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Nie daw no za koń czył się kon kurs or -
ga ni zo wa ny przez fir mę TK Da -
chy. 19 kwiet nia w sie dzi bie fir my
mia ło miej sce uro czy ste wrę cze nie
na gród lau re atom za ba wy. 

Aby wziąć udział w kon kur sie, na le -
ża ło w wia do mo ści pry wat nej na por ta lu

spo łecz no ścio wym Fa ce bo ok wy słać zdję -
cie pra cy dziec ka na te ma ty „mój wy ma -
rzo ny dom”. Pra ce mo gły być wy ko na ne
do wol ną tech ni ką pla stycz ną. Fir ma TK
Da chy otrzy ma ła mnó stwo zdjęć. Kre -
atyw ność ma łych ar ty stów prze ro sła
ocze ki wa nia ko mi sji kon kur so wej, któ ra
mia ła twar dy orzech do zgry zie nia. 

W koń cu uda ło się wy brać trzy naj -
lep sze pra ce. 19 kwiet nia w sie dzi bie fir -
my od by ło się uro czy ste wrę cze nie na -
gród. Głów na na gro da, czy li mi ni dron
z ka me rą, tra fi ła w rę ce Na ta na Waw rzy -
nia ka. Dru gie miej sce za ję ła Ga brie la Ba -
ła, a trze cia lo ka ta przy pa dła Li lia nie Ma -
cie jew skiej. (LE NA)

Aktualności2 WTOREK, 27 kwietnia 2021

KROTOSZYN

Uczcili święto Ziemi,
sadząc klony

22 kwiet nia ob cho dzi li śmy Świa to wy
Dzień Zie mi. Z tej oka zji, w obec no ści
bur mi strza Kro to szy na oraz przed sta -
wi cie li fir my Al stal, po sa dzo no drze -
wa na te re nie po wsta ją ce go ośrod ka
re kre acyj no -wy po czyn ko we go na kro -
to szyń skim Bło niu. 

Ce lem Dnia Zie mi jest pro mo wa nie
pro eko lo gicz nych po staw w spo łe czeń -
stwie, a tak że bu do wa nie po czu cia współ -
od po wie dzial no ści za śro do wi sko na tu ral -
ne. W tym ro ku świę tu pla ne ty przy świe -
ca ło ha sło „Przy wróć na szą Zie mię”.
Pierw sze ob cho dy w na szym kra ju mia ły
miej sce w 1990 ro ku. 22 kwiet nia ko ja rzy
nam się z wie lo ma or ga ni zo wa ny mi te go
dnia pro eko lo gicz ny mi ak cja mi. Nie ste ty,
z po wo du epi de mii te go rocz ne ob cho dy
mu sia ły być znacz nie ogra ni czo ne. Po pu -
lar ne sa dze nie ro ślin czy zbie ra nie śmie ci
od by wa ły się więc w mniej szych gru pach
niż przed pan de mią. 

Świa to wy Dzień Zie mi po sta no wio -
no uczcić rów nież w Kro to szy nie. Na Bło -

niu, z ini cja ty wy fir my Al stal, głów ne go
wy ko naw cy po wsta ją ce go obiek tu, a tak -
że gmi ny Kro to szyn po sa dzo ne zo sta ły
drze wa. Klo ny ufun do wa ne przez wy ko -
naw cę bę dą ro sły przy ogro dze niu po la
na mio to we go. Pierw sze z nich po sa dzi li
bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek, rad -
na Sej mi ku Wo je wódz twa Wiel ko pol skie -
go – Jo an na Król -Trąb ka, pre zes
CSiR – To masz Ni cie jew ski oraz przed -
sta wi cie le fir my Al stal: dy rek tor od dzia łu
wro cław skie go – Mar cin Śnie gow ski i kie -
row nik ds. ko mu ni ka cji i mar ke tin -
gu – Mał go rza ta Ma nel ska. A wspie ra ły
ich przed szko la ki z „We so łej Gro mad ki”
wraz z opie ku na mi. 

Wło darz Kro to szy na przy po mniał
naj młod szym, iż drze wa są płu ca mi Zie -
mi, dla te go tak waż ne jest, aby by ło ich jak
naj wię cej. Ob ja śniał tak że, dla cze go po -
win ni śmy dbać o na sze śro do wi sko.
W pla nach są dal sze na sa dze nia. Do ce lo -
wo na te re nie obiek tu re kre acyj no -wy po -
czyn ko we go po sa dzo nych zo sta nie oko -
ło 200 drzew. (LE NA)

TK DACHY

Laureaci zostali nagrodzeni
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W śro dę na kon fe ren cji pra so wej mi -
ni ster Adam Nie dziel ski po in for mo -
wał o czę ścio wym zła go dze niu re -
stryk cji od 26 kwiet nia, ale tyl ko
w 11 wo je wódz twach. Nie ste ty,
Wiel ko pol ska zna la zła się w gru pie
re gio nów, w któ rych wszyst kie do -
tych cza so we ob ostrze nia zo sta ły
utrzy ma ne. 

– Od po wie dzial ność Po la ków
i co raz więk sza licz ba osób za szcze -
pio nych prze ciw CO VID -19 przy no -
szą co raz lep sze efek ty. Dzię ki te mu
od 26 kwiet nia mo że my po lu zo wać
część ob ostrzeń w 11 wo je wódz -
twach o naj mniej szej śred niej dzien -
nej licz bie za ka żeń – czy ta my w ko -
mu ni ka cie Mi ni ster stwa Zdro wia.

W tych re gio nach po now nie
dzia łać mo gą sa lo ny fry zjer skie i ko -

sme tycz ne. Oprócz te go dzie ci
z klas I -III szkół pod sta wo wych prze -
szły na na ucza nie hy bry do we. Resz ta
ogra ni czeń na dal obo wią zu je. 

