ ry zo stał po wo ła ny przez Mi ni -
ster stwo Zdro wia. Po nad to na sza pla ców ka
wy sto so wa ła do NFZ -u i mi ni ster stwa proś -
bę o po moc w wy ja śnie niu, dla cze go ba da -
nia w PZH trwa ły tak dłu go.

– Per so nel szpi ta la w tym przy pad ku
dzia łał w zgo dzie z przy ję tą przez SP ZOZ
w Kro to szy nie pro ce du rą pn. „Ścież ka przy -
ję cia pa cjen ta z po dej rze niem za ka że nia ko -
ro na wi ru sem CO VID -19”, opra co wa ną
na pod sta wie wy tycz nych GIS. Zo sta ła ona
przy ję ta 21 lu te go, a więc czte ry dni
przed przy ję ciem pa cjent ki. A in for ma cja
GIS dla szpi ta li w związ ku z dy na micz nie
roz wi ja ją cą się sy tu acją epi de mio lo gicz ną
zwią za ną z sze rze niem się ko ro na wi ru sa,
wy da na zo sta ła w War sza wie 27 lu te go,
czy li już po przy ję ciu pa cjent ki. Szpi tal
w Kro to szy nie speł niał i re ali zo wał ta ki spo -
sób po stę po wa nia, ja ki zo stał za miesz czo ny
w tym do ku men cie – pod su mo wał S.
Szczot ka.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

TEMAT TYGODNIA

Szpital nie ma sobie nic do zarzucenia
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5 mar ca w au li I Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. H. Koł łą ta ja od by -
ła się uro czy sta ga la, w trak cie któ -
rej po zna li śmy no mi no wa nych i lau -
re atów w ko lej nej edy cji Na gro dy
Sta ro sty Kro to szyń skie go „Kro to -
szyń ski Dąb”.

Ideą te go przed się wzię cia jest uho no -
ro wa nie osób, or ga ni za cji bądź in sty tu cji,
któ re w szcze gól ny spo sób za słu ży ły się
dla roz wo ju i pro mo cji po wia tu kro to -
szyń skie go. Na gro dy przy zna no w pię ciu
ka te go riach: na uka/kul tu ra, dzia łal ność
go spo dar cza, dzia łal ność spo łecz na,
oświa ta i sport. No mi no wa nych i lau re -
atów wy ło ni ła ka pi tu ła, któ rej prze wod ni -
czył sta ro sta Sta ni sław Szczot ka, a w jej
skła dzie zna leź li się tak że prze wod ni czą -
cy Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go, sze fo -
wie ko mi sji sta łych ra dy, przed sta wi cie le
Za rzą du Po wia tu, gmin, re pre zen tan ci lo -
kal nych me diów oraz lau re aci na gro dy
z ro ku po przed nie go.

W ka te go rii na uka/kul tu ra zgło szo no
trzy kan dy da tu ry, któ re otrzy ma ły no mi -
na cje – Grze gorz Po lań ski, Zdu now ski
Ze spół Wo kal ny i Mi chał Pietrowski . Na -
gro dę otrzy mał po śmiert nie Grze gorz Po -
lań ski, któ ry od szedł od nas w ze szłym ro -
ku. Był na uczy cie lem, mu zy kiem, folk lo -
ry stą, am ba sa do rem kul tu ry; wpro wa dził
wie lu mło dych lu dzi w świat mu zy ki. Był
za ło ży cie lem i kie row ni kiem Ze spo łu
Mu zy ki Daw nej Ar ti fex, Ze spo łu Tań ca
Lu do we go Kro to sza nie, ka pe li lu do wej,
dzia ła ją cej przy ZTL Kro to sza nie. Przez
wie le lat kie ro wa ne przez nie go ze spo ły
zaj mo wa ły wy so kie miej sca na wie lu
prze glą dach i kon kur sach.

W dzie dzi nie dzia łal no ści go spo dar -
czej zgło szo no fir mę Na glak z Koź mi na
Wlkp. oraz fir mę Scor pion z Roz dra że wa
Ta de usza Sta si ka. Lau re atem zo stał Scor -
pion, fir ma za ło żo na w 1997 ro ku.
Na po cząt ku za trud nia ła tyl ko dwóch
pra cow ni ków, a te raz jest to już 80 osób.

Spe cja li zu je się w ma szy nach i urzą dze -
niach dla prze my słu spo żyw cze go,
zwłasz cza do prze ro bu ziół, przy praw,
her bat, su szo nych wa rzyw i owo ców. Ma -
szy ny z Roz dra że wa pra cu ją nie tyl ko
w wio dą cych fir mach zie lar skich w kra ju,
ale tak że na nie mal że wszyst kich kon ty -
nen tach. Pro duk ty fir my od zna cza ją się
naj wyż szą ja ko ścią i speł nia ją świa to we
stan dar dy.

W ka te go rii dzia łal ność spo łecz na
kan dy da tur by ło sie dem, a no mi na cje
przy zna no OSP w Koź mi nie Wlkp., Sto -
wa rzy sze niu „Ra zem dla Ko na rze wa”
i Ban ko wi Spół dziel cze mu w Kro to szy -
nie. Zwy cię ży ła koź miń ska jed nost ka
OSP. Jej człon ko wie ak tyw nie włą cza ją się
w or ga ni za cję im prez, wy da rzeń i świąt
lo kal nych. Od lat współ or ga ni zu ją fi na ły
WOŚP, kwe stu jąc i przy go to wu jąc po ka zy
ra tow nic twa me dycz ne go. Są ak tyw ny mi
uczest ni ka mi ak cji po bo ru krwi w Koź -
mi nie Wlkp. Zbie ra li ma skot ki dla dzie ci
po szko do wa nych w wy pad kach w ra -
mach ak cji „Mi sie – Ra tow ni sie”.
Od 2017 or ga ni zu ją ak cję „Stra żac kie Po -
go to wie Świę te go Mi ko ła ja”.

W ka te go rii oświa ta zgło szo no pięć
kan dy da tur, a no mi na cje otrzy ma li Elż bie -
ta Płó cien nik, SP w Basz ko wie oraz Uni -
wer sy tet Trze cie go Wie ku w Kro to szy nie.
Lau re at ką zo sta ła E. Płó cien nik, dy rek tor

LO im. H. Koł łą ta ja. Jest ce nio nym i uzna -
nym pe da go giem, z wiel ką cha ry zmą i au -
to ry te tem u uczniów. Jej za an ga żo wa niu
szko ła oraz mia sto za wdzię cza ją dłu go let -
nią part ner ską współ pra cę z nie miec kim
Dier dor fem. Pod jej kie run kiem li ceum
nie ustan nie się roz wi ja.

Spo śród sze ściu kan dy da tur w ka te -
go rii sport no mi no wa no UKS Sho dan
Zdu ny, Da wi da Ku jaw skie go – LAB. Kro -

to szyn i Ju lię Da ma sie wicz. Z ra cji rów nej
ilo ści gło sów na gro dę Kro to szyń ski Dąb
przy zna no i D. Ku jaw skie mu, i J. Da ma -
sie wicz. Mło da spor t smen ka ma już
na swo im kon cie licz ne suk ce sy spor to we.
W wie ku 15 lat wy wal czy ła je dy ny dla
Pol ski me dal na Igrzy skach Spor tów Pla -
żo wych! Z ko lei D. Ku jaw ski dał się po -
znać ja ko or ga ni za tor wie lu im prez ad re -
so wa nych do miesz kań ców w róż nym
wie ku. Od 2013 ro ku pro wa dzi LAB.
KRO TO SZYN GYM. Co ro ku or ga ni zu je
wiel ką trzy dnio wą im pre zę LO Gin LAB. 

W tym ro ku ka pi tu ła Na gro dy „Kro -
to szyń ski Dąb” po sta no wi ła wrę czyć tak -
że do dat ko wą no mi na cję An nie Dud ko -
wiak. By ła ona ini cja tor ką sze re gu ak cji
i im prez cha ry ta tyw nych, pod czas któ -
rych ze bra no po nad 3 mln zł na le cze nie
ma łe go Mar ce la.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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Pod czas lu to wej se sji Ra dy Po wia tu
Kro to szyń skie go roz go rza ła dys ku -
sja nad punk tem „Przy ję cie sta no wi -
ska Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go
w spra wie nie po ko ją cej sy tu acji fi -
nan sów jed no stek sa mo rzą du te ry -
to rial ne go”. Rad ni Pra wa i Spra wie -
dli wo ści mie li uwa gi do ty czą ce zrzu -
ca nia na wła dze cen tral ne od po wie -
dzial no ści za złe fi nan se sa mo rzą -
dów.

