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Grzegorz Galicki
odpowiada na zarzuty

Czytaj na str. 5

� PRACA

Szukasz zatrudnienia?
Sprawdź oferty!

Czytaj na str. 7

� DODATEK
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Czytaj na str. 8-12

� SPORT

A Seree Tee w szesnastce
najlepszych drużyn 
w Polsce

Czytaj na str. 14
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Do bie ga ją koń ca pra ce bu dow la ne
w ra mach za da nia pod na zwą „Prze -
bu do wa i ter mo mo der ni za cja bu -
dyn ku Wiej skie go Do mu Kul tu ry
wraz ze zmia ną spo so bu użyt ko wa -
nia czę ści bu dyn ku na ga raż dla OSP
w miej sco wo ści Ust ków”. 

Wy ko na no już do cie ple nie ścian
ze wnętrz nych i stro pów bu dyn ku oraz
no wą ele wa cję, uło żo no no we po kry cie
da cho we, utwar dzo no te ren
przed obiek tem, za mon to wa no no wy

piec cen tral ne go ogrze wa nia. Zro bio no
tak że no wą to a le tę dla osób nie peł no -
spraw nych.

W mi nio nym ty go dniu pro wa dzo ne
by ły jesz cze pra ce wy koń cze nio we we -
wnątrz bu dyn ku, czy li ma lo wa nie, spo -
ino wa nie uło żo nych na po sadz kach pły tek
z ka mie nia sztucz ne go, ukła da nie tyn ku
mo zai ko we go na ścia nach ko ry ta rza, mon -
to wa nie oświe tle nia. Do bie ga ją koń ca pra -
ce wy koń cze nio we w ga ra żach OSP.

Na po kry cie kosz tów in we sty cji gmi -
na Kro to szyn po zy ska ła pre fe ren cyj ną po -
życz kę ze środ ków Wo je wódz kie go Fun -
du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w Po zna niu. (AN KA)

28 wrze śnia na te re nie jed ne go z za -
kła dów pro duk cyj nych w Koź mi nie
Wlkp. do szło do po ża ru in sta la cji
tech no lo gicz nej, zlo ka li zo wa nej
przy obiek cie pro duk cyj nym.
Na szczę ście ogień nie roz prze strze -
nił się na po zo sta łą część za kła du.

Na ak cję skie ro wa no trzy za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie oraz je den z miej sco wej OSP.
Gdy stra ża cy do tar li na miej sce, pa li ło się
urzą dze nie fil tra cyj ne na te re nie za kła du
pro duk cyj ne go. Po żar ogra ni czył się
do po wierzch ni fil tra, lecz dy my prze do -
sta ły się tak że do ha li, w któ rej od by wał
się pro ces pro duk cyj ny. 

Przed przy by ciem stra ża ków pra cow -
ni cy za kła du pod ję li pró bę ga sze nia po ża -
ru pod ręcz nym sprzę tem ga śni czym, ale
nie przy nio sło do ocze ki wa ne go re zul ta -
tu. Osób po szko do wa nych nie by ło.

Stra ża cy, za bez pie cze ni w sprzęt
ochro ny ukła du od de cho we go, po da li je -
den prąd ga śni czy wo dy w na tar ciu na pa -
lą ce się urzą dze nie fil tru ją ce, sku tecz nie
tłu miąc po żar. Z pod no śni ka hy drau licz -
ne go do sta li się na po wierzch nię da cho wą
ha li w ce lu de mon ta żu czę ści opie rze nia
i schło dze nia miejsc o pod wyż szo nej tem -
pe ra tu rze. Obiekt zo stał od dy mio ny
i prze wie trzo ny, a na ko niec dzia łań spraw -
dzo ny urzą dze nia mi po mia ro wy mi. Ak cja
trwa ła nie ca łe dwie go dzi ny. (AN KA)

USTKÓW

Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury

KOŹMIN WLKP.

Pożar na terenie 
zakładu produkcyjnego

29 wrze śnia od by ła się wi de okon fe -
ren cja sa mo rzą dow ców oraz przed -
sta wi cie li służb i in spek cji z po wia tu
kro to szyń skie go z wo je wo dą wiel ko -
pol skim Łu ka szem Mi ko łaj czy kiem.
Roz ma wia no oczy wi ście o sy tu acji
epi de micz nej na na szym te re nie
w związ ku z wy kry ciem ogni ska za -
ka żeń w Do mu Po mo cy Spo łecz nej
w Basz ko wie. 

Ł. Mi ko łaj czyk za de kla ro wał wspar -
cie. Wi ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski opo -
wie dział o do tych cza so wych dzia ła niach,
pod kre śla jąc przy tym, iż roz po czę to je
od ra zu po uzy ska niu in for ma cji o tym,
że jed na z miesz ka nek DPS -u jest za ra żo -
na ko ro na wi ru sem. Wy ja śnień udzie lił
tak że Dio ni zy Wasz czuk, dy rek tor tej pla -
ców ki. Jak po in for mo wał, trzech miesz -
kań ców DPS -u prze by wa w szpi ta lach,
a stan po zo sta łych jest do bry.

Wo je wódz ki in spek tor sa ni tar ny, dr
Ja dwi ga Kucz ma -Na pie ra ła, za pro po no -
wa ła wy ko na nie po now nych – we ry fi ka -
cyj nych te stów u per so ne lu pla ców ki. Po -
nad to Wiel ko pol ski Urząd Wo je wódz ki
po ma ga w wy po sa że niu DPS -u w po -
trzeb ną odzież ochron ną. Do Basz ko wa
z Po zna nia przy wie zio no już m. in. 500
sztuk kom bi ne zo nów ochron nych. Łu -
kasz Krysz to fiak z WUW w Po zna niu za -
de kla ro wał, iż wła dze wo je wódz kie w ra -

zie po trze by prze ka żą ko lej ne par tie środ -
ków ochro ny.

Wo je wo da py tał też ko men dan ta po li -
cji, czy ko mi sa ria ty i po ste run ki w po wie cie
dzia ła ją pla no wo. Insp. Ma riusz Ja śniak wy -
ja śnił, że dwóch funk cjo na riu szy prze by wa
na kwa ran tan nach pre wen cyj nych w związ -
ku z tym, iż oso by z ich naj bliż sze go oto cze -
nia są pra cow ni ka mi DPS -u. To jed nak, jak
oznaj mił, nie ma wpły wu na pra cę po li cji
na te re nie po wia tu. (AN KA)

PANDEMIA

Wideokonferencja z wojewodą
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3Temat Tygodnia

Epi de mia ko ro na wi ru sa ma się do -
brze, a na wet – moż na by rzec – co -
raz le piej. W mi nio nym ty go dniu nie -
mal każ de go dnia Mi ni ster stwo Zdro -
wia ogła sza ło ko lej ne re kor dy w licz -
bie za ka żeń w kra ju. W po wie cie kro -
to szyń skim rów nież do gro na za ra żo -
nych do łą czy ła spo ra gru pa. Efekt
jest ta ki, że od so bo ty znaj du je my się
w tzw. czer wo nej stre fie. 

W po nie dzia łek, 28 wrze śnia,
w na szym po wie cie po twier dzo no
aż 106 no wych przy pad ków za ka że -
nia ko ro na wi ru sem. Po spe cjal nym
po sie dze niu Po wia to wy Ze spół Za rzą -
dza nia Kry zy so we go w Kro to szy nie
wy dał ko mu ni kat w spra wie sy tu acji
epi de micz nej na na szym te re nie.
PZZK ob ra do wał pod prze wod nic -
twem wi ce sta ro sty Paw ła Ra do jew -
skie go. Spo tka nie zwo ła no pil nie
po tym, jak w Do mu Po mo cy Spo łecz -
nej w Basz ko wie wy kry to ogni sko za -
ka żeń SARS -CoV -2.

– W śro dę, 23 wrze śnia, do szpi ta -
la po wia to we go w Kro to szy nie przy -
wie zio no na ba da nia miesz kan kę
DPS. Zgod nie z obo wią zu ją cą pro ce -
du rą oso ba ta zo sta ła umiesz czo -
na w izo la cji do cza su otrzy ma nia wy -
ni ku w kie run ku obec no ści ko ro na wi -
ru sa. W czwar tek, 24 wrze śnia,
po uzy ska niu wy ni ku po zy tyw ne go
u tej oso by szpi tal po wia do mił służ by
sa ni tar ne, któ re na stęp nie uru cho mi -
ły pro ce du rę po bie ra nia wy ma zów
od per so ne lu i pen sjo na riu szy DPS
Basz ków. Aby ak cja ta prze bie gła jak
naj spraw niej, wspie ra no się wy po sa że -
niem SPZOZ Kro to szyn, a wy ma zów
do ko ny wał m. in. per so nel me dycz ny
z DPS. W ten spo sób do so bo ty, 26
wrze śnia, prze te sto wa no 309 osób.
Da ne o wy ni kach spły wa ły na bie żą -
co – na pi sa no w ko mu ni ka cie.

Wów czas u 101 osób test dał wy -
nik po zy tyw ny – 52 to miesz kań cy
DPS, a 48 to pra cow ni cy tej pla ców ki.
Czte ry wy ni ki wy ma zów po bra ne
wśród per so ne lu nie by ły roz strzy ga ją -
ce – pro fi lak tycz nie za li czo no je
do gru py „po zy tyw nych”. Jak pod kre -
ślił po wia to wy in spek tor sa ni tar ny, dr
Do mi nik Waw rzyń czak, by ła to bar -
dzo szyb ko i sku tecz nie zor ga ni zo wa -
na ak cja te sto wa nia tak licz nej gru py
osób.

– Od mo men tu pod ję cia po dej -
rzeń co do moż li wo ści wy stę po wa nia
ogni ska ko ro na wi ru sa w DPS Basz -
ków w pla ców ce wpro wa dzo no
wszyst kie pro ce du ry, któ re za pew nia -
ją cią głość pra cy per so ne lu i opie kę
miesz kań com. We dług in for ma cji dy -
rek to ra DPS, Dio ni ze go Wasz czu ka,

część per so ne lu po zo sta je w pla ców ce,
do ko na no re lo ka cji pen sjo na riu szy,
za pew nio ne są do sta wy i wszel ka
opie ka – oświad czył ty dzień te mu
PZZK w Kro to szy nie.

Po in for mo wa no też, że u osób
z wy ni ka mi do dat ni mi nie wy stę po wa -
ły do tej po ry symp to my cho ro -
by. – Per so nel jest za bez pie czo ny
w środ ki ochro ny oso bi stej – licz ba wy -
po sa że nia jest mo ni to ro wa na i bę dzie
uzu peł nia na na bie żą co. Pra ca DPS bę -
dzie tak zor ga ni zo wa na, by od cią żyć
per so nel obec nie zaj mu ją cy się miesz -
kań ca mi, a wszyst kim oso bom zo sta -
nie za pew nio ne wspar cie psy cho lo gicz -
ne – za pew nia li człon ko wie PZZK.

