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Czytaj na str. 3

INTERWENCJA

Gdzie dzieci mają BEZPIECZNIE 
spędzać czas..?

� EPIDEMIA

Rząd nakazał noszenie
wyłącznie maseczek!

Czytaj na str. 2

� KROTOSZYN

Parkujesz na chwilę 
– musisz zapłacić!

Czytaj na str. 5

� GOSPODARKA KOMUNALNA

Perypetie mieszkańca 
ze starą lodówką

Czytaj na str. 6

� KULINARIA

Certyfikaty jakości 

dla HoReCa Las Kalisz!

Czytaj na str. 7

� DODATEK

TWÓJ DOM I OGRÓD

Czytaj na str. 8-11

� SPORT

Piłkarska wiosna 

coraz bliżej!

Czytaj na str. 16

DZIŚ W NU ME RZE 



Przed kil ko ma dnia mi, na zle ce nie
Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych
i Au to strad, roz po czę ły się pra ce
zwią za ne z re ali za cją in we sty cji

pod na zwą „Prze bu do wa dro gi kra jo -
wej nr 15 w Kro to szy nie na od cin ku
od km 56+000 do km 56+347
na dłu go ści 0,347 km”.

Mo der ni za cja kra jów ki wią że się
oczy wi ście z utrud nie nia mi w ru chu dro -
go wym. Dla te go też ape lu je my do kie row -
ców o ostroż ność i cier pli wość. 

W ra mach in we sty cji prze wi dzia no
m. in. me cha nicz ne fre zo wa nie na -
wierzch ni jezd ni, wy ko na nie pod bu do wy
za to ki au to bu so wej, zjaz dów i chod ni -
ków, wy mia nę kra węż ni ków i obrze ży,
wy ko na nie war stwy wią żą cej na wierzch -
ni z be to nu as fal to we go, wy mia nę na -
wierzch ni chod ni ka i ozna ko wa nia pio no -
we go, mon taż lamp dla po trzeb do świe -
tle nia przej ścia dla pie szych.

Ter min za koń cze nia ro bót za pla no -
wa no na 2 czerw ca.

(AN KA)

Aktualności2 WTOREK, 2 marca 2021

Jak wy ni ka z co dzien nych ra por tów Mi ni -
ster stwa Zdro wia, w ostat nich dniach od no -
to wu je my wzrost za ka żeń CO VID -19. Po -
now nie prze kro czo na zo sta ła ba rie ra 10 ty -
się cy no wych przy pad ków za ra że nia ko ro -
na wi ru sem na dzień. Dla te go rząd zde cy do -
wał o prze dłu że niu – do 14 mar ca – obo -
wią zu ją cych za sad bez pie czeń stwa, a tak że
wpro wa dził na kaz za kry wa nia ust i nos wy -
łącz nie ma secz ka mi. 

Tak więc od so bo ty nie moż na już do za kry wa -
nia twa rzy sto so wać sza li ków, ko mi nów, chust, ban -
dan i przy łbic. Jak tłu ma czył re sort zdro wia, de cy zja
ta ma na ce lu ogra ni cze nie roz prze strze nia nia się wi -
ru sa, a wy żej wy mie nio ne rze czy nie speł nia ją kry te -
riów bez pie czeń stwa i nie chro nią tak sku tecz nie
przed za ka że niem jak ma secz ki. Na kaz ten wpro wa -
dzo no na pod sta wie za le ceń Ra dy Me dycz nej.

Do pusz cza się wszyst kie ma secz ki, ale re ko -
men do wa ne przez Ra dę Me dycz ną są chi rur gicz ne
oraz te bar dziej spe cja li stycz ne, np. z fil tra mi. Ma -
secz ki chi rur gicz ne i FFP2 uwa ża ne są za lep sze roz -
wią za nie niż ba weł nia ne. Pierw sze z nich są jed no ra -
zo we. Po kil ku na stu mi nu tach od za ło że nia trze ba
je zdjąć i wy rzu cić. Z ko lei ma secz ki FFP2 za trzy mu -
ją py ły za wie szo ne w po wie trzu i ae ro zo le, skła da ją

się z ma te ria łu o bar dzo gę stym splo cie oraz z fil tra
oczysz cza ją ce go. Moż na zna leźć wśród nich mo de le
jed no ra zo we go oraz wie lo krot ne go użyt ku 

Naj gor sza sy tu acja epi de micz na jest w wo -
je wódz twie war miń sko -ma zur skim, w związ ku
z czym w tym re gio nie za ostrzo ne zo sta ły za sa -
dy bez pie czeń stwa – za mknię to ho te le, ga le rie
han dlo we i pla ców ki kul tu ral ne, a kla sy I -
-III szkół pod sta wo wych wró ci ły do na ucza nia
zdal ne go. 

W po zo sta łych wo je wódz twach prze dłu żo no
do tych cza so we za sa dy bez pie czeń stwa do 14 mar -
ca. Za tem ho te le są do stęp ne dla go ści w po ło wie,
a po sił ki ser wo wa ne są tyl ko do po koi. Re stau ra cje
ho te lo we po zo sta ją za mknię te. Ki na, te atry, ope ry
i fil har mo nie są na dal otwar te, lecz pod czas wy da -
rzeń za ję tych mo że być mak sy mal nie 50 pro cent
miejsc sie dzą cych, a wi dzo wie mu szą mieć za ło żo -
ne ma secz ki. Ba se ny, sto ki, bo iska ze wnętrz ne i kor -
ty są otwar te, a aqu apar ki, si łow nie i klu by fit ness
na dal nie czyn ne. Wszel kie lo ka le ga stro no micz ne,
tak jak do tej po ry, mo gą wy da wać po sił ki na wy nos
oraz je do wo zić.

War to też nad mie nić, iż ze wzglę du na nie po -
ko ją cą sy tu ację epi de micz ną u na szych po łu dnio -
wych są sia dów, od 27 lu te go wszyst kie oso by wra -
ca ją ce z Czech i Sło wa cji są kie ro wa ne na kwa ran -
tan nę. (AN KA)

EPIDEMIA
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KROTOSZYN

Modernizacja drogi krajowej

W Mi li czu do szło do spo tka nia
przed sta wi cie li oko licz nych sa mo -
rzą dów. Roz ma wia no o po łą cze -
niach ko le jo wych. Sa mo rzą dow cy
chcą, by roz kład jaz dy od po wia dał
po trze bom miesz kań ców.

W spo tka niu uczest ni czy li Piotr
Lech – bur mistrz Mi li cza, Jo an na Kroĺ -
-Trąbka – rad na Sej mi ku Wo je wod́ztwa
Wiel ko pol skie go, Ry szard Lech – rad ny
Sej mi ku Wo je wod́ztwa Dol nośląskie go,
Ha li na Goŕa – wi ce sta ro sta mi lic ki, Piotr

Psiuk – czło nek Za rządu Po wia tu Mi lic -
kie go, To masz Chu dy – bur mistrz Zdun,
Fran ci szek Mar sza łek – bur mistrz Kro to -
szy na, An drzej Bia ły – woj́t gmi ny Krośni -
ce, Igna cy Miecz ni kow ski – woj́t gmi ny
Ciesz koẃ, Łu kasz Ro ki ta – za stęp ca bur -
mi strza Mi li cza, Ja nusz Hy liński – na czel -
nik Wy dzia łu Ko mu ni ka cji i Droǵ w Sta -
ro stwie Po wia to wym w Kro to szy nie.

Spo tka nie zor ga ni zo wa no z po wo du
nie za do wo le nia, ja kie wy wo łu ją czę ste
zmia ny w roz kła dzie jaz dy po cią gów. Je go
uczest ni cy za de kla ro wa li chęć wza jem nej

współ pra cy na rzecz stwo rze nia do god nej
for my ko mu ni ka cji ko le jo wej dla miesz -
kań ców.

Jak pod kre ślo no, po dróż po cią giem
mo gła by być na na szym te re nie atrak cyj ną
for mą prze miesz cza nia się, gdy by lu dzie
od po wie dzial ni za usta la nie roz kła du jaz -
dy bra li pod uwa gę fak tycz ne po trze by
miesz kań ców. Po dróż do Wro cła wia i z po -
wro tem po win na od by wać się w do god -
nych go dzi nach – by po dró żu ją cy mo gli
do je chać do szko ły, pra cy, sko rzy stać z ki -
na czy te atru. (AN KA)

TRANSPORT

Domagają się lepszych połączeń kolejowych



Stra ża cy z Ko men dy Po wia to wej
PSP w Kro to szy nie oraz dru ho wie
z wy zna czo nych jed no stek OSP z te -
re nu po wia tu po ma ga ją do trzeć
na szcze pie nia. Od po cząt ku ak cji
do wieź li do punk tów szcze pień 11
osób, któ re z róż nych wzglę dów nie
mo gły sa mo dziel nie przy być do pla -
có wek me dycz nych.

War to za tem przy po mnieć, kto mo -
że sko rzy stać ze spe cjal ne go trans por tu
do punk tu szcze pień. Otóż, przy słu gu je

on oso bom nie peł no spraw nym, któ re po -
sia da ją ak tu al ne orze cze nie o nie peł no -

spraw no ści (w stop niu znacz nym o ko -
dzie R lub N) lub od po wied nio I gru pę

z ww. scho rze nia mi; oso bom, któ re ma ją
obiek tyw ne i nie moż li we do prze zwy cię -
że nia we wła snym za kre sie trud no ści
w sa mo dziel nym do tar ciu do naj bliż sze -
go punk tu (w przy pad ku miast po ni -
żej 100 tys. miesz kań ców, gmin miej sko -
-wiej skich oraz wiej skich) oraz se nio rom
po wy żej 70. ro ku ży cia, któ rzy tak że ma ją
obiek tyw ne i nie moż li we do prze zwy cię -

że nia trud no ści w sa mo dziel nym do sta -
niu się na szcze pie nie (w przy pad ku
miast po wy żej 100 tys. miesz kań ców). 

