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Na paź dzier ni ko wej se sji Ra dy Miej -
skiej w Kro to szy nie uchwa lo no kil ka
pod wy żek lo kal nych po dat ków
i opłat. Od stycz nia przy szłe go ro ku
wro śnie m. in. staw ka opła ty od po -
sia da nia psów. 

Od 2014 ro ku opła ta za psa wy no -
si ła 60 zł. Od stycz nia kwo ta ta wzro -
śnie o 20 pro cent, czy li za pła ci -
my 72 zł. Ko mi sja bu dże to wo -go spo -
dar cza i Ko mi sja spo łecz na po zy tyw nie
za opi nio wa ły pro jekt uchwa ły. Ter min
do ko ny wa nia wpłat nie uległ zmia -
nie – na le ży to uczy nić do 30 kwiet nia
każ de go ro ku. Zwol nie nia od opła ty
za psa rów nież się nie zmie ni ły. 

Przed gło so wa niem wy wią za ła się
jed nak dys ku sja. Jak wska za no, gmi -
na nie mo że zwe ry fi ko wać fak tycz nej
licz by wła ści cie li psów, któ rzy po win -
ni uisz czać opła tę. – Na ko mi sji roz -
ma wia li śmy o tym po dat ku i rad ny
Urba niak słusz nie za dał py ta nie, ja ka
jest je go ścią gal ność – mó wił rad ny
Bar tosz Ko siar ski. – Chy ba nikt tak
na praw dę nie umie na to py ta nie od -
po wie dzieć. Z te go ty tu łu wpły -
wa 50-60 ty się cy zło tych, a więc nie
wszy scy ten po da tek pła cą i nie wie -

my na wet, w ja kiej czę ści. Jest to więc
opła ta tro chę nie spra wie dli wa i nie
do koń ca moż na ją zwe ry fi ko wać.
Uwa żam, że do mo men tu zna le zie -
nia roz wią za nia, któ re po mo że nam
spraw dzić, ile fak tycz nie osób po win -
no uisz czać tę opła tę, być mo że po -
win ni śmy cał ko wi cie z te go po dat ku
zre zy gno wać – stwier dził rad ny.

– Zga dzam się z tym, mó wi łem
o tym już na po sie dze niu ko mi -
sji – od niósł się do słów B. Ko siar skie -
go rad ny Ma riusz Urba -
niak. – W grun cie rze czy pod nie sie -
my opła tę tym, któ rzy i tak ją uisz cza -
ją, po nie waż są ludź mi, któ rzy dba ją
o swo je psy i mar twią się o los zwie -

rząt na te re nie gmi ny – wszak te pie -
nią dze idą na schro ni sko. Mo im zda -
niem na le ża ło by ra czej uszczel nić ten
sys tem w ta ki czy in ny spo sób, a póź -
niej ewen tu al nie pod nieść opła tę.
Wszy scy wie my, że osób, któ re po sia -
da ją psy, jest o wie le wię cej niż tych,
któ re rze czy wi ście uczci wie pła cą. 

Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek
po dzię ko wał miesz kań com gmi ny,
któ rzy rze tel nie opła ca ją po da tek
za psa i za ape lo wał o doj rza łe de cy zje
w tej spra wie. Osta tecz nie uchwa ła zo -
sta ła prze gło so wa na 15 gło sa mi na tak.
Prze ciw ni by li Sła wo mi ra Ka lak. B.
Ko siar ski, Ar ka diusz Stel ma szyk i M.
Urba niak. (LE NA)

Ze wzglę du na trud ną sy tu ację epi -
de micz ną oraz wo bec wpro wa dza -
nych przez rząd ko lej nych re stryk cji
w tym ro ku nie bę dzie my mo gli
hucz nie ob cho dzić Świę ta Nie pod le -
gło ści. Wszel kie zwią za ne z tym uro -
czy sto ści są od wo ły wa ne lub bę dą
od by wać się w ogra ni czo nej do mi ni -
mum for mu le.

Urząd Miej ski i Sta ro stwo Po wia to we
w Kro to szy nie po in for mo wa ły, że ofi cjal ne
ob cho dy Świę ta Nie pod le gło ści, za pla no -
wa ne na 10-11 li sto pa da, zo sta ły od wo ła ne.

Z ko lei Urząd Mia sta i Gmi ny w Koź -
mi nie Wlkp. ogło sił, iż uro czy sto ści z oka -
zji Świę ta Nie pod le gło ści od bę dą się bez

udzia łu pocz tów sztan da ro wych i de le ga -
cji. 11 li sto pa da o godz. 10.00 w Ko ście le
pw. Św. Waw rzyń ca zo sta nie od pra wio na
Msza św. w in ten cji oj czy zny, w któ rej
weź mie udział tyl ko ofi cjal na de le ga cja
koź miń skie go sa mo rzą du i wier ni. Po na -
bo żeń stwie de le ga cja sa mo rzą dow ców
zło ży wią zan kę kwia tów przy po mni ku
Wol no ści w imie niu ca łej spo łecz no ści
mia sta i gmi ny.

Bur mistrz Sul mie rzyc po in for mo -
wał, iż 11 li sto pa da o go dzi nie 11.00
w miej sco wym ko ście le pa ra fial nym od -
pra wio na zo sta nie Msza św. w in ten cji oj -
czy zny, a po niej za pla no wa no zło że nie
kwia tów przy po mni ku Wdzięcz no ści. 

(AN KA)

POWIAT

Święto Niepodległości w cieniu epidemii
KROTOSZYN

Właściciele psów zapłacą więcej
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Jak wy ni ka z ofi cjal nych ko mu ni ka -
tów, epi de mia nie tyl ko nie zwal nia
tem pa, ale wręcz przy spie sza.
W związ ku z ro sną cą li czą za ka żeń
ko ro na wi ru sem rząd od so bo ty wpro -
wa dził ko lej ne re stryk cje. 

W po nie dzia łek w po wie cie kro to -
szyń skim od no to wa no 12 no wych
przy pad ków za ka że nia ko ro na wi ru -
sem, we wto rek 36.

3 li sto pa da obo wią zy wać za czę ło
roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów od -
no śnie za le ce nia pra cy zdal nej w urzę -
dach ad mi ni stra cji pu blicz nej. Jak po -
in for mo wał bur mistrz Fran ci szek
Mar sza łek, w Urzę dzie Miej skim
w Kro to szy nie pra cę zdal ną roz po czę -
ła część urzęd ni ków. Ma gi strat po zo -
stał otwar ty dla osób pra gną cych za ła -
twiać waż ne dla sie bie spra wy. – Tak
jak do tej po ry, pro si my o wcze śniej sze
te le fo nicz ne uma wia nie spo tkań
z urzęd ni ka mi – za ape lo wał wło darz.

Z ko lei bur mistrz Koź mi na Wlkp.
po in for mo wał, że miej sco wy Urząd
Mia sta i Gmi ny bę dzie funk cjo no wał
tak jak do tych czas, bez zmian. Jest
czyn ny od po nie dział ku do piąt ku
w go dzi nach od 8.00 do 16.00. Jed no -
cze śnie wła dze Koź mi na pro szą
o ogra ni cze nie oso bi stych wi zyt
w UMiG oraz in nych in sty tu cjach pu -
blicz nych. – Od po wia da jąc na za po -
trze bo wa nie miesz kań ców, chcąc za -
pew nić bie żą cy do stęp do usług
świad czo nych przez urząd i spraw ną
ob słu gę in te re san tów, pod ją łem de cy -
zję, że Urząd Mia sta i Gmi ny na dal
bę dzie pra co wał nor mal nie. Jed nak
w tro sce o bez pie czeń stwo Pań stwa
i urzęd ni ków ape lu ję o ogra ni cze nie
do mi ni mum oso bi stych wi zyt
w urzę dzie i in nych in sty tu cjach. Za -
chę cam do za ła twia nia wszyst kich
spraw nie wy ma ga ją cych bez po śred -
niej wi zy ty w urzę dzie dro gą te le fo -
nicz ną lub elek tro nicz ną – po wie -
dział bur mistrz Ma ciej Brat bor ski

W przy pad ku Urzę du Miej skie go
w Ko by li nie pra cę zdal ną roz po czę ła
część urzęd ni ków. – In for mu ję, iż
urząd po zo sta je na dal otwar ty dla
osób, któ rych spra wa wy ma ga oso bi -
ste go sta wien nic twa. Jed no cze śnie
przy po mi nam, że w ka sie urzę du ist -
nie je moż li wość płat no ści w for mie
bez go tów ko wej. Przy za ła twia niu
spraw urzę do wych za chę cam do ko -
rzy sta nia z form elek tro nicz nych

bądź przez elek tro nicz ną skrzyn kę
po daw czą. W dal szym cią gu pi sma
moż na skła dać do skrzyn ki pocz to wej
znaj du ją cej się na bu dyn ku ra tu -
sza – za ko mu ni ko wał bur mistrz To -
masz Le siń ski. 

Rów nież w Urzę dzie Miej skim
w Sul mie rzy cach pra cę zdal ną roz po -
czę ła część pra cow ni ków. Urząd po zo -
sta je otwar ty dla osób, któ re mu szą za -
ła twić waż ne spra wy. – Za chę ca my jed -
nak wszyst kich miesz kań ców do kon -
tak tów te le fo nicz nych bądź za po śred -
nic twem ad re sów e -ma il – oświad czył
bur mistrz Da riusz Dę bic ki. 

Sta ro sta Sta ni sław Szczot ka za ko -
mu ni ko wał, iż Sta ro stwo Po wia to we
w Kro to szy nie funk cjo nu je na do tych -
cza so wych za sa dach. – Klien ci sta ro -
stwa mo gą oso bi ście skła dać do ku -
men ty w Punk cie In for ma cyj nym
w bu dyn ku nr 2. Jed nak że ape lu ję
o ogra ni cze nie oso bi ste go za ła twia nia
spraw w urzę dzie do na praw dę nie -
zbęd nych. Je śli ma ją Pań stwo moż li -
wość, pro szę o ko rzy sta nie w za kre sie
skła da nych wnio sków i pism z e -
-usług, plat for my e -PU AP, ope ra to ra
pocz to we go bądź pocz ty elek tro nicz -
nej – czy ta my w ko mu ni ka cie sta ro -
sty.