Już wte dy prze wi dy wa no, iż
wzrost wy kry tych za ka żeń skut ko wać
mo że za kwa li fi ko wa niem po wia tu
kro to szyń skie go do stref pod wyż szo -
ne go ry zy ka. Ko mu ni kat w tej spra wie
miał być ogło szo ny w czwar tek, 1 paź -
dzier ni ka (co w isto cie na stą pi ło).
PZZK za le cił miesz kań com za cho wy -
wa nie ostroż no ści i prze strze ga nie za -
sad dy stan su spo łecz ne go oraz hi gie ny
i ochro ny oso bi stej. – Pro si my oso by
star sze i te o ob ni żo nej od por no ści
o ogra ni cze nie wyjść po za miej sce za -
miesz ka nia, ape lu je my do ro dzi ców
i opie ku nów, by mło dzież i dzie ci nie
gro ma dzi ły się w miej scach pu blicz -
nych. Pro si my tak że o śle dze nie ofi -
cjal nych ko mu ni ka tów i ostroż ny od -
biór czę sto nie spraw dzo nych i nie -
praw dzi wych in for ma cji, ja kie po ja -
wia ją się ano ni mo wo w me diach spo -
łecz no ścio wych – ape lo wał PZZK.

Wi ce sta ro sta za pew nił tak że, iż
wła dze po wia tu na bie żą co mo ni to ru -
ją sy tu ację i po zo sta ją w kon tak cie ze
służ ba mi sa ni tar ny mi i ad mi ni stra cją
wo je wódz ką. Od by wa ją się rów nież
bie żą ce kon sul ta cje z dy rek cja mi szkół
oraz sa mo rzą da mi gmin ny mi.

We wto rek stwier dzo no trzy no -
we za cho ro wa nia w na szym po wie cie.
Za ka żo ne zo sta ły ko bie ty w wie -
ku 80, 56 i 32 la ta. Wszyst kie prze by -
wa ją w izo la cji do mo wej. 

W śro dę Mi ni ster stwo Zdro wia
po in for mo wa ło, że w po znań skim
wie lo spe cja li stycz nym szpi ta lu za kaź -
nym przy uli cy Szwaj car skiej z po wo -
du CO VID -19 zmar ła 63-let nia
miesz kan ka po wia tu kro to szyń skie go.
Po nad to od no to wa no czte ry no we
przy pad ki za ra że nia miesz kań ców na -
sze go te re nu – ko bie ty w wie -
ku 18, 25 i 71 la ta oraz 51-let ni męż -
czy zna. 

Póź nym po po łu dniem Ja cek Za -
wod ny, dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej
nr 1 w Koź mi nie Wlkp., po in for mo -
wał, że od na stęp ne go dnia pla ców ka ta

czę ścio wo prze cho dzi na tryb zdal ne go
na ucza nia, co po dyk to wa ne by ło po -
twier dzo ny mi przy pad ka mi ko ro na wi -
ru sa w szko le. De cy zją po wia to we go in -
spek to ra sa ni tar ne go od 1 do 5 paź -
dzier ni ka w kla sach IV -VIII edu ka cja
mia ła być pro wa dzo na zdal nie, na to -
miast kla sy I -III po zo sta ły w try bie sta -
cjo nar nym w szko le. – Pi smo Pań stwo -
we go Po wia to we go In spek to ra Sa ni tar -
ne go w Kro to szy nie w spra wie na ło żo -
nej kwa ran tan ny zo sta ło wy sła ne do ro -
dzi ców za po śred nic twem dzien ni ka
elek tro nicz ne go Li brus – po in for mo -
wał w spe cjal nym ko mu ni ka cie J. Za -
wod ny, dy rek tor koź miń skiej Je dyn ki,
jed no cze śnie ży cząc wszyst kim du żo
zdro wia i spo ko ju.

W czwar tek Pol ska Agen cja Pra so -
wa po in for mo wa ła, iż na stro nach
Rzą do we go Cen trum Le gi sla cji opu -
bli ko wa no pro jekt roz po rzą dze nia Ra -
dy Mi ni strów do ty czą cy tzw. żół tych
i czer wo nych stref. Wy ni ka ło z nie go,
iż od so bo ty na li ście mia ło znaleźć się
łącz nie 51 po wia tów i miast na pra -
wach po wia tu, w tym po wiat kro to -
szyń ski w stre fie czer wo nej! War to
przy po mnieć, iż stre fa czer wo na prze -
wi du je za kaz or ga ni zo wa nia kon gre -
sów i tar gów, dzia ła nia sa na to riów, we -
so łych mia ste czek i par ków roz ryw ki.
W si łow niach okre ślo no li mit
osób – jed na na 10 m2. W prze strze ni
pu blicz nej ko niecz ne jest za kry wa nie
no sa i ust. Licz ba osób bio rą cych
udział w we se lach i in nych uro czy sto -
ściach ro dzin nych nie mo że prze kra -
czać 50. Po nad to – zgod nie z no wy mi
wy tycz ny mi – ba ry i re stau ra cje
w stre fie czer wo nej mo gą być otwar te
tyl ko do godz. 22.00.

Te go dnia – we dle da nych Mi ni -
ster stwa Zdro wia – padł ko lej ny re -
kord za ka żeń. Od no to wa no bo -
wiem 1967 no wych przy pad ków.
Do gru py za ra żo nych w po wie cie kro -
to szyń skim do łą czy ło 16 ko lej nych
osób – ko bie ty w wie ku 21, 64,
40, 46, 82, 41, 38, 24, 56, 66 lat,
męż czyź ni w wie ku 46, 84, 50, 52
i 57 lat oraz dziec ko. Jed na z tych osób
prze by wa w po znań skim szpi ta lu,
a po zo sta łe są w do mo wej izo la cji.

W pią tek licz ba no wych przy pad -
ków za ka że nia w kra ju prze kro czy -
ła 2 ty sią ce. W na szym po wie cie no -
wa gru pa za ra żo nych ko ro na wi ru -
sem to męż czyź ni w wie -
ku 73, 43, 47, 36 i 44 la ta, ko bie ty
w wie ku 69, 26, 40, 40 i 44 la ta oraz
piąt ka dzie ci. Wszy scy są w do mo wej
izo la cji.

W so bo tę sta li śmy się tzw. czer wo -
ną stre fą. Po in for mo wa no o ko lej nych
za ka że niach miesz kań ców Zie mi Kro -

to szyń skiej. Po zy tyw ny wy nik te stu
na obec ność wi ru sa SARS -CoV -2 po -
twier dzo no u ko biet w wie -
ku 59, 46, 63, 57, 38, 53, 65, 25, 29, 56
i 31 lat, u męż czyzn w wie ku
41, 23, 64, 40, 54, 91, 83 i 58 lat oraz
u jed ne go dziec ka. Wszy scy są w do mo -
wej izo la cji.

W nie dzie lę kil ka na ście no wych
przy pad ków. Za ra że ni to ko bie ty
w wie ku 40, 59, 61, 55, 44 i 73 la ta
oraz męż czyź ni w wie ku 41, 44, 80,
25, 51, 31, 46 lat. Jed na z tych osób
prze by wa w po znań skim szpi ta lu,
resz ta jest w do mo wej izo la cji.

W po nie dzia łek z po wo du CO -
VID -19 – jak wy ni ka z ko mu ni ka tu
re sor tu zdro wia – zmarł 91-let ni
miesz ka niec po wia tu kro to szyń skie -

go. A po nad to stwier dzo no no we
przy pad ki za ka że nia na na szym te re -
nie. Ko lej na gru pa za ra żo nych ko ro na -
wi ru sem to ko bie ty w wie -
ku 86, 40, 74, 87, 56, 28, 33, 65, 57
lat, męż czyź ni w wie ku 61, 46, 82,
84, 32, 33, 27 lat oraz dwój ka dzie ci.
Wszy scy są w do mo wej izo la cji.

Na tę chwi lę (stan na po nie dzia -
łek, 5 paź dzier ni ka, go dzi na 12.00)
w po wie cie kro to szyń skim od no to wa -
no 570 przy pad ków za ka że nia, 37
osób zmar ło, wy zdro wia ło po -
nad 300. W ca łym kra ju do tej po ry
za ra że nie wi ru sem SARS -CoV -2
stwier dzo no u 102 080 osób, zmar -
ło 2659, a wy le czo nych jest
już 73 552.

AN DRZEJ KA MIŃ SKI

PANDEMIA

Powiat krotoszyński w strefie czerwonej!

ZA SA DY OBO WIĄ ZU JĄ CE W CZER WO NEJ STRE FIE
Ma ski – obo wią zek no sze nia w ca łej prze strze ni pu blicz nej (uli ce, pla ce,

środ ki pu blicz ne go trans por tu zbio ro we go; w miej scach ogól no do stęp nych,
w za kła dach pra cy oraz w bu dyn kach uży tecz no ści pu blicz nej (szko ły!),
w obiek tach han dlo wych lub usłu go wych.

Han del – obo wią zek no sze nia ma sek przez klien tów pod czas za ku pu to -
wa rów lub usług oraz uży wa nia rę ka wi czek jed no ra zo wych lub sto so wa nia
środ ków do de zyn fek cji rąk.

Tar go wi ska – jak do tych czas obo wią zek za kry wa nia ust i no sa oraz no sze -
nia jed no ra zo wych rę ka wi czek lub sto so wa nia środ ków do de zyn fek cji rąk
oraz za cho wa nie dy stan su 1,5 m mię dzy oso ba mi.

Ko ścio ły – 50% ob ło że nia bu dyn ku (ko ścio ła) lub in ne go obiek tu kul tu
re li gij ne go + obo wią zek za kry wa nia ust i no sa. Je śli wy da rze nie re li gij ne od by -
wa się na ze wnątrz – 150 osób + obo wią zek za kry wa nia ust i no sa.

We se la i in ne uro czy sto ści ro dzin ne – do 50 osób z wy jąt kiem ob słu gi,
uczest ni cy – bez obo wiąz ku za kry wa nia ust i no sa.

Zgro ma dze nia – za kaz zgro ma dzeń po wy żej 150 osób. Uczest ni cy 1.5 m
od sie bie i za kry wa ją usta i nos.

In ne im pre zy, spo tka nia nie za leż nie od ich ro dza ju – do 50 osób z wy jąt -
kiem ob słu gi, obo wią zek za kry wa nia ust i no sa.

Wy da rze nia spor to we – mo że uczest ni czyć nie wię cej niż 250 uczest ni -
ków jed no cze śnie, nie li cząc osób zaj mu ją cych się ob słu gą wy da rze nia. Bez
pu blicz no ści!

Si łow nie – jed na oso ba na 10 m2.
Dzia łal ność ho te lar ska – do pusz czal na, z wy łą cze niem dzia łal no ści klu -

bów i dys ko tek.
Aqu apar ki i ba se ny – 75% ob ło że nia obiek tu.
Ga stro no mia – w lo ka lu i ogród ku klien ci mu szą za kry wać usta i nos

do cza su za ję cia przez nich miejsc, w któ rych bę dą spo ży wa li po sił ki lub na po -
je. Ob słu ga za kry wa usta i nos. W lo ka lu mo że prze by wać mak sy mal nie jed -
na oso ba na 4 m2.

Sa lo ny ko sme tycz ne, fry zjer skie i ta tu ażu – w miej scu, w któ rym jest pro -
wa dzo na ta ka dzia łal ność, prze by wa wy łącz nie ob słu ga oraz ob słu gi wa ni
klien ci, a gdy klient wy ma ga opie ki, tak że je go opie kun.

