
�
�

�
g

a
z

e
t

a
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�
g

a
z

e
t

a
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�
g

a
z

e
t

a
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�
g

a
z

e
t

a
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�

NR 366 WTOREK 23 LUTEGO 2021       NAJ WIĘ CEJ CZY TEL NI KÓW W PO WIE CIE KRO TO SZYŃ SKIM e -ma il:re dak cja@glo kal na.pl

DZIŚ W NU ME RZE 
� EPIDEMIA

Nauczyciele już się szczepią

Czytaj na str. 2

� KROTOSZYN

Rewitalizacja Błonia

dobiega końca

Czytaj na str. 4

� NA SYGNALE

Zuchwała kradzież 

w kantorze

Czytaj na str. 6

� WYWIAD

Rozmawiamy 
z właścicielami 
firmy MAX-POL

Czytaj na str. 15

� SPORT

Worek medali na Pucharze
Polski w Sumo

Czytaj na str. 16

� SPORT

Sukcesy lekkoatletów 
na MP

Czytaj na str. 16

Czytaj na str. 5
NA CZASIE

Branża gastronomiczna
postawiona pod ścianą
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Jak wia do mo, szcze pie nia pierw szej
gru py na uczy cie li ru szy ły w pią -
tek, 12 lu te go. Oka zu je się, że wie lu
z nich po szcze pie niu mia ło ob ja wy
gry po po dob ne.

12 lu te go Szpi tal Po wia to wy
w Kro to szy nie otrzy mał pierw szą
par tię szcze pio nek fir my Astra Ze ne -
ca, prze zna czo nych dla gro na na uczy -
ciel skie go. Stu na uczy cie li (bo ty le
szcze pio nek do tar ło te go dnia) uda ło
się za szcze pić na za jutrz. Ko lej ne
szcze pion ki dla pe da go gów do tar ły
po kil ku dniach, w związ ku z czym
szcze pie nia kon ty nu owa no. 

Przy po mnij my, iż 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. Na tym eta pie w na szym
po wie cie chęć przy ję cia szcze pion ki
wy ra zi ło 786 osób, czy li 65 pro cent
spo śród gro na upraw nio nych z tej
gru py za wo do wej. Od 15 do 18 lu te -
go re je stro wa ła się już ko lej na gru pa
pe da go gów.

Prze pro wa dzi li śmy też ma ły re ko -
ne sans w gru pie na uczy cie li, któ rzy
już przy ję li szcze pion kę Astra Ze ne ca.
Oka zu je się, że wie lu z nich po szcze -

pie niu mia ło ob ja wy gry po po dob -
ne – dresz cze, pod wyż szo ną tem pe ra -
tu rę, bó le i za wro ty gło wy, bó le mię śni
i sta wów. Nie któ rzy mu sie li na wet
pójść na zwol nie nie le kar skie... 

War to też nad mie nić, co znaj du je
się w ulot ce in for ma cyj nej do szcze -
pion ki Astra Ze ne ca. – Tak jak
w przy pad ku każ dej in nej szcze pion -
ki, cykl 2 da wek szcze pion ki CO -
VID -19 Vac ci ne Astra Ze ne ca mo że
nie za pew nić peł nej ochro ny wszyst -
kim oso bom, któ re ją otrzy ma ły. Nie
wia do mo, jak dłu go ochro na ta bę -
dzie się utrzy my wać – czy ta my
w ulot ce...

W pierw szej gru pie do szcze pie -
nia pe da go gów mo gły się zna leźć 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, ka dra kie row ni cza.

Z ko lei w dru gim eta pie na szcze -
pie nia re je stro wa li 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. 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. 

(AN KA)

EPIDEMIA KROTOSZYN

Remont przejazdu
zaplanowano na wakacje

W Urzę dzie Miej skim w Kro to szy nie
od by ło się spo tka nie, w trak cie któ -
re go omó wio no pla no wa ny re mont
prze jaz du ko le jo wo -dro go we go na li -
nii nr 14 – Łódź Ka li ska -Tu pli ce,
w cią gu ul. Rasz kow skiej i ul. Mah le.
Re ali za cję tej in we sty cji za pla no wa -
no na okres wa ka cyj ny.

W spo tka niu uczest ni czy li przed sta wi -
cie le PKP PLK S.A., kro to szyń skie go ma gi -
stra tu, Sta ro stwa Po wia to we go w Kro to szy -
nie oraz Po wia to we go Za rzą du Dróg. Omó -
wio no za kres tech nicz ny re mon tu oraz ter -
min re ali za cji przed mio to wych ro bót.

Sa mo rzą dy gmi ny i po wia tu za de kla -
ro wa ły chęć par ty cy pa cji w kosz tach in -
we sty cji, w ra mach któ rej za pla no wa no
m. in. wy mia nę na wierzch ni ko le jo wej
i dro go wej wraz z pod bu do wą, do sto so -
wa nie sze ro ko ści jezd ni i cią gu pie szo -ro -
we ro we go, wy ko na nie od wod nie nia oraz
prze nie sie nie urzą dzeń ste ro wa nia ru -
chem ko le jo wym. 

Jak usta lo no, pra ce re mon to we ma ją
być re ali zo wa ne na prze ło mie lip ca i sierp -
nia te go ro ku. W cza sie mo der ni za cji
prze jaz du obo wią zy wać bę dzie zmie nio -
na or ga ni za cja ru chu. 

(AN KA)
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Pio truś Zim mer mann uro dził się 13
li sto pa da ubie głe go ro ku. Chłop czyk
ma do pie ro trzy mie sią ce, a już spo -
ro prze szedł i po trze bu je po mo cy.
Ape lu je my za tem o prze ka za nie dla
nie go 1 pro cen ta po dat ku. 

