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Ruszyły 
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Miesz czą ca się przy ul. 23 stycz nia
w Kro to szy nie Pral nia La gu na jest
cał ko wi cie eko lo gicz na. Pro ces
czysz cze nia nie wpły wa za tem szko -
dli wie na śro do wi sko, a pra nie nie
jest za gro że niem dla zdro wia.

Pral nia La gu na ko rzy sta z naj no wo -
cze śniej szych me tod czysz cze nia, ja kie
do star cza jej fir ma Elec tro lux. Głów nym
środ kiem czysz czą cym, słu żą cym za ło -
dze fir my w pra cy, jest wo da. W przy pad -
ku róż nych plam sto su je się bio de gra do -

wal ne środ ki pio rą ce. Pra nie ode bra ne
z kro to szyń skiej pral ni nie po sia da spe cy -
ficz ne go „che micz ne go” za pa chu. Jest
ono za tem cał ko wi cie bez piecz ne na wet
dla aler gi ków i dla de li kat nej skó ry dzie ci. 

Eko lo gicz ne me to dy gwa ran tu ją
rów nież to, że na sze ubra nia i in ne rze czy
nie zo sta ną znisz czo ne przez środ ki che -
micz ne. Mo że my za tem spo koj nie od dać
w rę ce za ło gi La gu ny na wet swo je ulu bio -
ne ele men ty gar de ro by. Do pral ni mo że -
my rów nież od dać naj bar dziej de li kat ne
tka ni ny, ma jąc cał ko wi tą pew ność, że nic

złe go się z ni mi nie sta nie. Eko lo gicz ne
me to dy czysz cze nia, opar te na wo dzie
i bio de gra do wal nych środ kach pio rą cych,
nie są szko dli we dla śro do wi ska. 

Bar dzo waż ną in for ma cją jest to, że 1
lu te go, przy ul. Szo sa Be nic ka 19, otwar -
ty zo stał La gu na Shop. W skle pie znaj -
dzie cie ce nio ną przez wie le osób che mię
nie miec ką i wło ską, ale rów nież ar ty ku ły
szkol ne, zni cze, raj sto py i wszel kie in ne
ar ty ku ły, któ re na pew no przy da dzą się
w każ dym do mu. 

OPRAC. (LE NA)
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PRALNIA LAGUNA

W trosce o Ciebie i środowisko

8 lu te go przed sta wi cie le po wia tu kro -
to szyń skie go spo tka li się z Za rzą dem
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. Pod czas roz mo wy po ru -
szo no kil ka waż nych te ma tów. 

W spo tka niu uczest ni czy li wi ce -
sta ro sta Pa weł Ra do jew ski i Da nu ta
Ku ła ga – na czel nik Wy dzia łu Ochro -
ny Śro do wi ska, Rol nic twa i Le śnic -
twa Sta ro stwa Po wia to we go w Kro to -
szy nie, a tak że Jo lan ta Ra taj -
czak – pre zes za rzą du WFO ŚiGW
w Po zna niu – i Alek san dra Dur kow -
ska – za stęp czy ni pre ze sa. Prze wod -
nim te ma tem roz mo wy by ły pla ny sa -
mo rzą dow ców w kwe stii zwięk sze nia
stop nia wy ko rzy sta nia od na wial nych
źró deł ener gii i ochro ny po wie trza
w po wie cie, po pra wy efek tyw no ści
ener ge tycz nej bu dyn ków ad mi ni stra -
cyj nych i oświa to wych oraz za go spo -
da ro wa nia wód opa do wych i za drze -
wień sród pol nych. Omó wio no rów -
nież kon kur sy przy rod ni cze. 
– Roz ma wia li śmy m. in. o tym, jak
wy glą da ją kwe stie do fi nan so wa nia
jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go
przy ter mo mo der ni za cji czy przy in -
sta lo wa niu źró deł ener gii od na wial -

nych. Dys ku to wa li śmy też o pla nach
na przy szłość, po nie waż dy rek cja
i pra cow ni cy 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 za wsze
pod kre śla li, aby śmy przed sta wia li
swo je pro po zy cje, któ re ewen tu al nie,
je śli za ist nie je ta ka moż li wość, zo sta -
ną za miesz czo ne w za ło że niach
na na stęp ny rok – ob ja śnia wi ce sta ro -
sta Pa weł Ra do jew ski. Przed sta wi cie -
le na sze go po wia tu zło ży li wnio sek
o do fi nan so wa nie za ku pu ku ro patw,
któ re mo gły by zo stać wy pusz czo ne
na na szym te re nie. Pi smo zo sta ło
przy go to wa ne przez Wy dział Ochro -
ny Śro do wi ska, Rol nic twa i Le śnic -
twa Sta ro stwa Po wia to we go w Kro to -
szy nie. – W trak cie na szej wi zy ty po -

ru szy li śmy tak że kwe stie roz li cze nio -
we, jak rów nież spra wę fi nan so wa nia
pro wa dzo nej przez po wiat zbiór ki
azbe stu. Oczy wi ście roz ma wia li śmy
o ewen tu al nej współ pra cy. Po in for -
mo wa li śmy WFO ŚiGW o tym, iż
od wrze śnia chce my ru szyć po now -
nie z ak cją zbie ra nia zu ży tych ba te rii
w szko łach po wia tu kro to szyń skie go.
Bar dzo się z te go cie szę. Nie są to
dzia ła nia ści śle zwią za ne z dzia łal no -
ścią sta tu to wą po wia tu, a jest to roz -
sze rze nie na szej pra cy. Zbiór ka azbe -
stu czy ba te rii oraz wy pusz cza nie ku -
ro patw – są to dzia ła nia nad pro gra -
mo we. Ale chce my ro bić wię cej niż
tyl ko to, co mu si my – pod kre śla wi -
ce sta ro sta.

(LE NA)

POZNAŃ 

Chcemy robić więcej niż to, co musimy

ZDUNY

W hołdzie powstańcom
wielkopolskim
7 lu te go od by ły się uro czy sto ści w ra -
mach ob cho dów 102. rocz ni cy za -
koń cze nia walk po wstań czych
na Zie mi Zdu now skiej.

Naj pierw od pra wio na zo sta ła Msza
św. w in ten cji po le głych po wstań ców oraz
ich ro dzin. Po tem bur mistrz To masz Chu -
dy, Mi łosz Zwie rzyk – kie row nik Wy dzia -
łu Go spo dar ki, Rol nic twa i Roz wo ju, a tak -
że de le ga cja Zdu now skie go Ośrod ka Kul -
tu ry zło ży li wią zan ki kwia tów przy po -
mni ku Ofiar II Woj ny Świa to wej i Ko mu -
ni zmu oraz mo gi le po wstań czej na zdu -
now skim cmen ta rzu. W tych miej scach
pa mię ci war tę ho no ro wą peł ni li har ce rze
z 1 Zdu now skiej Dru ży ny Har cer skiej, któ -
rzy wy trwa li na po ste run ku mi mo nie -
sprzy ja ją cych wa run ków po go do wych.

Zni cze i wią zan ki kwia tów w hoł dzie
po le głym po wstań com zło ży li rów nież
ucznio wie kla sy II tech ni kum w Ze spo le
Szkół Po nad pod sta wo wych z Zdu nach
wraz z wy cho waw czy nią.

(AN KA)

STRAŻ POŻARNA

Pomagają w transportach
do punktów szczepień
W ca łym kra ju jed nost ki ochro ny
prze ciw po ża ro wej wspie ra ją „Na ro -
do wy pro gram szcze pień”. Stra ża cy
po ma ga ją do trzeć do wy zna czo nych
punk tów oso bom, któ re ma ją ogra -
ni czo ne moż li wo ści w tym za kre sie. 

