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DZIŚ W NU ME RZE 
� NA WOKANDZIE

Kto jest winien 
śmierci 34-latka?

Czytaj na str. 3

� EPIDEMIA

Potrzebne 
osocze ozdrowieńców!

Czytaj na str. 3

� GOSPODARKA KOMUNALNA

Szereg wątpliwości
odnośnie działalności 
EKO SIÓDEMKI

Czytaj na str. 5

� DODATEK

TWÓJ DOM I OGRÓD
Czytaj na str. 10-13

� SPORT

Karatecy walczyli 
w Zdunach

Czytaj na str. 15

� SPORT

Podsumowujemy 
rundę jesienną 
w wykonaniu Astry

Czytaj na str. 16
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Hu fiec Pra cy 15-2 w Kro to szy nie prze -
pro wa dził ko lej ny kon kurs mul ti me -
dial ny. Tym ra zem za da niem uczest -
ni ków by ło za pre zen to wa nie syl wet ki
het ma na Sta ni sła wa Żół kiew skie go
oraz je go za sług dla Pol ski. 

Kon kurs miał na ce lu kształ to wa -
nie w mło dzie ży po staw pa trio tycz -
nych i sza cun ku wo bec do ko nań Po la -
ków oraz po zna wa nie hi sto rii na sze go
kra ju, jak rów nież moż li wość za pre -
zen to wa nia swo ich umie jęt no ści twór -

czych i roz wi ja nie po my sło wo ści czy
wy obraź ni. 

Ko mi sja ko mi sja kon kur so wa spo -
śród na de sła nych prac wy bra ła trzy naj -
lep sze, przy oce nie bio rąc pod uwa gę
zgod ność pre zen ta cji z te ma tem, eks pre -
sję wy ra zu, kre atyw ność, po praw ność ję -
zy ko wą, sty li sty kę i or to gra fię. 

Zwy cię ży ła Alek san dra Chle bow ska
z kla sy II Bran żo wej Szko ły I stop nia
w Ko by li nie, dru gie miej sce za ję ła Ame lia
No wac ka, a trze cia by ła Zu zan na Rze tel -
na. Lau re at ki na gro dzo no upo min ka mi

ufun do wa ny mi przez Wiel ko pol ską Wo -
je wódz ką Ko men dę OHP w Po zna niu.

(AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Zasługi hetmana Żółkiewskiego

Od 23 li sto pa da miesz kań cy gmi ny
Ko by lin mo gą ko rzy stać z au to ma -
tycz ne go de fi bry la to ra AED. Urzą dze -
nie za mon to wa no na ścia nie bu dyn -
ku przy Ale jach Po wstań ców Wlkp.,
nie opo dal mar ke tu Bie dron ka.

Po mysł za ku pu de fi bry la to ra
AED zgło sił wła dzom gmi ny Ja kub
Nel le – miej sco wy ra tow nik me dycz -

ny. – Ja ko że ca ły czas wspie ra my
wszel kie dzia ła nia do ty czą ce ochro ny
zdro wia, za ku pi li śmy ta ki sprzęt. To
waż ny krok w kie run ku po pra wy
bez pie czeń stwa zdro wot ne go miesz -
kań ców gmi ny. W tym ro ku kil ka ra -
zy wspar li śmy na szych ra tow ni ków.
Do ło ży li śmy się do za ku pu ka ret ki,
wy re mon to wa li śmy po miesz cze nia
i zro bi li śmy no we wej ście do ich sie -

dzi by – oznaj mia bur mistrz To masz
Le siń ski. 

De fi bry la tor AED to au to ma -
tycz ne urzą dze nie, dzię ki któ re mu
każ dy mo że ura to wać ludz kie ży cie.
Urzą dze nie słu ży do po mo cy oso bie
w sta nie na głe go za trzy ma nia krą że -
nia, czy li ta kiej, któ ra jest nie przy -
tom na i nie od dy cha pra wi dło wo.

Ten nie wiel ki i lek ki sprzęt jest
bez piecz ny i bar dzo pro sty w ob słu -
dze. Wy star czy przy nieść go do nie -
przy tom nej oso by i włą czyć, a de fi -
bry la tor sam „po in stru uje”, ja kie dal -
sze kro ki na le ży pod jąć, co zro bić
z oso bą nie przy tom ną i jak na kle ić
elek tro dy. Sam wy ko na ana li zę,
a w ra zie ko niecz no ści zle ci wy zwo le -
nie im pul su de fi bry la cyj ne go, któ ry
w wie lu przy pad kach jest je dy ną for -
mą ra tun ku dla oso by z na głym za -
trzy ma niem krą że nia.

In struk cję ob słu gi AED zna leźć
moż na pod ad re sem: https://youtu.
be/B5x9l s6fBig.

(AN KA)

RATOWNICTWO

Defibrylator AED w Kobylinie 

KROTOSZYN

Protest w kameralnym gronie

We wto rek, 24 li sto pa da, na kro to -
szyń skim ryn ku od był się ko lej ny
pro test prze ciw ko 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 na ma ni fe -
sta cję przy by ło nie wie le osób.

Po cząw szy od 23 paź dzier ni ka,
w na szym mie ście – tak jak w ca łym kra -
ju – od by ło się już kil ka pro te stów.
W uwa gi na sy tu ację epi de micz ną
w pew nym mo men cie za prze sta no tych
ma ni fe sta cji. 

Jed nak 24 li sto pa da na kro to szyń -
skim ryn ku po now nie ze bra ło się gro no
osób sprze ci wia ją cych się orze cze niu Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Tym ra zem
przy by ło za le d wie kil ka na ście osób i ma -
ni fe sta cja trwa ła kró cej niż zwy kle. 

Uczest ni cy spo tka nia pod kre śli li swo -
je nie za do wo le nie z rzą dów w kra ju, a jed -
na z pań opo wie dzia ła, za czerp nię tą z In -
ter ne tu, hi sto rię ko bie ty, któ ra do ko na ła
abor cji. Ze wzglę du na ma łą ilość osób
uczest ni czą cych w pro te ście zre zy gno wa -
no ze spa ce ru uli ca mi mia sta. (LE NA)
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28 li sto pa da roz po czął się tzw. etap
od po wie dzial no ści, któ ry pre mier za -
po wia dał ty dzień wcze śniej na kon fe -
ren cji pra so wej. Tym cza sem cen tra
krwio daw stwa i krwio lecz nic twa ape -
lu ją o od da wa nie oso cza do wszyst -
kich osób, któ re cho ro wa ły na CO VID -
-19 i zo sta ły uzna ne za zdro we.

Po trzeb ne jest oso cze osób, któ re wy -
zdro wia ły po za cho ro wa niu na CO VID -19
lub prze by ły bez ob ja wo we za ka że nie wi ru -
sem SARS -CoV -2. Dla te go cen tra krwio -
daw stwa i krwio lecz nic twa ape lu ją do ta kich
lu dzi o od da wa nie oso cza. Zawiera ono bo -
wiem prze ciw cia ła, któ re mo gą wspo ma gać
le cze nie cho rych na CO VID -19 z cięż ki mi,
za gra ża ją cy mi ży ciu ob ja wa mi za ka że nia.

O te le fo nicz ny kon takt z naj bliż szym
cen trum krwio daw stwa i krwio lecz nic twa
pro szo ne są wszyst kie oso by, któ re:

– speł nia ją pod sta wo we kry te ria kwa li -
fi ka cji dla daw ców krwi, okre ślo ne w Roz -
po rzą dze niu Mi ni stra Zdro wia z dnia 11
wrze śnia 2017 r. w spra wie po bie ra nia
krwi od kan dy da tów na daw ców krwi
i daw ców krwi (Dz. U. 2017 poz. 1741)

– prze cho ro wa ły CO VID -19 bądź prze -
szły bez ob ja wo we za ka że nie wi ru sem SARS -
-CoV -2 (oso by, któ re po sia da ją ujem ne wy ni -

ki ba dań mo le ku lar nych, po twier dza ją ce wy -
zdro wie nie, mo gą zgła szać się po 14 dniach
od uzy ska nia wy ni ku, a oso by, któ re nie ma ją
żad nych wy ni ków ba dań, mo gą zgła szać się
po 28 dniach od ustą pie nia ob ja wów lub
po 18 dniach od za koń cze nia izo la cji)

– są w wie ku 18-65 lat.
W przy pad ku prze pro wa dzo nej

w prze szło ści trans fu zji oraz ko biet
po prze by tej cią ży w wy wia dzie wy ma ga -
ne bę dą do dat ko we ba da nia, któ re wy ko -
na ne zo sta ną przez cen tra krwio daw stwa
i krwio lecz nic twa.