Jesz cze przed uro dze niem Pio tru sia
wy kry to u nie go roz sz czep krę go słu pa.
Już wte dy le ka rze mie li się pod jąć ope ra -
cji, lecz epi de mia ko ro na wi ru sa wszyst -
ko po krzy żo wa ła i trze ba by ło cze kać, aż
chło piec przyj dzie na świat.  Od ra zu
po uro dze niu Pio truś zo stał za bra ny

na ope ra cję, po nie waż je go rdzeń krę go -
wy był na wierz chu, nie chro nio ny na wet
skó rą, co by ło bar dzo nie bez piecz ne.
Na szczę ście rdzeń uda ło się za bez pie -
czyć, dzię ki cze mu dziec ku nic nie gro -
zi i mo że ru szać nóż ka mi. Po nad to wsz -
cze pio no mu w głów kę za staw kę ko mo -
ro wo -otrzew no wą, któ ra chro ni
przed wzro stem ci śnie nia i przed wo do -
gło wiem.

Pio truś po trze bu je jed nak sta łej re ha -
bi li ta cji, a w przy szło ści być mo że tak że
sprzę tu or to pe dycz ne go. Ro dzi ce ro bią,
co mo gą – ćwi czą z syn kiem trzy ra zy

dzien nie, jeż dżą z nim do fi zjo te ra peu -
tów na ćwi cze nia oraz za bie ra ją na ba sen.

W związ ku z tym, że roz sz czep jest
bar dzo ni sko, tj. w od cin ku lę dź wio wo -
-krzy żo wym, chłop czyk ma du że szan se

na to, by nor mal nie cho dzić. Ale do te go
po trzeb na jest po moc lu dzi o wiel kich
ser cach.

Dla te go bar dzo za chę ca my do prze -
ka za nia 1 pro cen ta po dat ku na kon to Pio -
tru sia w Fun da cji SPI NA. To wszak nie -
wie le, a mo że się przy czy nić do te go, że
sy nek pań stwa Zim mer man nów bę dzie
mógł cho dzić! Po ma gaj my! (AN KA) 

3Aktualności

CHARYTATYWNIE

Piotruś potrzebuje pomocy!

Organizacja Pożytku Publicznego
KRS: �0000297411�

Fundacja na Rzecz Dzieci z Przepukliną Oponowo-Rdzeniową i Innymi Wadami
Rozwojowymi „SPINA”

40-752 Katowice, ul. Medyków 16
Subkonto: 66 1160 2202 0000 0002 0985 7176

Tytuł przelewu: Piotr Tadeusz Zimmermann



Wójt gmi ny Roz dra żew pod pi sał
umo wy z wy ko naw ca mi dwóch in -
we sty cji – mo der ni za cji uli cy Dwor -
co wej oraz bu do wy re mi zy OSP.
Łącz na war tość obu tych przed się -
wzięć to bli sko 1,3 mln zło tych.

W ra mach prze bu do wy uli cy Dwor -
co wej w Roz dra że wie za pla no wa no ro ze -
bra nie na wierzch ni z bru kow ca, ko ry to -
wa nie dro gi, wy ko na nie pod bu do wy
na dłu go ści 265 me trów, mon taż kra węż -
ni ków na od cin ku 741 m, wy ko na nie na -

wierzch ni as fal to wej jezd ni, chod ni ka
i zjaz dów do po se sji z kost ki be to no wej,
pa sa par kin go we go i zjaz du do by łe go fol -
war ku z od zy ska ne go bru kow ca. Na ob ję -
tym mo der ni za cją od cin ku wy ko na na zo -

sta nie ka na li za cja od wad nia ją ca dro gę,
a tak że oświe tle nie ulicz ne i dwa przej ścia
dla pie szych. Koszt za da nia
to 694 130,94 zł. In we sty cja ma być zre -
ali zo wa na do 30 wrze śnia. 

Z ko lei do 31 paź dzier ni ka ma być
ukoń czo ny pierw szy etap dru gie go za da -
nia, czy li bu do wy re mi zy Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej w Roz dra że wie wraz z in -
fra struk tu rą tech nicz ną. W ra mach
pierw sze go eta pu prze wi dzia no bu do wę
za ple cza so cjal ne go. Koszt in we sty cji wy -
nie sie 587 927,85 zł. (AN KA)

Na Bieżąco4 WTOREK, 23 lutego 2021

ROZDRAŻEW

Umowy z wykonawcami podpisane

Po wo li do bie ga ją koń ca pra ce zwią -
za ne z re wi ta li za cją kro to szyń skie go
Bło nia. To po tęż na in we sty cja, a co
za tym idzie – bardzo kosz tow na.
Choć wła dze gmi ny chwa lą się tym
przed się wzię ciem, to jed nak nie
wszy scy po dzie la ją ten en tu zjazm.
Spo ro wąt pli wo ści z tym zwią za nych
ma rad na Sła wo mi ra Ka lak.

Pod ko niec paź dzier ni ka ubie głe -
go ro ku w trak cie se sji Ra dy Miej skiej
w Kro to szy nie rad na Sła wo mi ra Ka -
lak zło ży ła in ter pe la cję w spra wie in -
we sty cji pod na zwą „Przy sto so wa nie
alei Po wstań ców Wiel ko pol skich
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”. Rad na po pro si ła
o szcze gó ło wy opis te go, na czym po -
le ga kom plek so wość owe go za da nia.

W od po wie dzi na tę in ter pe la cję
bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek na -
pi sał, że za sad ni czym ce lem przed -
mio to we go pro jek tu jest re ali za cja ce -
lów Lo kal nej Stra te gii Roz wo ju Mia -
sta Kro to szyn, z ko lei jej do ku men -
tem uzu peł nia ją cym jest wła śnie Lo -
kal ny Pro gram Re wi ta li za cji Mia sta
i Gmi ny Kro to szyn na la ta 2017-

2023. To wła śnie w nim wska za no
prio ry te to we za da nia, któ rych re ali -
za cja ma zmniej szyć ne ga tyw ne zja -
wi ska spo łecz ne oraz po bu dzić ak -
tyw ność miesz kań ców w two rze niu
wa run ków do osią gnię cia wy so kiej ja -
ko ści ży cia w Kro to szy nie. 