Trans port zbio ro wy – 50% licz by wszyst kich miejsc al bo 30% licz by
wszyst kich miejsc sie dzą cych i sto ją cych, okre ślo nych w do ku men ta cji tech -
nicz nej lub do ku men ta cji tech nicz no -ru cho wej dla da ne go ty pu środ ka trans -
por tu al bo po jaz du, przy jed no cze snym po zo sta wie niu w środ ku trans por tu
bądź po jeź dzić co naj mniej 50% miejsc sie dzą cych nie za ję tych.

We so łe mia stecz ka, par ki roz ryw ki lub par ki re kre acyj ne – za kaz or ga ni za -
cji.

Ki na – 25% pu blicz no ści.
Or ga ni za cja kon gre sów i tar gów – za kaz or ga ni za cji.
Wy da rze nia kul tu ral ne – za kaz or ga ni za cji za rów no w bu dyn kach, jak

i na ze wnątrz.
Klu by noc ne i dys ko te ki – za kaz pro wa dze nia dzia łal no ści.
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– Ko niecz ne są zde cy do wa ne dzia ła -
nia. Nie ma my już cza su, a sy tu acja
szpi ta li po wia to wych jest tra gicz na.
Stąd mo ja in ter pe la cja do ty czą ca tu -
tej szej pla ców ki me dycz nej – po wie -
dział po seł Ma riusz Wit czak pod czas
spo tka nia, któ re od by ło się przed kil -
ko ma dnia mi w Kro to szy nie.

Wi zy ta li de ra li sty Ko ali cji Oby -
wa tel skiej do sej mu z okrę gu nr 36,
do któ re go na le ży po wiat kro to szyń -
ski, nie by ła przy pad ko wa. Par la men -
ta rzy sta od wie lu lal jest ży wo za in te -
re so wa ny pro ble ma mi służ by zdro -
wia. Pod czas krót kie go brie fin gu
z przed sta wi cie lem me diów po ka zy -
wał in ter pe la cję, któ rą prze ka zał mi -
ni stro wi zdro wia. W pi śmie tym po -
seł wska zu je na nie do sza co wa nie
usług me dycz nych i – co się z tym
wią że – mi lio no we stra ty, ja kie ge ne -
ru ją szpi ta le po wia to we. Jed nak
szcze gól ną uwa gę po świę ca kro to -
szyń skie mu szpi ta lo wi. – W mo jej in -
ter pe la cji zwra cam uwa gę na nie ko -
rzyst ną sy tu ację fi nan so wą, któ rej
przy czy ną jest nie ade kwat na wy ce na
pro ce dur me dycz nych przez NFZ.
Ist nie je oba wa, że osta tecz nym skut -
kiem dal sze go utrzy my wa nia się ta -
kie go sta nu rze czy mo że być li kwi da -
cja SP ZOZ w Kro to szy nie – po wie -
dział M. Wit czak. Je go zda niem sy tu -
ację po pra wi ło by wyż sze wy ce nie nie
kon trak tów za wy ko ny wa nie pro ce -
dur me dycz nych, o co ape lu je. 

– Prze dłu ża ją ca się pan de mia ro -
dzi do dat ko we pro ble my. Naj więk -
szym z nich, je śli cho dzi o po wiat kro -
to szyń ski, jest szpi tal. Li czy my na po -
moc pa na po sła, bo roz wią za nia mu -
szą być od gór ne – oznaj mił z ko lei
Da riusz Ro zum, rad ny po wia to wy.
Jak do dał, sy tu acja eko no micz na
szpi ta la, po mi mo re struk tu ry za cji,

jest trud na i bez po mo cy władz cen -
tral nych mo że so bie nie po ra dzić. Te -
go nie cie ka we go ob ra zu nie zmie nia
na wet fakt zmia ny dy rek to ra.

Po seł Wit czak wy ja śniał, iż pro -
blem, któ ry do ty ka nasz szpi tal, ma
cha rak ter sys te mo wy. Spo wo do wa ne
jest to nie ade kwat no ścią wy cen pro -
ce dur me dycz nych. Tym cza sem z ro -
ku na rok ro sną kosz ty funk cjo no wa -
nia szpi ta li, a NFZ po słu gu je się sta -
rym kwa li fi ka to rem. – Pra gnę za zna -
czyć, iż NFZ nie wa lo ry zu je tych
kosz tów. Szpi ta le zmu szo ne są z wła -
snych do cho dów lub środ ków otrzy -
ma nych od sa mo rzą dów te dziu ry fi -
nan so we za sy py wać. Nie ste ty są to
do raź ne roz wią za nia – stwier dził.
Za uwa żyć też trze ba fakt, że znów ro -
śnie za dłu że nie szpi ta la w Kro to szy -
nie. – Dług ro śnie. Pro blem moż na
roz wią zać, ale wy ma gać bę dzie to no -
wych środ ków wy pła ca nych przez
NFZ – tłu ma czył par la men ta rzy sta.

Po li tyk wy ra ził rów nież kry ty kę
wo bec obo zu rzą dzą ce go za do tych -
cza so we dzia ła nia. – W cza sach pro -
spe ri ty i wzro stu go spo dar cze go za -
nie dba no wie le dzia łań. Nie sza no wa -
no wów czas pie nię dzy. Sza sta no ni -
mi na le wo i pra wo. Tym cza sem te -
raz, kie dy przy szła re ce sja zwią za na
z pan de mią, ry su je się ta ki oto ob raz.
Pie nię dzy ma my zde cy do wa nie
mniej, a pro ble mów wię cej. To wi na
te go rzą du – za ko mu ni ko wał. 

D. Ro zum wy li czał ko lej ne kwe -
stie. Za trzy mie sią ce bę dzie ma te ria -

li za cja ko lej ne go po stu la tu pła cy mi -
ni mal nej. To też do tknie dy rek cję
szpi ta la. – To błęd ne ko ło. Kon trakt
nie na dą ża za tym, co dzie je się w sto -
sun ku do płac, a gdzie w tym wszyst -
kim zna leźć fun du sze na ro sną ce
kosz ty ener gii, do staw ma te ria łów
i le ków – mó wił rad ny, za zna cza jąc,
iż wszyst kie go nie roz wią że re wa lo ry -
za cja, gdyż – zna jąc ży cie – bę dzie
ona tyl ko czę ścio wa. – Trud no za tem
ocze ki wać, że na wet naj lep szy ma na -
ger szpi ta la po ra dzi so bie z ty mi pro -
ble ma mi – oświad czył. Uczest ni czą -
cy w brie fin gu Pa weł Si ko ra, ra dny
miej ski, wska zał, iż pro ble my miej -
sco wej lecz ni cy roz po czę ły się wraz
z po ja wie niem się sie ci szpi ta -
li. – Skoń czy ła się wów czas re al na
wy ce na, a roz po czę ło się wy li cze nie
ry czał to we – po wie dział. 

– Nie moż na nas po są dzić o ja kie -
kol wiek dzia ła nia po li tycz ne. To
prze cież wy miar je dy nie spo łecz ny.
Gdy by zor ga ni zo wać son dę ulicz ną
i za py tać miesz kań ców, co jest obec -
nie naj waż niej sze dla nich, to od po -
wiedź bę dzie jed na – sta bil na służ ba
zdro wia, w któ rej każ dy znaj dzie po -
moc, gdy jej po trze bu je. A nasz szpi -
tal do dat ko wo jest w trud nym mo -
men cie roz bu do wy – tłu ma czył D.
Ro zum

Po seł Wit czak przy po mniał, iż
w tej ka den cji więk szość sej mo wa jest
po stro nie Zjed no czo nej Pra wi cy.
Tym cza sem oni za miast zaj mo wać się
roz wią zy wa niem kry zy sów upra wia -
ją – jak to okre ślił – „gang ster kę po li -
tycz ną”, wal cząc o stoł ki. – Sza sta nie
pie niędz mi po dat ni ka w tak trud nej
sy tu acji jest nie do pusz czal ne. Dla te -
go też w mo jej in ter pe la cji po ka za łem
pro blem i li czę na je go roz wią za -
nie – za koń czył par la men ta rzy sta.

PA WEŁ KRA WUL SKI

W mi nio ny pią tek od by ło się ofi cjal -
ne otwar cie biu ra po sel skie go To -
ma sza Ław ni cza ka. No wa sie dzi ba
Pra wa i Spra wie dli wo ści mie ści się
na kro to szyń skim ryn ku.

Wcze śniej biu ro par la men ta rzy -
stów PiS znaj do wa ło się przy ul. Ra -
wic kiej. Na otwar ciu no wej sie dzi by
obec ni by li m. in. mi ni ster Jan Dzie -
dzi czak, wo je wo da wiel ko pol ski Łu -
kasz Mi ko łaj czyk czy po seł To masz
Ław ni czak, a tak że lo kal ni człon ko -
wie i sym pa ty cy Pra wa i Spra wie dli -
wo ści. Ze wzglę du na trud ną sy tu ację
epi de micz ną w po wie cie uro czy stość
mia ła skrom ny cha rak ter. 

Prze cię cia wstę gi w no wym lo ka -
lu do ko na li wspól nie po sło wie Ław ni -
czak i Dzie dzi czak oraz kro to szyń scy
sa mo rzą dow cy – Sła wo mi ra Ka lak
i An drzej Skrzyp czak. Biu ro zo sta ło
rów nież po świę co ne przez pro bosz -
cza Pa ra fii pw. Św. Apo sto łów Pio tra
i Paw ła, księ dza ka no ni ka Grze go rza
Jóź wic kie go. 

Dy żu ry w no wej sie dzi bie PiS -
-u w każ dy pią tek, od godz. 17.00,
na zmia nę bę dą peł nić rad ni po wia to -
wi i miej scy z te go ugru po wa -
nia. – Biu ro Pra wa i Spra wie dli wo ści
zo sta ło otwar te przede wszyst kim
po to, aby wy bra ni par la men ta rzy ści
mie li kon takt ze spo łe czeń stwem. Po -
sta no wi li śmy prze nieść się do cen -
trum mia sta. Ma my w na szym okrę -
gu wy bor czym 13 po wia tów. Nie jest

re al ne, aby po seł peł nił w każ dym
z nich dy żur co ty dzień, w związ ku
z tym umó wi łem się z rad ny mi, aby
każ dy z nich miał tu taj dy żu ry. Biu ro
bę dzie oczy wi ście słu żyć rów nież śro -
do wi sku Pra wa i Spra wie dli wo ści
do spo tkań tu tej szych człon ków
i sym pa ty ków. Je ste śmy tu taj po to,
aby być z ludź mi, wsłu chi wać się
w ich głos, w ich po stu la ty. Jed no cze -
śnie, ja ko par la men ta rzy ści z te go re -
gio nu, nie sie my ze so bą na dzie ję
na po lep sze nie i uno wo cze śnie nie in -
fra struk tu ry – po wie dział go spo darz
miej sca, po seł Ław ni czak. 

Mi ni ster Dzie dzi czak nie krył
za do wo le nia z no wej lo ka li za cji biu -
ra. Kro to szyn bo wiem to dru gie,
po Ra wi czu, mia sto, w któ rym PiS
ma sie dzi bę w cen trum. – Nie bój -
my się te go sło wa – je ste śmy w naj -
lep szym miej scu w Kro to szy nie,
naj bar dziej pre sti żo wym. Wła śnie
tak par tia rzą dzą ca po win na się pre -
zen to wać – sko men to wał po li tyk.
Po dzię ko wał rów nież lo kal nym sa -
mo rzą dow com, któ rzy przy go to wa li
no wą sie dzi bę, pod kre śla jąc
przy tym, że ich pra ca świad czy
o współ od po wie dzial no ści za miej -
sce ma ją ce słu żyć miesz kań com po -
wia tu kro to szyń skie go. Na ko niec
wo je wo da Ł. Mi ko łaj czyk prze ka zał
in for ma cję na te mat do stęp no ści
miejsc i sprzę tu w wiel ko pol skich
szpi ta lach. 

