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PO WIAT

Ape le o ogra ni cze nie wi zyt w urzę dach

W związ ku z gwał tow nym wzro stem
za cho ro wań oraz za gro że niem roz -
prze strze nia nia się ko ro na wi ru sa
wła dze Kro to szy na, Koź mi na Wlkp.,
Zdun oraz Roz dra że wa ape lu ją
do miesz kań ców o ogra ni cze nie wi -
zyt w urzę dach miej skich.

– Obec nie urząd jest do stęp ny
dla miesz kań ców, jed nak obo wią zu ją
pew ne ogra ni cze nia. Chcąc mi ni ma -
li zo wać dal sze ry zy ko za ka że nia oraz
ma jąc na wzglę dzie zdro wie za rów no
na szych Miesz kań ców, jak i pra cow -
ni ków ape lu ję o za ła twia nie nie zbęd -
nych spraw urzę do wych te le fo nicz -
nie, ma ilo wo lub ko rzy sta jąc z plat -
for my ePU AP – czy ta my w ko mu ni -
ka cie Fran cisz ka Mar szał ka, bur mi -
strza Kro to szy na. W przy pad ku py -
tań czy wąt pli wo ści na le ży dzwo nić
pod nr 62 725 42 01.

– W związ ku z wzro sta mi za ka -
żeń w cią gu ostat nich ty go dni pro szę
o re zy gna cję z za ła twia nia spraw
w Urzę dzie Miej skim. Du ża część
pra cow ni ków zo sta ła wy sła na na pra -
cę zdal ną. Pra cow ni cy otrzy ma li rów -
nież po le ce nie, że by ogra ni czać kon -
takt z klien ta mi do mi ni mum. Dla te -
go, sza now ny Klien cie, je śli Two ja
spra wa mo że po cze kać, niech po cze -
ka. Wszyst kie nie zbęd ne i nie mo gą ce
cze kać spra wy bę dą za ła twia ne w ści -
słym ry go rze sa ni tar nym. Szcze gól -

nie pro szę o nie wpła ca nie po dat ku
w ka sie Urzę du Miej skie go – za ape lo -
wał z ko lei To masz Chu dy, bur mistrz
Zdun. 

Wła dze Koź mi na Wlkp. rów nież
pro szą miesz kań ców o ogra ni cze nie
oso bi stych wi zyt w Urzę dzie Mia sta
i Gmi ny oraz in nych in sty tu cjach pu -
blicz nych. – Jed no cze śnie in for mu je -
my, że ma gi strat pra cu je nor mal nie,
tj. od po nie dział ku do piąt ku w go -
dzi nach od 8.00 do 16.00 – po in for -
mo wa no w ko mu ni ka cie na stro nie
in ter ne to wej koź miń skie go urzę du. 

– Uprzej mie pro si my o ogra ni -
cze nie bez po śred nie go kon tak tu
z pra cow ni ka mi urzę du do spraw pil -
nych lub któ rych za ła twie nie wy ma -
ga oso bi ste go sta wien nic twa. Po zo -
sta łe spra wy pro si my za ła twiać te le -
fo nicz nie (tel. 62 722 13 05) lub
za po mo cą pocz ty elek tro nicz nej (se -
kre ta riat@roz dra zew.pl). Za chę ca my
rów nież miesz kań ców do do ko ny wa -
nia wszel kich płat no ści przede
wszyst kim za po śred nic twem prze le -
wów ban ko wych po przez ko rzy sta -
nie z ban ko wo ści elek tro nicz nej – na -
pi sa no w z ko mu ni ka cie na stro nie
Urzę du Gmi ny w Roz dra że wie. 

Przy po mnij my, że kil ka dni wcze -
śniej po dob ne ko mu ni ka ty wy sto so -
wa li bur mi strzo wie Ko by li na i Sul -
mie rzyc. 

(AN KA)

NA WOKANDZIE

Oskarżeni o znieważenie prezydenta
W czerw cu mi nio ne go ro ku na te re -
nie Sul mie rzyc gru pa mło dych lu dzi
zor ga ni zo wa ła so bie im pre zę z oka -
zji za koń cze nia ro ku szkol ne go i roz -
po czę cia wa ka cji. I nie by ło by w tej
in for ma cji nic nad zwy czaj ne go, gdy -
by nie to, że trzech uczest ni ków te go
wy da rze nia sta nę ło wła śnie
przed są dem. Są bo wiem oskar że ni
o... znie wa że nie pre zy den ta. 

Pro ces ru szył wła śnie w ka li skim są -
dzie. Oskar że ni na sto lat ko wie to ucznio -
wie z po wia tów ostrow skie go i ostrze -
szow skie go. 

Jak po da ło Ra dio Po znań, w trak cie
czerw co wej im pre zy mło dzień cy ze rwa li
ba ner wy bor czy pre zy den ta An drze ja Du -
dy i wy krzy ki wa li wul gar ne ha sła, ob ra ża -
ją ce gło wę pań stwa. Ba ner pró bo wa no pod -
pa lić. W koń cu po cię to go no życz ka mi,
a zda rze nie za re je stro wa no na na gra niu. 

W im pre zie uczest ni czył tak że syn
rad nej Pra wa i Spra wie dli wo ści z po wia tu
kro to szyń skie go, któ ry miał opo wie dzieć
jej o ca łym zaj ściu. Ko bie ta na stęp nie po -
in for mo wa ła o spra wie swo ich ko le gów
rad nych i za wia do mi ła po li cję.

Pro ku ra tu ra oskar ży ła trzech mło -
dzień ców o znie wa że nie pre zy den ta,
za co gro zi im ka ra do trzech lat po zba -

wie nia wol no ści. Z in for ma cji Ra dia Po -
znań wy ni ka, iż w roz pra wie wzię ło
udział dwóch oskar żo nych. Je den przy -
znał się do wi ny i prze pro sił za swo je za -
cho wa nie, a dru gi się nie przy znał, stwier -
dza jąc, iż by ła to tyl ko za ba wa. Trze ci
z oskar żo nych, nie obec ny w są dzie,
wniósł o do bro wol ne pod da nie się ka rze.

(AN KA) 

KOŹ MIN WLKP. / KO BY LIN

Gmi ny otrzy ma ją środ ki z pro gra mu „Szat nia na me dal”
100 ty się cy zło tych dla gmi ny Koź -
min Wlkp. i 31 500 zł dla gmi ny Ko -
by lin – to środ ki przy zna ne na szym
sa mo rzą dom przez Urząd Mar szał -
kow ski Wo je wódz twa Wiel ko pol -
skie go w ra mach pro gra mu „Szat nia
na me dal”. 

Gmi na Koź min Wlkp. bę dzie re -
ali zo wać za da nie pod na zwą „Re -
mont szat ni na ba se nie ką pie lo wym
przy ul. Ple szew skiej”. Na wy ko na nie
tej in we sty cji, uję tej w te go rocz nym
bu dże cie, koź miń ski urząd ogło sił już
prze targ. Prze bu do wa szat ni i sa ni ta -
ria tów na ba se nie ką pie lo wym bę dzie
kosz to wać oko ło 250 tys. zł.

War to przy po mnieć, iż to już
dru gie do fi nan so wa nie dla Koź mi na
Wlkp. w ra mach pro gra mu „Szat nia
na me dal”. Wcze śniej bo wiem, dzię -
ki po zy ska nym środ kom, zmo der ni -

zo wa no szat nie przy kom plek sie
spor to wym na ul. Flo riań skiej oraz
za ku pio no kon te ne ry szat nio we, któ -
re słu żą mło dzie ży uczest ni czą cej
w za ję ciach.

Gmi na Ko by lin na po sta wie nie
kon te ne ra sa ni tar ne go na te re nie
miej sco we go sta dio nu po zy ska ła
kwo tę 31 500 zł, a dru gie ty le wy ło ży
z wła sne go bu dże tu. Jed no cze śnie
utwar dzo ny zo sta nie te ren o po -

wierzch ni 40m2. – Ogrom nie mnie
to cie szy, bo po trze ba po sta wie nia
no wej to a le ty by ła już pa lą ca. Dzię ki
wspar ciu fi nan so we mu ze stro ny
urzę du mar szał kow skie go nie tyl ko
zy ska my po rząd ny kon te ner, skła da -
ją cy się z dam skiej i mę skiej ka bi ny,
ale tak że utwar dzi my te ren
przy nim – sko men to wał To masz Le -
siń ski, bur mistrz Ko by li na. 

(AN KA)
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Zgod nie z prze wi dy wa nia mi w mi -
nio nym ty go dniu dzien ny wskaź nik
przy pad ków za ka żeń wi ru sem
SARS -CoV -2 zna czą co prze kro czył
licz bę 30 ty się cy. W związ ku z tym
na czwart ko wej kon fe ren cji pra so -
wej pre mier Ma te usz Mo ra wiec ki
i mi ni ster Adam Nie dziel ski ogło si li,
rów nież spo dzie wa ne, za ostrze nie
za sad bez pie czeń stwa od 27 mar ca.
No we po my sły rzą dzą cych ma ją
obo wią zy wać do 9 kwiet nia. 