Rad ny An drzej Skrzyp czak zło żył in -
ter pe la cję w spra wie in for ma cji na te mat
te go, w ja kiej wy so ko ści zo sta ły uszczu -
plo ne fi nan se sa mo rzą du, we dług któ re -
go wła dze cen tral ne na rzu ca ją co raz wię -
cej obo wiąz ków bez po kry cia kosz tów
z tym zwią za nych. 

– W do ku men cie, któ ry ma zo stać
przy ję ty na dzi siej szej se sji, stwier dza
się – mię dzy in ny mi – że na bar ki sa mo -
rzą dów lo kal nych prze rzu ca się kosz ty
po li ty ki rzą do wej, co po wo du je uszczu -
ple nie do cho dów wła snych sa mo rzą dów.
O ile zo sta ły uszczu plo ne do cho dy po -
wia tu kro to szyń skie go w ostat nich
dwóch la tach i o ile ma ją zo stać uszczu -
plo ne w 2020? – py tał A. Skrzyp -
czak. – Mó wi się o kosz tach nie współ -
mier nych do wy so ko ści sub wen cji oświa -
to wej. Za tem ile wy no si ła kwo ta sub wen -
cji w 2018 i 2019? Ja ka kwo ta przy pa da -
ła na jed ne go ucznia w tym okre sie i ja ka
jest pla no wa na na obec ny rok. O ile wzro -
sły kosz ty oso bo we w ostat nich dwóch la -
tach i obec nie? Je śli kosz ty w ostat nich
dwóch la tach by ły wyż sze od sub wen cji,
to ile po wiat do ło żył z in nych źró deł do fi -
nan so wa nia i jak to bę dzie wy glą dać w ro -
ku obec nym? – ta kie py ta nia skie ro wał
rad ny do władz po wia tu.

Z ko lei Grze gorz Król py tał, z ja kich
in we sty cji po wiat mu siał zre zy gno wać
w związ ku z trud ną sy tu acją fi nan so wą
i w ja kiej wy so ko ści spa dły do cho dy z po -
dat ku od osób fi zycz nych w sto sun ku
do lat ubie głych. – W tym do ku men cie

jest mo wa o bra ku środ ków fi nan so wych
na re mon ty i bu do wę dróg czy ście żek ro -
we ro wych, in we sty cje w szko łach czy za -
kup sprzę tu szpi tal ne go. Chciał bym wie -
dzieć, któ re nie bę dą re ali zo wa ne. Je śli
cho dzi o szpi tal, to ja kie jest obec nie je go
za dłu że nie i ja ki sprzęt nie zo sta nie
w tym ro ku za ku pio ny? Te wszyst kie da -
ne po zwo lą stwier dzić, ile fak tycz nie stra -
ci li śmy w po wie cie przez rzą dy Pra wa
i Spra wie dli wo ści – oznaj mił G. Król. 

Za zna czył tak że, że do cho dy z PIT -
-u w tym ro ku wzra sta ją o pra wie pół mi -
lio na zło tych, w związ ku z czym nie ro zu -
mie, jak mo że to spo wo do wać za stój in we -
sty cji bu dow la nych. – Wy glą da to dziw -
nie i sta no wi jak by uspra wie dli wia nie się,
że nie bę dzie in we sty cji, bo rze ko mo rząd
Pra wa i Spra wie dli wo ści nie dał na to pie -
nię dzy – stwier dził rad ny Król. – W la -
tach 2018-2019 do sta li śmy pra wie 3
mln. Czyż by in we sty cje w po wie cie by ły
uza leż nio ne tyl ko od Pra wa i Spra wie dli -
wo ści? Je śli rząd nie da pie nię dzy, to nie
bę dzie in we sty cji? Ta ki wnio sek moż na
wy snuć po prze czy ta niu te go oświad cze -

nia. Za rząd so bie nie ra dzi i szu ka win -
nych. W ostat nim aka pi cie jest na pi sa ne,
że wno si my o usta wo we zmia ny. Że by
mia ło to sens, to na le ża ło by to stwier dze -
nie uzu peł nić o kon kre ty. Mo że jest to
po wrót do po stu la tu pa ni Sa wic kiej, że
służ ba zdro wia bę dzie pry wa ty zo wa na?
Cho dzą słu chy, że naj pierw wy bu du ją
szpi tal, a po tem go sprze da dzą. Czy sta ro -
sta mo że te mu za prze czyć? Pro szę za -
uwa żyć, że to nie my wy wo łu je my tę cał -
ko wi cie zbęd ną dys ku sję, któ ra ma przy -
kryć tyl ko ewen tu al ne po raż ki te go za rzą -
du. Nikt ich nie chce, bo prze cież wszyst -
kim nam za le ży na tym, aby po wiat się
roz wi jał. Nie szu kaj my wi ny u in nych.

Sta ro sta kro to szyń ski od po wie dział,
że szcze gó ło we da ne licz bo we za la ta
ubie głe i obec ny rok zo sta ną prze ka za ne
na pi śmie. – Bar dzo bym pro sił, że by po -
li ty ka w to nie in ge ro wa ła – ape lo wał Sta -
ni sław Szczot ka. – Ty mi, co sta no wi sko
po wia tu for mu ło wa li, kie ro wa ła tyl ko
tro ska i oba wa. Każ dy ma pra wo mó wić,
że sta ro sta i za rząd są nie udol ni. My śla -
łem, że to sta no wi sko zo sta nie przy ję te

bez po le mi ki. Zga dzam się, że PIT i CIT
wzra sta ją. Ale na przy kład mi ni ster
oświa ty pod pi su je ze Związ kiem Na uczy -
ciel stwa Pol skie go pod wyż ki – mi ni mal -
ne wy na gro dze nie wy cho waw cy wzra sta
do 300 zł, a wcze śniej by ło 70 zł. Czy li
po 230 zł w mie sią cu na każ de go wy cho -
waw cę mu si my zna leźć, że by im za pła -
cić. Im się to na le ży, bo to 70 zł by ło kwo -
tą bar dzo ni ską. Ma my oko ło 150 klas
w na szych pla ców kach. 150 ra zy 230 ra -
zy 12 mie się cy to pro sty ra chu nek. Na to
środ ków mi ni ster nie dał i nie da. W tej
chwi li jest tak że pod pi sa na pod wyż ka o 6
pro cent od 1 wrze śnia 2020, na co środ -
ków z sub wen cji nie ma. Re mon tu je my
przy bu dów kę da chu w zam ku koź miń -
skim, bo na wię cej nas nie stać. Ca ły koszt
to ok. 3 mln, a my da je my 300 ty się cy, bo
na wię cej nie mo że my so bie po zwo lić. Je -
śli cho dzi o in we sty cje dro go we, któ re zo -
sta ły wy co fa ne, to np. dro ga Basz -
ków – Zdu ny czy Zdu ny – Ko by lin, bo
rów nież te sa mo rzą dy wy co fa ły się z par -
ty cy pa cji w kosz tach do ku men ta cji. My
sa mi te go ro bić nie bę dzie my. Był wnio -

sek o dro gę z Roz dra że wa do gra ni cy po -
wia tu i też nie ma na to środ ków. Tak sa -
mo bę dzie ze szpi ta lem, je śli cho dzi o wy -
po sa że nie skrzy dła. Roz wią za nia sys te -
mo we mu si wpro wa dzić par la ment, a nie
my. Stu dent, a w przy szło ści le karz, po wi -
nien pod pi sy wać aneks, że po skoń cze niu
stu diów bę dzie obo wiąz ko wo pra co wał
przez pięć lat w na szych szpi ta lach al bo
za pła ci za to. Ja ko bied ny kraj kształ ci my
świet nych le ka rzy, któ rzy wy jeż dża ją
za gra ni cę, bo apa na że są tam wy so kie. To
po wo du je, że dy rek to rzy szpi ta li są za -
kład ni ka mi swo je go per so ne lu me dycz -
ne go. Ko lej ne gru py me dycz ne pro szą
o pod wyż kę, bo ina czej wy ja dą za gra ni cę.
Mu si my te środ ki zna leźć, bo nie wy obra -
żam so bie, że rad ni po wie dzą „nie da my
pie nię dzy”, a dy rek tor ma so bie ra dzić
sam. Wte dy trze ba za my kać szpi tal, co
by ło by przy zwo le niem na pry wa ty za -
cję – tłu ma czył sta ro sta.

