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SULMIERZYCE

Prace modernizacyjne w urzędzie
Trwa ją pra ce re mon to we w Urzę dzie
Miej skim w Sul mie rzy cach. Mo der -
ni za cja kosz to wać bę dzie pra -
wie 213 ty się cy zło tych, z cze go nie -
co po nad 80 tys. zł wy nie sie do fi nan -
so wa nie ze środ ków Pań stwo we go
Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie peł -
no spraw nych.

W ra mach re mon tu prze wi dzia no
prze bu do wę trzech wejść i przy sto so wa -
nie bu dyn ku do po trzeb osób nie peł no -
spraw nych. Za pro jek to wa no rów nież
dwie plat for my dla nie peł no spraw nych.
Ce lem pro jek tu jest li kwi da cja ba rier ar -
chi tek to nicz nych i umoż li wie nie do stęp -
no ści oso bom nie peł no spraw nym i z ogra -
ni cze nia mi ru cho wy mi. 

W ra mach pro gra mu „Wy rów ny wa -
nie róż nic mię dzy re gio na mi III” (ob szar

b – li kwi da cja ba rier w urzę dach i pla -
ców kach edu ka cyj nych lub śro do wi sko -
wych do mach sa mo po mo cy w za kre sie
umoż li wie nia oso bom nie peł no spraw -
nym po ru sza nia się i ko mu ni ko wa nia)

mia sto Sul mie rzy ce otrzy ma ło do fi nan so -
wa nie w kwo cie 80 093,32 zł ze środ ków
PFRON. Cał ko wi ty koszt za da nia
to 212 972,89 zł.

(AN KA)

NA WOKANDZIE

Ksiądz skazany na trzy lata więzienia
8 mar ca w Są dzie Re jo no wym w Ple -
sze wie za padł wy rok w spra wie księ -
dza oskar żo ne go o mo le sto wa nie
nie let nie go. Du chow ny zo stał ska za -
ny na trzy la ta po zba wie nia wol no ści.

Przy po mnij my, że pro ku ra tu ra wno -
si ła o ka rę sze ściu lat po zba wie nia wol no -
ści. Do dat ko wo do ma ga ła się za ka zu ja -
kie go kol wiek kon tak to wa nia się oskar żo -
ne go z po krzyw dzo nym przez osiem lat
oraz za ka zu zaj mo wa nia sta no wisk za wo -
do wych zwią za nych z wy cho wa niem,
edu ka cją, le cze niem czy opie ką dzie ci
i mło dzie ży przez dzie sięć lat, a tak że za -
są dze nia kosz tów są do wych, któ re po -
wsta ły w związ ku z roz pra wą. Z ko lei
obroń ca oskar żo ne go wniósł o rok i sześć
mie się cy – w za wie sze niu na pięć lat, tłu -
ma cząc to złym sta nem zdro wia księ dza
i je go kiep ską sy tu acją ma te rial ną. 

Wy rok za padł 8 mar ca. Oskar żo ny
o mo le sto wa nie nie let nie go Ar ka diusz H.
zo stał ska za ny na trzy la ta po zba wie nia

wol no ści! Po za tym przez dzie sięć lat nie
bę dzie mógł spra wo wać sta no wisk zwią -
za nych z wy cho wy wa niem czy kształ ce -
niem dzie ci i mło dzie ży. Wy rok jest nie -
pra wo moc ny. Obie stro ny ma ją pra wo
wnieść ape la cję do Są du Okrę go we go
w Ka li szu.

Spra wę 52-let nie go ka pła na na gło śni -
li bra cia Se kiel scy w gło śnym fil mie „Za -
ba wa w cho wa ne go”. Ksiądz nie gdyś był
wi ka riu szem w pa ra fii w Koź mi nie
Wlkp. Pra co wał też w Sy co wie, Ple sze -
wie, Ka li szu i Lu bi ni Ma łej. W 2012 ro -
ku ob jął pa ra fię w Chwa li sze wie, gdzie
był pro bosz czem przez czte ry la ta.
W 2016 ro ku, ku ogrom ne go za sko cze -
niu miesz kań ców tej miej sco wo ści, zo stał
od wo ła ny przez bi sku pa ka li skie go
Edwar da Ja nia ka. 

W fil mie bra ci Se kiel skich trzej dziś
już do ro śli męż czyź ni da li szo ku ją ce
świa dec two te go, jak ksiądz mo le sto wał
ich, gdy by li jesz cze dzieć mi. Ar ka diu szo -
wi H. za rzu co no, że po mię dzy wrze -
śniem 1998 a ma jem 2000 w Ple sze wie,
z gó ry po wzię tym za mia rem, do pu ścił
się prze stępstw o cha rak te rze sek su al -
nym na szko dę 15-let nie go po krzyw dzo -
ne go. Du chow ny przy znał się do za rzu -
ca nych mu czy nów. 

(AN KA)
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Pod czas nie daw nej se sji Ra dy Po wia tu
Kro to szyń skie go rad ny Ja cek Za wod ny
zło żył in ter pe la cję do ty czą cą na praw
uszko dzeń na dro gach po wia to wych,
któ re po wsta ły w okre sie zi mo wym. Py -
tał tak że o wy cin kę krze wów.

Stan dróg po zi mie w na szym po -
wie cie po zo sta wia wie le do ży cze nia.
Kie row cy mu szą po pi sy wać się nie la -
da umie jęt no ścia mi, aby omi jać dziu -
ry i nie na ra żać swo ich po jaz dów
na uszko dze nia. 

Na se sji po wia to wej pro blem ów
po ru szył Ja cek Za wod ny. – Zwra cam
się z uprzej mym za py ta niem od no -
śnie har mo no gra mu do pro wa dze nia
dróg do sta nu prze jezd no ści oraz wy -
cin ki krze wów na te re nie po wia tu
kro to szyń skie go. Swo ją in ter pe la cję
skła dam po mroź nej zi mie. Miesz kań -
cy z róż nych stron po wia tu in for mu ją
i do py tu ją, jak oraz kie dy zo sta ną na -
pra wio ne dziu ry w dro gach. Pro szę
rów nież o in for ma cję, w ja kich miej -
scach pla no wa na jest wy cin ka krze -
wów przy dro gach po wia to wych.
W tym mo men cie zwra cam uwa gę,
aby w na le ży ty spo sób za dbać o bez -

pie czeń stwo osób po ru sza ją cych się
dro ga mi po wia to wy mi – oznaj mił
rad ny z Koź mi na Wlkp.  Sta ro sta po -
pro sił o od po wiedź dy rek to ra Po wia -
to we go Za rzą du Dróg w Kro to szy nie.
Jak wy ni ka z przed sta wio nych przez
nie go in for ma cji, dziu ry w dro gach
ma ją znik nąć do po ło wy czerw ca. Ro -
bo ty uza leż nio ne bę dą od pa nu ją cych
wa run ków at mos fe rycz nych, gdyż
w przy pad ku po wro tu mro zów pra ca
dro go wców po szła by na mar ne. 

– Ma my już prze targ na na pra wę
dróg emul sją i gre sa mi. Do dys po zy cji

bę dzie my mieć trzy urzą dze nia, po -
nie waż wy ko ny wać bę dzie to fir ma
ze wnę trza. Chce my roz po cząć pra cę
od tych dróg, któ re łą czą ze so bą gmi -
ny i po wia ty. Na stęp nie zaj mie my się
po zo sta ły mi od cin ka mi. Ilość ma te -
ria łu jest w tym ro ku więk sza niż
w po przed nim, a więc sza cu je my, że
po win no go wy star czyć. Do po ło wy
czerw ca pra ce ma ją się za koń czyć.
Na to miast my bę dzie my do kła dać
wszel kich sta rań – je śli wa run ki at -
mos fe rycz ne bę dą ko rzyst ne, to zna -
czy w no cy bę dzie tem pe ra tu ra po -

wy żej 5 stop ni Cel sju sza – aby te re -
mon ty by ły wy ko ny wa ne. Je śli cho -
dzi o wy cin kę krze wów, na tę chwi lę
za de kla ro wa li śmy roz po czę cie prac
na trzech od cin kach: po mię dzy Koź -
mi nem a Psim Po lem, w Roz dra że -
wie przy uli cy Kwia to wej i na tra sie
Be ni ce -Sta ry gród – od po wie dział
Krzysz tof Je li now ski, dy rek tor Po -
wia to we go Za rzą du Dróg.

War to przy oka zji do dać, iż
od dłuż sze go cza su na stan uli cy Lan -
gie wi cza skar żą się miesz kań cy osie -
dla Zie lo ne Łą ki. – Są bar dzo du że

dziu ry, nie da się prze je chać, nie mó -
wiąc już o tym, że ja kieś au to zgu bi
tam za wie sze nie. Że by do trzeć
do osie dla, trze ba je chać sla lo -
mem – mó wi ła kil ka ty go dniu te mu
jed na z miesz ka nek tej oko li cy. 