(LE NA)

POLITYKA

Poseł Witczak o trudnej sytuacji 
krotoszyńskiego szpitala

KROTOSZYN

Nowe biuro poselskie
dostępne dla mieszkańców
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Na wrze śnio wej se sji Ra dy Miej skiej
w Kro to szy nie Jan Zych zwró cił uwa -
gę na kwe stię oce nia nia – je go zda -
niem nie rów ne go – uczniów w po -
szcze gól nych szko łach. Wi ce bur -
mistrz Ry szard Czusz ke za po wie -
dział ana li zę pro ble mu i je go roz wią -
za nie.

Rad ny Zych to do świad czo ny sa -
mo rzą do wiec i spo łecz nik, szcze gól -
nie wy czu lo ny na spra wy spo łecz ne.
W swo im wy stą pie niu na se sji za zna -
czył, iż rad ni sta ra ją się pa trzeć ca ło -
ścio wo na gmi nę, ma jąc na uwa dze jej
zrów no wa żo ny roz wój. – Tym cza -
sem pro ble mem jest oce nia nie
uczniów w po szcze gól nych pla ców -
kach edu ka cyj nych – stwier dził J.
Zych. 

Każ da szko ła wy pra co wu je swój
we wnętrz ny sys tem oce nia nia. Nie
ma jed no li te go sys te mu dla wszyst -
kich pla có wek, a za tem nie wia do mo,
czy po szcze gól ne oce ny z wy bra ne go
przed mio tu są toż sa me. To, we dług
rad ne go, sta no wi pro blem. – Naj bar -
dziej wi docz ne jest to wte dy, gdy
ucznio wie za czy na ją na ukę w pla -
ców kach wyż sze go szcze bla – mó wił,
do da jąc, iż mar twi go, że ab sol wen ci

pod sta wó wek nie ma ją rów nych
szans w na bo rze do szkół po nad pod -
sta wo wych. Cier pi na tym zwłasz cza
mło dzież z te re nów wiej skich.

J. Zych pod kre ślił, że nie chce ni -
ko go oskar żać, lecz je dy nie ape lu je
o po chy le nie się na tą spra wą i jej ana -
li zę. Jak po wie dział, je go in ter pe la cja
jest re zul ta tem roz mów z ro dzi ca mi
uczniów. – Ro dzi com dzię ku ję
za twór cze dys ku sje w tym te ma -
cie – za koń czył rad ny.

– W peł ni ro zu miem tro skę rad -
ne go Zy cha, któ ry zwra ca uwa gę
na waż kie za gad nie nie, co ja kiś czas

po wra ca ją ce na se sji – od po wie dział
wi ce bur mistrz Czusz ke. Jak wy ja -
śnił, każ da szko ła, ma jąc swo ją au to -
no mię, two rzy na wła sne po trze by
we wnątrz sz kol ny sys tem oce nia nia.
Ma do te go zresz tą peł ne pra wo. Nie -
mniej R. Czusz ke zgo dził się z su ge -
stią, iż trze ba się nad tą kwe stią po -
chy lić i wy pra co wać, w po ro zu mie -
niu z po szcze gól ny mi szko ła mi, ja kiś
kon sen sus. – Mo gę za pew nić, że pod -
da my tę spra wę grun tow nej ana li -
zie – za po wie dział. – Dzię ku ję. Te go
ocze ki wa łem – od rzekł rad ny Zych. 

(PIK)

Z SESJI

Nierówne szanse na edukacyjnej ścieżce

W pią tek oka za ło się, że sta ro sta
kro to szyń ski ma po zy tyw ny wy nik
te stu na obec ność ko ro na wi ru sa.
Sta ni sław Szczot ka ogło sił to
na swo im pro fi lu fa ce bo oko wym.

– Pra gnę po in for mo wać, iż od 26
wrze śnia prze by wam w kwa ran tan -
nie do mo wej, ja ko że oso by z mo je go
naj bliż sze go oto cze nia są pra cow ni ka -
mi DPS Basz ków – oświad czył w spe -
cjal nym ko mu ni ka cie sta ro sta kro to -
szyń ski. – W Sta ro stwie Po wia to wym
prze by wa łem ostat ni raz 25 wrze śnia.
Obec nie, w po ro zu mie niu z Po wia to -
wą Sta cją Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz -
ną, usta la na jest li sta osób, z któ ry mi
kon tak to wa łem się w okre sie, gdy mo -
gło dojść do ewen tu al nej emi sji wi ru -
sa. Na szczę ście li sta nie jest dłu ga.

S. Szczot ka wy ja śnił da lej, że wi -
ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski prze by -
wał wów czas na urlo pie i bez piecz nie
kie ru je pra ca mi po wia tu oraz je go
jed no stek, a tak że nad zo ru je dzia ła -
nia zwią za ne z ob ostrze nia mi, ja kie
obej mą nasz po wiat w związ ku z epi -
de mią. – Tak więc jed nost ki po wia tu
oraz służ by i in spek cje w po wie cie
pra cu ją bez za kłó ceń. Bar dzo dzię ku -
ję pa nu P. Ra do jew skie mu za te dzia -
ła nia i ca ło do bo wą obec nie służ -
bę – za ko mu ni ko wał S. Szczot ka.

Sta ro sta po in for mo wał, iż prze -
cho dzi cho ro bę z lek ki mi ob ja wa mi,
ty po wy mi dla CO VID -19. – Mam
na dzie ję, że tak po zo sta nie. Po zdra -
wiam wszyst kich i ży czę zdro -
wia! – na pi sał.

(AN KA)

KROTOSZYN

Starosta z pozytywnym wynikiem

Grze gorz Ga lic ki, skarb nik gmi ny
Kro to szyn, na nie daw nej se sji od -
niósł się do za rzu tów sfor mu ło wa -
nych przez nie któ rych rad nych. Za -
po wie dział przy tym for mal ną nić
współ pra cy, a nie – jak do tych -
czas – na sto pie przy ja ciel skiej. 

G. Ga lic ki do swo je go wy stą pie -
nia przy go to wał się sta ran nie. – Chcę
od po wie dzieć, gdyż zo sta łem ob rzu -
co ny bło tem – roz po czął. Przy znał, iż
prze słu chał z uwa gą kil ka ostat nich
ob rad. To, co usły szał, zdu mia ło go
i zmar twi ło. – Te raz mo gę po wie -
dzieć jed no – nic nie bę dzie już ta kie
sa mo – za zna czył, do da jąc, że cho dzi
mu o po sta wę Sła wo mi ry Ka lak i Bar -
to sza Ko siar skie go. 

Skarb nik od niósł się do – we dług
nie go – krzyw dzą cej opi nii, iż za rzą -
dza jąc fi nan sa mi, spro wa dza swo imi
de cy zja mi pro ble my na gmi nę, za dłu -
ża jąc ją. Jak za zna czył, wy su wa nie ta -
kich za rzu tów bez po twier dze nia ich
kon kre ta mi jest po twa rzą, a dla nie go
i wy dzia łu fi nan sów sy tu acją dys kre -
dy tu ją cą roz mów cę. – Co do za dłu że -
nia po wiem tyl ko ty le – nie znam
pod mio tu go spo dar cze go, któ ry dziś
funk cjo nu je bez za cią gnię cia kre dy -

tu. Za sa da mó wi bo wiem ja sno – gdy
kre dyt jest da wa ny na pre fe ren cyj -
nych wa run kach, na le ży go za cią -
gać – tłu ma czył. By jed nak uwi docz -
nić ska lę pro ble mu, pre zen to wał wy -
kres, któ ry po ka zy wał bu dże ty gmi ny
przez ca ły okres spra wo wa nia prze -
zeń sta no wi ska skarb ni ka. Z liczb wy -
ni ka, że gmi na za wsze mie ści ła się
w usta wo wym pro cen cie za dłu że nia
i że lwia część wy dat ków prze zna cza -
na by ła na in we sty cje wszel kie go ro -
dza ju. Skarb nik re gu lar nie od wie dza
swo je ro dzin ne mia sto – Kwi -
dzyn. – Z ra do ścią wra cam do Kro to -
szy na, wi dząc róż ni ce w wy da wa niu
pie nię dzy pu blicz nych na roz wój te -
go mia sta – stwier dził. 

G. Ga lic ki po sta no wił rów nież
od nieść się do per so nal nych wy cie -
czek w je go kie run ku. – Za bo la ły
mnie sło wa rad nej Ka lak, któ ra za -
rzu ca mi, że kpię z rad nych. Pa dło też
w prze strze ni pu blicz nej zda nie, iż
raj ca nie mu si się na wszyst kim znać,
za sia da jąc w ra dzie. Tu peł na zgo -
da – mó wił skarb nik, przy po mi na jąc
też, iż pra cu je za wo do wo
od lat 80. XX wie ku i jest bie głym re -
wi den tem, a tym cza sem za rzu ca mu
się brak fa cho wo ści w tej dzie dzi nie,

nie udol ne tłu ma cze nie za gad nień
bu dże to wych, wy biór cze dba nie
o jed nost ki. – Sło wa „żal mi pa na”,
wy po wie dzia ne pod czas se sji, oraz fa -
la nie na wi ści pod mo im ad re sem
ubo dły mnie. Ni gdy nie by łem ni czy -
im wro giem, a każ de go z rad nych,
nie za leż nie od wy zna wa nych po glą -
dów, sza no wa łem i z każ dym współ -
pra co wa łem, dzie ląc się wie -
dzą – pod kre ślił skarb nik. 

Przy po mniał, iż wy sy ła ne przez
rad ną Ka lak pi sma z proś ba mi
o udzie le nie od po wie dzi na py ta nia
za wsze by ły do głęb nie ana li zo wa ne
i nie po zo sta wa ły bez od po wie -
dzi. – Choć mam nie od par te wra że -
nie, że by ły pi sa ne czę sto przez oso bę
trze cią. Świad czy o tym za war ty
w nich praw ni czy ję zyk, któ rym nie
po słu gu je się ogół spo łe czeń stwa
na co dzień – oznaj mił. 

Skarb nik oświad czył, że waż ny
dlań jest ho nor. Dla te go sło wa rze ko -
mo wy po wie dzia ne przez Bar to sza
Ko siar skie go – „słu chaj cie, Adolf
prze ma wia” – bar dzo go za bo la -
ły. – Po rów na nie mnie do zbrod nia -
rza, któ ry od po wie dzial ny jest za roz -
pę ta nie II woj ny świa to wej i śmierć
wie lu mi lio nów lu dzi, jest wy jąt ko wo
obrzy dli we. Jak się mam czuć? A dziś
sły szę, że rad ne mu cho dzi ło po dob no
o ak to ra, Adol fa Dym szę. Re agu ję
na to kwa śnym śmie chem – za ko mu -
ni ko wał skarb nik, przy po mi na jąc rad -
ne mu, że po raz ko lej ny prze kro czył
gra ni ce przy zwo ito ści. 