Głos za brał tak że rad ny Da riusz Ro -
zum. – Nie po dzie lam opi nii, że szpi tal
jest pro ble mem. Po win ni śmy mieć świa -
do mość te go, że by je go no wa część zo sta -
ła wy bu do wa na. Był bym go tów uwie rzyć
rad nym, że ten za rząd jest nie udol ny, ale
nie ma pod staw ku te mu. Je śli włą czy my
te le wi zor, to do wie my się, że w każ dym
sa mo rzą dzie jest iden tycz nie. To jest ja -
kaś epi de mia? Bo jak ina czej to ro zu mieć?
Je stem przed się bior cą i w mi kro ska li bo -
ry kam się z ta ki mi sa my mi pro ble ma mi
co dy rek tor SP ZOZ, tyl ko na in nym po -
zio mie. Nie wiem, któ ry z ko le gów rad -
nych pro wa dzi fir mę. Gdy by ktoś z was
pro wa dził, to miał by ele men tar ną wie dzę
na te mat te go, o czym dzi siaj mó wi my.
Ape lo wał bym o za prze sta nie po li ty kier -
stwa, bo to nic nie po mo że – po wie -
dział D. Ro zum. 

Osta tecz nie sta no wi sko po wia tu zo -
sta ło przyjęte 15 gło sa mi na tak. Prze ciw -
ko za gło so wa ło trzech rad nych z Pra wa
i Spra wie dli wo ści.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Z SESJI

Kto jest odpowiedzialny za złą sytuację w samorządach?
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LO KROTOSZYN

Warsztaty chemiczne 
dla młodzieży

Już od 11 lat I Li ceum Ogól no kształ -
cą ce im. Hu go na Koł łą ta ja w Kro to -
szy nie or ga ni zu je kil ku dnio we
warsz ta ty che micz ne dla mło dzie ży
z oko licz nych szkół. Za ję cia pro wa -
dzą przed sta wi cie le Cen trum Che -
mii w Ma łej Ska li w To ru niu. 

W tym ro ku warsz ta ty od by ły się
w dniach 19-21 lu te go i wzię ło w nich
udział po nad 500 uczniów. Mło dzież

uczest ni czy ła w kur sie ma tu ral nym z che -
mii, za ję ciach z che mii ogól nej, warsz ta -
tach z bio lo gii oraz z przy ro dy. 

Uczest ni cy mie li oka zję sa mo dziel -
nie wy ko ny wać roz ma ite eks pe ry men ty,
co świad czy o nie zwy kle wy so kim po zio -
mie dy dak tycz nym Cen trum Che mii
w Ma łej Ska li z To ru nia. Na warsz ta ty
w tym ro ku przy by li ucznio wie z trzech
po wia tów – kro to szyń skie go, ostrow skie -
go, mi lic kie go. (NO VUS)

HUFIEC PRACY

Rywalizacja kucharzy

4 mar ca wy cho waw czy nie kro to -
szyń skie go Huf ca Pra cy 15-2, Da ria
Li siak i Iwo na Łu czak, zor ga ni zo wa ły
we wnętrz ny etap kon kur su „Naj -
spraw niej szy w za wo dzie w ka te go rii
ku charz”. Zwy cię ży li Ju lian Adam -
czew ski i Ma te usz Frąc ko wiak
z Bran żo wej Szko ły I stop nia w Zdu -
nach.

Zma ga nia prze pro wa dzo no w pra -
cow ni ga stro no micz nej Ze spo łu Szkół
Spe cjal nych w Kro to szy nie. W szran ki
sta nę li te go rocz ni ab sol wen ci współ pra -
cu ją cych z huf cem szkół za wo do wych
z Ko by li na i Zdun. 

W pierw szej czę ści uczest ni cy mie li
do roz wią za nia test jed no krot ne go wy bo -
ru. Z ko lei w czę ści prak tycz nej – z ra cji
przy pa da ją cej w tym ro ku set nej rocz ni cy
uro dzin Ja na Paw ła II – za da niem mło -
dzie ży by ło przy go to wa nie po tra wy, któ rą

za ja dał się pa pież, czy li pie ro gów wraz
z su rów ką z bia łej ka pu sty. 

Pra cę ze spo łów nad zo ro wa ła ko mi sja
w skła dzie: Ry szard Ziaj ka i Ewe li na Ro -
gac ka – na uczy cie le przed mio tów za wo -
do wych ds. ży wie nia z ZSS w Kro to szy -
nie, Zbi gniew Ku rza wa – ko men dant
Huf ca Pra cy, Iwo na Łu czak – wy cho waw -
czy ni. W oce nie uwzględ nia no prze strze -
ga nie za sad bhp, po praw ność przy rzą dza -
nia po traw i po da nie ich we dług obo wią -
zu ją cych za sad. Pod uwa gę bra no tak że
po praw ne do ko na nie oce ny or ga no lep -
tycz nej przez uczest ni ków i ich współ pra -
cę w trak cie pra cy.

De cy zją ko mi sji kon kur so wej zwy cię -
ży li Ju lian Adam czew ski i Ma te usz Frąc -
ko wiak z Bran żo wej Szko ły I stop nia
w Zdu nach. Lau re aci bę dą re pre zen to -
wać kro to szyń ską jed nost kę na szcze blu
wo je wódz kim. 

(AN KA)

28 lu te go w Ho te lu An der sia w Po -
zna niu od by ła się uro czy sta ga la
nada nia ty tu łów ,,HIT 2019”. Pod -
czas ce re mo nii na gro dzo no Ze spół
Szkół Tech nicz nych i Ogól no kształ -
cą cych w Kro to szy nie. 

Ga la zo sta ła zor ga ni zo wa na przez In -
sty tut Cer ty fi ka cji i Ja ko ści Go spo dar czo -
-Sa mo rzą do wy HIT Re gio nu oraz urzę dy
mar szał kow skie wo je wództw lu bu skie go
i wiel ko pol skie go. Ho no ro wy pa tro nat
nad wy da rze niem ob jął mar sza łek wo je -
wódz twa lu bu skie go. 

Za pro sze nie na ga lę otrzy mał Ze spół
Szkół Tech nicz nych i Ogól no kształ cą cych
w Kro to szy nie. Szko ła otrzy ma ła ty tuł
„Pla ty no wy HIT 2019” za sze ro ką ofer tę
edu ka cyj ną, ja ko „do bry start dla mło dzie -
ży w przy szłość” – ofer ta edu ka cyj na ro ku.

ZSTiO ofe ru je mło dzie ży kształ ce nie
w Nie pu blicz nej Szko le Bran żo wej I stop -

nia, Nie pu blicz nym Tech ni kum (do stęp -
ne kie run ki: tech nik me cha tro nik, tech -
nik po jaz dów sa mo cho do wych, tech nik
ra chun ko wo ści, tech nik lo gi styk, tech nik
elek tryk) oraz w Nie pu blicz nym Li ceum
(pro fil pla stycz ny). Do ro śli słu cha cze mo -
gą pod jąć na ukę w Tech ni kum Sy mul ta -
nicz nym, czy li rów no le głą edu ka cję w li -
ceum ogól no kształ cą cym wraz z kwa li fi -

ka cyj ny mi kur sa mi za wo do wy mi. 
Obec nie ZSTiO li czy pra wie 600 słu -

cha czy, z cze go po nad 70 to ucznio wie
mło dzie żo wej szko ły dzien nej (w pierw -
szym ro ku dzia ła nia pla ców ki dla mło -
dzie ży). Sta ra nia dy rek cji oraz na uczy cie li
w kwe stii sze ro kie go wy bo ru kie run ków
na przy szłość dla mło dzie ży zo sta ły do ce -
nio ne. (LE NA)

WYRÓŻNIENIA

Platynowy HIT dla ZSTiO w Krotoszynie!