– W ostat nim cza sie ob ser wu je -
my wy raź ny wzrost za ka żeń, któ re -
mu to wa rzy szy zwięk szo na licz ba za -
ję tych łó żek oraz re spi ra to rów
i przede wszyst kim wzrost licz by
zgo nów. Obec na sy tu acja w Pol sce
wy ma ga zde cy do wa nych dzia łań.
Od so bo ty, 27 mar ca, wpro wa dzi my
no we za sa dy bez pie czeń stwa. Obo -
wią zy wać bę dą do 9 kwiet nia, czy li
obej mą tak że okres świąt wiel ka noc -
nych. Pa mię taj, tyl ko so li dar ność
i wza jem na od po wie dzial ność po -

zwo lą nam po ko nać CO VID -19.
Dla te go ogra nicz do mi ni mum kon -
tak ty spo łecz ne – je śli mo żesz, pra cuj
zdal nie, a zbli ża ją ce się świę ta wiel ka -
noc ne spędź w gro nie swo ich do -
mow ni ków! – na pi sa no w czwar tek
w ko mu ni ka cie na stro nie Mi ni ster -
stwa Zdro wia.

Te go dnia od no to wa no po -
nad 34 ty sią ce no wych przy pad ków

za ka że nia ko ro na wi ru sem. Na kon -
fe ren cji pra so wej pre mier oznaj mił,
iż nasz kraj znaj du je się w naj trud -
niej szym mo men cie pan de mii
od 13 mie się cy. – Na pór trze ciej fa li
ko ro na wi ru sa jest bar dzo sil ny, na tę

chwi lę ma my za ję tych po nad 70
pro cent łó żek i po nad 70 pro cent łó -
żek re spi ra to ro wych. Zbli ża my się
do gra nic wy dol no ści służ by zdro -
wia, je ste śmy o krok od prze kro cze -
nia licz by, któ ra unie moż li wi le cze -
nie pa cjen tów. Zro bi my wszyst ko,
by do te go nie do szło. Po trzeb ne są
no we ob ostrze nia. Ogra ni cze nie
mo bil no ści, ogra ni cze nie swo bód

go spo dar czych jest ko niecz ne – mó -
wił Ma te usz Mo ra wiec ki. 

Co za tem zmie ni ło się od mi nio -
nej so bo ty? Wiel ko po wierzch nio we
skle py me blo we i bu dow la ne o po -
wierzch ni po wy żej 2 tys. m2 zo sta ły
za mknię te. Hur tow nie i skła dy bu -
dow la ne dzia ła ją nor mal nie. Z ko lei
w po zo sta łych pla ców kach han dlo -
wych, na tar go wi skach czy na po czcie
obo wią zu ją no we li mi ty w licz bie
klien tów – jed na oso ba na 15 m2
w pla ców kach/skle pach o po wierzch -
ni do 100 m2, jed na oso ba na 20 m2
w pla ców kach/skle pach po wy żej 100
m2. Ta ki sam li mit, czy li jed na oso ba
na 20 m2, obo wią zu je tak że w ko -
ścio łach. Wciąż też ko niecz ne jest za -
kry wa nie ma secz ką ust i no sa oraz za -
cho wa nie 1,5-me tro wej od le gło ści
od in nych osób.

Oczy wi ście na dal za mknię te są
cen tra i ga le rie han dlo we (z wy jąt -
kiem skle pów spo żyw czych, ap tek
i dro ge rii, sa lo nów pra so wych, księ -
gar ni czy skle pów zoo lo gicz nych), co
wpro wa dzo no już ty dzień wcze śniej. 

Od 27 mar ca za kaz dzia łal no ści
na ło żo no tak że na sa lo ny fry zjer skie,
uro dy i ko sme tycz ne w ca łej Pol sce.
Po nad to za mknię to żłob ki i przed -
szko la. Mo że być w nich spra wo wa na
opie ka tyl ko nad dzieć mi pra cow ni -
ków me dycz nych i służb po rząd ko -
wych (m. in. żoł nie rzy, funk cjo na riu -
szy po li cji i stra ży po żar nej).

Dzia łal ność obiek tów spor to wych
ogra ni czo no wy łącz nie do spor tu za wo -
do we go. Wszel kie wy da rze nia mo gą się
od by wać bez udzia łu pu blicz no ści.

W kwe stii świąt wiel ka noc nych
oraz pra cy rząd wy dał je dy nie za le ce -
nia – pre mier za ape lo wał, by Wiel ka -
noc spę dzić w gro nie naj bliż szych,
we wła snych do mach, bez ko niecz -
no ści prze miesz cza nia się, a tak że by
pra co wać zdal nie tam, gdzie jest to
moż li we. – Je śli chce my wró cić
do cza sów sprzed pan de mii, mu si -
my być od po wie dzial ni. W okre sie
świąt po win ni śmy więc ogra ni czyć
na sze kon tak ty wy łącz nie do naj bliż -
szych do mow ni ków, a ewen tu al ne
spo tka nia prze ło żyć na in ny, bar -
dziej bez piecz ny czas. Wie le za le ży
od nas sa mych. Dbaj my o sie bie
i swo ją ro dzi nę – czy ta my w ko mu -
ni ka cie re sor tu zdro wia. 

Przy po mnij my, że na dal za wie -
szo na jest dzia łal ność ho te li (wy jąt -
kiem są m. in. ho te le ro bot ni cze,
a tak że noc le gi świad czo ne w ra mach
po dró ży służ bo wych), te atrów, mu -
ze ów, ga le rii sztu ki, kin, ba se nów,
saun, so la riów, łaź ni tu rec kich, sa lo -
nów od chu dza ją cych, ka syn, sto ków
nar ciar skich, klu bów fit ness i si łow ni.
Bran ża ga stro no micz na świad czy je -
dy nie usłu gi na wy nos i na do wóz.
W szko łach wszy scy ucznio wie co
naj mniej do 9 kwiet nia mu szą uczyć
się zdal nie. 

AN DRZEJ KA MIŃ SKI
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Pod czas se sji Ra dy Miej skiej w Kro -
to szy nie rad ny Ma riusz Urba niak za -
pro po no wał, aby gmi na przy stą pi ła
do pro gra mu „Miesz ka nie za re -
mont”. W od po wie dzi bur mistrz
wska zał na pew ne pro ble my, któ re
mo gły by z te go wy nik nąć. Czy za tem
jest szan sa na wdro że nie ta kie go
pro gra mu? 

Za ło że niem pro gra mu, o któ rym
wspo mniał rad ny Urba niak, jest
umoż li wie nie wy na ję cia miesz ka nia
od mia sta w do brej ce nie w za mian
za je go wy re mon to wa nie. Aby móc
ubie gać się o lo kal, na le ży jed nak speł -
nić kil ka wa run ków. Oso ba, któ ra
chce przy stą pić do pro gra mu, nie
mo że być wła ści cie lem in ne go miesz -
ka nia. In nym wa run kiem jest speł nie -
nie kry te riów do cho do wych czy też
brak za le gło ści z ty tu łu naj mu ak tu al -
nie zaj mo wa ne go miesz ka nia. 

– Chciał bym zło żyć wnio sek do -
ty czą cy wpro wa dze nia na te re nie
mia sta i gmi ny Kro to szyn pro gra mu
„Miesz ka nie za re mont” – oświad -
czył M. Urba niak. – Pro gram dzia ła -
ją cy już w wie lu mia stach na ro dził się
z po trze by roz wią za nia pro ble mu, ja -
kim jest zbyt ma ła licz ba miesz kań
ko mu nal nych w sto sun ku do po -
trzeb. Wie le gmin ma za ma ło środ -
ków na wy bu do wa nie no wych lo ka li
i re mon to wa nie tych już po sia da -
nych. W efek cie w za so bach gmi ny
znaj du je się du żo pu sto sta nów,
miesz kań, któ rych nie moż na wy dać
na jem com, bo nie po zwa la na to ich
fa tal ny stan tech nicz ny. Lo ka le te sto -
ją więc nie użyt ko wa ne i da lej nisz cze -
ją, a ko lej ka ocze ku ją cych na przy -
dział się wy dłu ża. Pro gram „Miesz ka -
nie za re mont” po ma ga prze ła mać
ten im pas, da jąc na jem com moż li -
wość wy na ję cia pu sto sta nu na pre fe -
ren cyj nych wa run kach, o ile sa mo -
dziel nie go wy re mon tu ją. Wspo -
mnia ny pro gram wdro ży ło i z suk ce -

sem re ali zu je wie le miast i gmin
w Pol sce, m. in. Gdańsk, Ka to wi ce,
Szcze cin, Łódź, Trze bi nia, So sno -
wiec, Kiel ce, Ja worz no itd. Pro gram
mo im zda niem jest bar dzo waż ny
z punk tu wi dze nia mia sta, bo po zwa -
la nie tyl ko za spo ka jać waż ne po trze -
by miesz kań ców, lecz tak że suk ce -
syw nie zmniej szać licz bę pu sto sta -
nów. Do dat ko wo mo że ge ne ro wać
zy ski, prak tycz nie bez wkła du fi nan -
so we go gmi ny, co jest waż ne w do bie
ogra ni czo nych wpły wów do bu dże -
tu. Wia do mo ści o pro gra mie znaj du -
ją się w biu le ty nach in for ma cji pu -
blicz nej wspo mnia nych prze ze mnie
miast – wy ja śnił rad ny, do da jąc, że je -
dy nym wkła dem ze stro ny gmi ny by -
ło by przy go to wa nie re gu la mi nu przy -
zna wa nia miesz kań w ra mach pro -
gra mu. Jak za zna czył, ocze ku je od po -
wie dzi pi sem nej z uwa gi na roz le -
głość te ma tu. 