– Pro te stu ję, pro szę nie wkła dać
w mo je usta słów, któ rych nie po wie -
dzia łem oraz nie sta wiać się w ro li
ofia ry – od parł B. Ko siar ski. Do dał, iż
dziś pu blicz nie chwa li skarb ni ka, iż
na se sji nie pod niósł gło su, co by ło do -
tych czas za cho wa niem na gmin -
nym. – Gra tu lu ję pa nu dzi siej szej po -

sta wy – skwi to wał rad ny. 
– Dziś pan mó wi o nie na wi ści,

a tym cza sem kie ru je wraz z bur mi -
strzem za wia do mie nie do pro ku ra tu -
ry wzglę dem nas – od nio sła się
do wy stą pie nia skarb ni ka S. Ka lak,
stwier dza jąc, iż ta ka po sta wa jest jej
nie zna na, a ona sa ma sta wia w kon -
tak tach z ludź mi na otwar tość i roz -
mo wę, z ko lei spo ry za wsze spro wa -
dza do wal ki na ar gu men ty. 

– Za wsze przy go to wu ję się
do wszyst kie go. Pi sma sa ma pi szę,
choć nie ukry wam, iż kon sul tu ję się
z ludź mi ma ją cy mi więk szą wie dzę
ode mnie w tych spra wach – tłu ma -
czy ła rad na. Za zna czy ła rów nież, iż
bo li ją to, że skarb nik nie udzie lił jej
po mo cy w kwe stiach, w któ rych
wska zy wa ła na nie pra wi dło wo -
ści. – Był czas, w trak cie pan de mii,
kie dy z po wo du bra ku uczniów
w pla ców kach oświa to wych pra cow -
ni cy sto łó wek szkol nych by li prak -
tycz nie po zba wie ni za ję cia. Nie go to -
wa ło się żad nych po sił ków, ale nikt
na to nie zwa żał – przy po mnia ła S.
Ka lak. Na ko niec zwró ci ła się do G.
Ga lic kie go z ape lem, by za wsze przyj -
mo wał z god no ścią sło wa kry ty ki,
któ re czę sto są twór cze. Za ape lo wa ła
jesz cze raz o prze my śle nie jej po stu la -
tu, by bu dżet gmin ny spraw dził nie -
za leż ny eks pert.

PA WEŁ KRA WUL SKI

SAMORZĄD

Nic już nie będzie takie samo...
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We wrze śniu ucznio wie kla sy pierw szej
Szko ły Pod sta wo wej w Ko bier nie
uczest ni czy li w za ję ciach w ra mach ak -
cji „Ca ła Pol ska Czy ta Dzie ciom”. Spo -
tka nie po świę co ne by ło wa rzy wom.

Za ję cia zor ga ni zo wa ły Mar le na Ka -
sprzak z fi lii nr 2 Kro to szyń skiej Bi blio te ki
Pu blicz nej im. Ar ka de go Fie dle ra oraz
Iwo na Fi la. Dzie ci wy słu cha ły wier szy Ja na
Brze chwy – „Na stra ga nie” i „Po mi -
dor” – oraz Ju lia na Tu wi ma – „Wa rzy wa”.
Na stęp nie pierw sza ki przy go to wa ły ma sę
sol ną i ule pi ły wa rzy wa. (AN KA)

Nie daw ny Dzień Gło śne go Czy ta nia
był oka zją do spo tka nia bi blio te kar -
ki z fi lii nr 1 Kro to szyń skiej Bi blio te -
ki Pu blicz nej im. A. Fie dle ra
z ucznia mi prze by wa ją cy mi w świe -
tli cy Szko ły Pod sta wo wej nr 3 z Od -
dzia ła mi In te gra cyj ny mi im. Ja na
Paw ła II.

Bi blio te kar ka wy ja śni ła, czym jest
Ogól no pol ski Dzień Gło śne go Czy ta nia.
Jak pod kre śli ła, czy ta nie dzie ciom

na głos wzbo ga ca ich słow nic two, po bu -
dza wy obraź nię. Przy to czy ła sta re przy -
sło wie – „książ ki to twoi przy ja cie le: nie
wy śmie ją, nie zdra dzą, a na uczą wie le”.
Prze czy ta ła też kil ka za baw nych wier -
szy ków z książ ki „O la la! Czy li lo go pe -
dia – gim na sty ka ję zy ka” oraz ksią żecz -
kę „Ki cia Ko cia. Wi ta mi no we przy ję cie”. 

Po spo tka niu dzie ci wy bra ły się do bi -
blio te ki szkol nej, gdzie obec nie mie ści się
rów nież fi lia nr 1 KBP.

(AN KA)

BIBLIOTEKA

Zalety czytania dzieciom

Hu fiec Pra cy 15-2 w Kro to szy nie zor -
ga ni zo wał dla swo ich uczest ni ków
„Świę to pie czo ne go ziem nia ka” i grę
re kre acyj ną w pa int ball w le sie kro to -
szyń skie go Nad le śnic twa, gdzie za in -
sta lo wa na jest spe cjal na in fra struk -
tu ra, ob słu gi wa na przez fir mę Scor -
pion Pa int ball Kro to szyn. 

Ce lem przed się wzię cia by ła in te gra -
cja uczest ni ków z róż nych szkół i pro mo -

wa nie ak tyw nych form spę dza nia cza su
wol ne go na świe żym po wie trzu oraz
spor to wej wal ki w du chu fa ir play.
Uczest ni cy za ba wy zo sta li po dziel ni
na gru py oraz prze szko le ni z za sad obo -
wią zu ją cych w trak cie gry. Na stęp nie

przy stą pi li do wza jem nych po ty czek, re -
ali zu jąc roz ma ite sce na riu sze. 

Po go da w tym dniu sprzy ja ła, dzię ki
cze mu mło dzież w peł ni mo gła ko rzy stać
z uro ków pięk nej le śnej sce ne rii. 

(AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Udana 
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Mi mo ogro mu pra cy i za an ga żo wa -
nia pra cow ni ków oraz wo lon ta riu szy
kro to szyń skie go schro ni ska i To wa -
rzy stwa Opie ki nad Zwie rzę ta mi wie -
le psów i ko tów na dal szu ka no we go
do mu. 

Każ de go ro ku do schro nisk i do -
mów tym cza so wych tra fia mnó stwo
zwie rząt. Przy czy ną te go jest brak od -
po wie dzial no ści i wy obraź ni wśród
lu dzi. Brak ste ry li za cji i nie prze my -
śla ne de cy zje zwy kle koń czą się wy -
rzu ca niem lub błą ka niem się bez -
dom nych zwie rząt. Na szczę ście są
też oso by z wiel ki mi ser ca mi dla nich.
To wła śnie pra cow ni cy i wo lon ta riu -
sze róż ne go ro dza ju in sty tu cji zaj mu -
ją cych się zwie rzę ta mi dba ją o to, by
by ły one kar mio ne, mia ły za pew nio -
ną opie kę me dycz ną i umi la ją im
czas, któ ry w więk szo ści spę dza ją
w koj cach. 

– Do każ de go psa sta ra my się
mieć in dy wi du al ne po dej ście. Cho -
ciaż te się zmie nia ją, bo jed ne opusz -
cza ją schro ni sko, a dru gie tra fia ją
w ich miej sce. Bez wzglę du na czas
spę dzo ny u nas, sta ra my się po znać
psa w mia rę moż li wo ści, tak aby zna -
leźć dla nie go jak naj lep szy
dom – mó wi Blan ka No wa kow ska,
jed na z wo lon ta riu szek. Więk szość
lu dzi współ pra cu ją cych ze schro ni -
ska mi po świę ca bez dom nym zwie -
rza kom rów nież mnó stwo cza su pry -
wat ne go. Spę dza ją go na za ba wie, spa -
ce rach, wy sta wia jąc ogło sze nia
na róż ne go ro dza ju por ta lach in ter -
ne to wych oraz na do kształ ca niu się
w za kre sie zdro wia fi zycz ne go i psy -
chicz ne go zwie rza ków, aby mieć od -
po wied nią wie dzę. Bez dom ność
wśród zwie rząt jest nie ste ty re zul ta -
tem bra ku od po wie dzial no ści i wy -
obraź ni u nie któ rych osób. Na wet
w na szej oko li cy nie bra ku je lu dzi roz -
mna ża ją cych psy bez od po wied nich
do te go upraw nień czy za re je stro wa -
nej ho dow li. Nie któ rzy da lej ży ją
w prze ko na niu, że ka stra cja czy ste ry -
li za cja to wy rzą dza nie zwie rzę ciu
krzyw dy, co jest oczy wi ście nie praw -
dą. Za bie gi te, po mi ja jąc fakt za po bie -
ga nia wzro stu bez dom no ści zwie -
rząt, mo gą im nie jed no krot nie ura to -
wać ży cie. Po wstrzy mu ją bo wiem
wie le cho rób, jak np. ro po ma ci cze
czy no wo twór ją der, któ re mo gą być
dla na sze go pu pi la śmier tel ne. War to
wie dzieć, że ak tu al nie trwa ak cja ste -
ry li za cji su czek po sia da ją cych wła ści -
cie li. Wnio ski moż na otrzy mać
w kro to szyń skim schro ni sku. 
Kie dy de cy du je my się na psa, ko ta czy
ja kie kol wiek zwie rzę, po win ni śmy

pa mię tać o kil ku bar dzo waż nych rze -
czach. Zwie rzę nie jest za baw ką. Nie
od ra zu sta nie się na szym naj lep szym
przy ja cie lem, a re la cja z nim nie za -
wsze wy glą da tak jak w fil mach. Jest
to ży we stwo rze nie, któ re ma swo je
po trze by, a o ist nie niu nie któ rych
z nich na wet nie wie my.