Po trze bę trans por tu moż na zgło sić
pod czas re je stra cji na szcze pie nie za po -
śred nic twem in fo li nii 989 lub w ra mach
re je stra cji on li ne po przez e -Re je stra cję,
jak rów nież bez po śred nio w punk cie
szcze pień. (AN KA)

Miesz kań cy blo ków przy uli cy Ko by -
liń skiej w Kro to szy nie za in te re so wa -
li nas spra wą fa tal ne go sta nu bo -
iska na tam tej szym osie dlu – na -
prze ciw ko tar go wi ska miej skie go.
Jak się oka zu je, już rok te mu zgła -
sza li ów pro blem Kro to szyń skiej
Spół dziel ni Miesz ka nio wej, któ ra
wten czas za po wia da ła, że pra ce re -
mon to we na tym te re nie zo sta ną
zre ali zo wa ne w „bie żą cym” ro ku
(czy li 2020). Tym cza sem mi nął rok
i nic się nie zmie ni ło...

– Od po nad ro ku sta ra my się
o to, że by spół dziel nia miesz ka nio wa
do ko na ła re wi ta li za cji bo iska. Jest to
w tej chwi li je dy ne miej sce, na któ -
rym dzie ci z te go osie dla mo gą grać
w pił kę i spo ty kać się. W po przed -
nich la tach spół dziel nia zli kwi do wa -
ła wszyst kie pia skow ni ce i plac za baw
na tym osie dlu. Gdzie w ta kim ra zie
dzie ci ma ją BEZ PIECZ NIE spę dzać
czas? Na pew no nie na traw ni kach
przy par kin gach dla sa mo cho dów
lub po mię dzy za par ko wa ny mi sa mo -
cho da mi czy na ko st ce bru ko wej
przed ga ra ża mi i szla ba na mi wjaz do -
wy mi! – oznaj mia jed na z miesz ka -
nek tej oko li cy. – My na praw dę nie
chce my su per dro gich sprzę tów spor -
to wych na tym bo isku. Wy star czy
po rząd na na wierzch nia i wy mia na

de sek na sie dzi skach oraz usu nię cie
ba ła ga nu, szkła i wy sta ją cych gwoź -
dzi. To tak nie wie le w po rów na niu
z bez sen sow ny mi wy dat ka mi na cią -
gle psu ją ce się szla ba ny wjaz do -
we! – do da je na sza roz mów czy ni.

Tak więc od daw na bo isko to sta -
no wi je dy ne miej sce do za ba wy dla
dzie ci z blo ków. Jed nak nie są one tam
bez piecz ne ze wzglę du na fa tal ny stan
na wierzch ni i ogól ny ba ła gan (co wi -
dać na zdję ciach). Na wierzch nia jest
moc no znisz czo na, peł no dziur, przez
co dzie ci do zna ją ura zów i nisz czą
sprzęt spor to wy, np. po dar te pił ki
po za le d wie kil ku me czach; wy sta ją ce
gwoź dzie z de sek na sie dzi sku, po ła -
ma ne de ski, śmie ci i po tłu czo ne szkło

w reszt kach tra wy i na sa mym bo isku. 
W stycz niu 2020 miesz kań cy

ma ilo wo, wraz z do ku men ta cją zdję -
cio wą, zgło si li pro blem Kro to szyń -
skiej Spół dziel ni Miesz ka nio -
wej. – W imie niu wie lu ro dzin
i przede wszyst kim dzie ci chce my za -
py tać o pla ny Kro to szyń skiej Spół -
dziel ni Miesz ka nio wej w kwe stii
obiek tu „spor to we go” na osie dlu Ko -
by liń ska -Sien kie wi cza – pi sa li miesz -
kań cy. – Obiekt ten w la tach 80. i 90.
ubie głe go wie ku był na miast ką bo -
iska spor to we go. Nie ste ty, od wie lu
lat to „me li na” w środ ku osie dla,
w środ ku pięk ne go Kro to szy na.
Z bra ku in nych moż li wo ści, po nie -
waż już daw no na na szym osie dlu zo -
sta ły zli kwi do wa ne wszel kie atrak cje
w po sta ci pla ców za baw, dzie ci,
zwłasz cza w se zo nie, spę dza ją na tym
obiek cie wie le go dzin, ła miąc rę ce,
no gi i doznają wie lu groź nych ura -
zów, w tym gło wy. (...) Kom plet nie
znisz czo ny as falt, słu py do za wie sza -
nia siat ki z wy sta ją cy mi ha ka mi, wy -
sta ją ce gwoź dzie z ła wek, a wła ści wie
z te go, co po nich po zo sta ło, wy sta ją -
ce ru ry i rur ki, kom plet nie znisz czo -
ne kra węż ni ki, przez któ re wszy scy
się prze wra ca ją i tzw. „szczal -

nia” – jak na zy wa ny jest przez wie lu
miesz kań ców ką cik w we wnętrz nej
stro nie obiek tu. Na wie lu osie dlach
w ostat nich la tach po wsta ły pięk ne
obiek ty spor to we ze sztucz ną tra wą,
z bram ka mi i ko sza mi do gry w pił kę.
La ta mi ja ją, a na na szym osie dlu nie
mo że my się do cze kać re no wa cji.
Chce my zwró cić uwa gę, że pro ble -
mem te go obiek tu nie jest tyl ko brak
je go wa lo rów es te tycz nych, ale
przede wszyst kim nie bez pie czeń -
stwo, ja kie stwa rza dla ba wią cych się
tam dzie ci. (...) Co jesz cze po win no
się na tym bo isku wy da rzyć, że by
Kro to szyń ska Spół dziel nia Miesz ka -
nio wa pod ję ła de cy zję o re no wa cji?

W ma ilo wej od po wie dzi
(z dnia 11 lu te go 2020) Za rząd Kro -
to szyń skiej Spół dziel ni Miesz ka nio -
wej po in for mo wał miesz kań ców, że
po sia da do ku men ta cję tech nicz ną
na wy ko na nie przed mio to we go bo -
iska, a pra ce bu dow la ne zo sta ną wy -
ko na ne w ro ku bie żą cym. Od te go
mo men tu mi nął rok i... nic.

W stycz niu te go ro ku miesz kań -
cy wy sto so wa li do spół dziel ni ko lej ne
pi smo. – Mi mo za pew nień, że pra ce
bu dow la ne zo sta ną wy ko na ne w ro -
ku 2020, pra ce nie zo sta ły wy ko na -
ne! (...) W tej chwi li to bo isko to ru ina

i jed na wiel ka ka ta stro fa w środ ku na -
sze go mia sta, na któ rym ba wią ce się
dzie ci do zna ją roz ma itych ura zów
oraz nisz czą odzież i sprzęt spor to wy.
(…) Obiekt ten jest tak że przed mio -
tem drwin ze stro ny miesz kań ców
in nych osie dli w na szym mie ście,
w tym tak że osie dli na le żą cych
do Kro to szyń skiej Spół dziel ni Miesz -
ka nio wej. Chce my po now nie za py -
tać, czy i kie dy mo że my li czyć
na dzia ła nia re no wa cyj ne na wspo -
mnia nym obiek cie? – czy ta my w ko -
lej nym ma ilu skie ro wa nym do KSM.

Ja ko re dak cja tak że zwró ci li śmy się
w tej spra wie do spół dziel ni, do py tu jąc,
czy i kie dy pla no wa na jest re no wa cja
owe go bo iska. – Za rząd Kro to szyń skiej
Spół dziel ni Miesz ka nio wej in for mu je,
że pra ce re mon to we bo iska spor to we -
go na osie dlu przy ul. Ko by liń skiej zo -
sta ną wy ko na ne w bie żą cym ro ku,
a wy ko naw ca zo sta nie wy ło nio ny
w wy ni ku prze tar gu. Orien ta cyj ny ter -
min prze tar gu to maj. Na to miast wy -
ko na nie prac uza leż nio ne jest od wy ło -

nie nia wy ko naw cy – od po wie dzia ła
Han na Kę pa, z -ca pre ze sa ds. tech nicz -
nych Kro to szyń skiej Spół dziel ni
Miesz ka nio wej. Czy tym ra zem uda się
zre ali zo wać to za da nie w za po wia da -
nym ter mi nie..? AN DRZEJ KA MIŃ SKI 

3Aktualności

STRAŻ POŻARNA

Pomagają dotrzeć do punktów szczepień

INTERWENCJA

Gdzie dzieci mają BEZPIECZNIE spędzać czas..?

 

NUMERY KONTAKTOWE GMINNYCH KOORDYNATORÓW D/S SZCZEPIEŃ:
Urząd Miejski w Krotoszynie - 734 412 669 / powiat: 62 725 4256, wewn. 301
Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wlkp. - 62 721 93 53
Urząd Miejski w Kobylinie - 65 548 24 01, wewn. 17
Urząd Miejski w Zdunach - 784 095 396
Urząd Miejski w Sulmierzycach - 795 457 980
Urząd Gminy w Rozdrażewie - 666 359 575 / 62 722 13 05
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Przed kil ko ma dnia mi na se sji Ra dy
Miej skiej w Kro to szy nie Ro man Olej -
nik zwró cił uwa gę na pro blem prze -
peł nio nych ko szy na śmie ci w cen -
trum mia sta. Spra wa ta od daw -
na iry tu je miesz kań ców.