W cza sie roz mo wy te le fo nicz nej do -
ko na na bę dzie wstęp na oce na bra ku prze -

ciw wska zań do od da nia oso cza i usta lo ny
zo sta nie naj do god niej szy ter min i miej sce
je go po bra nia.

Przy po mi na my, że od so bo ty, 28 li sto -
pa da, po now nie funk cjo nu ją wszyst kie
skle py czy punk ty usłu go we w ga le riach
han dlo wych, ale w ści słym re żi mie sa ni tar -
nym. Ozna cza to, że na 15m2 po wierzch -
ni mo że przy pa dać jed na oso ba. Po nad to
obo wiąz ko we jest za sła nia nie ust i no sa
oraz de zyn fek cja rąk i uży wa nie rę ka wi -
czek ochron nych w trak cie za ku pów. 

Zdal ne na ucza nie w szko łach i uczel -
niach obo wią zy wać bę dzie co naj mniej
do prze rwy świą tecz nej. Z ko lei fe rie zi mo -
we – co istot ne, we wszyst kich wo je wódz -
twach – usta lo no na 4-17 stycz nia. W tym
cza sie nie bę dzie moż na or ga ni zo wać wy -
jaz dów na fe rie.

Na dal za wie szo na jest – co naj mniej
do 27 grud nia – dzia łal ność in sty tu cji kul -

tu ry, jak rów nież si łow ni, klu bów fit ness
i ba se nów, a tak że ho te li, któ re przyj mo -
wać mo gą tyl ko oso by prze by wa ją ce w po -
dró ży służ bo wej, me dy ków oraz spor tow -
ców. Bran ża ga stro no micz na mo że funk -
cjo no wać wciąż tyl ko na za sa dach „na wy -
nos” i „na do wóz”.

Wy da rze nia spor to we są moż li we je -
dy nie bez udzia łu pu blicz no ści. Na dal
obo wią zu je też za kaz prze miesz cza nia się
osób do 16. ro ku ży cia w go dzi nach 8.00-
16.00, od po nie dział ku do piąt ku (w dni
na uki szkol nej), bez opie ki do ro słe go.

Tzw. etap sta bi li za cji (mo że to być
na przy kład po wrót do stref czer wo nych, żół -
tych i zie lo nych) moż li wy jest nie wcze śniej
jak od 28 grud nia. Oczy wi ście bę dzie to uza -
leż nio ne odów cze snej sy tu acji epi de micz nej.

Je śli cho dzi o sy tu ację w po wie cie kro -
to szyń skim w mi nio nym ty go dniu, to:
w po nie dzia łek stwier dzo no 39 no wych
przy pad ków za ka że nia ko ro na wi ru sem,
we wto rek 4, w śro dę 18, w czwar tek 37,
w pią tek 22, w so bo tę 20, a w nie dzie lę 41.

Na tę chwi lę (stan na po nie dzia łek, 30
li sto pa da, go dzi na 12.00) w ca łym kra ju
do tej po ry za ra że nie wi ru sem SARS -CoV -
-2 stwier dzo no u 990 811 osób, zmar -
ło 17 150, a wy le czo nych jest już 577 514.

AN DRZEJ KA MIŃ SKI

EPIDEMIA

W czwar tek, 19 li sto pa da, w Są dzie
Re jo no wym w Kro to szy nie pro ku ra -
tor przed sta wi ła Ery ko wi O. – wła ści -
cie lo wi pla cu mię dzy uli ca mi Be nic -
ka i Fa brycz na – za rzut nie umyśl ne -
go spo wo do wa nia śmier ci 34-let nie -
go Ma cie ja Wuj ca (z art. 155 KK).
W cza sie roz pra wy ze zna wa li ro dzi ce
zmar łe go.

Spra wa do ty czy zda rze nia z 15
grud nia 2018 ro ku, kie dy to 34-la tek
po ru sza ją cy się ro we rem na pla cu bu -
do wy na le żą cym do przed się bior cy
wpadł do nie za bez pie czo ne go do ku,
po no sząc śmierć na miej scu. 

Naj pierw kro to szyń ska pro ku ra -
tu ra umo rzy ła po stę po wa nie w spra -
wie, uzna jąc, iż głów ną przy czy ną
śmier ci by ło to, że w chwi li upad -
ku 34-la tek miał w or ga ni zmie 2,1
pro mi la al ko ho lu. Ro dzi na zmar łe go
zło ży ła jed nak za ża le nie, ar gu men tu -
jąc, że do wy pad ku do szło na te re nie
nie ogro dzo nym, nie oświe tlo nym
i nie ozna ko wa nym. W związ ku z po -
wyż szym pro ku ra tu ra po now nie wsz -
czę ła po stę po wa nie.

Przed się bior ca nie przy zna je się
do wi ny. Jest oskar żo ny o to, że ja ko

wła ści ciel te re nu, na któ rym znaj du je
się ha la ma ga zy no wa z do kiem zjaz do -
wym, pro wa dząc roz bu do wę, nie po -
wo łał kie row ni ka bu do wy, któ ry był by
od po wie dzial ny za bez pie czeń stwo
i nad zór nad pla cem. – W ten spo sób
nie umyśl nie do pro wa dził do za gro że -
nia dla osób po ru sza ją cych się ścież ką
pro wa dzą cą wprost na nie za bez pie -
czo ną i o zmro ku nie wi docz ną kra -
wędź do ku – mó wi ła pro ku ra tor Ko -
ło dziej czyk.

Oskar żo ny od mó wił od po wie dzi
na py ta nia, sko rzy stał z pra wa do od -
mo wy skła da nia wy ja śnień i pod trzy -
mał ze zna nia z wcze śniej szych prze -
słu chań. Po nad to przed się bior ca
oznaj mił, że uczest nic two w roz pra -
wie jest dla nie go na zbyt sil nym prze -
ży ciem emo cjo nal nym i po pro sił

o zgo dę na opusz cze nie sa li są do wej,
na co sę dzia ze zwo lił. Co istot ne, nie
wy ra ził jed nak zgo dy na wy łą cze nie
roz pra wy z jaw no ści, o co wnio sko wał
obroń ca oskar żo ne go. 

Ja ko pierw sza ze zna wa ła ma ma
zmar łe go, któ ra na po cząt ku stwier dzi -
ła, że po śmier ci sy na ży cie ca łej ro dzi -
ny za czę ło bić in nym, znacz nie wol -
niej szym ryt mem. – Tym cza sem sły -
szę, że to oskar żo ny nie mo że so bie po -
ra dzić z tą sy tu acją. A kto py ta o stan
psy chicz ny ro dzi ny po krzyw dzo ne -
go? – po wie dzia ła ko bie ta. – Ta na gła
śmierć znisz czy ła ca łe na sze ży cie, a sa -
mo zda rze nie jest bar dzo trau ma tycz -
ne dla wszyst kich jej człon ków – kon -
ty nu owa ła. Jak za zna czy ła, miej sce,
w któ rym do szło do tra ge dii, by ło nie -
za bez pie czo ne, a po nad to świa tła z po -

bli skiej sta cji pa liw za sła nia ły sto ją ce
tam sa mo cho dy cię ża ro we. 

W trak cie ze znań wie le cza su po -
świę co no ostat nim go dzi nom zmar łe -
go. Przed wy pad kiem 34-la tek był
wraz z dwo ma ko le ga mi w lo ka lu,
gdzie spo ży wa li al ko hol. Mat ka jed -
nak o spo ży wa niu na po jów wy sko ko -
wych do wie dzia ła się z akt spra wy.
Pro ku ra tor i sę dzia pró bo wa li do ciec,
co wi dzia ła na miej scu zda rze nia. Nie -
ste ty, z po wo du trau ma tycz nych prze -
żyć nie pa mię ta zbyt wie lu szcze gó -
łów. – Mo gę tyl ko za pew nić, iż Ma ciej
nie miał pro ble mów z al ko ho lem. Był
wo dzi re jem na im pre zach, wszyst -
kich po tra fił za ba wić – mó wi ła, chcąc
zwró cić uwa gę na otwar tość sy na
wzglę dem lu dzi. 