– Wie le osób my śli, że spa cer to
je dy nie wyj ście w ce lu za ła twie nia
po trzeb fi zjo lo gicz nych. Tym cza sem
dla psa, któ ry 3/4 swo je go ży cia spę -
dza w do mu, jest to wiel ka atrak cja.
Ma on po trze bę eks plo ra cji te re nu,
dla te go za le ca się spa ce ry w róż ne
miej sca. Pies po trze bu je wę sze nia, za -
ba wy, ale nie ko niecz nie z in nym
psem, a ze swo im wła ści cie lem, któ ra
nie jest ry wa li za cją, lecz bu do wa -
niem re la cji – wy ja śnia Blan ka. Mu si -
my mieć rów nież świa do mość, że po -
sia da nie pu pi la wią że się z pew ny mi
wy dat ka mi. Je go zdro wie mo że ulec
po gor sze niu tak sa mo jak w przy pad -
ku lu dzi. Zwie rzę ta mu szą mieć też
od po wied nią die tę, do sto so wa ną
do ich wie ku, ak tyw no ści, a tak że
do cho rób i aler gii, na któ re mo gą
cier pieć. Ta kich aspek tów jest bar dzo
du żo. Je śli czło wiek nie zda je so bie
z nich spra wy i nie umie spro stać
okre ślo nym za da niom, któ re wy ni ka -
ją z po sia da nia pu pi la, to zwie rzę ta
nie ste ty lą du ją na uli cy, skąd tra fia ją
do schro ni ska. W kro to szyń skim
schro ni sku prze by wa mnó stwo psów.
Każ dy z nich jest in ny, ma ją róż ne
cha rak te ry, ale więk szość z nich jest
bar dzo na sta wio na na re la cję z czło -
wie kiem. – Są u nas psy, któ re tra fia -
ją tu na chwi lę – ład ne, mło de, we so -
łe. Po do da niu ogło sze nia na stęp ne go
dnia zgła sza się po nie kil ka dzie siąt
osób i to jest su per! Tyl ko że jest to je -
den przy pa dek. To smut ne, że ta ki
psiak wy gry wa z in ny mi za zwy czaj

swo ją uro dą. Chęt ni przy gar nąć te go
ład ne go mło de go zwie rza ka nie chcą
sły szeć o ad op cji in ne go. Psy, któ re są
u nas już kil ka lat, są na praw dę świet -
ne. Co gor sza, są u nas zwie rzę ta, któ -
re prze by wa ły już w schro ni sku, kie -
dy to wa rzy stwo przej mo wa ło
nad nim opie kę, a by ło to w 2010 ro -
ku. To np. Ru dy i Fro do. O ile pierw -
szy z nich – być mo że – dzię ki od po -
wied nie mu po dej ściu czło wie ka od -
na la zł by się w spo koj nej ro dzi nie
z dru gim zrów no wa żo nym psem,
o ty le Fro do ni gdy nie bę dzie ce nił so -
bie do ty ku czło wie ka. Kto ze chce ta -
kie go psa? Nikt. Nie wie le osób in te re -
su je się też psa mi wy ma ga ją cy mi pra -
cy, a przy od po wied nim po dej ściu,
zwięk sze niu nie co wła snej wie dzy
przed ad op cją itd. moż na stwo rzyć
na praw dę faj ną re la cję. Mam na my -
śli głów nie psy, któ re są lę kli we
i w czło wie ku oraz w dru gim sta bil -
nym psie szu ka ją wspar cia. Nie od ra -
zu bę dzie to wdzięcz ny pies, ale
po pew nym cza sie masz, nie dość, że
cu dow ne go psa, to jesz cze wpa trzo -
ne go w cie bie. Wiem, co mó wię, sa -
ma przy gar nę łam lę kli wą su nię i jest

wspa nia łym psem. Jed nak trze ba
mieć na uwa dze, że to zwie rzę, któ re
po trze bu je cza su i pra cy, cza sa mi na -
wet po mo cy be ha wio ry sty. Oso by
współ pra cu ją ce ze schro ni skiem za -
wsze słu żą ra dą. Mo że my po móc
w po szu ki wa niu spe cja li sty itd. Bar -
dzo się cie szy my, gdy no we ro dzi ny
na szych pod opiecz nych utrzy mu ją
z na mi kon takt – opo wia da wo lon ta -
riusz ka.

Pra ca wo lon ta riu szy i pra cow ni -
ków schro ni ska nie na le ży do naj ła -
twiej szych. W kro to szyń skim schro -
ni sku bra ku je wy bie gu. By ło by to
świet ne miej sce do spo żyt ko wa nia
psiej ener gii, ale rów nież ci cha prze -
strzeń dla zwie rząt, któ re się bo -
ją. – Ma my psy lę kli we i ta kie, któ re
ma ją ogrom ne po kła dy chę ci do ro -
bie nia róż nych rze czy. Każ da z tych
grup wy ma ga in nej pra cy i in nych
roz ry wek. Zda rza ją się też psy z nie -
peł no spraw no ścia mi czy wy ma ga ją ce
le cze nia. Ak tu al nie naj słab szym
przy pad kiem u nas jest nie wi do my
Alek, któ re go stan fi zycz ny, mi mo
nad zo ru we te ry na rza, na dal jest kiep -
ski. Jest „piesz czo chem”, świet nie re -
agu je na wo ła nie, jed nak ja ko pies nie -
wi do my wy ma ga od przy szłe go wła -
ści cie la nie co wie dzy i chę ci. W na -
szych mu rach moż na też spo tkać
psia ki, któ re są wspa nia łe wo bec nas,
ale trud niej wcho dzą w re la cje z ob -
cy mi. Przy kła dem ta kie go za cho wa -
nia jest Ry sia, któ ra nam nie scho dzi -
ła by z ko lan, a na nie zna ne oso by
szcze ka. Bez wcze śniej sze go po zna -
nia i po mo cy spe cja li sty z ta kim psem
bę dzie rów nie trud no jak ze zwie rza -
kiem ty po wo lę kli wym. Do te go gro -
na za li cza ją się rów nież Ro sa, Mes si
czy Bal to. Każ de z nich swo je oba wy
po ka zu je w in ny spo sób. Są to psy,
któ rych nie moż na tak po pro stu za -

brać, mu szą wcze śniej do brze po znać
oso bę, któ ra chce je za brać i dać dom.
Są też oczy wi ście psy, któ re od ra zu
bę dą wier ny mi kom pa na mi, jak np.
Pu sia, któ ra jest bar dzo spo koj na i ra -
czej pod po rząd ko wa na czło wie ko wi.
Jest wie le psów, któ re na da ją się
do nie mal każ dej ro dzi ny. Nie któ re
z nich ma ją oczy wi ście pew ne aspek -
ty do wy pra co wa nia, np. nie wszyst -
kie cho dzą ide al nie przy no dze wy -
pro wa dza ją ce go, ale w na szych wa -
run kach trud no od mó wić psu swo -
bo dy wę sze nia przy tak mi ni mal nej
ilo ści wy cho dze nia na spa ce ry – opo -
wia da B. No wa kow ska. 

Jest wie le po zy ty wów pły ną cych
z przy gar nię cia zwie rzę cia do do mu.
War to wcze śniej wy brać się do schro -
ni ska, być mo że za brać psy na spa cer
al bo po pro stu po roz ma wiać z pra -
cow ni ka mi i wo lon ta riu sza mi. Te
oso by za wsze słu żą ra dą i po mo cą. 

– War to nas od wie dzić al bo na -
wet za dzwo nić. Po mo że my do pa so -
wać psa do ro dzi ny, bez wzglę du
na je go wiek czy wy gląd. Skry wa my
nie złe cu da, wy star czy chcieć je po -
znać, ewen tu al nie tro chę z ni mi
prze pra co wać. Za wsze war to, bo każ -
da pra ca z psem da je ogrom sa tys fak -
cji, a każ dy krok w przód to wiel ka ra -
dość dla obu stron. Na fa ce bo oko -
wym pro fi lu schro ni ska moż na zo ba -
czyć re la cje z no wych do mów. Wie le
psów świet nie w nich się od na la zło,
no wi wła ści cie le są za do wo le ni, tak
sa mo jak psia ki. Są też oso by, któ re
zgła sza ją się do nas po dru gie go pu pi -
la, bo pierw szy, któ ry tra fił do ich do -
mu od nas, jest tak świet nym to wa -
rzy szem. Za chę ca my nie tyl ko do ad -
op cji, ale i do wo lon ta ria tu. Każ dy
nasz pies na spa ce rze to nie tyl ko ra -
dość dla nie go, ale i dla nas. Im czę -
ściej opusz cza ją bok sy, tym dla nich
le piej. Ma my na dzie ję, że w koń cu
uda się i schro ni sko bę dzie mia ło wy -
bieg. Cho ciaż je den wy bieg dał by
nam o wie le szer sze po le do pra cy
z psa mi – pod su mo wu je B. No wa -
kow ska. 

(LE NA)
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WRACAMY DO TEMATU

Jak pomóc bezdomnym zwierzętom? 
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Tra dy cyj nie wy so ką for mę pre zen tu -
ją ka ra te cy UKS Sho dan Zdu ny. Tym
ra zem świet nie spi sa li się w Ogól no -
pol skim Tur nie ju Ka ra te WKF
„IX YAMA BU SHI CUP”. 

Tur niej w Świe ciu był pierw szą im -
pre zą w kra ju, je śli cho dzi o ka ra te WKF,
po sied mio mie sięcz nej prze rwie, spo wo -
do wa nej pan de mią. Zgod nie z obo wią zu -
ją cy mi ob ostrze nia mi w za wo dach wzię ło
udział 250 za wod ni ków, re pre zen tu ją -
cych 25 klu bów. 

Re pre zen tan ci Sho da na wy wal czy li
dzie sięć me da li – sześć zło tych, je den
srebr ny i trzy brą zo we. W re zul ta cie
w kla sy fi ka cji klu bo wej zdu now ska eki pa
skla sy fi ko wa na zo sta ła na dru gim miej -
scu. Z ko lei mia nem naj lep szej za wod -

nicz ki tur nie ju okrzyk nię to Alek san drę
Adam ską – po dwój ną zło tą me da list kę,
w ka ta do lat 7 i ka ta do lat 7 żół te pa sy. 

Po za nią na naj wyż szym stop niu po -
dium sta wa li Na ta sza Adam ska (ka ta 10-
11 lat żół te pa sy), Mar ta Streu bel (ka -
ta 10-11 lat), Ma ty da Ozga (ku mi te 12-
13 lat -50 kg) i Ja kub Ro mań ski (ku mi -
te 14-15 lat -52 kg). Ten ostat ni wy wal -
czył rów nież sre bro w ka ta ka de tów oraz
brąz w ku mi te ju nio rów -55 kg. Brą zo we
krąż ki zdo by li tak że Ma tyl da Ozga (ka -
ta 12-13 lat) i We ro ni ka Mar cisz (ku mi te
ju nio rek -59 kg). 

Na bar dzo do brych, pią tych lo ka tach
upla so wa li się Ja kub For ma now ski (ku -
mi te ju nio rów +68 kg), An na Sta ni sław -
ska (ka ta 10-11 lat) oraz Na ta sza Adam -
ska (ka ta 10-11 lat). (LE NA)

KARATE

Shodan Zduny
z dziesięcioma medalami

Nie daw no pięć dru żyn zna nych z roz -
ry wek kro to szyń skiej Play are ny
wzię ło udział w eli mi na cjach Mi -
strzostw Pol ski Szó stek, któ re od by -
ły się we Wro cła wiu. Naj le piej po ra -
dzi ła so bie eki pa A Se ree Tee. 

Roz gryw ki to czy ły się przez dwa dni.
Do wal ki przy stą pi ło bli sko sto ze spo łów.
Nasz po wiat re pre zen to wa ły dru ży ny
A Se ree Tee, Pan com Zdu ny, Igloo, Al ba -
tro sy Te am i Cre ati ve Te am. 

Al ba tro sy i Cre ati ve Te am ry wa li zo -
wa ły w so bo tę. Nie ste ty, pierw szy z wy -
mie nio nych prze grał wszyst kie me cze
gru po we. Z ko lei dla Cre ati ve Te am był to
de biut w eli mi na cjach. W dwóch me -
czach, po za cię tej wal ce, kro to szy nia nie

mu sie li uznać wyż szość ry wa li. Ostat nie
spo tka nie – z FC78 Wro cław – trzy ma ło
w na pię ciu do sa me go koń ca. Osta tecz nie
Cre ati ve Te am wy grał 7: 6 dzię ki 17-let -
nie mu Ja ku bo wi Go liń skie mu, któ ry
strze lił wszyst kie go le dla swo jej dru ży ny. 