W po zo sta łych pię ciu wo je wódz -
twach wszyst kie do tych cza so we re stryk -

cje po zo sta ją bez zmian. – W ostat nim
cza sie ob ser wu je my spa dek licz by za ka -
żeń. Jed nak wciąż na ma pie Pol ski są
miej sca, gdzie śred nia dzien na licz ba za -
cho ro wań jest zawy so ka, aby lu zo wa nie
ob ostrzeń by ło tam moż li we. Są to wo je -

wódz twa, gdzie owa śred nia prze kra -
cza 35 na 100 ty się cy miesz kań -
ców – in for mu je re sort zdro wia. Nie ste -
ty, w tej gru pie zna la zła się Wiel ko pol -
ska, a tak że wo je wódz twa ślą skie, dol no -
ślą skie, łódz kie i opol skie. 

Przy po mi na my więc, ja kie ogra -
ni cze nia obo wią zu ją w na szym re gio -
nie. 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 są za mknię te.
W po zo sta łych pla ców kach han dlo -
wych, na tar go wi skach czy na po czcie
obo wią zu ją 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 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.

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). Za kaz dzia łal no -
ści ma ją tak że sa lo ny fry zjer skie, uro -
dy i ko sme tycz ne w ca łej Pol sce. 

Cią gle za wie szo na jest dzia łal -
ność ho te li (aż do 3 ma ja), 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 wciąż
uczą się zdal nie. 

19 kwiet nia dzie ci wró ci ły
do przed szko li i żłob ków. Po nad to
moż na upra wiać sport na świe żym
po wie trzu – mak sy mal nie do 25
osób. AN DRZEJ KA MIŃ SKI

EPIDEMIA

19 kwiet nia od by ła się kon fe ren cja
pra so wa z oka zji otwar cia w kro to -
szyń skiej ha li wi do wi sko wo -spor to -
wej pierw sze go w Wiel ko pol sce pi lo -
ta żo we go punk tu szcze pień ma so -
wych. Każ de go dnia mo że tam się
za szcze pić 520 osób.

W uro czy stym otwar ciu uczest ni czy li
wo je wo da wiel ko pol ski Mi chał Zie liń -
ski, dy rek tor Wiel ko pol skie go Od dzia -
łu Wo je wódz kie go Na ro do we go Fun -
du szu Zdro wia – Agniesz ka Pach -
ciarz, sta ro sta Stanisław Szczot ka, bur -
mistrz Fran ci szek Mar sza łek, dy rek tor
Szpi ta la Po wia to we go w Kro to szy -
nie – Iwo na Wi śniew ska, a tak że par la -
men ta rzy ści – Ka ta rzy na Sój ka, To -
masz Ław ni czak i Jan Mo siń ski. 

Ana li zy NFZ wy ka za ły, że po wiat
kro to szyń ski, przy wy ko rzy sta niu
wszyst kich do stęp nych punk tów

szcze pień, po trze bo wał by po nad 25
ty go dni na za szcze pie nie ca łej po pu -
la cji miesz kań ców. Jest to naj niż szy
wskaź nik w Wiel ko pol sce. Dla te go
zde cy do wa no, iż wła śnie w na szym
mie ście po wsta nie pierw szy w wo je -
wódz twie pi lo ta żo wy punkt szcze -
pień. W kro to szyń skiej hali mo że się
za szcze pić 520 osób dzien nie. 

Agniesz ka Pach ciarz przy po mnia -
ła trud ną sy tu ację, z ja ką nasz po wiat
bo ry kał się w ubie głym ro ku. – Po -
zwo lę so bie po wie dzieć, że hi sto ria za -
to czy ła ko ło. Po cząt ki wal ki z pan de -
mią w tym po wie cie wca le nie by ły
pro ste, a dzi siaj za czy na my ko lej ny
etap. Etap pe łen na dziei, bo szcze pie -
nia są w sta nie nas ura to wać i do pro -
wa dzić, je że li nie do cał ko wi tej nor -
mal no ści, to do znacz nej czę ści te go
na sze go spo so bu funk cjo no wa nia i ży -
cia, że by śmy by li bez piecz niej si wła -

śnie dzię ki szcze pie niom – mó wi ła dy -
rek tor wo je wódz kie go od dzia łu NFZ.
Do tej po ry w po wie cie kro to szyń skim
za szcze pi ło się po nad 9300 osób.
Część z nich otrzy ma ła już dru gą daw -
kę szcze pion ki. Sta ni sław Szczot ka po -
dzię ko wał wszyst kim oso bom, któ re
mia ły wkład w po wsta nie punk tu
szcze pień w kro to szyń skiej ha -
li. – Chcę po dzię ko wać pa nu wo je wo -

dzie i pa ni Agniesz ce Pach ciarz za to,
że wy bra no Kro to szyn ja ko punkt pi -
lo ta żo wy w wo je wódz twie wiel ko pol -
skim. Fakt ten po zwo li nam nad ro bić
to, co w sto sun ku do in nych po wia -
tów ma my ewen tu al nie do nad ro bie -
nia, aby śmy mo gli zrów nać się z ni mi,
a mo że na wet wy prze dzić. Chcę rów -
nież po dzię ko wać pa nu bur mi strzo -
wi, czy li go spo da rzo wi te go miej sca,

za udo stęp nie nie ha li. Dzię ku ję pa ni
dy rek tor Iwo nie Wi śniew skiej za to,
że da ła trzy ze spo ły szcze pien ne oraz
fir mie Kol -Med i pa ni Ur szu li Gór nej,
któ ra – mi mo iż ma swój punkt – tu -
taj rów nież wspo ma ga nas ko lej nym
ze spo łem szcze pią cym. Mam na dzie -
ję, że przy chod nie, któ re nie pod ję ły
kwe stii szcze pie nia, zro bią to u sie bie
al bo wspo mo gą ten punkt – oznaj mił
sta ro sta kro to szyń ski. 

Bur mistrz Kro to szy na za ape lo -
wał do miesz kań ców, aby się szcze pi -
li. – Świat, Eu ro pa, Pol ska – pró bo -
wa li śmy przez po nad rok wal czyć
w spo sób kon wen cjo nal ny. Jak się
oka za ło, by ło to ma ło sku tecz ne. Do -
pie ro wpro wa dze nie po wszech nych
szcze pień spo wo do wa ło krok na -
przód. Szczep my się i wra caj my
do nor mal no ści – stwier dził Fran ci -
szek Mar sza łek. (LE NA)

EPIDEMIA

W krotoszyńskiej hali ruszyły szczepienia



Kro to szyń scy kry mi nal ni za trzy ma li
męż czy znę, któ ry po sia dał sub stan -
cje psy cho tro po we oraz środ ki odu -
rza ją ce w ilo ści 0,5 kg. 35-lat ko wi
gro zi te raz na wet do dzie się ciu lat
po zba wie nia wol no ści. 