Nad miar śmie ci w ko szach to do -
sko na le zna ny miesz kań com pro -
blem. Nie jed no krot nie na ła mach na -
szej ga ze ty wska zy wa li śmy miej sca,
ta kie jak kro to szyń skie Bło nie czy
dep ta ki, w któ rych prze peł nio ne ko -
sze na śmie ci od stra sza ły ba ła ga nem
i za pa chem. 

Pod czas nie daw nej se sji kro to -
szyń skiej Ra dy Miej skiej Ro man Olej -
nik zwró cił uwa gę na ów pro blem
w cen trum mia sta, szcze gól nie w po -
bli żu lo ka li usłu go wych. – Mo je py ta -
nie do ty czy na sze go śród mie ścia. Ma -
my pięk ną sta rów kę, pięk ne ale je, ale

mar twią mnie ko sze na śmie ci w cen -
trum mia sta. Pro szę spraw dzić,
na dziś są peł ne ko sze, a śmie ci le żą
obok nich. Wi dać to przy uli cach Ko -
ściusz ki, Koź miń skiej, Zdu now skiej,
Ka li skiej, Flo riań skiej i na Ma łym

Ryn ku. To miej sca naj czę ściej od wie -
dza ne. Za uwa ży łem też, że te ko sze
są prze peł nio ne szcze gól nie tam,
gdzie są punk ty spo żyw cze. Bar dzo
brzyd ko to wy glą da i wy sta wia nam
złe świa dec two – stwier dził rad ny

Olej nik, do py tu jąc jed no cze śnie, czy
ist nie je moż li wość częst sze go opróż -
nia nia ko szy w tych pro ble ma tycz -
nych miej scach. – Je śli cho dzi o ko sze
na śmie ci, to pan rad ny wy mie nił uli -
ce po wia to we. Przyj rzy my się i prze -
ka że my te in for ma cje do po wia tu.
By wa ją ta kie przy pad ki, że gdzieś rze -
czy wi ście kosz się za peł ni. Oczy wi -
ście, wszyst ko moż na ro bić jesz cze
bar dziej spraw nie, ale mu si cie mieć
pań stwo świa do mość, że za tym sto ją
więk sze kosz ty – od po wie dział bur -
mistrz Fran ci szek Mar sza łek. 

Szcze gó ły do ty czą ce opróż nia nia
ko szy gmin nych omó wił Mi chał Ku -
rek, na czel nik Wy dzia łu Go spo dar ki
Ko mu nal nej, Ochro ny Śro do wi ska
i Rol nic twa. – Przy po mnę tyl ko, że
je śli cho dzi o ko sze gmin ne, to – nie -
ste ty – w ostat nim cza sie zmniej szy -
li śmy czę sto tli wość ich opróż nia nia.

Jesz cze trzy la ta te mu by ły one
opróż nia ne trzy ra zy w ty go dniu,
a w tej chwi li tyl ko dwa. Część ko szy
zo sta ła też zli kwi do wa na, gdyż kosz -
ty ich utrzy ma nia wzro sły wte dy kil -
ka krot nie. W związ ku z tym zmniej -
szy li śmy ich ilość oraz czę sto tli wość
opróż nia nia. Moż na po wie dzieć, że
to za ma ło, ale słusz nie pan rad ny za -
uwa żył, iż więk szość tych prze peł nio -
nych ko szy to te, do któ rych wy no -
szo ne są śmie ci – i mam na to do wo -
dy – z punk tów usłu go wych. Mam
na wet zdję cia ko szy, któ re zo sta ły
opróż nio ne o godz. 12.00,
a o godz. 18.20, czy li tuż po za mknię -
ciu skle pów, by ły już prze peł nio -
ne – tłu ma czył M. Ku rek. 

Na czel nik wy ja śnił rów nież, że
ko sze, o któ rych mo wa, słu żą tyl ko
i wy łącz nie prze chod niom, aby mo gli
wy rzu cić śmie ci, idąc obok. Nie są na -
to miast prze zna czo ne na od pa dy po -
cho dzą ce z róż ne go ro dza ju dzia łal -
no ści go spo dar czych. 

(LE NA)
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Problem z przepełnionymi koszami w centrum miasta

Do Ra dy Gmi ny w Roz dra że wie
wpły nął list otwar ty – pe ty cja Sto wa -
rzy sze nia Pol ska Wol na od GMO.
Rad ni po dzie li li zda nie Ko mi sji
skarg, wnio sków i pe ty cji, uzna jąc
pi smo za nie za słu gu ją ce na po zy -
tyw ne roz pa trze nie.

List zo stał skie ro wa ny do pre zy -
den ta RP, człon ków Rzą du RP, po słów
i se na to rów oraz wój tów i rad nych
gmin w Pol sce. – Wpro wa dzi li ście
pra wo ozna cza ją ce w prak ty ce za kaz
upraw ro ślin trans ge nicz nych
(GMO). Wpro wa dzi li ście ozna ko wa -
nie żyw no ści na brak za war to ści
GMO. Wszyst ko dla te go, iż GMO sta -
no wi po waż ne za gro że nie dla zdro wia
lu dzi, zwie rząt i na tu ral ne go śro do wi -
ska. Mi ni ster zdro wia Ewa Ko pacz od -
mó wi ła za ku pu szcze pio nek dla Po la -
ków pod czas fał szy wej epi de mii gry py

H1N1 w 2009 ro ku, prze ciw sta wia -
jąc się ogrom nej pre sji ze stro ny po tęż -
nych kon cer nów far ma ceu tycz nych,
ban ków, sko rum po wa nych lub igno -
ranc kich po li ty ków i unij nych biu ro -
kra tów. De cy zja ta ura to wa ła ty sią ce
Po la ków przed po szcze pien ny mi oka -
le cze nia mi, za któ re rzą dy za chod niej
Eu ro py do dziś pła cą wiel kie od szko -
do wa nia. Jak to moż li we, że te raz zga -
dza cie się, ku pu je cie i pro mu je cie nie -
do sta tecz nie zba da ne i po ten cjal nie

nie zwy kle nie bez piecz ne „szcze pion -
ki” na ko ro na wi ru sa, któ re za wie ra ją
ge ne tycz nie zmo dy fi ko wa ny RNA? 
– czy ta my w pe ty cji. 

Au to rzy li stu wy ja śni li swo je
wąt pli wo ści do ty czą ce szcze pio nek,
po wo łu jąc się na wy po wie dzi le ka rzy
i bio lo gów. Przed sta wi li rów nież żą -
da nia – za prze sta nia szcze pień, na -
zy wa jąc je eks pe ry men tem na ro da -
kach, do pusz cze nia do me diów le ka -
rzy i na ukow ców, któ rzy wska zu ją

na moż li we po wi kła nia po szcze pien -
ne, a tak że od wo ła nia wszel kich
wpro wa dzo nych w mi nio nym ro ku
ogra ni czeń wol no ści oraz ogra ni czeń
go spo dar czych. – Jed nym z głów -
nych ce lów na szej pe ty cji -li stu
otwar te go jest zwró ce nie uwa gi
władz gmi ny/mia sta na za gro że nia
ze stro ny po ten cjal nie groź nej dla
zdro wia „szcze pion ki”, a wła ści wie
te ra pii ge no wej i ko niecz ność pod ję -
cia dzia łań za po bie ga ją cych lub mi -
ni ma li zu ją cych ta kie za gro że -
nia – wo bec nie do sta tecz nych ta -
kich dzia łań ze stro ny in sty tu cji pań -
stwo wych – pi szą au to rzy li stu. 

Pe ty cja tra fi ła pod ob ra dy roz -
dra żew skiej Ko mi sji skarg, wnio -
sków i pe ty cji w ce lu roz pa trze nia
i przed sta wie nia Ra dzie Gmi ny opi -
nii. – Szcze pie nia prze ciw ko SARS -
-CoV -2 są do bro wol ne, wo bec cze -

go każ dy miesz ka niec gmi ny mo że
swo bod nie zde cy do wać, czy pod da
się szcze pie niu. Uchwa ła Ra dy
Gmi ny nie mo że zno sić na te re nie
gmi ny wpro wa dzo nych przez Rząd
usta wa mi ob ostrzeń zwią za nych
z pan de mią ko ro na wi ru sa, obo wią -
zu ją cych na te re nie ca łe go kra ju.
W tym przy pad ku by ła by ona bez -
pod staw na i nie zgod na z pra wem.
Ra da Gmi ny nie ma upraw nień
oraz kom pe ten cji usta wo wych
do pod ję cia uchwa ły, w tre ści któ rej
mia ła by żą dać od Rzą du speł nie nia
wy mie nio nych po stu la tów – za opi -
nio wa ła ko mi sja. 

Tym sa mym nie za re ko men do -
wa ła po dej mo wa nia prze ra dę uchwa -
ły w wer sji za pro po no wa nej w pe ty -
cji, uzna jąc ją za nie do pusz czal ną,
nie zgod ną z po wszech nie obo wią zu -
ją cym pra wem, obej mu ją cą ma te rię
znaj du ją cą się po za kom pe ten cja mi
Ra dy Gmi ny. Rad ni w peł ni po dzie li -
li zda nie ko mi sji. 

(LE NA)

ROZDRAŻEW

Autorzy petycji domagają się zaprzestania szczepień
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W trak cie se sji Ra dy Miej skiej w Kro -
to szy nie, któ ra od by ła się 25 lu te go,
rad ny Bar tosz Ko siar ski zwró cił uwa -
gę na mę czą cy miesz kań ców pro -
blem, do ty czą cy stre fy płat ne go par -
ko wa nia. Cho dzi o to, że za trzy mu jąc
sa mo chód np. na 5 mi nut, trze ba
uiścić opła tę za pól go dzi ny.