W Ze spo le Szkół Po nad pod sta wo -
wych nr 3 im. Ja na Paw ła II w Kro to -
szy nie zor ga ni zo wa no III Kon kurs
Ga stro no micz ny „Mło dy kre ator
sztu ki ku li nar nej”. Im pre za od by ła
się pod pa tro na tem sta ro sty oraz
pre ze sa Kro to szyń skiej Izby Rze -
mieśl ni czej.

Kon kurs ad re so wa ny był do uczniów
szkół pod sta wo wych i po nad pod sta wo -
wych o pro fi lu ga stro no micz nym z te re -
nu na sze go po wia tu. Miał na ce lu za chę -
ce nie mło dych ku cha rzy do do sko na le nia
swo ich umie jęt no ści po przez ak tyw ny
udział w ży ciu śro do wi ska ku li nar ne go
oraz kul ty wo wa nie i po głę bia nie wie dzy
i sztu ki ku li nar nej w bran ży ga stro no -
micz nej, jak rów nież pod nie sie nie po zio -
mu kształ ce nia za wo do we go. 

W tym ro ku te ma tem kon kur su by ły
sma ki dzie ciń stwa – pie ro gi w ro li głów -
nej ja ko pol skie skar by ku li nar ne. Uczest -
ni cy mie li oka zję wy ka zać się kre atyw no -
ścią i po my sło wo ścią, przy go to wu jąc i eks -
po nu jąc po tra wy. Mo gli wy ko rzy stać róż -
no rod ne pro duk ty spo żyw cze, któ re
okre ślo ne by ły w re gu la mi nie. Na przy go -
to wa nie po tra wy mie li 45 mi nut.

W kon kur sie udział wzię ło pię cio ro
uczniów szkół po nad pod sta wo wych
i dzie więć dwu oso bo wych ze spo łów ze
szkół pod sta wo wych. W ko mi sji kon kur -
so wej zna leź li się Ma rio la Kacz ma -
rek – prze wod ni czą ca (na uczy ciel ka
przed mio tów za wo do wych ga stro no -
micz nych w ZSP nr 3), Do mi nik Bie law -
ny (wła ści ciel re stau ra cji U Bie law ne go),
Car los Con tre ras (wła ści ciel re stau ra cji
Bi stro Ca fe & Ta pas), Mar cin Pon del

(wła ści ciel i szef kuch ni re stau ra cji Pa -
sja), Piotr Waw rzy niak (wła ści ciel re -
stau ra cji Waw rzy niak) oraz dwie opie -
kun ki mło dzie ży star tu ją cej w kon kur -
sie – Ho no ra ta Pa lusz kie wicz -Flak
i Mar ta Sro czyń ska. Ju ry w oce nie bra ło
pod uwa gę przy go to wa nie sta no wi ska
pra cy, czy stość pra cy, pro fe sjo na lizm,
zu ży cie su row ca, wy gląd i aran ża cję wy -
ro bu, do bór skład ni ków, wa lo ry sma ko -
we, ory gi nal ność wy ro bu oraz spo sób
i es te ty kę po da nia.

W gro nie uczniów szkół po nad pod -
sta wo wych trium fo wał Ma te usz Szych
(ZSP nr 3 w Kro to szy nie), któ ry przy go to -
wał pie ro gi z kacz ką, wą trób ką i so sem
ogór ko wym. Dru gie miej sce przy zna no
Krzysz to fo wi Li sia ko wi (ZSP nr 2 w Kro -
to szy nie) za pie ro gi pie czo ne z pasz te tem
z wą trób ką i kon fi tu rą z żu ra wi ny, a trze -
cią lo ka tę za ję ła Mar ta Gniaz dow ska
(BS I stop nia w Ko by li nie), któ ra przy rzą -
dzi ła pie ro gi ru skie.

W ka te go rii szkół pod sta wo wych
zwy cię ży li Zu zan na No wak i Ka mil Brdys
(SP w Ko by li nie) – pie ro gi z se rem i po le -
wą ma li no wą. Za ni mi zna leź li się Wik to -
ria Wol niak i Mar ce li na Grusz czyń ska
(SP nr 5 w Kro to szy nie) – pie ro gi z se rem
i ce bu lą, a trze cie miej sce przy pa dło Zo fii
Na le waj ko i An nie Po czcie (SP nr 5
w Kro to szy nie) – pie ro gi ze szpi na kiem,
fe tą i su szo ny mi po mi do ra mi.

Za udział w kon kur sie szko ły oraz
ucznio wie otrzy ma li dy plo my i na gro dy
rze czo we, ufun do wa ne przez spon so rów
im pre zy. Uczest ni kom, opie ku nom i za -
pro szo nym go ściom or ga ni za to rzy umi li li
czas po ka zem fil mów pro mu ją cych szko łę
oraz słod ką prze ką ską w ka wia ren ce, przy -
go to wa ną przez mło dzież. Punk tem kul -
mi na cyj nym był po kaz ku li nar ny w wy ko -
na niu Do mi ni ka Bie law ne go, któ ry we -
spół z sze fem swo jej kuch ni, ab sol wen tem
ZSP nr 3, Ja ku bem Dur czyń skim przy go -
to wał zu pę taj ską. (NO VUS)

ZSP NR 3 KROTOSZYN

Zmagania kreatorów sztuki kulinarnej
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PRZEDSZKOLE

W świecie baśni 

Na spo tka niu zor ga ni zo wa nym 26
lu te go przed szko la ki z ze rów ki
przy Szko le Pod sta wo wej nr 3 im. Ja -
na Paw ła II w świat ba śni wpro wa -
dzi ła bi blio te kar ka z fi lii nr 1 Kro to -
szyń skiej Bi blio te ki Pu blicz nej. 

Pro wa dzą ca spo tka nie prze czy ta ła
dzie ciom ba śnie „Czer wo ny Kap tu rek”,
„Tom cio Pa lu szek” i „Brzyd kie Ka cząt ko”.

Ma li słu cha cze ży wo re ago wa li na czy ta ne
frag men ty, bo te opo wie ści są im zna ne. 

Nie mniej jed nak by ły to nie co in ne
wer sje tych zna nych ba śni, al bo wiem
w czy ta nych frag men tach wilk zo stał we -
ge ta ria ni nem i przy ja cie lem bab ci Czer -
wo ne go Kap tur ka, a Tom cio Pa lu szek
oże nił się z Księż nicz ką El fów i ży li dłu go
i szczę śli wie.

(AN KA)

TANIEC

Kolejny sukces Szymona

Szy mon Staś ko wiak, kro to szyń ski
tan cerz, przed kil ko ma ty go dnia mi
tre no wał pod okiem czo ło wych tre -
ne rów w na szym kra ju. Cięż ka pra ca
za owo co wa ła ko lej nym suk ce sem. 

W lu tym Szy mon uczest ni czył
w Win ter Dan ce Camp 2020 w Wał brzy -
chu, gdzie przez ty dzień tre no wał
pod okiem czo ło wej ka dry tre ner skiej
w Pol sce. Kro to szy nia nin do sko na lił swo -
je umie jęt no ści w tań cach stan dar do wych
oraz la ty no ame ry kań skich. – Sie dem dni
in ten syw nych tre nin gów, wy le wa nia po -
tu i zdzie ra nia bu tów przy bli ży ło nas

do na sze go ce lu – stwier dził tan cerz. 
Po szko le niu przy szedł czas na in au -

gu ra cję no we go se zo nu star to we go. Szy -
mon i je go part ner ka Zu zan na ry wa li zo -
wa li w Ogól no pol skim Tur nie ju Tań ca
To wa rzy skie go „W ser cu Wiel ko pol ski”,
któ ry od był się 29 lu te go w Ko ścia nie. Pa -
ra za tań czy ła w trzech ka te go riach.
W tań cach la ty no ame ry kań skich sta nę li
na naj niż szym miej scu po dium. W tań -
cach stan dar do wych wy star to wa li po raz
pierw szy w no wej kla sie B i za ję li ósme
miej sce. Wy stą pi li rów nież w ka te go rii
po wy żej 15 lat open, pla su jąc się na siód -
mej lo ka cie. (LE NA)

W Mu zeum Re gio nal nym im. Hie ro -
ni ma Ław ni cza ka w Kro to szy nie od -
był się po wia to wy fi nał XI edy cji Kon -
kur su Hi sto rycz ne go „Po wsta nie
wiel ko pol skie w po wie cie kro to szyń -
skim – dzie je i tra dy cje”. Do ry wa li -
za cji przy stą pi ła mło dzież z sied miu
szkół po nad pod sta wo wych oraz
ośmiu szkół pod sta wo wych.