Od po cząt ku ak cji stra ża cy z te re -
nu po wia tu kro to szyń skie go zor ga ni -
zo wa li czte ry trans por ty, do wo żąc
bez piecz nie se nio rów do wska za nych
pla có wek me dycz nych. – Oso by po -
trze bu ją ce mo gą li czyć na bez in te re -
sow ną po moc, sta łą opie kę oraz bez -
piecz ną po dróż w wa run kach re żi mu
sa ni tar ne go, re ali zo wa ną przez jed -
nost ki ochro ny prze ciw po ża ro -
wej – mó wi st. asp. Ma te usz Dy mar -
ski z KP PSP w Kro to szy nie. Po moc

w do wo zie osób do punk tów szcze -
pień to nie je dy na for ma wspar cia ak -
cji szcze pień. Stra ża cy bo wiem ak -
tyw nie uczest ni czą rów nież w kam -
pa nii edu ka cyj no -in for ma cyj nej,
przy go to wu jąc oraz dys try bu ując ma -
te ria ły z in for ma cja mi na te mat
szcze pień i pro fi lak ty ki CO VID -19.

(AN KA)
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KROTOSZYN

Biblioteka w nowej odsłonie
EPIDEMIA

Za koń czy ły się pra ce re mon to we
w bu dyn ku Kro to szyń skiej Bi blio te ki
Pu blicz nej im. Ar ka de go Fie dle ra. 9
lu te go miał miej sce koń co wy od biór
tej in we sty cji. 

W wy bu do wa nym w po ło wie lat 70.
ubie głe go stu le cia bu dyn ku kro to szyń -
skiej bi blio te ki już ja kiś czas te mu prze -
pro wa dzo no ter mo mo der ni za cję. Tym ra -
zem zre ali zo wa no in we sty cję pod na zwą
„Prze bu do wa z roz bu do wą o szyb win do -
wy ze wnętrz ny bu dyn ku Kro to szyń skiej
Bi blio te ki Pu blicz nej wraz ze zmia ną
aran ża cji i ko lo ry sty ki wnętrz”. Na re ali -
za cję te go pro jek tu książ ni ca uzy ska ła

z Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na -
ro do we go do fi nan so wa nie w wy so ko ści 2
mi lio nów zło tych w ra mach Na ro do we go
Pro gra mu Roz wo ju Czy tel nic twa – Prio -
ry tet 2. In fra struk tu ra bi blio tek 2016-
2020. Koszt in we sty cji wy niósł 3 mln zł.

W ra mach te go przed się wzię cia
obiekt do sto so wa no do wy mo gów prze -
ciw po ża ro wych, jak rów nież do osób nie -
peł no spraw nych, zmie nio no układ i prze -
zna cze nie po miesz czeń na wszyst kich
kon dy gna cjach, wy ko na no szyb win do wy
i zwią za ną z nim ram pę pod jaz do wą,
zmie nio no wnę trza. Obiekt zo stał wy po -
sa żo ny w no we me ble oraz nie zbęd ne
urzą dze nia. (AN KA)

Od 8 do 10 lu te go trwa ła re je stra cja
pierw szej gru py na uczy cie li na szcze -
pie nia prze ciw CO VID -19. Ak cja
szcze pień ru szy ła w mi nio ny pią tek.
W na szym po wie cie chęć przy ję cia
szcze pion ki wy ra zi ło oko ło 65 pro -
cent spo śród gro na upraw nio nych.
Od 15 lu te go re je stru je się ko lej na
gru pa pe da go gów.

Już w czwar tek ze bra li śmy da ne
z kil ku na stu szkół pod sta wo wych
z te re nu ca łe go po wia tu. Oka za ło się,
iż na 240 osób upraw nio nych
do szcze pie nia w tym eta pie za re je -
stro wa ło się 157, co da ło nie co po -
nad 65 pro cent. Jak się oka za ło na -
stęp ne go dnia, by ły to mia ro daj ne da -
ne, al bo wiem fak tycz nie w po wie cie
kro to szyń skim na szcze pie nie zde cy -
do wa ło się 65 pro cent spo śród
wszyst kich upraw nio nych do uczest -
nic twa w pierw szym eta pie szcze pień
na uczy cie li. W ska li ca łe go kra ju, jak
po dał re sort edu ka cji, by ło po dob nie.

– Prze kaz in for ma cji z Mi ni ster -
stwa Edu ka cji i Na uki o szcze pie niu
prze bie gał spraw nie. De kla ra cje i za -
pi sy pra cow ni ków rów nież. Na to -
miast je śli cho dzi o sa mo szcze pie -

nie – gdzie i kie dy się od bę -
dzie – szko ła do pie ro ocze ku je na tę
in for ma cję – sko men to wał na za jutrz
po za koń cze niu re je stra cji Ja cek Za -
wod ny, dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej
nr 1 w Koź mi nie Wlkp. 

Kto mógł się zna leźć w pierw szej
gru pie do szcze pie nia? Tyl ko oso by,
któ re obec nie pra cu ją sta cjo nar nie
z dzieć mi i mło dzie żą, czy li na uczy -
cie le wy cho wa nia przed szkol ne go,
klas I -III szkół pod sta wo wych (w tym
wy cho waw cy świe tlic, bi blio te ka rze,

spe cja li ści z za kre su po mo cy psy cho -
lo gicz no -pe da go gicz nej), szkół i pla -
có wek spe cjal nych, prak tycz nej na uki
za wo du (oraz in struk to rzy, rów nież
ci nie bę dą cy pra cow ni ka mi szkół),
oso by za trud nio ne na sta no wi skach:
po moc na uczy cie la / woź na od dzia ło -
wa w przed szko lu, po moc wy cho -
waw cy, pra cow ni cy pe da go gicz ni po -
rad ni psy cho lo gicz no -pe da go gicz -
nych, kadra kie row ni cza.

Od 15 do 18 lu te go mo gą z ko lei
re je stro wać się wszy scy po zo sta li na -
uczy cie le ze wszyst kich szkół i pla có -
wek sys te mu oświa ty, m. in. na uczy -
cie le klas IV -VIII szkół pod sta wo -
wych, na uczy cie le szkół po nad pod -
sta wo wych oraz wy cho waw cy in ter -
na tów i burs. Re je stro wać mo gą się
rów nież na uczy cie le oraz in ne oso by,
któ re nie zgło si ły się w po przed niej
tu rze. Wszyst ko to do ty czy jed nak
osób uro dzo nych od 1 stycz nia 1956
do 31 grud nia 2003. Na uczy cie le
uro dze ni w 1955 ro ku i wcze śniej bę -
dą mie li moż li wość za szcze pie nia
w póź niej szym ter mi nie. O ter mi nie
i spo so bie re je stra cji Mi ni ster stwo
Edu ka cji i Na uki bę dzie in for mo wać.

(AN KA)
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Przed kil ko ma dnia mi za koń czył się
kon kurs or ga ni zo wa ny przez Ga le rię
Opty ki Vi sus. 12 lu te go w sie dzi bie
fir my od by ło się wrę cze nie na gród
lau re atom. 

Aby wziąć udział wza ba wie podha słem
„Patrz po zy tyw nie z VI SU SEM!”, na le ża ło
w ko men ta rzu pod po stem kon kur so wym
na pro fi lu fa ce bo oko wym fir my do dać zdję -
cie dziec ka wdo wol nych oku la rach. Owy gra -
nej de cy do wa ła ilość po lu bień pod fo to gra fią.
Waż nym aspek tem by ło oczy wi ście speł nie -
nie wszyst kich wa run ków re gu la mi nu kon -
kur su. Zdję cia wzbu dzi ły wie le po zy tyw -
nych emo cji u or ga ni za to rów za ba wy. 

12 lu te go w Ga le rii Opty ki Vi sus jej
wła ści ciel, Pa weł Gór nik, wrę czył lau re -
atom atrak cyj ne na gro dy. Naj więk szą ilość
po lu bień pod zdję ciem uzy ska ła Na ta lia Fi -
gu ra (3100 po lu bień), któ ra tym sa mym
wy gra ła na gro dę głów ną – ta blet mar ki Hu -
awei. Dru gie miej sce, z licz bą 242 po lu -
bień, za ję ła Ka ro li na Pa ter czyk, któ ra otrzy -
ma ła oku la ry prze ciw sło necz ne dla dziec -

ka. Na trze ciej lo ka cie upla so wa ła się Mal -
wi na Gar ba rek (204 po lu bie nia),
a na czwar tej Iwo na Bąk (142). Obie pa nie
na gro dzo no za baw ka mi dla dzie ci od fir my

Ka mix. Wła ści ciel Vi su sa za po wie dział, że
to nie ostat ni kon kurs w je go fir mie.
Wszyst kim lau re atom gra tu lu je my!