War to przy po mnieć, że w ubie -
głym ro ku Ra da Miej ska w Kro to szy -
nie usta li ła no we, wyż sze staw ki opła -
ty za par ko wa nie w stre fie, któ re
obowiązują od 1 stycz nia. I tak za pół
go dzi ny po sto ju pła ci my te -
raz 1,30 zł, za go dzi nę – 2,60 zł, a nie
jak wcze śniej 1,00 zł i 2,00 zł. 

Na czwart ko wej se sji B. Ko siar ski
po ru szył spra wę, któ rą nie jed no krot -
nie zgła sza li mu miesz kań cy. – Czy -
ta łem na fo rum pu blicz nym, jak i do -
sta wa łem licz ne wia do mo ści
od miesz kań ców od no śnie stre fy
płat ne go par ko wa nia – mó wił rad -
ny. – Pod nie śli śmy nie ste ty ce ny
za bi le ty w stre fie. Miesz kań cy się
skar żą na brak wy ro zu mia ło ści ze
stro ny pra cu ją cych w stre fie płat ne go
par ko wa nia. Cho dzi o to, że np. ro -
dzi ce pod jeż dża ją pod szko łę, że by
ode brać dziec ko, i par ku ją tam na 5-

10 mi nut, a są zmu sze ni de fac to
do ku pie nia bi le tu pół go dzin ne go.
Zda rza ły się sy tu acje, gdy – mi mo
tłu ma czeń, iż za trzy ma li się tyl ko
po to, by za brać dziec ko z przed szko -
la czy ze szko ły – otrzy my wa li man -
dat. Czy nie war to by w re gu la mi nie
par kin gu wpro wa dzić za pi su, że po -
stój do 10 mi nut jest bez płat ny? Sko -
ro moż na przy pil no wać te go, że sa -
mo chód par ku je i za chwi lę kie row ca
otrzy mu je man dat za brak bi le tu par -
kin go we go, to chy ba moż na zro bić
ta ki ukłon w stro nę miesz kań ców,
któ rzy by wte dy mo gli za par ko wać
na chwi lę bez ko niecz no ści ku po wa -
nia bi le tu – ape lo wał rad ny. 
Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek nie

po dzie la zda nia rad ne go i nie prze wi -
du je zmian, któ re po zwa la ły by za -
trzy mać się na kil ka mi nut w stre fie
bez ko niecz no ści ku po wa nia bi le tu
na pół go dzi ny. – Je śli cho dzi o stre fę
płat ne go par ko wa nia, to wła ści wie co
chwi lę zgła sza ją się do nas pew ne gru -
py z wnio ska mi, któ re to spro wa dza -
ją się do te go, aby w ja kichś okre ślo -
nych sy tu acjach nie pła cić za po stój
w stre fie płat ne go par ko wa nia. Stre fa
funk cjo nu je zgod nie z re gu la mi nem
i na dzień dzi siej szy nie prze wi du je -
my w tej kwe stii zmian, a przede
wszyst kim do pusz cza nia bez płat ne -
go par ko wa nia – wy ja śnił wło darz
Kro to szy na. 

(LE NA)

KROTOSZYN 

Bezpłatne parkowanie nie wchodzi w grę

Jak po in for mo wał Urząd Mia sta
i Gmi ny w Koź mi nie Wlkp., 6 mar ca
na stą pi prze nie sie nie przy stan ków
au to bu so wych ze Sta re go Ryn ku
na ul. Kro to szyń ską. Do bie gła bo -
wiem koń ca bu do wa za tok au to bu -
so wych na ul. Kro to szyń skiej.

Prze nie sie nie przy stan ków dla au to -
bu sów z cen trum mia sta w in ny re jon to
pierw szy etap przy go to wań do pla no wa -
nej re wi ta li za cji Sta re go Ryn ku w Koź mi -
nie Wlkp. Bu do wa za tok au to bu so wych

przy dro dze kra jo wej by ła fi nan so wa na
z bu dże tu gmi ny, przy po mo cy or ga ni za -

cyj nej Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo -
wych i Au to strad. Koszt in we sty cji to 350
ty się cy zło tych.

6 mar ca na uli cę Kro to szyń ską zo sta -
ną prze nie sio ne wia ty au to bu so we ze Sta -
re go Ryn ku. No we przy stan ki bę dą przy -
go to wa ne dla prze woź ni ków i pa sa że rów.
Przy przy stan ku w kie run ku Kro to szy na
zo sta nie za go spo da ro wa ny skwer. Za -
mon to wa ne tam bę dą do dat ko we ław ki
i ko sze na śmie ci. W pla nach są tak że na -
sa dze nia zie le ni.

(AN KA)

KOŹMIN WLKP.

Ze Starego Rynku na ul. Krotoszyńską

ZALESIE WIELKIE

Wielka kredka przy przedszkolu

Jak pi sze my w in nym miej scu te go
wy da nia GLK, w ca łym po wie cie przy -
by wa po jem ni ków w kształ cie ser ca
na na kręt ki. A tym cza sem na pla cu
przy przed szko lu w Za le siu Wiel kim
(gmi na Ko by lin) przed kil ko ma dnia -
mi sta nę ła – dla od mia ny – wiel ka,
ko lo ro wa kred ka na na kręt ki.

Jest to nie tyl ko pro eko lo gicz ne
przed się wzię cie, ale przede wszyst -
kim cha ry ta tyw ne, al bo wiem gro ma -
dzo ne na kręt ki prze ka zy wa ne są
na rzecz osób naj bar dziej po trze bu ją -
cych. Do po jem ni ka moż na wrzu cać
wszel kie pla sti ko we na kręt ki – po na -
po jach, ka wie, mle ku, jo gur tach, ko -

sme ty kach czy che mii go spo dar czej. 
– W imie niu wła snym i wszyst -

kich przed szko la ków dzię ku ję ser -
decz nie pa nu Ry szar do wi Olesz czu -
ko wi oraz wszyst kim pra cow ni kom
fir my PO LNET za re ali za cję pro jek tu
zwią za ne go z wy ko na niem me ta lo -
wej kred ki na pla sti ko we na kręt ki
oraz ste la ży do ła wek na plac przed -
szkol ny. Włą cza jąc się w na szą ak cję,
do ło ży li ście bez cen ną ce gieł kę wspar -
cia dzia łań na rzecz tych, któ rzy po -
trze bu ją na szej życz li wej dło ni – sko -
men to wa ła Mar le na Ro szak, dy rek tor
Szko ły Pod sta wo wej w Za le siu Ma -
łym. 

OPRAC. (AN KA)
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INTERWENCJA

Co zrobić ze starą lodówką..?
Ta ki oto dy le mat miał je den z miesz -
kań ców Zdun po wi zy cie w Punk cie
Se lek tyw nej Zbiór ki Od pa dów Ko -
mu nal nych w Rze mie cho wie, gdzie
chciał od dać sta rą, zu ży tą lo dów kę.
Ty le że tam od mó wio no mu przy ję -
cia te go urzą dze nia, al bo wiem – jak
ar gu men to wa no – ta ki sprzęt mu si
być kom plet ny, by moż na go by ło
przy jąć na PSZOK...

Pech chciał, że lo dów ka miesz -
kań ca Zdun nie by ła kom plet na, a ści -
ślej mó wiąc – bra ko wa ło w niej sprę -
żar ki. W związ ku z tym moc no zi ry -
to wa ny zdu no wia nin wró cił do do -
mu z ni czym, a ra czej z lo dów ką,
z któ rą miał na dzie ję się roz stać. Męż -
czy zna po sta no wił więc za in ter we -
nio wać w Związ ku Mię dzyg min nym
EKO SIÓ DEM KA, ale ja ko że nie
mógł się do dzwo nić (jak mó wi, pod -
jął 15 prób, a je go wy sił ki koń czy ły się
na wy słu cha niu ko mu ni ka tu z au to -
ma tu), w koń cu wy słał wia do mość
dro gą ma ilo wą.

Zdu no wia nin opi sał swo ją nie -
szczę sną przy go dę w PSZOK -
-u. – Tam do wie dzia łem się, że aby
ją od dać, lo dów ka mu si być kom -
plet na (nie py ta łem, czy przy pad -
kiem nie mu si być spraw na). W za -
wie zio nej prze ze mnie lo dów ce bra -
ko wa ło sprę żar ki. W związ ku z tym
bar dzo mi ły Pan ob słu gu ją cy
PSZOK od mó wił jej przy ję cia.
Stwier dził, że ta kie ma za le ce nia
z fir my EKO w Ka li szu – re la cjo no -
wał męż czy zna.

W dal szej czę ści do bit nie wy ra ził
swo ją opi nię w tej spra wie. – Uwa żam
ta kie po stę po wa nie za skan dal. Po nie -
waż miesz kam w Zdu nach, po ko na -
łem tra sę kil ku na stu ki lo me trów, nie
osią ga jąc za mie rzo ne go prze ze mnie
re zul ta tu. W dro dze po wrot nej mia -
łem ocho tę wje chać do la su i po rzu cić
tam lo dów kę. Tyl ko mo je po czu cie
kul tu ry eko lo gicz nej po wstrzy ma ło
mnie od te go. Jed nak mo ja złość i fru -

stra cja na Pań stwa dzia ła nie do tej po -
ry mi nie mi nę ła. Po bie ra jąc tak wy so -
kie opła ty od miesz kań ców, mo gli by -
ście bar dziej za an ga żo wać się w swo ją
pra cę. To, co w tej chwi li Pań stwo ofe -
ru je cie za tak wy so kie opła ty, jest zwy -
kłym okra da niem miesz kań ców – nie
krył obu rze nia wła ści ciel nie po trzeb -
nej lo dów ki.