Za py ta li śmy wów czas o tę spra wę
za stęp cę dy rek to ra PZD. – Je śli cho -
dzi o uli cę Lan gie wi cza, to pro jekt już
jest, po zo sta je tyl ko cze kać na fun du -
sze. Chciał bym, że by do jazd do Zie -
lo nych Łąk był zro bio ny – po wie -
dział Mi ro sław Gań ko. Co cie ka we,
nie dłu go po tem dro ga ta zo sta ła nie -
co wy rów na na tłucz niem. Z pew no -
ścią ta kie roz wią za nie nie usa tys fak -
cjo no wa ło miesz kań ców osie dla, ale
przy naj mniej nie ma tam już ta kich
dziur jak wcze śniej. Do bre i to. 

(LE NA / AN KA)

Na pro blem bra ku to a let w jed nym
z bu dyn ków ko mu nal nych zwró cił
uwa gę pod czas se sji Ra dy Po wia tu
Kro to szyń skie go rad ny An drzej
Skrzyp czak. Sta ro sta obie cał, że
prze ka że spra wę wła dzom mia sta.

An drzej Skrzyp czak przed sta wił,
na proś bę miesz kań ców, ich sy tu ację
w bu dyn ku ko mu nal nym. Wy da je się,
że po sia da nie to a le ty w miesz ka niu jest
rze czą cał ko wi cie nor mal ną w dzi siej -
szych cza sach. Tym cza sem miesz kań cy
bu dyn ku ko mu nal ne go przy ul. Zam -
ko wy Fol wark zwró ci li się o po moc
do rad ne go w ta kiej wła śnie kwe stii.
Ten zło żył in ter pe la cję, pod kre śla jąc, że

miesz kań cy są oso ba mi star szy mi
i szcze gól nie uciąż li we jest dla nich wy -
cho dze nie zi mą do to a le ty, któ ra znaj -
du je się na ze wnątrz. – Trzech miesz -
kań ców te go bu dyn ku nie ma wswo ich
miesz ka niach nie tyl ko ła zie nek, ale i to -
a let. Mu szą ko rzy stać z ze wnętrz nych
wy chod ków – bez wo dy i ogrze wa nia.
Ko rzy sta nie z nich, zwłasz cza zi mą, de -
li kat nie mó wiąc – nie na le ży do przy -
jem nych. Miesz ka ją tam przede wszyst -
kim lu dzie star si, któ rym na le ży po -
móc. W związ ku z po wyż szym zwra -
cam się, w ich imie niu, za po śred nic -
twem prze wod ni czą ce go Za rzą du Po -
wia tu Kro to szyń skie go, do bur mi strza
Kro to szy na, ja ko za rząd cy mie nia ko -

mu nal ne go, o za gwa ran to wa nie miesz -
kań com te go bu dyn ku god nych wa -
run ków miesz ka nio wych po przez wy -
ko na nie sa ni ta ria tów w tych lo ka lach.
Ma my prze cież XXI wiek i ta kie sy tu -
acje, gdy miesz ka nia ko mu nal ne są po -
zba wio ne pod sta wo wych wa run ków
sa ni tar nych w mie ście po wia to wym,
a szcze gól nie w Wiel ko pol sce, nie po -
win ny mieć miej sca – przed sta wił spra -
wę rad ny An drzej Skrzyp czak. 

Sta ro sta za pew nił, że po otrzy ma -
niu in ter pe la cji na pi śmie prze ka że ją
bur mi strzo wi Kro to szy na, Fran cisz -
ko wi Mar szał ko wi, gdyż to wła śnie
on jest za rząd cą mie nia ko mu nal ne go
w mie ście. (LE NA)

3Aktualności
POWIAT

Czas na remonty drogowe

Z SESJI

Mieszkania komunalne bez toalet

Od 12 lu te go do 1 mar ca w Szko le
Pod sta wo wej nr 1 im. Straj ku Dzie ci
Koź miń skich 1906/1907 w Koź mi -
nie Wlkp. prze pro wa dzo no zbiór kę
mo krej kar my i in nych ar ty ku łów dla
bez dom nych zwie rząt ze schro nisk
w Kro to szy nie i Ra dli nie. 

Oprócz żyw no ści uda ło się zgro ma -
dzić cie płe ko ce, spo ro le go wisk i za ba wek
dla psów i ko tów. Wszyst kie da ry prze -
wie zio ne zo sta ły do schro nisk. 

Ce lem te go przed się wzię cia by ła po -

pra wa stan dar du po by tu zwie rząt
w schro ni skach, kształ to wa nie po sta wy
przy ja cie la czwo ro no gów oraz wdra ża nie
dzie ci i osób do ro słych do ak tyw ne go
udzia łu w zbiór ce kar my.

Wy pa da się cie szyć, iż tak wie lu
uczniów od po wie dzia ło na apel i wzię ło
udział w tej pięk nej ak cji. Los bez dom -
nych, po rzu co nych zwie rząt ni ko mu nie
po wi nien być obo jęt ny. Dla te go wszyst -
kim uczniom i ro dzi com za włą cze nie się
w tę cha ry ta tyw ną ini cja ty wę na le żą się
ser decz ne po dzię ko wa nia. (AN KA)

 
 

Tak po zimie prezentują się niektóre drogi powiatowe.

Droga wjazdowa na os. Zielone Łąki została nieco wyrównana. 
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W związ ku z wy stą pie niem licz nych
ognisk wy so ce zja dli wej gry py pta ków
(m. in. na po cząt ku mar ca stwier dzo no
ogni sko te go wi ru sa w gmi nie Że laz ków
w po wie cie ka li skim) po wia to wy le karz
we te ry na rii w Kro to szy nie przy po mi na
za sa dy ochro ny dro biu przed cho ro bą.
Na le ży tak że pa mię tać o obo wiąz ku
zgła sza nia miejsc, w któ rych utrzy my -
wa ny jest drób lub in ne pta ki, z wy łą cze -
niem pta ków utrzy my wa nych na sta łe
w po miesz cze niach miesz kal nych. 

W przy pad ku po dej rze nia wy stą -
pie nia wi ru sa pta siej gry py u dro biu po -
sia dacz dro biu po wi nien za wia do mić
po wia to we go le ka rza we te ry na rii
(w Kro to szy nie – tel. 694 454 829) al -
bo naj bliż szy pod miot świad czą cy usłu -
gi z za kre su me dy cy ny we te ry na ryj nej
o wy stą pie niu u dro biu na stę pu ją cych
ob ja wów kli nicz nych: zwięk szo na
śmier tel ność, zna czą cy spa dek po bie ra -
nia pa szy i wo dy, ob ja wy ner wo -
we – drgaw ki, skręt szyi, pa ra liż nóg
i skrzy deł, nie zbor ność ru chów, dusz -
ność, si ni ca i wy bro czy ny, bie gun ka, na -
gły spa dek nie śno ści.

W przy pad ku po dej rze nia wy stą -
pie nia wi ru sa pta siej gry py u dzi kie go
ptac twa dzier żaw ca lub za rząd ca ob wo -
du ło wiec kie go zgła sza po wia to we mu
le ka rzo wi we te ry na rii al bo naj bliż sze -
mu pod mio to wi świad czą ce mu usłu gi
z za kre su me dy cy ny we te ry na ryj nej
przy pad ki zwięk szo nej śmier tel no ści
dzi kich pta ków.

Po do ko na niu zgło sze nia – do cza -
su przy by cia urzę do we go le ka rza we te -
ry na rii – po sia dacz dro biu zo bo wią za -
ny jest do:

– izo la cji i strze że nia w go spo dar -
stwie wszyst kich prze by wa ją cych tam
pta ków

– wstrzy ma nia się od wy wo że nia,
wy no sze nia i zby wa nia pro duk tów
z go spo dar stwa, w szcze gól no ści mię sa,
zwłok zwie rzę cych, środ ków ży wie nia
zwie rząt, wo dy, ściół ki, na wo zów na tu -
ral nych

– nie wy wo że nia z go spo dar stwa
ma te ria łu bio lo gicz ne go (na sie nia, ko -
mó rek ja jo wych, za rod ków)

– unie moż li wie nia oso bom po -
stron nym do stę pu do po miesz czeń lub
miejsc, w któ rych znaj du ją się pta ki po -
dej rza ne o za ka że nie lub cho ro bę.