Za rząd Koź miń skich Usług Ko -
mu nal nych Sp. z o. o. po in for mo wał,
że w związ ku ze znacz nym wzro stem
za ka żeń na te re nie po wia tu i no wy mi

dy rek ty wa mi dla ad mi ni stra cji pu -
blicz nej, z my ślą o bez pie czeń stwie
oraz w ce lu mi ni ma li za cji ry zy ka roz -
prze strze nia nia się ko ro na wi ru sa
SARS -CoV -2, od 4 li sto pa da do od wo -
ła nia biu ra spół ki, w tym rów nież ka -
sa, bę dą nie czyn ne dla in te re san -
tów. – In for mu je my, że wszel kie spra -
wy zwią za ne z dzia łal no ścią spół ki
moż na za ła twić te le fo nicz nie, dzwo -
niąc pod nr 62 721 67 51 lub elek tro -
nicz nie, wy sy ła jąc wia do mość na ad -
res kuk@kuk.ko zmin.pl, a opła ty
moż na uisz czać prze le wem na po da -
ny na fak tu rze nr ra chun ku ban ko we -
go, w pla ców kach sta cjo nar nych lub
za po mo cą ban ko wo ści in ter ne to -
wej – ogło sił Za rząd KUK.

W śro dę – zgod nie z prze wi dy wa -
nia mi – Mi ni ster stwo Zdro wia ogło si -
ło re kord za ka żeń – 24 692 (70 w po -
wie cie kro to szyń skim). Wszak na ten
dzień, co za po wia da no już wcze śniej,
rząd pla no wał wpro wa dze nie do dat -
ko wych re stryk cji, któ re jed nak nie
mia ły by ra cji by tu, gdy by ilość za ka żo -
nych zma la ła... 

Po po łu dniu na kon fe ren cji pra so -
wej pre mier Ma te usz Mo ra wiec ki po -
in for mo wał o wpro wa dze niu no wych
ob ostrzeń, któ re za czę ły obo wią zy wać
w so bo tę, 7 li sto pa da. W ga le riach
i cen trach han dlo wych otwar te są tyl -
ko skle py spo żyw cze, ap te ki, punk ty
usłu go we i dro ge rie, a tak że skle py

z ar ty ku ła mi re mon to wo -bu dow la ny -
mi, ar ty ku ła mi dla zwie rząt oraz pra -
są. W skle pach o po wierzch ni do 100
m2 mo że prze by wać jed na oso ba
na 10 m2, w więk szych skle pach jed -
na oso ba na 15 m2. 

Kla sy I -III szkół pod sta wo wych
prze szły na na ucza nie zdal ne. Zdal na
na uka we wszyst kich szko łach bę dzie
obo wią zy wać co naj mniej do 29 li sto -
pa da. Z te go po wo du na uczy cie le mo -
gą li czyć na fi nan so we wspar cie na za -
kup sprzę tu do edu ka cji zdal nej. Ma
to być bon o war to ści 500 zło tych. 

Do 29 li sto pa da za mknię to tak że
wszel kie in sty tu cje kul tu ral ne, czy li
ki na, do my kul tu ry, te atry, mu zea itp.
Za ka za na jest or ga ni za cja spo tkań
i im prez. 

W ko ścio łach na 15 m2 po -
wierzch ni mo że przy pa dać jed na oso -
ba. Z ko lei ho te le mo gą przyj mo wać
tyl ko go ści prze by wa ją cych w po dró ży
służ bo wej.

Oczy wi ście na dal obo wią zu ją ob -
ostrze nia wpro wa dzo ne wcze śniej, czy li
ogra ni cze nie dzia łal no ści lo ka li ga stro -
no micz nych, za mknię cie si łow ni i ba se -
nów, za kaz prze miesz cza nia się osób
do 16. ro ku ży cia w go dzi nach 8.00-
16.00 bez opie ki do ro słe go, za wie sze -
nie dzia łal no ści sa na to riów itd.

Pre mier za ape lo wał o po zo sta nie
w do mach. Jak stwier dził, je śli licz ba za -
ka żeń prze kro czy 75 za ka żo nych na 100

tys. miesz kań ców, na stęp nym kro kiem
bę dzie na ro do wa kwa ran tan na. 

W czwar tek w na szym po wie cie
przy by ło 106 osób za ra żo nych ko ro -
na wi ru sem. W kra ju na to miast padł
ko lej ny re kord – 27 143 no we za ka że -
nia.

Do osób, któ re wy le czy ły się z CO -
VID -19, apel wy sto so wał bur mistrz
Kro to szy na. – Sza now ni Pań stwo,
z po wo du bra ku sku tecz nej szcze -
pion ki na ko ro na wi ru sa ska za ni je ste -
śmy na na tu ral ne le kar stwo, któ re na -
sze or ga ni zmy wy twa rza ją sa me, bro -
niąc się przed cho ro bą. Ape lu ję
do wszyst kich osób wy le czo nych z ko -
ro na wi ru sa o zgła sza nie się do sta cji
krwio daw stwa i od da wa nie oso cza
krwi. Za war te w nim prze ciw cia ła
mo gą ra to wać ży cie rów nież in nym
oso bom – za ko mu ni ko wał Fran ci szek
Mar sza łek. 

Wło darz Kro to szy na zwró cił tak -
że uwa gę na in ną waż ną kwe -
stię. – Wy star czy wyjść na wie czor ny
spa cer, by stwier dzić, że roz po czął się
se zon grzew czy. Pa mię taj my o za ka zie
spa la nia śmie ci, dbaj my o to, aby na -
sze pie ce spa la ły pa li wo jak naj lep szej
ja ko ści. W cią gu ro ku z po wo du za nie -
czysz cze nia po wie trza umie ra w Pol -
sce oko ło 45 ty się cy osób. Ja kość po -
wie trza sta je się jesz cze bar dziej waż -
na w cza sie pan de mii – pod kre ślił F.
Mar sza łek, do da jąc, iż we dług na -
ukow ców im więk sze za nie czysz cze -
nie, tym wię cej przy pad ków CO VID -
-19, cięż szy prze bieg cho ro by i wię cej
zgo nów. – (...) Na sze zdro wie za le ży
tak że od po zio mu na szej świa do mo -
ści, że spa la niem śmie ci wpły wa my
na je go po gor sze nie. Ja kość po wie trza
w Kro to szy nie mo że my śle dzić na na -
szej stro nie in ter ne to wej, kli ka jąc
w od po wied ni link – oznaj mił bur -
mistrz Kro to szy na.

W pią tek w po wie cie kro to szyń -
skim by ło pięć no wych przy pad ków
za ka że nia, w so bo tę 49, w nie dzie -
lę 60, a w po nie dzia łek 12.

Na tę chwi lę (stan na po nie dzia -
łek, 9 li sto pa da, go dzi na 12.00) w po -
wie cie kro to szyń skim od po cząt ku
pan de mii od no to wa no 1863 przy -
pad ki za ka że nia (780 ak tyw nych).
W ca łym kra ju do tej po ry za ra że nie
wi ru sem SARS -CoV -2 stwier dzo no
u 568 138 osób, zmar ło 8045, a wy le -
czo nych jest już 219 371.

AN DRZEJ KA MIŃ SKI

EPIDEMIA
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Jak już pi sa li śmy, los po raz ko lej ny za sko czył ro dzi ców
Mar ce la. Po raz dru gi to czy się bo wiem wal ka o uzbie ra -
nie ko lo sal nej kwo ty na le cze nie chłop ca, choć jesz cze
nie wia do mo, czy w ogó le do te go doj dzie. 

Po pa ru mie sią cach wiel kiej ak cji uda ło się ze brać kil ka mi -
lio nów zło tych na le cze nie Mar cel ka w Sta nach Zjed no czo -
nych. Wszyst ko po szło zgod nie z pla nem, a na wet le piej. Ame -
ry kań scy le ka rze prze cie ra li oczy ze zdu mie nia, wi dząc wy ni ki
ba dań i ob ser wu jąc po lep sza ją cy się stan chłop ca. W lip cu,
po 183 dniach spę dzo nych w USA, gdy wia do mo by ło już, że
wal ka z cho ro bą za koń czy ła się suk ce sem, Mar cel i je go ro dzi ce
mo gli wró cić do Pol ski. 

Ja kiś czas te mu na fa ce bo oko wym pro fi lu „Ma ły Mar -
cel – wiel ki guz” uka zał się wpis, któ ry nie na pa wał opty mi -
zmem. Ro dzi ce po in for mo wa li, że chło piec tra fił do szpi ta la.
Re zo nans po ka zał, że cho ro ba wró ci ła, guz od rósł. Oka zu je się
też, że Mar cel ma prze rzu ty na od ci nek pier sio wy krę go słu pa.
Spe cja li ści z USA nie przed sta wi li jesz cze kosz to ry su, po nie -
waż wspól ny mi si ła mi pró bu ją do wieść, czy to, co wi dać na re -
zo nan sie, to na pew no prze rzut, czy je dy nie po zo sta łość
po prze by tej ope ra cji. Ro dzi ce na bie żą co in for mu ją o sta nie
chłop ca na Fa ce bo oku. Nie ste ty, pó ki co wszyst ko jest jed ną
wiel ką nie wia do mą. 

Miesz kań cy Kro to szy na i oko lic, ale nie tyl ko – wszak an -
ga żu ją się miesz kań cy róż nych stron kra ju – po raz dru gi łą czą
si ły, by uzbie rać kwo tę 4 mi lio nów. Cza su jest nie wie le.
Na chwi lę obec ną (stan na po nie dzia łek, 9 li sto pa da,
godz. 13.30) na kon cie fun da cji sie po ma ga wid nie je kwo -
ta 1 837 175,50 zł, a do koń ca zbiór ki po zo sta ły je dy nie czte ry
dni. 

Na fa ce bo oko wej gru pie „Li cy ta cje dla Mar cel ka” wzno -
wio no au kcje róż ne go ro dza ju przed mio tów i usług. Re dak cja
Ga ze ty Lo kal nej KRO TO SZYN wy sta wi ła na li cy ta cję stro nę
w ga ze cie do za go spo da ro wa nia przez oso bę / fir mę / in sty tu -
cję, któ ra wy gra au kcję. 

W ostat nich dniach na te re nie na sze go po wia tu zor ga ni zo -
wa no rów nież wie le ak cji cha ry ta tyw nych, mi mo że sy tu acja
epi de micz na w kra ju nie uła twia za da nia, a wręcz prze ciw nie.
Szkol ny Klub Wo lon ta ria tu Szko ły Pod sta wo wej nr 4 przez kil -
ka dni zbie rał przy szko le pie nią dze do pu szek. W Ac ti ve Zo ne
zor ga ni zo wa no kier masz sło dy czy. Zbiór kę urzą dzi li też fa ni
mo to ry za cji. W in ter ne cie pro wa dzo ny jest chal len ge pod na -
zwą „Ma ca re na dla Mar ce la”, co po le ga na wza jem nym no mi -
no wa niu się róż ne go ro dza ju firm i in sty tu cji, któ re po tem mu -
szą na grać film ze słyn nym tań cem i do ko nać wpła ty na kon to
fun da cji. In ter ne to wą ak cję urzą dził też Dj Mes sias. W Szko le
Pod sta wo wej nr 1 im. Straj ku Dzie ci Koź miń skich 1906/1907
w Koź mi nie Wlkp., z ini cja ty wy An ny Za wod nej, we współ pra -
cy z dy rek cją pla ców ki i Ra dą Ro dzi ców, po now nie zor ga ni zo -
wa no cha ry ta tyw ną sprze daż roz ma itych ciast. W cią gu dwóch
go dzin uda ło się sprze dać 115 bla szek cia sta, je den tort i osiem
chle bów. W re zul ta cie ze bra no kwo tę 7013,50 zł, któ ra zo sta -
nie prze ka za na na le cze nie chłop ca. 