Oczy wi ście zwró ci li śmy się
z proś bą o wy ja śnie nia do EKO SIÓ -
DEM KI. Oka za ło się, iż zwią zek skie -
ro wał za py ta nie w tej spra wie
do Przed się bior stwa Oczysz cza nia
Mia sta EKO Sp. z o. o. w Ka li szu. Jak
po in for mo wa ła nas Ewa Obal, prze -
wod ni czą ca Za rzą du Związ ku Mię -
dzyg min ne go EKO SIÓ DEM KA,
po tej in ter wen cji ka li ska fir ma wy ra -
zi ła zgo dę na od da wa nie do PSZOK -
-ów nie kom plet nych lo dó wek, pra lek
te le wi zo rów czy in nych te go ty pu
urzą dzeń, choć za le ca się, aby sprzęt
był kom plet ny. Jed no cze śnie E. Obal
przy po mi na, że do punk tów se lek -
tyw nej zbiór ki na le ży przy wo zić od -
pa dy już po se gre go wa ne.

AN DRZEJ KA MIŃ SKI

W trak cie ubie gło ty go dnio wej se sji
Ra dy Miej skiej w Koź mi nie Wlkp. rad -
ni za bez pie czy li w bu dże cie środ ki fi -
nan so we na in we sty cje dro go we,
prze wi dzia ne do re ali za cji przez po -
wiat kro to szyń ski na te re nie tej gmi ny.

Pod ję te uchwa ły do ty czy ły po mo cy
fi nan so wej po wia to wi na prze bu do wę
ulic Pod gór nej i Grę bow skiej w Koź mi nie
Wlkp. oraz na bu do wę ścież ki pie szo -ro -
we ro wej na tra sie Koź min Wlkp.-Sta -
niew. Do tej pierw szej in we sty cji gmi na

do ło ży 387,5 tys. zło tych, a na dru gą za -
bez pie czy ła 20 tys. zł. 

Po nad to zde cy do wa no o prze zna cze -
niu 60 tys. zł na bu do wę sy gna li za cji
świetl nej na skrzy żo wa niu ulic Bo rec kiej
i Ja na Paw ła II. W naj bliż szym cza sie skrzy -
żo wa nie to zo sta nie prze bu do wa ne przez
Wiel ko pol ski Za rząd Dróg Wo je wódz kich.

Sy gna li za cja świetl na ma być zmo -
der ni zo wa na, aby po pra wić ko mu ni ka cję
i bez pie czeń stwo. Na uli cy Ja na Paw -
ła II wy zna czo ny bę dzie pas dla po jaz dów
skrę ca ją cych w pra wo, w kie run ku Bor ku
Wlkp. Z ko lei na ul. Bo rec kiej, za rów no
przed skrzy żo wa niem, jak i za nim, po -
wsta ną przej ścia dla pie szych ze świa tła -
mi. Prze bu do wa sy gna li za cji na tak zwa ną
sy gna li za cję in te li gent ną bę dzie sfi nan so -
wa na przez Wiel ko pol ski Za rząd Dróg
Wo je wódz kich (ok. 75 tys. zł), gmi nę
Koź min Wlkp. (60 tys. zł) oraz far mę
wia tro wą. (LE NA) 

KOŹMIN WLKP. 

Zabezpieczono środki na drogowe inwestycje
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W trak cie se sji Ra dy Miej skiej w Kro -
to szy nie rad ni prze gło so wa li uchwa -
łę do ty czą cą wy stą pie nia gmi ny ze
Związ ku Miast Czy stej Ener gii. 

Kro to szyn przy stą pił do związ ku de cy -
zją Ra dy Miej skiej 25 li sto pa da 2005

ro ku. Po za na szą gmi ną do Związ ku
Miast Czy stej Ener gii do łą czy ły rów -
nież gmi ny Py rzy ce, Ostrów Wlkp.,
Kęp no, Choj no, Gru dziądz oraz Wło -
cła wek. – Ce lem związ ku by ło opty -
mal ne wy ko rzy sta nie za so bów ener gii
geo ter micz nej, znaj du ją cych się w ob -

sza rze miast człon kow skich, do za si la -
nia ist nie ją cych miej skich sie ci cie -
płow ni czych lub in ne go wy ko rzy sta -
nia zgod nie z in te re sem spo łecz no ści
lo kal nej – czy ta my w uza sad nie niu
uchwa ły. 

Sto wa rzy sze nie ZMCE mia ło
przy stą pić do ba dań nad moż li wo ścia -
mi po zy ski wa nia ener gii geo ter mal nej
z pod ziem nych źró deł go rą cej wo -
dy. – Pra ce nad po zy ska niem i wy ko -
rzy sta niem te go ro dza ju eko lo gicz ne -
go źró dła ener gii mo gło by po ten cjal -
nie li czyć na do fi nan so wa nie ze środ -
ków po za bu dże to wych – na pi sał bur -
mistrz w wy ja śnie niu. 

Mi mo upły wu 15 lat nie pod ję to
jed nak żad nych dzia łań. Kil ka in nych
gmin rów nież pod ję ło uchwa ły o wy -
stą pie niu ze związ ku. Na brak dzia łań
wska zał też or gan spra wu ją cy nad zór
nad sto wa rzy sze niem, czy li wo je wo da
ku jaw sko -po mor ski. Gmi na Kro to -
szyn nie po nio sła żad nych wy dat ków
bu dże to wych z po wo du przy na leż no -
ści do związ ku. (LE NA)

Jak wia do mo, ak cja skła da nia ze znań
PIT za 2020 rok po trwa do 30 kwiet -
nia. Urząd skar bo wy przy po mi na eme -
ry tom i ren ci stom, jak mo gą prze ka -
zać 1% po dat ku na rzecz or ga ni za cji
po żyt ku pu blicz ne go i jak naj szyb ciej
otrzy mać zwrot po dat ku.

W tym ro ku oso by, któ re otrzy ma ły
z or ga nu ren to we go PIT -11A, mo gą zło żyć
sa mo dziel nie ze zna nie rocz ne al bo nic nie
ro bić do 30 kwiet nia – wte dy urząd skar bo -
wy za ak cep tu je ze zna nie PIT -37 za 2020

rok, au to ma tycz nie wy ge ne ro wa ne w usłu -
dze Twój e -PIT.

Zwrot nad pła ty po dat ku trwa do 45
dni, je śli ze zna nie zo sta nie au to ma tycz nie

za ak cep to wa ne al bo zło żo ne elek tro nicz -
nie – naj ła twiej w usłu dze Twój e -PIT, do -
stęp nej w ser wi sie e -Urząd Skar bo wy na po -
dat ki. gov. pl. W przy pad ku ze znań pa pie -
ro wych ter min zwro tu wy no si do trzech
mie się cy. 

Co istot ne, aby uzy skać zwrot nad pła ty,
na le ży zgło sić swój ra chu nek ban ko wy
do urzę du skar bo we go – moż na to zro bić
wze zna niu po dat ko wym lub nafor mu la rzu 

ZAP -3. Je że li ra chu nek był zgło szo ny
wcze śniej i jest ak tu al ny, nie trze ba nic ro bić.

Eme ry ci lub ren ci ści, któ rzy otrzy ma li

z or ga nu ren to we go PIT -40A i chcą prze ka -
zać 1% po dat ku na rzecz or ga ni za cji po żyt -
ku pu blicz ne go (OPP), mo gą wska zać wy -
bra ne OPP w oświad cze niu PIT -OP lub
w ze zna niu po dat ko wym.

Eme ry ci i ren ci ści, któ rzy otrzy ma li je -
den PIT -40A i chcą, by wska za na w ubie -
głym ro ku OPP otrzy ma ła ich 1% po dat ku,
nie bę dą mu sie li nic ro bić, je śli do 31 mar ca
nie zo sta nie od wo ła ny stan epi de mii. Je śli
na to miast stan epi de mii był by od wo ła ny, to
eme ryt/ren ci sta bę dzie mu siał sam zło żyć
PIT -OP lub ze zna nie PIT -37 bądź PIT -36.

Je śli po dat nik otrzy mał PIT -11A i chce
prze ka zać 1% na tę sa mą or ga ni za cję co
w ubie głym ro ku, nie mu si nic ro bić. Urząd
skar bo wy zro bi to za nie go za po śred nic -
twem usłu gi Twój e -PIT w au to ma tycz nie
za twier dzo nym ze zna niu po dat ko wym.

Je że li na to miast po dat nik chce prze ka -
zać 1% po dat ku na rzecz in nej OPP niż rok
wcze śniej, mu si zło żyć PIT -OP lub ze zna -
nie po dat ko we. 

Pa mię tać trze ba, iż wska za na w ubie -
głym ro ku or ga ni za cja mu si znaj do wać się
w ak tu al nym wy ka zie OPP. Gdy w sys te -
mie znaj du je się ze zna nie – nie za leż nie
od te go, czy zło żysz je sam, czy ze zna nie zo -
sta nie au to ma tycz nie za ak cep to wa ne przez
KAS – nie skła daj PIT -OP. (US)

KROTOSZYN

Gmina wystąpiła ze związku 

URZĄD SKARBOWY

Rozliczenie PIT - informacja dla emerytów i rencistów
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7Na Bieżąco

Od kil ku na stu ty go dni w ca łym po wie -
cie po ja wia ją się me ta lo we po jem ni ki
w kształ cie ser ca, do któ rych zbie ra ne
są pla sti ko we na kręt ki. Nie daw no ko -
lej ne po sta wio no w oko li cach szkół
pod sta wo wych nr 3, 5 i 8 w Kro to szy -
nie, a tak że przy przed szko lu w Sul -
mie rzy cach.