Funk cjo na riu sze z Wy dzia łu Kry -
mi nal ne go Ko men dy Po wia to wej Po -
li cji w Kro to szy nie, zaj mu ją cy się
zwal cza niem prze stęp czo ści nar ko ty -
ko wej, pro wa dzi li dzia ła nia ope ra cyj -
ne, roz po zna jąc śro do wi sko osób mo -

gą cych mieć zwią zek z sub stan cja mi
praw nie za bro nio ny mi.

– W po ło wie kwiet nia po li cjan ci
za uwa ży li po jazd bę dą cy w ich za in -
te re so wa niu. Po za trzy ma niu prze -
szu ka no 35-let nie go kie row cę i sa mo -
chód. Przy męż czyź nie zna le zio no
skręt z za war to ścią su szu ko lo ru zie -
lo no -bru nat ne go. Po zba da niu te ste -
rem nar ko ty ko wym po twier dzo no,
że jest to ma ri hu ana. 35-let nie go
miesz kań ca Kro to szy na za trzy ma no
i umiesz czo no w po li cyj nym aresz -

cie – in for mu je Piotr Szcze pa niak,
ofi cer pra so wy z KPP w Kro to szy nie.

W to ku dal szych czyn no ści prze -
szu ka no po miesz cze nia miesz kal ne
i go spo dar cze, zaj mo wa ne przez za -
trzy ma ne go męż czy znę. – Wów czas
zna le zio ne zo sta ły sub stan cje, któ re
spraw dzo no te ste rem nar ko ty ko -
wym. Tym sa mym ujaw nio -
no 488,36 g brut to ma ri hu -
any, 37,81 g brut to am fe ta mi ny
i 10,15 g brut to do pa la czy. Tak więc
po li cjan ci uda rem ni li wpro wa dze nie

na czar ny ry nek sub stan cji psy cho -
tro po wych oraz środ ków odu rza ją -
cych – do da je P. Szcze pa niak.

Za trzy ma ny męż czy zna usły szał
za rzut po sia da nia znacz nej ilo ści
środ ków odu rza ją cych i sub stan cji
psy cho tro po wych, za co gro zi ka ra
do dzie się ciu lat po zba wie nia wol no -

ści. Pó ki co za sto so wa no wo bec nie go
do zór po li cyj ny oraz za kaz opusz cza -
nia kra ju.

Funk cjo na riu sze po li cji na dal ana -
li zu ją wszel kie in for ma cje. Nie wy klu -
cza ją ko lej nych za trzy mań oraz uzu -
peł nie nia za rzu tów wo bec 34-lat ka.

(AN KA)

Na Sygnale4 WTOREK, 27 kwietnia 2021

W śro dę, 21 kwiet nia, na dro dze kra -
jo wej nr 36 zgi nął mło dy mo to cy kli -
sta. Oko ło go dzi ny 11.30 na uli cy
Kro to szyń skiej w Ko by li nie do szło
do zde rze nia sa mo cho du cię ża ro we -
go z mo to cy klem. Kie ru ją ce go jed -
no śla dem męż czy zny nie uda ło się
ura to wać. 

Po ode bra niu zgło sze nia o wy -
pad ku na miej sce na tych miast skie ro -
wa no służ by ra tow ni cze. Naj szyb ciej
do tarł tam Ze spół Ra tow nic twa Me -
dycz ne go, któ ry wspól nie ze świad ka -
mi zda rze nia nie zwłocz nie roz po czął
re ani ma cję męż czy zny. 

Po chwi li na miej scu zja wi ły się
dwa za stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -
-Ga śni czej w Kro to szy nie oraz je den
z ko by liń skiej OSP. Stra ża cy po za bez -
pie cze niu te re nu przy stą pi li do po -
mo cy per so ne lo wi me dycz ne mu.
Jed no cze śnie wy zna czo no lą do wi sko
dla śmi głow ca Lot ni cze go Po go to wia
Ra tun ko we go. 

Po przy by ciu za ło gi LPR czyn no ści
re su scy ta cyj ne kon ty nu owa no. Nie ste -
ty, mi mo usil nych sta rań ra tow ni ków
męż czy zny nie uda ło się ura to wać.

– Ze wstęp nych usta leń wy ni ka,
że kie ru ją cy sa mo cho dem cię ża ro -

wym mar ki Star, 26-let ni miesz ka -
niec po wia tu kro to szyń skie go, skrę -
cał w le wo, wjeż dża jąc na po se sję,
a mo to cy kli sta – 26 let ni miesz ka -
niec po wia tu ra wic kie go, ja dą cy
z prze ciw nej strony, ude rzył w po -
jazd. W wy ni ku zde rze nia kie row ca
jed no śla du do znał po waż nych ob ra -
żeń cia ła. Nie ste ty, in ten syw ne dzia -
ła nia w ce lu przy wró ce nia męż czyź -
nie czyn no ści ży cio wych za koń czy ły
się nie po wo dze niem – in for mu je
Piotr Szcze pa niak, ofi cer pra so wy Ko -
men dy Po wia to wej Po li cji w Kro to -
szy nie. 

W trak cie dzia łań ra tow ni czych
dro ga by ła cał ko wi cie za blo ko wa na,

po li cja zor ga ni zo wa ła ob jaz dy. – Ba -
da nia kie row cy sa mo cho du cię ża ro -
we go wy ka za ły, że był trzeź wy, ale
po bra no mu tak że krew w ce lu
spraw dze nia obec no ści w niej al ko -
ho lu i środ ków psy cho ak tyw nych.
Po li cjan ci wraz z pro ku ra tu rą wy ja -
śnia ją oko licz no ści i prze bieg te go tra -
gicz ne go zda rze nia – do da je P. Szcze -
pa niak. 