Bur mistrz po sta no wił czę ścio wo
od po wie dzieć od ra zu. – Je śli cho dzi
o pro gram „Miesz ka nie za re -
mont” – to te mat do szer szej dys ku -
sji – oznaj mił Fran ci szek Mar sza -
łek. – Na sza spół ka bez te go pro gra -
mu prze pro wa dza ła po dob ne dzia ła -
nia. Kie dyś ca ły „ko sza ro wiec” – z te -
go, co pa mię tam – był tak wła śnie
wy ko na ny. Na to miast ma to jed ną
wa dę – gdy by tych miesz kań by ło
bar dzo du żo, to ten pro gram był by

słusz ny. My głów nie zaspokajamy
po trze by lu dzi naj uboż szych. Prze ka -
za nie tych miesz kań oso bom, któ re
ma ją za so by fi nan so we, bę dzie ge ne -
ro wa ło pe wien pro blem – stwier dził
wło darz Kro to szy na, za pew nia jąc
przy tym, iż po chy li się jesz cze nad te -
ma tem i prze ka że rów nież od po -
wiedź pi sem ną. 

Rad ny Urba niak od rzekł, że po -
wo dem je go proś by o od po wiedź pi -
sem ną by ło to, by bur mistrz za po znał
się z tym pro gra mem i spraw dził, jak
wy glą da je go funk cjo no wa nie w in -
nych mia stach. – Wte dy nie pa dło by
ta kie zda nie, że ma my lu dzi, któ rych
nie stać na wkła da nie wła snych pie -
nię dzy w re mon ty miesz kań, bo ono
jest kom plet nie nie lo gicz ne. Ten pro -
gram nie na tym po le ga, że by jed nym
od bie rać, a dru gim da wać. Z wiel kim
smut kiem przy ją łem ten scep ty cyzm
pa na bur mi strza, bo od czu łem, że
od ra zu na sta wił się pan na „nie”. Ja to
spraw dza łem, dzwo ni łem do dwóch
miast, ale spraw dza łem też in ter ne to -
wo i pi sa łem pi sma. Nie ma mia sta
w Pol sce, w któ rym ten pro gram by
się nie spraw dził – po wie dział M.
Urba niak.

Bur mistrz od po wie dział, że rad -
ny źle od czy tał je go in ten cje i jesz cze
raz za pew nił, iż za po zna się do kład -
nie z te ma tem.

(LE NA)
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Z SESJI

,,Mieszkanie za remont” nie dla Krotoszyna?

15 mar ca ucznio wie klas II i III Szko -
ły Pod sta wo wej w Go rzu pi uczest ni -
czy li w lek cji zre ali zo wa nej w ra -
mach ak cji „Świa to wy Dzień Wo dy
PAH”, ogło szo nej przez Pol ską Agen -
cję Hu ma ni tar ną.

Oszczę dza nia wo dy trze ba się uczyć
od naj młod szych lat. Do sko na le wie dzą
o tym ucznio wie go rzup skiej szko ły. Pod -
czas nie co dzien nej lek cji obej rze li dwa fil -

my edu ka cyj ne – „Bez wo dy nie ma ży -
cia” oraz „Oszczę dza nie wo dy to za ma -
ło”. Póź niej do kład nie je omó wi li pod ką -
tem te go, dla cze go wo da jest tak waż na,
gdzie się ją wy ko rzy stu je oraz co zro bić,
by oszczę dzać ją za rów no w do mu, jak
i w szko le.

Ucznio wie roz wią zy wa li też za gad ki
ru cho we oraz uczest ni czy li w do świad cze -
niach zwią za nych z wo dą. Spraw dza li, ja ki
ma ona smak, za pach, bar wę, któ re sub -
stan cje się w niej roz pusz cza ją, a któ re nie.
Po za ję ciach dzie ci by ły bo gat sze o wie dzę
do ty czą cą oszczę dza nia wo dy, ale i pod ję li
wy zwa nie, po le ga ją ce na pi ciu mi ni mum
trzech szkla nek wo dy dzien nie. 

(LE NA)

SP GORZUPIA

Wodni
eksperci 

Z SESJI

Geriatria potrzebna, 
ale brakuje lekarzy
Te mat utwo rze nia na te re nie po wia -
tu od dzia łu ge ria trycz ne go po ru szył
rad ny Ja cek Za wod ny na ze szło ty go -
dnio wej se sji Ra dy Po wia tu Kro to -
szyń skie go. Oka zu je się jed nak, że
nie jest to ta kie pro ste, al bo wiem
w kra ju bra ku je le ka rzy ge ria trów. 

Ja cek Za wod ny (na zdję ciu) zwró -
cił się z za py ta niem od no śnie pi sma
z li sto pa da 2019 ro ku, zło żo ne go
przez Sto wa rzy sze nie „Kro to szyn
na No wo”, w spra wie po wsta nia mię -
dzyg min ne go ze spo łu do spraw opra -
co wa nia za ło żeń pro jek tu „Ge ria tria
w po wie cie kro to szyń skim”. 

– Na pod sta wie przed sta wio nej
ana li zy sy tu acji do ty czą cej ge ria trii in -
for mu ję, że spo łe czeń stwo na te re nie
po wia tu się sta rze je. Roz po czę cie prac
do ty czą cych wpro wa dze nia ge ria trii
mo bil nej i sta cjo nar nej w struk tu rze
SPZOZ w Kro to szy nie uwa żam za tem
za za sad ne. Po pie ra jąc pro jekt, pro szę
o od po wie dzi na na stę pu ją ce kwe -
stie – czy ta ki ze spół już po wstał i kto
się nim zaj mu je oraz na ja kim eta pie
jest re ali za cja pro jek tu – mó wił rad ny. 

Sta ro sta Sta ni sław Szczot ka od po -
wie dział, iż naj pierw trze ba za jąć się
pro ble mem bra ku ge ria trów w ca łym
kra ju. – Pan rad ny ma cał ko wi tą ra cję
i mu szę przy znać, że jest to kie ru nek
bar dzo po żą da ny i po trzeb ny w tej
chwi li. W kra ju na to miast jest – z te -
go, co się orien tu ję – oko ło trzy dzie -
stu le ka rzy ge ria trów. Naj pierw trze -
ba by ło by więc po zy skać spe cja li stę
z tej dzie dzi ny. Je śli by ła by geriatria
i po zy ska li by śmy środ ki z Na ro do we -
go Fun du szu Zdro wia, to wnio sek
jest jak naj bar dziej na miej scu – od -
rzekł sta ro sta. (LE NA)
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W trak cie se sji Ra dy Miej skiej w Kro -
to szy nie rad ny Sła wo mir Au gu sty -
niak po ru szył pro blem, któ ry zgło sił
mu je den z miesz kań ców. Spra wa
do ty czy na ka zu no sze nia ma se czek,
obo wią zu ją ce go ze wzglę du na pa -
nu ją cą epi de mię. Miesz ka niec su ge -
ru je, by funk cjo na riu sze po li cji i stra -
ży miej skiej zwra ca li bacz niej szą
uwa gę na nie sto so wa nie się do roz -
po rzą dze nia w owej kwe stii. 

Kro to szy nia ni no wi, któ ry zgło sił
te mat, cho dzi głów nie o pra cow ni -
ków róż ne go ro dza ju in sty tu cji
i firm, któ rzy nie za kła da ją ma se czek
pod czas ob słu gi klien tów/pe ten tów,
ar gu men tu jąc, iż są w tych miej scach
ekra ny ochron ne. – W ostat nich
dniach tra fił do mnie miesz ka niec
za tro ska ny o bez pie czeń stwo w cza -
sie epi de mii – przed sta wiał spra wę
rad ny Au gu sty niak. – Na wia sem
mó wiąc, to oso ba czyn nie dzia ła ją ca
w służ bie zdro wia, jest bo wiem ra -
tow ni kiem me dycz nym. Cho dzi
o to, że ekra ny, któ re ma my w skle -
pach, biu rach, urzę dach, na po czcie,
nie zwal nia ją nas od te go, że by mieć
za ło żo ną ma secz kę. Ta oso ba kon sul -
to wa ła się już w tej spra wie i pró bo -
wa ła roz ma wiać z róż ny mi in sty tu -
cja mi – od sa ne pi du po urzę dy. Pro -
si więc o przy po mnie nie o obo wiąz -
ku no sze nia ma secz ki czy też na mó -
wie nie po li cji i stra ży miej skiej do te -
go, że by mun du ro wi zwra ca li na to
uwa gę. My ślę, że ta su ge stia jest jak
naj bar dziej na miej scu, zwłasz cza że
prze pis mó wi, iż ani ekra ny, ani

przy łbi ce nie zwal nia ją nas z te go
obo wiąz ku. 