(LE NA)

#GO MARCEL

Wszystkie ręce na pokład! 
Wielka zbiórka środków dla Marcelka!
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Kil ka dni te mu pra cow ni cy To wa rzy -
stwa Opie ki nad Zwie rzę ta mi w Kro -
to szy nie wraz z człon ka mi Sto wa rzy -
sze nia Otwar te Klat ki in ter we nio wa -
li w Du rzy nie. Po trzy dnio wej ak cji
uda ło im się ura to wać 18 li sów.

Spra wą w pierw szej ko lej no ści za nie -
po ko ili się miesz kań cy wsi, któ rych po dej -
rze nia wzbu dzi ła znacz na ilość li sów błą -
ka ją cych się w oko li cy. Przed sta wi cie le
TOZ Kro to szyn i Sto wa rzy sze nia Otwar -
te Klat ki uda li się na miej sce, że by zba dać
spra wę. To, co tam za sta li, zmro zi ło im
krew w ży łach. 

Za nim we szli na te ren fer my, za uwa -
ży li roz kła da ją ce się cia ła zwie rząt.
Po przy jeź dzie we zwa nej na miej sce po li -
cji obroń cy zwie rząt mo gli wejść na te ren
fer my. Za sta li tam rzę dy kla tek wy peł nio -
nych mar twy mi li sa mi. Do pie ro w dal szej
czę ści fer my uda ło im się zna leźć ży we
zwie rzę ta, ale w bar dzo złym sta nie. Nie -
któ re z nich zja da ły szcząt ki za gry zio nych
li sów, któ re le ża ły w ich klat kach. 

Nie wia do mo tak na praw dę, od kie dy
li sy by ły gło dzo ne. Na pew no trwa ło to
dłuż szy czas, sko ro zwie rzę ta za czę ły zja -
dać się wza jem nie. Część z nich mia ła po ła -
ma ne zę by, co wska zu je na to, że za wszel -
ką ce nę pró bo wa ły wy do stać się z kla tek.

Przed sta wi cie le in sty tu cji zaj mu ją -
cych się zwie rzę ta mi do wie dzie li się, że fer -
ma jest opusz czo na, po nie waż jej wła ści ciel
tra fił do wię zie nia. Uda ło się ura to wać 18
li sów, któ re przy gar nę ło Sto wa rzy sze nie
Otwar te Klat ki. Zwie rzę ta po trze bu ją le -
cze nia, któ re bę dzie praw do po dob nie dłu -
go trwa łe i kosz tow ne, jak rów nież spe cjal -
nych wo lier. Sto wa rzy sze nie zor ga ni zo wa ło
zbiór kę na ten cel. Szcze gó ły ak cji moż na
zna leźć na stro nie www.otwar te klat ki.pl. 

Po wia to wy le karz we te ry na rii zło -
żył za wia do mie nie do pro ku ra tu ry, któ -
ra ma usta lić kto, na czas nie obec no ści
wła ści cie la fer my, był za nią od po wie -
dzial ny. We dług obroń ców praw zwie -
rząt by ła to naj więk sza te go ty pu in ter -
wen cja w Pol sce. 

(LE NA)

ZWIERZĘTA

Przerażające odkrycie w Durzynie

Jak już pi sa li śmy przed ty go dniem,
na nie daw nej se sji Ra dy Miej skiej
w Kro to szy nie uchwa lo no kil ka pod -
wy żek po dat ków i opłat lo kal nych.
Od no we go ro ku wzro sną tak że nie -
któ re staw ki opłat tar go wych. 

W uza sad nie niu uchwa ły czy ta -
my, że obec ne staw ki opła ty tar go wej
funk cjo nu ją od 1 stycz nia 2016 ro ku
i nie by ły wa lo ry zo wa ne przez czte ry
la ta, mi mo iż in fla cja kształ to wa ła się
od 1,6 do 3,9%. – Pro jekt uchwa ły zo -
stał szcze gó ło wo omó wio ny na ko mi -
sjach. Chcia ła bym tyl ko zwró cić uwa -
gę na to, że pod wyż ka wy no si pra -
wie 10 pro cent. Bez zmian po zo sta je

staw ka za sprze daż ob no śną z rę ki czy
z ko sza – 3 zło te. W tym ro ku od no to -
wu je my spa dek wpły wów z opła ty tar -
go wej, a jest to spo wo do wa ne tym, że
od mar ca do ma ja targ nie funk cjo no -
wał, więc nie by ła po bie ra na ta opła ta.
Jak bę dzie w ko lej nych mie sią -
cach – trud no okre ślić – wy ja śni ła
spra wę Wio le ta Kaź mier czak, za stęp -
czy ni skarb ni ka gmi ny Kro to szyn. 

Rad ny Bar tosz Ko siar ski skie ro wał
py ta nie do na czel ni ka Mi cha ła Kur ka
o pla no wa ne za koń cze nie re mon tu to -
a le ty dla osób han dlu ją cych i od wie -
dza ją cych kro to szyń skie tar go wi -
sko. – Je śli cho dzi o tę spra wę, je ste -
śmy ak tu al nie na eta pie przy łą cza ga -

zo we go. Bę dzie zmia na sys te mu
ogrze wa nia na ga zo we. Ma my obiet ni -
cę ze stro ny za kła du ga zow ni cze go, że
gdzieś w oko li cach mar ca, jak wszyst -
ko do brze pój dzie, bę dzie my mieć to
przy łą cze zro bio ne. Do te go cza su
przed się bior stwo pla nu je ten re mont
za koń czyć, mo że nie w peł nym za kre -
sie, jak by śmy so bie te go ży czy li, ale
w ta kim, któ ry po zwo li z te go miej sca
ko rzy stać – od po wie dział na czel nik
Wy dzia łu Go spo dar ki Ko mu nal nej,
Ochro ny Śro do wi ska i Rol nic twa.
Z ko lei rad ny Pa weł Si ko ra przy po -
mniał o wnio sku do ty czą cym przed -
sta wie nia cał ko wi tych kosz tów utrzy -
ma nia tar go wi ska, któ ry skła dał na po -
sie dze niu ko mi sji. Uchwa ła zo sta ła
prze gło so wa na 15 gło sa mi na tak.
Prze ciw opo wie dzie li się Sła wo mi ra
Ka lak, Bar tosz Ko siar ski, Ar ka diusz
Stel ma szyk i Ma riusz Urba niak.

Zmia ny wej dą w ży cie wraz z po -
cząt kiem no we go ro ku. W przy pad ku
sprze da ży z sa mo cho du cię ża ro we go,
przy cze py lub in ne go środ ka trans por -
tu opła ta wzro śnie z 40 do 44 zł.
Przy sprze da ży z sa mo cho du do staw -
cze go lub oso bo we go z przy cze pą lub
bez przy cze py za pła cić trze ba bę -
dzie 27 zł (te raz jest 25 zł). Zmie ni się
tak że staw ka opła ty za sprze daż sto -
isko wą i stra ga no wą do 15 m2 – wzro -
śnie z 30 do 35 zł.

(LE NA)

KROTOSZYN

Wzrost opłat targowych
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W ubie głym mie sią cu ucznio wie Ze -
spo łu Szkół Po nad pod sta wo wych
nr 3 w Kro to szy nie na pi sa li list do kró -
lo wej Elż bie ty II. Po kil ku ty go dniach
otrzy ma li od po wiedź z Lon dy nu. 

Kla sa Ie, we spół z wy cho waw czy nią
An ną Du dek oraz na uczy ciel ką Mar ce li ną
Mu szyń ską, wzię ła udział w pro jek cie ję zy -
ko wo -kul tu ro wym, za ty tu ło wa nym „Pi sze -
my list do kró lo wej Elż bie ty II”. Je go ce lem
by ło za po zna nie mło dzie ży z hi sto rią ro du
Wind sor i kul tu rą Wiel kiej Bry ta nii. 

Ucznio wie uczest ni czy li w lek cji hi -
sto rii na te mat ro dzi ny kró lew skiej, a tak -
że za po zna li się z bu do wą li stu for mal ne -
go w ję zy ku an giel skim. Kil ka dni póź niej

kla sa roz wią zy wa ła qu iz na te mat kró lo -
wej i człon ków jej ro dzi ny. Fi na łem pro -
jek tu by ło na pi sa nie li stu. Ucznio wie do -
łą czy li do nie go ry sun ki przed sta wia ją ce
Elż bie tę II oraz pocz tów kę z wi do kiem
na kro to szyń ski ra tusz. 

Na od po wiedź mło dzież cier pli -
wie cze ka ła kil ka ty go dni. Kró lo wa
Elż bie ta II po dzię ko wa ła za list, pocz -
tów kę i ry sun ki. Na pi sa ła, że mi ło jej
by ło do wie dzieć się cze goś o szko le
oraz o na szym mie ście. Ucie szył ją
rów nież fakt, że ucznio wie dba ją
o zwie rzę ta. Pro jekt w ZSP nr 3 zo stał
zre ali zo wa ny po raz pierw szy i był cie -
ka wą for mą roz wi ja nia kom pe ten cji ję -
zy ko wych uczniów. (LE NA)
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ZSP NR 3 KROTOSZYN

Korespondencja z królową

Mło dzież z Ze spo łu Szkół Po nad pod -
sta wo wych nr 3 w Kro to szy nie wzię ła
udział w pro jek cie „Wiel ko pol skie ta -
len ty na eu ro pej skim po zio mie”.
Ucznio wie od by li mie sięcz ne prak ty ki
za wo do we w Por tu ga lii.

Pro jekt zo stał zre ali zo wa ny
przy współ pra cy Cen trum Wspar cia
Rze mio sła, Kształ ce nia Du al ne go i Za -
wo do we go w Ka li szu, Ze spo łu Szkół
Po nad pod sta wo wych nr 3 im. Ja na
Paw ła II w Kro to szy nie, Ze spo łu Szkół
Eko no micz nych w Ka li szu i Ze spo łu
Szkół Tech nicz nych Die ce zji Ka li skiej
w Ka li szu. Ko or dy na to rem ak cji
w kro to szyń skiej szko le by ła Ma rio la
Il nic ka. 