Na stęp ne go dnia do zma gań przy stą -
pi ły trzy po zo sta łe ze spo ły z na sze go te re -
nu. Dla Igloo nie był to szczę śli wy dzień,
gdyż eki pa ta prze gra ła wszyst kie me cze
gru po we, koń cząc udział w im pre zie z fa -
tal nym bi lan sem bram ko wym. Pan com
Zdu ny roz po czął roz gryw ki od re mi su,
a po tem za no to wał dwie po raż ki. 

Zde cy do wa nie le piej po wio dło się dru -
ży nie A Se ree Tee, któ ra w gru pie od nio sła
kom plet zwy cięstw. W pierw szej run dzie
fa zy pu cha ro wej kro to szy nia nie po ko na -

li 4: 1 Ko mo row ski Me wy Prusz ków. Mecz
o wszyst ko z Ba rist To ruń był dla AST naj -
trud niej szy i naj dłuż szy. Zwy cięz cę wy ło ni -
ła do pie ro tzw. tur bo do gryw ka, w któ rej
o wy gra nej de cy do wa ła jed na zło ta bram ka.
Kro to szyń ski te am za wdzię cza ją Ka mi lo wi
Ku char skie mu, któ ry wy wal czył rzut kar -
ny. Dzię ki te mu ze spół AST po raz ko lej ny
zna lazł się w gro nie 16 naj lep szych dru żyn
w Pol sce. Z ko lei K. Ku char ski zo stał uzna -
ny za naj lep sze go za wod ni ka tur nie ju. 

– Kie ru je my szcze gól ne po dzię ko -
wa nia w stro nę Urzę du Miej skie go
w Kro to szy nie za po moc w zor ga ni zo wa -
niu wy jaz du na eli mi na cje mi strzostw
Pol ski – po wie dział Do mi nik Gó ral, je -
den z am ba sa do rów kro to szyń skiej Play -
are ny. (LE NA)

PLAYARENA

AST znów wśród najlepszych!
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W dniach 26-27 wrze śnia w Lu bli nie
od by ły się Mi strzo stwa Pol ski Nie sły -
szą cych w Pły wa niu. Wiel ką for mą
wy róż nił się po cho dzą cy z Kro to szy -
na Kon rad Po wroź nik, któ ry zdo był
in dy wi du al nie aż pięć zło tych me da -
li! Do te go do rzu cił trzy sre bra
w szta fe tach.

Po dłu giej prze rwie spo wo do wa nej
pan de mią pierw szym star tem w no wym
se zo nie dla Kon ra da by ły mi strzo stwa
Pol ski. Kro to szyń ski pły wak jak zwy kle
za pre zen to wał się zna ko mi cie, zdo by wa -
jąc aż pięć zło tych me da li. 

K. Po wroź nik był naj lep szy na 50
i 100 m sty lem mo tyl ko wym, na 50
i 200 m sty lem kla sycz nym oraz
na 200 m sty lem zmien nym. Oprócz te go

w szta fe tach wy wal czył, wraz ze swo ją
dru ży ną ŚWIT, trzy srebr ne krąż ki. 

– Uwa żam, że mo ja for ma jest do -
brze ukie run ko wa na na Igrzy ska Głu -
chych 2021, któ re od bę dą się w grud -
niu w Bra zy lii, a do kład nie w Ca xias
do Sul. Te raz wraz z WKS Śląsk Wro -
cław wy bie ram się na trzy ty go dnio wy
obóz spor to wy w No wej Ru dzie, gdzie
bę dzie my da lej pra co wać i przy go to wy -
wać się do igrzysk. W paź dzier ni ku cze -
ka mnie też zgru po wa nie ka dry na ro do -
wej nie sły szą cych. Ogrom ne po dzię ko -
wa nia kie ru ję do mo je go fi zjo te ra peu ty
Ję drze ja Wit ka oraz tre ne rów ze Ślą ska
Wro cław – Ka zi mie rza Bau era i Ju ri ja
Szycz ko wa – za za an ga żo wa nie w mój
spor to wy roz wój – po wie dział Kon rad
Po wroź nik. (LE NA)

PŁYWANIE

Ozłocony Konrad!

Po dłu giej prze rwie bie ga cze KS Kro -
tosz wresz cie mo gli wziąć udział
w za wo dach. Za wod ni cy z na sze go
po wia tu po ja wia li się na trzech im -
pre zach.

Kro to szyń scy bie ga cze z nie cier pli -
wo ścią cze ka li na start w I Je sien nym Pół -
ma ra to nie/Ćwierć ma ra to nie Łęk no.
Do po ko na nia – raz lub dwu krot nie – był
dy stans 10,5 km, wy zna czo ny na pę tli.
Uczest ni cy na tra sie mie li oka zję po dzi -
wiać ma low ni cze te re ny Le śnic twa Łęk no
w je sien nej od sło nie. 

Gru pa kro to szyń skich bie ga czy li czy -
ła 14 osób. Więk szość z nich wy bra ła
dłuż szy dy stans. Naj le piej spi sał się Ka rol

Olej ni czak, któ ry z cza sem 1: 29: 19 za jął
pią tą lo ka tę. Dzie wią ty był Piotr Grzem -
pow ski (1: 32: 11), a na je de na stej po zy cji
upla so wał się Ser giusz Sój ka (1: 32: 31).
W pół ma ra to nie star to wa li tak że Krzysz -
tof Ka sprzak, Ka rol Mrocz kow ski, Cze -
sław Sien kie wicz, Ra fał Sój ka, Ja cek Ra taj -
ski, Łu kasz Za jąc i Bo gu mi ła Ta naś. Z ko -
lei na krót szym dy stan sie ry wa li zo wa li
Jan Ja ru zel, Piotr Ty czyń ski, Jo an na Olej -
ni czak i Wa le ry Mać ko wiak. 

War to do dać, iż w pół ma ra to nie
na Ślę żań skim Fe sti wa li Bie go wym wziął
udział Szy mon Szyr ner, na to miast To -
masz Owcza rek po biegł w Wi szeń skiej
(za) Dy sz ce i oka zał się naj lep szy w swo jej
ka te go rii wie ko wej. (LE NA)

20 wrze śnia na lot ni sku w Pi le od -
był się Pod nieb ny Du ath lon. W za -
wo dach star to wa ła Mo ni ka Jad czak
z Kro to szy na i spi sa ła się bar dzo do -
brze.

Wy ścig zor ga ni zo wa ny przez UKS
Spor to wiec Pi ła ukoń czy ło 125 osób.
W szran ki sta nę li za wod ni cy z wie lu
stron kra ju, m. in. z Byd gosz czy, Po zna -
nia, War sza wy, Szcze ci na czy Ło dzi.
W tym gro nie zna la zła się tak że kro to szy -
nian ka Mo ni ka Jad czak.

Ry wa li za cja by ła za cię ta. Uczest ni -
cy bie gli 4 km, je cha li ro we rem 20 km
i fi ni szo wa li bie giem na od cin ku 2 km.
Zwy cię żył Pa weł Ochal z Byd gosz czy
z cza sem 49: 31. Wśród ko biet trium fo -
wa ła An ge li ka Ko wal ska z wy ni -
kiem 56: 34.

M. Jad czak uzy ska ła czas 1: 02: 12
i oka za ła się naj lep sza w swo jej ka te go rii
wie ko wej. Z ko lei w kla sy fi ka cji open ko -
biet za ję ła pią te miej sce. 

(AN KA)

BIEGI

Wrócili na trasy

DUATHLON

Monika Jadczak najlepsza w swojej kategorii

Szy ko wa ne z wiel ką pom pą w na -
szym mie ście Mi strzo stwa Pol ski
w Za pa sach w Sty lu Wol nym od bę -
dą się w wy zna czo nym ter mi nie, czy -
li 10-11 paź dzier ni ka. Tak że ga la
zwią za na z 50-le ciem jest nie za gro -
żo na. Je dy nym, choć zna czą cym,
ogra ni cze niem bę dzie brak ki bi ców
na try bu nach.

Wielkimi kro ka mi zbli ża się
szcze gól na im pre za spor to wa w Kro -
to szy nie. Cho dzi oczy wi ście o ju bi le -
usz nie zwy kle za słu żo ne go dla mia -
sta klu bu. W tym ro ku LKS Ce ra mik
Kro to szyn świę tu je bo wiem 50-le cie.
Kie row nic two klu bu, wraz z pre ze -
sem i ży wą le gen dą – Le chem Pau liń -
skim (na zdję ciu), po sta wi ło so bie
za cel, by im pre za w Kro to szy nie by ła
nie za po mnia nym prze ży ciem dla
każ de go, kto znaj dzie się w ha li wi do -
wi sko wo -spor to wej. Dla te go w przy -
go to wa niach po sta ra no się za dbać
o naj drob niej sze szcze gó ły. Po sta wio -
no na pe łen pro fe sjo na lizm. 

Szcze gó ły zdra dza pre zes Ce ra -
mi ka. – Na wstę pie chcia łem za uwa -
żyć, że uda ło się nam za pro sić wie lu
zna mie ni tych go ści. Swój przy jazd
za de kla ro wał m. in. pre zes Pol skie go
Związ ku Za pa śni cze go, An drzej Su -
pron – wi ce mistrz olim pij ski w za pa -
sach w sty lu kla sycz nym z Mo -
skwy 1980 – oznaj mia L. Pau liń ski.
Ale nie za brak nie też dzia ła czy i by -
łych za pa śni ków z Wiel ko pol ski,
władz sa mo rzą do wych i by łych za -
wod ni ków kro to szyń skie go klu bu. 

– Dzię ki wspar ciu licz nych przy -
ja ciół uda ło się uzy skać pa tro nat wo je -
wo dy wiel ko pol skie go Łu ka sza Mi ko -
łaj czy ka nad za wo da mi w ran dze mi -
strzostw Pol ski, co nas wszyst kich
ogromnie cie szy – stwier dza L. Pau -
liń ski. Do da je, że bar dzo pod nio sły go
na du chu sło wa A. Su pro na, któ -
ry – do wie dziaw szy się o tym – w peł -
ni za ak cep to wał tę de cy zję. 

Zresz tą pre zes Ce ra mi ka, z my ślą
o licz nych lo kal nych ki bi cach, któ rzy
jed nak osta tecz nie nie bę dą mo gli ki -
bi co wać za pa śni kom w trak cie ich ry -
wa li za cji na mi strzo stwach, po sta no -
wił na mó wić do udzia łu wszyst kie lo -
kal ne gwiaz dy tej dys cy pli ny spor tu.
W Kro to szy nie wal czyć bę dą nie tyl -
ko olim pij czy cy z Rio de Ja ne iro, bra -
cia Ra do sław i Ro bert Ba ra no wie, ale
tak że Ma te usz Fi lip czak, Szy mon Gi -
ba sie wicz czy Ja kub Bry lew ski. 

Wi sien ką na tor cie ma być po -
wrót na ma tę ulu bień ca kro to szyń -
skich mi ło śni ków za pa sów, Ma riu sza
Wal ko wia ka. Ten 37-let ni za wod nik,
w prze szło ści pią ty na mi strzo stwach
Eu ro py w ka te go rii 60 kg, do tej im -
pre zy przy go to wy wał się bar dzo sta -
ran nie. – Tak, bę dę star to wał – po -
twier dza M. Wal ko wiak. – Oczy wi -
ście mo ty wa cja dla mnie jest szcze gól -
na, gdyż wy stą pię przed kro to szyń -
ską pu blicz no ścią (w trak cie roz mo -
wy nie by ło jesz cze wia do mo, że ki bi -
ców na za wo dach nie bę dzie – przyp.

red.). Choć od ra zu za zna czam, że to
mo je ostat nie za wo dy. Przy go to wa -
nia wy ma ga ją du żo mo ty wa cji,
a trud no to po go dzić z pra cą i ro dzi -
ną.