(LE NA)
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POD NASZYM PATRONATEM

Patrz pozytywnie z VISUSEM!
Laureaci nagrodzeni!

W mi nio ną so bo tę zmarł Mar ce lek,
chłop czyk, któ ry przez wie le mie się -
cy wal czył z okrop ną cho ro bą. Wszy -
scy od daw na śle dzi li śmy Je go he ro -
icz ne zma ga nia, jed no cze śnie włą -
cza jąc się w wiel ką ak cję #go Mar cel.

– (…) Nasz ide al ny, ma ły sy nek
otrzy mał aniel skie skrzy dła. Wie rzy -
my, że bę dzie Ci tam le piej... Nie
cier pia łeś, ale chcia łeś po pro stu od -
po cząć. Od sze dłeś w oto cze niu naj -
bliż szej ro dzi ny, ko cha ny do nie -
skoń czo nych gra nic, po 15 mie sią -
cach cięż kiej wal ki – wy gra łeś, wy -
gra łeś spo kój i od sze dłeś wte dy, kie -
dy Ty te go za pra gną łeś... Ko cha my
Cię z ca łych sił, nasz ko cha ny ry ce -
rzu – na pi sa li ro dzi ce chłop ca
na pro fi lu fa ce bo oko wym Ma ły Mar -
cel -wiel ki guz. Msza świę ta za ro dzi -
ców Mar cel ka od bę dzie się w czwar -
tek, o godz. 9.00, w no wym Ko ście le
pw. Św. Ma rii Mag da le ny w Kro to -
szy nie, po czym od go dzi ny 10.00
roz pocz nie się ostat ni spa cer z Mar -
cel kiem, spod ka pli cy cmen tar nej
na miej sce spo czyn ku. 

– (…) Mar ce lek stał się już Anio -
łem Bo żym, dla te go nie od pra wia się
mszy w in ten cji tak ma łych dzie ci...
Mar ce lek był we so łym i po god nym
dziec kiem, dla te go pro si my o nie -

ubie ra nie czar nych rze czy, po że gna -
nie ma wy glą dać tak, jak On by so bie
te go ży czył. Nie wy ra ża my zgo dy
na ro bie nie i pu bli ko wa nie zdjęć z ca -
łej ce re mo nii.(...) Pro si my nie przy no -
sić kwiat ków – a pie nią dze, któ re
chcie li by ście na nie prze zna czyć,
prze lać na kon to Pa try cji:
https://www. sie po ma ga. pl/pa try cja -
-szczur. Mar cel ka miej sce jest bar dzo
ma lut kie, dla te go zde cy do wa li śmy,
że by by ły wień ce tyl ko od naj bliż szej
ro dzi ny, aby nie przy sło nić in nych
miejsc spo czyn ku. Was pro si my
o obec ność i szcze rą mo dli -
twę... – gło si ko lej ny wpis.

Z ro dzi ną Mar cel ka łą czy my się
w bó lu, skła da jąc szcze re wy ra zy
współ czu cia. (AN KA) 

WSPOMNIENIE

Odszedł mały-wielki Wojownik

W trak cie se sji Ra dy Miej skiej w Sul -
mie rzy cach, któ ra od by ła się 11 lu te -
go, prze gło so wa no uchwa łę w spra -
wie zgło sze nia mia sta do pro gra mu
„Wiel ko pol ska Od no wa Wsi 2020+”.

Głów nym ce lem pro gra mu „Wiel -
ko pol ska Od no wa Wsi 2020+” jest
ak ty wi za cja miesz kań ców po przez an -
ga żo wa nie ich w pla no wa nie i re ali za -
cję przed się wzięć do ty czą cych ich
miej sco wo ści. W lip cu 2020 ro ku Sej -
mik Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go
przy jął no wy pro gram. Od po przed -
niej edy cji róż ni się moż li wo ścią two -
rze nia ple ne ro wych miejsc spo tkań
w opar ciu o jed no li ty, cha rak te ry -
stycz ny dla pro gra mu pro jekt. Pla nu je
się rów nież uru cho mie nie Wiel ko pol -
skiej Aka de mii Li de rów Wiej skich. 

Sul mie rzyc cy rad ni zde cy do wa li,
że ich miej sco wość rów nież weź mie
udział w pro gra mie. Mo gą w nim bo -
wiem uczest ni czyć mia sta li czą ce
do 5 ty się cy miesz kań ców, a Sul mie -
rzy ce ma ją ich nie speł na 3 tys. – Mia -

sto pla nu je zre ali zo wać pro jek ty do -
ty czą ce za go spo da ro wa nia prze strze -
ni pu blicz nej z za kre su od no wy wsi.
Te przed się wzię cia za mie rza zre ali -
zo wać przy po mo cy środ ków z bu -
dże tu wo je wódz twa wiel ko pol skie go
w ra mach pro gra mu „Wiel ko pol ska
Od no wa Wsi 2020+” – czy ta my
w uza sad nie niu uchwa ły. 

Ko mi sje sta łe Ra dy Miej skiej
w Sul mie rzy cach po zy tyw nie za opi -
nio wa ły pro jekt uchwa ły. Rad ni przy -
ję li ją jed no gło śnie. (LE NA)

SAMORZĄD

Sulmierzyce chcą
przystąpić do projektu
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10 lu te go stra ża cy z Jed nost ki
Ratowniczo-Gaśniczej w Kro to szy nie
po mo gli w utwo rze niu bez piecz ne go
lo do wi ska przy Szko le Pod sta wo wej
nr 7. To nie la da fraj da dla oko licz -
nych dzie ci. 

Tra dy cyj nie w okre sie zi mo wym Ko -
men da Po wia to wa Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej w Kro to szy nie pro wa dzi ak cję in -
for ma cyj ną na te mat bez pie czeń stwa
pod czas ak tyw ne go spę dza nia cza su wol -
ne go na świe żym po wie trzu zi mą. Ma
ona na ce lu ogra ni cze nie ko rzy sta nia

z przy god nych śli zga wek, któ re funk cjo -
nu ją naj czę ściej na za mar z nię tych sta -
wach, je zio rach i rze kach. Stra ża cy jed no -
cze śnie za chę ca ją dzie ci do za ba wy
na sztucz nych lo do wi skach.

A ta kie wła śnie po wsta ło przy SP nr 7
w Kro to szy nie. W tym ro ku wa run ki at -
mos fe rycz ne sprzy ja ją ty po wo zi mo wej
re kre acji, dla te go na proś bę dy rek cji tej
pla ców ki stra ża cy z JRG po mo gli w utwo -
rze niu bez piecz ne go lo do wi ska na przy -
go to wa nym te re nie.

Stra ża cy jed nak nie zmien nie ape lu ją
o uni ka nie za gro żeń. Każ da uda na za ba -

wa mu si od by wać się w wa run kach za -
pew nia ją cych bez pie czeń stwo jej uczest -
ni kom. Je śli masz ocho tę po jeź dzić na łyż -
wach, naj bez piecz niej spę dzisz czas
na sztucz nym lo do wi sku. (AN KA) 

ZIMA

Bezpieczne lodowisko przy szkole

Trzy oso by tra fi ły do szpi ta la, w tym
dwie w sta nie cięż kim – to bi lans
wy pad ku, do ja kie go do szło 12 lu te -
go na dro dze kra jo wej nr 15. W oko -
li cach miej sco wo ści Wo le ni ce zde -
rzy ło się sześć po jaz dów. 

Do zda rze nia do szło oko ło go dzi -
ny 12.00. Na ak cję na tych miast za dys -
po no wa no dwa za stę py z Jed nost ki
Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy nie,
po jed nym z OSP Kro to szyn, OSP
Czar ny Sad i OSP Be ni ce, jak rów nież
Ze spo ły Ra tow nic twa Me dycz ne go
i po li cję. Na miej sce uda ła się rów nież
gru pa ope ra cyj na pod do wódz twem
ko men dan ta po wia to we go Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie.