Po czyn no ściach funk cjo na riu szy
po li cji stra ża cy usu nę li z jezd ni po zo -
sta ło ści po wy pad ku. Wte dy ruch
w obu kie run kach zo stał przy wró co -
ny. Dzia ła nia służb ra tow ni czych
trwa ły 3,5 go dzi ny.

(AN KA / LE NA)

WYPADEK

Tragiczna śmierć młodego motocyklisty
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21 kwiet nia przy prze jaz dach ko le jo -
wych w oko li cach Kro to szy na kie -
row cy mo gli spo tkać funk cjo na riu -
szy po li cji. Mun du ro wi we współ pra -
cy z PKP pro wa dzi li bo wiem ak cję in -
for ma cyj no -pro fi lak tycz ną w ra -
mach kam pa nii Bez piecz ny Prze -
jazd –,,Szla ban na ry zy ko!”.

To już ko lej na edy cja kam pa nii or ga ni -
zo wa nej przez PKP Pol skie Li nie Ko le jo we.
Ak cja ma na ce lu zwięk sze nie bez pie czeń -
stwa na prze jaz dach ko le jo wo -dro go wych
i pod no sze nie świa do mo ści na te mat za -
gro żeń wy ni ka ją cych z nie za cho wa nia
szcze gól nej ostroż no ści w tych miej scach. 

Po cią gi ma ją ma sę kil ku set, a na wet
kil ku ty się cy ton. Aby za trzy mać po jazd
o ta kim cię ża rze, od mo men tu na ci śnię cia
przy ci sku na głe go ha mo wa nia po trze ba
na wet do 1200 me trów. Róż ni ca mas mię -
dzy skła dem to wa ro wym a sa mo cho dem
oso bo wym jest ogrom na. Każ dy błąd
na to rach mo że nieść za so bą nie od wra cal -
ne skut ki, gdyż ma szy ni sta nie jest w sta -
nie za trzy mać po cią gu w kil ka se kund. 

Nie ste ty, wie lu kie row ców nie zda je
so bie z te go spra wy. Bra wu rę, igno ran cję
i lek ko myśl ność wi dzi my w ta kich za cho -
wa niach jak prze jeż dża nie przez prze jazd
mi mo czer wo ne go sy gna łu świetl ne go,
nie za trzy my wa nie się przed prze jaz da mi
czy sla lom mię dzy opusz czo ny mi już ro -
gat ka mi. To pro wa dzi do wie lu tra ge dii. 

Bra kiem od po wie dzial no ści wy ka zu -
ją się rów nież pie si. W mar cu 2021 ro ku
do szło do 14 wy pad ków z udzia łem pie -
szych w miej scach nie do zwo lo nych.
W wy ni ku tych zda rzeń dwie oso by zo -
sta ły cięż ko ran ne, a 11 stra ci ło ży cie. 

W mi nio ny czwar tek by li śmy świad -
ka mi dzia łań funk cjo na riu szy z Ko men -
dy Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie oraz
ko or dy na to ra kam pa nii spo łecz nej Bez -
piecz ny Prze jazd. Moż na ich by ło spo tkać
przy prze jaz dach w Kro to szy nie na ul.
Koź miń skiej czy w Go rzu pi na ul. Kro to -
szyń skiej i Li po wej. Kie row com i ro we rzy -
stom roz da wa no ulot ki in for ma cyj ne, ka -
mi zel ki od bla sko we oraz ga dże ty zwią za -
ne z kam pa nią. 

(LE NA)

BEZPIECZEŃSTWO

Posłuchaj głosu rozsądku!
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Zatrzymany za posiadanie narkotyków
F

O
T
. 

K
P

P
 K

ro
to

s
z
y
n



5Na Czasie

Ostat ni rok był nie wąt pli wie bar dzo
trud ny dla wszyst kich. Pan de mia
wy mu si ła na nas wie le zmian. W no -
wej rze czy wi sto ści ina czej wy glą da
rów nież pra ca funk cjo na riu szy po li -
cji. O kwe stie z tym zwią za ne wy py -
ta li śmy ofi ce ra pra so we go Ko men dy
Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie,
Pio tra Szcze pa nia ka. 

Wraz z wpro wa dze niem róż ne go
ro dza ju ob ostrzeń funk cjo na riu szom
po li cji przy by ło za dań. No wa co -
dzien ność, z któ rą mie rzą się mun du -
ro wi, to już nie tyl ko re ali za cja sta łych
obo wiąz ków, ale i za da nia z za kre su
prze ciw dzia ła nia roz prze strze nia niu
się wi ru sa. Do dat ko wą czyn no ścią, ja -
ką wy ko nu ją te raz po li cjan ci, jest
spraw dza nie prze strze ga nia przez
miesz kań ców re żi mu sa ni tar ne go. 

– Gdy po li cjan ci w ra mach swo -
jej służ by po ru sza ją się po mie ście
i za uwa ża ją, iż da ne oso by nie sto su ją
się do ob ostrzeń ak tu al nie obo wią zu -
ją cych w kra ju, wów czas wy cią ga ją
wo bec nich kon se kwen cje – ob ja śnia
Piotr Szcze pa niak. – Zwra ca ją im
uwa gę, ka rzą bądź sto su ją wnio ski
do są du. Dzie je się tak nie tyl ko
w kwe stii no sze nia ma se czek w prze -
strze ni pu blicz nej, ale rów nież
w skle pach czy in nych te go ty pu
miej scach. Je śli cho dzi o kwa ran tan -
ny, to spraw dza my je co dzien nie.
Oso by, któ re są ob ję te kwa ran tan ną,
kon tro lu je my w ra mach co dzien nej
służ by. Te czyn no ści głów nie wy ko -
nu ją dziel ni co wi. Oprócz te go wie lo -
krot nie kon tro lu je my klu by spor to -
we oraz klu by fit ness. Te miej sca
spraw dza my pod ką tem prze strze ga -
nia no wych prze pi sów, al bo wiem
klu by, któ re wcze śniej mo gły dzia łać
na okre ślo nych za sa dach, mu sia ły za -
wie sić cał ko wi cie swo ją dzia łal ność.