Kon kurs zor ga ni zo wa no z ini cja ty wy
kro to szyń skie go mu zeum i Ko ła To wa -
rzy stwa Pa mię ci Po wsta nia Wiel ko pol -
skie go 1918-1919 w Kro to szy nie. Py ta -
nia przy go to wa li dr Edward Jo kiel (pre zes
Ko ła To wa rzy stwa Pa mię ci Po wsta nia
Wiel ko pol skie go) – dla uczniów szkół po -
nad pod sta wo wych – oraz Piotr Mi ko łaj -
czyk (dy rek tor mu zeum) – dla uczniów
pod sta wó wek. 

W młod szej ka te go rii zwy cię żył Kac -
per Świer blew ski ze Szko ły Pod sta wo wej

w Rosz kach, wy prze dza jąc Ali cję Gó ral -
ską i Do mi ni kę Ku rek, któ re re pre zen to -
wa ły Szko łę Pod sta wo wą nr 8 w Kro to szy -
nie. W gro nie mło dzie ży ze szkół po nad -
pod sta wo wych naj lep szy oka zał się Bar -
tło miej Ka lak z Ze spo łu Szkół Po nad pod -
sta wo wych w Zdu nach, a za nim upla so -
wa li się dwaj ucznio wie I Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go w Kro to szy nie – Ar ka diusz
Śnie ciń ski i Ma ciej So bań ski.

Or ga ni za to rzy po gra tu lo wa li wszyst -
kim uczest ni kom osią gnię tych wy ni ków
oraz wie dzy na te mat po wsta nia wiel ko -
pol skie go. Jak pod kre śli li, róż ni ce punk -
to we by ły mi ni mal ne. – Przy zwy cza ili -
śmy się już do bar dzo wy so kie go po zio -
mu zma gań, gdyż wspo mnia ne wy ni ki
oscy lo wa ły w oko li cach mak sy mal nych
war to ści punk to wych – pod su mo wa li or -
ga ni za to rzy kon kur su. (NO VUS) 

MUZEUM

Konkurs na temat powstania wielkopolskiego

27 lu te go ko men dant po wia to wy
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro -
to szy nie st. bryg. Ja cek Stru żyń ski,
w obec no ści ka dry kie row ni czej ko -
men dy, wrę czył de cy zje o zmia nie
sta no wisk służ bo wych czte rem funk -
cjo na riu szom KP PSP. 

Awan so wa ni na wyż sze sta no wi ska
służ bo we, w związ ku z wej ściem w ży cie
roz po rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz -

nych i ad mi ni stra cji z dnia 28 stycz -
nia 2020 ro ku w spra wie sta no wisk służ -
bo wych w jed nost kach or ga ni za cyj nych
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, zo sta li st. asp.
Se ba stian Szew czyk – na sta no wi sko za -
stęp cy do wód cy zmia ny, asp. Ma te usz Dy -

mar ski – na sta no wi sko star sze go dy żur -
ne go sta no wi ska kie ro wa nia, st. sekc. Łu -
kasz Wy du ba – na sta no wi sko dy żur ne go
sta no wi ska kie ro wa nia i st. sekc. To masz
Si ko ra – na sta no wi sko dy żur ne go sta no -
wi ska kie ro wa nia. (NO VUS)

STRAŻ POŻARNA

Czterech 
z awansem
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Pod czas se sji Ra dy Po wia tu Kro to -
szyń skie go rad ny Ja ro sław Ku biak
oświad czył, że wstrzy ma się od gło -
su w spra wie do fi nan so wa nia Sa -
mo dziel ne go Pu blicz ne go Za kła du
Opie ki Zdro wot nej w Kro to szy nie.
Jed no cze śnie wy gło sił sze reg uwag
na te mat in we sty cji w szpi ta lu po -
wia to wym.

– Je śli cho dzi o po praw ki do bu dże -
tu na ten rok, po sta no wi łem wstrzy mać
się od gło su ze wzglę du na je den punkt,
a mia no wi cie do fi nan so wa nie szpi ta la
kwo tą 80 tys. zł – mó wił J. Ku -
biak. – Chciał bym to uza sad nić, od no -
sząc się do wy po wie dzi dy rek to ra szpi ta la
i sta ro sty z ze szłe go ro ku. W lip cu sta ro -
sta, wy po wia da jąc się do jed nej z ga zet,
po wie dział: ,,Nie wiem, po co wła ści wie
te do bu dów ki, ale mo że ktoś ze szpi ta la
tak chciał, bo ja ko po wiat tyl ko za pro jekt
za pła ci li śmy, ale nie by li śmy od bior cą.
Nie my ne go cjo wa li śmy pro jekt, tyl ko dy -
rek cja szpi ta la. Pro jekt jest prze cież za -
bez pie czo ny na wy pa dek wpad ki. De fac -
to ubez pie czy ciel za pła ci za roz biór kę.
Gdy by jed nak głów ny wy ko naw ca z po -

wo du tej roz biór ki nie zdą żył z ca łą in we -
sty cją, to nie ste ty pro jek tant bę dzie się
mu siał w są dzie bok so wać z głów nym
wy ko naw cą”. W sierp niu na to miast sta -
ro sta, za py ta ny o do dat ko we kosz ty roz -
bu do wy, po wie dział: „Prze targ na wy ko -
naw stwo był, prze pra szam za okre śle nie,
ale wi dzia ły ga ły, co bra ły. Głów ny wy ko -
naw ca wi dział pro jekt. Miał za strze że nia
do pro jek tu? Nie miał. Nie mo gę dać się
zła mać. Dam zgo dę na 5 tys., po tem
na 50, a po tem na pół mi lio na?”. Póź niej
dla TVP wy po wie dział się za stęp ca dy -
rek to ra szpi ta la: „Za ma wia ją cy nie po nie -
sie ab so lut nie żad nych kosz tów. Bę dzie

to re ali zo wa ne tak, że szpi ta lo wi za pew ni
dal sze funk cjo no wa nie. Kosz ty za mien ne
pla nu bu do wy i ko niecz ność roz biór ki
ma ją być sce do wa ne na pro jek tan ta, któ -
ry po mi mo wie dzy o lą do wi sku nie
uwzględ nił te go w pro jek cie bu do -
wy”. I jesz cze wy po wiedź peł no moc ni ka
Za rzą du Po wia tu Kro to szyń skie go ds.
roz bu do wy szpi ta la: „Pro jek tant jest oso -
bą od po wie dzial ną, miał on wie dzę
w mo men cie pro jek to wa nia te go bu dyn -
ku, że ist nie je lą do wi sko, któ re ma być
czyn ne i na le ża ło to od po wied nio za pro -
jek to wać”.

Sta ro sta kro to szyń ski oświad czył, że

nie bar dzo ro zu mie cha rak ter wy stą pie -
nia rad ne go i je go uwag do ty czą cych 80
ty się cy zło tych, któ re ma ją być prze zna -
czo ne na szpi tal. – Pa ni au dy tor ds. roz -
bu do wy szpi ta la po wie dzia ła praw dę, sta -
ro sta po wie dział praw dę i wi ce dy rek tor
tak że. Mó wię to po raz któ ryś z rzę du. Je -
śli cho dzi o po miesz cze nia do kli ma ty za -
to rów, by ły za pro jek to wa ne przez pro jek -
tan ta. Do dat ko wo zło żył on oświad cze -
nie, że ma uzgod nie nia z LPR -em. Po mi -
mo te go jed no po miesz cze nie wcho dzi ło
w kąt na lo tów he li kop te rów. Je śli cho dzi
o pro jekt, to za ma wia ją cym i od bie ra ją -
cym by ła dy rek cja SP ZOZ. Czy by ły za -
strze że nia? Do kład na chro no lo gia za py -
tań w ko re spon den cji mię dzy szpi ta lem
a pro jek tan tem na pew no jest. Tę kwo -
tę 80 tys. brut to na roz biór kę po miesz -
cze nia za pła ci my od dziel ną umo wą wy -
ko naw cy i ob cią ży my dy rek cję SP ZOZ
na ta ką sa mą su mę. Dy rek cja ja ko za ma -
wia ją cy mo że po dać pro jek tan ta do są du.
Je śli cho dzi o pra ce do dat ko we, to na każ -
dym pla cu bu do wy wy stę pu ją ko li zje.
W związ ku z tym je że li ta kie pra ce zo sta -
ły wy ko na ne, a w tym przy pad ku by ły, to
na le ży się wy ko naw cy do dat ko wa za pła -

ta. Prze targ był ogło szo ny w sys te mie ry -
czał to wym. Wy ro ki są du wska zu ją ja -
sno – je śli wy ko naw ca zro bił coś do dat -
ko we go, a w pro jek cie te go nie by ło, trze -
ba za to za pła cić – tłu ma czył Sta ni sław
Szczot ka.