Miesz ka niec, któ ry zgło sił spra wę
rad ne mu, kon sul to wał się tak że z Mi -
ni ster stwem Zdro wia, wy sy ła jąc pi -
smo z proś bą o szcze gó ło we ob ja śnie -
nie kwe stii na ka zu no sze nia ma se -
czek. – Na ka zu je się w za kła dach pra -
cy za kry wa nie ust i no sa przy po mo -
cy odzie ży lub jej czę ści, ma ski, ma -
secz ki, przy łbi cy al bo ka sku ochron -
ne go, je że li w po miesz cze niu prze by -
wa wię cej niż jed na oso ba, chy ba że
pra co daw ca po sta no wi ina czej. Po -
wyż sze go na ka zu nie sto su je się
do osób wy ko nu ją cych czyn no ści za -
wo do we, służ bo we lub za rob ko we
w bu dyn kach uży tecz no ści pu blicz -
nej, jed nak że z wy łą cze niem osób wy -
ko nu ją cych bez po śred nią ob słu gę in -

te re san tów lub klien tów w cza sie jej
wy ko ny wa nia. Sto so wa nie wska za -
nych ba rier ochron nych ty pu ple xi
przy sta no wi sku ob słu gi nie zwal nia
pra cow ni ka zaj mu ją ce go się bez po -
śred nią ob słu gą pe ten ta z wy peł nia -
nia obo wiąz ku za kry cia ust i no sa,
chy ba że pod le ga on wy łą cze niu z te -
go na ka zu po stę po wa nia np. ze
wzglę du na nie peł no spraw -
ność – czy ta my w od po wie dzi re sor -
tu zdro wia. 

Czy za tem ko niecz ne są kon tro -
le „ma secz ko we” w roz ma itych in -
sty tu cjach pu blicz nych bądź fir -
mach, sko ro – jak twier dzi miesz ka -
niec Kro to szy na – wie le osób nie
sto su je się do obo wiąz ku za kry wa nia
ust i no sa..? 

(LE NA)

NA CZASIE

Konieczne „maseczkowe” kontrole..?
HUFIEC PRACY 15-2

Fryzury wojennych dziewczyn

Wy cho waw cy Huf ca Pra cy 15-2
w Kro to szy nie prze pro wa dzi li kon -
kurs z cy klu „Naj spraw niej szy w za -
wo dzie 2021” w ka te go rii fry zjer.
Uczest nicz ki mia ły do wy ko na nia fry -
zu ry re tro, tj. z lat 30. i 40. XX wie ku.

W szran ki sta nę ły te go rocz ne ab sol -
went ki szkół bran żo wych, współ pra cu ją -
cych z kro to szyń skim huf cem. Przed się -
wzię cie od by ło się w dwóch eta pach. Ze
wzglę du na sy tu ację epi de micz ną wstęp -
ne eli mi na cje do eta pu we wnętrz ne go
prze pro wa dzo no w po szcze gól nych gru -
pach – na le ża ło roz wią zać test spraw dza -
ją cy wie dzę z za kre su fry zjer stwa. Skła dał
się z 40 py tań i zor ga ni zo wa no go w od po -
wied nim re żi mie sa ni tar nym. 

Do czę ści prak tycz nej awan so wa ły
trzy oso by. Fi na list ki mia ły za za da nie wy -

ko na nie fry zu ry zgod nej z te ma tem.
A ten brzmiał „Wo jen ne dziew czy ny
z lat 30. i 40. XX wie ku”. Oce nie pod le ga -
ła es te ty ka wy ko na nia, zwin ność, po rzą -
dek na sta no wi sku pra cy oraz efekt koń co -
wy zre ali zo wa ne go za da nia. 

Ko mi sja kon kur so wa jed no gło śnie
pierw sze miej sce przy zna ła We ro ni ce
Ad ler z Bran żo wej Szko ły I stop nia
w Ko by li nie. Ko lej ne lo ka ty za ję ły Maj -
ka Pię tow ska z Ze spo łu Szkół Po nad -
pod sta wo wych w Zdu nach i Klau dia
Jar czyń ska z Bran żo wej Szko ły I stop nia
w Ko by li nie. 

Uczest nicz ki otrzy ma ły dy plo my
oraz na gro dy w for mie bo nów po da run -
ko wych do sie ci jed nej ze zna nych dro ge -
rii, ufun do wa ne przez Wiel ko pol ską Wo -
je wódz ką Ko men dę OHP.

(AN KA)
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Z SESJI

Asfalt zamiast kostki brukowej?
Na se sji Ra dy Po wia tu Kro to szyń -
skie go, któ ra od by ła się w mi nio ny
pią tek, rad ny Grze gorz Król zło żył
wnio sek do ty czą cy ko lej ne go eta pu
bu do wy ścież ki pie szo -ro we ro wej
na tra sie Roz dra żew -Kro to szyn. 

Wnio sek G. Kró la do ty czy ostat -
nie go eta pu bu do wy ścież ki pie szo -
-ro we ro wej, tj. na od cin ku Brzo za -
-Kro to szyn. Je go re ali za cja pla no wa na
jest na ten rok. Wsłu chu jąc się w gło -
sy ro we rzy stów, rad ny zwró cił uwa gę
na pro ble ma tycz ność ście żek wy ko -
na nych z kost ki bru ko wej. – Po na -
wiam mo ją proś bę o wy ko na nie trze -
cie go eta pu ścież ki w stan dar dzie na -
wierzch ni cał ko wi cie wy ko na nej z as -
fal tu. Wnio sku ję o nie uży wa nie kost -
ki bru ko wej, któ ra unie moż li wia
płyn ny prze jazd ro we rem, a te mu
ścież ka ta w za ło że niu po win na słu -
żyć. W do bie dzi siej szych tech no lo gii
nie ma po trze by roz bie ra nia na -
wierzch ni, aby do ko nać ewen tu al ne -
go przy łą cze nia po se sji, któ re znaj du -
ją się przy tra sie. Pro szę o za po zna nie

się z pro jek tem ście żek ro we ro wych
Koź min Wlkp.-Czar ny Sad lub Kro -
to szyn -Zdu ny. Wnio sek w tej spra -
wie skła da łem już 5 sierp nia 2019 ro -
ku, a w od po wie dzi otrzy ma łem in -
for ma cję, że na eta pie re ali za cji in we -
sty cji pro jek tant przed sta wił roz wią -
za nie z na wierzch ni bi tu micz nej.
Uwa żam, że war to po chy lić się
nad tym i słu chać lu dzi, któ rym ścież -
ka po win na słu żyć – tłu ma czył G.
Król. Rad ny przy po mniał też o roz -
mo wie, ja ka się od by ła pod ko niec ro -
ku, od no śnie chwa stów, któ re wy ra -
sta ją w pęk nię ciach na ist nie ją cym
już od cin ku ścież ki. 

Krzysz tof Je li now ski, dy rek tor
Po wia to we go Za rzą du Dróg w Kro to -
szy nie, za pew nił, że zgło si wy ko naw -
cy ro bót pro blem szcze lin w ist nie ją -
cej już ścież ce. – Je śli cho dzi o spra wę
zwią za ną z na wierzch nią na wjaz -
dach do po se sji, to zwró ci my się
do wła ści cie li me diów tech nicz nych
o zgo dę na zmia nę na wierzch ni
na wjaz dach – wy ja śnił szef PDZ. 

(LE NA)
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Trwa re wi ta li za cja bu dyn ku ki na
Przed wio śnie. War tość in we sty cji
opie wa na bli sko dwa mi lio ny zło -
tych. Za da nie ma być zre ali zo wa ne
do koń ca ma ja te go ro ku.

In we sty cja ta sta no wi ostat ni etap szer -
sze go pro jek tu – „Przy sto so wa nie Alei Po -
wstań ców Wlkp. w Kro to szy nie, bu dyn ku

ki na Przed wio śnie oraz kro to szyń skie go
Bło nia do re ali za cji ce lów Lo kal ne go Pro -
gra mu Re wi ta li za cji”. Jest on współ fi nan -
so wa ny ze środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra -
mach Wiel ko pol skie go Re gio nal ne go Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go na la ta 2014-2020
(po życz ka nie sta no wią ca po mo cy pu blicz -
nej). Umo wę na re wi ta li za cję bu dyn ku ki -
na za war to na kwo tę 1 969 992,85 zł.

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

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

(AN KA)

KINO PRZEDWIOŚNIE

Prace idą pełną parą

Uczest ni cy Huf ca Pra cy 15-2 w Kro -
to szy nie ry wa li zo wa li w we wnętrz -
nych eli mi na cjach do ko lej nych kon -
kur sów wo je wódz kich z cy klu „Naj -
spraw niej szy w za wo dzie 2021”.
Tym ra zem w szran ki sta nę li adep ci
cu kier nic twa i me cha ni ki po jaz dów
sa mo cho do wych. 