Da lej bur mistrz przy po mi na,
któ re ob sza ry już uda ło się pod dać re -
wi ta li za cji, po czym szcze gó ło wo opi -
su je za kres dzia łań w ra mach pro jek -
tu, bę dą ce go przed mio tem in ter pe la -
cji rad nej. Na ów pro jekt skła da ją się
trzy za da nia in fra struk tu ral ne – re -
wi ta li za cja al. Po wstań ców Wlkp.
(już zre ali zo wa ne), ada pta cja bu dyn -
ku ki na Przed wio śnie na ce le kul tu -
ral ne i spo łecz ne – utwo rze nie Klu -
bu In te gra cji Spo łecz nej (bę dzie re ali -
zo wa ne) oraz re wi ta li za cja Bło nia
(w trak cie re ali za cji). Jak po kre ślił F.
Mar sza łek, wy mier nym re zul ta tem
re wi ta li za cji cen trum Kro to szy na bę -
dzie uzna nie tej stre fy za do brze roz -
wi nię tą i atrak cyj ną część mia sta.

Od po wiedź wło da rza nie usa tys -
fak cjo no wa ła rad nej, któ ra mie siąc
po pierw szej swo jej in ter pe la cji zło ży -
ła ko lej ną, ar gu men tu jąc, iż czy ni to
po now nie ze wzglę du na „nie uzy ska -
nie od bur mi strza Kro to szy na kon -

kret nej, zgod nej z rze czy wi stym za -
kre sem wy ko ny wa nych prac in for ma -
cji”. W związ ku z po wyż szym w dru -
giej in ter pe la cji S. Ka lak za da ła ko lej -
ne, już bar dziej szcze gó ło we py ta nia.
Ja kie pra ce już wy ko na no, zgod nie
z pro jek tem, a któ re za da nia nie bę dę
zre ali zo wa ne? Czy prze wi dzia no wy -
po sa że nie obiek tów ku ba tu ro wych
i sta dio nu w nie zbęd ny do ko rzy sta -
nia z nich sprzęt? Ja ki był udział fi nan -
so wy gmi ny Kro to szyn w zre wi ta li zo -
wa niu ob sza ru po bro wa rze i czę ści
ka mie nic w cen trum? Ja ki bę dzie
udział fi nan so wy gmi ny w re wi ta li za -
cji ko lej nych obiek tów pry wat -
nych? – ta kie py ta nia za da ła rad na.

W od po wie dzi – z 8 grud -
nia 2020 – bur mistrz ob ja śnił, iż
utwo rze nie ośrod ka re kre acyj no -wy -
po czyn ko we go na Bło niu po dzie lo -
no – z uwa gi na moż li wo ści fi nan so -
we gmi ny – na eta py, po czym wy -
mie nił, cze go nie uję to w pierw szym
eta pie z za kre su za war te go w kom -
plek so wej do ku men ta cji pro jek to wej.
Za zna czył jed nak przy tym, że owe
nie uję te do tąd za da nia (m. in. po -
most na ma łym zbior ni ku wod nym,
bo isko wie lo funk cyj ne, try bu na po -
moc ni cza z bu dyn kiem po moc ni -

czym, urzą dze nia lek ko atle tycz ne,
oświe tle nie bo iska głów ne go i jesz cze
pa rę in nych) mo gą zo stać zre ali zo wa -
ne w ko lej nych eta pach. 

Od po wia da jąc na dru gie py ta nie,
F. Mar sza łek na pi sał, że za mó wie nie
prze wi dy wa ło wy po sa że nie obiek tów
ku ba tu ro wych we wszyst kie nie zbęd -
ne urzą dze nie i in sta la cje. Jak do dał,
od ręb ne za mó wie nie pla no wa ne jest
na do sta wę wy po sa że nia biu ro we go.
Po nad to bur mistrz oznaj mił, że gmi -
na Krotoszyn w ża den spo sób nie fi -
nan so wa ła – ani nie pla nu je fi nan so -
wać – ro bót pro wa dzo nych przez pry -
wat nych in we sto rów na te re nach wska -
za nych przez rad ną w in ter pe la cji. 

– Wie le się ostat nio mó wi w na -
szym mie ście o bu do wie sta dio -
nu – ko men tu je spra wę re wi ta li za cji
rad na S. Ka lak. – Wło darz Kro to szy -
na i zde cy do wa na więk szość rad nych
chwa li się tą in we sty cją, na gra no film
re kla mo wy, po wszech nie udo stęp -
nia ny. Pięk nie to wszyst ko wy glą da!
Ale war to za sta no wić się nad re alia -
mi tej pięk nej in we sty cji, któ rej koszt
wy nie sie pra wie 60 mi lio nów zło -
tych, przy wkła dzie wła snym gmi ny
w wy so ko ści 3 mln zł i ko niecz no ści
spła ty po zo sta łej kwo ty. Koszt try -

bun, któ re zo sta ną od da ne w sta nie
de we lo per skim, wy nie sie 17 mln zł...
Dla po rów na nia – ta ki ma być koszt
bu do wy no we go przed szko la ze żłob -
kiem; po rów ny wal ny był koszt bu do -
wy ha li wi do wi sko wo -spor to wej
przy ul. Olim pij skiej. Oprócz bar dzo
dro gich i nie wy po sa żo nych try bun
nie zo sta nie wy ko na ny sze reg prac,
m. in. za go spo da ro wa nie wy spy wraz
z po mo stem na nią pro wa dzą cym,
sie ci ka na li za cyj ne, wo do cią go we,
elek trycz ne, dro gi, oświe tle nie itp.

W związ ku z po wyż szym rad -
na ma po waż ne wąt pli wo ści co do za -
sad no ści tej in we sty cji. – Gdzie roz są -
dek bur mi strza i więk szo ści rad nych
przy wy da wa niu pu blicz nych pie nię -
dzy? Czy war to by ło za dłu żyć mia sto
i gmi nę na po trze by dru ży ny V li gi,
któ rej nie zwięk szo no do fi nan so wa -
nia? – py ta rad na. – A prze cież że by
zre ali zo wać ko lej ne eta py, po trzeb ne
bę dą ko lej ne mi lio ny i ko lej ne kre dy -
ty! Czy nie by ło by le piej za in we sto -
wać środ ki w bu dow nic two miesz ka -
nio we, re mont miesz kań ko mu nal -
nych, in we sty cje w za kre sie in fra -
struk tu ry, tu dzież w tak bar dzo wy -
cze ki wa ną ob wod ni cę? Uwa żam, że
nie stać nas na speł nia nie am bi cji wy -
bor czych ugru po wa nia rzą dzą ce go
mia stem i gmi ną od po nad 20
lat – stwier dza S. Ka lak. 