– Chcę za zna czyć jesz cze jed -
no – kon ty nu owa ła. – Syn przed wy -
pad kiem snuł da le ko sięż ne pla ny. Za -
mie rza li z żo ną ku pić no wy sa mo -
chód, wy je chać na wa ka cje, a w przy -
szło ści ob jąć za kład po oj cu. Ze zna ła
rów nież, że je den z ko le gów od cza su
wy pad ku uda je, że nie to wa rzy szył jej
sy no wi te go wie czo ru. – Do dziś za -
sta na wiam się, dla cze go ukry wa fakt
spo tka nia z sy nem. Mo że nie chciał

być świad kiem w spra wie? – za sta na -
wia ła się ko bie ta. 

Dru gim prze słu chi wa nym świad -
kiem był oj ciec tra gicz ne zmar łe go 34-
lat ka. –Ten wy pa dek to by ła tra ge dia,
dziś za czy na ny nie mal od ze ra – roz -
po czął. – Za sko czy ło mnie, że z obu
stron na miej scu zda rze nia nie by ło
żad nych za bez pie czeń – mó wił, ka te -
go rycz nie za prze cza jąc, ja ko by pro ble -
my sy na zro dzi ły się z je go rze ko me go
na ło gu. Do dał, iż 34-la tek nie miał też
kło po tów mał żeń skich ani fi nan so -
wych. – Snu li z żo ną am bit ne pla ny
na przy szłość. Je go śmierć wszyst ko
zni we czy ła – oświad czył. 

O bra ku za bez pie cze nia fe ral ne go
te re nu mó wi ła też we zwa na na świad -
ka miesz kan ka ul. Kon sty tu cji 3 Ma ja.
Jak wska za ła, mi mo roz bu do wy in we -
sty cji miej sce nie by ło za bez pie czo ne
czy ozna ko wa ne. Do pie ro po wy pad -
ku po ja wi ły się tam ta bli ce z na pi sem
„te ren pry wat ny”.

Na ko lej nej roz pra wie, któ rą wy -
zna czo no na 12 stycz nia 2021, zo sta -
ną prze słu cha mi czte rej ko lej ni świad -
ko wie. Do pie ro po ze bra niu ma te ria łu
do wo do we go stro ny bę dą mo gły po -
wo łać bie głych, któ rzy spraw dzą, ja ki
wpływ na zda rze nie miał brak wi -
docz no ści oraz czy oso ba trzeź wa mia -
ła by szan sę unik nąć tak tra gicz nej
śmier ci.

PA WEŁ KRA WUL SKI

NA WOKANDZIE

Kto jest winien tragicznemu wypadkowi?

RCKiK w Kaliszu; tel. 62/ 76 79 419 i 417
e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl
OT w Krotoszynie, ul. Mahle 4; tel. 62/ 588 03 60
ot. krotoszyn@krwiodawstwo.kalisz.pl
OT w Koninie, ul. Wyszyńskiego 1; tel. 63/ 243 86 28
ot.konin@krwiodawstwo.kalisz.pl
OT w Ostrowie Wlkp., ul. Limanowskiego 20-22; tel. 62/ 595 13 31
ot.ostrow@krwiodawstwo.kalisz.pl
OT w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 17 - II piętro; tel. 62/ 732 01 35
ot.ostrzeszow@krwiodawstwo.kalisz.pl



Jak in for mo wa li śmy nie daw no, 17 li -
sto pa da po now nie uru cho mio ny zo -
stał Punkt Se lek tyw nej Zbiór ki Od -
pa dów Ko mu nal nych w Koź mi nie
Wlkp. Te raz Za rząd Koź miń skich
Usług Ko mu nal nych Sp. z o. o. zwra -
ca się z proś bą do miesz kań ców
o te le fo nicz ne uzgad nia nie ter mi nu
przy wie zie nia od pa dów do PSZOK -u.

– W tro sce o Pań stwa kom fort
zwra ca my się z proś bą o te le fo nicz ne
uzgad nia nie ter mi nu i go dzi ny przy -

wie zie nia od pa dów na PSZOK. Po -
zwo li to na skró ce nie cza su ocze ki -
wa nia na ob słu gę oraz uła twi pla no -
wa nie prze ka zy wa nia od pa dów
do dal sze go za go spo da ro wa nia. Jed -
no cze śnie przy po mi na my, że wa -
run kiem ko niecz nym przy ję cia od -
pa dów jest oka za nie do wo du wpła ty
za od pa dy ko mu nal ne za ostat ni
mie siąc – czy ta my w ko mu ni ka cie
Zarządu KUK Sp. z o. o. Nu mer te le -
fo nu, pod któ ry moż na dzwo nić, by
usta lić ter min, to 501 512 402.

Punkt Se lek tyw nej Zbiór ki Od -
pa dów Ko mu nal nych to spe cjal nie

wy dzie lo ne miej sce, gdzie miesz -
kań cy koź miń skiej gmi ny mo gą bez -

płat nie, w ra mach po no szo nej opła -
ty za go spo da ro wa nie od pa da mi ko -
mu nal ny mi, zo sta wić od pa dy se lek -
tyw nie ze bra ne bądź od pa dy pro ble -
mo we. Ta ki mi na zy wa my od pa dy,
któ rych nie moż na wy rzu cić do po -
jem ni ków czy wor ków, w któ re za -
opa trzo ne są go spo dar stwa do mo -
w e .  
Znaj du ją cy się przy uli cy Pro stej
w Koź mi nie Wlkp. PSZOK funk cjo -
nu je od wtor ku do so bo ty w wy zna -
czo nych go dzi nach. Przy po mi na my,
że w punk cie przyj mo wa ne są je dy -
nie od pa dy od po wied nio po se gre go -
wa ne i nie za nie czysz czo ne in ny mi
śmie cia mi. (AN KA)

Na Bieżąco4 WTOREK, 1 grudnia 2020
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Sa mo dziel ny Pu blicz ny Za kład Opie -
ki Zdro wot nej w Kro to szy nie wzbo -
ga cił się o no wy mam mo graf. Urzą -
dze nie kosz to wa ło po nad 630 ty się -
cy zło tych, z cze go aż 600 tys. sta no -
wi ło do fi nan so wa nie z Mi ni ster stwa
Zdro wia.

SPZOZ w Kro to szy nie wziął udział
w kon kur sie ofert na wy bór re ali za to rów
za da nia Na ro do wej Stra te gii On ko lo gicz -
nej pod na zwą „Za kup apa ra tu ry dia gno -
stycz nej dla wcze sne go wy kry wa nia no -
wo two rów – mam mo gra fy w 2020 r.”.
Jed nym z kry te riów by ła do tych cza so wa
ja kość pro wa dzo nych ba dań.

Głów nym ce lem wspo mnia ne go
przed się wzię cia jest wy mia na wy eks plo -
ato wa nych mam mo gra fów ana lo go wych
i ucy fro wio nych na no we apa ra ty cy fro we
z moż li wo ścią ich przy szło ścio wej roz bu -
do wy o do dat ko we funk cje. Są one de dy -
ko wa ne pra cow niom sta cjo nar nym. 

Kro to szyń ski szpi tal zna lazł się na li -
ście re ali za to rów za da nia po śród 11 in -
nych pla có wek. Mam mo graf kosz to -
wał 631 012,68 zł i za stą pił już sta ry,
moc no wy słu żo ny apa rat z 2009 ro ku.
Od grud nia ba da nia mam mo gra ficz ne
z po mo cą no we go sprzę tu wy ko ny wa ne

są w pra cow ni mam mo gra ficz nej, znaj du -
ją cej się w bu dyn ku przy ul. Bo lew skie go.

Wszyst kie pa nie, któ re w naj bliż -
szym cza sie pla nu ją wy ko nać mam mo -
gra fię, pro szo ne są o re je stra cję te le fo nicz -
ną (62 582 12 29), pod czas któ rej na le ży
po dać nu mer PE SEL. Szcze gó ło we in for -
ma cje udzie la ne są w trak cie roz mo wy te -
le fo nicz nej.