W eli mi na cjach bra li udział te go -
rocz ni ab sol wen ci szkół bran żo -
wych I stop nia, współ pra cu ją cych z kro -
to szyń ską jed nost ką. Ce lem kon kur sów
jest stwo rze nie uczest ni kom OHP moż -
li wo ści spraw dze nia po zio mu ich przy -
go to wa nia do ze wnętrz nych eg za mi nów
kwa li fi ka cyj nych oraz za po zna nie z ich

pro ce du ra mi i prze bie giem. Eli mi na cje
prze pro wa dzo no w Bran żo wej Szko -
le I stop nia w Ko by li nie. Za da niem mło -
dzie ży by ło roz wią za nie te stu zło żo ne go
z 40 py tań z wie dzy z za kre su kwa li fi ka -
cji zwią za nych z za wo dem cu kier ni ka
i me cha ni ka sa mo cho do we go. 

Spo śród cu kier ni ków naj le piej po ra -
dzi ły so bie Wik to ria Po śled nik (34
punk ty) oraz Wik to ria Grześ ko wiak (30
punk tów), a w gru pie me cha ni ków naj -
wyż szy wy nik uzy skał Pa tryk Szczę sny.
Lau re aci bę dą re pre zen to wać kro to szyń -
ski hu fiec na eta pie wo je wódz kim kon -
kur su, któ ry ze wzglę du na ob ostrze nia
od bę dzie się w for mie zdal nej. 

Uczest ni cy zo sta li na gro dze ni dy plo -
ma mi oraz kar ta mi po da run ko wy mi
do sie ci jed nej ze zna nych dro ge rii, ufun -
do wa ny mi przez Wiel ko pol ską Wo je -
wódz ką Ko men dę Ochot ni czych Huf -
ców Pra cy w Po zna niu.

(AN KA)

KSZTAŁCENIE

Najsprawniejsi w zawodzie

EPIDEMIA

Strażacy oddelegowani 
do szpitala tymczasowego
w Poznaniu

W ra mach wspar cia służb me dycz -
nych, wal czą cych z epi de mią wi ru sa
SARS -CoV -2, 22 mar ca de cy zją wo -
je wo dy 15 funk cjo na riu szy Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej z te re nu wo je -
wódz twa wiel ko pol skie go, po sia da -
ją cych upraw nie nia ra tow ni ka me -
dycz ne go, do łą czy ło do per so ne lu
me dycz ne go szpi ta la tym cza so we go
na te re nie Mię dzy na ro do wych Tar -
gów Po znań skich. 

W tym gro nie zna la zło się dwóch
funk cjo na riu szy z Ko men dy Po wia to wej

Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro to szy -
nie. Wspo mnia na pla ców ka tym cza so wa,
któ ra jest wspar ciem ca łe go sys te mu szpi -
tal ne go w Wiel ko pol sce, sta no wi jed nost -
kę or ga ni za cyj ną Szpi ta la Kli nicz ne go
Prze mie nie nia Pań skie go Uni wer sy te tu
Me dycz ne go im. Ka ro la Mar cin kow skie -
go w Po zna niu. 

Do szpi ta la po lo we go kie ro wa ni są pa -
cjen ci z po twier dzo nym za ka że niem ko ro -
na wi ru sem, wy ma ga ją cy ho spi ta li za cji.
Tak więc ra tow ni cy bę dą wy ko ny wa li swo -
je za da nia w peł nym re żi mie sa ni tar nym.

(AN KA)

KROTOSZYN

Nazwy dla dwóch nowych ulic 

W trak cie se sji Ra dy Miej skiej w Kro to -
szy nie, któ ra od by ła się w mi nio ny
czwar tek, rad ni pod ję li uchwa łę
w spra wie nada nia no wych nazw
dwóm uli com na te re nie mia sta. 

Rad ni usta li li na zwy dla dwóch
no wo po wsta łych ulic na te re nie Kro -
to szy na. Pierw sza z nich znaj du je się
przy uli cy Wie wió row skie go, a dru ga
łą czy ul. Go rzup ską z ul. Zmy słow -
ską. – Po trze ba nada nia no wych
nazw ulic – My śliw skiej i Pła chec -
kiej – za szła w związ ku z roz po czę -
ciem bu do wy no wych bu dyn ków
na nie ru cho mo ściach przy le głych.

Pro po zy cje nada nia no wych nazw zo -
sta ły omó wio ne na po sie dze niu Ze -
spo łu do spraw na zew nic twa ulic i za -
opi nio wa ne po zy tyw nie. Wła ści cie le
dzia łek pry wat nych wy ra zi li zgo dę
(…). Nada nie no wych nazw ulic
umoż li wi usta le nie nu me rów po -
rząd ko wych – czy ta my w uza sad nie -
niu uchwa ły. 

Ko mi sje sta łe Ra dy Miej skiej po -
zy tyw nie za opi nio wa ły pro jekt. Rad -
ni pod ję li de cy zję jed no gło śnie. Uli -
ca przy le ga ją ca do ul. Wie wió row -
skie go bę dzie no si ła na zwę My śliw -
ska, a dru ga z oma wia nych bę dzie
uli cą Pła chec ką. (LE NA)
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Dwo je uczniów z kro to szyń skich
szkół po nad pod sta wo wych ma szan -
sę stu dio wać za dar mo w Wyż szej
Szko le Han dlu i Usług w Po zna niu.
A to za spra wą sty pen diów o war to -
ści 25 ty się cy zło tych, ufun do wa -
nych przez uczel nię. 

Mag da le na Gór ska, za ło ży ciel ka
uczel ni, prze ka za ła na rę ce wi ce sta ro -
sty Paw ła Ra do jew skie go sym bo licz -
ne cze ki sty pen diów dla dwóch osób.
Po raz pierw szy sty pen dia o war to -
ści 15 tys. zł ufun do wa ne zo sta ły

w ma ju ubie głe go ro ku. Tym ra zem
każ de ma war tość 25 tys. zł. 

– Wyż sza Szko ła Han dlu i Usług
w Po zna niu to no wo cze sna uczel nia
z tra dy cja mi się ga ją cy mi ćwierć wie -
ku. Jest je dy ną w Pol sce uczel nią nie -
pu blicz ną, za ło żo ną przez po -
nad 100-let nią or ga ni za cję sa mo rzą -
du go spo dar cze go. Jej mi sją jest kształ -
ce nie wy spe cja li zo wa nych kadr – mó -
wi M. Gór ska. – Mi mo trud nej sy tu -
acji eko no micz nej i go spo dar czej, wy -
ni ka ją cej z pan de mii CO VID -19, je -
ste śmy w okre sie szyb kie go i dy na -

micz ne go roz wo ju. Na sza uczel nia
zna ko mi cie po ra dzi ła so bie w no wej
sy tu acji, sta wia jąc na in no wa cyj ność,

cy fry za cję i edu ka cję re al ti me on li ne.
WSHiU kształ ci na ta kich kie -

run kach jak eko no mia, ra chun ko -

wość i fi nan se, za rzą dza nie, lo gi sty ka,
bez pie czeń stwo na ro do we, tu ry sty ka
i re kre acja, ad mi ni stra cja, pe da go gi ka
wcze snosz kol na i przed szkol na,
dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo -
łecz na. W tym ro ku wła dze po znań -
skiej uczel ni prze zna czy ły po nad mi -
lion zło tych na stu dia dla zdol nej
mło dzie ży, fun du jąc 70 sty pen diów
po 25 ty się cy zło tych. – Chce my, by
mło dzież z Wiel ko pol ski mia ła rów -
ne szan se, dla te go rów no mier nie
prze ka zu je my sty pen dia miesz kań -
com róż nych miej sco wo ści. Każ dy
po wiat otrzy mu je od nas dwa ta kie
sty pen dia – pod kre śla M. Gór ska. 

OPRAC. (AN KA)
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PASJE

Wyraża siebie muzyką
Kry stian Jan kow ski, wy stę pu ją cy pod pseu -
do ni mem John, zaj mu je się mu zy ką już
od kil ku lat. Ja kiś czas te mu na grał no wy
utwór „C’est la vie” wraz z te le dy skiem. 

Kro to szy nia nin spe cja li zu je się w ra pie.
Swo ją mu zycz ną przy go dę roz po czął oko ło 10
lat te mu. – Wła śnie wte dy wraz z przy ja ciół -
mi – Mi ko ła jem (Dry gi) i Łu ka szem (Fo re -
ver) – zła pa li śmy za jaw kę na hip -hop. Ukła da li -
śmy so bie tek sty, ry my, szu ka li śmy bi tów w In -
ter ne cie i pró bo wa li śmy „na wi jać” sa mi dla sie -
bie. Po ja wi ła się wów czas bar dzo faj na opcja dla
nas, po nie waż Sto wa rzy sze nie Two ja Al ter na -
ty wa mia ło u sie bie stu dio na gra nio we, któ re
pro wa dził DJ WLB. Na gry wa li śmy tam dość
czę sto róż ne tre ści, ale naj waż niej sze by ło to, że
bar dzo do brze się tym ba wi li śmy i sta ło się to
na szą pa sją – wspo mi na Kry stian. 