Kil ka ta kich klu bów po zwró ce niu
przez nas uwa gi za mknię to. Oprócz
te go kon se kwen cje wo bec nich wy -
cią ga sa ne pid. Pod czas te go ty pu kon -
tro li za wsze to wa rzy szy my pra cow -
ni ko wi Po wia to wej Sta cji Sa ni tar no -
-Epi de mio lo gicz nej i wspie ra my go
w czyn no ściach, ja kie wy ko nu je
w da nym miej scu. Je śli za uwa ża my
ja kieś nie do cią gnię cia lub ła ma nie
obo wią zu ją cych ob ostrzeń, to spo -
rzą dza my no tat kę i pro wa dzi my od -
dziel ne po stę po wa nie. Kon tro le mo -
że my wy ko ny wać za wsze, jed nak
zda rza ją się sy tu acje, kie dy otrzy mu -
je my zgło sze nia ty pu: eks pe dient ka
ob słu gu je klien tów bez ma secz ki.
Oczy wi ście przy po mi nam, iż osło ny,
któ re wi dzi my przy ka sach w skle -
pach, nie zwal nia ją pra cow ni ków
z obo wiąz ku za kry wa nia ust i no -
sa – za zna cza P. Szcze pa niak. 

Kon tro lo wa nie re spek to wa nia za -
sad re żi mu sa ni tar ne go to nie wszyst -
ko. Ła miąc je, na le ży bo wiem li czyć
się z kon se kwen cja mi. – Wo bec

osób, któ re nie prze strze ga ją tych za -
sad, po li cjan ci wy cią ga ją kon se kwen -
cje w po sta ci po ucze nia al bo man da -
tu, a tak że, po przez de cy zję po li cjan -
ta lub z wo li oso by nie zga dza ją cej się
z man da tem, skie ro wa nia wnio sku
do są du – tłu ma czy ofi cer pra so wy
KPP w Kro to szy nie. 

Je śli cho dzi o nie prze strze ga nie
obo wiąz ku za kry wa nia ust i no sa
w prze strze ni pu blicz nej, od po cząt -
ku ob ję cia po wia tu kro to szyń skie go
stre fą czer wo ną, czy li od paź dzier ni -
ka 2020 ro ku, aż do koń ca mar ca bie -
żą ce go ro ku po li cjan ci na na szym te -
re nie łącz nie na ło ży li 531 man da tów
kar nych, po uczy li 219 osób oraz skie -
ro wa li 19 wnio sków o uka ra nie do są -
du. W pierw szych trzech mie sią cach
te go ro ku man da tów na ło żo no 281,
po uczo nych zo sta ło 79 osób, a 13 bę -
dzie do cho dzi ło swo ich praw na dro -
dze są do wej. 

Ko deks wy kro czeń prze wi du je
w tej ma te rii man da ty w kwo cie od 20
do 500 zło tych. Funk cjo na riu sze jed -

nak głów nie na kła da ją ka ry z dol ne go
pu ła pu. Po zo sta je jesz cze kwe stia re ak -
cji osób, któ re zo sta ją po uczo ne lub
uka ra ne za brak ma secz ki. – My ślę, że
o tym moż na by roz ma wiać go dzi na -
mi. Tak na praw dę ile osób – ty le re ak -
cji – przy zna je P. Szcze pa niak. – Są
na przy kład lu dzie, któ rzy uwa ża ją, że
nie ma pod sta wy praw nej do te go, by
ich uka rać. Zda rza ją się tłu ma cze nia,
że za po mnia ło się za brać ma secz kę.
Jest też wie le osób, któ re no szą ma -
secz ki w nie wła ści wy spo sób. Zda rza ją
się rów nież ta kie, któ re za kła da ją je do -
pie ro wte dy, gdy do strze gą po li cjan ta. 
Wy da wać by się mo gło, że co dzien ne
spraw dza nie osób prze by wa ją cych
na kwa ran tan nie jest znacz nym
utrud nie niem pra cy mun du ro wych.
Praw da jest jed nak zu peł nie in na.
Czyn no ści te wy ko nu ją dziel ni co wi,
a więc z re gu ły nie wy ma ga ją one de le -
go wa nia do dat ko wych funk cjo na riu -
szy. – By wa ją jed nak dość trud ne okre -
sy. Ak tu al nie licz ba osób ob ję tych
kwa ran tan ną spa da, ale zda rza ło się, że

do skon tro lo wa nia mie li śmy na -
wet 1600 osób w ca łym po wie cie.
Aby do je chać na miej sce i spraw dzić
tych wszyst kich lu dzi, mu sie li śmy
włą czyć do dat ko we pa tro le do tych
czyn no ści. Na szczę ście licz by znacz -
nie spa dły, a więc ma my wy star cza ją cą
ilość osób do służ by w da nym dniu,
aby za pew nić bez pie czeń stwo i po rzą -
dek na te re nie po wia tu oraz do ko nać
kon tro li lu dzi prze by wa ją cych
na kwa ran tan nie – oznaj mia po li -
cjant.

Jak przy zna je, zda rza ły się przy -
pad ki ła ma nia za sad kwa ran tan ny,
ale głów nie na po cząt ku pan de mii
i by ły nie licz ne. Obec nie funk cjo na -
riu sze spo ty ka ją się głów nie z oso ba -
mi, któ re zo sta ły wpi sa ne na li stę ob -
ję tych kwa ran tan ną po prze kro cze -
niu gra ni cy kra ju, a nie zdą ży ły do je -
chać na miej sce jej od by cia przed kon -
tro lą. Ta kie sy tu acje są wy ja śnia ne,
że by nie po cią gać ich do od po wie -
dzial no ści. 