Rad ny Mar cin Le śniak stwier dził, że
dys ku sje w at mos fe rze oskar żeń o ko rup -
cje i prze stęp stwa nie słu żą zre ali zo wa niu
roz bu do wy kro to szyń skie go szpi ta -
la. – Bar dzo źle się wy ko nu je coś w ta kiej
at mos fe rze, gdy wy su wa się do mnie ma -
nie ko rup cji i do ko na nia prze stęp stwa.
Bar dzo ce nię so bie, gdy ktoś trzy ma rę kę
na pul sie i do py tu je. Ale daj cie skoń czyć
tę in we sty cję. Na pew no sta ro sta i dy rek -
cja szpi ta la do głęb nie od po wie dzą
na wszel kie py ta nia. Re ali za cja tak trud -
nej in we sty cji w trud nych cza sach,
przy cią głych ata kach nie jest ła twa. Szpi -
tal mu si zo stać skoń czo ny w jak naj krót -
szym cza sie, bo – jak to się mó wi – kto
bu du je dłu go, bu du je dro go – pod kre -
ślił M. Le śniak.

Zmia ny w bu dże cie na 2020 rok zo -
sta ły przy ję te 17 gło sa mi na tak. Jed na
oso ba wstrzy ma ła się od gło su. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Z SESJI

Jeden radny wstrzymał się od głosu

DZIEŃ KOBIET

Wyśmienita zabawa 
w HR Wawrzyniak!

W so bo tę, 7 mar ca, w Ho te lu Re -
stau ra cji Waw rzy niak w Perzy cach
zor ga ni zo wa no nie sa mo wi ty Dzień
Ko biet. W im pre zie wzię ło udział po -
nad 160 pań, a gwiaz dą wie czo ru
był zna ny i lu bia ny ze spół Cli ver. 

Wie le atrak cji, upo min ki dla każ dej
z pań, fo to bud ka, bu fe ty słod kie i wy -
traw ne oraz mnó stwo do brej za ba -
wy – tak wła śnie wy glą da ło świę to ko biet
w Ho te lu Re stau ra cji Waw rzy niak. Or ga -

ni za to rzy za dba li o każ dy szcze gół. By ły
więc po wi tal ne drin ki i kwiat ki dla pań. 

Ca ły wie czór prze biegł bez żad nych
kom pli ka cji, pod zna kiem wspa nia łej
im pre zy i do bre go hu mo ru. Tań com
i szam pań skiej za ba wie nie by ło koń ca.
Wła ści cie le już pla nu ją ko lej ne spo tka -
nia, a tym cza sem dzię ku ją za za ba wę
oraz wspa nia łą fre kwen cję i za in te re so -
wa nie. Ca ły Waw rzy niak Te am dał z sie -
bie wszyst ko!

(RED) 
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POD NASZYM PATRONATEM

Przemiana pani Anety rozpoczęta 
Zna my już lau re at kę Wio sen nej Me -
ta mor fo zy, któ rą or ga ni zu je Na tur
Ho use Kro to szyn we współ pra cy
z kil ko ma part ne ra mi. Pa ni Ane ta
zo sta nie pod da na kil ku za bie gom,
któ re ma ją na ce lu od mia nę jej wy -
glą du, a co za tym idzie – sa mo po -
czu cia. 

Uczest ni ka mi za ba wy mo gły być oso -
by z po wia tu kro to szyń skie go. Aby wziąć
udział w kon kur sie, na le ża ło wy słać ma -
ilem zdję cie swo jej twa rzy oraz syl wet ki.
Szczę ście uśmiech nę ło się do pa ni Ane -
ty, 26-let niej miesz kan ki Roz dra że wa.
Na gro dą jest cał ko wi ta me ta mor fo za,
obej mu ją ca czte ro ty go dnio wą ku ra cję od -
chu dza ją cą, prze pro wa dzo ną pod okiem
die te ty ka z Na tur Ho use Kro to szyn, ze -
staw ko sme ty ków do pie lę gna cji i ma ki ja -
żu wraz z fa cho wym ich do bo rem
od Avon i pro fe sjo nal ny do bór dwóch sty -
li za cji do fi gu ry i uro dy, w któ rych lau re -
at ka weź mie udział w se sji fo to gra ficz nej,
jak rów nież ze staw ubrań od skle pu Top
Se cret. 

Po nad to 26-lat ka mo że li czyć na sty -
li za cję pa znok ci w Sa lo nie Ko sme tycz -
nym AN GIE, za bie gi upięk sza ją ce twarz
i cia ło w Sa lo nie Ko sme tycz nym Mag da
oraz ko lo ry za cję wło sów, któ rą wy ko na

Sa lon Fry zjer ski Mar ti na. Na za koń cze nie
pa ni Ane ta uczest ni czyć bę dzie w se sji fo -
to gra ficz nej, któ rą zro bi Aga Ma chow ska
Fo to gra fia. Pro fe sjo nal nym ar ty stycz nym
ma ki ja żem do zdjęć zaj mie się Mar ty na
Szym czak, a fry zu rę uło ży Sa lon Fry zjer -
ski Ha nia Styl i Ele gan cja. 

W mi nio ny pią tek roz dra że wian ka
roz po czę ła swo ją me ta mor fo zę. Za ję ła się
nią spe cja list ka od die te ty ki z Na tur Ho -
use Kro to szyn. Pod czas spo tka nia do ko -
na no po mia rów ma sy i skła du cia ła oraz

ob wo dów ta lii, bio der, pa sa i ud. Lau re at -
ka do wie dzia ła się kil ku waż nych rze czy,
m. in. te go, ja ki jest jej wiek me ta bo licz ny.

Póź niej spe cja list ka omó wi ła wy ni ki
oraz prze pro wa dzi ła z pa nią Ane tą wy -
wiad zdro wot ny i ży wie nio wy. Na ko niec
do bra ła die tę i od po wied nią su ple men ta -
cję, udzie la jąc wska zó wek i za le ceń. Po stę -
py pa ni Ane ty bę dą mo ni to ro wa ne, a jak
sa ma mó wi – me ta mor fo za jest dla niej
bodź cem mo ty wu ją cym do po wro tu
do for my po cią ży. (LE NA)

Z SESJI

Panie, a te ptaki to co..?
Tym cy ta tem z kul to we go se ria lu
„Al ter na ty wy 4” moż na by, nie co żar -
to bli wie, stre ścić wy po wiedź Ro ma -
na Olej ni ka z lu to wej se sji Ra dy
Miej skiej w Kro to szy nie. Rad ny
zwró cił uwa gę na pro blem go łę bi.
Jak stwier dził, miesz kań ców ryn ku
bul wer su je „ba ła gan”, ja ki te pta ki
wy twa rza ją.

– Mam ta kie pro za icz ne py ta nie. Bo
nie wiem, co od po wia dać miesz kań com
ryn ku, któ rzy zwra ca ją uwa gę na wiel kie
ilo ści go łę bi. Kie dy to pa skudz two przy -

szło z Azji, lu dzie oba wia ją się, co mo że
się stać z po wo du go łę bich fe ka liów. Nie
wiem, co na le ża ło by zro bić, ale in ne mia -
sta ja koś so bie z tym po ra dzi ły – po wie -
dział R. Olej nik.