W ra mach przy go to wa nia kul tu ro -
wo -ję zy ko we go przy pro jek cie współ -
pra co wa li rów nież na uczy cie le – Mar -

ce li na Mu szyń ska i Prze my sław Łą -
czyń ski, któ rzy pro wa dzi li za ję cia do -
dat ko we z ję zy ka an giel skie go, kul tu -
ro znaw stwa i ję zy ka an giel skie go za -
wo do we go. W sta żach wzię ło
udział 18 uczniów, w tym 8 tech ni -
ków fry zje rów, 2 tech ni ków me cha ni -
ków i 8 tech ni ków elek try ków. 

Uczest ni cy prak tyk wró ci li z Por -
tu ga lii z ba ga żem no wych do świad -
czeń. Ucznio wie przede wszyst kim
mie li szan sę roz wo ju oso bi ste go, po -
zna nia miesz kań ców, hi sto rii i kul tu ry
por tu gal skiej. Bar dzo waż ne by ło też
do sko na le nie je ży ka ob ce go w prak ty -
ce. Z ko lei na uczy cie le bio rą cy udział

w pro jek cie zdo by li do świad cze nie
w za kre sie za rzą dza nia i re ali za cji
prak tyk za gra nicz nych. Mo gli też z bli -
ska przy glą dać się, jak funk cjo nu ją por -
tu gal skie przed się bior stwa i ja kie stan -
dar dy czy wy mo gi tech nicz ne mu szą
one speł niać. 

– Od po nie dział ku do piąt ku cho -
dzi li śmy do pra cy. Wie czo ra mi w ty -
go dniu spę dza li śmy wspól nie czas
z ca łą gru pą. Kie dy po go da do pi sy wa -
ła, cho dzi li śmy na spa ce ry i po zna wa li -
śmy no we za kąt ki Bra gi. W week en dy
or ga ni za to rzy za bie ra li nas na dal sze
wy ciecz ki, np. do Por to. Zro bi li nam
rów nież wiel ką nie spo dzian kę

i w ostat ni week end uczest ni czy li śmy
w lek cji, a na stęp nie uda li śmy się
na ko la cję, pod czas któ rej otrzy ma li -
śmy cer ty fi ka ty i drob ne upo min ki.
Po mie sią cu bar dzo się za przy jaź ni li -
śmy z ca łą gru pą i nie chcie li śmy wra -
cać do do mu. Bar dzo też pod szko li li -
śmy ję zyk an giel ski. Po le cam każ de -
mu ta kie wy jaz dy, po nie waż da ją moż -
li wość po zna wa nia no wych lu dzi
i miejsc. My ślę, że każ de mu z nas bar -
dzo się po do ba ło i każ dy chciał by tam
wró cić. To by ła naj lep sza przy go da na -
sze go ży cia – opo wie dzia ła Ju lia Sel -
wat, jed na z uczest ni czek prak tyk.

(LE NA)

ZSP NR 3 KROTOSZYN

Uczniowie na praktykach w Portugalii
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Przed bu dyn kiem Szko ły Pod sta wo -
wej w Smo li cach sta nę ło wiel kie,
czer wo ne, me ta lo we ser ce na na -
kręt ki. Ini cja to ra mi oraz wy ko naw -
ca mi po jem ni ka są Ka rol Kem pa,
Pa tryk Krzy żo siak i Ma te usz Maj sne -
row ski.

Zbie ra nie pla sti ko wych na krę tek
po roz ma itych bu tel kach czy opa ko wa -
niach to nie tyl ko wy raz dba ło ści o se gre -
ga cję od pa dów, ale tak że po ma ga nie in -
nym. Smo lic cy ucznio wie i przed szko la cy
od wie lu zbie ra ją na kręt ki, by w ten spo -

sób przy czy nić się do po mo cy po trze bu ją -
cym dzie ciom. 

Te raz przed szko łą w Smo li cach sta -
nął wiel ki czer wo ny po jem nik w kształ cie
ser ca, do któ re go każ dy – nie tyl ko
ucznio wie tej pla ców ki – mo że wrzu cać
na kręt ki, do cze go zresz tą za chę ca my.

Ca ła spo łecz ność SP Smo li ce dzię ku je
Ka ro lo wi Kem pie, Pa try ko wi Krzy żo sia -
ko wi i Ma te uszo wi Maj sne row skie mu
za wspa nia łą ini cja ty wę, za za ku pio ne
ma te ria ły oraz za wkład pra cy w wy ko na -
nie po jem ni ka na na kręt ki.

(AN KA)

SP SMOLICE

Wielkie serce na nakrętki

Do te go sta ra ła się prze ko nać
uczniów klas trze cich Szko ły Pod sta -
wo wej nr 3 im. Ja na Paw ła II z Od -
dzia ła mi In te gra cyj ny mi bi blio te kar -
ka z fi lii nr 1 Kro to szyń skiej Bi blio te -
ki Pu blicz nej, któ ra – przy stro jo na
w sym bo le je sie ni, spa da ją ce li -
ście – 28 paź dzier ni ka od wie dzi ła tę
pla ców kę. 

Bi blio te kar ka opo wie dzia ła dzie ciom
o je sie ni i prze ko ny wa ła, że ta po ra ro ku
mo że nam przy nieść wie le ra do ści. Prze -
czy ta ła uczniom kla sy IIIc baj kę o li sie,

któ ry ma rzył o czap ce, po nie waż wraz
z je sie nią za czę ły mu mar z nąć uszy. 

Z ko lei z ksią żecz ki z se rii „Przy go dy
Fen ka. Skar by je sie ni” do wie dzie li się, że
skar ba mi je sie ni są też jabł ka, grusz ki czy
śliw ki. 

W kla sie IIIa bi blio te kar ka po dzie li ła
się z dzieć mi wia do mo ścia mi o je sie ni
i mó wi ła o zna cze niu ksią żek o tej po rze
ro ku. Prze czy ta ła ksią żecz kę Ra mo ny Na -
dob nik „Baj ka o le niusz ku”.

W trak cie tych spo tkań ucznio wie
mo gli się prze ko nać, iż je sień i książ ka to
do bry ze staw. OPRAC. (AN KA)

BIBLIOTEKA

Jesień nie musi być szara i smutna

Pro ku ra tur re jo no wy w Kro to szy nie
pro wa dzi po stę po wa nie prze ciw -
ko 45-let nie mu miesz kań co wi gmi ny
Roz dra żew. Męż czy zna jest po dej rza -
ny o gro że nie po zba wie niem ży cia
człon kom swo jej ro dzi ny.

Do zda rze nia do szło w no cy z 5
na 6 wrze śnia. W miej scu swo je go za -
miesz ka nia męż czy zna od dał trzy

strza ły w po wie trze z pi sto le tu mar ki
Glock 17. Na stęp nie kie ro wał broń
w stro nę mat ki, gro ził jej, swo jej żo nie
oraz dzie ciom po zba wie niem ży cia.
Za cho wa nie wzbu dzi ło w człon kach
ro dzi ny uza sad nio ną oba wę, że groź -
ba zo sta nie speł nio na. 

W to ku po stę po wa nia za bez pie -
czo no broń, któ rą męż czy zna po -
sia dał le gal nie. Jest to pi sto let

na amu ni cję ostrą. Roz po czę to po -
stę po wa nie w spra wie ode bra -
nia 45-lat ko wi upraw nień na jej po -
sia da nie. 

– Ce lem za pew nie nia pra wi dło -
we go to ku po stę po wa nia pro ku ra tor
za sto so wał wo bec męż czy zny śro dek
za po bie gaw czy w po sta ci do zo ru po -
li cyj ne go, po le ga ją ce go na sta wien -
nic twie dwa ra zy w ty go dniu w dni
wy zna czo ne przez or ga ny po li cji, po -
łą czo ny z za ka zem zbli ża nia się
do po krzyw dzo nych na od le głość
mniej szą niż 5 me trów, kon tak to wa -
nia się z ni mi w ja ki kol wiek spo sób,
w tym w szcze gól no ści za po śred nic -
twem środ ków prze ka zu in for ma cji,
w tym w szcze gól no ści te le fo nicz nie
i za po śred nic twem in ter ne tu. W ra -
mach orze czo ne go środ ka pro ku ra -
tor na ka zał po dej rza ne mu po wstrzy -
ma nie się od nad uży wa nia al ko ho lu,
a tak że opusz cze nie miej sca wspól -
ne go za miesz ka nia, orzekł po nad to
po rę cze nie ma jąt ko we w wy so ko -
ści 7 ty się cy zło tych. Za rzu ca ne po -
dej rza ne mu czy ny kie ro wa nia gróźb
ka ral nych za gro żo ne są ka rą do 5 lat
po zba wie nia wol no ści. Po stę po wa -
nie w przed mio to wej spra wie po zo -
sta je w to ku – po in for mo wał Ma ciej
Me ler, rzecz nik pra so wy Pro ku ra tu -
ry Okrę go wej w Ostro wie Wiel ko -
pol skim. 

(LE NA)

Z PROKURATURY

Groził rodzinie bronią

Wzo rem wie lu in nych miast gmi na
Ko by lin po sta no wi ła wes przeć lo -
kal nych pro du cen tów i sprze daw -

ców kwia tów, któ rzy po nie śli stra ty
w po wo du nie daw ne go za mknię cia
cmen ta rzy. 

Przy po mnij my, że w pią tek, 30 paź -
dzier ni ka, pre mier Ma te usz Mo ra wiec ki
ogło sił za mknię cie cmen ta rzy na trzy dni.
Jak wia do mo, z po wo du ta kiej de cy zji fi -
nan so wo ucier pie li sprze daw cy kwia tów. 

Dla te go ko by liń ski sa mo rząd po sta no -
wił za ku pić chry zan te my od lo kal nych
pro du cen tów i kwia ciar ni, by choć tro chę
zre kom pen so wać im po nie sio ne w tym ro -
ku stra ty. Za ku pio ne kwia ty zdo bią te raz
miej sca pa mię ci i skwe ry na te re nie gmi ny
Ko by lin.

(AN KA)

KOBYLIN

Gmina wsparła lokalnych sprzedawców kwiatów
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W swo jej pra cy spo tka łem się z set -
ka mi klien tów, a jed nym z te ma tów
prze wod nich by ły ubez pie cze niach
ma jąt ko we – sa mo cho dów, miesz -
kań, do mów. Wspól nie z ni mi ana li -
zo wa li śmy umo wy, któ re mie li już za -
war te, spraw dza li śmy, czy za kres
i su my ubez pie czeń są ade kwat ne
do ich po trzeb. 