SPZOZ w Kro to szy nie wy ko nu je
bez płat ne, re fun do wa ne przez Na ro do wy
Fun dusz Zdro wia ba da nia mam mo gra -
ficz ne, re ali zo wa ne w ra mach Pro fi lak -
tycz ne go Pro gra mu Wcze sne go Wy kry -
wa nia Ra ka Pier si – etap pod sta wo wy. Ba -
da nia prze zna czo ne są dla pań w wie -
ku 50-69 lat. 

(AN KA)

SPZOZ KROTOSZYN

Nowy mammograf w szpitalu

KOŹMIN WLKP.

Ustal termin telefonicznie

KROTOSZYN / LUTOGNIEW

Wyremontowano groby
powstańców wielkopolskich

Bli sko 35 ty się cy zło tych wy niósł
łącz ny koszt prac re mon to wych,
prze pro wa dzo nych na cmen ta rzach
w Kro to szy nie i Lu to gnie wie. Na za -
da nie pod na zwą „Utrzy ma nie gro -
bów i cmen ta rzy wo jen nych” gmi na
po zy ska ła do fi nan so wa nie w wy so -
ko ści 23 tys. zł z Wiel ko pol skie go
Urzę du Wo je wódz kie go w Po zna niu.

Na cmen ta rzu pa ra fial nym w Kro to -
szy nie wy re mon to wa no mau zo leum po -
wstań ca wiel ko pol skie go – Fran cisz ka So -
wiń skie go. Usu nię to sta ry tynk ze ścian
po mni ka i oka la ją cej go ba lu stra dy, a na -
stęp nie po now nie wy tyn ko wa no i wy ma -

lo wa no. Wy czysz czo ne i od no wio ne zo -
sta ły ta bli ca in skryp cyj na oraz krzyż ła -
ciń ski, umiej sco wio ny na oł ta rzu po mni -
ka. Po nad to od no wio no czte ry be to no we
zni cze, znaj du ją ce się po bo kach po mni -
ka. Z ko lei kost kę be to no wą za stą pio no
kost ką gra ni to wą.

Na cmen ta rzu w Lu to gnie wie wy re -
mon to wa no gro by ko lej nych po wstań ców
wiel ko pol skich – Jó ze fa Ko niecz ne go
i Sta ni sła wa Szczur ka. Zde mon to wa no
sta re po mni ki z la stri ko, a w ich miej sce
po ja wi ły się no we, wy ko na ne z gra ni tu.
Po za tym zro bio no no we ta bli ce z in -
skryp cja mi i wo kół po mni ków po ło żo no
kost kę gra ni to wą. (AN KA)
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Szko ła Pod sta wo wa nr 1 im. Straj ku
Dzie ci Koź miń skich 1906/1907
w Koź mi nie Wlkp. or ga ni zu je zbiór -
kę na rzecz pod opiecz nych zdu now -
skie go Do mu Po mo cy Spo łecz nej. 

DPS w Zdu nach za ło żo ny zo stał
przez Zgro ma dze nie Sióstr Mi ło sier dzia
Św. Win cen te go a' Pau lo. Prze by wa ją
w nim oso by nie peł no spraw ne umy sło wo.
Na chwi lę obec ną jest ich oko ło 70. Per so -
nel za pew nia im ca ło do bo wą opie kę pie lę -
gna cyj no -opie kuń czą, a tak że pro wa dzi za -
ję cia te ra peu tycz ne i re ha bi li ta cyj ne. Koź -
miń ska Je dyn ka po sta no wi ła wes przeć

ośro dek, or ga ni zu jąc ak cję pod na zwą
„Świą tecz na Pa ka dla Chło pa ka”. Jest to
zbiór ka na rzecz pod opiecz nych zdu now -
skie go DPS -u. 

Ak cja roz po czę ła się 23 li sto pa da
i po trwa do 11 grud nia. Ko sze, w któ rych
moż na zo sta wiać swo je po da run ki, są wy -
sta wio ne przy wej ściu do SP nr 1 w Koź -
mi nie od ul. Po lnej i od stro ny par kin -
gu – w go dzi nach 7.00-15.00. 

Pod opiecz nym DPS -u naj bar dziej
przy da dzą się dłu go ter mi no wa żyw ność,
che mia, środ ki czy sto ści, ar ty ku ły szkol ne,
książ ki, skar pe ty, ko ce, ręcz ni ki, po dusz ki,
po ście le, sło dy cze i ka wa. (LE NA)

CHARYTATYWNIE

Świąteczna Paka dla Chłopaka
W nie daw nej se sji Ra dy Miej skiej
w Kro to szy nie uczest ni czy ła tak że
Ewa Obal, prze wod ni czą ca Za rzą du
Związ ku Mię dzyg min ne go EKO SIÓ -
DEM KA. Rad ny Bar tosz Ko siar ski,
w imie niu miesz kań ców, za dał mnó -
stwo py tań zwią za nych z go spo da ro -
wa niem od pa da mi. 

– My ślę, zresz tą po dob nie jak
wie lu miesz kań ców, że w związ ku
z tym, iż EKO SIÓ DEM KA zrze sza
kil ka gmin, atu tem ta kie go sta nu rze -
czy po win no być to, że ce na za wy -
wóz śmie ci dla nas bę dzie niż -
sza – mó wił B. Ko siar ski. – Sko ro re -
pre zen tu je cie pań stwo więk szą spo -
łecz ność, to wy da wać by się mo gło, iż
bę dzie cie mo gli wy ne go cjo wać lep szą
ce nę. Tym cza sem staw ki wca le nie są
niż sze niż w gmi nach ościen nych,
któ re nie są zrze szo ne w EKO SIÓ -
DEM CE. Nie wiem za tem, ja ki jest
sens, aby zwią zek ist niał.

Rad ny wspo mniał tak że o bra ku
moż li wo ści skon tak to wa nia się
z kro to szyń skim Punk tem Se lek -
tyw nej Zbiór ki Od pa dów Ko mu nal -
nych, któ ry na dal – w od róż nie niu
choć by od te go w Koź mi nie
Wlkp. – po zo sta je za mknię ty. Skut -
kiem te go miesz kań cy mu szą wy wo -
zić śmie ci do gmin ościen nych, co
wią że się dla nich z do dat ko wy mi
kosz ta mi. – Chciał bym też za py tać,
czy pla ców ki edu ka cyj ne w Kro to -
szy nie otrzy ma ły in for ma cję, o ile
wzro śnie ce na za wy wóz od pa dów.
Z te go, co zdą ży łem się zo rien to wać,
to jesz cze nie wia do mo, ja kie kwo ty
ma ją pła cić szko ły – kon ty nu ował
rad ny Ko siar ski. 

Po ru szo no też te mat za wia do -
mień o pod wyż ce. Oka zu je się bo -
wiem, że więk szość miesz kań ców nie
otrzy ma ła jesz cze ta kiej in for ma cji.
Dość lo gicz nym jest po wia do mie nie
o zmia nie staw ki płat no ści przed jej
pod nie sie niem, a nie po pod ję ciu ta -

kiej de cy zji. Pod wyż ka we szła w ży cie
od li sto pa da, a za wia do mie nia jesz cze
nie do tar ły do wszyst kich... Rad ny
po wie dział, że miesz kań cy py ta li też,
czy bę dzie moż li wa ob niż ka ce ny dla
osób nie od da ją cych po pio łu, tak jak
to jest w przy pad ku miesz kań ców po -
sia da ją cych kom po stow ni ki.

– Zwią zek zo stał po wo ła ny wła -
śnie po to, aby ob ni żyć kosz ty funk -
cjo no wa nia – od po wie dzia ła Ewa
Obal (na zdję ciu). – Wszyst kie in ne
gmi ny, któ re mia ły do tych czas tę
ce nę, pod no si ły ją już w stycz niu te -
go ro ku. My, dla te go że je ste śmy
w związ ku, mo gli śmy utrzy mać ni -
ską kwo tę do paź dzier ni ka. Po ogło -
sze niu prze tar gu i zba da niu ofert
staw ka mu sia ła wzro snąć. Je śli cho -
dzi o PSZOK, nie moż na się tam do -
dzwo nić, po nie waż jest cał ko wi cie
za mknię ty. Umo wa, któ ra by ła pod -
pi sa na mię dzy przed się bior ca mi,
wy ga sła w ostat nim dniu paź dzier -
ni ka. Na utwo rze nie no we go
PSZOK -u na te re nie mia sta i gmi ny
Kro to szyn od pod pi sa nia no wej
umo wy jest 60 dni – ob ja śnia ła
prze wod ni czą ca Za rzą du EKO SIÓ -
DEM KI. 