Bur mistrz Kro to szy na przy znał, że
pro blem go łę bi na ryn ku jest zna ny
i w peł ni zga dza się ze sta no wi skiem rad -
ne go Olej ni ka. Za po wie dział, iż bę dą roz -
wa ża ne róż ne kon cep cje roz wią za nia tej
sy tu acji. – Rze czy wi ście, jest to pro blem
trud ny do roz wią za nia. Mo że bę dzie my
mie li so kol ni ka w par ku, bo już wro ny
szy ku ją się do in wa zji. Nie wiem, co po -

wie so kol nik. Mu sia ła by być ina czej umo -
wa skon stru owa na, że by moż na po stra -
szyć te go łę bie na ryn ku. Spra wą się zaj -
mie my, bo rze czy wi ście te pta ki bru dzą
i es te ty ka spa da – od po wie dział Fran ci -
szek Mar sza łek.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI



Już w naj bliż szy week end Astra Kro -
to szyn, Piast Ko by lin oraz Bia ły Orzeł
Koź min Wlkp. ro ze gra ją pierw sze
po zi mo wej prze rwie me cze li go we
w run dzie wio sen nej. W na szych dru -
ży nach do ko na no ko sme tycz nych
zmian, nie oby ło się też bez per tur -
ba cji. 

Kro to szyń ską Astrę opu ścił wy cho -
wa nek Ostro vii 1909 Ostrów Wlkp., Ja -
kub Błasz czyk. Mię dzy słup ki wra ca do -
sko na le już zna ny ki bi com Bar tosz Ja -
rysz. Przed in au gu ra cją run dy wio sen nej
po ja wił się jed nak pro blem. Bu do wa kro -
to szyń skie go sta dio nu po trwa jesz cze
spo ro cza su. Je sie nią dru ży na roz gry wa ła
me cze „u sie bie” na bo isku w Sul mie rzy -
cach. Nie ste ty, tam rów nież za pla no wa -
no re mont i na si za wod ni cy zo sta li na lo -
dzie. – Ze Zjed no czo ny mi Ry chwał

praw do po dob nie za gra my w nie dzie -
lę, 15 mar ca, o godz. 12.00 w Po go rze -
li – po in for mo wał Ma riusz Ra taj czak,

pre zes Astry Kro to szyn. Ale gdzie od bę -
dą się ko lej ne „do mo we” me cze Astry?
Zo ba czy my.

W Pia ście Ko by lin zmia ny nie co
więk sze. Do tych cza so wy szko le nio -
wiec, Ka mil Pi lar ski, któ ry współ pra co -

wał z dru ży ną po przej ściu z Pia sta
Żmi gród w run dzie je sien nej, za si lił
sztab szko le nio wy Ra wii Ra wicz. Tre -
ne rem Pia sta zo stał do brze zna ny
w Ko by li nie Ja ro sław Plo ta. Na bo isku
bę dzie my mo gli zo ba czyć pił ka rzy,
któ rzy do tej po ry gra li w dru ży nie ju -
nio rów. W naj bliż szą nie dzie lę ko by li -
nia nie po dej mo wać bę dą Rasz ko wian -
kę Rasz ków.

Z funk cji dru gie go tre ne ra Bia łe go
Or ła zre zy gno wał Adam Ku zia, po sta -
na wia jąc cał ko wi cie sku pić się na szko -
le niu mło dzie ży. Tre nin gów nie wzno -
wi li Mar cin Kacz ma rek oraz Mi ko łaj
Szulc. Na chwi lę obec ną koź miń ski ze -
spół wzmoc nią Woj ciech Ka miń ski,
Łu kasz Ba strzyk oraz Mi ro sław Kaź -
mier czak. – W naj bliż szych dniach
mo że my do ko nać jesz cze kil ku ru -
chów ka dro wych – po wie dział nie -
daw no Adam Zie liń ski, tre ner oraz za -
wod nik Bia łe go Or ła. W nie dzie lę koź -
mi nia nie za gra ją na wła snym obiek cie
z WKS -em Wi ta szy ce.

(LE NA)
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Wiosenne rozgrywki czas zacząć!
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TENIS STOŁOWY

Grand Prix w Zdunach

W Zdu nach ro ze gra no trze ci tur niej
kla sy fi ka cyj ny Grand Prix Po łu dnio -
wej Wiel ko pol ski w Te ni sie Sto ło -
wym w ka te go riach mło dzi ków i ju -
nio rów. Do ry wa li za cji przy stą pi ło 65
za wod ni ków i za wod ni czek z okrę gu.

Or ga ni za to ra mi za wo dów by ły Okrę -
go wy Zwią zek Te ni sa Sto ło we go oraz
UKS Im puls Zdu ny. Roz gryw ki to czy ły
się pod nad zo rem sę dziów – Eu ge niu sza
Ko czo row skie go i Ali ny Wilk.

W ka te go rii mło dzi czek trium fo wa ła
Do mi ni ka Cie ślak (UKS Chro bry Gi zał -
ki), wy prze dza jąc Klau dię Słup ską (UKS
Chro bry Gi zał ki) i Ni col Bar tosz ko (UKS

Ża ki Ta cza nów). Wśród mło dzi ków naj -
lep szy był Fi lip Szcze pa niak (UKS Chro -
bry Gi zał ki), dru gą lo ka tę za jął Igor Kacz -
ma rek (UKS Chro bry Gi zał ki), a trze ci
był Mi łosz Ko ło dziej ski (UKS Im puls
Zdu ny).

Roz gryw ki ju nio rek wy gra ła Ma ja
Maj dec ka (UKS Chro bry Gi zał ki),
a za nią upla so wa ły się We ro ni ka Po łczyń -
ska (UKS Im puls Zdu ny) i Da ria Lap tu ta
(LKS Taj fun Ostrów Wlkp.). W gro nie ju -
nio rów zwy cię żył Wik tor Ta lar (UKS Ża -
ki Ta cza nów), dru gie miej sce za jął Ro bert
Ba ra now ski (LKS Taj fun Ostrów Wlkp.),
a trze ci był Mi chał Dy macz (LKS Go rzy ce
Ma łe). (AN KA)

SIATKÓWKA

Trzecie miejsce Teamu Krotoszyn

Te am Kro to szyn wziął udział w cha -
ry ta tyw nym tur nie ju siat ków ki
w Ole śni cy. Na sza dru ży na za koń czy -
ła zma ga nia na trze cim miej scu. 

Naj pierw to czy ły się roz gryw ki gru -
po we. Kro to szyń scy siat ka rze po dwóch
zwy cię stwach – nad KPS Fa ra on Zię bi -
ce II i Blue Vol ley Ostrze szów – oraz jed -
nej po raż ce – z eki pą Spi rit Wro cław – za -
ję li dru gą lo ka tę w swo jej gru pie i awan so -
wa li do run dy fi na ło wej. Awans uzy ska ło
pięć ze spo łów z pierw szych miejsc oraz
naj lep szy z dru gich.

W fa zie fi na ło wej kro to szy nia nie ule -
gli dru ży nie TST Ko ge ne ra cja i wy gra li
z Ze ni tem, dzię ki cze mu mo gli wal czyć
o trze cie miej sce w tur nie ju. W ostat nim
po je dyn ku – z pierw szym ze spo łem KPS
Fa ra on Zię bi ce – Te am Kro to szyn zwy cię -
żył 2: 1 i w staw ce 20 ekip upla so wał się
na wy so kiej trze ciej po zy cji.

W na szej dru ży nie za gra li Ja kub Na -
wrat, Do mi nik Ku be czak, Mi chał Klupś,
Piotr Ci chow las, Da wid Sa sin, Da wid
Skrzyp czak, Ma te usz Szcze pa niak, Mi ko -
łaj Bu kow ski i Ad rian Spe rzyń ski. 

(AN KA)

BIEGI

Monika druga 
w swojej kategorii

Ostat nie go dnia lu te go w Po bie dzi -
skach od był się V Zi mo wy Cross. Nie -
źle spi sa ła się Mo ni ka Jad czak, któ -
ra by ła dru ga w swo jej ka te go rii.

Tra sa o dłu go ści 10,2 km wio dła le -
śny mi duk ta mi po bar dzo uroz ma ico nym
te re nie. Na star cie sta nę ło po nad 250
osób. Mło da za wod nicz ka Kro to szyń skiej
Gru py Bie go wej z cza sem 47: 36 za ję -
ła 47. miej sce w kla sy fi ka cji open i by ła
dru ga w ka te go rii K20. 

Na 51. po zy cji upla so wał się Piotr Jad -
czak z wy ni kiem 48: 34, co da ło mu szó -
stą lo ka tę w ka te go rii M50. (AN KA)
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W Pi le ro ze gra no Fi nał Mi strzostw
Wiel ko pol ski Mło dzi ków w Pił ce
Siat ko wej. Dru ży na UKS Po lon Kro -
to szyn za koń czy ła roz gryw ki na szó -
stym miej scu. 