Za le ce nia dla drob no to wa ro wych
ho dow ców dro biu – chów przy za gro -
do wy:

– kar mie nie i po je nie dro biu w po -
miesz cze niach za mknię tych, do któ -
rych nie ma ją do stę pu pta ki dzi kie

– prze trzy my wa nie dro biu
na ogro dzo nej prze strze ni, pod wa run -
kiem unie moż li wie nia kon tak tów
z dzi kim ptac twem

– od izo lo wa nie od in ne go dro biu,
ka czek i gę si

– prze cho wy wa nie pa szy, w tym
zie lon ki, w po miesz cze niach za mknię -
tych lub pod szczel nym przy kry ciem,
unie moż li wia ją cym kon takt z dzi kim
ptac twem

– uni ka nie po je nia pta ków i czysz -
cze nia kur ni ków wo dą po cho dzą cą spo -
za go spo dar stwa (głów nie ze zbior ni -
ków wod nych i rzek)

– zgła sza nie le ka rzo wi we te ry na rii,
wój to wi, bur mi strzo wi i in nym or ga -
nom wła dzy lo kal nej za ob ser wo wa ne -
go spad ku nie śno ści lub na głych, zwięk -
szo nych pad nięć dro biu

– po każ dym kon tak cie z dro biem
lub pta ka mi dzi ki mi umy cie rąk wo dą
z my dłem

– uży wa nie odzie ży ochron nej
oraz obu wia ochron ne go przy czyn no -
ściach zwią za nych z ob słu gą dro biu

– oso by utrzy mu ją ce drób w cho -
wie przy za gro do wym nie po win ny być
za trud nia ne w prze my sło wych fer -
mach dro biu.

Za le ce nia dla ho dow ców go łę bi:
– kar mie nie i po je nie go łę bi w spo -

sób wy klu cza ją cy do stęp pta ków dzi -
kich

– prze cho wy wa nie pa szy w po -
miesz cze niach za mknię tych lub
pod szczel nym przy kry ciem, unie moż -
li wia ją cym kon takt z dzi kim ptac -
twem.

Za le ce nia dla prze my sło wych pro -
du cen tów dro biu:

– prze trzy my wa nie pta ków w od -
osob nie niu (obo wiąz ko wo w okre sie
wio sen nych oraz je sien nych wę dró wek
dzi kich pta ków) lub na wol nej, ogro -
dzo nej prze strze ni, pod wa run kiem
ogra ni cze nia kon tak tu z dzi kim ptac -
twem

– kar mie nie i po je nie dro biu w po -
miesz cze niach za mknię tych, do któ -
rych nie ma ją do stę pu pta ki dzi kie

– zie lon ki sto so wa ne w kar mie niu
dro biu wod ne go (kacz ki i gę si), szcze -
gól nie w okre sie wio sen nych oraz je -
sien nych wę dró wek dzi kich pta ków,
nie mo gą po cho dzić zte re nów wy so kie -
go ry zy ka za nie czysz cze nia ich wi ru -

sem wy so ce zja dli wej gry py pta ków,
z oko lic zbior ni ków wod nych, ba gien
i in nych miejsc sta no wią cych osto ję pta -
ków dzi kich

– szczel ne przy kry cie po jem ni ków
z kar mą i wo dą do pi cia lub prze trzy -
my wa nie ich we wnątrz bu dyn ków,
a tak że uni ka nie po je nia pta ków i czysz -
cze nia po miesz czeń wo dą po cho dzą cą
spo za go spo dar stwa (głów nie ze zbior -
ni ków wod nych i rzek)

– ogra ni cze nie prze miesz cza nia się
osób po stron nych oraz zwie rząt po mię -
dzy obiek ta mi, w któ rych prze cho wy -
wa na jest kar ma dla zwie rząt, a obiek ta -
mi, w któ rych by tu je drób

– roz ło że nie przed wej ścia mi
do bu dyn ków, gdzie utrzy my wa ny jest
drób, mat na są czo nych środ kiem de -
zyn fek cyj nym

– wpro wa dze nie za ka zu wjaz du
po jaz dów na te ren fer my, po za dzia ła -
nia mi ko niecz ny mi, np. do wóz pa szy,
od biór dro biu do rzeź ni

– obo wiąz ko wa de zyn fek cja po jaz -
dów wjeż dża ją cych

– roz ło że nie mat de zyn fek cyj nych
przed wjaz dem i wej ściem na te ren go -
spo dar stwa

– uży wa nie odzie ży ochron nej
oraz obu wia ochron ne go przy czyn no -
ściach zwią za nych z ob słu gą dro biu

– wpro wa dze nie obo wiąz ku prze -
pro wa dza nia do kład ne go my cia i de -
zyn fek cji rąk przed wej ściem do obiek -
tów, w któ rych utrzy mu je się drób

– brak kon tak tu pra cow ni ków
ferm dro biu z in nym ptac twem, np. ku -
ra mi, go łę bia mi.

Do dat ko we za le ce nia głów ne go le -
ka rza we te ry na rii:

– sło mę, któ ra bę dzie wy ko rzy sty -
wa na w cho wie ściół ko wym, na le ży za -
bez pie czyć przed do stę pem dzi kie go
ptac twa (prze trzy my wać w za mknię -
tych po miesz cze niach, za da szyć itp.)

– na le ży re gu lar nie prze glą dać
wszel kie po łą cze nia i ru ry (si lo sy pa szo -
we) pod ką tem obec no ści za nie czysz -
czeń, np. od cho da mi dzi kich pta ków

– na le ży eli mi no wać wszel kie moż -
li we do usu nię cia nie szczel no ści bu -
dyn ków in wen tar skich (umie ścić siat ki
w oknach i otwo rach, za bez pie czyć ko -
mi ny wen ty la cyj ne)

– nie na le ży two rzyć sztucz nych
zbior ni ków wod nych na te re nie go spo -
dar stwa (np. oczka wod ne), a ist nie ją ce
trze ba za bez pie czyć przed do stę pem
dzi kie go ptac twa

– nie na le ży do kar miać dzi kie go
ptac twa na te re nie go spo dar stwa (usu -
nąć karm ni ki)

– je że li na te re nie go spo dar stwa
znaj du ją się drze wa owo co we, na le ży
jak naj czę ściej usu wać opa dłe owo ce.

OPRAC. (AN KA)
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ZAGROŻENIA

Uwaga – ptasia grypa!

ZSP NR 3 KROTOSZYN

Piękna inicjatywa

Ucznio wie kla sy IIf w ZSP nr 3 w Kro -
to szy nie pod czas zdal ne go na ucza -
nia za an ga żo wa li się w ak cję pro wa -
dzo ną na pro fi lu fa ce bo oko wym or -
ga ni za cji cha ry ta tyw nej „Ma ły gest,
wiel ki cel”. 

Ce lem ini cja ty wy jest wy sy ła nie li -
stów i pocz tó wek do dzie ci, któ re na co

dzień zma ga ją się z prze róż ny mi cho ro ba -
mi lub trud no ścia mi. Dla te go też mło -
dzież z ZSP nr 3 wy ko na ła kart ki uro dzi -
no we, któ re ma ją spra wić, by na twa rzach
dzie ci za go ści ły uśmie chy, by mia ły świa -
do mość, iż mo gą li czyć na wspar cie wie lu
osób. Za chę ca my wszyst kich do włą cze -
nia się w tę pięk ną ak cję.

(AN KA)

W lu tym Bi blio te ka Pu blicz na Mia -
sta i Gmi ny w Ko by li nie ogło si ła kon -
kurs pla stycz ny „Być ko bie tą”. Oka -
zją do te go był oczy wi ście przy pa da -
ją cy na 8 mar ca Dzień Ko biet.

Kon kurs skie ro wa ny był do osób peł -
no let nich. Za da niem uczest ni ków by ło
wy ko na nie zdję cia, ry sun ku lub gra fi ki

ko bie ty, któ ra dla au to ra pra cy jest wy jąt -
ko wa.

Do bi blio te ki wpły nę ło sześć prac.
Wy ło nio no czte ry lau re at ki, jed nak ze
wzglę du na wy jąt ko wą te ma ty kę kon kur -
su or ga ni za to rzy po sta no wi li na gro dzić
wszyst kie uczest nicz ki. Pierw sze miej sce
przy zna no Ka ro li nie So bie raj, dru ga lo ka -
ta przy pa dła Ka ta rzy nie Woj tycz ce, trze -
cie miej sce za ję ła Mo ni ka Krecz mer,
a czwar ta by ła Ma ria Po mo gier.

Wszyst kie pra ce kon kur so we zo sta ły
wy sta wio ne w bi blio te ce. (AN KA)

BIBLIOTEKA

Być kobietą!
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Sie dem za stę pów stra ży po żar nej
bra ło udział w ak cji ga śni czej na te -
re nie za kła du sto lar skie go w miej -
sco wo ści Brzo za (gmi na Kro to szyn).
Po żar wy buchł tam 11 mar ca krót ko
po go dzi nie 9.00.

Po przy ję ciu zgło sze nia o po ża rze
do dzia łań na tych miast za dys po no -
wa no czte ry za stę py z Jed nost ki Ra -
tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy nie
oraz po jed nym z jed no stek OSP
w Roz dra że wie, Koź mi nie Wlkp.
i Chwa li sze wie. Jak się oka za ło, pa li ło
się w bu dyn ku pro duk cyj nym – sto -

lar ni. Ogniem ob ję te by ło po miesz -
cze nie su szar ni, umiej sco wio ne
na pod da szu obiek tu, w któ rym skła -
do wa no i su szo no szta plo wa ne drew -
no. 