Jed ni su ge ro wa li się ce ną – by ubez -
pie cze nie by ło jak naj tań sze, z ko lei in ni
wni kli wie ana li zo wa li, co ku pu ją, i dba -
li o to, by ochro na, za któ rą pła cą, by ła
jak naj szer sza. W peł ni ro zu miem tych
pierw szych, wszak każ dy z nas chce ku -
po wać jak naj ta niej. Jed nak ku pu jąc
„ma lu cha”, nie ocze kuj my, że roz pę dzi
się do 200 km/h. Oczy wi ście, skład ka
nie po win na być wy so ka, ale mu si być
do pa so wa na do po trzeb i moż li wo ści
da ne go klien ta. 

Dla te go przede wszyst kim dbam
o to, by pro duk ty fi nan so we, któ re ofe -
ru ję swo im klien tom, by ły do bre ja ko -
ścio wo, ale też mie ści ły się w ich do mo -
wym bu dże cie. Co mam na my śli, mó -
wiąc „do bre ja ko ścio wo”? Je że li cho dzi
o ubez pie cze nie au ta, istot nym ele -

men tem jest „ochro na zni żek”, któ ra
gwa ran tu je utrzy ma nie wy pra co wa -
nych zni żek po spo wo do wa niu ko li zji.
Efekt? W na stęp nym ro ku ubez pie cze -
nio wym ce na Two jej po li sy nie wzro -
śnie zbyt wy so ko. 

Ko lej ną rze czą jest BLS (Bez po śred nia
Li kwi da cja Szko dy). Za wsze spraw dzam
z klien ta mi, czy to wa rzy stwo, w któ rym
się ubez pie cza ją, po sia da BLS. Po le ga to
na tym, że fir ma ubez pie cze nio wa wy pła -
ca Ci na leż ne od szko do wa nie, a na stęp nie
sa ma od zy sku je wy pła co ną kwo tę
od ubez pie czy cie la spraw cy. Gdy by Two je
to wa rzy stwo nie po sia da ło te go sys te mu,
a to wa rzy stwo spraw cy nie by ło skłon ne
do wy pła ty świad cze nia, to ca ła od po wie -
dzial ność spa da na Two je bar ki, by ta ko we
świad cze nie od zy skać.

Je śli mó wi my o ubez pie cze niach nie -
ru cho mo ści, to – ubez pie cza jąc dom czy
miesz ka nie – war to zwró cić uwa gę na to,
czy czy ni my to w „All risk” (wszyst kie ry -
zy ka) czy od „ry zyk na zwa nych”. Jest to
o ty le istot na kwe stia, że go dząc się na „ry -
zy ka na zwa ne”, na ra ża my się na to, iż
w przy pad ku cze goś nie ty po we go
(a obec na sy tu acja zwią za na z kli ma tem
do pro wa dza do róż nych zda rzeń – po wo -

dzie, po ża ry, sil ne wia try, in ten syw ne bu -
rze), je że li da ne zda rze nie nie jest do kład -
nie zde fi nio wa ne w na szym wa rian cie, to -
wa rzy stwo ma peł ne pra wo nie wy pła cić
ta kie go od szko do wa nia. „All risk” gwa -
ran tu je nam bez pie czeń stwo na wet
w nie spo dzie wa nych sy tu acjach. 

Bar dzo waż ną, a też czę sto po mi ja ną
kwe stią przy ubez pie cza niu do mów jest
OC w ży ciu pry wat nym. Su my w wie lu
przy pad kach są śmiesz nie ni skie, a wie lu
z nas nie zda je so bie spra wy z te go, od ilu
rze czy chro ni nas to ry zy ko.  Dla przy kła -
du – je że li miesz kasz na trze cim pię trze
i za le jesz są sia dów, a oni za żą da ją od Cie -
bie od szko do wa nia, to wła śnie z tej kwo ty
po kry jesz ich rosz cze nie. Je że li nie od -
śnie żysz chod ni ka przed do mem, a ktoś
się po śli zgnie i zła mie no gę, mo że wnio -
sko wać o od szko do wa nie. Rów nież wte dy
za dzia ła „OC w ży ciu pry wat nym”. Przy -
kła dów za sto so wa nia te go ry zy ka jest
mnó stwo, war to pa mię tać, że chro ni Cię
to tak że po za ubez pie czo ną po sia dło ścią.
O fi nan sach moż na roz ma wiać w nie -
skoń czo ność. Je śli je steś cie ka wy, co znaj -
du je się w Two ich po li sach, umów się
na spo tka nie i sprawdź, jak to dzia ła.

SZY MON KIE RA KO WICZ

UBEZPIECZENIA

Zadbaj o swoją ochronę

W śro dę po raz ko lej ny na kro to szyń -
skim ryn ku zgro ma dzi ły się oso by
sprze ci wia ją ce się de cy zji Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go w spra wie abor cji eu -
ge nicz nej. Tym ra zem jed nak fre kwen -
cja by ła du żo mniej sza niż do tej po ry. 

Pierw szy pro test w na szym mie ście
od był się 23 paź dzier ni ka. Przy biu rze po -
sel skim Pra wa i Spra wie dli wo ści po ja wi ło
się wów czas kil ka osób. Ko lej ne straj ki
zgro ma dzi ły tłu my. Ma ni fe stu ją cy prze -
cha dza li się uli ca mi Kro to szy na i skan do -
wa li roz ma ite ha sła. 

W śro do wym pro te ście wzię ło udział

zde cy do wa nie mniej osób, co za pew ne ma
zwią zek ze wzro stem licz by za ka żeń na ko -
ro na wi ru sa i wpro wa dza ny mi przez rząd
re stryk cja mi. Przed ra tu szem po ja wi ło się
kil ka dzie siąt osób. 

Po nad to or ga ni za tor ki wy da rze nia
oba wia ją się, że mo że to być rów nież
wpływ osób, któ re w róż nych dys ku sjach
na por ta lach spo łecz no ścio wych gro żą, iż
zgło szą spra wę or ga ni zo wa nia nie le gal -
nych zgro ma dzeń do pro ku ra tu ry. 

Jed na z uczest ni czek pro te stów po sta -
no wi ła wspo mnieć o trud nej sy tu acji zwie -
rząt i przy po mnieć o zbiór ce róż ne go ro -
dza ju ak ce so riów, któ rych po trze bu je

na zi mę kro to szyń skie schro ni sko. Po ru -
szo ne zo sta ły też ta kie te ma ty jak roz dział
pań stwa od Ko ścio ła czy kon tro wer syj na
usta wa o za wo dzie far ma ceu ty, któ ra mia -
ła by ogra ni czyć do stęp do an ty kon cep cji. 

Pro te stu ją cy prze szli uli ca mi mia sta,
aby wró cić na ry nek i po zo sta wić swo je
trans pa ren ty przy biu rze Pra wa i Spra wie -
dli wo ści. War to do dać, iż w trak cie te go
wy da rze nia zbie ra no tak że dat ki dla Mar -
ce la Sa mo la, któ re go ro dzi ce ma ją jesz cze
kil ka dni, aby uzbie rać kwo tę 4 mi lio nów
zło tych na le cze nie ostat niej szan sy
w USA. 

(LE NA)

KROTOSZYN

Protest w mniejszym gronie



W mi nio nym ty go dniu w Szko le
Pod sta wo wej nr 3 z Od dzia ła mi In -
te gra cyj ny mi im. Ja na Paw -
ła II w Kro to szy nie na gro dzo no
lau re at ki II Kon kur su Hi sto rycz no -
-Pa trio tycz ne go „Oj co wie Nie pod -
le gło ści”. W szran ki sta nę ło 48
uczniów.

Zwy cię ży ła Nad ia Lub czyk z kla sy
Va, dru gie miej sce za ję ła Ju lia Se ku la z kl.
VIIb, a trze cia lo ka ta przy pa dła Pa try cji
Dzier li z kl. VIb. Dy plo my i na gro dy wrę -
czy ły dy rek tor Ma rio la Kaź mier czak oraz
wi ce dy rek tor Ane ta Nad staw ska. 

Kon kurs skie ro wa ny był do uczniów
klas IV -VIII. Ich za da niem by ło wy ko na -

nie pla ka tu bio gra ficz ne go w for ma cie
A3, do wol ną tech ni ką pla stycz ną. W swo -
jej pra cy ucznio wie mie li uwzględ nić po -
stać jed ne go z „oj ców” nie pod le gło ści: kla -
sy IV – Jó ze fa Pił sud skie go, kla -
sy V – Igna ce go Ja na Pa de rew skie go, kla -
sy VI – Ro ma na Dmow skie go, kla -
sy VII – Win cen te go Wi to sa, kla -
sy VIII – Woj cie cha Kor fan te go lub Igna -
ce go Da szyń skie go. 

War to do dać, iż to był pierw szy etap
kon kur su. Dru gi – w mar cu – bę dzie do -
ty czył Żoł nie rzy Wy klę tych, a trze -
ci – w ma ju – twór ców Kon sty tu cji 3 Ma -
ja. Ko or dy na to rem przed się wzię cia jest
hi sto ryk Ma riusz Ma rzyń ski. 

Ce lem kon kur sów hi sto rycz nych jest
nie tyl ko po sze rza nie wie dzy hi sto rycz -
nej, ale tak że uka za nie wiel kich bo ha te -
rów na ro do wych ja ko po zy tyw nych wzor -
ców do na śla do wa nia, jak rów nież ucze -
nie sza cun ku do pol skie go dzie dzic twa
na ro do we go i kul tu ro we go oraz pro pa go -
wa nie i kształ to wa nie po sta wy sza cun ku
wo bec pol skiej fla gi.

OPRAC. (AN KA)
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Pod czas paź dzier ni ko wej se sji Ra dy
Miej skiej w Kro to szy nie rad ny Bar -
tosz Ko siar ski do py ty wał bur mi strza,
czy pen sja pre ze sa Przed się bior stwa
Go spo dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka -
nio wej jest mu na dal wy pła ca na. 

– W związ ku z za ist nia łą sy tu acją
w PGKiM -ie w Kro to szy nie chcia łem
za py tać – bo do py tu ją o to tak że
miesz kań cy – ja ki jest sta tus za trud -
nie nia pre ze sa spół ki? Czy też mo że
by łe go pre ze sa? Trud no jest mi to
okre ślić, po nie waż ma my te raz oso bę
peł nią cą je go obo wiąz ki. Do tych cza -
so wy pre zes, jak wie my, nie wy ko nu -
je swo ich obo wiąz ków i nie wiem,
czy po bie ra pen sję ta ką, ja ką po bie rał
wcze śniej. Pro sił bym więc pa na bur -
mi strza o wy ja śnie nie. Czy pre zes na -
dal po bie ra wy na gro dze nie, a nie wy -
ko nu je pra cy, czy bur mistrz pod jął
dzia ła nia ob ni ża ją ce tę pen sję, czy
mo że pre zes PGKiM -u zo stał zwol -
nio ny? – z ta ki mi kwe stia mi zwró cił

się do bur mi strza Kro to szy na radny
Bar tosz Ko siar ski (na zdję ciu). 