AN DRZEJ KA MIŃ SKI

KROTOSZYN

Piękna, ale bardzo kosztowna inwestycja...
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5Temat Tygodnia

Na sze ży cie przez ostat ni rok w wie lu aspek -
tach zmie ni ło się nie do po zna nia. Epi de mia
ko ro na wi ru sa, po za skut ka mi zdro wot ny mi,
nie sie za so bą kon se kwen cje go spo dar cze.
Wpro wa dza ne od wie lu mie się cy przez rząd
roz ma ite ob ostrze nia sku tecz nie blo ku ją nie -
któ re bran że, w efek cie wpę dza jąc je w kło po -
ty na tu ry fi nan so wej. Jed ną z nich jest ga stro -
no mia. Od dłuż sze go cza su bran ża ta mo że
świad czyć je dy nie usłu gi na wy nos i na do wóz. 

Na po cząt ku ubie głe go ro ku na pły wa ją ce
z wie lu stron świa ta in for ma cje wy wo ły wa ły co -
raz więk szą pa ni kę. Wła dze wszyst kich państw
za czę ły wpro wa dzać re stryk cje i ob ostrze nia,
któ rych ce lem by ło za trzy ma nie trans mi sji wi -
ru sa. Dy stans spo łecz ny, ma secz ki na twa rzach,
de zyn fek cja, za mra ża nie ko lej nych branż go spo -
dar ki, zdal ne na ucza nie w szko łach, pra ca on li -
ne – to wszyst ko, wcze śniej nie do po my śle nia,
sta ło się przez ostat nie mie sią ce na szą no wą rze -
czy wi sto ścią. 

Jed ną z naj bar dziej do tknię tych przez epi -
de mię, a kon kret niej – przez wpro wa dza ne
ob ostrze nia, branż jest bran ża ga stro no micz -
na. Dzia łal ność re stau ra cji zo sta ła bo wiem
bar dzo moc no ogra ni czo na. W cią gu ro ku za -
sa dy funk cjo no wa nia lo ka li ga stro no micz nych
dia me tral nie się zmie nia ły. Naj pierw re stau ra -
cje mo gły przyj mo wać ogra ni cza ną licz bę go -
ści, ko niecz ne by ło za cho wa nie od po wied nich
od stę pów mię dzy sto li ka mi, jak rów nież de -
zyn fek cja. Te raz, zresz tą już od dłuż sze go cza -
su, jest jesz cze go rzej, gdyż lo ka le ga stro no -
micz ne zo sta ły zmu szo ne ogra ni czyć swo ją
dzia łal ność je dy nie do sprze da ży na wy nos
bądź na do wóz. Za tem ni by funk cjo nu ją da lej,
ale w bar dzo zre du ko wa nej for mie. Jak to wy -
glą da w rze czy wi sto ści?

Dla znacz nej czę ści re stau ra cji głów nym
źró dłem utrzy ma nia są (choć le piej po wie dzieć:
by ły) im pre zy oko licz no ścio we. Z ty mi przez
ostat ni rok by wa ło róż nie. Licz ba go ści, któ rzy
mo gli uczest ni czyć w we se lach i te go ty pu wy -
da rze niach, by ła cią gle zmniej sza na. W związ -
ku z po wyż szym ro dzin ne uro czy sto ści by ły
ma so wo prze kła da ne lub od wo ły wa ne. Ogra ni -
cze nie w licz bie, a i strach przed za cho ro wa -

niem na CO VID -19 spo wo do wa ły, że lu dzie
wo le li – przy naj mniej na ra zie – od wo łać da ną
im pre zę, li cząc na ry chły po wrót do nor mal no -
ści. Jak by te go by ło ma ło, w koń cu rząd zde cy -
do wał o cał ko wi tym za ka zie or ga ni zo wa nia we -
sel, za baw i in nych te go ty pu im prez. 

Nie ste ty, od wie lu ty go dni trud no o opty -
mizm i jak na ra zie – bio rąc pod uwa gę da ne
z co dzien nych ra por tów Mi ni ster stwa Zdro -
wia – nic nie wska zu je na ja kąś zna czą cą po pra -
wę, a co za tym idzie – lu zo wa nie re stryk cji na -
ło żo nych na bran żę ga stro no micz ną. Co na to
wszyst ko wła ści cie le re stau ra cji?

– Sy tu acja jest bar dzo trud na – stwier dza
Ma rze na Swo ra, wła ści ciel ka re stau ra cji Im puls
w Zdu nach. – Śmia ło moż na po wie dzieć, że

wła ści cie le lo ka li ga stro no micz nych zna leź li się
w wiel kiej czar nej dziu rze, z któ rej jak na ra zie
nie wi dać żad ne go wyj ścia. Głów ną na szą dzia -
łal no ścią by ły im pre zy oko licz no ścio we, a jak
do sko na le wszy scy wie my, te ca ły czas po zo sta -
ją w za wie sze niu. Ja ko re stau ra cja w tak ma łym
mie ście, ja kim są Zdu ny, ma my bar dzo ogra ni -
czo ne po le dzia ła nia. Je dy ne, co mo że my za ofe -
ro wać, to da nia na wy nos. Pa ko wa nie te go, co
wy cho dzi z na szej kuch ni, w sty ro pia no we pu -
deł ka nie by ło ni gdy na szym ma rze niem ani ce -
lem. Re stau ra cja to przede wszyst kim lu dzie,
at mos fe ra. Nie jed no krot nie sły szy my od na -
szych klien tów, że za mó wie nie obia du do do -
mu to zu peł nie nie to sa mo. Prze cież w tym
wszyst kim cho dzi o to, aby wła śnie wyjść z do -
mu, spo tkać się z in ny mi ludź mi – zna jo my mi,
przy ja ciół mi, po roz ma wiać. Je śli sy tu acja w naj -
bliż szym cza sie nie ule gnie zmia nie, to praw do -
po dob nie bę dzie to ko niec wie lu firm dzia ła ją -
cych w bran ży ga stro no micz nej – oświad cza M.
Swo ra.