Przed przy by ciem stra ża ków wła -
ści ciel za kła du pod jął nie sku tecz ną
pró bę ga sze nia po ża ru przy wy ko rzy -
sta niu wo dy po da wa nej z wę ża ogro -
do we go. – Du że za dy mie nie oraz wy -
so ka in ten syw ność spa la nia ma te ria -
łów pal nych utrud ni ła dzia ła nia ga -
śni cze – in for mu je st. kpt. To masz
Pa try as z KP PSP w Kro to szy -
nie. – Stra ża cy, za bez pie cze ni

w sprzęt ochro ny ukła du od de cho -
we go, wpro wa dzi li je den prąd ga śni -
czy wo dy w na tar ciu na pa lą cy się ma -
te riał w po miesz cze niu su szar ni.

Z po wo du du żej ilo ści zgro ma -
dzo ne go ma te ria łu pal ne go do stęp
do źró dła ognia był ogra ni czo ny. Dla -
te go też dru gą ro tę skie ro wa no
na dach obiek tu, by tam wy ko na ła
do stęp do źró dła po ża ru. Przez zro -
bio ne przez stra ża ków otwo ry w czę -
ści da cho wej po da no dru gi prąd ga -
śni czy wo dy w na tar ciu na pa lą ce się
drew no. Tym sa mym do pro wa dzo no
do ogra ni cze nia roz prze strze nia nia
się ognia. 

Po uga sze niu po ża ru nad pa lo ny
ma te riał z su szar ni wy nie sio no na ze -
wnątrz, po czym go do ga sza -
no. – W trak cie pro wa dzo nych dzia -
łań na bie żą co mo ni to ro wa no obiekt
pod ką tem wy stę po wa nia ukry tych
za rze wi ognia. Po usu nię ciu za gro że -
nia bu dy nek za bez pie czo no do star -
czo ny mi przez wła ści cie la plan de ka -
mi – mó wi T. Pa try as.

W trak cie ak cji ga śni czej po li cja
za mknę ła po bli ską dro gę po wia to wą
i zor ga ni zo wa ła ob jaz dy. Dzia ła nia
stra ży po żar nej trwa ły czte ry i pół go -
dzi ny.

(AN KA)

BRZOZA

Pożar w zakładzie stolarskim

Ka sia Rzep czyń ska jest uczen ni cą
kla sy VIII Szko ły Pod sta wo wej nr 4
im. Woj ska Pol skie go w Kro to szy nie.
Dziew czy na prze szła prze szczep szpi -
ku, jed nak aby cał ko wi cie po wró ci ła
do zdro wia, po trze bu je od po wied -
nich wa run ków miesz ka nio wych. 

Ka sia już w wie ku 8 lat prze szła
skom pli ko wa ną ope ra cję nóg. 6 lat póź -
niej zdia gno zo wa no u niej ostrą bia łacz -
kę. Dziew czy na zo sta ła pod da na dłu go -
trwa łe mu le cze niu, któ re za koń czy ło się
prze szcze pem w Kli ni ce On ko lo gii He -
ma to lo gii i Trans plan to lo gii Pe dia trycz -
nej w Po zna niu. Ope ra cja za koń czy ła się

po wo dze niem. Przed Ka sią ko lej ne eta -
py le cze nia. 

Aby mo gła wró cić do peł ni zdro wia,
mu si prze by wać w ste ryl nych wa run -
kach. Nie ste ty, ro dzi na Ka si miesz ka
w wil got nym i za grzy bio nym miesz ka niu
w sta rej ka mie ni cy. 

Dzię ki oso bom do brej wo li uda ło się
zna leźć in ne miesz ka nie dla dziew czy ny
i jej bli skich. By ro dzi na mo gła tam za -
miesz kać, po trzeb ny jest jed nak re mont,
tj. wy ko na nie ogrze wa nia, wy mia na in -
sta la cji, na pra wa pod łóg, wy mia -
na okien, a przede wszyst kim stwo rze -
nie ła zien ki, któ rej ro dzi na do tąd nie
mia ła. 

Wie le osób z na sze go mia sta za ofe ro wa -
ło swo ją po moc w wy ko na niu prac re mon -
to wych. To jed nak nie wszyst ko. Po trzeb ne
są bo wiem środ ki na za kup wszel kich ma te -
ria łów. We dług wstęp nych sza cun ków jest
to kwo ta bli sko 60 ty się cy zło tych. 

Zbiór kę na ten cel zor ga ni zo wa ła
Fun da cja Po mo cy Dzie ciom z Cho ro ba -
mi No wo two ro wy mi w Po zna niu, któ rej
Ka sia jest pod opiecz ną. Oso by, któ re chcą
wes przeć ro dzi nę, mo gą do ko ny wać
wpłat na kon to: Fun da cja Po mo cy Dzie -
ciom z Cho ro ba mi No wo two ro wy mi
w Po zna niu PKO S.A. IV Od dział Poznań
72 1240 3220 1111 0000 3528 6598
– zdo pi skiem „Miesz ka nie dla Ka si”. (LE NA)

CHARYTATYWNIE

Mieszkanie dla Kasi i jej rodziny!

GOSPODARKA KOMUNALNA

Budowa punktów selektywnej
zbiórki odpadów

W tym ro ku na te re nie dzia łal no ści
Związ ku Mię dzyg min ne go EKO SIÓ -
DEM KA ma ją zo stać otwar te czte ry
no we punk ty se lek tyw nej zbiór ki od -
pa dów ko mu nal nych. Obec nie trwa
bu do wa PSZOK -ów w Zdu nach i Sul -
mie rzy cach. Je śli cho dzi o dwie po -
zo sta łe lo ka li za cje, to jesz cze się nie
za koń czy ły pro ce du ry ad mi ni stra cyj -
ne, zwią za ne z uzy ska niem po zwo -
leń na bu do wę.

W Zdu nach pra ce bu dow la ne roz po -
czę ły się już w paź dzier ni ku 2020 i dla te -
go są naj bar dziej za awan so wa ne. W Sul -
mie rzy cach ro bo ty ru szy ły w po ło wie
stycz nia. We dle prze wi dy wań ma ją się za -
koń czyć w kwiet niu.

W przy pad ku dwóch po zo sta łych lo ka -
li za cji – tj. PSZOK -ów w Kro to szy nie oraz
Rze mie cho wie (gmi na Ko by lin) – na dal
trwa ją pro ce du ry ad mi ni stra cyj ne, zwią za -
ne z uzy ska niem po zwo leń na bu do wę.
Zgod nie w umo wą wszyst kie punk ty ma ją
zo stać otwar te do koń ca bie żą ce go ro ku.

Głów nym za da niem PSZOK -ów jest
uzu peł nie nie funk cjo nu ją ce go na na szym

te re nie sys te mu go spo da ro wa nia od pa da -
mi ko mu nal ny mi. Punk ty ta kie przyj mu -
ją przede wszyst kim od pa dy, któ re nie są
od bie ra ne bez po śred nio z te re nu nie ru -
cho mo ści.

Przy po mnij my, że umo wa po mię dzy
Związ kiem Mię dzyg min nym EKO SIÓ -
DEM KA a Na ro do wym Fun du szem
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod -
nej o do fi nan so wa nie pro jek tu pod na zwą
„Bu do wa i mo der ni za cja Punk tu Se lek -
tyw nej Zbiór ki Od pa dów Ko mu nal nych
wraz z in fra struk tu rą to wa rzy szą cą na te -
re nie Związ ku Mię dzyg min ne go EKO
SIÓ DEM KA” zo sta ła pod pi sa na 28 mar -
ca 2019 ro ku. Wów czas war tość pro jek tu
wy no si ła 3 997 985,60 zł, a do fi nan so wa -
nie – 2 762 835,58 zł.

Jed nak nie mal rok póź niej, bo 17 lu -
te go 2020, pod pi sa no aneks do tej umo -
wy, na mo cy któ re go do fi nan so wa nie
zwięk szo ne zo sta ło do kwo -
ty 3 922 494,49 zł. Ak tu al nie cał ko wi ty
koszt re ali za cji pro jek tu, po prze pro wa -
dzo nych po stę po wa niach prze tar go wych,
wy no si na to miast 5 676 080,26 zł. 

(AN KA)
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Pral nia La gu na zaj mu je się czysz -
cze niem nie tyl ko odzie ży, ale rów -
nież wie lu in nych rze czy. Fir ma
w swo jej ofer cie po sia da tak że
czysz cze nie i cał ko wi tą re no wa cję
obu wia. 

Znaj du ją ca się przy uli cy 23 stycz -
nia 2 w Kro to szy nie Pral nia La gu na wy -
róż nia się przede wszyst kim za sa da mi
funk cjo no wa nia. Fir ma jest bo wiem
w peł ni eko lo gicz na. Kie dy mó wi my o te -
go ro dza ju dzia łal no ści, na myśl naj czę -
ściej przy cho dzą nam pral nie che micz ne.
Nic bar dziej myl ne go. 