Gro ma dzo ne do po jem ni ków pla sti -
ko we na kręt ki są prze ka zy wa ne oso bom
po trze bu ją cym, któ re z ich sprze da ży
uzy ska ją do dat ko we środ ki fi nan so we.

Obec nie w ra mach ak cji do me ta lo wych
serc przy wy mie nio nych wy żej szkołach
zbie ra ne są na kręt ki dla Zu zan ny Zie lon -
ki z Ja sne go Po la – uczen ni cy Szko ły Pod -
sta wo wej nr 3 z Od dzia ła mi In te gra cyj ny -
mi im. Ja na Paw ła II w Kro to szy nie. Wiel -
kie czer wo ne ser ce na na kręt ki po sta wio -

no rów nież przy Pu blicz nym Przed szko lu
w Sul mie rzy cach. Do szło do te go z ini cja -
ty wy bur mi strza Da riu sza Dę bic kie go
i rad ne go Mar ci na Pta ka. Ze bra ne na kręt -
ki bę dą prze ka zy wa ne na rzecz nie peł no -
spraw nych dzie ci.

(AN KA)

KROTOSZYN / SULMIERZYCE

Coraz więcej pojemników na nakrętki
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Ro dzi na z trój ką dzie ci po trze bu je
wspar cia, któ re za pew ni jej od po -
wied nie wa run ki ży cio we. Nie zbęd ne
są m. in. ubra nia, ko sme ty ki czy wy -
po sa że nie do mu.

Ka li ska Fun da cja Od mro zić Ser ca Ro -
ber ta Mro za wzię ła pod swo ją opie kę ro -

dzi nę z Li sko wa (woj. wiel ko pol skie).
Wychowuje się w niej trój ka dzie ci, z cze -
go dwo je z nich tym cza so wo opu ści ło
Dom Dziec ka. Mo gą one miesz kać z ro -
dzi ca mi do osta tecz ne go orze cze nia są du,
któ ry po dej mie de cy zję do ty czą cą po wro -
tu dzie ci do ro dzi ny na sta łe. Star sze z nich
ma ją 12 i 8 lat, a naj młod sze ro czek. 

Ro dzi na po trze bu je wspar cia. Bra -

ku je im wszel kich rze czy ma te rial nych,

ta kich jak ubra nia, me ble, ko sme ty ki,

po ście le, róż ne go ro dza ju sprzę ty do mo -

we czy opał.

Wszyst kie oso by, któ re chcia ły by

prze ka zać coś na rzecz ro dzi ny, pro szo ne

są o kon takt z fun da cją pod nu me rem

te le fo nu 600 668 117. Uru cho mio na

zo sta ła też zbiór ka pie nię dzy. Dat ki

moż na wpła cać na kon to Fun da cji Od -

mro zić Ser ca 

– nr kon ta PKO Bank Pol ski:

87 1020 2212 0000 5202 0431 8457. 

Pre zes fun da cji, Ro bert Mróz, prze -

ka zał naj star sze mu dziec ku lap top, któ ry

umoż li wi mu zdal ną na ukę. W po moc ro -

dzi nie z Li sko wa włą czy li się też bra cia

Adam i Łu kasz Mi li czo wie. Pro wa dzą cy

pro gram te le wi zyj ny „Uster ka” od wie dzi -

li ro dzi nę i omó wi li, ja kie pra ce na le ża ło -

by wy ko nać w jej do mu. 

(LE NA)

CHRYTATYWNIE

Pomóżmy rodzinie z Liskowa 
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Po cho dzą cy z Ukra iny chło piec cho -
ru je na SMA – rdze nio wy za nik mię -
śni. Je go ro dzi ce zo sta wi li ca łe swo -
je do tych cza so we ży cie, aby ra to wać
syn ka. Po trzeb na jest jed nak ogrom -
na su ma pie nię dzy. 

Ki rill uro dził się cał ko wi cie zdro wy.
Kie dy miał pół to ra mie sią ca, je go ro dzi ce
za uwa ży li jed nak, że nie ru sza nóż ka mi.
Za czę ły się kon sul ta cje z le ka rza mi, ma sa -
że, le ki i sze re gi ba dań, lecz te nie wy ka zy -
wa ły nic szcze gól ne go. W koń cu le ka rze

za su ge ro wa li wy ko na nie ba dań ge ne tycz -

nych. Ro dzi ce chłop ca do koń ca wie rzy li,

że wszyst ko bę dzie do brze. Nie ste ty, dia -

gno za by ła ni czym wy rok. Oka za ło się bo -

wiem, że Ki rill cho ru je na SMA – rdze -

nio wy za nik mię śni ty pu 1. 

Na Ukra inie nie by ło dla nie go ra tun -

ku, ro dzi ce mo gli tyl ko pa trzeć na po gar -

sza ją cy się stan zdro wia ich dziec ka. Za -

czę li szu kać roz wią za nia. Zde cy do wa li się

więc prze pro wa dzić do Pol ski, gdzie Ki rill

mo że prze cho dzić te ra pię, któ ra za trzy -

mu je po stęp cho ro by. Je dy ną szan są

na cał ko wi te wy le cze nie chłop ca jest te ra -

pia ge no wa, na zy wa na naj droż szym le -

kiem świa ta.

Fun da cja sie po ma ga. pl utwo rzy ła

zbiór kę na rzecz Ki ril la. Uda ło się już ze -

brać po nad 250 ty się cy zło tych. Jest to

jed nak kro pla w mo rzu, gdyż bra ku je jesz -

cze po nad 8 mi lio nów zło tych. Każ da

wpła ta jest więc na wa gę zło ta. 

OPRAC. (LE NA) 

CHARYTATYWNIE 

Na ratunek Kirillowi!
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Szko ła Pod sta wo wa nr 1 w Koź mi -
nie Wlkp. pod ję ła współ pra cę z Fun -
da cją San tan der Bank Pol ska w ce -
lu po lep sze nia ba zy dy dak tycz nej.
Dzię ki te mu uda ło się po zy skać
środ ki, któ re po zwo lą na stwo rze nie
no wej kla so pra cow ni. Pro jekt wspie -
ra rów nież Ra da Ro dzi ców, dzia ła ją -
ca przy koź miń skiej pla ców ce.

Edu ka cja fi nan so wa dla dzie ci
i mło dzie ży oraz przed się bior czość są
bar dzo waż ny mi ob sza ra mi za an ga żo -
wa nia spo łecz ne go San tan der Bank
Pol ska. Dla te go wo lon ta riu sze fun da cji
po sta no wi li przy go to wać dla uczniów
nie spo dzian kę i „po ko lo ro wać” kla sę
przed ich po wro tem do szko ły.

– Ogrom nie się cie szę, że uda ło
się nam pod jąć współ pra cę z Fun da -
cją San tan der. Dla nas to ko lej ny
etap dzia łań w roz wo ju na szej pla -

ców ki. Wcze śniej już uda ło się
od ban ków – PKO BP i San tan -
der – po zy skać biur ka, sza fy i krze -
sła, wy po sa ża jąc izby lek cyj ne i sa le
kom pu te ro we. Tym ra zem współ -
pra ca z pierw szym od dzia łem San -
tan der w Kro to szy nie to po moc
w re ali za cji i przy go to wa niu ko lej -
nej kla so pra cow ni. Od kil ku mie się -
cy z pa nią Ha li ną Krau ze, dy rek tor
ban ku, oma wia li śmy wspól ny pro -

jekt, aż w koń cu się uda ło. W na sze
dzia ła nia, oprócz wo lon ta riu szy
ban ku, za an ga żo wa ła się Ra da Ro -
dzi ców i wspól nie two rzy my pięk -
ną izbę lek cyj ną dla na szych
uczniów, za co z ca łe go ser ca
w imie niu spo łecz no ści uczniow -
skiej ser decz nie dzię ku ję – sko men -
to wał Ja cek Za wod ny, dy rek tor SP
nr 1 w Koź mi nie Wlkp.

OPRAC. (AN KA)

26 lu te go sul mie rzyc cy rad ni, Mar cin
Ptak i Ka mil Ło pu szyń ski, roz po czę li
pi lo ta żo wą ak cję, po le ga ją cą na za -
ku pie i wy po sa że niu go spo darstw do -
mo wych w czuj ki tlen ku wę gla. Pó ki
co za ku pio no 18 sztuk urzą dzeń.

Jak nie bez piecz ny jest tzw. czad, prze -
ko nu je my się co ja kiś czas, prze glą da jąc
sta ty sty ki stra ży po żar nej, do ty czą ce in ter -
wen cji z tym zwią za nych. W okre sie je -
sien no -zi mo wym w do mach, w któ rych
urzą dze nia grzew cze czy prze wo dy ko mi -

no we i wen ty la cyj ne są wa dli we lub źle
użyt ko wa ne, wzra sta ry zy ko śmier tel ne go
za tru cia tlen kiem wę gla. Jest on tak bar -
dzo nie bez piecz ny, gdyż go nie wy czu wa -
my, al bo wiem nie ma za pa chu ani sma ku.

Za kup 18 czu jek tlen ku wę gla zo stał
sfi nan so wa ny przez rad nych Ka mi la Ło pu -
szyń skie go i Mar ci na Pta ka. Do ak cji włą -
czy ła się rów nież fir ma Part ner Zdzi sław
Adam czew ski z Kro to szy na. (AN KA)

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

Jedynka podjęła współpracę z fundacją

SULMIERZYCE

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców

POLICJA

Niebieskie serce 
przed komendą

18 lu te go przed bu dyn kiem Ko men -
dy Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie
sta nę ło nie bie skie ser ce na na kręt ki.