Jak się oka za ło, na DK nr 15,
w oko li cach miej sco wo ści Wo le ni ce,
zde rzy ło się aż sześć po jaz dów – czte -
ry sa mo cho dy oso bo we, je den do -
staw czy i je den cię ża ro wy. Po jaz da mi
po dró żo wa ło łącz nie dzie więć osób. 

W chwi li przy by cia stra ża ków ra -
tow ni cy me dycz ni udzie la li po mo cy

oso bom po szko do wa nym, znaj du ją -
cym się w roz bi tych au tach. – Stra ża -
cy wy ko na li do stęp do uczest ni ków
wy pad ku i wspól nie z ra tow ni ka mi
me dycz ny mi przy stą pi li do ich ewa -
ku acji do ka re tek po go to wia. Trzy
oso by spo śród czte rech po szko do wa -
nych wy ma ga ły prze wie zie nia
do Szpi tal ne go Od dzia łu Ra tun ko -
we go – in for mu je st. kpt. To masz Pa -
try as z Ko men dy Po wia to wej PSP
w Kro to szy nie. Dwie z nich do zna ły
po waż nych ob ra żeń cia ła.

Na stęp nie stra ża cy odłą czy li
aku mu la to ry w roz bi tych po jaz dach
i za bez pie czy li wy cie ki pły nów tech -
nicz nych. W trak cie dzia łań służb ra -
tow ni czych dro ga by ła cał ko wi cie za -
blo ko wa na. Po li cjan ci zor ga ni zo wa li
ob jaz dy. 

Ze wstęp nych usta leń po li cji wy -
ni ka, iż je den z kie row ców nie za uwa -
żył sto ją cych w kor ku po jaz dów,
w efek cie cze go wje chał w nie, do pro -
wa dza jąc do ka ram bo lu.

(AN KA)

NA DRODZE

Wypadek z udziałem
sześciu pojazdów
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Ko lej na smut na wia do mość do tar ła
do nas w mi nio ny week end. 12 lu te -
go zmarł An drzej Rol le, wie lo let ni
szef kro to szyń skie go sa ne pi du.

An drzej Rol le był le ka rzem epi de mio -
lo giem. Przez wie le lat, aż do ubie głe go ro -
ku, peł nił funk cję dy rek to ra Po wia to wej
Sta cji Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz nej w Kro -
to szy nie. Dał się po znać ja ko czło wiek nie -
zwy kle kom pe tent ny w dzie dzi nie hi gie ny
i epi de mio lo gii oraz bar dzo za an ga żo wa ny
w swo ją pra cę za wo do wą. W funk cjo no wa -
nie kie ro wa ne go prze zeń sa ne pi du wpro -
wa dził mnó stwo uży tecz nych roz wią zań.

A. Rol le zmarł 12 lu te go w szpi ta lu
przy ul. Szwaj car skiej w Po zna niu. (AN KA)

WSPOMNIENIE

Andrzej Rolle nie żyje

Pod czas nie daw nej se sji sul mie rzyc -
kiej Ra dy Miej skiej rad na Ka ro li na Za -
bo rek -Ku law ska zło ży ła wnio sek
w spra wie ob ni że nia diet rad nych ze
wzglę du na sy tu ację zwią za ną z pan -
de mią. Rad na za pro po no wa ła cię cia,
któ re – jak twier dzi – skut ko wa ły by
znacz nym wspar ciem bu dże tu mia sta. 

Uza sad nia jąc swój wnio sek, Ka -
ro li na Za bo rek -Ku law ska (na zdję ciu)
zwró ci ła uwa gę na pro ble my go spo -
dar cze w ca łym kra ju oraz na po gar -

sza ją cą się sy tu ację fi nan so wą oby wa -
te li, co z ko lei prze kła da się na kon dy -
cję fi nan so wą lo kal nych wspól not sa -
mo rzą do wych. – Bio rąc pod uwa gę,
w jak trud nej sy tu acji zna leź li się nie -
któ rzy miesz kań cy na sze go mia sta,
jak wie le do cho dów po tra ci ły ma łe
biz ne sy, je stem ab so lut nie prze ko na -
na, że rad ni po win ni dać przy kład
god nej i em pa tycz nej po sta wy. Oso -
bi ste ko rzy ści z czer pa nia ob fi cie
z miej skiej ka sy za w su mie (szcze gól -
nie w do bie pan de mii) sym bo licz ną

pra cę mo gą w miesz kań cach wzbu -
dzać nie smak. Od po cząt ku ka den cji
po wta rza no, że funk cja rad ne go to
służ ba miesz kań com. Bar dzo wzię -
łam so bie do ser ca te sło wa i te raz
tym prze sła niem mo ty wu ję wnio sek
do prze wod ni czą ce go ra dy o pod da -
nie pod gło so wa nie zmia ny uchwa ły
do ty czą cej wy so ko ści diet – ar gu -
men to wa ła rad na. 

Ak tu al nie obo wią zu ją ce staw ki
diet rad na chcia ła by zmie nić na stę -
pu ją co: prze wod ni czą cy ra -

dy – 500 zł za miast 1300 zł, wi ce -
prze wod ni czą cy – 350 zł za -
miast 1200 zł, prze wod ni czą cy ko mi -
sji sta łej – 200 zł za miast 800 zł, rad -
ny bę dą cy człon kiem dwóch ko mi -
sji – 150 zł za miast 700 zł, rad ny za -
sia da ją cy w jed nej ko mi sji – 100 zł

za miast 600 zł. Ta ka zmia na przy nio -
sła by dla miej skie go bu dże tu oko -
ło 104 tys. zł oszczęd no ści rocz nie.
Wnio sek K. Za bo rek -Ku law skiej zo -
sta nie przed sta wio ny na po sie dze -
niach ko mi sji sta łych. 

(LE NA)

SULMIERZYCE 

Radna wnioskuje o obniżenie diet
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CHARYTATYWNIE

Śpieszmy Patrycji z pomocą
35-let nia kro to szy nian ka wal czy
z cho ro bą no wo two ro wą. Ko bie ta
po trze bu je wspar cia, aby móc za ku -
pić lek, któ ry mo że jej po móc.

Pa try cja Szczur z Kro to szy na jest
mat ką dwój ki dzie ci: 6-let nie go sy na
i rocz nej có recz ki. Usły sza ła okrut ną
dia gno zę – trój u jem ny no wo twór
pier si, na zy wa ny rów nież po trój nie
ne ga tyw nym. Uwa ża ny jest za naj bar -
dziej agre syw ny spo śród no wo two -
rów pier si. 

Kro to szy nian ka nie za mie rza się
jed nak pod da wać. Ma w so bie ogrom -
ną wo lę wal ki. – Mam jesz cze ty le
do zro bie nia tu, na zie mi. Mam rocz -
ną có recz kę i 6-let nie go syn ka, któ -
rym mu szę po ka zać świat, wy tłu ma -
czyć, co jest w ży ciu waż ne, dać po -
czu cie bez pie czeń stwa, co dzien nie
od no wa two rzyć dom, do któ re go za -
wsze bę dą chcie li wra cać, bo ja bę dę
w nim na nich cze kać – czy ta my we
wpi sie ko bie ty na stro nie fun da cji,
któ ra zaj mu je się pro wa dze niem
zbiór ki. 

Do tych cza so we le cze nie nie przy -
nio sło ocze ki wa nych efek tów. Nie ste -
ty, Pa try cja ma już prze rzu ty do wę -
złów chłon nych. Cią gle jed nak jest
na dzie ja na ra tu nek. Kro to szy nian ka
wy ko na ła sto sow ne ba da nia, z któ -
rych wy ni ka, iż mo że pod jąć te ra pię
le kiem, któ ry da je na dzie ję na po ko -
na nie no wo two ru. Po ja wił się jed nak
ko lej ny pro blem – ogrom ny koszt
pół rocz ne go le cze nia, któ re jest dla
Pa try cji je dy ną szan są. Sa ma nie by ła -
by w sta nie za pła cić za lek. Dla te go

Fun da cja sie po ma ga. pl utwo rzy ła
zbiór kę dla kro to szy nian ki. Uda ło się
już uzbie rać bli sko 92 ty sią ce zło tych.
Cią gle jed nak bra ku je jesz cze oko -
ło 55 tys. zł (stan na 12 lu te go). 