Oka zu je się bo wiem, że moż na so bie
po ra dzić na wet z naj trud niej szy mi pla -

ma mi bez uży cia che micz nych roz pusz -
czal ni ków. Wy róż nia ją się one wy so ką
sku tecz no ścią, ale i tok sycz no ścią. Nie są
groź ne dla tka nin, ale „od pa dy” po pra niu
szko dzą śro do wi sku i lu dziom. Sys tem
La go on, któ ry kro to szyń ska pral nia ofe -
ru je swo im klien tom, to jed na z naj no wo -
cze śniej szych pro fe sjo nal nych me tod
czysz cze nia odzie ży, stwo rzo na przez fir -
mę Elec tro lux. Obec nie w na szym kra ju
funk cjo nu je ok. 40 ta kich firm, któ re są
w peł ni eko lo gicz ne. W pro ce sie pral ni -
czym wy ko rzy stu je się je dy nie środ ki bio -
de gra do wal ne. 

Pod czas gdy w agre ga tach che micz -
nych roz pusz cza ne są głów nie pla my
z tłusz czu, ten sys tem ra dzi so bie z wszel -

kie go ro dza ju za bru dze nia mi, nie nisz -
cząc żad ne go ma te ria łu. Nie mu si my się
mar twić na wet o naj de li kat niej sze tka ni -
ny, ta kie jak je dwab, kasz mir, skó ry syn te -
tycz ne itd. 

Już ja kiś czas te mu Pral nia La gu na
po więk szy ła swo ją ofer tę o czysz cze nie
i re no wa cję obu wia. Kie dy na sze ulu bio -
ne bu ty są już moc no za bru dzo ne i wi -
docz ne są na nich zna ki cza su, nie chęt nie
po dej mu je my de cy zję o za ku pie no wych.
Te raz ma my in ną moż li wość. Za ło ga
pral ni zaj mie się na szym obu wiem
pod nie mal każ dym wzglę dem, po cząw -
szy od czysz cze nia, przez na pra wę rys
i za dra pań, aż po far bo wa nie. W jej rę ce
mo że my od dać też in ne ele men ty gar de -
ro by, wy ko na ne z na tu ral nej skó ry. Efek -
ty pra cy moż na zo ba czyć na gra fi ce obok
oraz na fa ce bo oko wym pro fi lu fir my. 

(LE NA)

11 mar ca w Mu zeum Re gio nal nym
im. Hie ro ni ma Ław ni cza ka od był się
po wia to wy fi nał XII edy cji Kon kur su
Hi sto rycz ne go „Po wsta nie Wiel ko -
pol skie w po wie cie kro to szyń -
skim – dzie je i tra dy cje”. W szran ki
sta nę li ucznio wie klas VI -VIII szkół
pod sta wo wych oraz mło dzież ze
szkół po nad pod sta wo wych.

Ar ku sze kon kur so we dla obu ka te go -
rii przy go to wał Piotr Mi ko łaj czyk – dy -
rek tor mu zeum, od po wie dzial ny jed no -
cze śnie za me ry to rycz ną stro nę ry wa li za -
cji. W fi na le wy stą pi ło 30 uczniów – 23
z 11 pod sta wó wek oraz 7 z 4 szkół po nad -
pod sta wo wych. 

W młod szej ka te go rii trium fo wa ła
Do mi ni ka Pa sek (Szko ła Pod sta wo wa nr 8
w Kro to szy nie – pod kie run kiem Ja na
Grzy wa czew skie go), wy prze dza jąc Ka mi -
la Su sia (Szko ła Pod sta wo wa nr 1 w Kro -
to szy nie – pod kie run kiem Re na ty Wit -
czak) i Mar tę Mar ci niak (SP nr 8 w Kro to -
szy nie – pod kie run kiem Ja na Grzy wa -
czew skie go).

Wśród uczniów szkół po nad pod sta -

wo wych trium fo wał Bar tło miej Ka lak
(Ze spół Szkół Po nad pod sta wo wych
w Zdu nach – pod kie run kiem Se ba stia na
Świ sta), dru gie miej sce za jął Bar tło miej
Pa nek (I Li ceum Ogól no kształ cą ce w Kro -
to szy nie – pod kie run kiem Paw ła Ha dry -
cha), a trze ci był Woj ciech Pa wel czak
(I LO w Kro to szy nie – pod kie run kiem
Ju li ty Lu dwi czak).

Jak przy zna li or ga ni za to rzy, w obu
ka te go riach o ko lej no ści de cy do wa ły
w wie lu przy pad kach po je dyn cze punk ty,

dla te go też wszyst kim uczest ni kom na le -
ży po gra tu lo wać bar dzo szcze gó ło wej
wie dzy na te mat lo kal nych wąt ków po -
wsta nia wiel ko pol skie go.

Or ga ni za to rem przed się wzię cia by ło
mu zeum, a współ or ga ni za to ra mi – To -
wa rzy stwo Mi ło śni ków i Ba da czy Zie mi
Kro to szyń skiej oraz Sta ro stwo Po wia to we
i Urząd Miej ski w Kro to szy nie. Na gro dy
dla lau re atów zo sta ły ufun do wa ne przez
mu zeum, sta ro stwo i TMiBZK.

(AN KA)

PRALNIA LAGUNA

Odśwież buty na wiosnę!

MUZEUM

Poznaliśmy laureatów konkursu historycznego



W trak cie se sji Ra dy Po wia tu Kro to -
szyń skie go rad ny Hen ryk Jan kow ski
zło żył in ter pe la cję w spra wie zre ali -
zo wa nia ewen tu al nych prac
przy skrzy żo wa niu w Ma cie je wie. 

– Zwra cam się z proś bą o po now -
ne na pra wie nie ba rier przy prze pu -
ście mo sto wym w miej sco wo ści Ma -
cie jew, obok le śni czów ki. Prze pust
znaj du je się na skrzy żo wa niu dro gi
po wia to wej z as fal to wą dro gą le śną.
Nad mie nię, że skrzy żo wa nie to by -

ło – na mój wnio sek – re mon to wa ne
przez Po wia to wy Za rząd Dróg, m. in.
za mon to wa no no we ba rier ki oraz
wy bu do wa no przy czół ki. Ba rier ki
znaj du ją ce się przy bu dyn ku le śni -
czów ki zo sta ły znisz czo ne przez po -
jaz dy wy jeż dża ją ce z la su, dla te go
pro sił bym o po ło że nie rur, co do pro -
wa dzi do po sze rze nia roz jaz du oraz
wy bu do wa nia no wych przy czół -
ków – tłu ma czył rad ny. 

H. Jan kow ski za pro po no wał też,
aby zor ga ni zo wać spo tka nie z przed -

sta wi cie la mi La sów Pań stwo wych
w ce lu usta le nia czę ścio we go fi nan so -
wa nia tej in we sty cji, po nie waż to ich
po jaz dy do ko nu ją znisz czeń in fra -
struk tu ry dro go wej. Rad ny za ape lo -
wał tak że o usu nię cie po zo sta ło ści
po sta rych ba rier kach. Sta ro sta o od -
po wiedź po pro sił Krzysz to fa Je li now -
skie go, dy rek to ra Po wia to we go Za -
rzą du Dróg w Kro to szy nie. – Z pa -
nem wi ce sta ro stą uda łem się tam
w mar cu w ce lu uszcze gó ło wie nia
spraw przy tym nad le śnic twie, je śli

cho dzi o prze pust i je go wy dłu że nie.
Te raz na to miast je ste śmy na eta pie
usu wa nia wszel kich po zo sta ło ści
przy dro gach po wia to wych, czy li sta -
rych ba rie rek, ja kichś po nisz czo nych

ele men tów. Ko rzy sta my rów nież
z ma sy na zim no i re mon tu je my
wszel kie du że dziu ry w na wierzch -
ni – od po wie dział K. Je li now ski. 

(LE NA)
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Z SESJI

Konieczne naprawy przy przepuście
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Kan ce la ria Pre zy den ta RP or ga ni zu -
je Kon kurs dla Kół Go spo dyń Wiej -
skich o Na gro dę Mał żon ki Pre zy den -
ta RP. Zgło sze nia od eta pu wo je -
wódz kie go przyj mo wa ne bę dą
do 23 mar ca.

Ce lem kon kur su jest pro mo cja i pre -
zen ta cja wie lo płasz czy zno wej dzia łal no -
ści KGW. W ra mach dwu eta po we go wy -
da rze nia wy ło nio ne zo sta ną naj lep sze
w Pol sce ko ła, któ rych dzia łal ność, po le ga -
ją ca m. in. na pod trzy my wa niu i utrwa la -
niu ro dzi me go folk lo ru, tra dy cji i oby cza -
jów re gio nal nych, wy cho wy wa niu mło de -
go po ko le nia w po sza no wa niu tra dy cyj -
nych war to ści, wspie ra niu roz wo ju przed -
się bior czo ści ko biet czy pie lę gno wa niu hi -
sto rii oto cze nia, przy czy nia się do bu do -
wa nia lo kal nych wię zi wspól no to wych
oraz roz wo ju toż sa mo ści re gio nal nej. 