Kro to szyń scy po li cjan ci bez
więk szych pro ble mów ra dzą so bie
z wy peł nia niem po sze rzo ne go spek -
trum obo wiąz ków. Pil no wa nie prze -
strze ga nia za kry wa nia ust i no sa
w prze strze ni pu blicz nej od by wa się
bo wiem w ra mach co dzien nej służ by,
pod czas któ rej funk cjo na riu sze, wi -
dząc wszel kie for my ła ma nia pra wa,
re agu ją w od po wied ni spo sób. Bar -
dziej od czu wal ne dla po li cji jest kon -
tro lo wa nie osób prze by wa ją cych
na kwa ran tan nie, szcze gól nie w mo -
men tach, kie dy ich ilość jest zna czą -
ca. Je dy nym mo men tem, w któ rym
kro to szyń ska po li cja by ła w na praw -
dę trud nej sy tu acji i po trze bo wa ła po -
mo cy, był kwie cień ubie głe go ro ku,
kie dy to spo ra gru pa funk cjo na riu szy
zo sta ła ob ję ta kwa ran tan ną. 

(LE NA)

POLICJA

Nietypowa służba w czasie epidemii
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22 kwiet nia przed szko la ki z Chwa li -
sze wa ob cho dzi ły Świa to wy Dzień
Zie mi. W tym dniu kró lo wa ły dwa
ko lo ry – zie lo ny i nie bie ski. 

Pod czas za jęć dzie ci do wie dzia ły się,
jak dbać o ota cza ją ce nas śro do wi sko. Po -
nad to do wie dzia ły się wie lu cie ka wo stek
na te mat Zie mi. Przed szko la ki wy ko na ły
tak że pięk ne pra ce pla stycz ne, a na ko niec
zło ży ły ślu bo wa nie „przy ja cie la przy ro dy”
i obie ca ły dbać o na szą pla ne tę.

OPRAC. (AN KA)

Na Bieżąco6 WTOREK, 27 kwietnia 2021

23 kwiet nia w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Kro to szy nie pod pi sa no umo -
wę na do fi nan so wa nie pro jek tu do -
ty czą ce go bu do wy in sta la cji fo to wol -
ta icz nych. Naj więk sza pu la, bo po -
nad 5 mi lio nów zło tych, tra fi
do Zdun. Trzy na sze sa mo rzą dy
w su mie otrzy ma ją prze szło 9 mi lio -
nów, co po zwo li na zbu do wa nie 363
in sta la cji. 

W 2017 ro ku gmi na Koź min
Wlkp., ja ko part ner wio dą cy, wraz
z gmi na mi Zdu ny i Roz dra żew zło ży -
ła wnio sek do Wiel ko pol skie go Re gio -
nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
na la ta 2014-2020 o do fi nan so wa nie
in sta la cji fo to wol ta icz nych dla miesz -
kań ców w tzw. sys te mie pa ra so lo -
wym, któ ry po le ga na tym, że sa mo -
rząd mon tu je pry wat nym wła ści cie -
lom po se sji ogni wa fo to wol ta icz ne
i przez 5 lat je ser wi su je.

Wnio sek o do fi nan so wa nie pro -
jek tu pod na zwą „Bu do wa in sta la cji
fo to wol ta icz nych na te re nie gmin
Koź min Wiel ko pol ski, Roz dra żew
i Zdu ny w ce lu zwięk sze nia pro duk -
cji ener gii ze źró deł od na wial nych”
wpraw dzie zo stał roz pa trzo ny po zy -
tyw nie, lecz ze wzglę du na wy czer pa -

nie się pu li środ ków nie uzy skał do fi -
nan so wa nia i znaj do wał się „pod kre -
ską”. Jed nak w stycz niu, w związ ku
ze zwięk sze niem środ ków fi nan so -
wych w pro gra mie, wnio sek trzech
gmin z na sze go po wia tu zo stał za -
kwa li fi ko wa ny do do fi nan so wa nia.

Tym sa mym gmi na Koź min
Wlkp. uzy ska ła do ta cję w kwo -
cie 2 428 025 zł na mon taż 91 in sta -
la cji fo to wol ta icz nych, gmi na Zdu -
ny – 5 055 800 na 206 in sta la cji,
a gmi na Roz dra żew – 1 559 410 zł

na 66 in sta la cji. Łącz nie więc trzy sa -
mo rzą dy uzy ska ją po nad 9 mi lio nów
zł, co po zwo li na bu do wę 363 in sta la -
cji. War tość ca łej in we sty cji
to 13 086 093 zł. Be ne fi cjen ci bę dę
mu sie li po kryć je dy nie 15% kosz tów
przed się wzię cia i opła cić po da tek
VAT. Pod pi sa nie umo wy na do fi nan -
so wa nie pro jek tu od by ło się w mi nio -
ny pią tek w Sta ro stwie Po wia to wym
w Kro to szy nie. W wy da rze niu
uczest ni czy li wi ce mar sza łek wo je -
wódz twa wiel ko pol skie go Krzysz tof

Gra bow ski, rad na Sej mi ku Wo je -
wódz twa Wiel ko pol skie go – Jo an na
Król -Trąb ka, bur mi strzo wie Koź mi -
na Wlkp. i Zdun – Ma ciej Brat bor ski
i To masz Chu dy – oraz wójt Roz dra -
że wa – Ma riusz Dy mar ski. 

– Mo gę po wie dzieć, że z wiel ką
sa tys fak cją bę dę po pi sy wał umo wę
z wła dza mi gmi ny Koź min Wlkp.
Part ne ra mi pro jek tu są rów nież gmi -
ny Roz dra żew i Zdu ny. Kwo ta, na ja -
ką bę dzie my pod pi sy wa li umo wę, to
nie co po nad 9 mi lio nów zło tych
w ra mach Wiel ko pol skie go Re gio nal -
ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go. Pro -
jekt ten obej mu je m. in. za kup i mon -
taż in sta la cji fo to wol ta icz nych na te -
re nie trzech gmin po wia tu kro to -
szyń skie go. Nie kry ję, że jest to dość

du ży pro jekt i spo re do fi nan so wa nie.
Je go po ziom się ga bo wiem 85 pro -
cent. Chciał bym bar dzo ser decz nie
po gra tu lo wać li de ro wi oraz part ne -
rom pro jek tu – mó wił wi ce mar sza -
łek Krzysz tof Gra bow ski. 