Aby wes przeć 35-lat kę, wy star -
czy wejść na stro nę fun da cji – sie po -
ma ga. pl – wpi sać w wy szu ki war ce
Pa try cja Szczur i do ko nać wpła ty
na jej kon to. Na stro nie moż na też za -
po znać się ze szcze gó ła mi prze ka za -
nia 1% po dat ku na rzecz kro to szy -
nian ki.

Waż ną in for ma cją jest to, iż pie -
nią dze, któ re nie gdyś uda ło się ze brać
na rzecz Mar cel ka Sa mo la po przez
Sto wa rzy sze nie na Rzecz Dzie ci
i Osób Nie peł no spraw nych w Kro to -
szy nie, rów nież za si lą kon to Pa try cji.
Z ini cja ty wy ro dzi ców chłop ca kwo ta
oko ło 32 tys. zł wspo mo że wła śnie le -
cze nie 35-let niej kro to szy nian ki. 

(LE NA)

Pod czas gru dnio wej se sji Ra dy Miej -
skiej w Kro to szy nie rad ny Pa weł Si -
ko ra przed sta wił po mysł na zre ali zo -
wa nie pew nej ini cja ty wy. Ja kiś czas
te mu pro jekt ów uda ło się sfi na li zo -
wać. Ró żo wa skrzy necz ka zo sta ła
za wie szo na na ścia nie ra tu sza. 

Ró żo we skrzy necz ki moż na zo -
ba czyć w wie lu mia stach Pol ski. Ich
ce lem jest po wszech ny do stęp do bez -
płat nych środ ków hi gie ny oso bi stej
w prze strze ni pu blicz nej. Pod czas
gru dnio wej se sji kro to szyń skiej Ra dy
Miej skiej o tej ini cja ty wie mó wił rad -
ny Pa weł Si ko ra. – Chcę przed sta wić
wnio sek, ja ki wpły nął do mnie
od miesz kan ki Kro to szy na, któ ra
chcia ła by za ło żyć na te re nie gmi ny,
a kon kret nie w Kro to szy nie, ró żo wą
skrzy necz kę. Oso by, któ re włą czy ły
się w to przed się wzię cie, za bie ga ją

o po wszech ny do stęp do środ ków hi -
gie ny oso bi stej w prze strze ni pu blicz -
nej. Chcą te go do ko nać przez wy wie -
sze nie me ta lo wych ró żo wych skrzy -
ne czek, wy peł nio nych ar ty ku ła mi hi -
gie nicz ny mi, we wspól nej prze strze -
ni pu blicz nej na sze go mia sta. Koszt
utrzy ma nia te go pro jek tu nie obar cza
jed nak w ża den spo sób urzę du – wy -
ja śniał rad ny Si ko ra. 

Ini cja tor ka pro jek tu za pro po no -
wa ła, aby skrzy necz ka za wi sła na ścia -
nie ra tu sza, tuż przy wej ściu do to a -
let. Bur mistrz za apro bo wał pro po zy -
cję przed sta wio ną przez rad ne go
na wnio sek kro to szy nian ki. – Je śli
cho dzi o wnio sek pa na Si ko ry, my ślę
że zo sta nie on zre ali zo wa ny. Z ba dań
róż nych nie za leż nych fun da cji wy ni -
ka, że jest pro blem w tej ma te -
rii – oznaj mił wło darz Kro to szy na,
od po wia da jąc rad ne mu Si ko rze.

I fak tycz nie – pro jekt zo stał zre ali -
zo wa ny. Nie daw no ró żo wa skrzy necz -
ka zo sta ła po wie szo na do kład nie
w tym miej scu, któ re wska za ła po my -
sło daw czy ni ini cja ty wy. Chęt ni mo gą
za ku pić ar ty ku ły hi gie ny oso bi stej
i wło żyć do skrzy necz ki, aby mo gły
z nich ko rzy stać oso by po trze bu ją ce.
O jej za opa trze nie dbać bę dzie rów nież
opie kun we spół z fun da cją. (LE NA)

KROTOSZYN

Różowa skrzyneczka zawisła na ścianie ratusza F
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Szko ła Pod sta wo wa nr 8 z Od dzia ła -
mi Dwu ję zycz ny mi im. Ma rii Skło -
dow skiej -Cu rie w Kro to szy nie od 22
lu te go bę dzie pro wa dzi ła za pi sy
uczniów. Co kan dy da tom mo że za -
ofe ro wać ta pla ców ka?

Mot tem szko ły są sło wa jej pa tron ki:
„Uczy my ko chać i sza no wać ro dzin ne tra -
dy cje ma łej oj czy zny, przy go to wu jąc
do śmia łe go od kry wa nia współ cze sne go
świa ta”. In for ma cje o dzia ła niach pla ców ki
(licz ne kon kur sy, za ję cia po za lek cyj ne, uro -
czy sto ści, im pre zy kul tu ral ne, pro jek ty
i wie le in nych) moż na śle dzić na jej stro nie
in ter ne to wej oraz fa ce bo oko wym pro fi lu. 

Bar dzo waż nym aspek tem dla ro dzi -
ców dzie ci z róż ny mi za in te re so wa nia mi
jest to, iż Ósem ka, oprócz pro fi li ogól nych,
od IV kla sy two rzy odzia ły spor to we (pił ka
noż na i pił ka siat ko wa), a do VII kla sy szko -
ła re kru tu je rów nież uczniów do od dzia łu

dwu ję zycz ne go. SP nr 8 po sia da sa le wy po -
sa żo ne w ta bli ce in te rak tyw ne oraz w nie -
zbęd ny sprzęt mul ti me dial ny. Od wrze -
śnia 2020 ro ku re ali zu je pro jekt unij ny
„Szko ła ćwi czeń w Kro to szy nie”, któ re go
ce lem jest do po sa że nie czte rech pra cow ni
przed mio to wych, wdra ża nie no wych
tren dów w edu ka cji oraz do sko na le nie
przy szłej ka dry na uczy ciel skiej. 

Ósem ka to ide al ne miej sce dla
uczniów chcą cych roz wi jać umie jęt no ści
ję zy ko we. Kom pe ten cje dzie ci po sze rza ne
są nie tyl ko na lek cjach i kół kach za in te re -
so wań z ję zy ka an giel skie go i nie miec kie -
go, ale rów nież po przez wy mia nę uczniów
z Col le ge Fon te nay -le -Com te we Fran cji
oraz ze Szko łą Pod sta wo wą w Kriens
w Szwaj ca rii.

Ucznio wie kro to szyń skiej szko ły zaj -
mu ją wy so kie miej sca w kon kur sach, za -
wo dach i olim pia dach, nie tyl ko na szcze -
blu gmin nym i po wia to wym, ale rów nież

wo je wódz kim i ogól no pol skim. Dzie ci
i mło dzież mo gą roz wi jać swo je umie jęt -
no ści i pa sje na kół kach za in te re so wań.
W SP nr 8 moż na uczest ni czyć w Klu bie
Eu ro pej skim, kół ku te atral nym i dzien ni -
kar skim, in for ma tycz nym, ma te ma tycz -
nym, a tak że w za ję ciach ar ty stycz nych
i chó rze szkol nym. Na te re nie pla ców ki
dzia ła ją UKS Po lon (pił ka siat ko wa i pił ka
noż na) oraz UKS Ra kie ta (te nis ziem ny).
Szko ła współ pra cu je też z Aka de mią Ta -
len tów Kro to szyn. Pla ców ka dba nie tyl ko
o roz wój za in te re so wań uczniów, ale pro -
wa dzi też za ję cia wy rów naw cze z róż nych
przed mio tów. 