Etap wo je wódz ki od bę dzie się w for -
mu le on li ne. Zgło sze nia bę dą przyj mo wa -
ne do 23 mar ca. Na pod sta wie oce ny kart

zgło sze nio wych oraz prze sła ne go ma te ria -
łu au dio wi zu al ne go zo sta nie wy ty po wa -
nych 16 kół – po jed nym z każ de go wo je -
wódz twa, któ re zo sta ną za kwa li fi ko wa ne
do ko lej nej fa zy. Ogło sze nie wy ni ków eta -
pu wo je wódz kie go na stą pi w ma ju. 

Ogól no pol ski etap pla no wa ny jest ja -
ko wy da rze nie sta cjo nar ne 19 czerw ca
w sie dzi bie Pań stwo we go Ze spo łu Lu do -
we go Pie śni i Tań ca MA ZOW SZE im. Ta -
de usza Sy gie tyń skie go w Otrę bu sach. Te -
ma tem prze wod nim bę dą re gio nal ne
zwy cza je oraz ob rzę dy ślub ne i we sel ne.
Ogło sze nie zwy cięz ców oraz wrę cze nie
na gród za pla no wa no pod czas Do ży nek
Pre zy denc kich w Pa ła cu Pre zy denc kim
w War sza wie. 

Szcze gó ło we in for ma cje na te mat wa -
run ków uczest nic twa oraz za sad prze pro -
wa dze nia kon kur su znaj du ją się w re gu la -
mi nie do stęp nym na stro nie in ter ne to -
wej: www.pre zy dent.pl/pierw sza da -
ma/kon kur sKGW. 

OPRAC. (AN KA)

KANCELARIA PREZYDENTA

Ogólnopolski konkurs 
dla kół gospodyń wiejskich

Hu fiec Pra cy 15-2 w Kro to szy nie zor -
ga ni zo wał ko lej ny kon kurs z cy klu
„Naj spraw niej szy w za wo -
dzie 2021”. Tym ra zem w szran ki
sta nę li sto la rze – te go rocz ni ab sol -
wen ci szkół bran żo wych współ pra -
cu ją cych z jed nost ką.

Kon kurs prze pro wa dzo no dwu eta -
po wo. Ze wzglę du na sy tu ację epi de micz -
ną naj pierw uczest ni cy, po przez swo ich
opie ku nów, mu sie li upo rać się z czę ścią
teo re tycz ną. Do roz wią za nia mie li test
skła da ją cy się z 40 py tań, spraw dza ją cych
ich wie dzę i umie jęt no ści z za kre su kwa li -
fi ka cji za wo do wych sto la rza. 

Naj lep sza trój ka za kwa li fi ko wa ła się
do dru gie go eta pu, któ ry zor ga ni zo wa no
w za kła dzie sto lar skim PRO HA NUS Da -
riu sza Szczę cha w Sul mie rzy cach, gdzie
oce nie pod da ne zo sta ły umie jęt no ści

prak tycz ne mło dzie ży. Zwy cię żył Łu kasz
Ba ran z Bran żo wej Szko ły I stop nia
w Odo la no wie, wy prze dza jąc dwóch
swo ich ko le gów z tej sa mej pla ców ki – Ja -
ku ba Jó ze fia ka i Bar tło mie ja Menc fel -
dow skie go. 

Lau re aci zo sta li na gro dze ni dy plo -
ma mi i bo na mi po da run ko wy mi do jed -
nej ze zna nych sie ci dro ge ryj nych. Ufun -
do wa ła je Wiel ko pol ska Wo je wódz ka Ko -
men da OHP w Po zna niu.

(AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Rywalizacja adeptów stolarstwa
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Jak po in for mo wa ła Fun da cja Za raz Wra -
cam, KS Su li mir czyk Sul mie rzy ce zo stał
trium fa to rem ak cji „Sprzęt za sprzęt”.
Człon ko wie klu bu ze bra li aż 9 ton i 140
ki lo gra mów zu ży te go sprzę tu elek trycz -
ne go i elek tro nicz ne go.

Jak na tak ma łą gmi nę, któ rą za miesz -
ku je nie ca łe 3 ty sią ce osób, wy nik jest do -

praw dy im po nu ją cy. W na gro dę za re kor -
do wą zbiór kę KS Su li mir czyk otrzy mał
sprzęt spor to wy o war to ści po nad 2 ty się -
cy zło tych. 

Ak cję „Sprzęt za sprzęt” Fun da cja Za -
raz Wra cam or ga ni zu je wspól nie z Wiel -
ko pol skim Związ kiem Pił ki Noż nej i fir -
mą Elek tro re cy kling.

(AN KA)

SULMIERZYCE

Zebrali ponad 9 ton
zużytego sprzętuDwu let ni Fa bian Po go rze lec zma ga

się z dwie ma bar dzo po waż ny mi
cho ro ba mi. Szan są dla nie go jest
ope ra cja i prze szczep w Stan ford.
Nie ste ty, ich koszt mo że wy nieść na -
wet 18 mi lio nów zło tych. 

Dla ro dzi ców in for ma cja o śmier tel -
nej cho ro bie ich dziec ka jest ogrom nym
cio sem. Ro dzi ce Fa bian ka do wie dzie li
się, że ich syn cier pi na dwie ta kie cho ro -
by. Chło piec ma nie zwy kle skom pli ko -
wa ną wa dę ser ca – te tra lo gię Fal lo ta.
W krót kim cza sie od tej dia gno zy za padł
ko lej ny wy rok – ze spół Ala gil le'a. Jest to
ze spół wad wro dzo nych, na któ ry skła da -
ją się wa dy ukła du ser co wo -na czy nio we -
go, oczu, ne rek, a tak że prze wle kła cho -
le sta za, któ ra ob ja wia się upo rczy wym
swę dze niem skó ry, po więk sze niem wą -
tro by i za żół ce niem po włok skó ry. Cho -
ro ba jest nie ule czal na.

Chło piec zo stał za kwa li fi ko wa ny
do prze szcze pu wą tro by, któ ra z każ dym
dniem co raz go rzej funk cjo nu je. Nie ste ty,
nie jest to ta kie ła twe. Aby przejść prze -
szczep, Fa bian mu si mieć naj pierw zo pe -
ro wa ne ser ce. Ża den le karz w Pol sce nie
po dej mie się te go. Chłop czyk więk szość
swo je go ży cia spę dza w szpi ta lach. Ro dzi -
ce nie zna leź li w kra ju spe cja li sty, któ ry
był by w sta nie im po móc.

Je dy ną na dzie ją dla Fa bian ka jest
szpi tal w Stan ford w Sta nach Zjed no czo -
nych. Oczy wi ście wy lot do USA oraz le -
cze nie wią żą się z ko lo sal ny mi kosz ta mi.
Utwo rzo no więc zbiór kę na stro nie sie -
po ma ga. pl. Kil ka dni te mu ro dzi ce
chłop ca prze ka za li no we in for ma cje. Le -
ka rze ze Stan ford po dej mą się nie tyl ko
ope ra cji ser ca, ale rów nież pla nu ją prze -
szcze pić na miej scu wą tro bę. Do bie ga
koń ca opra co wy wa nie pla nu ope ra cji
i usta le nie jej ter mi nu. Ze spół me dycz ny,

któ ry po dej mie się za da nia, skła da się
z kil ku dzie się ciu osób. Są to kar dio chi -
rur dzy, kar dio lo dzy, he pa to lo dzy, ne fro -
lo dzy, ane ste zjo lo dzy oraz ca ły ze spół in -
ten syw nej te ra pii. 

Mi mo iż uda ło się ze brać kwo tę po -
trzeb ną na le cze nie, to kosz to rys po -
więk szy się o prze szczep wą tro by.
W przy bli że niu koszt obu ope ra cji mo -
że wy nieść 18 mi lio nów zło tych. Fa -
bian cier pi, ból na si la się z każ dym
dniem. Chło piec po trze bu je po mo cy.
Na chwi lę obec ną na kon cie zbiór ki
wid nie je kwo ta nie mal 10,5 mi lio nów
zło tych. Bra ku je więc jesz cze bar dzo
du żo. Fa bia na moż na wspie rać dzię ki
Fun da cji sie po ma ga. pl oraz na fa ce bo -
oko wej gru pie „Li cy ta cje dla Wo jow ni -
ka Fa bian ka”. Lo sy chłop ca moż na
na bie żą co śle dzić na Fa ce bo oku – Fa -
bian ko wa Po moc. 

(LE NA)

CHARYTATYWNIE

Pomoc jedyną nadzieją dla Fabianka
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Bar dzo do brze za pre zen to wa ła się
Ju lia Bie law na w Za wo dach Pły wac -
kich o Pu char Pre ze sa Wiel ko pol -
skie go Okrę go we go Związ ku Pły -
wac kie go. Za wod nicz ka KS Kro tosz
dwu krot nie sta nę ła na po dium. 