– Pan pre zes jest na kontr ak cie.
W chwi li obec nej nie po bie ra wy na -
gro dze nia, bo tak sta no wią prze pi sy.
Fir mą za rzą dza te raz wi ce pre -
zes – pan Sła wo mir Pan fil – od po -
wie dział bur mistrz Fran ci szek Mar -
sza łek, roz wie wa jąc wąt pli wo ści rad -
ne go. Przy po mi na my, że w paź dzier -
ni ku, na wnio sek pro ku ra to ra Wiel -
ko pol skie go Wy dzia łu Za miej sco we -
go De par ta men tu do Spraw Prze stęp -
czo ści Zor ga ni zo wa nej i Ko rup cji
Pro ku ra tu ry Kra jo wej w Po zna niu,
funk cjo na riu sze Ko men dy Wo je -
wódz kiej Po li cji w Po zna niu za trzy -
ma li trzy oso by z Kro to szy na. Jed -
nym z za trzy ma nych jest wła śnie pre -
zes PGKiM -u. Urzęd ni ko wi przed sta -
wio no za rzu ty żą da nia oraz przyj mo -
wa nia ko rzy ści ma jąt ko wych w za -
mian za ko rzyst ne dla przed się bior cy
roz strzy ga nie prze tar gów. 

(LE NA)

Z SESJI

Co z pensją prezesa PGKiM?

SP NR 3 KROTOSZYN

Ojcowie niepodległości
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6 li sto pa da miał miej sce od biór koń -
co wy 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”. Koszt in we sty cji
wy niósł nie ca łe 843 ty sią ce zło tych.

Za da nie re ali zo wa ne by ło w cy klu
dwu let nim. Pra ce ru szy ły już w czerw cu
po przed nie go ro ku, a zakończyły się
w mi nio nym mie sią cu. 

W ra mach za da nia wy ko na no izo la -
cję ter micz ną ze wnętrz nych ścian oraz
stro pów, zmo der ni zo wa no ko tłow nię
opa la ną na pa li wo sta łe, wy mie nio no kon -

struk cję i po kry cie da chu, w czę ści bu -
dyn ku zro bio no no we po sadz ki. Po nad to
frag ment obiek tu za adap to wa no na ga raż
dla miej sco wej OSP. Czę ścio wo zmo der -
ni zo wa no in sta la cję elek trycz ną i wy po sa -
żo no bu dy nek w in sta la cję kli ma ty za cji.
Wy ko na no też no wą to a le tę dla osób nie -
peł no spraw nych. Wo kół obiek tu te ren zo -
stał utwar dzo ny, a tak że za mon to wa no
ogro dze nie.

In we sty cja kosz to wa ła 842 838,28 zł.
Na jej re ali za cję 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)

Za le d wie w cią gu trzech go dzin
w Koź mi nie Wlkp. roz da no 5 ty się cy
chry zan tem! Ak cja, któ ra mia ła
na ce lu po moc lo kal nym pro du cen -
tom kwia tów, zo sta ła zor ga ni zo wa -
na przez miej sco wy sa mo rząd i Hu -
fiec ZHP.

Cię te chry zan te my, za ku pio ne
od koź miń skich ogrod ni ków przez Agen -
cję Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol -
nic twa, roz da wa li har ce rze. Do roz dy spo -
no wa nia by ło 5 ty się cy sztuk, któ re ro ze -
szły się bły ska wicz nie. 

Ko lej na ak cja z chry zan te ma mi
pod po mni ki zor ga ni zo wa na zo sta nie
w 102. rocz ni cę od zy ska nia przez Pol skę
nie pod le gło ści, czy li 11 li sto pa da. 

(AN KA)

USTKÓW

Wiejski Dom Kultury po modernizacji

W Sul mie rzy cach zre ali zo wa no ak -
cję sa dze nia drzew mio do daj nych.
Na za kup sa dzo nek po zy ska no do fi -
nan so wa nie z Urzę du Mar szał kow -
skie go w Po zna niu. Cał ko wi ty koszt
przed się wzię cia wy niósł nie co po -
nad 7 ty się cy zło tych. 

Sa dzon ki lip i gło gu umiej sco wio no
w par ku obok Sul mie rzyc kie go Do mu
Kul tu ry, w par ku przy uli cy Wro cław skiej
oraz na pla cu za baw przy uli cy Po wstań -
ców Wiel ko pol skich. W su mie po sa dzo -
no 50 sztuk drzew mio do daj nych.
W związ ku z ogra ni cze nia mi zwią za ny mi
z panującą epi de mią pra ce te wy ko ny wa li
tyl ko pra cow ni cy Za kła du Usług Ko mu -
nal nych w Sul mie rzy cach.

Na za kup sa dzo nek drzew mio do daj -
nych miej sco wy urząd po zy skał z Urzę du
Mar szał kow skie go Wo je wódz twa Wiel ko -
pol skie go w Po zna niu do fi nan so wa nie

w wy so ko ści 4720 zł, a z bu dże tu mia sta
wy asy gno wa no na ten cel kwo tę 2327 zł.
Łącz ny koszt przed się wzię cia wy -
niósł 7047 zł. (AN KA) 

SULMIERZYCE

Posadzili miododajne drzewa

KOŹMIN WLKP.

Chryzantemy rozdane

Soł tys Sta rej Ob ry (gmi na Koź min
Wlkp.), Sła wo mir Pa try niak, po in for -
mo wał o kon flik cie, ja ki za ist niał
w tej miej sco wo ści. Po pro sił o in ter -
wen cję miej sco we wła dze, któ re pó -
ki co za ła go dzi ły spra wę.

Pod czas ob rad ko mi sji sta łych Ra -
dy Miej skiej w Koź mi nie Wlkp. rad -
ny S. Pa try niak zde cy do wał się upu -
blicz nić spór to czą cy się w je go wsi.
Źró dłem na pięć jest ko rzy sta nie z wo -
dy. Otóż, pre zes Rol ni czej Spół dziel ni
Pro duk cyj nej rze ko mo utrud nia do -
stęp do te go me dium ro dzi nom za -
miesz ku ją cym na te re nie spół dziel -
ni. – Jest to du ży pro blem. Na naj -
więk sze nie do god no ści skar ży się jed -
na z miesz ka nek uli cy Po ta rzyc -
kiej – mó wił S. Pa try niak.

Oka zu je się, że pre zes spół dziel ni
twier dzi, iż miesz kań cy nie le gal nie
po bie ra ją wo dę. Po wsta ją za tem ubyt -
ki, któ re mu si po kry wać spół dziel nia.
War to do dać, że pre zes zaj mu je się
ho dow lą zwie rząt, głów nie krów i by -
ków, któ re – co oczy wi ste – też po -
trze bu ją wo dy do pra wi dło we go roz -
wo ju. W nie cie ka wą sy tu ację uwi kła -
ne są trzy ro dzi ny miesz ka ją ce na te -
re nie na le żą cym do spół dziel ni oraz
ko bie ta z uli cy Po ta rzyc kiej, któ ra
zda je się być naj więk szą po szko do wa -
ną te go kon flik tu. 

Jak oznaj mił S. Pa try niak, pre zes
RSP sto su je spe cy ficz ną me to dę, by
zni we lo wać stra ty. Re gu lu je bo wiem

do pływ wo dy. Soł tys wsi stwier dził,
że za krę ca i od krę ca ku rek we dle wła -
sne go „wi dzi mi się”. Pi kan te rii sy tu -
acji do da je fakt, iż po krzyw dzo na
miesz kan ka opła ca wszel kie ra chun -
ki za wo dę i to w ter mi nie. Pro blem
roz wią za ła by roz bu do wa sie ci przez
Koź miń skie Za kła dy Ko mu nal ne Sp.
z o. o. Przed mio tem dzia łal no ści spół -
ki jest w szcze gól no ści wła śnie po bór,
uzdat nia nie i roz pro wa dza nie wo dy,
go spo dar ka ście ka mi oraz wy wóz,
uniesz ko dli wia nie i za go spo da ro wy -
wa nie od pa dów, a tak że roz bu do wa
ist nie ją cej sie ci.

Wspo mnia na miesz kan ka po sta -
no wi ła za dzia łać na grun cie ad mi ni -
stra cyj nym. Wy sła ła pi smo do KUK -
-u, w któ rym po pro si ła o od po wied -
nią in we sty cję. Jej ar gu men ta cja by ła
na ty le prze ko nu ją ca, że pre zes spół -
ki, Da riusz Olej nik, za twier dził za da -
nie do pla nów. Nie bę dzie to jed nak
ta kie pro ste, al bo wiem sieć trze ba
roz bu do wać od ul. Dwor co wej nie -
mal do koń ca ul. Po ta rzyc kiej, gdzie
miesz ka owa ko bie ta. A to kil ka set
me trów.

Miesz kan ka po in for mo wa ła
o spra wie tak że koź miń ski ma gi -
strat. Jak za zna czył wi ce bur mistrz
Ja ro sław Ra taj czak, usta lo no, iż pre -
zes nie bę dzie utrud niał lu dziom
do stę pu do wo dy do cza su roz bu do -
wy sie ci. Wię cej świa tła na to rzu ca
soł tys Pa try niak. – Wy so ki przed -
sta wi ciel ma gi stra tu wraz z pre ze -

sem Olej ni kiem uda li się oso bi ście
do pre ze sa spół dziel ni. Udzie li li mu
re pry men dy za do tych cza so we
dzia ła nia, po czym wspól nie usta lo -
no plan roz wią za nia te go nie po -
trzeb ne go ni ko mu za mie sza nia. Ze
swo jej stro ny chcę po wie dzieć jed -
no – je stem za do wo lo ny z obiet ni cy
in we sty cji. Bę dę oczy wi ście przy glą -
dał się re ali za cji te go za da -
nia – oświad cza S. Pa try niak, do da -
jąc, iż do pil nu je, by trzy ro dzi ny
miesz ka ją ce na te re nie spół dziel ni
tak że otrzy ma ły no we przy łą cza,
co – jak za zna cza – osta tecz nie za -
koń czy ca łą spra wę. 

Soł tys jest też w sta łym kon tak cie
z po szko do wa ną. To wła śnie ona po -
in for mo wa ła go, iż od cza su na gło -
śnie nia pro ble mu skoń czy ły się
utrud nie nia. – Obec nie ca ły czas ma
do stęp do wo dy. Co wię cej, nie wy -
stę pu ją wa ha nia ci śnie nia, a wo da
pły ną ca z kra nów jest za wsze bez -
barw na – tłu ma czy S. Pa try niak. 