Ósem ka po ma ga uczniom, któ rzy nie
po tra fią ra dzić so bie ze stre sem czy nie po -
wo dze nia mi, Wspar ciem słu żą psy cho log,
pe da gog oraz lo go pe da, któ rzy są za trud -
nie ni w pla ców ce. O zdro wie i do raź ną po -
moc me dycz ną dba z ko lei pie lę gniar ka.
Na te re nie szko ły znaj du je się też świe tli ca
szkol na (czyn na od 6.30 do 16.30) oraz
sto łów ka, w któ rej ucznio wie mo gą po si lić
się smacz ny mi obia da mi. OPRAC. (LE NA)

SP NR 8 KROTOSZYN

Szkoła z ponad 50-letnią tradycją

Uczest ni cy Huf ca Pra cy 15-2 w Kro -
to szy nie, za re je stro wa ni w So li dar -
no ścio wym Kor pu sie Wspar cia Se -
nio rów, wzię li udział w pięk nej ak cji.
W ra mach tej ini cja ty wy mło dzież
po ma ga ła star szym lu dziom w od -
śnie ża niu.

Po usta le niu pla nu dzia ła nia „Zi mo -
wej ak cji u se nio ra” zor ga ni zo wa no od po -
wied ni sprzęt i wraz z wy cho waw ca mi
uda no się do miej sca za miesz ka nia se nio -
rów. Z ogrom nym za an ga żo wa niem Piotr
Gro bel ny bar dzo spraw nie po ra dził so bie
z za le ga ją cym wo kół po se sji śnie giem. Po -

moc ta by ła bar dzo po trzeb na, gdyż dla
star szych i scho ro wa nych osób od śnie ża -
nie sta no wi czę sto czyn ność nie do wy ko -
na nia, a prze cież trze ba za dbać, by chod -
ni ki, scho dy i miej sca, po któ rych się po -
ru sza my, nie sta no wi ły za gro że nia dla
zdro wia i ży cia.

Przy oka zji przed sta wi cie le Huf ca
Pra cy 15-2 do star czy li se nio rom za ku py
oraz wy ko na li in ne ro bo ty po rząd ko we.
Po wy ko na nej pra cy nie zwy kle mi łym ak -
cen tem by ła wspól na roz mo wa przy her -
bat ce i pącz kach, co tak że wnio sło wie le
ra do ści w ży cie se nio rów.

(AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Młodzież pomaga seniorom

Przed kil ko ma dnia mi bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek pod pi sał umo -
wę na re wi ta li za cję bu dyn ku ki na
Przed wio śnie. War tość in we sty cji
opie wa na bli sko dwa mi lio ny zło -
tych. Za da nie ma być zre ali zo wa ne
do koń ca ma ja te go ro ku.

In we sty cja ta sta no wi ostat ni etap szer -
sze go pro jek tu – „Przy sto so wa nie alei Po -
wstań ców Wlkp. w Kro to szy nie, bu dyn ku
ki na Przed wio śnie oraz kro to szyń skie go
Bło nia do re ali za cji ce lów Lo kal ne go Pro gra -
mu Re wi ta li za cji”. Jest on współ fi nan so wa -
ny ze środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach
Wiel ko pol skie go Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go na la ta 2014-2020 (po życz ka
nie sta no wią ca po mo cy pu blicz nej).

Umo wę na re wi ta li za cję bu dyn ku ki -
na za war to na kwo tę 1 969 992,85 zł.
W ra mach te go za da nia prze wi dzia no
prze bu do wę po miesz czeń po by łym klu -

bie „Fa bu ła” na par te rze obiek tu wraz z za -
go spo da ro wa niem te re nu. W re zul ta cie
po wsta nie wie lo funk cyj na, ka me ral na sa la
ki no wo -wi do wi sko wa -klu bo wa, po sia da ją -
ca aku sty kę i izo la cję dźwię ko wą oraz kli -
ma ty za cję. Do dat ko wo bu dy nek zo sta nie
wy po sa żo ny m. in. w mo duł płyn ne go
ściem nia nia oświe tle nia, pro jek tor full
HD, am pli tu ner wraz z sys te mem gło śni -
ków, krze sła, sto li ki, prze no śną sce nę oraz
ser wer, na któ ry tra fia ją fil my. 

Na te re nie obok ki na sta ra na -
wierzch nia as fal to wa zo sta nie za stą pio na
kost ką gra ni to wą. Po ja wią się też no we ro -
śli ny i ele men ty ma łej ar chi tek tu ry. Z ko -
lei ele wa cja zo sta nie od no wio na i do cie -
plo na. W po miesz cze niach wy mie nio ne
i roz bu do wa ne bę dą in sta la cja wo do cią -
go wa, ka na li za cja sa ni tar na, wen ty la cja
me cha nicz na i kli ma ty za cja oraz in sta la -
cja elek trycz na.

(AN KA)

KROTOSZYN

Czas na rewitalizację budynku kina!

9 lu te go w Przed szko lu nr 6 z Od dzia -
ła mi In te gra cyj ny mi „Ku buś” w Kro to -
szy nie zor ga ni zo wa no Dzień Bez piecz -

ne go In ter ne tu. Dzie ci po zna ły pod sta -
wo we za sa dy bez piecz ne go ko rzy sta -
nia z za so bów wir tu al nej sie ci.

Przed się wzię cie mia ło na ce lu ini cjo -
wa nie i pro pa go wa nie dzia łań na rzecz bez -
piecz ne go do stę pu dzie ci do za so bów in -
ter ne to wych, za zna jo mie nie ro dzi ców, na -
uczy cie li i wy cho waw ców z pro ble ma ty ką
bez pie czeń stwa on li ne oraz pro mo cję po -
zy tyw ne go wy ko rzy sty wa nia In ter ne tu.

Przed szko la ki, sto su jąc wie le me tod
ak tyw nych, twór czo uczest ni czy ły w pro -
po no wa nych za ję ciach. Dzie ci wska zy wa -
ły po zy tyw ne, jak i ne ga tyw ne stro ny In -
ter ne tu. Po zna ły oczy wi ście tak że pod sta -
wo we za sa dy bez piecz ne go ko rzy sta nia
z za so bów sie ci. Po nad to wy ka za ły się nie
la da kre atyw no ścią, pro jek tu jąc i wy ko -
nu jąc wła sne bez piecz ne „lap to py”. 

(AN KA)

PRZEDSZKOLE NR 6 KUBUŚ

Dzień bezpieczeństwa w sieci
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Ru szy ła dys try bu cja środ ków ochro -
ny in dy wi du al nej dla jed no stek
ochro ny prze ciw po ża ro wej, któ re
wspie ra ją „Na ro do wy pro gram
szcze pień”.

Środ ki, któ re tra fi ły do Ko men dy Po -
wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Kro to szy nie, 12 lu te go zo sta ły prze ka -
za ne jed nost kom ochro ny prze ciw po ża -
ro wej, wspie ra ją cym „Na ro do wy pro -
gram szcze pień”. Ochot ni cze Stra że Po -
żar ne, któ re zgło si ły chęć re ali za cji za dań
zwią za nych z do wo zem se nio rów

do punk tów szcze pień oraz pro wa dze nia
ak cji in for ma cyj nej, otrzy mu ją za pas pły -
nów de zyn fek cyj nych i środ ki ochro ny
in dy wi du al nej. 

Już nie ba wem stra ża cy z jed no stek
OSP z te re nu po wia tu kro to szyń skie go
do star czą do miesz kań ców ulot ki na te -
mat szcze pień prze ciw CO VID -19.
Na ulot kach znaj du ją się nie zbęd ne in for -
ma cje o spo so bie re je stro wa nia się
na szcze pie nia wraz z nu me ra mi te le fo -
nów gmin nych ko or dy na to rów.

OPRAC. (AN KA) 
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STRAŻ POŻARNA

Środki ochrony indywidualnej
dla jednostek OSP

6 lu te go stra ża cy z Ochot ni czej Stra -
ży Po żar nej w Sul mie rzy cach otrzy -
ma li no wy po jazd. Jed nak w trak cie
se sji Ra dy Miej skiej, któ ra od by ła
się w mi nio ny czwar tek, stał się on
przed mio tem spo ru.