E. Obal tłu ma czy ła, że pla ców ki
oświa to we otrzy ma ły za wia do mie nia
o wzro ście cen, tak sa mo jak miesz -

kań cy. W dniu se sji (26 li sto pa -
da – przyp. red.) ostat nia par tia tych
po wia do mień mia ła tra fić na pocz -
tę. – W umo wie jest in for ma cja, że
mu si my po in for mo wać miesz kań -
ców o pod wyż ce, nie ma jed nak ob li -
ga to ryj ne go ter mi nu. Mu si my to
uczy nić do dnia za pła ty, czy -
li – w tym przy pad ku – do 10 grud -
nia – wy ja śni ła. 

Prze wod ni czą ca przy zna ła, iż nie
moż na ob ni żyć opłat za wy wóz śmie -
ci oso bom, któ re nie od da ją po pio łu,
po nie waż nie za wie ra te go usta wa.
Przy oka zji po in for mo wa ła, że sy tu -
acja związ ku EKO SIÓ DEM KA nie
jest do bra. Wie le osób uni ka bo wiem
pła ce nia za od biór śmie ci. – Chcie li -
śmy uspraw nić ten sys tem usta la nia
opłat. My śle li śmy, że spra wie dli we
bę dzie ob li cza nie ra chun ku za śmie ci
na pod sta wie zu ży cia wo dy, jed nak
re ak cja, z ja ką się spo tka li śmy, przed -
sta wia jąc ten po mysł, by ła bar dzo
ostra. Mo że my dzia łać je dy nie zgod -
nie z pra wem. Pro wa dzi my po stę po -
wa nia, ale są one bar dzo żmud ne.
Na chwi lę obec ną ma my 900 ty się -
cy zło tych za le gło ści. Waż ne jest to,
że te raz każ dy bę dzie zo bo wią za ny
do se gre ga cji. Nie bę dzie moż na za -
de kla ro wać jej bra ku – za koń czy ła
E. Obal. (LE NA)

GOSPODARKA KOMUNALNA

Czy istnienie EKO SIÓDEMKI ma sens?

W nie dzie lę, 29 li sto pa da, w piw ni cy
bu dyn ku wie lo ro dzin ne go w Or li
(gmi na Koź min Wlkp.) wy buchł po -
żar. Ko niecz na by ła ewa ku acja kil ku -
na stu osób.

Wy do by wa ją cy się z piw ni cy dym
za uwa ży li po li cjan ci, któ rzy w tym cza -
sie wy ko ny wa li czyn no ści służ bo we.
Funk cjo na riu sze po wia do mi li straż po -
żar ną i przy stą pi li do ewa ku acji miesz -
kań ców. Na miej sce skie ro wa no po dwa
za stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni -

czej w Kro to szy nie oraz z koź miń skiej
OSP. Jak się oka za ło, w piw ni cy pa li ło
się drew no opa ło we. Przed przy by ciem
stra ża ków je den z lo ka to rów bu dyn ku
pod jął pró bę ga sze nia ognia, ale nie
przy nio sła ona efek tu. Po li cjan ci ewa ku -
owa li 14 osób. Na szczę ście ni ko mu nic
się nie sta ło. 

Stra ża cy, wy po sa że ni w sprzęt ochro -
ny ukła du od de cho we go oraz li nię ga śni -
czą, do sta li się do ko tłow ni i sku tecz nie
ogra ni czy li roz prze strze nia nie się po ża ru.
Po stłu mie niu ognia nad pa lo ny ma te riał

opa ło wy wy nie sio no na ze wnątrz i do ga -
szo no wo dą. 

Jed no cze śnie przy stą pio no do od dy -
mia nia po miesz czeń po przez za sto so wa -
nie wen ty la cji nad ci śnie nio wej. W tym
sa mym cza sie wy zna czo na ro ta, wy po sa -
żo na w de tek tor wie lo ga zo wy, w czę ści
miesz kal nej do ko na ła po mia rów pod ką -
tem stę żeń ga zów nie bez piecz nych. Za -
gro żeń nie stwier dzo no, w związ ku
z czym lo ka to rzy mo gli wró cić do swo ich
miesz kań. Dzia ła nia stra ży po żar nej trwa -
ły bli sko pół to rej go dzo ny. (AN KA)

ORLA

W piwnicy paliło się drewno
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Za koń czył się pierw szy etap prac
zwią za nych z prze bu do wą ścież ki
pie szo -ro we ro wej na alei Klo no wi cza
w Sul mie rzy cach. Koszt przed się -
wzię cia wy niósł 340 ty sią ce zło tych.

W ra mach pierw sze go eta pu zde -
mon to wa no kra węż ni ki be to no we i po ło -
żo no no we – gra ni to we, wy ko na no obrze -

ża z jed ne go rzę du kost ki gra ni to wej i uło -
żo no na wierzch nię z kru szy wa Han se -
-Grand. Z ko lei na okrą głych pla cach po ja -
wi ła się na wierzch nia z kost ki gra ni to wej.
Wzdłuż al. Klo no wi cza za mon to wa no
no we ław ki i ko sze na śmie ci. W dru gim
eta pie pla no wa ne jest wy ko na nie na wad -
nia nia oraz po sa dze nie ro ślin. 

(AN KA)

SULMIERZYCE

Aleja Klonowicza pięknieje

W Sul mie rzy cach trwa zbiór ka elek -
tro śmie ci. Jak po in for mo wał miej -
sco wy urząd, ak cja zo sta ła prze dłu -
żo na do 3 grud nia.

Tak więc co dzien nie, do 3 grud nia
włącz nie, w go dzi nach 9.00-18.00 LKS
Su li mir czyk na sta dio nie miej skim or ga -
ni zu je zbiór kę zu ży te go elek tro sprzę tu.
W ra mach te go przed się wzię cia moż na
bez płat nie od dać wszelkie zu ży te czy ze -
psu te urzą dze nia elek trycz ne – lo dów ki,
pral ki, kom pu te ry, dru kar ki, su szar ki
do wło sów, kla wia tu ry, ta ble ty, lap to py,
te le fo ny ko mór ko we itp. (AN KA)

SULMIERZYCE

Akcja przedłużona
do 3 grudnia

SPZOZ w Kro to szy nie, pro wa dzą cy Za -
kład Opie kuń czo -Lecz ni czy, współ re -
ali zu je pro jekt gran to wy pod na zwą
„Za pew nie nie bez pie czeń stwa i opie ki
pa cjen tom oraz bez pie czeń stwa per -
so ne lo wi za kła dów opie kuń czo -lecz ni -
czych, do mów po mo cy spo łecz nej, za -
kła dów pie lę gna cyj no -opie kuń czych
i ho spi cjów na czas CO VID -19”. Jest
on w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Wie dza Edu ka cja Roz wój 2014-2020
współ fi nan so wa ny ze środ ków Eu ro -
pej skie go Funduszu Spo łecz ne go.

Umo wę z Na ro do wym Fun du szem
Zdro wia – Wiel ko pol skim Od dzia łem
Wo je wódz kim w Po zna niu w spra wie po -
wie rze nia gran tu w wy so ko -
ści 93 847,60 zł pod pi sa no 30 paź dzier ni -
ka. Pie nią dze zo sta ły wy ko rzy sta ne na re -
ali za cję za dań po le ga ją cych na wy pła cie do -
dat ków do wy na gro dzeń dla per so ne lu
ZOL -u oraz na za ku pie środ ków ochro ny
oso bi stej i do de zyn fek cji dla osób pra cu ją -
cych w tej pla ców ce. Do dat ki sta no wią re -
kom pen sa tę dla per so ne lu bez po śred nio
za an ga żo wa ne go w opie kę nad pa cjen ta mi

za wy ko ny wa nie pra cy w jed nym miej scu,
któ ry ze wzglę dów bez pie czeń stwa i ogra -
ni cza nia ry zy ka za ka że nia – mu siał zre zy -
gno wać z in nych miejsc za trud nie nia.