W pły wac kich zma ga niach, któ re od -
by ły się na ba se nie Ci ty zen w Po zna niu,
ry wa li zo wa ło po nad 400 za wod ni ków
i za wod ni czek z 27 klu bów, m. in.
z Gdań ska, Wro cła wia, To ru nia, Byd gosz -
czy czy Śre mu. KS Kro tosz re pre zen to wa -
li Ju lia Bie law na (w ka te go rii 16-17 lat),
Ni co las Ję drze jak (kat. 14-15 lat) oraz
Igor Ham rol (kat. 12-13 lat). 

Na si pły wa cy nie za wie dli. J. Bie law -
na wy wal czy ła dwa srebr ne me da -
le – na dy stan sie 50 m sty lem kla sycz nym

(36,15) oraz na 100 m sty lem kla sycz -
nym (1: 21,38). Po nad to by ła pią ta
na 50 m sty lem mo tyl ko wym (35,43). 

Mi mo że dla Igo ra Ham ro la by ły to
pierw sze po waż niej sze za wo dy pły wac -
kie, to uda ło mu się po pra wić dwa re kor -
dy ży cio we. Za wod nik Kro to sza za jął
dzie wią te miej sce na 50 m sty lem do wol -
nym (32,83 – re kord ży cio wy), a tak że
upla so wał się na trzy na stej lo ka cie za rów -
no na 50 m sty lem kla sycz nym (44,77),
jak i na 100 m sty lem do wol nym
(1: 12,30 – re kord ży cio wy). 

Z ko lei Ni co las Ję drze jak za jął dzie -
sią te miej sce na 50 m sty lem grzbie to -
wym (34,11) oraz na 100 m sty lem
grzbie to wym (1: 14,64), a po nad to był
dzie więt na sty na 50 m sty lem do wol nym
(29,45). (LE NA)

15Sport

W Byd gosz czy od by ły się za wo dy ka -
ra te – In ter na tio nal Cham pion ships
„Cen tral Eu ro pe Open”. W tur nie ju
ry wa li zo wa li re pre zen tan ci czte rech
klu bów z po wia tu kro to szyń skie go. 

W mię dzy na ro do wych za wo dach
udział wzię ło 716 za wod ni ków i za wod -
ni czek z 67 klu bów z pię ciu państw. Był
to pierw szy tur niej ran kin go wy w tym ro -
ku. Im pre za od by ła się z za cho wa niem
wszel kich norm sa ni tar nych. 

Re pre zen tan ci UKS Sho dan Zdu ny
wy wal czy li osiem me da li. Srebr ne krąż ki
zdo by li Ka ta rzy na Tra fan kow ska (ka ta
U'21), Ca ro li ne Schie ting (ka ta ma -
sters 35-45 lat), Alek san dra Adam ska (ka -
ta żół ty pas 8-9 lat), Ja kub Ro mań ski (ku -
mi te ka de tów -52 kg i ku mi te ju nio rów -
55 kg) oraz Ja ro sław Adam ski (ka ta ma -
sters open). Na naj niż szym stop niu po -
dium sta nę li Ja kub For ma now ski (ku mi -
te ju nio rów -76 kg) i Piotr Li sew ski (ka ta
ma sters open). Pią te miej sca za ję li Na ta -

sza Adam ska (ka ta żół ty pas 10-11 lat)
oraz Wik tor Adam ski (ku mi te se nio rów -
60 kg).

Ka ra te cy ASW Nip pon Kro to szyn
zgar nę li trzy me da le. Sre bro w ku mi te
U'21 (75 kg) wy wal czył Łu kasz Błasz -
czyk, a Da wid For tu niak dwu krot nie za -
jął trze cie miej sce – w ku mi te +84 kg oraz
w open. Na pią tych lo ka tach upla so wa li
się An na Chle bow ska (ku mi te ka de tek -
54 kg), Ja kub Ple skacz (ku mi te -75 kg)
i Se ba stian Sob czyk (ku mi te ka de tów -57
kg), a na siód mych – Ju lia Mosz (ku mi te
ju nio rek +59 kg), Mar ce li na Ple skacz (ku -
mi te ju nio rek -59 kg) oraz Ka mil Ba ran
(ku mi te ju nio rów -76 kg). 

Spo śród przed sta wi cie li UKS Uke mi
Ko by lin naj le piej po ra dzi ła so bie Ju lia
Ma ślan ka, któ ra by ła pią ta w ku mi te ka -
de tek open. Na pią tej lo ka cie zma ga nia
ukoń czył tak że Kac per Alek san dro wicz
z Koź miń skie go Klu bu Ka ra te Do Sho to -
kan, któ ry ry wa li zo wał w ku mi te ka de -
tów open. (LE NA)

KARATE

W międzynarodowym
towarzystwie W nie dzie lę Bia ły Orzeł Koź min

Wlkp. za grał na wy jeź dzie z Ja ro -
tą II Ja ro cin Wi ta szy ce. Nie mal przez
go dzi nę gry utrzy my wał się wy nik
bez bram ko wy, ale po tem miej sco wi
wy pro wa dzi li trzy cio sy i od nie śli
pew ne zwy cię stwo. 

Od po cząt ku spo tka nia go spo da -
rze zde cy do wa nie czę ściej prze by wa li
na po ło wie koź mi nian. Bra ko wa ło im
jed nak sku tecz no ści. W 20. mi nu cie je -
den z za wod ni ków Ja ro ty strze lał groź -
nie gło wą, lecz pił ka prze le cia ła nad po -
przecz ką. Pierw sza od sło na za koń czy ła
się re zul ta tem bez bram ko wym.

Po zmia nie stron na pór miej sco -
wych nie ma lał. Jesz cze w 56. mi nu -
cie świet ną in ter wen cją po pi sał się
Ma te usz Wro nec ki. Jed nak chwi lę
póź niej Ja ro ta do piął swe go, wy cho -
dząc na pro wa dze nie za spra wą
Krzysz to fa Ma tu sza ka, któ ry sku tecz -
nie eg ze kwo wał rzut wol ny. Dwie mi -
nu ty póź niej by ło już 2: 0, a na li stę

strzel ców wpi sał się Mi łosz Ko wal ski.
Ten sam gracz w 82. mi nu cie usta lił
wy nik kon fron ta cji. 

– W tym me czu za ry so wa ła się
prze wa ga Ja ro ty. My rów nież mie li -
śmy swo je do god ne sy tu acje, ale ich
nie wy ko rzy sta li śmy. Bram ki na to -
miast po da ro wa li śmy prze ciw ni kom
po na szych błę dach. Ten po je dy nek
już za na mi. Prze ana li zu je my na szą
grę i bę dzie my szu kać punk tów w ko -

lej nych spo tka niach – po wie dział
Adam Zie liń ski, tre ner Bia łe go Or ła.

(LE NA)

W XIX ko lej ce V li gi Piast Ko by lin
miał zmie rzyć się z Lwem Po go rze la.
Mecz się jed nak nie od był, a po go -
rzel ski klub po in for mo wał o wy co fa -
niu się z roz gry wek. 

W po przed ni week end ko by li nia -
nie za in au gu ro wa li run dę wio sen ną,
wy gry wa jąc z MKS -em Dą bie 3: 0.
Pierw szą bram kę zdo był Ja kub
Smek ta ła, któ ry wy koń czył ak cję Ma -
te usza Wa cho wia ka. Póź niej po do -

gra niu J. Smek ta ły z rzu tu roż ne go
pił kę gło wą do bram ki skie ro wał To -
masz Ko kot. Wy nik usta lił J. Smek ta -
ła, wy ko rzy stu jąc nie po ro zu mie nie
bram ka rza i obroń cy MKS -u. 

W dru giej ko lej ce run dy wio sen nej
ko by li nia nie mie li się zmie rzyć
z Lwem Po go rze la. Jed nak kil ka go dzin
przed me czem na fa ce bo oko wym pro -
fi lu Pia sta uka zał się ko mu ni kat, iż spo -
tka nie się nie od bę dzie, gdyż prze ciw -
ni cy zre zy gno wa li z roz gry wek.

Na fan pa ge’u klu bu z Po go rze li
opu bli ko wa no wy po wiedź pre ze sa,
któ ry wy tłu ma czył de cy zję o wy co fa -
niu ze spo łu z roz gry wek. – Nie spo -

dzie wa nie zo sta li śmy prze nie sie ni
do gru py trze ciej V li gi i to nas prze -
ro sło. Mo im zda niem jest to je den
z głów nych po wo dów wy co fa nia na -

sze go ze spo łu z roz gry wek. Ki bi ce zo -
sta li po zba wie ni der bów z Ka nią Go -
styń i Ko ro ną Pia ski, a za wod ni cy, ze
wzglę du na dal sze wy jaz dy, mu sie li
po świę cać wię cej swo je go pry wat ne -
go cza su na grę w pił kę. To wszyst ko
po wo do wa ło, że ro sły kosz ty utrzy -
ma nia ze spo łu na tym po zio mie roz -
gry wek. W związ ku z pro ble ma mi
or ga ni za cyj no -ka dro wy mi po sta no -
wi li śmy wy co fać ze spół se nio rów
z roz gry wek – oświad czył Woj ciech
Zy gner, pre zes Lwa Po go rze la. 