Mi mo że ki bi ców nie zo ba czy -
my, M. Wal ko wiak jed nak po dej mie
rę ka wi cę. Chce bo wiem wy rów nać
ra chun ki z jed nym z tre ne rów Ce ra -
mi ka – Iva nem Iz deb skim, któ ry bro -
nić bę dzie ty tu łu mi strzow skie go
w tej ka te go rii. M. Wal ko wiak
w 2019 ro ku prze grał z nim i te raz ro -
bi wszyst ko, by po ka zać na ma cie, że
to on jest lep szy.

Na mi strzo stwach im pre za się nie
koń czy. Dzień póź niej, czy li 11 paź -
dzier ni ka, od bę dzie się bo wiem uro -
czy sta ga la, rów nież w ha li wi do wi -
sko wo -spor to wej w Kro to szy nie. To
bę dzie oka zja do wspo mnień i przy -
po mnie nia bo ga tej hi sto rii za pa sów
na prze strze ni pół wie cza w na szym
mie ście. – Za po wia da się spo ro atrak -
cji, choć za zna czam, iż im pre za od bę -
dzie się z za cho wa niem wy tycz nych
sa ni tar nych w związ ku z pan de mią
ko ro no wi ru sa – mó wi L. Pau liń ski.
Bę dą wrę cza ne wy róż nie nia oraz spe -
cjal ne me da le. Otrzy ma ją je pre ze si,
olim pij czy cy czy me da li ści mi -
strzostw kra ju, Eu ro py i świa ta. Kie -
row nic two klu bu nie za po mni też
o przy ja cio łach i spon so rach. 

– Naj bar dziej cie szę się jed nak
na spo tka ne z za wod ni ka mi, tak że ty -
mi, któ rych mia łem oka zję tre no wać.
Wszyst kich ser decz nie za pra szam
do Kro to szy na na to wy da rze nie. Je -
stem pew ny, że na wet trud ny czas
pan de mii ko ro na wi ru sa nie spra wi,
iż ko goś za brak nie. Za wsze pod kre -
śla łem, iż za pa sy to nie tyl ko sport, ale
przede wszyst kim dys cy pli na roz wi -
ja ją ca umie jęt ność hoł do wa nia uni -
wer sal nym war to ściom, ta kim jak
choć by przy jaźń – pu en tu je pre zes
Ce ra mi ka.

PA WEŁ KRA WUL SKI

ZAPASY

Mistrzostwa Polski nie są zagrożone
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W so bo tę Astra Kro to szyn zmie rzy ła
się z Lwem Po go rze la. Przy jezd ni tyl -
ko w pierw szej po ło wie spra wia li
kło po ty na szej dru ży nie, ale po prze -
rwie kro to szy nia nie za gra li kon cer to -
wo. Za da nie jed nak mie li uła twio ne,
al bo wiem więk szą część me czu ry -
wa le gra li w osła bie niu. 

Już w 5. mi nu cie gry wy nik spo tka -
nia otwo rzył Pa tryk Po wa lisz, któ ry
po mi nię ciu kil ku ry wa li skie ro wał pił kę
do pu stej bram ki. Chwi lę póź niej bram -
karz go ści do pu ścił się fau lu i zo stał uka ra -
ny czer wo ną kart ką. Mi mo osła bie nia
przy jezd ni wy rów na li za spra wą Łukasza
Haj du ka. Astra od po wie dzia ła na tych -
miast po strza le P. Po wa li sza, któ ry za li -
czył dru gie tra fie nie. 

Po zmia nie stron do mi na cja go spo da -
rzy by ła już nie pod wa żal na. Tym bar dziej,
że go ście koń czy li spo tka nie w dzie wię -

ciu. W 55. mi nu cie Łu kasz Bu dziak pod -
wyż szył na 3: 1. Ko lej ne go go la z bocz nej
stre fy bo iska strze lił Szy mon Po low czyk.
Chwi lę póź niej ten sam za wod nik do padł
do pił ki od bi tej przez bram ka rza i by -
ło 5: 1. Na stęp ne tra fie nie by ło efek tem
współ pra cy Po low czy ka i Fi li pa Brin ka.
Wy nik me czu usta lił Ar tur Pau ter. 

To zwy cię stwo Astra za de dy ko wa ła
Da nie lo wi Olej ni ko wi, je go żo nie Ane cie
oraz ich do pie ro co na ro dzo ne mu syn ko wi.

(LE NA)

W 10. ko lej ce V li gi Piast Ko by lin
zmie rzył się na wy jeź dzie z Tu li sią Tu -
lisz ków. Go ście zwy cię ży li 1: 0 po go -
lu, w koń ców ce me czu, nie za wod ne -
go Ja ku ba Smek ta ły.

Przed tym po je dyn kiem tre ner Pia sta
miał nie la da pro blem, gdyż nie mógł sko -
rzy stać z kil ku pod sta wo wych gra -
czy – Do mi ni ka Sne li, Ja ku ba Sie py, Paw -
ła Frąc ko wia ka czy To ma sza Ko ko ta. Tym
sa mym ław ka re zer wo wych ko by liń skie -
go ze spo łu by ła te go dnia na der krót ka. 

Pierw sza po ło wa spo tka nia by ła dość
wy rów na na. Go ście pró bo wa li gry skrzy -
dła mi, jed nak bez więk szych efek tów. Go -
spo da rze z ko lei dłu gi mi po da nia mi pró -
bo wa li prze do stać się pod bram kę Pia sta,
ale ko by li nia nie świet nie się bro ni li. 

Po prze rwie na sza dru ży na za czę ła
prze wa żać. W 70. mi nu cie bli ski szczę -
ścia był Ja kub Smek ta ła, lecz pił ka po je go

ude rze niu tra fi ła w po przecz kę. Chwi lę
póź niej Ma te usz Oli kie wicz strze lał groź -
nie gło wą, ale zna ko mi tym re flek sem po -
pi sał się gol ki per go spo da rzy. Wresz cie
w 87. mi nu cie J. Smek ta ła przy mie rzył
zza po la kar ne go, a fut bo lów ka od bi ła się
od po przecz ki i za trze po ta ła w siat ce. Jak

się oka za ło, by ło to tra fie nie na wa gę
trzech punk tów. 

W na stęp nej ko lej ce der by po wia tu.
Piast po dej mie bo wiem kro to szyń ską
Astrę. (LE NA)

W ama tor skim Tur nie ju Siat ków ki
o Pu char Fir my An do trze cie miej sce
za jął Easy An glo Trans Te am Kro to -
szyn. Za wo dy ro ze gra no 27 wrze śnia
w Go sty niu. 

W szran ki sta nę ło sie dem ze spo łów,
któ re gra ły sys te mem każ dy z każ dym
po dwa se ty. Te am Kro to szyn od niósł trzy
zwy cię stwa – z eki pa mi z Ka li sza, Ko ścia -

na i Lesz na, za no to wał re mi sy z go spo da -
rza mi i Pa rze wem oraz uległ dru ży nie
z Wro cła wia. Kro to szy nia nie zo sta li skla -
sy fi ko wa ni na trze cim miej scu. 

Te am Kro to szyn skła da po dzię ko wa -
nia fir mom wspie ra ją cym – Easy An glo
Trans Mar cin Ja rus, Kar Dam Trans Da -
mian Py rzew ski, Ja kub Na wrat Usłu gi
Trans por to we. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Lew poskromiony przez Astrę

PIŁKA NOŻNA

Smektała zapewnił trzy punkty

W IX ko lej ce kla sy okrę go wej Bia ły
Orzeł Koź min Wlkp. za grał na wy jeź -
dzie z LZS -em Czaj ków. Koź mi nia nie
znów zgar nę li kom plet punk tów. 

Dla Bia łe go Or ła by ła to czwar ta li go -
wa wy gra na z rzę du. Koź miń scy pił ka rze
spo tka nie z dru ży ną z Czaj ko wa roz po -
czę li od moc ne go ude rze nia. Już w 11.

mi nu cie pierw sze go go la strze lił Woj -
ciech Ka miń ski. Nie dłu go po tem Szy -
mon Haj dasz pod wyż szył pro wa dze nie
i Or ły mo gły grać spo koj niej. Go spo da rze
jed nak się nie pod da li i w 34. mi nu cie Da -
wid Ka szu bow ski zdo był strza łem gło wą
bram kę kon tak to wą.

W dru giej od sło nie go spo da rze
znacz nie od waż niej za ata ko wa li i stwo -

rzy li so bie kil ka do god nych sy tu acji,
lecz bra ko wa ło im szczę ścia w wy koń -
cze niu ak cji.

Od 70. mi nu ty Bia ły Orzeł grał
w osła bie niu po czer wo nej kart ce dla Ma -
te usza Li sa. W koń ców ce me czu, po fau lu
na Pa try ku Wciór ce w po lu kar nym LZS -
-u, sę dzia po dyk to wał rzut kar ny. Z 11
me trów do siat ki tra fił Oskar Ma cie jew ski
i by ło po spra wie. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Na zwycięskiej ścieżce
SIATKÓWKA

Team Krotoszyn na podium

ASTRA KROTOSZYN 
– LEW POGORZELA 7:1 (2:1)

BRAMKI:
1:0 – Patryk Powalisz (5)
1:1 – Łukasz Hajduk (22)
2:1 – Patryk Powalisz (23)
3:1 – Łukasz Budziak (55)
4:1 – Szymon Polowczyk (74)
5:1 – Szymon Polowczyk (77)
6:1 – Filip Brink (85)
7:1 – Artur Pauter (88)
Astra: Półtoraczyk (83' Minta) – Jankowski,
Olejnik (80' Skrzypniak), Ishchuk (65'
Nasalski), Budziak (76' Reyer), Powalisz,
Polowczyk, Czołnik (75' Brink), Juszczak,
Pauter, Lewandowski (55' Łuczak) TULISIA TULISZKÓW 

– PIAST KOBYLIN 0:1 (0:0)
BRAMKA: 
0:1 – Jakub Smektała (87)
Piast: Wojtkowiak – Pospiech, A. Kurzawa,
Wosiek, Snela (75' K. Wachowiak),
Smektała, M. Kurzawa, Siecla, Ma.
Wachowiak, Mt. Wachowiak (82'
Jędrzejak), Olikiewicz

LZS CZAJKÓW – BIAŁY ORZEŁ
KOŹMIN WLKP. 1:3 (1:2)

BRAMKI: 
0:1 – Wojciech Kamiński (11)

0:2 – Szymon Hajdasz (17)

1:2 – Dawid Kaszubowski (34)

1:3 – Oskar Maciejewski (87' karny)

BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Pijanowski (65'

Skowroński), Roszczak, Konopka (75'

Nowakowski), Maciejewski, Hajdasz (70'

Wciórka), Kamiński (85' Kęsy),

Kaźmierczak, Borowczyk, Lis, Kasprzak

CZERWONA KARTKA: Mateusz Lis (70')