Tak więc kon flikt na szczę ście
nie bę dzie miał dal sze go bie gu
w mu rach sa do wych. To roz wią za -
nie, czy li wy to cze nie spra wy z po -
wódz twa cy wil ne go, pro po no wa li
miesz kan ce nie któ rzy rad ni w trak -
cie ob rad ko mi sji, oczy wi ście w ra zie
nie moż no ści po lu bow ne go roz wią -
za nia spra wy z pre ze sem spół dziel ni.
Jed nak zwy cię żył roz są dek i pro -
blem zo stał roz wią za ny.

PA WEŁ KRA WUL SKI

STARA OBRA

Korzystanie z wody źródłem konfliktu
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31 paź dzier ni ka i 1 li sto pa da dwie
żoł nier ki Wojsk Obro ny Te ry to rial nej
po bie ra ły wy ma zy od pa cjen tów
w kro to szyń skim punk cie po bo ru ma -
te ria łu bio lo gicz ne go do prze pro wa -
dza nia te stów na obec ność ko ro na wi -
ru sa SARS -CoV -2.

By ły to żoł nier ki ze 124 Ba ta lio nu
Lek kiej Pie cho ty ze Śre mu, na le żą ce go
do 12 Wiel ko pol skiej Bry ga dy Obro ny
Te ry to rial nej. SPZOZ dzię ku je, w imie -
niu pa cjen tów i per so ne lu, śrem skiej

jed no st ce za do tych cza so wą po moc.
Punkt po bo ru wy ma zów znaj du je się
w kon te ne rze usta wio nym przed szpi ta -

lu po wia to wym na ul. Bo lew skie go
w Kro to szy nie. 

(AN KA) 

SPZOZ KROTOSZYN

Wojska Obrony Terytorialnej pomagają szpitalowi 
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W so bo tę w ha li wi do wi sko wo -spor -
to wej przy ul. Olim pij skiej od był się
Pu char Pol skiej Unii Ka ra te Kro to -
szyn 2020. Za wod ni cy z na sze go po -
wia tu jak zwy kle za pre zen to wa li się
zna ko mi cie, wie le ra zy sta jąc na po -
dium.

Za wo dy co ro ku gro ma dzi ły wie lu
ka ra te ków z ca łe go kra ju. Tym ra zem sy -
tu acja epi de micz na spo wo do wa ła, że ilość
uczest ni ków zna czą co się zmniej szy ła, al -
bo wiem or ga ni za to rzy mu sie li za dbać
o speł nie nie wszel kich norm sa ni tar nych. 

ASW Nip pon Kro to szyn w kla sy fi -
ka cji ge ne ral nej upla so wa ła się na dru gim
miej scu, za raz za Sto wa rzy sze niem Spor -
to wym Yama bu shi. Na naj wyż szym

stop niu po dium sta nę li Ja kub Ple skacz
(ku mi te U'21 -75 kg i ku mi te męż czyzn
-75 kg), Fi lip Mosz (ku mi te ju nio rów
+76 kg) oraz Ja kub Błasz czyk (ku mi te
U'21 -76 kg), a tak że dru ży na w ku mi te
ju nio rów. Sre bro wy wal czy li Ka mil Ba -
ran (ku mi te ju nio rów -76), Fi lip Mosz
(ka ta ju nio rów), Da wid For tu niak (ku -
mi te męż czyzn open) i An na Chle bow -
ska (ku mi te mło dzi czek 12-13 lat -50
kg). Z ko lei brą zo we me da le zdo by li Pa -
tryk Ma ty siak (ku mi te mło dzi ków 12-13
lat –40 kg), Piotr Bie law ski (ku mi te męż -
czyzn open), Mar ce li na Ple skacz (ku mi te
ju nio rek +59 kg), Ju lia Mosz (ku mi te ju -
nio rek +59 kg) i Ka ta rzy na Miesz ka ła
(ka ta ju nio rek młod szych i ku mi te ju nio -
rek młod szych -47 kg). 

Trze cie miej sce w kla sy fi ka cji ge ne -
ral nej za jął UKS Sho dan Zdu ny. Zło te
krąż ki zgar nę li Ja kub Ro mań ski (ku mi te
ju nio rów młod szych -57 kg) i Ja kub For -
ma now ski (ku mi te ju nio rów młod szych -
76 kg), a tak że dru ży ny – mło dzi czek
w ku mi te oraz ju nio rów w ka ta. Na dru -
gich miej scach pla so wa li się Ja kub Ro -
mań ski (ka ta ju nio rów młod szych), Ka ta -
rzy na Tra fan kow ska (ka ta U'21 i ka ta se -
nio rek), Mau ry cy Ma cia szek (ku mi te ju -
nio rów +76 kg), Eryk Szym czak (ku mi te

ju nio rów młod szych -57 kg) oraz dru ży -
na ju nio rów w ku mi te. Na naj niż szym
stop niu po dium sta nę li Mau ry cy Ma cia -
szek (ka ta ju nio rów), Ja kub For ma now ski
(ka ta ju nio rów), Ma tyl da Ozga (ka ta mło -
dzi czek 12-13 lat i ku mi te mło dzi -
czek 12-13 lat -50 kg) oraz Pa weł Fe do ry -
shyn (ku mi te ju nio rów -61 kg). 

Do brze po ra dzi li so bie tak że re pre -
zen tan ci Koź miń skie go Klu bu Ka ra te
Do Sho to kan. Srebr ne me da le wy wal czy -
li Ju lia Pa tec ka (ku mi te ju nio rek młod -

szych -47 kg) i Ma te usz Pie trzak (ku mi te
ju nio rów młod szych -63 kg), a brą zo -
we – Kac per Woj cie chow ski (ku mi te ju -
nio rów młod szych -70 kg), Ja kub Bo row -
czyk (ku mi te ju nio rów młod szych -57
kg) i Kac per Alek san dro wicz (ku mi te ju -
nio rów młod szych +70 kg. Koź miń ski
klub zdo był tak że czte ry me da le w zma -
ga niach dru ży no wych. 

Re pre zen tu ją cy UKS Uke mi Ko by lin
Ja kub Łęc ki był dru gi w ku mi te ju nio rów
-68 kg. (LE NA)

KARATE

ASW Nippon i UKS Shodan na podium
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W trze ciej ko lej ce V li gi te ni sa sto ło -
we go eki pa Kro to sza II zmie rzy ła się
z Ba ry czą Przy go dzi ce. Na sza dru ży -
na nie da ła szans ry wa lom, wy gry -
wa jąc 10: 1.

Go spo da rza mi by li te ni si ści z Przy go -
dzic, któ rzy two rzą bar dzo do świad czo ny
ze spół. Kro to szy nia nie zna ko mi cie gra li
i po zwo li li swo im prze ciw ni kom zdo być
tyl ko je den ho no ro wy punkt. Je dy ną po -
raż kę po niósł de biu tu ją cy w dru ży nie
Kro to sza Bar tosz Ko strze wa. Póź niej jed -
nak uda ło mu się zdo być 1,5 punk tu.

Po zo sta li człon ko wie te amu – Sta ni -
sław Gdy nia, Bar tosz Dą brow ski i Ad rian
Kos sman – wy gra li wszyst kie swo je po je -
dyn ki, mi mo iż go spo da rze dziel nie wal -
czy li. Koń co wy wy nik 10: 1 nie po zo sta -
wia złu dzeń, któ ry z ze spo łów te go dnia
był w lep szej dys po zy cji. Trze ba jed nak
przy znać, że za wod ni cy z Przy go dzic pre -
zen to wa li bar do nie wy god ny dla kro to -
szy nian styl gry. 

Mecz ro ze gra no z za cho wa niem
wszel kich środ ków ostroż no ści, zwią za -
nych ze sta nem epi de micz nym w na szym
kra ju. (LE NA)

TENIS STOŁOWY 

Pewna wygrana Krotosza 

4 li sto pa da bur mistrz Fran ci szek
Mar sza łek pod pi sał za rzą dze nie
w spra wie przy zna nia na gród pie nięż -
nych i rze czo wych dla spor tow ców
za se zon 2019/2020. Tym ra zem,
z po wo du sy tu acji epi de micz nej, tra -
dy cyj na ga la nie mo gła się od być.

Na gro dy dla naj lep szych spor tow ców
z gmi ny Kro to szyn przy zna wa ne są każ -
de go ro ku. Do tej po ry wrę cza ne by ły
pod czas uro czy stej ga li pod su mo wu ją cej
se zon.

Ilość im prez wyż szej ran gi w róż nych
dys cy pli nach by ła znacz nie mniej sza niż
w la tach ubie głych, co spo wo do wa ło, że li -
sta na gro dzo nych za wod ni ków rów nież
jest krót sza. Wy róż nie ni spor tow cy to
oso by, któ re osią gnę ły w se zo -
nie 2019/2020 zna czą ce wy ni ki w ry wa -
li za cji kra jo wej oraz mię dzy na ro do wej. 

Na gro dy pie nięż ne w tym ro ku
otrzy ma li: Szcze pan Zim mer mann (SAC
Ur sus Kro to szyn), Ka mil Fi li piak (SAC
Ur sus), Ja kub Ple skacz (ASW Nip pon
Kro to szyn), Fi lip Mosz (ASW Nip pon),

Łu kasz Błasz czyk (ASW Nip pon), Mar ty -
na Kaj (KS Kro tosz), Szy mon Wojt kow ski
(LKS Ce ra mik Kro to szyn), Ro bert Ba ran
(LKS Ce ra mik), Ivan Iz deb ski (LKS Ce ra -
mik), Ma riusz Wal ko wiak (LKS Ce ra -
mik), Alek san dra Ro zum (TA Ro zum
Kro to szyn), Aron Ro zum (TAR Ro zum). 

Na gro dy rze czo we przy zna no pły wa -
kom KS Kro tosz – Ju lii Bie law nej, Pio tro -
wi Niż niow skie mu i Ni co la so wi Ję drze ja -
ko wi, siat ka rzom z UKS Piast Kro to -
szyn – Pa try ko wi Fi gla ko wi, Ma te uszo wi
Ko st ce, Oli wie ro wi Mrocz kow skie mu,

Krzysz to fo wi Szeszyc kie mu, Ar tu ro wi
We nc ko wi i Ja no wi Ba na sza ko wi, a tak że
bie ga czom: Na ta lii Dro żyń skiej, Ewe li nie
Dry gas, Do mi ni ce Bar to szek, Ali cji Gó -
ral skiej, Zo fii Bier nat, We ro ni ce Ży to,

Igo ro wi Or li kow skie mu, Fi li po wi Pin -
kow skie mu, Mar ci no wi Osto jo wi, To bia -
szo wi Ba nasz ko wi, Ema nu elo wi Pa szy no -
wi i Oli wie ro wi Olej ni ko wi. 

OPRAC. (LE NA)

GMINA KROTOSZYN

Podsumowanie sezonu inne niż zwykle

Wik tor Adam ski do łą czył do szta bu
tre ner skie go UKS Sho dan Zdu ny.
W ten spo sób pre zes i głów ny szko -
le nio wiec te go klu bu, Ja ro sław
Adam ski, zy skał war to ścio we go po -
moc ni ka, a w przy szło ści mo że na -
wet swo je go na stęp cę.