– My ślę, że przede wszyst kim
jest to ko rzyść dla miesz kań ców na -
szych gmin. Każ dy ki lo wat ener gii,
któ ry bę dzie wy pro du ko wa ny w spo -
sób eko lo gicz ny, po pra wia na szą sy -
tu ację. Gwa ran tu ję, że do ło ży my
wszel kich sta rań, że by te środ ki by ły
jak naj le piej spo żyt ko wa ne – stwier -
dził bur mistrz Ma ciej Brat bor ski. Ce -
lem re ali za cji pro jek tu jest spa dek
emi sji ga zów cie plar nia nych – sza co -
wa ny na 1374,66 ton ekwi wa len tu
CO2 na rok. (AN KA / LE NA)

FOTOWOLTAIKA

Ponad 360 instalacji w trzech gminach

SULMIERZYCE

Dofinansowanie 
na przebudowę dróg

Mia sto Sul mie rzy ce otrzy ma do fi -
nan so wa nie ze środ ków Rzą do we go
Fun du szu Roz wo ju Dróg na prze bu -
do wę ulic na osie dlu Su li mi ra. Przy -
zna na kwo ta do ta cji to nie co po -
nad 707 ty się cy zło tych, co sta no -
wi 70 pro cent kosz tu in we sty cji.

In we sty cja na osie dlu Su li mi ra za kła -
da mo der ni za cję jezd ni na trzech uli cach
do sze ro ko ści 5 me trów. Cho dzi o uli ce
Si kor skie go i La skow skie go oraz jed ną bez
na zwy – tę od ul. Po wstań ców Wlkp.
Na wspo mnia nych od cin kach pla no wa na
jest wy mia na pod bu do wy i po ło że nie no -
wej na wierzch ni – z kost ki bru ko wej be -
to no wej. Jezd nie bę dą ogra ni czo ne kra -
węż ni kiem ty pu na jaz do we go. Po nad to

w ra mach in we sty cji wy ko na ne zo sta ną
wjaz dy i doj ścia do po se sji. Na wszyst kich
uli cach po wsta nie też ka nał od wad nia ją cy
pas dro go wy – ka na li za cja desz czo wa,
wpu sty desz czo we i przy ka na li ki. Prze bu -
do wa ne bę dą od cin ki dro go we o łącz nej
dłu go ści 504 me trów. 

Dzię ki zre ali zo wa niu tej in we sty cji
wzro śnie stan dard tech nicz ny dróg, a co
za tym idzie – po pra wi się bez pie czeń -
stwo ru chu dro go we go w tym re jo nie. 

Do fi nan so wa nie z Rzą do we go Fun -
du szu Roz wo ju Dróg wy nie -
sie 707 512,89 zło tych. W naj bliż szym
cza sie ogło szo ny zo sta nie prze targ na wy -
ko naw cę za da nia. Roz po czę cie prac za pla -
no wa no na wrze sień.

(AN KA)
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21 kwiet nia na te re nie kro to szyń -
skie go szpi ta la od by ło się spo tka nie
do ty czą ce roz bu do wy te go obiek tu.
O pla no wa nej wi zy ta cji wcze śniej po -
in for mo wa ni zo sta li sze fo wie wszyst -
kich czte rech klu bów Ra dy Po wia tu
Kro to szyń skie go. Tym cza sem w szpi -
ta lu po ja wił się tyl ko je den rad -
ny – Ja cek Za wod ny z Oby wa tel skie -
go Po ro zu mie nia Sa mo rzą do we go. 

Tak więc na spo tka nie nie przy by -
li przed sta wi cie le klu bów Pol skie go
Stron nic twa Lu do we go, Sa mo rzą do -
wej Ini cja ty wy Oby wa tel skiej oraz
Pra wa i Spra wie dli wo ści. Pro po zy cję
wi zy ta cji zło żył rad ny Zbi gniew Bro -
dziak z OPS -u pod czas ob rad Ko mi sji
skarg, wnio sków i pe ty cji. – Uprze -
dza jąc py ta nia, in for mu ję, iż nie
wiem, kto z rad nych nie uczest ni czył
i dla cze go – oznaj mił krót ko Ja cek
Za wod ny.

Rad ne go po wia to we go z Koź mi -
na Wlkp. po szpi ta lu opro wa dza li au -
dy tor An na Koź miń ska oraz Ta de usz
Ste fa niak – do rad ca Za rzą du Po wia tu
Kro to szyń skie go ds. roz bu do wy szpi -
ta la. In we sty cja po wo li zmie rza ku
koń co wi, choć – jak po wszech nie
wia do mo – z po wo du licz nych opóź -
nień nie zre ali zo wa no jej w pla no wa -
nym ter mi nie. 

– Wiem, że dla każ de go czło wie ka
naj waż niej sze jest zdro wie, stąd miesz -
kań cy in te re su ją się roz bu do wą szpi ta -
la – za ko mu ni ko wał rad ny Za wod ny
na swo im pro fi lu fa ce bo oko -
wym. – Od wie lu lat spra wy zwią za ne
z funk cjo no wa niem, za dłu ża niem i ja -
ko ścią usług bu dzą wie le wąt pli wo ści
i są czę sto pod da wa ne oce nie i kry ty ce.
Kie dy po wstał po mysł roz bu do wy
szpi ta la, po par łem go, bo wiem, że ja -
kość usług me dycz nych i opie ki le kar -
skiej w Po wie cie Kro to szyń skim są
bar dzo po trzeb ne. To du że wy zwa nie
przed Za rzą dem Po wia tu, aby ta ką in -
we sty cję zre ali zo wać. Pod czas ko mi sji

za pro po no wa no po wo ła nie do rad cy
Za rzą du ds. roz bu do wy szpi ta la i też
go po par łem i po pie ram na dal, po nie -
waż za le ży mi na do pro wa dze niu tej
waż nej i ocze ki wa nej in we sty cji do na -
le ży te go koń ca. By łem za za trud nie -
niem ta kie go do rad cy, po nie waż
chcia łem, aby unik nąć wcze śniej szych
pro ble mów zwią za nych ze szpi ta lem.
Uzna łem, że do świad cze nie Pa na Ta -
de usza Ste fa nia ka, któ ry przez la ta za -
rzą dzał szpi ta lem w Ple sze wie, po mo -
że zre ali zo wać tę in we sty cję. Nie ste ty,
nie oby ło się bez pro ble mów, a i obec -
ny czas też te mu nie sprzy ja. Po pie ram
i wspie ram rów nież po wsta nie ge ria -
trii na te re nie Po wia tu Kro to szyń skie -
go, bo spo łe czeń stwo, z ro ku na rok,
się sta rze je, a osób w po de szłym wie ku
przy by wa i na le ży Im za pew nić god ną
opie kę i le cze nie.