Mu zy ka z cza sem sta ła się je go pa sją. Choć
mie wał prze rwy w two rze niu, to jed nak nie roz -
stał się ze swo im hob by, a je go ce lem jest cią głe
roz wi ja nie swo ich umie jęt no ści. – By wa ły dłuż -
sze prze rwy, ale mi mo wszyst ko we szło mi to
w krew. Gdy sły sza łem ja kiś cie ka wy rytm w ra -
diu czy gdzie kol wiek, to do gło wy sa me za czę ły
wpa dać ry my. My ślę, że moż na spo koj nie na -
zwać to pew ne go ro dza ju na ło giem. Mi mo że nie
mam z te go nic, je śli cho dzi o stro nę ma te rial ną,
to mu zy ka mi mo wszyst ko da je mi to, co chcę
z niej mieć – sa mo za do wo le nie, sa tys fak cję z te -
go, co ro bię. Da lej pró bu ję i uczę się w tym kie -
run ku. Cie szy mnie co raz więk sze za in te re so wa -
nie mo ją dzia łal no ścią oraz to, że od biór lu dzi jest
bar dzo po zy tyw ny – mó wi K. Jan kow ski. 

Wy bór ra pu nie był przy pad ko wy. Ta sty li -
sty ka to wa rzy szy ła bo wiem Kry stia no wi nie mal
od za wsze. Bar dzo waż ny jest dla nie go prze kaz
za war ty w tek stach, co naj le piej od zwier cie dla
wła śnie ten ga tu nek mu zycz ny. – Wy cho wy wa -
łem się na kla sycz nym pol skim ra pie, na któ ry
skła da ją się utwo ry ta kich wy ko naw ców jak Pe -
ja, So kół, Pak to fo ni ka czy Cha da. Nie na wi dzę
pu stych tek stów i obec nie pa nu ją ce go kli ma tu
w ra pie, gdzie pi sze się o pie nią dzach, im pre -
zach, nar ko ty kach etc. Je stem zwo len ni kiem
tek stów z prze ka zem, utwór ma być od zwier -
cie dle niem my śli i uczuć. Oso bi ście za wsze sta -
ram się od da wać swój ak tu al ny stan w każ dym
utwo rze. In spi ru je mnie flow i ele gan cja, z ja ką
„na wi ja” So kół, bo rze ko mo mam po dob nie
brzmią cy, ni ski głos, a tak że luz, z ja kim ra pu je
Arab – wy ja śnia kro to szy nia nin. 

Za swój suk ces Kry stian uwa ża przede
wszyst kim to, że je go utwo ry spo ty ka ją się z cie -
płym przy ję ciem przez słu cha czy. Jest bar dzo
skrom ny, ale ma w so bie ogrom ną chęć re ali za -
cji na rzu co nych so bie ce lów. – Dla mnie suk ce -
sem jest to, że mo je utwo ry ma ją w sie ci po kil -
ka ty się cy od słon, co w obec nych cza sach jest
sła bym wy ni kiem, ale je śli cho dzi o ska lę re gio -

nal ną, to jest cał kiem nie źle. Cięż ko do rów nać
we te ra nom kro to szyń skiej sce ny i ka wał ko wi
„W ser cu KN”, ale bę dę się sta rał o wy rów na nie
wy ni ku – stwier dza nasz roz mów ca. 

Ja kiś czas te mu Kry stian pod jął de cy zję o za -
in we sto wa niu w sie bie i swo ją twór czość i stwo -
rze niu pierw sze go pro fe sjo nal ne go utwo ru. Te -
le dysk do „C’est la vie” uka zał się w sie ci 8 mar -
ca. Na chwi lę obec ną licz ba je go od bior ców
zmie rza do 5500. – Mi mo że pi sa nie tek stów
przy cho dzi mi z ła two ścią, uwa żam się za ama -
to ra. Mu szę jed no cze śnie jed nak przy znać, że
utwór zo stał stwo rzo ny pro fe sjo nal nie, tzn. po -
wstał w stu diu, zo stał ob ro bio ny przez Ku bę
Le cie ja, a te le dysk na gra li moi przy ja cie le, któ -
rzy są za wo dow ca mi. Mo gę więc śmia ło na zwać
to mo im suk ce sem i je stem bar dzo za do wo lo ny
z efek tu koń co we go. Cie szę się, że ma my w na -
szym mie ście ko goś ta kie go jak Ku ba, któ ry pra -
co wał z naj lep szy mi na sce nie, ma pro fe sjo nal -
ne stu dio i sam jest pro fe sjo na li stą. Je go wska -
zów ki są bar dzo przy dat ne – opo wia da kro to -
szy nian. 

Te le dysk do utwo ru „C’est la vie” zo stał na -
krę co ny w róż nych za kąt kach Kro to szy na oraz
czę ścio wo w kro to szyń skim Cen trum Bi lar do -

wym BI LA. – Przy oka zji wy szła nam bar dzo
faj na wi zy tów ka mia sta. Da mian, któ ry krę cił
klip, po dró żu je ze swo ją na rze czo ną po ca łym
świe cie i z każ dej po dró ży na gry wa ją pro fe sjo -
nal ne wi deo – po le cam zaj rzeć na je go ka nał
na YouTu be „Po ka To #Tra vel”. Da mian
uchwy cił wie le cie ka wych ujęć oto cze nia w na -
szym mie ście. Mo gli śmy też w tych jak że trud -
nych cza sach wspo móc ta ką for mą pro mo cji
klub BI LA. Spo ra część kli pu zo sta ła na krę co na
wła śnie tam, za zgo dą wła ści cie li, Ilo ny i Paw ła
Ga le jów – wy ja śnia Kry stian. 

W re fre nie utwo ru mo że my usły szeć Ju lię
No sko wicz. Współ pra ca mię dzy nią a ra pe rem
wy wią za ła się z cał kiem za baw nej sy tu acji. – Ju -
lia to dziew czy na mo je go przy ja cie la Ada ma.
Kie dyś je cha li śmy ra zem do ga le rii. W tle le cia -
ła ja kaś pio sen ka, a Ju lia za czę ła so bie pod śpie -
wy wać pod no sem, co wy chwy ci łem i stwier -
dzi łem, że brzmi to cie ka wie i chciał bym, że by
ko niecz nie na gra ła coś ze mną. No i się uda -
ło – oznaj mia mi ło śnik ra pu. 

Kro to szyń ski ra per pla nu je już na gra nie ko -
lej nych utwo rów. My śli też o współ pra cy z mu -
zy ka mi zna ny mi na lo kal nej sce nie hip -ho po -
wej. – W gło wie mam dzie siąt ki pla nów na ko -
lej ne ka wał ki, ale po cze kam tro chę, aż opad nie
kurz i zo ba czę osta tecz nie, ja ki za sięg uda ło mi
się uzy skać tym utwo rem. Na pew no chciał -
bym spró bo wać na grać coś z kimś z kro to szyń -
skiej sce ny, bo ma my tu taj wie lu na praw dę cie -
ka wych ar ty stów, je śli cho dzi o rap. My ślę, że
war to się tym za in te re so wać, bo wy ko nu ją ka -
wał do brej ro bo ty. Mam na my śli m. in. ta kich
lo kal nych twór ców jak Val ly, Gra cek, Fa ku czy
KRT – zdra dza Kry stian. 

Za chę ca my do wy słu cha nia utwo ru i za po -
zna nia się z te le dy skiem. Wspar cie ro dzi mych
ar ty stów po ma ga im w dal szym roz wo ju, jak
rów nież w pro mo cji na sze go mia sta. (

LE NA)
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Wiel ko pol ska, jak każ dy re gion, ma
swo je zwy cza je wiel ka noc ne. Któ re
z nich na dal kul ty wu je my, a któ re zo -
sta ły już nie mal cał ko wi cie za po -
mnia ne?

Wiel ka noc po prze dzo na jest czter -
dzie sto dnio wym po stem, któ ry roz po czy -
na Śro da Po piel co wa. Wiel ki Post był bar -
dzo su ro wo prze strze ga ny na wsiach, nie
tyl ko na te re nie Wiel ko pol ski. Przez ca ły
okres na le ża ło po wstrzy mać się od je dze -
nia tłusz czów zwie rzę cych, mię sa i jaj. 

W Wiel ko pol sce w tym cza sie naj czę -
ściej ja da no ziem nia ki kra szo ne ole jem
lnia nym lub tra dy cyj ne dla na sze go re gio -
nu „py ry z gzi kiem”, ale tak że śle dzie i zu -
py mącz ne. Pod czas po stu ja dło się też
żur. W Wiel ko pol sce ode szło się od te go.
Za cho wał się jed nak cie ka wy zwy czaj,
zwa ny pa le niem lub za ko py wa niem żu -
ru. Po le ga on na roz bi ja niu, za ko py wa niu
czy też pa le niu garn ków z żu rem. 

W Wiel ki Czwar tek do dzie ci w na -
szym re gio nie przy cho dzi za ją czek, któ ry
ob da ro wu je je sło dy cza mi. Wcze śniej na -
le ży przy go to wać gniazd ko, w któ rym ra -
no te go dnia znaj dzie się sma ko ły ki. Ten
zwy czaj prak ty ko wa ny jest jesz cze w wie -
lu ro dzi nach. 

Bar dzo po pu lar ną i ży wą do dziś
wiel ko pol ską tra dy cją Wiel kie go Piąt ku są
„Bo że ra ny”. Ro dzi ce, za zwy czaj mat ki,
sym bo licz nie „bi ją” swo je dzie ci (a nie kie -
dy rów nież mę ża) ró zga mi, pa skiem lub
rę ko ma, wo ła jąc przy tym „Bo że ra ny, Bo -
że ra ny”. Czy ni się tak na pa miąt kę bi czo -
wa nia Je zu sa. 