Wspar cie fi nan so we otrzy ma ło 18
osób pra cu ją cych z ZOL -u, któ re speł nia ły
kry te ria pro jek to we. Po nad to za ku pio no
środ ki ochro ny oso bi stej – 7 ty się cy rę ka -
wi czek jed no ra zo wych, 550 pół ma sek
FFP2 oraz pły ny do de zyn fek cji. Dzię ki te -
mu ogra ni czo no ne ga tyw ne skut ki wy stą -
pie nia epi de mii CO VID -19 wśród pa cjen -
tów i per so ne lu. (AN KA)

SŁUŻBA ZDROWIA

Ponad 93 tysiące złotych dla ZOL-u
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Pod czas se sji Ra dy Miej skiej w Kro to -
szy nie, któ ra od by ła się 26 li sto pa da,
rad ny Bar tosz Ko siar ski wró cił do te -
ma tu utwo rze nia w kro to szyń skim
szpi ta lu od dzia łu ge ria trycz ne go. 

Rad ny Ko siar ski (na zdję ciu) przy -
po mniał o po my śle, któ ry po ja wił się
już ja kiś czas te mu. Jak wia do mo,
w Kro to szy nie nie ma od dzia łu ge ria -
trii, co jest znacz nym utrud nie niem
dla star szych pa cjen tów. Sto wa rzy sze -
nie Kro to szyn na No wo oraz in ne or -
ga ni za cje przed sta wi ły pro jekt do ty -
czą cy stwo rze nia ta kie go wła śnie od -
dzia łu bądź ge ria trii mo bil nej. Spra wa,
jak stwier dził rad ny, uci chła, w związ -
ku z czym do py ty wał, ja kie jest w tej
kwe stii sta no wi sko gmi ny. 

– Pa nie bur mi strzu, ja kiś czas te -
mu otrzy mał pan kom plek so we da ne
na te mat na sze go po my słu od no śnie

ge ria trii – mó wił B. Ko siar ski. – Kro -
to szyn na No wo wspól nie z in ny mi
sto wa rzy sze nia mi sta ra się o to, aby
w Kro to szy nie po wstał od dział ge ria -
trycz ny w szpi ta lu lub ge ria tria mo bil -

na. Mi nę ło kil ka mie się cy i nie otrzy -
ma li śmy od pa na in for ma cji zwrot nej
na ten te mat, tzn. ja kie jest pa na sta no -
wi sko i czy pan wspie ra ten po mysł.
Przy po mnę, że śred nio w każ dej gmi -

nie na sze go po wia tu jest po nad 20
pro cent osób star szych. To du ża gru pa
lu dzi. Bar dzo uła twi li by śmy im ży cie,
za pew nia jąc opie kę ge ria trycz ną. Le -
karz ge ria tra to le karz wie lu spe cjal no -
ści i w ta kich wy pad kach lu dzie star si
wszyst ko mo gli by za ła twić u jed nej
oso by. Nie jest to oczy wi ście pro gram
na te raz, ale na la ta. Dla te go uwa żam,
że po mysł, aby w Kro to szy nie po wsta -
ła ge ria tria, jest chy ba jed nym z lep -
szych po my słów, ja ki ostat nio padł.
Mo że my rze czy wi ście zro bić coś do -
bre go dla na szych se nio rów, od wdzię -
czyć im się za to, co oni ro bi li dla nas
przez la ta – ar gu men to wał rad ny. 

Wi ce bur mistrz Ry szard Czusz ke
za pew nił o po wa dze spra wy, jed nak
przy po mniał, że o szpi ta lu nie de cy du -
je gmi na. Wszak or ga nem pro wa dzą -
cym jest po wiat. – Chciał bym wszyst -
kich za pew nić, że pro blem lu dzi star -
szych jest dla nas bar dzo istot ny, tak
jak dla wszyst kich zresz tą. Mu si my
jed nak dzie lić swo je kom pe ten cje.
W ra mach tro ski o lu dzi star szych do -

ko na li śmy grun tow nej mo der ni za cji
bu dyn ku na ul. Ko bier skiej i tam już
od oko ło trzech lat funk cjo nu je dom
se nio ra. Spra wa, któ rą po ru szył pan
rad ny, zu peł nie nie le ży w ge stii gmi -
ny – od po wie dział R. Czusz ke.

Wi ce bur mistrz przy po mniał rów -
nież, że tuż po po sie dze niu ko mi sji,
na któ rym przed sta wio ny zo stał pro -
jekt utwo rze nia od dzia łu ge ria trii, wy -
sto so wał do sta ro sty kro to szyń skie go
pi smo in for mu ją ce o de ba cie na ów te -
mat – z proś bą o od nie sie nie się
do spra wy. W li sto pa dzie ubie głe go ro -
ku sta ro sta od po wie dział, że za rząd
po wia tu ana li zo wał spra wę. Wy stą pio -
no wów czas do dy rek cji SPZOZ
w Kro to szy nie z proś bą o pod ję cie tej
kwe stii. Szpi tal od po wie dział, że jest
bar dzo za in te re so wa ny owym pro jek -
tem, jed nak wów czas nie miał moż li -
wo ści, by go zre ali zo wać. R. Czusz ke
za pew nił, że moż na pod jąć ko lej ną
pró bę, lecz osta tecz ne wdro że nie po -
my słu w ży cie le ży po stro nie po wia tu. 

(LE NA)

Z SESJI

Co z oddziałem geriatrycznym w Krotoszynie?

W śro dę, 25 li sto pa da, na dro dze po -
wia to wej w Basz ko wie do szło do zde -
rze nia dwóch sa mo cho dów oso bo -
wych. W wy pad ku po szko do wa na zo -
sta ła jed na oso ba, któ rą prze wie zio -
no do szpi ta la. 

Na miej sce zda rze nia skie ro wa no
dwa za stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga -
śni czej w Kro to szy nie oraz sa mo chód ra -
tow nic twa tech nicz ne go z basz kow skiej
OSP, Ze spół Ra tow nic twa Me dycz ne go
i po li cję. 

Na dro dze po wia to wej zde rzy ły się
dwa sa mo cho dy oso bo we. Trój ka uczest ni -
ków wy pad ku opu ści ła uszko dzo ne po jaz -
dy przed przy by ciem ra tow ni ków. Kie ru ją -
ca jed nym z aut od nio sła ob ra że nia wy ma -
ga ją ce in ter wen cji me dycz nej. Po wy ko na -
niu dia gno sty ki w ka ret ce po go to wia zde -
cy do wa no o prze wie zie niu oso by po szko -
do wa nej do szpi ta la.

W trak cie dzia łań służb ra tow ni czych
dro ga po wia to wa by ła cał ko wi cie za blo ko -
wa na. Stra ża cy odłą czy li aku mu la to ry
w uszko dzo nych po jaz dach oraz za bez pie -

czy li wy cie ki pły nów eks plo ata cyj nych, na -
stęp nie sa mo cho dy za bra ne zo sta ły przez
po moc dro go wą. Na ko niec ak cji z jezd ni

usu nię to po zo sta ło ści po zda rze niu. Dzia -
ła nia służb trwa ły bli sko czte ry go dzi ny. 

(AN KA)

BASZKÓW

Zderzenie dwóch osobówek
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HUFIEC PRACY 15-2

Prezentowali sylwetki
złotych medalistów

25 li sto pa da wy cho waw cy Huf ca
Pra cy 15-2 w Kro to szy nie pod su mo -
wa li kon kurs mul ti me dial ny „Pol ski
Sport Olim pij ski”. Pierw sze miej sce
przy zna no Alek san drze Wał kow -
skiej z Bran żo wej Szko ły I stop nia
w Ko by li nie.

Za da niem uczest ni ków by ło przed -
sta wie nie hi sto rii pię ciu wy bra nych pol -
skich zło tych me da li stów let nich bądź zi -
mo wych igrzysk olim pij skich od mo men -

tu od zy ska nia przez nasz kraj nie pod le -
gło ści, czy li od 1918 ro ku.