Ogra ni cze nie dzia łal no ści lo ka li je dy nie
do wy da wa nia dań na wy nos na pew no jest już
dla wszyst kich fru stru ją ce. Chy ba każ dy z nas
tę sk ni za moż li wo ścią wyj ścia z do mu, spo tka -
nia się z przy ja ciół mi i skosz to wa nia pysz ne go
je dze nia, ale nie za pa ko wa ne go w pu deł ko. Wie -
le firm, któ re by ły na sta wio ne na kon takt
z klien tem i ofe ro wa nie je dze nia na miej scu,
mu sia ło po sze rzyć do tych cza so we usłu gi.
Za przy kład mo że po słu żyć kro to szyń ska Pie ro -
gar nia Le ni wiec. – Sta ra my się, jak mo że my.
Zor ga ni zo wa li śmy dwa jar mar ki, ro bi my też
róż ne go ro dza ju wy da rze nia on li ne – opo wia da
Adam Plu ta, wła ści ciel lo ka lu. – Są to jed nak
dzia ła nia bar dziej ukie run ko wa ne na to, aby na -
sza re stau ra cja by ła ca ły czas wi docz na. Je śli
cho dzi o czę ścio we za wie sze nie dzia łal no ści ga -
stro no micz nej, to na sza pra ca opie ra się te raz
głów nie na da niach na wy nos. Wpro wa dzi li -
śmy usłu gę do wo zu, po nie waż wcze śniej na sza
dzia łal ność opie ra ła się na gosz cze niu klien tów
na miej scu. Uda je nam się utrzy mać ca łą za ło gę.
Je ste śmy no wym lo ka lem na kro to szyń skim
ryn ku. Mo im zda niem każ dy przed się bior ca
otwie ra ją cy no wy biz nes po wi nien być przy go -
to wa ny na to, że w pew nym mo men cie mo że

pójść coś nie tak, ty le że ma ło kto był przy go to -
wa ny na ta ki sce na riusz, z ja kim ma my obec nie
do czy nie nia. Nie dzi wię się re stau ra cjom, któ -
re otwie ra ją się mi mo za ka zów. Jest to jed nak
kwe stia in dy wi du al na każ de go wła ści cie la. Sy -
tu acje są róż ne, jed ni mu szą otwo rzyć lo kal, aby
się utrzy mać, a in ni pro wa dzą jed no cze śnie kil -
ka firm i bo ją się, że otwar cie re stau ra cji wpły -
nie ne ga tyw nie na po zo sta łe in te re sy. Za każ -
dym ta kim otwar ciem sto ją oczy wi ście dra ma -
ty lu dzi, któ rzy zo sta li po sta wie ni pod ścia ną.
My ślę, że wszy scy re stau ra to rzy są nie za do wo -
le ni z te go, że je ste śmy za mknię ci – tłu ma czy
A. Plu ta.

Lo ka le ga stro no micz ne, rów nież i te z na -
szych oko lic, chwy ta ją się róż nych spo so bów
na to, aby utrzy mać się na ryn ku. Jed na z kro to -
szyń skich re stau ra cji or ga ni zu je na przy kład ba -
zar ki, na któ rych ofe ru je swo je wy ro by, ale i zi -
mo we gril le na świe żym po wie trzu. Z ko lei re -
stau ra cja Czak Ca fe, miesz czą ca się w Ga le rii
Kro to szyń skiej, po sta no wi ła otwo rzyć się dla
go ści, mi mo obo wią zu ją cych ob ostrzeń. 

– Przede wszyst kim trze ba za zna czyć, że
otwie ra my się zgod nie z pra wem – za zna czył
wła ści ciel Czak Ca fe w roz mo wie z na mi już
na po cząt ku lu te go. – Ile cza su rzą dzą cy mo gą
w bez pra wiu trzy mać nas w nie pew no ści? Ile
jesz cze cza su ma my ule gać tym wszyst kim re -
stryk cjom, któ re, jak się póź niej oka zy wa ło, nie
ma ją mo cy praw nej. Mu si my ra to wać miej sca
pra cy, w in nym przy pad ku nie bę dzie już dla
nas żad nych moż li wo ści, a na si pra cow ni cy po -
zo sta ną bez za trud nie nia. Jest wie le osób, któ re
przez prze strze ga nie te go wszyst kie go mu sia ło
się po że gnać ze swo im biz ne sem. Każ dy mu si
mieć ja kieś źró dło utrzy ma nia, aby prze trwać. 

Czak Ca fe, mi mo kon tro li po li cji i sa ne pi -
du, ma się do brze. Oka zu je się bo wiem, że pó ki
w lo ka lu prze strze ga się re żi mu sa ni tar ne go,
służ by nie wie le mo gą zdzia łać. Przy kład tej kro -
to szyń skiej re stau ra cji i klien tów, któ rzy nie bo -
ją się do niej przy cho dzić, po ka zu je, jak bar dzo
wszy scy tę sk nią za nor mal no ścią. Ile bę dzie my
mu sie li na nią cze kać? Czy zo sta nie nam od da -
na, czy też bę dzie my mu sie li ode brać ją so bie sa -
mi (o ile to bę dzie moż li we)? Czas po ka że. 

(LE NA)

NA CZASIE
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NA SYGNALE

Ukradli z kantoru 
kilkaset tysięcy złotych!

Wie czo rem 17 lu te go w jed nym
z kro to szyń skich kan to rów wy mia ny
wa lut do szło do zu chwa łej kra dzie ży.
Łu pem spraw ców pa dło aż kil ka set
ty się cy zło tych. Po li cjan ci pro wa dzą
czyn no ści, ma ją ce na ce lu usta le nie
i za trzy ma nie zło dziei. 