Nie mal za po mnia ny i prak ty ko wa -
ny tyl ko w nie któ rych wsiach jest zwy -
czaj zwa ny to pie niem Ju da sza. Się ga
on XVIII wie ku i jest po dob ny do to pie -
nia ma rzan ny, z tą róż ni cą, że pa li bądź
to pi się ku kły przed sta wia ją ce po stać
Ju da sza. 

OPRAC. (LE NA)

TRADYCJE

Wielkanoc w Wielkopolsce 
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Pol ska tra dy cja świąt Wiel kiej No cy jest
nie zwy kle bo ga ta. Świą tecz ne sym bo le
się ga ją wie lu wie ków wstecz, a naj po -
pu lar niej sze z nich znaj du ją się w ko -
szycz ku, któ ry za no si my do świę ce nia.

Tym, co na pew no ko ja rzy nam się ze
świę ta mi Wiel kiej No cy, jest świę ce nie
po kar mów. Ko szycz ki, z któ ry mi uda je -
my się w Wiel ką So bo tę do ko ścio łów,
przy bie ra ją prze róż ne for my, ale ich za -
war tość jest bar dzo po dob na. 

Pod sta wę wy peł nie nia ko szycz ka
wiel ka noc ne go sta no wi sie dem pro duk -

tów: jaj ka, sól i pieprz, chleb, wę dli na,
chrzan, ba ra nek i słod ka bab ka. Wszyst -
kie ma ją kon kret ną sym bo li kę, zwią za ną
z re li gią chrze ści jań ską. 

Jaj ko to je den z naj waż niej szych sym -
bo li świą tecz nych, po nie waż jest ozna ką
po cząt ku no we go ży cia i je go trium fu
nad śmier cią, co oczy wi ście ści śle wią żę
się ze zmar twych wsta niem Je zu sa. Pieprz
i sól sym bo li zu ją oczysz cze nie, praw dę
i ży cie. Do dat ko wo sól chro ni je dze nie
przed ze psu ciem. 

Chleb ma nam za pew nić do bro byt
i po myśl ność, a je go naj waż niej sze zna cze -

nie jest zwią za ne z Chry stu sem poj mo wa -
nym ja ko chleb ży cia dla chrze ści jan. Z ko -
lei wę dli ny sym bo li zu ją zdro wie, płod -
ność i do sta tek ma te rial ny. Chrzan ozna -
cza zdro wie i si łę fi zycz ną, ale ko ja rzo ny
jest też z go ry czą w kon tek ście mę ki Je zu -
sa na krzy żu. Ba ra nek, któ ry wy ko na ny
jest z ma sła bądź z cu kru czy cze ko la dy,
sym bo li zu je od ku pie nie grzesz ni ków
i prze zwy cię że nie zła. Do ko szycz ków kła -
dzie my tak że bab ki, któ re sym bo li zu ją
ogól nie po ję te umie jęt no ści i do sko na ło -
ści.

OPRAC. (LE NA)

SYMBOLIKA

Produkty w koszyczku do święcenia
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Wiel ka noc ny stół w każ dym do mu
wy glą da nie co ina czej. Jest jed nak kil -
ka po traw, któ re na sta łe wpi sa ły się
do pol skiej tra dy cji i trud no so bie wy -
obra zić bez nich świę ta wiel ka noc ne.

Bar dzo waż ne jest to, aby za siąść
wspól nie do wiel ka noc ne go śnia da nia. Po -
tra wy, ja kie znaj dą się wów czas na sto le, za -
le żą głów nie od te go, w ja kim re gio nie się
znaj du je my. Są też oczy wi ście ta kie, któ re
kró lu ją w więk szo ści pol skich do mów.

Obo wiąz ko wą po zy cją w wiel ka noc -
nym me nu jest żu rek z bia łą kieł ba są. Ile
go spo dyń – ty le prze pi sów na tę zu pę.
Żu rek po wi nien być nie tyl ko smacz ny,
ale i zdro wy. Za pew nią to wy so kiej ja ko ści
skład ni ki. War to wie dzieć, że praw dzi wie
pol ski żur po wi nien być zro bio ny na za -
kwa sie ra zo wym.

Ko lej ną po zy cją na świą tecz nym sto le
jest bia ła kieł ba sa. Czę sto słu ży ja ko do da -
tek do żur ku, ale w wie lu do mach przy go -
to wu je się ją ja ko od dziel ną po tra wę, po da -
wa ną za zwy czaj w wer sji pie czo nej, z ta ki -
mi do dat ka mi jak czo snek czy ma je ra nek.

Na wiel ka noc nych sto łach oczy wi ście
kró lu ją jaj ka. Bar dzo czę sto przy go to wu je
się jaj ka fa sze ro wa ne. Są one nie tyl ko
pysz ne, ale rów nież ła twe i szyb kie
w przy go to wa niu. 

W wie lu pol skich do mach za miast
żur ku po da je się zu pę chrza no wą. Chrzan
ma zna cze nie sym bo licz ne, na wią zu je bo -
wiem do po ko na nia go ry czy i mę ki Chry -
stu sa. Na świą tecz nych sto łach po ja wia się
tra dy cyj na sa łat ka ja rzy no wa. Ro bi my ją
za rów no na Bo że Na ro dze nie, jak
i na Wiel ka noc. 

W świą tecz nym me nu nie mo że za -
brak nąć też ciast. Naj bar dziej po pu lar ny -
mi cia sta mi wiel ka noc ny mi są ma zur ki.
Bar dzo czę sto de ko ru je my je na roz ma ite
spo so by. Rów nie po pu lar ne są ser nik oraz
bab ka wiel ka noc na. 

OPRAC. (LE NA)

KULINARIA

Na świątecznym stole
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Ma ło kto wy obra ża so bie Wiel ka noc
bez pi sa nek. Barw ne jaj ka de ko ru ją
na sze miesz ka nia, sto ły oraz ko -
szycz ki ze świę con ką. Każ dy re gion
kra ju ma jed nak swo ją cha rak te ry -
stycz ną me to dę ich zdo bie nia.

Naj prost sze pi san ki to te za bar wio ne
na je den ko lor. Na zy wa się je ma lo wan ka -
mi, kra szan ka mi lub bycz ka mi. Jaj ka
daw niej ma lo wa no me to da mi na tu ral ny -
mi. Ko lor brą zo wy uzy ski wa no z łu pin
ce bu li, zie lo ny z li ści po krzy wy, a fio le to -

wy z kwia tów ma ku. Każ dy z ko lo rów coś
ozna czał. Nie bie ski i fio le to wy sym bo li -
zo wa ły ko niec po stu, zie lo ny, żół ty i ró żo -
wy ra dość ze zmar twych wsta nia, a czer -
wo ny krew Chry stu sa, prze la ną na krzy -
żu. Ta ki ro dzaj pi sa nek jest naj po pu lar -
niej szy na Ma zow szu i Ka szu bach. 

Kro szon ki (kra szan ki) to me to da
zdo bie nia ze Ślą ska Opol skie go. Na po -
cząt ku jaj ko na le ży za far bo wać na po żą -

da ny ko lor, a póź niej z po mo cą szpil ki wy -
skro bać wzo rek. 

W Ło wi czu i Kra ko wie szcze gól nie
po pu lar ne są wy ci nan ki, czy li jaj ka zdo -
bio ne wzo ra mi z ko lo ro we go pa pie ru.
Na ta kich pi san kach naj czę ściej moż na
zo ba czyć kwia ty i ko gu ci ki. 

Na Kur piach wy ko ny wa no okle jan ki,
czy li jaj ka zdo bio ne si to wiem i ko lo ro wą
włócz ką. Z si to wia zdej mo wa no war stwę

ze wnętrz ną i wy do by wa no rdzeń ro ślin -
ny. Na stęp nie jaj ko po kry wa no kle jem
wy two rzo nym w do mu, a póź niej na sko -
rup kę przy kle ja no si to wie lub ko lo ro we
nit ki. 

Tech ni ka wo sko wa po le ga na na ło że -
niu wzo ru z roz to pio ne go wo sku za po mo -
cą pa tycz ka z wbi tą szpil ką. Kie dy pi san ka
wy schnie, wkła da się ją do barw ni ka. 

OPRAC. (LE NA)

ZWYCZAJE WIELKANOCNE

Tradycja zdobienia jajek
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W dniach 20-21 mar ca w Tcze wie
od by ła się VIII edy cja Ener ga Grand
Prix Tczew Ka ra te WKF 2021. Re pre -
zen tan ci klu bów z na sze go po wia tu
wy wal czy li łącz nie osiem me da li.

W mię dzy na ro do wym tur nie ju ry -
wa li zo wa ło bli sko 800 za wod ni ków i za -
wod ni czek, re pre zen tu ją cych 64 klu by
z Pol ski, Nie miec, Nor we gii, Fran cji, Sło -
wa cji i Ukra iny. W tym gro nie zna la zło się
dzie wię cio ro przed sta wi cie li UKS Sho -
dan Zdu ny. 