Ja ro sław Adam ski to w po wie cie
kro to szyń skim czło wiek -le gen da.
Wa lecz ny spor to wiec, dla któ re go ka -
ra te jest nie tyl ko dys cy pli ną spor to -
wą, ale i sztu ką ży cia. Swo ich za wod -
ni ków wpro wa dza w świat war to ści,
po śród któ rych na plan pierw szy wy -
su wa się sza cu nek do każ de go oraz
od po wie dzial ność za swo je po stę po -
wa nie. To dla te go je go „dziec -
ko” – klub Sho dan – od no si tak wiel -
kie suk ce sy na ta ta mi w Pol sce i po za
gra ni ca mi na sze go kra ju. 

W ostat nim cza sie do szta bu do -
łą czył je go syn Wik tor, co J. Adam -
skie go bar dzo cie szy. Ten nie zwy kle
uta len to wa ny oraz uty tu ło wa ny za -
wod nik mło de go po ko le nia miał
w prze szło ści in ne spoj rze nie na sport
niż oj ciec. Dla te go oprócz tre no wa nia
w Sho da nie dzia ła w pro jek cie Po lish
Nin ja Te am, gdzie jest tre ne rem od -

no szą cym spo re suk ce sy. Nie tyl ko
zresz tą uczy taj ni ków ka ra te, ale
i przy go to wu je się do walk w klat ce
czy do wy stę pów w ra mach mie sza -
nych sztuk wal ki. 

Pre zes Sho da na nie ukry wa, że
po moc sy na jest dla nie go ogrom nym
wspar ciem. Od ra zu jed nak wy zna -
czył gra ni ce współ pra cy. – Przy po -

mnia łem mu tyl ko praw dę, iż to ja
od po wia dam pó ki co za funk cjo no -
wa nie klu bu Sho dan Zdu ny – śmie je
się J. Adam ski. – Syn po sia da du że
do świad cze nie oraz nie zbęd ną wie -
dzę, chce też pra co wać – do da je.

Nie ba ga tel ny wpływ na po wie -
rze nie Wik to ro wi no wych za dań miał
fakt, iż zwią za ny jest ze zdu now skim

klu bem pra wie od dwóch de kad. Te -
raz pro wa dzi tre nin gi ku mi te w gru -
pie spor to wej. – Ma mo je za ufa nie,
bo ob ser wu ję na co dzień, ja ki jest je -
go warsz tat. Sta ra nia i ca łość je go kon -
cep cji tre ner skiej oce niam wy so ko.
Jest dy plo mo wa nym in struk to rem,
więc mu si wie dzieć, co i jak ro bić.
Obaj ma my cha rak te ry spor to we, co
jest cza sem źró dłem róż nych na pięć
czy róż ni cy zdań mię dzy na mi. Nie -
mniej jed nak wie my też, co jest naj -
waż niej sze w tej pra cy, czy li tzw. wy -
pra co wa nie ce lów wspól -
nych. I do nich dą ży my – pod kre śla J.
Adam ski. 

Prócz mło do ści nie wąt pli wym
atu tem 24-lat ka jest wa lecz ność.
W ostat nim cza sie doj rzał men tal nie
oraz za pra co wał so bie na sza cu nek.
Dla te go je go po moc jest bez cen na.
Na le ży przy po mnieć, iż po mi mo epi -
de mii ko ro na wi ru sa ka ra te cy Sho da -
na czę sto star tu ją, oczy wi ście sto su jąc
się bez względ nie do za sad re żi mu sa -
ni tar ne go. A to wy ma ga wie lu wy rze -
czeń, tak że ze stro ny tre ne ra.

Zresz tą J. Adam ski wska zu je, co
syn mu siał by po pra wić, by od no sić
suk ce sy. – Da je ra dę pro wa dzać za ję -
cia, choć jesz cze mu si na uczyć się
pra co wać z za wod ni ka mi mniej zdol -
ny mi. Jed nak we dług mnie do ra sta
i doj rze wa do trud nej ro li szko le -
niow ca, jak rów nież men to ra dla

przed sta wi cie li mło de go po ko le nia,
co nie jest obec nie ła twym za da -
niem – stwier dza.

Pro wa dze nie klu bu w tym trud -
nym cza sie wią że się z wie lo ma pro -
ble ma mi. Od mo men tu, gdy ucznio -
wie star szych klas szkół pod sta wo -
wych prze szli na zdal ne na ucza nie,
Sho dan nie mo że pro wa dzić tre nin -
gów w swo jej ba zie, czy li ma łej sal ce
w miej sco wej szko le pod sta wo -
wej. – To praw da, za ję cia od by wa ją
się obec nie w okro jo nym skła dzie.
Przez dwa naj bliż sze ty go dnie tyl ko
w sal ce Wik to ra, zlo ka li zo wa nej
przy ul. Ko by liń skiej. Przy go to wu je -
my w gru pach za wod ni ków do za wo -
dów, któ re wkrót ce od bę dą się
w Kro to szy nie – mó wił pod ko niec
paź dzier ni ka tre ner Sho da na.

Z po wo du ob ostrzeń J. Adam ski
mu siał zmo dy fi ko wać plan tre nin go -
wy swo je go te amu. Obec nie tre ner
ma rzy, by wszyst ko wró ci ło do nor my.
Wte dy bę dą mo gli tre no wać z mło dy -
mi adep ta mi ka ra te tak jak wcze śniej,
w mu rach SP w Zdu nach – w po nie -
dział ki, śro dy i czwart ki
od godz. 17.00. Do dat ko wo go dzi nę
wcze śniej J. Adam ski pro wa dzi gru pę
po cząt ko wą. Na to miast w po nie dział -
ki i czwart ki o godz. 18.30 moż na
spo tkać się z Wik to rem na in dy wi du -
al nych ćwi cze niach z mie sza nych
sztuk wal ki. PA WEŁ KRA WUL SKI

KARATE

Shodan ma nowego trenera
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W so bo tę Piast Ko by lin zmie rzył się
na wy jeź dzie ze Sta lą Ple szew. Nie -
ste ty, miej sco wi w dru giej po ło wie
spo tka nia wy punk to wa li na szą dru -
ży nę i wy gra li 3: 0. 

W pierw szej czę ści me czu wal ka
głów nie to czy ła się w środ ku po la. Go -
spo da rze przez 45 mi nut nie zdo ła li wy -
pra co wać so bie żad nej do brej sy tu acji
pod bram ką ry wa li. Z ko lei w ze spo le Pia -
sta naj bliż szy tra fie nia do siat ki był Ma te -
usz Oli kie wicz, ale za bra kło szczę ścia.

Do prze rwy więc utrzy mał się wy nik
bez bram ko wy. 

W dru giej od sło nie miej sco wi prze ję -
li ini cja ty wę. W 63. mi nu cie Bar tosz
Cier nie jew ski od dał strzał z po la kar ne go
i Stal wy szła na pro wa dze nie. Ko lej ną
bram kę dla ple sze wian zdo był Bar tło miej
Bą kow ski, któ ry wy ko rzy stał błąd ko by -
liń skich obroń ców, po czym umie ścił pił -
kę w siat ce. Trzy mi nu ty póź niej ten sam
gracz po raz dru gi po ko nał Pa try ka Wojt -
ko wia ka, usta la jąc re zul tat kon fron ta cji.
W na stęp nej ko lej ce Piast zmie rzy się ze

swo im imien ni kiem z Cze ka no wa, któ ry
pla su je się w dol nych re jo nach ta be li. 

(LE NA)

W 15. ko lej ce V li gi Astra Kro to szyn
za gra ła na wy jeź dzie z Rasz ko wian -
ką Rasz ków. Go ście za gra li kon cer -
to wo i roz bi li miej sco wych 5: 1.

Od po cząt ku spo tka nia kro to szy nia -
nie prze wa ża li i już w 9. mi nu cie wy szli
na pro wa dze nie. Po do środ ko wa niu z rzu -
tu roż ne go pił kę do siat ki skie ro wał Da -
riusz Rey er. W 20. mi nu cie go spo da rze
zdo ła li od po wie dzieć – kro to szyń skie go
bram ka rza po ko nał Ma te usz Fuchs. Ale
już kil ka mi nut póź niej Astra znów pro -
wa dzi ła. Ka mil Czoł nik za grał do Ada ma
Sta szew skie go, a ten nie dał szans gol ki pe -
ro wi Rasz ko wian ki. 

Po zmia nie stron kro to szy nia nie cał -
ko wi cie zdo mi no wa li ry wa li. W 55. mi -
nu cie na li stę strzel ców wpi sał się Pa tryk
Po wa lisz. Astra nie zwal nia ła tem pa.
Czwar te go go la strze lił Łu kasz Bu dziak,
któ ry świet nie wy ko nał rzut wol ny z 20.
me tra. W sa mej koń ców ce w sy tu acji sam

na sam z bram ka rzem zna lazł się A. Sta -
szew ski i po raz dru gi te go dnia umie ścił
pił kę w siat ce, jed no cze śnie usta la jąc re -
zul tat kon fron ta cji.

Był to dru gi wy gra ny mecz kro to -
szy nian pod okiem Łu ka sza Ba ra na.
W na stęp nej ko lej ce Astra na bo isku
w Sul mie rzy cach za gra z GKS -em Rych -
tal, któ ry w ta be li znaj du je się na trze -
cim miej scu. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Piast wypunktowany w Pleszewie

PIŁKA NOŻNA

Koncertowa gra Astry

RASZKOWIANKA RASZKÓW 
– ASTRA KROTOSZYN 1:5 (1:2)

BRAMKI:
0:1 – Dariusz Reyer (9)
1:1 – Mateusz Fuchs (20)
1:2 – Adam Staszewski (26)
1:3 – Patryk Powalisz (55)
1:4 – Łukasz Budziak (81)
1:5 – Adam Staszewski (90)
Astra: Maj – Nasalski, Skrzypniak, Olejnik,
Mizerny, Staszewski, Budziak (81'
Adamski), Powalisz (78' Brink), Reyer,
Czołnik (81' Pauter), Juszczak (62' Łuczak)

STAL PLESZEW 
– PIAST KOBYLIN 3:0 (0:0)

BRAMKI:
1:0 – Bartosz Cierniejewski (63)
2:0 – Bartłomiej Bąkowski (85)
3:0 – Bartłomiej Bąkowski (88)
PIAST: Wojtkowiak – Pospiech, Kokot, A.
Kurzawa, Siepa, Smektała, D. Snela (54'
K. Snela), M. Kurzawa (70' K. Wachowiak),
Siecla, Olikiewicz, Wachowiak