Spraw cy wy ko rzy sta li nie obec -
ność pra cow ni ka kan to ru i zdo ła li
ukraść kil ka set ty się cy zło tych, któ re
tam po zo sta wio no. Po zgło sze niu kra -
dzie ży na miej sce na tych miast przy -
by li funk cjo na riu sze kro to szyń skiej
po li cji. 

– Na miej scu zo sta li prze słu cha -
ni świad ko wie. Za bez pie czo no rów -
nież na gra nia z ka mer mo ni to rin gu,
za rów no miej skie go, jak i znaj du ją ce -
go się przy obiek cie, w któ rym do szło

do zda rze nia – in for mu je Bar tosz
Kar wik z Ko men dy Po wia to wej Po li -
cji w Kro to szy nie. 

Tech nik kry mi na li sty ki za bez pie -
czył wszel kie śla dy, a po nad to
na miej sce kra dzie ży ścią gnię to psa
tro pią ce go. Nie ste ty, po wyj ściu z bu -
dyn ku oka za ło się, że wa run ki at mos -
fe rycz ne, czy li pa da ją cy deszcz, spra -
wi ły, że pies zgu bił trop. 

– Krok po kro ku sta ra my się
usta lić tra sę prze miesz cza nia się
spraw ców kra dzie ży. Da lej bę dzie my
spraw dzać ko lej no, gdzie się po ru sza -
li i z kim mo gli się kon tak to wać, aby
jak naj szyb ciej usta lić, kto do ko nał
kra dzie ży – oznaj mia funk cjo na riusz
kro to szyń skiej po li cji. Wia do mo, że
spraw ców by ło dwóch.

(LE NA)

W so bo tę na kro to szyń skim ryn ku,
ale tak że w wie lu in nych miej sco wo -
ściach Pol ski, ze bra ło się mnó stwo
osób, aby wy pu ścić w nie bo ko lo ro -
we ba lo ni ki i tym sa mym uczcić pa -
mięć Mar ce la Sa mo la.

Hi sto ria ma łe go wo jow ni ka zjed no -
czy ła ca łą lo kal ną spo łecz ność. Chło piec

wie le mie się cy zma gał się z gu zem mó zgu.
Je dy ną szan są dla nie go by ło le cze nie
w Sta nach Zjed no czo nych. Wspól ny mi si -
ła mi, po przez róż ne go ro dza ju ak cje cha -
ry ta tyw ne, na po cząt ku ubie głe go ro ku
uda ło się ze brać ko lo sal ną kwo tę kil ku mi -
lio nów. Mar cel wraz z ro dzi ca mi po le ciał
do USA. W lip cu chło piec wró cił do Pol -
ski, co by ło ozna ką te go, że wy zdro wiał. 

Nie ste ty, ra dość nie trwa ła dłu go.
Kil ka mie się cy póź niej oka za ło się, że
cho ro ba wró ci ła. Roz po czę ła się ko lej na
wal ka z cza sem. Pro wa dzo no ko lej ne
zbiór ki i or ga ni zo wa no roz ma ite ak cje,
oczy wi ście na ty le, na ile by ło to moż li we
ze wzglę du na obo wią zu ją ce ob ostrze -
nia, zwią za ne z pan de mią. Po wie lu kon -
sul ta cjach z róż ny mi le ka rza mi ro dzi ce
po in for mo wa li, że dla ich syn ka nie ma
już na dziei. 

13 lu te go Mar ce lek od szedł. Po -
grzeb chłop ca od był pięć dni póź niej.
W mi nio ną so bo tę miesz kań cy na sze go
mia sta, jak i wie lu in nych miej sco wo ści,
wy szli na uli ce, aby uczcić pa mięć ma łe -
go wo jow ni ka. W nie bo wy pusz czo no
mnó stwo ko lo ro wych ba lo ni ków, a po -
nad to od pa la no ra ce. Do ak cji włą czy li
się też stra ża cy z wie lu jed no stek, któ rzy
po że gna li chłop ca dźwię kiem sy ren.
Kwo ta, któ rą uda ło się ze brać na rzecz
Mar cel ka, zo sta ła prze ka za na in nym po -
trze bu ją cym. 

(LE NA)

WYDARZENIE

Baloniki dla Marcelka!
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18 lu te go na dro dze kra jo wej nr 15, na tra sie Kro -
to szyn -Koź min Wlkp., wprost przed ja dą cy po jazd
cię ża ro wy wy bie gła mło da ko bie ta. Dzię ki re flek -
so wi kie row cy oso ba ta prze ży ła wy pa dek. 

Do zda rze nia do szło w oko li cach Wo le -
nic. – Kie ru ją ca sa mo cho dem mar ki Volks wa gen
za trzy ma ła się w za tocz ce au to bu so wej, wy sia dła
z po jaz du, a na stęp nie wy bie gła na jezd nię wprost
przed nad jeż dża ją cy cią gnik sio dło wy mar ki Re -
nault – in for mu je Bar tosz Kar wik z Ko men dy Po -
wia to wej Po li cji w Kro to szy nie. 

Na szczę ście kie row ca za uwa żył z da le ka dziw -

ne za cho wa nie ko bie ty i – zbli ża jąc się
do niej – skie ro wał po jazd w le wą stro nę, dzię ki cze -
mu cię ża rów ka nie ude rzy ła w ko bie tę z ca łą si -
łą. – Kie row ca tak na praw dę w ostat niej chwi li od -
bił kie row ni cą po jaz du w le wo. Dzię ki te mu ko bie -
ta nie wpa dła bez po śred nio pod cię ża rów kę, a zo sta -
ła ude rzo na jej bo kiem i co za tym idzie – prze ży -
ła – do da je funk cjo na riusz.