Wy ko na nie i mon taż po jem ni ka
na pla sti ko we na kręt ki by ły moż li we dzię -
ki zbiór ce, któ ra zo sta ła prze pro wa dzo na
wśród po li cjan tów i pra cow ni ków ko -
men dy. W ostat nim cza sie przy by ło kil ka
ta kich serc w na szym mie ście. Zbie ra ne
do nich na kręt ki są for mą po mo cy oso -
bom po trze bu ją cym. Do po jem ni ków
moż na wrzu cać wszel kie go ro dza ju pla -
sti ko we na kręt ki: od na po jów i in nych

pro duk tów spo żyw czych, jak rów nież
od che mii go spo dar czej. Są one sprze da -
wa ne fir mom re cy klin go wym ja ko su ro -
wiec wtór ny i prze twa rza ne. Zbie ra nie
na krę tek sta no wi za tem for mę po mo cy,
ale też jest wy ra zem dba ło ści o eko lo gię. 

Ini cja ty wa kro to szyń skich po li cjan -
tów skie ro wa na jest do naj młod szych
miesz kań ców na sze go po wia tu, któ rzy pil -
nie po trze bu ją po mo cy w za kre sie wy po sa -
że nia w wóz ki in wa lidz kie czy in ny sprzęt
re ha bi li ta cyj ny. Funk cjo na riu sze za chę ca ją
do wrzu ca nia na krę tek do nie bie skie go ser -
ca przed ko men dą! (LE NA)
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Ko lo ro we stro je i skocz na mu zy -
ka – w ta kiej at mos fe rze 12 lu te go
ba wi ły się dzie ci z od dzia łu przed -
szkol ne go w Chwa li sze wie pod czas
ba lu kar na wa ło wo -wa len tyn ko we go. 

Dzie ci z du mą pre zen to wa ły ko stiu my,
w któ rych trud no by ło je roz po znać. Z wiel -

ką ocho tą uczest ni czy ły w tań cach i kon -
kur sach. Uśmie chy nie zni ka ły z ich twa rzy.
W tym ro ku bal po łą czo ny był z Dniem Za -
ko cha nych i dla te go przed szko la ki otrzy ma -
ły kart ki wa len tyn ko we od ko le gów i ko le -
ża nek. Im pre za by ła oka zją do zin te gro wa -
nia dzie ci i po zo sta wi ła wie le nie sa mo wi -
tych wra żeń. OPRAC. (AN KA) 

CHWALISZEW

Karnawałowa zabawa przedszkolaków

W Szko le Pod sta wo wej nr 3 z Od dzia -
ła mi In te gra cyj ny mi im. Ja na Paw -
ła II prze pro wa dzo no dru gi etap Kon -
kur su Hi sto rycz no -Pa trio tycz ne go.
Do ty czył on Żoł nie rzy Wy klę tych. 24
lu te go lau re atów uho no ro wa no dy -
plo ma mi i bia ło -czer wo ny mi fla ga mi. 

Kon kurs skie ro wa ny był do uczniów
klas IV -VIII. Za da niem uczest ni ków by ło
wy ko na nie pla ka tu bio gra ficz ne go do -
wol ną tech ni ką pla stycz ną, uwzględ nia ją -
ce go jed ne go z Żoł nie rzy Wy klę -
tych – Da nu tę Sie dzi ków nę ps. „In ka”
(kla sy IV), Wi tol da Pi lec kie go ps. „Wi -
told” (kla sy V), Zyg mun ta Szen dzie la rza
ps. „Łu pasz ka” (kla sy VI), Jó ze fa Fran cza -
ka ps. „La lek” (kla sy VII), Au gu sta Emi la
Fiel dor fa ps. „Nil” (kla sy VIII). 

W szran ki sta nę ło 40 uczniów. Zwy -
cię ży ła Ju li ta Hy le wicz z kla sy VIIc, dru ga
lo ka ta przy pa dła Ma rii Racz kie wicz z kl.

IVa, a trze cie miej sce za jął Jo shua Za va la -
-Kruk z kl. VIIIa. Dy plo my i na gro dy lau re -
atom wrę czy ły dy rek tor Ma rio la Kaź mier -
czak oraz wi ce dy rek tor Ane ta Nad staw ska.

Szkol ny Kon kurs Hi sto rycz no -Pa trio -
tycz ny skła da się z trzech eta pów. Pierw -
szy, w li sto pa dzie, do ty czył Oj ców nie -
pod le gło ści, dru gi – Żoł nie rzy Wy klę -
tych, a w trze cim, w ma ju, bo ha te ra mi bę -
dą twór cy Kon sty tu cji 3 Ma ja. Ko or dy na -
to rem ca łe go przed się wzię cia jest hi sto -
ryk Ma riusz Ma rzyń ski.

Szkol ne kon kur sy hi sto rycz ne ma ją
na ce lu nie tyl ko po sze rza nie wie dzy
uczniów po przez po zna wa nie waż nych
po sta ci hi sto rycz nych, któ re mia ły wpływ
na dzie je na sze go pań stwa, ale tak że uka -
za nie wiel kich bo ha te rów na ro do wych ja -
ko po zy tyw nych wzor ców do na śla do wa -
nia, jak rów nież ucze nie sza cun ku do pol -
skie go dzie dzic twa na ro do we go i kul tu ro -
we go oraz pro pa go wa nie sza cun ku wo bec
bia ło -czer wo nej fla gi.

(AN KA)

W pierw szym ty go dniu lu te go
w przed szko lu przy Szko le Pod sta -
wo wej w Ku kli no wie od był się bal
kar na wa ło wy. Przy go to wu jąc swo je
prze bra nia, dzie ci wy ka za ły się nie
la da po my sło wo ścią. 

Przed szko la ki z Ku kli no wa już od po -
cząt ku stycz nia za sta na wia ły się, w ja kie po -
sta cie wcie lą się na kar na wa ło wym ba lu. Szu -
ka ły od po wied nich stro jów lub z po mo cą ro -
dzi ców sa me je pro jek to wa ły i two rzy ły. Efekt
ich sta rań i za an ga żo wa nia był im po nu ją cy. 

Na ba lu przed szkol nym po ja wi li się
więc su per bo ha te ro wie, księż nicz ki, po -
li cjan ci, wróż ki i wie le in nych wspa nia -
łych po sta ci. Pa nie Ewe li na Rosz czak -
-Re jek i Ar le ta Grześ ko wiak przy go to -
wa ły dla swo ich pod opiecz nych mnó -
stwo atrak cji i kon ku ren cji, jak choć by
ta niec z ba lo na mi, za ba wy z chu s tą ani -
ma cyj ną, prze cho dze nie po li nie, lim bo,
sko ki przez ska kan kę czy tań ce do ulu -
bio nych utwo rów. Za ba wę umi lił słod ki
po czę stu nek.

(LE NA)

SP NR 3 KROTOSZYN

Pamiętają o narodowych bohaterach

SP KUKLINÓW

Bal pełen atrakcji
F

O
T
. 

M
a
ri
u
s
z
 M

a
rz

y
ń
s
k
i 

F
O

T
. 

S
P

 K
u
k
lin

ó
w



15Sport

W dniach 19-21 lu te go od był
się I Pu char Pol ski Ka de tów w Za pa -
sach. Ze zło tym me da lem z Sie dlec
wró cił Kac per No wa kow ski. 

Dla za pa śni ków za wo dy te by ły pierw -
szą z moż li wo ści za kwa li fi ko wa nia się
do fi na łów Ogól no pol skiej Olim pia dy
Mło dzie ży, czy li mi strzostw Pol ski dla tej
gru py wie ko wej. W tur nie ju star to wa -
ło 245 za wod ni ków z róż nych czę ści kra ju. 

LKS Ce ra mik Kro to szyn re pre zen to -
wa ło trzech za pa śni ków. Naj le piej spi sał się
Kac per No wa kow ski, któ ry trium fo wał
w ka te go rii wa go wej do 51 kg. Na 15. lo ka -
cie upla so wał się Mi ko łaj Adam czew ski (65
kg), a na 21. Hu bert Krzy żań ski (55 kg). 

UKS Olim pij czyk Sul mie rzy ce wy -
sta wił dwóch re pre zen tan tów. Prze my -
sław Wi zner za jął pią te miej sce w kat.
do 65 kg, a Szy mon Gi ba sie wicz był 16.
w kat. 60 kg.

War to wspo mnieć, iż ty dzień wcze -
śniej czte ry za wod nicz ki sul mie rzyc kie go
klu bu bra ły udział w mi strzo stwach Po -
zna nia. Mag da le na Su cho rzew ska zdo by -
ła zło to, na trze cim stop niu po dium sta -
nę ły Do mi ni ka Gro bel na i Ni ko la Kro ma -
rek, a Le na Kro ma rek upla so wa ła się
na pią tej lo ka cie. (LE NA)

ZAPASY

Kacper Nowakowski ze złotem
18 lu te go w Sta ro stwie Po wia to wym
od by ło się spo tka nie z oka zji ju bi le -
uszu 70-le cia dzia łal no ści spor to wej
człon ka ho no ro we go KKS Astra Kro -
to szyn – Jó ze fa Jaś ko wia ka. 

Bli sko 89-let ni za słu żo ny spor to wiec
i dzia łacz ode brał zło tą od zna kę ho no ro -
wą Okrę go we go Związ ku Pił ki Noż nej
w Ka li szu. Od zna kę, jak rów nież pu char
bę dą cy do wo dem uzna nia i wdzięcz no ści
za wie lo let ni udział w ży ciu spor to wym,
ufun do wa ny przez Wy dział Edu ka cji,
Kul tu ry i Spor tu Sta ro stwa Po wia to we go
w Kro to szy nie, wrę czył J. Jaś ko wia ko wi
wi ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski. 