Na se sji głos za brał Woj ciech
Ostoj ski, na czel nik OSP Sul mie rzy ce,
dzię ku jąc wszyst kim, któ rzy przy czy -
ni li się do te go, że no wy wóz wzmoc -
nił miej sco wą jed nost kę. Po tem roz -
po czę ła się dys ku sja. Naj pierw pa dło
py ta nie o to, kie dy ów po jazd bę dzie
mógł wy ru szyć na ak cję. – Zo sta ły już
tyl ko tak na praw dę drob ne szli fy
do do pra co wa nia. Mu si my do stro ić
ra dia. Ja rów nież chciał bym, aby po -
jazd był go to wy jak naj szyb ciej, jed -
nak wia do mo, iż to nie jest za baw ka.
My ślę, że po trze bu je my oko ło dwóch
ty go dni. Mu si my też jesz cze pew ne
rze czy do po sa żyć. Chcie li by śmy tak -
że nie co po ćwi czyć, ale po go da nam
te go nie uła twia. Mam na dzie ję, że
wóz bę dzie w peł ni go to wy jak naj -
szyb ciej – od po wie dział na czel nik
sul mie rzyc kiej OSP. 

Bu rzę wy wo ła ła wy po wiedź rad -
ne go Mar ci na Pta ka. – Na jed nej z se -
sji pa ni Ka ro li na Za bo rek -Ku law ska
stwier dzi ła, że sa mo chód bę dzie
w peł ni wy po sa żo ny, a z te go, co się
do wia du je my, wy po sa żo ny jest tyl ko
w 60 pro cen tach. Bar dzo bym pro sił,
aby pan na czel nik okre ślił, cze go jesz -
cze bra ku je – oznaj mił rad ny. 

W. Ostoj ski od rzekł, iż do peł ne -
go wy po sa że nia no we go po jaz du bra -
ku je jesz cze ze sta wu ko mi niar skie go,

ze sta wu hy drau licz ne go oraz środ ka
pia no twór cze go, a po nad to trze ba
prze stro ić ra dia. Na czel nik OSP za -
pew nił, że mo że przy go to wać wstęp -
ny kosz to rys bra ku ją cych ele men tów.
Rad ny Ptak po pro sił o wy kaz po -
trzeb ne go sprzę tu wraz z kosz ta mi.
Jak pod kre ślił, no wy wóz po wi nien
zo stać jak naj szyb ciej w peł ni wy po sa -
żo ny, aby mógł uczest ni czyć w ak -
cjach. – Ro zu miem, że in for ma cja,
któ rą swe go cza su prze ka za ła nam
pa ni Ka ro li na Za bo rek -Ku law ska, nie
by ła do koń ca praw dzi wa. Oso bi ście
nie znam się na tym sprzę cie, stąd
mo je py ta nia – mó wił da lej M. Ptak.

– Je śli zo sta ję wy wo ła na do ta bli -
cy, to chcia ła bym się do wie dzieć kon -
kret nie, w ja ką rzecz nie zo stał wy po -
sa żo ny ten sa mo chód – od po wie -
dzia ła K. Za bo rek -Ku law ska. – Wy -
da je mi się, że cho dzi ło o no ży ce hy -
drau licz ne, któ re są już u nas na sta -
nie. Czy wóz z ta kim wy po sa że niem
mo że je chać na ak cję, pa nie na czel ni -
ku, czy nie? Wy da je mi się, że rad ni,

któ rzy by li wczo raj obec ni, mo gli
z ca łą pew no ścią stwier dzić, że
przy tym po jeź dzie ma my wła ści wie
wszyst kie ele men ty. Wia do mo, je że li
wę żom wy cho dzą ate sty, to po trze -
bu je my no wych. Je śli zaś cho dzi
o śro dek pia no twór czy, to chy ba nie
jest wiel kim od kry ciem fakt, że mu si -
my go mieć. 

Na czel nik ob ja śnił, że wóz w ta -
kim sta nie mo że wy je chać na ak cję,
z wy jąt kiem dzia łań ga śni czych. Mu -
szą zo stać jed nak do stro jo ne ra dia. Jak
stwier dzo no, koszt za ku pu wę ży to
sto sun ko wo nie wiel ka kwo ta, bio rąc
pod uwa gę war tość no we go po jaz du. 

Spór mię dzy rad ny mi, któ rzy pró -
bo wa li udo wad niać swo je ra cje w kwe -
stii te go, czy no wy wóz mo że – czy
nie – brać udział w ak cjach, trwał by
jesz cze dłu go, lecz dys ku sję prze rwał
prze wod ni czą cy ra dy, oświad cza jąc, że
to nie czas na li cy ta cje, a tak że pro sząc
rad nych, by nie wcho dzi li w kom pe -
ten cje na czel ni ków czy ko men dan tów
stra ży po żar nej. (LE NA)

SULMIERZYCE

Nowy pojazd strażacki przedmiotem sporu
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Za na mi ko lej na edy cja kon kur su
pla stycz no -fo to gra ficz ne go „Chro ni -
my zwie rzy nę drob ną”, skie ro wa ne -
go do dzie ci z przed szko li i uczniów
szkół pod sta wo wych oraz po nad -
pod sta wo wych z te re nu po wia tu kro -
to szyń skie go i gmi ny Odo la nów. Uro -
czy ste wrę cze nie na gród mia ło miej -
sce 5 lu te go przed bu dyn kiem Sta ro -
stwa Po wia to we go w Kro to szy nie.

Kil ka dni wcze śniej ko mi sja kon kur -
so wa do ko na ła oce ny prac. A nie by ło to
ła twe za da nie. Na de sła no pra wie 250
prac, spo śród któ rych wy ło nio -
no 25 – zda niem ju ry – naj cie kaw szych.
Ce lem kon kur su by ła po pu la ry za cja dzia -
łań na rzecz ochro ny śro do wi ska na tu ral -
ne go i ra to wa nia za gro żo nej fau ny.

Au to rzy wy róż nio nych prac zo sta li na -
gro dze ni 5 lu te go przed bu dyn kiem Sta ro -
stwa Po wia to we go w Kro to szy nie. Na gro dy
lau re atom wrę cza li Pa weł Li siak – łow czy
kra jo wy, wi ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski,
Fran ci szek Mar sza łek – bur mistrz Kro to -
szy na, Da riusz Dę bic ki – bur mistrz Sul -

mie rzyc, To masz Le siń ski – bur mistrz Ko -
by li na, Ma riusz Dy mar ski – wójt Roz dra że -
wa, Eu ge niusz Ja ku biak z Urzę du Mia sta
i Gmi ny w Odo la no wie, Prze my sław Ję dr -
ko wiak – dy rek tor Za kła du Ob słu gi Pla có -
wek Oświa to wych w Kro to szy nie, Prze my -
sław Wój cik – na czel nik Wy dzia łu Edu ka -
cji, Kul tu ry i Spor tu, Da nu ta Ku ła ga – na -
czel nik Wy dzia łu Ochro ny Śro do wi ska,
Rol nic twa i Le śnic twa.

Te go sa me go dnia przed sta wi cie le
czte rech kół ło wiec kich – „Drop”, „Po no -
wa”, „Stru ga” i „Je leń” – ode bra li vo uche -
ry na za kup zwie rzy ny drob nej – 80
sztuk mło dych ba żan tów. Ufun do wa ły je
sa mo rzą dy gmin i po wia tu. Pta ki zo sta ną
wy pusz czo ne na na szym te re nie wio sną
te go ro ku.

(AN KA)

KONKURS

Chronimy zwierzynę drobną

W Szko le Pod sta wo wej nr 8 mia ło
miej sce pod su mo wa nie XII edy cji
Gmin ne go Kon kur su „Dla cze go war -
to od wie dzić Kro to szyn?”. Lau re aci
otrzy ma li na gro dy.