Na miej sce zda rze nia za dys po no wa no po li cję
oraz Ze spół Ra tow nic twa Me dycz ne go. Ko bie tę prze -
trans por to wa no do Szpi tal ne go Od dzia łu Ra tun ko -
we go. Z uwa gi na ob ra że nia pod da no ją ho spi ta li za cji.
Kie row ca cię ża rów ki był trzeź wy. (LE NA)

NA DRODZE

Wtargnęła przed jadącą ciężarówkę

18 lu te go na skrzy żo wa niu ulic Sien -
kie wi cza, Ko by liń skiej i Pia stow skiej
w Kro to szy nie do szło do zde rze nia
sa mo cho du oso bo we go z ka ret ką
po go to wia. Na szczę ście ni ko mu nic
po waż ne go się nie sta ło. 

Na miej sce ko li zji przy by ła po li -
cja i za stę py z Jed nost ki Ra tow ni -
czo -Ga śni czej w Kro to szy nie oraz
z miej sco wej OSP. Sa mo cho dem
oso bo wym je cha ła jed na oso ba.
Z ko lei w ka ret ce po go to wia znaj do -

wał się per so nel me dycz ny. Kie row -
ca oso bów ki był już pod opie ką ra -
tow ni ków z ka ret ki uczest ni czą cej
w zda rze niu. Stra ża cy za bez pie czy li
miej sce ko li zji i usu nę li jej skut ki. 
– Kie ru ją cy po jaz dem uprzy wi le jo -
wa nym, ja dą cym uli cą Sien kie wi cza
z włą czo ny mi sy gna ła mi dźwię ko -
wy mi, nie udzie lił pierw szeń stwa
prze jaz du pra wi dło wo ja dą ce mu
po jaz do wi mar ki Maz da. W wy ni ku
te go do szło do zde rze nia po jaz dów.
Kie row cy by li trzeź wi, osób ran -

nych nie by ło. Spraw cę ko li zji uka -
ra no man da tem w wy so ko ści 220
zło tych – in for mu je Bar tosz Kar -
wik z Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie.

Funk cjo na riu sze po li cji ape lu ją
do kie row ców, aby za cho wy wa li
ostroż ność w trak cie jaz dy i zwra ca -
li szcze gól ną uwa gę na po jaz dy
uprzy wi le jo wa ne. Pa mię taj my
o tym, aby uła twiać im prze jazd.
Nie ste ty, czę sto za ob ser wo wać
moż na brak roz wa gi wśród kie ru ją -

cych, któ rzy nie re agu ją na sy gna ły
bądź wręcz utrud nia ją prze jazd ka -

ret kom, ra dio wo zom czy wo zom
stra żac kim. (LE NA)

NA DRODZE

Kolizja z udziałem karetki pogotowia
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W Szko le Pod sta wo wej w Go rzu -
pi 12 lu te go zor ga ni zo wa no bal kar -
na wa ło wy dla uczniów klas I -III. Dzie -
ci wspa nia le ba wi ły się w pięk nie
ude ko ro wa nych sa lach, peł nych ba -
lo nów, ser pen tyn i roz ma itych pa pie -
ro wych de ko ra cji. 

Ucznio wie prze bra li się za po sta cie
z ba jek, ale nie tyl ko. I tak na ba lu moż na
by ło zo ba czyć m. in. Po ca hon tas, Smer fet -
kę czy Spi der ma na, ale tak że po li cjan ta,
ko ta czy so wę. Kre atyw no ści w prze bra -
niach nie bra ko wa ło.  Wy cho waw cy klas
za dba li o to, aby uczest ni cy ba lu się nie

nu dzi li i zor ga ni zo wa li mnó stwo za baw,
ta kich jak ta niec z ba lo na mi czy na ga ze -
cie al bo słyn na za ba wa z krze seł ka mi.
Mi mo zmę cze nia tań ca mi uśmie chy nie
zni ka ły z twa rzy dzie ci.

Uczest ni cy im pre zy otrzy ma li pa -
miąt ko we me da le za przy go to wa nie swo -
ich prze brań. Wspól na za ba wa przy nio sła
wie le ra do ści, za rów no uczniom, jak i na -
uczy cie lom. Bal był na pew no mi łym ak -
cen tem po po wro cie klas I -III do sta cjo -
nar ne go na ucza nia. Dla tych naj młod -
szych uczniów był to swe go ro dza ju czas
in te gra cji.

(LE NA)

SP GORZUPIA

Ach, co to był za bal...
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W dniach 12-14 lu te go w Are nie To -
ruń od by ły się PZLA Ha lo we Mi strzo -
stwa Pol ski U'18 i U'20. Świet nie
spi sa li się za wod ni cy z na sze go po -
wia tu.

Mi strzo stwa or ga ni zo wa ne są przez
naj star sze pol skie sto wa rzy sze nie spor to -
we – Pol ski Zwią zek Lek kiej Atle ty ki. Im -
pre za od by ła się z za cho wa niem wszel -
kich norm sa ni tar nych i oczy wi ście bez
udzia łu pu blicz no ści. Udział w za wo dach
wzię li naj lep si lek ko atle ci z róż nych czę ści
kra ju. Po śród nich zna leź li się za wod ni cy

z na sze go po wia tu: Pau li na Stemp niak, re -
pre zen tu ją ca UKS Piąt ka Ja ro cin, a tak że
Ewa Piasz czyń ska, Ja kub Jo pek i Da wid
Grzą ka, któ rzy tre nu ją w KS STAL „LA”
Ostrów Wlkp. 

Pau li na wy star to wa ła w bie gu
na 1000 m. Koź mi nian ka dłu go trzy ma ła
się na trze ciej lo ka cie, jed nak pod ko niec
dy stan su stra ci ła do brą po zy cję. Mi mo to
uta len to wa na bie gacz ka po ka za ła cha rak -
ter i prze kro czy ła li nię me ty ja ko trze -
cia – z cza sem 2: 57,44, któ ry jest jej ży -
cio wym re kor dem. P. Stemp niak wy prze -
dzi ły je dy nie Wik to ria Wró bel (WLKS

No we Iga nie) i Pau li na Rę bacz (KS Że gli -
na Sie radz). 

Nie wie le do po dium za bra kło Ewie
Piasz czyń skiej, któ ra ry wa li zo wa ła na dy -
stan sie 60 m. Osta tecz nie z wy ni -
kiem 7,88 za ję ła czwar te miej sce.