W ry wa li za cji in dy wi du al nej srebr -
ne me da le zdo by li Ka ta rzy na Tra fan -
kow ska (ka ta U'21) i Wik tor Adam ski
(ku mi te se nio rów -60 kg), a na trze cim
stop niu po dium sta nę li Ja kub For ma -
now ski (ku mi te ju nio rów -76 kg) i Ja -
kub Ro mań ski (ku mi te ju nio rów młod -
szych -57 kg). 

W zma ga niach dru ży no wych trzy te -
amy zdu now skie go klu bu wy wal czy ły
me da le. Zo fia Ducz mal, Ma tyl da Ozga
i Klau dia Swat by ły naj lep sze w ka ta dru -
ży no wym ju nio rek młod szych. W ku mi -

te ju nio rów trze cie miej sce za ję li Ja kub
For ma now ski, Mau ry cy Ma cia szek, Ja -
kub Ro mań ski i Eryk Szym czak. Ta ki wy -
nik ze spół w skła dzie M. Ma cia szek, J.
For ma now ski i J. Ro mań ski po wtó rzył
w ka ta dru ży no wym ju nio rów. 

W tur nie ju ry wa li zo wa li rów nież za -
wod ni cy re pre zen tu ją cy ASW Nip pon
Kro to szyn. Naj le piej po ra dził so bie Fi lip
Mosz, któ ry wy wal czył sre bro w ku mi te
ju nio rów +76 kg. Z ko lei na pią tych lo ka -
tach za wo dy ukoń czy li Ka mil Ba ran (ku -
mi te ju nio rów -76 kg) i Łu kasz Błasz czyk
(ku mi te U'21 -75 kg). Siód me miej sce
w ku mi te ju nio rów -68 kg za jął na to miast
Ja kub Łęc ki z Uke mi Ko by lin.

(LE NA)
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W śro dę Gru pa Azo ty ZA KSA Kę dzie -
rzyn -Koź le, któ rej za wod ni kiem jest
Łu kasz Kacz ma rek, po nie sa mo wi -
tym wi do wi sku po ko na ła w zło tym se -
cie fa wo ry zo wa ny Ze nit Ka zań w dru -
gim po je dyn ku pół fi na ło wym Li gi Mi -
strzów. Tym sa mym pol ski ze spół 1
ma ja za gra w fi na le tych roz gry wek!
Po nad to po cho dzą cy z Kro to szy na
siat karz otrzy mał nie daw no po wo ła -
nie do sze ro kiej ka dry na Li gę Na ro -
dów i Igrzy ska Olim pij skie w To kio. 

W pierw szym me czu pół fi na ło -
wym ZA KSA prze gry wa ła w Ro sji
z Ze ni tem już 0: 2, by osta tecz nie
zwy cię żyć 3: 2. W re wan żu emo cji
rów nież nie bra ko wa ło. Że by wal czyć
w fi na le o triumf w Li dze Mi strzów,
kę dzie rzy nia nie mu sie li wy grać spo -
tka nie, a w przy pad ku wy gra nej Ro -
sjan 3: 2 ko niecz ne by ło ro ze gra nie
tzw. zło te go se ta. Wy gra na pod -
opiecz nych Wła di mi ra Alek ny 3: 0
lub 3: 1 da wa ła by im bez po śred ni
awans. 

Siat ka rze Ze ni tu bar dzo do brze
roz po czę li kon fron ta cję i wraz z upły -
wem cza su pre sja, ja ką wy wie ra li
na go spo da rzach, przy no si ła co raz
lep sze efek ty. Pierw szy set go ście
pew nie wy gra li 25: 17. 

W dru giej od sło nie kę dzie rzy nia -
nie, m. in. dzię ki zna ko mi tym za -
gryw kom Kacz mar ka, ra dzi li so bie
już znacz nie le piej. Ry wa le co raz czę -
ściej się my li li. Zwy cię stwo w tym se -
cie przy pie czę to wał Kacz ma rek i ZA -
KSA wy gra ła 25: 16. Trze cia par tia
od po cząt ku by ła dość wy rów na na.

Eki pa Alek ny pró bo wa ła prze jąć kon -
tro lę nad wy da rze nia mi na par kie cie,
ale na si siat ka rze opa no wa li sy tu ację
i po ko na li Ze nit róż ni cą czte rech
punk tów. Fi nał więc był już na wy cią -
gnię cie rę ki... 

W czwar tym se cie wal ka był za -
żar ta. Emo cje za czę ły brać gó rę i za -
wod ni cy obu ze spo łów otrzy ma li żół -
te kart ki. ZA KSA nie wy ko rzy sta ła aż
pię ciu pi łek me czo wych! To się ze -
mści ło, bo w koń cu Ro sja nie zdo ła li
prze chy lić sza lę zwy cię stwa na swo ją
ko rzyść i wy gra li 30: 28, do pro wa dza -
jąc do re mi su. 

Rów nie za cię ty był tie -bre ak. Wy -
nik cią gle oscy lo wał wo kół re mi su.
Przy sta nie 13: 13 atak Se me niu ka
dał kę dzie rzy nia nom pił kę me czo wą.
Ze nit jed nak wy rów nał i zno wu za de -
cy do wa ła gra na prze wa gi. ZA KSA
mia ła pił kę me czo wą w gó rze, ale jej
nie wy ko rzy sta ła. Atak Kacz mar ka
w aut dał Ze ni to wi pro wa dze -
nie 16: 15, a po tem Ro sja nie wy ko -
rzy sta li czwar tą pił kę me czo wą, wy -
rów nu jąc stan dwu me czu. 

O awan sie mu siał za tem zde cy -
do wać zło ty set. ZA KSA mia ła dwie
pił ki me czo we. Pierw szą obro nił ata -
kiem Wo ron kow, a po tem atak z le -
we go skrzy dła Alek san dra Śliw ki za -
koń czył to pa sjo nu ją ce wi do wi sko.
Eki pa z Kę dzie rzy na -Koź la awan so -
wa ła więc do fi na łu siat kar skiej Li gi
Mi strzów, któ ry od bę dzie się 1 ma ja
w We ro nie. 

– Cóż po wie dzieć po ta kim me -
czu? Je ste śmy nie sa mo wi cie szczę śli -
wi! Je ste śmy w wiel kim fi na le Li gi

Mi strzów, na sze ma rze nia przed se zo -
no we się speł ni ły. Po ko na li śmy wiel -
ki Ze nit po dwóch hor ro rach i po ka -
za li śmy, że je ste śmy ze spo łem! Ma -
jów ka w We ro nie jest wy ma rzo nym
pre zen tem – sko men to wał na za jutrz
po me czu Łu kasz Kacz ma rek. 

Przy oka zji war to do dać, że kil ka
dni wcze śniej se lek cjo ner re pre zen ta -
cji Pol ski, Vi tal Hey nen, po dał ka drę
za wod ni ków na pierw szą część se zo -
nu 2021. Tre ner po sta no wił po wo -
łać 24 siat ka rzy. W tym gro nie zna -
lazł się oczy wi ście Ł. Kacz ma rek. Póź -
niej li sta zo sta nie po mniej szo na
do 17-18 za wod ni ków, je śli cho dzi
o Li gę Na ro dów. Z ko lei do To kio
na igrzy ska po je dzie 12 gra czy. – Je śli
cho dzi o po wo ła nie do ka dry, to je -
stem bar dzo szczę śli wy, że po mo ich
przy go dach zdro wot nych, zwią za -
nych z za pa le niem mię śnia ser co we -
go i zła ma niem pią tej ko ści śród sto -
pia, po now nie mo gę być czę ścią ka -
dry na ro do wej – oznaj mił Ł. Kacz -
ma rek.

(LE NA)

SIATKÓWKA

Łukasz Kaczmarek w gazie!

LEKKA ATLETYKA

Dwa medale Roszczaka na MP

543 zawodników i zawodniczek
brało udział w 30. Halowych
Mistrzostwach Polski Masters w
Lekkiej Atletyce, które odbyły się 13
marca w Toruniu. W tym gronie nie
zabrakło Czesława Roszczaka, dla
którego były to pierwsze zawody w
tym roku. Lekkoatleta z Łagiewnik
zdobył dwa medale.

Reprezentant UKS Olimpijczyk
Pogorzela rywalizował w dwóch
konkurencjach jako najstarszy
zawodnik kategorii wiekowej M75.
W pchnięciu kulą uzyskał rezultat
10,91, który zapewnił mu drugie
miejsce. - Bacznie obserwowałem
także konkurs w kategorii M70,

gdzie aktualny jest mój rekord Polski
i halowych MP - 13,98 m. Mogłem
być zadowolony, gdyż zwycięzca
uzyskał wynik 13,28 m – komentuje
łagiewniczanin.

Drugą konkurencją był rzut
ciężarkiem o wadze 7,26 kg. - W tych
zmaganiach nie miałem szans na
złoto ani srebro, ponieważ startowali
specjaliści tej konkurencji - Jerzy
Jabłoński i Ryszard Krzesiński.
Pozostała mi walka o brązowy medal
– przyznaje lekkoatleta z naszego
powiatu. I faktycznie – triumfował
Jabłoński, drugi był Krzesiński, a nasz
zawodnik zajął trzecią lokatę z
rezultatem 12,90 m.

(ANKA)