J. Jaś ko wiak jest zwią za ny z kro to -
szyń ską Astrą od 1950 ro ku. Na prze -
strze ni 60 lat peł nił w klu bie mnó stwo
funk cji – od kie row cy, po przez człon ka
za rzą du, aż do go spo da rza klu bu. Obec -
nie jest człon kiem ho no ro wym klu bu

oraz Są du Ko le żeń skie go. Bar dzo za an ga -
żo wa ny w ży cie Astry, J. Jaś ko wiak szcze -
gól nie po ma ga dru ży nom mło dzie żo -
wym, m. in. po przez za opa try wa nie ich
w sprzęt. Jest też za an ga żo wa ny w ży cie
spo łecz ne w na szym po wie cie. Współ or -
ga ni zu je spor to we im pre zy in te gra cyj ne
dla dzie ci z nie peł no spraw no ścia mi in te -
lek tu al ny mi ze spe cjal nych ośrod ków
szkol no -wy cho waw czych w Ko na rze wie
i Bo rzę cicz kach. 

War to przy po mnieć, iż w mar -
cu 2015 ro ku J. Jaś ko wiak za swo ją dzia -
łal ność spo łecz ną na ni wie spor to wej zo -
stał uho no ro wa ny na gro dą Kro to szyń ski
Dąb. Z ko lei w 2018 ro ku w ra mach or ga -
ni zo wa ne go przez na szą re dak cję Ple bi -
scy tu „Spor to wiec Ro ku” otrzy mał spe -
cjal ną na gro dę za dłu go let nią dzia łal ność
na rzecz roz wo ju spor tu w na szym po wie -
cie. 

(LE NA)

STAROSTWO

Józef Jaśkowiak uhonorowany
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Już w naj bliż szy week end na bo iska
wró cą pił ka rze Astry Kro to szyn, Pia sta
Ko by lin i Bia łe go Or ła Koź min Wlkp.
W dru ży nach za szły pew ne zmia ny,
a pa nu ją ca epi de mia nie sprzy ja ła
przy go to wa niom do roz gry wek. 

Ze spo ły pił kar skie z na sze go po -
wia tu bar dzo cięż ko pra co wa ły, aby
w jak naj lep szej for mie wró cić na bo -
iska. Roz gryw ki V li gi roz pocz ną się
już w naj bliż szy week end. Po przed -
nia run da by ła bar dzo uda na dla pił -
ka rzy Pia sta Ko by lin. Za koń czy li ją
bo wiem na pią tym miej scu w ta be li.

Przy go to wań do na cho dzą cej
run dy nie uła twia ła epi de mia i to wa -
rzy szą ce jej ob ostrze nia. Naj pierw za -
wod ni cy uczest ni czy li w za ję ciach
in dy wi du al nych. Z cza sem, w mia rę
lu zo wa nia na ło żo nych na ka zów,
stop nio wo prze cho dzi li na tre nin gi
gru po we. 

W Pia ście do szło do ko sme tycz -
nych zmian ka dro wych. – Do ze spo -
łu wró cił Pa tryk Wciór ka, któ ry w po -
przed niej run dzie wspie rał Bia łe go

Or ła Koź min Wlkp. Je śli cho dzi
o ubyt ki ka dro we, to tre nin gów nie
wzno wił Raj mund Siec la, któ ry
w tym mo men cie sku pia się na grze
w Eks tra kla sie Fut sa lu w dru ży nie
z Lesz na – po wie dział Szy mon Wo -
siek, kie row nik ko by liń skiej dru ży ny. 

W spa rin gach ko by li nia nie od nie -
śli dwa zwy cię stwa – 10: 3 z Bia łym
Or łem Koź min Wlkp. i 3: 2 z Ra wią
Wal bet Ra wicz. Trzy me cze kon tro l ne
prze gra li – 0: 3 z Wi wą Goszcz, 1: 3
z Pia stem Po niec oraz 2: 5 z Po lo nią
Lesz no. 

Przy go to wa nia szły peł ną pa rą
rów nież w kro to szyń skiej Astrze.
W ka drze tak że do szło do kil ku
zmian. – W ze spo le ma my zmia ny
na plus i na mi nus – oznaj mił Ma -
riusz Ra taj czak, pre zes Astry. – Za -
cznij my od tych gor szych. Z dru ży ny
uby li Szy mon Po low czyk i Pa tryk Po -
wa lisz, któ ry wró cił do Ostro vii. Tre -
nin gów nie wzno wił też Mi ko łaj Le -
wan dow ski, któ re go przez kon tu zję
cze ka ope ra cja. Je śli cho dzi zaś o no -
we twa rze w na szym ze spo le, to wró -

cił do nas Bar tosz Ja rysz, do łą czy też
Ar tur Bła żej czak, wy cho wa nek Bia łe -
go Or ła Koź min Wlkp. Spo śród ju -
nio rów wró ci li do nas Oskar Re bel ka
z Ogni wa Łą ko ci ny i Wik tor Pra czyk
z CKS -u Zdu ny. Na dniach ogło si my
też je den trans fer. Wszyst ko jest już
usta lo ne, ale nie chciał bym jesz cze
zdra dzać wszyst kie go. Do łą czy
do nas za wod nik, któ ry do tej po ry
grał w dru ży nie IV -li go wej – zdra -
dził M. Ra taj czak. 

Kro to szy nia nie w spo tka niach
kon tro l nych ogra li 3: 0 Lu bań ski
KS, 2: 0 Ka nię Go styń oraz 4: 1 dru -
ży nę ju nio rów Ostro vii Ostrów Wlkp.
Z Ja ro tą II Ja ro cin Wi ta szy ce prze gra li
na to miast 1: 3. Ze spół na dal nie ma
swo je go bo iska, dla te go pierw szy wio -
sen ny mecz ro ze gra w Po go rze li, a ko -
lej ne – w Sul mie rzy cach. 

W naj bliż szą nie dzie lę Astra
zmie rzy się ze Zjed no czo ny mi Ry -
chwał, Piast po wal czy z MKS -em Dą -
bie, a ry wa li zu ją cy w kla sie okrę go wej
Bia ły Orzeł za gra z Za wi szą Łę ka
Opa tow ska. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Krotoszynianki zasiliły
drużyny z Poznania i Krobi

21 lu te go w Miej skiej Gór ce od by ły
się Ha lo we Mi strzo stwa Wiel ko pol -
ski U'13. W tur nie ju wzię ły udział
dwie za wod nicz ki kro to szyń skiej
Aka de mii Ta len tów. 

W za wo dach ry wa li zo wa ło dzie więć
ze spo łów: War ta I Po znań, War ta II Po -
znań, KA 4 re sPect Kro bia, UAM Po znań,
Ju na -Trans Sta re Obo rzy ska, Grom
Wolsz tyn, Me dyk Ko nin, Po lo nia Śro da
Wlkp. i GSS Gro dzisk Wlkp. Kro to szyń -
ska Aka de mia Ta len tów na tur niej wy po -
ży czy ła dwie za wod nicz ki do in nych ze -
spo łów. Agniesz ka Ka ba ciń ska za si li ła
War tę I Po znań, a Zo sia Ka lak, bę dą ca jed -
ną z naj młod szych za wod ni czek mi -
strzostw, za gra ła w eki pie KA 4 re sPect
Kro bia. 

Dru ży ny zo sta ły po dzie lo ne na dwie
gru py, z któ rych do de cy du ją cej fa zy
awan so wa ły po dwie naj lep sze. W pół fi -
na łach War ta I Po znań zmie rzy ła się
z GSS -em Gro dzisk Wlkp., a ze spół KA 4
re sPect Kro bia wal czył z Po lo nią Śro da
Wlkp. Oba po je dyn ki za koń czy ły się bez -
bram ko wy mi re mi sa mi, więc o awan sie
do fi na łu de cy do wać mu sia ły rzu ty kar -
ne. W tym ele men cie le piej po ra dzi ły so -
bie za wod nicz ki z Po zna nia i Kro bi. Tak
więc do fi na łu do tar ły obie re pre zen tant -
ki kro to szyń skiej Aka de mii Ta len tów!

W de cy du ją cej kon fron ta cji, tak jak
w pół fi na łach, go le nie pa dły, a rzu ty kar -
ne le piej eg ze kwo wa ły dziew czę ta z KA 4
re sPect Kro bia i to one wy wal czy ły mi -
strzow ski ty tuł.

(LE NA)

KROTOSZYN

Mistrz Polski z wizytą u burmistrza

Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek za -
pro sił do urzę du świe żo upie czo ne go
ha lo we go mi strza Pol ski do lat 18
w bie gu na 60 me trów – Da wi da
Grzą kę. Spo tka nie z uta len to wa nym
sprin te rem od by ło się 24 lu te go. 

D. Grzą ka na co dzień re pre zen tu je
KS Stal „LA” Ostrów Wlkp. W Ha lo wych
Mi strzo stwach Pol ski U'18 i U'20, któ re

od by ły się w dniach 12-14 lu te go w To ru -
niu, mło dy spor to wiec był naj lep szy
w bie gu na 60 me trów i tym sa mym wy -
wal czył ty tuł mi strza kra ju do lat 18
na tym dy stan sie! Sprin ter z Kro to szy na
uzy skał czas 6,89, 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.

(AN KA)

PIŁ KA NOŻ NA

Ru sza ją wio sen ne roz gryw ki
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