Z ko lei Da wid Grzą ka na tym sa -
mym dy stan sie zo stał mi strzem kra ju.
Nasz sprin ter zdo był zło to z cza -
sem 7,01, któ ry jest je go no wym re kor -
dem ży cio wym. Do re kor du kra ju, usta -
no wio ne go 29 lat te mu, za bra kło mu za -
le d wie 0,06 se kun dy.

(LE NA)

TENIS STOŁOWY

Klaudia na podium

Zna ko mi cie spi sa ła się Klau dia Wa -
cho wiak na I Grand Prix Wiel ko pol -
ski Ka de tek i Ka de tów w Te ni sie Sto -
ło wym. Za wod nicz ka z Ko by li na za -
ję ła trze cie miej sce.

Tur niej ro ze gra no 13 lu te go w Po zna -

niu. W ka te go rii ka de tek ry wa li zo wa ły 32
dziew czę ta z Wiel ko pol ski. W tym gro nie
zna la zła się Klau dia Wa cho wiak. Te ni sist -
ka Spół dziel cy Ko by lin w za wo dach za no -
to wa ła tyl ko jed ną po raż kę i upla so wa ła
się na trze ciej lo ka cie. 

(AN KA) 

BIEGANIE

Startowali 
w ślężańskim maratonie

6 lu te go w So bót ce od był się Gór ski
Zi mo wy Ma ra ton Ślę żań ski 2021.
Trój ka re pre zen tan tów KS Kro tosz
zmie rzy ła się z dy stan sem 24 km.

Or ga ni za tor ma ra to nu, któ rym by ło
Sto wa rzy sze nie Klub Bie ga cza So bót ka,
mu siał sta nąć na wy so ko ści za da nia, aby
za wo dy się mo gły od być. Do tych cza so wą
for mu łę im pre zy trze ba by ło bo wiem do -
sto so wać do no wych za sad i ob ostrzeń
zwią za nych z epi de mią. Ce lem za wo dów
by ło pro mo wa nie zdro we go try bu ży cia,
ak tyw no ści fi zycz nej i tu ry sty ki gór skiej
na Zie mi Ślę żań skiej. 

Uczest ni cy mie li do wy bo ru dwa dy -
stan se – 42 lub 24 km, na pę tli wo kół Ślę -
ży. Za wod ni cy, a by ło ich oko ło 600, by li
wpusz cza ni na tra sę po je dyn czo w pię cio -
se kun do wych od stę pach, co po zwo li ło za -
cho wać dwu me tro wą od le głość mię dzy
ni mi. 

Na dy stan sie 24 km star to wa li przed -
sta wi cie le KS Kro tosz. Ka rol Olej ni czak,
Ka rol Mrocz kow ski i Piotr Grzem pow ski
nie zwy kle cie szy li się z moż li wo ści udzia -
łu w otwar tych za wo dach, co choć
na chwi lę po zwo li ło bie ga czom po wró cić
do spor to wej nor mal no ści. 

(LE NA)
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LEKKA ATLETYKA

Sukcesy naszych zawodników

W dniach 13-14 lu te go w Dę bi cy od -
by ły się za wo dy Pu cha ru Pol ski Se -
nio rów, Se nio rek, Ju nio rów i Ju nio -
rek w Su mo. Re pre zen tan ci dwóch
klu bów z na sze go po wia tu wy wal -
czy li aż 29 me da li. 

Za wo dy w Dę bi cy sta no wi ły je den
z eta pów przy go to wań do te go rocz nych
mi strzostw Eu ro py i mi strzostw świa ta.
Po śród za wod ni ków i za wod ni czek z ca łe -
go kra ju zna leź li się rów nież przed sta wi -
cie le na sze go po wia tu, dla któ rych był to
pierw szy start w 2021 ro ku. 

Re pre zen tan ci To wa rzy stwa Atle -
tycz ne go Ro zum Kro to szyn wy wal czy li
łącz nie 15 me da li. W zma ga niach se nio -

rek zna ko mi cie po ra dzi ły so bie Zu zan na
Kry stek, któ ra zwy cię ży ła w ka te go riach
+80 kg oraz open, a tak że Alek san dra Ro -
zum, któ ra za ję ła pierw sze miej sce w ka -
te go rii 65 kg, dru gie w open i trze cie
w kat. 73 kg. 

W gro nie se nio rów me da le zdo by li
Kac per Wia trak (brąz w kat. 70 kg), Mi -
ko łaj Mro wiń ski (sre bro w kat. 85 kg
i brąz w kat. 92 kg) oraz Kac per Mi ko łaj -
czyk (sre bro w kat. +115 kg i brąz
w open). W ry wa li za cji ju nior skiej
na po dium sta nę li Zu zan na Kry stek
(triumf w ka te go riach +75 kg i open),
Le na An drze jak (dru ga w kat. 70 kg)
i Mi ko łaj Mro wiń ski (pierw szy
w kat. 80 kg i 90 kg). 

Tyl ko je den krą żek mniej to do ro bek
eki py UKS Sam son Ko by lin. Se nior ki re -
pre zen tu ją ce ten klub sta wa ły na po dium
pięć ra zy. Wik to ria Prze woź na wy wal czy -
ła dwa ra zy brąz (55 kg i 60 kg), a Kin ga
Sro czan by ła trze cia w trzech ka te go -
riach – 80 kg, +80 kg i open. W gru pie se -
nio rów dwa brą zo we me da le zdo był Piotr
Si ko ra (kat. 77 kg i 85 kg), Mi chał Grzem -
pow ski w kat. 92 kg tak że był trze ci, a Pa -
tryk Swo ra trium fo wał w kat. 85 kg i za jął
dru gą lo ka tę w kat. 92 kg. 

W zma ga niach ju nior skich brą zo we
krąż ki zgar nę li Ani ta Ma lesz ka (kat. 55
kg), Klau dia Ma ty siak (kat. 70 kg), We ro -
ni ka Sza fra niak (open) oraz Da wid Lesk
(kat. 55 kg). (LE NA)
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Pierwszy start w tym roku
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