W pierw szym me czu kro to szy nia nie
ule gli w dwóch par tiach eki pie MUKS
Jan tar Ka lisz. W ko lej nym spo tka -
niu – prze ciw UKS SMS Jo ker Pi ła – Po -
lon za grał le piej, spra wia jąc ry wa lom nie -
ma łe trud no ści, ale i tak go spo da rze wy -
gra li w dwóch se tach. W trze cim me czu
na si siat ka rze nie da li ra dy ze spo ło wi
IUKS Je dyn ka Po znań, prze gry wa jąc
do 15 i do 16.

W ko lej nym dniu roz gry wek Po lon
uległ póź niej sze mu trium fa to ro wi – Enei
Ener ge tyk Po znań, a tak że UKS -owi Piąt -

ka Tu rek. Osta tecz nie więc kro to szyń ska
dru ży na za ję ła szó ste miej sce. W ze spo le
Po lo nu za gra li Wik tor Mac kie wicz, Ja kub
Hy le wicz, Fi lip Pin kow ski, Krzysz tof
Szym let, To biasz Flor czyk, Fi lip Po śpiech,
Fi lip Waw roc ki, Mi chał Sza rzyń ski i Se ba -
stian Li gę za. 

– Miej sce, ja kie za ję ła na sza dru ży na,
na le ży uznać za suk ces, gdyż od wie lu lat
Po lon nie star to wał w tej ka te go rii roz gry -
wek na szcze blu wo je wódz kim. Mam na -
dzie ję, że zdo by te przez za wod ni ków do -
świad cze nie bę dzie pro cen to wać w dal -
szych la tach roz wo ju UKS Po lon Kro to -
szyn, a mło dzi spor tow cy bę dą roz wi jać
swo ją pa sję i pro mo wać szko łę oraz mia -
sto – po wie dział Sła wo mir Chle bow ski,
tre ner kro to szyń skie go ze spo łu.

(LE NA)

SIATKÓWKA 

Polon szósty w finale

W dniach 22-23 lu te go od by ły
się VI Mię dzy na ro do wy Tur niej Za pa -
śni czy o Pu char Bur mi strza Bie la wy
i Otwar te Mi strzo stwa Dol ne go Ślą -
ska Ju nio rek. Za wod ni cy Olim pij czy -
ka Sul mie rzy ce wy wal czy li w za wo -
dach pięć me da li. 

Tur niej przy cią gnął 170 za pa śni ków
re pre zen tu ją cych 25 klu bów z ośmiu wo -
je wództw. W tym gro nie zna leź li się tak że
za wod ni cy z Czech. Go ściem spe cjal nym
im pre zy był Wła dy sław Ste cyk, pol ski za -
pa śnik, srebr ny me da li sta olim pij ski
z Mo skwy. 

Pod opiecz ni tre ne ra Ra fa ła Pa ta la sa
zdo by li pięć me da li. Na naj wyż szym stop -
niu po dium wśród ka de tów sta nął Prze -
my sław Wi zner (kat. 60 kg), a w gru pie
mło dzi ków – Szy mon Gi ba sie wicz
(kat. 57 kg). Z ko lei brą zo we krąż ki wy -
wal czy li Mi ko łaj Szy mań ski (mło dzi -
cy, 35 kg), Ni ko la Kro ma rek (mło dzicz -
ki, 50 kg) oraz Do mi ni ka Gro bel na (mło -
dzicz ki, 62 kg). 

– Gra tu lu ję wszyst kim za wod ni kom
god ne go re pre zen to wa nia klu bu – sko -
men to wał Ra fał Pa ta las, tre ner UKS
Olim pij czyk Sul mie rzy ce. 

(LE NA)

ZAPASY 

Pięć razy na podium

Re pre zen tan ci klu bów z na sze go
po wia tu star to wa li w XXVI edy cji
Tur nie ju Ka ra te Dzie ci i Mło dzie ży
„Dra gon Cup” w Śro dzie Wlkp. Na -
si za wod ni cy spi sa li się zna ko mi cie
i przy wieź li z tych za wo dów 42 me -
da le. 

Do Śro dy Wlkp. przy by ło 358 ka ra -
te ków z 34 klu bów. Po śród nich zna leź li
się przed sta wi cie le UKS Sho dan Zdu ny,
ASW Nip pon Kro to szyn, UKS Uke mi
Ko by lin i Koź miń skie go Klu bu Ka ra te
Do Sho to kan. 

Eki pa z Kro to szy na zdo by ła dzie -
więć me da li. Na każ dym stop niu po -
dium sta wał Ro bert Król, któ ry był naj -
lep szy w ku mi te in dy wi du al nym chłop -
ców 8-9 lat open, dru gi w ka ta in dy wi -
du al nym chłop ców 8-9 lat oraz trze ci
w ku mi te in dy wi du al nym chłop ców 8-9
lat -30 kg. Po nad to zło to wy wal czy li
Mar ce li na Ple skacz (ku mi te in dy wi du al -
ne ju nio rek młod szych -54 kg) oraz Fi lip
Mosz (ku mi te in dy wi du al ne ju nio rów

+68 kg). Do te go do rob ku za wod ni cy
ASW Nip pon do rzu ci li jesz cze po dwa
srebr ne i brą zo we krąż ki. W kla sy fi ka cji
ge ne ral nej kro to szyń ski klub za jął dzie -
wią te miej sce. 

Aż 20 ra zy na po dium sta wa li re pre -
zen tan ci zdu now skie go Sho da na. Ze zło -
ty mi me da la mi do do mów wró ci li Ja kub
Ro mań ski, Ja kub For ma now ski i Mau ry -
cy Ma cia szek (ka ta dru ży no we chłop -
ców 14-15 lat i 16-17 lat), Alek san dra
Adam ska (ka ta dziew cząt 7 lat i młod -
sze), Na ta sza Adam ska (ka ta dziew cząt 8-
9 lat), Ka ta rzy na Tra fan kow ska (ka ta ju -
nio rek), Ja kub Ro mań ski (ka ta ju nio rów
młod szych i ku mi te ju nio rów młod szych
-52 kg), Mia Pal ma czyń ska (ka ta pierw szy
krok 8 lat). Po nad to zdu now scy ka ra te cy
zgar nę li czte ry ra zy sre bro i dzie więć ra zy
brąz. Tak oka za ły do ro bek po zwo lił Sho -
da no wi zo stać naj lep szym klu bem tur -
nie ju. 

Za wod ni cy KKK Do Sho to kan zdo -
by li je den srebr ny krą żek i sześć brą zo -
wych. Dru gie miej sce za ję ła Ju lia Pa tec ka

(ku mi te in dy wi du al ne ju nio rek młod -
szych -54 kg), a na trze cich lo ka tach zna -
leź li się Ka je tan Woź niak (ku mi te in dy -
wi du al ne chłop ców 12-13 lat +50 kg i ku -
mi te ind. chłop ców 12-13 lat open), Alek -
san dra Bła żej czyk (ku mi te in dy wi du al ne
dziew cząt 10-11 lat +35 kg i open), Na ta -
sza Bła żej czyk (ku mi te in dy wi du al ne
dziew cząt 8-9 lat -30 kg) i Kac per Woj cie -
chow ski (ku mi te in dy wi du al ne ju nio rów
młod szych open).

Na po dium sta wa li tak że ka ra te cy
UKS Uke mi Ko by lin. W kon ku ren cji ki -
hon pierw szy krok 6 lat i młod si naj lep szy
był Pa tryk Łu czak. Srebr ne me da le wy -
wal czy li Olim pia Pa try as (ku mi te in dy wi -
du al ne dziew cząt 10-11 lat +35 kg) i Ja -
kub Łęc ki (ku mi te in dy wi du al ne ju nio -
rów -68 kg), a brą zo we – Piotr Łu czak
(ka ta in dy wi du al ne pierw szy krok 8 lat),
Jo an na Łu czak (ku mi te in dy wi du al ne
dziew cząt 10-11 lat -35 kg) i Ju lia Ma ślan -
ka (ku mi te in dy wi du al ne dziew cząt 12-
13 lat open).

(LE NA)

KARATE 

Medalowe żniwo w Środzie Wlkp. 
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