Ko by li nia nie zdo by li za tem kom -
plet punk tów wal ko we rem. W na -
stęp nej ko lej ce Piast zmie rzy się z KS
Opa tó wek. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Orły tym razem bez punktów

PIŁKA NOŻNA

Trzy punkty bez gry
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PŁYWANIE

Julia dwa razy na podium
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JAROTA II JAROCIN WITASZYCE 
– BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN WLKP. 

3:0 (0:0)
BRAMKI: 
1:0 – Krzysztof Matuszak (59' wolny)
2:0 – Miłosz Kowalski (61)
3:0 – Miłosz Kowalski (82)
BIA ŁY ORZEŁ: Wronecki – Mucha,
Konopka, Maciejewski, Hajdasz (83'
Roszczak), Ratyński (62' Rój), Kamiński
(83' Kęsy), Skowroński (59' Nowakowski),
Szymkowiak, Borowczyk, Czabański 
(83' Namysłowski)



W XIX ko lej ce V li gi Astra Kro to szyn
zmie rzy ła się na wy jeź dzie ze Sta lą
Ple szew. Spo tka nie za koń czy ło się
wy ni kiem 3: 1 dla go spo da rzy.

W pierw szej fa zie kon fron ta cji go spo -
da rze prze wa ża li, ale to kro to szy nia nie
wy szli na pro wa dze nie. Wy nik w 33. mi -
nu cie gry otwo rzył Łu kasz Bu dziak, któ ry
do sko na le wy ko rzy stał do środ ko wa nie
Ada ma Sta szew skie go. Kil ka mi nut póź -
niej miej sco wi wy rów na li za spra wą To -
ma sza Za wa dy. Na prze rwę pił ka rze scho -

dzi li więc przy re zul ta cie re mi so wym.
Po zmia nie stron ple sze wia nie jesz cze
bar dziej się oży wi li. W 60. mi nu cie T. Za -
wa da ograł w po lu kar nym Szy mo na Jan -
kow skie go, a ten – pró bu jąc ra to wać sy tu -
ację – do pu ścił się fau lu. Ar bi ter po dyk to -
wał je de nast kę, któ rą wy ko rzy stał Da wid
Krzy ża niak. 

Wy nik me czu usta lił je go bo ha -
ter – T. Za wa da, tra fia jąc do siat ki ude rze -
niem z rzu tu wol ne go. Go spo da rze mie li
jesz cze kil ka do god nych sy tu acji, ale bra -
ko wa ło sku tecz no ści. Kil ko ma do bry mi

in ter wen cja mi po pi sał się też Szy mon
Maj, któ ry tym sa mym zre ha bi li to wał się
za błąd, ja ki po peł nił przy trze cim go lu
dla Sta li. (LE NA)

W dniach 5-6 mar ca w Żer ko wie od -
by ły się Mi strzo stwa Kra jo we go Zrze -
sze nia LZS w Bie gach Prze ła jo wych.
Brą zo wy me dal wy wal czy ła Pau li na
Stemp niak z Koź mi na Wlkp. 

Mi strzo stwa prze pro wa dzo no w Żer -
ko wie już po raz dzie wią ty. Do ry wa li za cji
przy stą pi ło po nad 300 za wod ni ków i za -
wod ni czek, re pre zen tu ją cych 63 klu by
z 11 wo je wództw. Za wo dy od by ły się
zgod nie z za sa da mi sa ni tar ny mi, zwią za -
ny mi z pa nu ją cą epi de mią.

Tra sa bie go wa w Żer ko wie nie na le ży
do naj ła twiej szych. Pau li na Stemp niak wy -
star to wa ła w ka te go rii ju nio rek młod szych,
ma jąc do po ko na nia 2000 me trów. Koź mi -
nian ce nie uda ło się wy prze dzić je dy nie Ka -
ta rzy ny Na piór kow skiej i Le ny Su cho wo -
lak. Pau li na zdo by ła więc brą zo wy me dal. 

War to przy po mnieć, że koź mi nian ka
wy wal czy ła nie daw no brąz tak że w lek ko -

atle tycz nych Ha lo wych Mi strzo stwach
Pol ski U'18 i U'20, gdzie ry wa li zo wa ła
w bie gu na 1000 me trów. (LE NA)
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Bar dzo do brze za pre zen to wa li się
przed sta wi cie le klu bów z na sze go po -
wia tu w Kwi dzy nie, gdzie od by ły się
Mi strzo stwa Pol ski U'21 i U'23 w Su -
mo oraz Pu char Pol ski Ju nio rów. Ry -
wa li za cja to czy ła się nie tyl ko o naj -
lep sze miej sca w kra ju, ale i o kwa li -
fi ka cje do mi strzostw Eu ro py.

Re pre zen tan ci To wa rzy stwa Atle -
tycz ne go Ro zum Kro to szyn wy wal czy li
łącz nie aż 21 me da li w zma ga niach in dy -
wi du al nych. Po śród ju nio rek po dwój ny
triumf od nio sła Zu zan na Kry stek
(+75 kg i open), a dwa brą zo we me da le
zdo by ła Le na An drze jak (65 kg i 70 kg).
W gru pie ju nio rów Mi ko łaj Mro wiń ski
był pierw szy w kat. 80 kg oraz trze ci
w kat. 90 kg. 

W ry wa li za cji U'21 ko lej ne dwa zło te
krąż ki wy wal czy ła Z. Kry stek (+80 kg

i open), a po nad to na naj wyż szym stop -
niu po dium sta nę li M. Mro wiń ski (85 kg)
i Kac per Mi ko łaj czyk (+115 kg). Brąz
zgar nę li Kac per Wia trak (70 kg) i Mi chał
Fa bia now ski (+115 kg). 

W gru pie wie ko wej U'23 dwa zło ta
zdo by ła Zu zan na Kry stek (+80 kg i open),
Alek san dra Ro zum za ję ła pierw sze miej -
sce w kat. 65 kg i dru gie w open, a Le na

An drze jak by ła trze cia i w kat. 65 kg,
i w open. Brą zo we krąż ki wy wal czy li tak -
że K. Wia trak (open), M. Mro wiń ski (85
kg) oraz K. Mi ko łaj czyk (+115 kg). 

W zma ga niach dru ży no wych
w U'23 żeń ski ze spół TA Ro zum za jął
pierw sze miej sce, a mę ski był trze ci.
W U'21 pa no wie zdo by li sre bro, a pa nie
upla so wa ły się na trze ciej lo ka cie. 

Do ro bek eki py UKS Sam son Ko by lin
to 17 me da li in dy wi du al nych i dwa dru -
ży no we. W gro nie ju nio rek Ani ta Ma lesz -
ka by ła dru ga w kat. 55 kg i trze cia
w kat. 50 kg. Brąz zdo by ła rów nież Oli -
wia Kuś (60 kg). Spo śród ju nio rów naj le -
piej po wio dło się Da wi do wi Le sko wi, któ -
ry za jął dru gą po zy cję w kat. 55 kg. 

W gru pie wie ko wej U'21 naj lep sza
w kat. 65 kg oka za ła się Ju lia Jan ko wiak,
na trze cich miej scach zma ga nia koń czy ły
Wik to ria Prze woź na (60 kg), Kin ga Sro -
czan (80 kg) i We ro ni ka Sza fra niak (+80

kg), a Piotr Si ko ra (77 kg) i Mi chał Grzem -
pow ski (92 kg) zgar nę li sre bro. Do te go
brąz do rzu cił Pa weł Si ko ra (70 kg). 

W U'23 dru gie miej sce w kat. 55 kg
za ję ła J. Jan ko wiak, po brąz się gnę ły O.
Kuś (60 kg), K. Sro czan (80 kg) oraz W.
Sza fra niak (+80 kg), a po nad to sre bro
zgar nął Piotr Si ko ra (77 kg), a trze ci był
Ja cek Mać ko wiak (92 kg). 

Żeń ska dru ży na w U'21 za ję ła pierw -
szą lo ka tę, a mę ski ze spól zna lazł się
na trze ciej po zy cji. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Astra poległa w Pleszewie

BIEGI PRZEŁAJOWE

Kolejny sukces Pauliny Stempniak

SUMO

Nasi jak zwykle nie zawiedli

STAL PLESZEW 
– ASTRA KROTOSZYN 

3:1 (1:1)
BRAMKI:
0:1 – Łukasz Budziak (33)
1:1 – Tomasz Zawada (42)
2:1 – Dawid Krzyżaniak (60' karny)
3:1 – Tomasz Zawada (77)
ASTRA: Maj – Nasalski, Jankowski,
Staszewski (80' Rebelka), Budziak,
Błażejczak (68' Ishchuk), Juszczak (60'
Łuczak), Reyer, Czołnik (60' Brink),
Ziemiański (75' Praczyk), Pauter (82'
Skrzypniak)
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