Na kon kurs wpły nę ły aż 32 pra ce.
Za naj lep szą ko mi sja uznała pre zen ta cję
Alek san dry Wał kow skiej z Bran żo wej
Szko ły I stop nia w Ko by li nie i to ona re -
pre zen to wać bę dzie kro to szyń ski hu fiec
na eta pie wo je wódz kim w Po zna niu. Au -
to rzy trzech naj lep szych prac otrzy ma li
upo min ki ufun do wa ne przez Wiel ko pol -
ską Wo je wódz ką Ko men dę OHP.

(AN KA)



15Sport

W mi nio ną so bo tę od by ła
się XVIII edy cja Zdu ny Ka ra te
Cup – za wo dów o Pu char Bur mi strza.
Re pre zen tan ci klu bów z na sze go po -
wia tu zdo by li mnó stwo me da li. 

W tur nie ju wzię ło udział po nad 200
za wod ni ków z 22 klu bów z ca łej Pol ski.
W kla sy fi ka cji ge ne ral nej zwy cię ży li go -
spo da rze – UKS Sho dan Zdu ny, zdo by -
wa jąc łącz nie aż 56 me da li – 19 zło -
tych, 17 srebr nych i 20 brą zo wych.
W kon ku ren cjach ze spo ło wych dru ży ny
re pre zen tu ją ce zdu now ski klub sta wa ły
na po dium 13 ra zy.

In dy wi du al nie w ka ta naj lep si w swo -
ich ka te go riach by li Mar ta Streu bel (10-
11 lat), Ma tyl da Ozga (12-13 lat), Alek -
san dra Adam ska (7 lat i młod sze), Ma ja
Ba rań ska (8-9 lat), Mau ry cy Ma cia szek
(ju nio rzy), Ja kub Ro mań ski (ju nio rzy

młod si), Ja ro sław Adam ski (ma sters +45
lat) i Ja go da Ma zu rek (pierw szy krok 10
lat i star sze). Z ko lei w ku mi te me da le
z naj cen niej sze go krusz cu zdo by li Ja kub
Ro mań ski (14-15 lat, -60 kg), Nad ia

Ducz mal (fan tom 10-11 lat), Ma ria Jan -
ko wiak (14-15 lat, +55 kg) oraz We ro ni ka
Swat (fan tom 7 lat i młod sze). Po za tym
zdu now scy ka ra te cy wy wal czy li in dy wi -
du al nie 14 srebr nych i 16 brą zo wych
krąż ków. 

Na trze cim miej scu w kla sy fi ka cji ge -
ne ral nej upla so wa ła się ASW Nip pon
Kro to szyn. Przed sta wi cie le te go klu bu
sta wa li na po dium 20 ra zy. Zło te me da le
zgar nę li Woj ciech Ma łec ki (ka ta 7 lat
i młod si), Pa tryk Ma ty siak (ku mi te 12-13
lat -45 kg) oraz An na Chle bow ska (ku mi -
te 12-13 lat -50 kg). 

Szó sty w kla sy fi ka cji koń co wej był
UKS Uke mi Ko by lin z do rob kiem dzie -
wię ciu me da li. W swo ich ka te go riach
trium fo wa li Ju lia Ma ślan ka (ku mi te 12-
13 lat, +50 kg) oraz Ja kub Łęc ki (ku mi te
ju nio rów, -68 kg). Do dat ko wo re pre zen -

tan ci ko by liń skie go klu bu wy wal czy li
dwa srebr ne krąż ki i pięć brą zo wych.

Tuż za Uke mi zna lazł się Koź miń ski
Klub Ka ra te Do Sho to kan. Za wod ni cy te -
go klu bu sześć ra zy sta wa li na po dium.
Zło to zgar nę li Ka je tan Woź niak (ku mi -
te 12-13 lat, +45 kg) i Kac per Woj cie -
chow ski (ku mi te 14-15 lat, +60 kg). Po -
nad to koź mi nia nie zdo by li je den srebr ny
me dal i trzy brą zo we. 

(LE NA)

KARATE

Gospodarze zdominowali zawody

Za wod ni cy UKS Do li wa Roz dra żew
ry wa li zu ją w III li dze te ni sa sto ło we -
go gru py po łu dnie wo je wódz twa
wiel ko pol skie go. Na chwi lę obec ną
zaj mu ją szó ste miej sce w ta be li. 

Na tym szcze blu kon ku ru je 12 ze -
spo łów. Z po wo du epi de mii ko ro na wi ru -
sa roz gry wa na jest tyl ko jed na run da, bez
re wan żów. W pierw szym me czu roz dra -
że wia nie po dej mo wa li 4 paź dzier ni ka
CKS He lios Czem piń. Go spo da rze ule gli
ry wa lom 5: 9, a punk ty dla Do li wy zdo -
by li Ka rol Mar cin kow ski (3,5), Ma te usz
Ja rus (1) i Ar tur Ba sin ski (0,5). 

25 paź dzier ni ka roz dra żew ska dru -
ży na mia ła zmie rzyć się z LKTS -em Lu ve -

na Lu boń, jed nak z po wo du kwa ran tan ny
za wod ni ków Do li wy mecz prze ło żo no
na póź niej szy ter min. 

22 li sto pa da Do li wa w Roz dra że wie
zmie rzy ła się z KKS -em Wi je wo. Po bar -
dzo za cię tych bo jach miej sco wi zwy cię ży -
li 9: 5. Na po cząt ku kon fron ta cji wy da wa -
ło się, że go spo da rze wy gra ją z wiel ką
prze wa gą, jed nak prze ciw ni cy nie pod da -
li się tak ła two. Punk ty dla Do li wy wy wal -
czy li Ry szard Bru der (3,5), Ma te usz Ja rus
(2,5), Ka rol Mar cin kow ski (2) oraz Ar tur
Ba sin ski (1), któ ry pod ko niec me czu za -
stą pił Szy mo na Szku dłap skie go. 

Obec nie UKS Do li wa Roz dra żew,
ma jąc jed no za le głe spo tka nie, zaj mu je
szó stą lo ka tę w ta be li. (LE NA)

TENIS STOŁOWY

Doliwa walczy o mistrzostwo III ligi

21 li sto pa da w Prud ni ku od był się
Mię dzy na ro do wy Tur niej Ka ra te „Pu -
char Gór Opaw skich”. Świet nie spi -
sa ły się re pre zen tant ki UKS Sho dan
Zdu ny, zdo by wa jąc sie dem me da li. 

Do ry wa li za cji przy stą pi li ka ra te cy
z 12 klu bów z Pol ski i Czech. W tym gro -
nie zna la zły się czte ry przed sta wi ciel ki
zdu now skie go Sho da na. Naj le piej po ra -
dzi ły so bie Mar ta Streu bel, któ ra zwy cię -
ży ła w ka te go riach ka ta 10 lat i ku mi te

fan tom 10 lat, oraz An na Sta ni sław ska,
któ ra wy wal czy ła zło to w ku mi te fan -
tom 11 lat. Dru gie miej sce w ka ta 10 lat
za ję ła Na ta sza Adam ska, ule ga jąc w fi na le
swo jej ko le żan ce klu bo wej. Po nad to sre -
bro w ka ta dru ży no wym 10 lat i młod sze
zdo był te am w skła dzie: M. Streu bel, N.
Adam ska i Alek san dra Adam ska. Na naj -
niż szym stop niu po dium dwu krot nie sta -
nę ła Alek san dra Adam ska – w ka te go rii
ku mi te fan tom 7 lat i młod sze oraz ka ta 7
lat i młod sze. (LE NA)

KARATE

Świetne występy zawodniczek Shodana
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Pił kar ska run da je sien na w niż szych
li gach za na mi. Dziś pod su mo wu je -
my pierw szą część se zo nu V li gi w wy -
ko na niu Astry Kro to szyn. Mi mo cięż -
kie go po cząt ku roz gry wek na sza dru -
ży na za koń czy ła je sień po myśl nie.

Se zon 2019/2020 nie był uda ny
dla pił ka rzy. Pan de mia stor pe do wa ła
bo wiem wszel kie roz gryw ki. W efek -
cie za koń co we uzna ne zo sta ły roz -
strzy gnię cia z run dy je sien nej. Mi ło -
śni cy pił ki noż nej z oba wa mi cze ka li
na ko lej ny se zon. Wresz cie pił ka rze
wró ci li na bo iska i 1 sierp nia za in au -
gu ro wa li se zo nu 2020/2021. 