Za da niem uczest ni ków by ło wy ko -
na nie gry plan szo wej, pro mu ją cej wa lo ry
na sze go mia sta. Ko mi sji kon kur so wej
prze wod ni czy ła Mał go rza ta Miel ca -
rek – na czel nik Wy dzia łu Oświa ty
i Spraw Spo łecz nych w Urzę dzie Miej -
skim w Kro to szy nie. Ju ry po sta no wi ło

przy znać rów no rzęd ne wy róż nie nia.
Otrzy ma li je Alek san der Wit kow ski (SP
nr 5), Zu zan na Mar ci niak, Ame lia Kacz -
ma rek, Ju li ta Ba na szak, Ju lia Jac kow ska,
Agniesz ka Pio trow ska i Mar ty na Wi tek
(SP Rosz ki), Zu zan na Niś kie wicz, An na
Bi niek i Ka rol Gac ka (Spo łecz na Szko ła
Pod sta wo wa), Ga brie la Gro bel na, Pa tryk
Gro bel ny, Zu zan na Ła go da, Zu zan na
Wy du ba, Oli wia Ra taj czyk, In es Ku biak,
Dag ma ra Klo now ska i Klau dia Ka sprzak
(SP Be ni ce), Ma ja Szta jer, Pau li na Igna siak
i Mał go rza ta Ćwik (SP nr 4), Mi łosz Ma -

cie jew ski (SP nr 8) oraz Fi lip Mar sza łek
(SP nr 7).

Na gro dy i dy plo my gra tu la cyj ne lau -
re atom wrę cza ły M. Miel ca rek i Ka ta rzy -
na Ma cie jew ska – dy rek tor SP nr 8. Prze -

pro wa dze nie kon kur su oraz za kup na gród
moż li wy był dzię ki Urzę do wi Miej skie mu
w Kro to szy nie. Or ga ni za tor ka mi by ły
Mał go rza ta Ma cie jew ska i Agniesz ka Ry -
ba – na uczy ciel ki z Ósem ki. (AN KA)
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Dlaczego warto odwiedzić Krotoszyn?
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Tre ner Da wid Ta lar czyk roz po czął
ja kiś czas te mu tre nin gi z no wym ze spo -
łem pił kar skim w Astrze Kro to szyn. Za -
in te re so wa ni mo gą jesz cze do łą czać
do gru py.

No wa eki pa roz pocz nie zma ga nia
li go we od czerw ca, ale tre nin gi pro -
wa dzo ne są już od po cząt ku grud nia.

Ze spół skła da się z pił ka rzy z rocz ni -
ków 2003 i 2004. Ce lem tre ne ra,
któ ry wcze śniej szko lił też dzie ci
w Aka de mii Pił kar skiej Re is sa, jest
przy go to wa nie mło dych za wod ni ków
do ewen tu al ne go przej ścia do dru ży -
ny se nior skiej kro to szyń skiej Astry. 

– Mo im za da niem jest wpro wa -
dze nie te go ze spo łu do pił ki se nior -

skiej. Chcę, aby ci mło dzi pił ka rze
roz wi nę li swo je umie jęt no ści na ty le,
na ile mo gą, że by póź niej mo gli
na od po wied nim po zio mie
grać – czy to ama tor sko, czy pro fe sjo -
nal nie. Ro bię to z pa sji, tro chę dla sie -
bie, ale przede wszyst kim dla nich.
To bar dzo istot ne, by chłop cy ca ły
czas się roz wi ja li. Są bo wiem w ta kim
wie ku, że nie tyl ko kształ tu ją te
umie jęt no ści, któ re już po sia da ją, ale
po trze bu ją też tro chę pra cy – rzekł -
bym – psy cho lo gicz nej. Trze ba
do nich po dejść wy cho waw czo.
Chciał bym, aby od na leź li w so bie pa -
sję do pił ki i po świę ci li się jej, za miast
ro bić róż ne dziw ne rze czy, ja kie czę -
sto przy cho dzą mło dym lu dziom
do gło wy – stwier dza D. Ta lar czyk. 

Każ dy, kto chciał by do łą czyć
do no wej dru ży ny, mo że zgło sić się
do Da wi da Ta lar czy ka bądź przyjść
na tre ning. Za ję cia od by wa ją się we
wtor ki i czwart ki o godz. 20.00 w ha -
li wi do wi sko wo -spor to wej przy ul.
Olim pij skiej. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA 

Dziewczęta z Akademii
Talentów na podium

W nie dzie lę, 7 lu te go, w Sta rych
Obo rzy skach od by ły się Ha lo we Mi -
strzo stwa Wiel ko pol ski U'11. Świet -
nie spi sa ła się dru ży na dziew cząt
z kro to szyń skiej Aka de mii Ta len tów,
zaj mu jąc trze cie miej sce.

W tur nie ju ry wa li zo wa ło 12 ze spo -
łów, któ re po dzie lo no na czte ry gru py.
W tej fa zie kro to szy nian ki zmie rzy ły się
z Or łem Lip no i Ju na -Trans Sta re Obo rzy -
ska. Pił kar ki Aka de mii Ta len tów po ra dzi ły
so bie naj le piej, wy gry wa jąc swo ją gru pę.

W dru giej czę ści tur nie ju dziew czę ta
z Kro to szy na za la zły się w czte ro ze spo ło -
wej gru pie, w któ rej ry wa li zo wa no o miej -

sca I -IV. Bez kon ku ren cyj na oka za ła się po -
znań ska War ta, któ ra od nio sła kom plet
zwy cięstw i wy wal czy ła ty tuł mi strzow -
ski. Ze spół AT uległ War cie 1: 2, a z eki pą
AZS UAM Po znań prze grał 0: 1. Trze cie
miej sce na szym pił kar kom za pew ni ła jed -
nak wy gra na 5: 2 z Girls Mie ści sko. 

We dług tre ne rów naj lep szą za wod -
nicz ką tur nie ju by ła Zo fia Ka lak. Po za nią
w ze spo le kro to szyń skiej Aka de mii Ta len -
tów za gra ły: Iga Bie law na, Po la Bie law na,
Mi le na Ste fań ska, Ju lia Kwie ciń ska
(bram kar ka „wy po ży czo na” z K4 Re sPect
Kro bia), Ol ga Kost ka i Ame lia Grysz ka.
Tre ne rem dru ży ny jest Ka rol Płu gow ski.

(LE NA)

SIATKÓWKA

UKS Piast na turnieju 
w Kołobrzegu

W dniach 5-7 lu te go w Ko ło brze gu
od był się Ogól no pol ski Tur niej Pił ki
Siat ko wej Mło dzi ków. UKS Piast Kro -
to szyn upla so wał się na dzie wią tej
lo ka cie.

W za wo dach ry wa li zo wa ło dwa na ście
ze spo łów z róż nych stron Pol ski. Kro to szyń -
ska dru ży na tra fi ła do gru py B. W pierw -
szym me czu na si siat ka rze ule gli 1: 2 Orio -
no wi Su le chów, a w ko lej nym prze gra li
w dwóch se tach z Tre flem Gdańsk. Po tem
Piast po ko nał 2: 1 NTS Trój ka Na kło i za jął
trze cie miej sce w gru pie. 

W na stęp nej kon fron ta cji kro to szy -
nia nie ogra li 2: 0 UKS Dwój ka Mi licz, co
ozna cza ło, że na za jutrz bę dą wal czyć
o miej sca 7-9. 

Ko lej ny mi ry wa la mi eki py z Kro to -
szy na by ły Aka de mia Ta len tów Ja strzęb -
ski Wę giel i BKS Che mik Byd -
goszcz – Siat ków ka Mło dzie żo wa I. Piast
prze grał oba te spo tka nia i osta tecz nie zo -
stał skla sy fi ko wa ny na dzie wią tej lo ka cie.
War to za zna czyć, iż kro to szyń ski te am
w więk szo ści zło żo ny był z za wod ni ków
o rok lub dwa młod szych niż ich ry wa le. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Nowa drużyna w Astrze

W Czem pi niu ro ze gra no I Grand
Prix Wiel ko pol ski Ju nio rek i Ju nio -
rów w Te ni sie Sto ło wym. W za wo -
dach ry wa li zo wa ło czwo ro re pre -
zen tan tów Spół dziel cy Ko by lin.

Naj le piej po wio dło się Klau dii
Wa cho wiak, któ ra za koń czy ła zma ga -
nia na pią tym miej scu. Na lo ka -
tach 25-26 skla sy fi ko wa na zo sta ła
Emi lia Woź niak.

W gro nie ju nio rów wal czy li Lu -
cjan Mać ko wiak i Ma te usz Fra la.
Pierw szy z nich upla so wał się na po -
zy cjach 29-32, a dru gi na miej -
scach 37-38.

(AN KA)

TENIS STOŁOWY

Kobylinianie na Grand Prix
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