Dla kro to szyń skiej dru ży ny by ły
to rów nież pierw sze spo tka nia
pod kie row nic twem no we go tre ne ra,
któ ry za stą pił Krzysz to fa We wió ra.
Szko le niow cem Astry zo stał Łu kasz
Wal czak. Je go do świad cze nie da wa ło
na dzie ję na to, że dru ży na umoc ni
swo ją po zy cję w V li dze. 

W pierw szym me czu w se zo nie
kro to szy nia nie po ko na li Zjed no czo -
nych Ry chwał. Póź niej jed nak nie by -
ło już tak ko lo ro wo. War to w tym
miej scu przy po mnieć, że Astra spo -
tka nia „u sie bie” roz gry wa na bo isku
w Sul mie rzy cach, co jest spo wo do wa -
ne mo der ni za cją kro to szyń skie go sta -
dio nu. Przez to też pił ka rze na sze go
ze spo łu mu sie li zna leźć so bie miej sce
do tre no wa nia. Ćwi czy li więc na bo -
isku So ko ła Ko bier no -Tom ni ce, któ -
re go na wierzch nia nie ste ty nie by ła
ta ka, ja kiej by ocze ki wa no. Efek tem
by ło wie le kon tu zji za wod ni ków,
a bra ki w ka drze nie jed no krot nie od -
bi ja ły się na wy ni kach me czów. 

Prze łom dla kro to szyń skie go ze -
spo łu na stą pił pod ko niec run dy.
Wów czas Astra stra ci ła też tre ne ra.
Łu kasz Wal czak z przy czyn oso bi -
stych zre zy gno wał bo wiem z peł nie -
nia funk cji szko le niow ca. Na szu ka -
nie na stęp cy nie by ło cza su. W try bie

awa ryj nym do pro wa dze nia dru ży ny
de sy gno wa no więc Łu ka sza Ba ra na,
któ re go wspie rać mie li Da riusz Rey er
i Szy mon Jusz czak. Nie spo dzie wa nie
w tym mo men cie za czę ła się do bra
pas sa Astry. Mi mo iż w po cząt ko wej
fa zie roz gry wek ze spół pla so wał się

w oko li cach stre fy spad ko wej, to
na za koń cze nie run dy je sien nej, dzię -
ki se rii zwy cięstw, za mel do wał się
na szó stej lo ka cie. 

– My ślę, że z per spek ty wy cza su
i bio rąc pod uwa gę pro ble my, z ja ki mi
się bo ry ka li śmy w tej run dzie, mo że -
my być w mia rę za do wo le ni z te go

szó ste go miej sca – przy zna je Szy mon
Jan kow ski, za wod nik Astry. – Głów -
ną prze szko dą był brak wa run ków
do tre no wa nia, spo wo do wa ny bu do -
wą no we go obiek tu w Kro to szy nie.
Bo isko w Ko bier nie, któ re nam udo -
stęp nio no, by ło w bar dzo złym sta nie,
je śli cho dzi o na wierzch nię. Z ko lei
tre no wa nie na ma łym or li ku nie ma
prze ło że nia na grę na du żym bo isku.
Z dru giej stro ny wy pa da po dzię ko -
wać go spo da rzom obiek tu w Ko bier -
nie za udo stęp nie nie, po nie waż nikt
za bar dzo nie in te re so wał się na szym
lo sem na czas bu do wy sta dio nu
w Kro to szy nie. Pierw sza część run dy
prze bie ga ła śred nio, a mo men ta mi
wręcz sła bo, jak na na sze moż li wo ści.
W pew nym mo men cie zaj mo wa li -
śmy do pie ro 15. miej sce. Uda ło nam
się jed nak usta bi li zo wać for mę, dzię ki
cze mu za czę li śmy piąć się w gó rę ta -
be li i aż szko da by ło koń czyć roz gryw -
ki, bo czu li śmy się na praw dę moc ni
z każ dym ko lej nym me czem bez po -
raż ki. War to do dać, że po wy gra -
nej 2: 1 z Opa tów kiem bez sło wa wy -
ja śnie nia dla ze spo łu z pra cy zre zy -
gno wał tre ner Wal czak, o czym do -
wie dzie li śmy się na dru gi dzień
od pre ze sa Ma riu sza, któ re go rów nież
z na mi nie by ło z po wo dów zdro wot -

nych. Tak więc przez pół run dy mu -
sie li śmy ra dzić so bie prak tycz nie sa -
mi. Uwa żam, że fi nal nie mo że my być
za do wo le ni z miej sca w ta be li. Z no -
wym tre ne rem i – miej my na dzie -
ję – już z no wym obiek tem do tre nin -
gów mo że my opty mi stycz nie pa trzeć
na run dę wio sen ną – pod su mo wu je
kro to szyń ski pił karz.

Ja kiś czas te mu za rząd klu bu po -
in for mo wał, że no wym tre ne rem
Astry od no we go ro ku bę dzie Krzysz -
tof Go ści niak, któ ry ser cem jest zwią -
za ny z kro to szyń skim klu bem, po nie -
waż jest je go wy cho wan kiem. Grał
w ze spo le w je go naj lep szych, trze cio -
li go wych cza sach. – Te raz przed na -
mi run da re wan żo wa, więc pla nem
jest spo koj ne utrzy ma nie się w li dze.
W no wym se zo nie bę dzie my się za -
sta na wiać nad ko lej ny mi ce la mi.

Dru ży na mia ła słab szy start w mi nio -
nej run dzie, ale mi mo wszyst ko pod -
nio sła się i wspi na ła w gó rę ta be li.
Mo im ce lem jest przede wszyst kim
to, aby ze spół miał swój styl i do brze
grał. Je śli bę dzie my do brze grać, to
o wy ni ki moż na być spo koj -
nym – mó wił K. Go ści niak tuż
po pod ję ciu de cy zji o ob ję ciu funk cji
tre ne ra se nio rów Astry. 

Pre zes kro to szyń skie go klu bu,
któ ry ca łym ser cem wspie ra za wod ni -
ków, pa trzy w przy szłość opty mi stycz -
nie. – Ogól nie je stem za do wo lo ny
z run dy, choć czu je my lek ki nie do syt,
po nie waż po czą tek był strasz nie sła by
i nie wia do mo do koń ca, co by ło te go
przy czy ną. Zda ję so bie spra wę z te go,
że nie mie li śmy wa run ków do tre no -
wa nia, grać też mu sie li śmy nie w na -
szym mie ście. My ślę, że to wszyst ko
mia ło du ży wpływ. W koń ców ce run -
dy by ło już du żo le piej. W su mie zdo -
by li śmy 29 punk tów. Do li de ra bra ku -
je nam 9 oczek. Za tem je śli wio sna bę -
dzie tak do bra jak kil ka ostat nich spo -

tkań, to mo że my skoń czyć se zon
na po dium. Nie mó wi my o awan sie,
lecz o miej scu w gór nej czę ści ta be -
li – ko men tu je Ma riusz Ra taj czak. 

Pre zes klu bu zdra dził, że pra ce
na no wym obiek cie w na szym mie -
ście po wo li zmie rza ją ku koń co -
wi. – My ślę, że to bę dzie ta ki ma gnes
przy cią ga ją cy nie tyl ko za wod ni ków,
ale i spon so rów, bo sta dion bę dzie
miał wie le moż li wo ści, któ rych do tej
po ry w na szym mie ście nie by ło. Wa -
run ki, na przy kład je śli cho dzi o pły tę
bo iska, bę dą rów nież znacz nie od bie -
gać – oczy wi ście w po zy tyw ną stro -
nę – od te go, do cze go by li śmy przy -
zwy cza je ni – stwier dza M. Ra taj czak. 

Kro to szyń ski ze spół za koń czył
roz gryw ki na szó stym miej scu. To
suk ces, bio rąc pod uwa gę sła by start.
Ki bi com po zo sta je mieć na dzie ję, że
za wod ni cy utrzy ma ją for mę i wio sną
bę dą cie szyć fa nów swo ją grą. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Po trudnym początku stali się silniejsi 

Liczby Astry w rundzie jesiennej
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