J. Za wod ny przy znał tak że, iż
z roz bu do wą kro to szyń skie go szpi ta -
la wią że się wie le pro ble mów, m. in.
or ga ni za cyj nych, tech nicz nych czy fi -
nan so wych. – Trze ba je do pro wa dzić
do fi na łu, ale rów nież roz li czyć i pod -
su mo wać. Mi mo wszyst ko je stem
prze ko na ny, że w ma ju bie żą ce go ro -
ku pra ce zo sta ną za koń czo ne, a szpi -
tal bę dzie słu żył miesz kań com. Ja ko
przed sta wi ciel miesz kań ców je stem
rów nież za to od po wie dzial ny i od tej
od po wie dzial no ści nie ucie -
kam – pod kre ślił rad ny. (AN KA)

KROTOSZYN

Jeden radny wizytował szpital

Jesz cze w tym ro ku w Ko na rze wie
zbu do wa na zo sta nie ścież ka pie szo -
-ro we ro wa na od cin ku bli sko 1500
me trów. Jak się bo wiem oka za ło, in -
we sty cja zna la zła się na li ście do fi -
nan so wa nia ze środ ków Rzą do we go
Fun du szu Roz wo ju Dróg. 

Jak pod kre śla ją miesz kań cy Ko na rze -
wa, ścież ka ta w ogrom nym stop niu po -
pra wi bez pie czeń stwo przy bar dzo ru -
chli wej uli cy Basz kow skiej. 

Na ogło szo nej przez wo je wo dę Wiel -
ko pol ski w mi nio nym ty go dniu li ście za -
dań pod sta wo wych dla dróg lo kal nych,
współ fi nan so wa nych ze środ ków Rzą do -
we go Fun du szu Roz wo ju Dróg, zna la zło
się łącz nie 41 za dań po wia to wych i 101
gmin nych. 

Po wia to wy Za rząd Dróg w Kro to szy -
nie zło żył do Urzę du Wo je wódz kie go pięć
wnio sków na re ali za cję za dań. Po oce nie

for mal nej i me ry to rycz nej na li ście do fi nan -
so wa nia zna la zły się dwie in we sty cje – bu -
do wa łącz ni ka dro go we go ulic Koź miń skiej
i Mah le w Kro to szy nie oraz bu do wa ścież ki
pie szo -ro we ro wej w Ko na rze wie. 

Cał ko wi ta war tość te go dru gie go
przed się wzię cia to 3 830 699,79 zł (kosz -
ty kwa li fi ko wal ne – 2 342 235,79 zł,
kosz ty nie kwa li fi ko wal ne – 1 488 464
zł), z cze go do fi nan so wa nie z rzą do we go
pro gra mu wy nie sie 1 405 341,47, co sta -

no wi 60 pro cent kosz tów kwa li fi ko wal -
nych. Po zo sta łą część po kry ją wspól nie
po wiat kro to szyń ski i gmi na Zdu ny.

Ścież ka zbu do wa na zo sta nie na od -
cin ku o dłu go ści 1489 me trów, po cząw -
szy od skrzy żo wa nia z dro gą kra jo wą
nr 15 aż do wy bu do wa nej już wcze śniej
ścież ki pie szo -ro we ro wej. In we sty cja ma
być zre ali zo wa na do koń ca paź dzier ni ka
te go ro ku.

(AN KA)

KONARZEW

Będzie ścieżka pieszo-rowerowa!
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Wielka akcja sprzątania lasu
W mi nio ną so bo tę od by ła się ak cja
sprzą ta nia la su miej skie go, za ini cjo -
wa na przez kro to szyń skich ki bi ców Le -
cha Po znań. Do tej wspa nia łej ini cja ty -
wy przy łą czy ło się wie le osób, a efek ty
ich pra cy są god ne po dzi wu – te raz las
jest pięk nie wy sprzą ta ny. 

Śmie ce nie w róż nych miej scach jest
wciąż ogrom nym pro ble mem. Czę sto
jed nak nie zda je my so bie z cze goś spra wy,
do pó ki te go sa mi nie zo ba czy my. Z przy -
krą rze czy wi sto ścią zmie rzy li się uczest -
ni cy so bot niej ak cji, któ rzy w cią gu kil ku
go dzin na zbie ra li ogrom róż ne go ro dza ju
śmie ci, któ re zo sta ły wy rzu co ne do la su
przez lu dzi. 

Po mysł wspól ne go sprzą ta nia wy -
szedł od kro to szyń skich ki bi ców Le cha
Po znań. Im bli żej by ło do te go wy da rze -
nia, tym wię cej osób zgła sza ło chęć po mo -
cy. Do ak cji przy łą czy ły się m. in. Sta ro -
stwo Po wia to we i Urząd Miej ski w Kro to -
szy nie czy Zwią zek Mię dzyg min ny EKO
SIÓ DEM KA, któ ry za opa trzył uczest ni -
ków w od po wied nie wor ki na śmie ci i rę -
ka wicz ki, a tak że zor ga ni zo wał od biór
zgro ma dzo nych od pa dów. 

Du ży wkład w przy go to wa nie przed -
się wzię cia wnie śli kro to szyń scy har ce rze

z Huf ca ZHP, któ rzy zro bi li zwiad te re -
no wy, a po nad to wy ko na li map ki z za -
zna czo ny mi sku pi ska mi śmie ci. Do ak cji
przy łą czy ły się rów nież Brac two Kur ko -
we oraz mło dzież zwią za na ze Sto wa rzy -
sze niem Two ja Al ter na ty wa. Na miej scu
zbiór ki po ja wi ło się też mnó stwo in nych
osób, któ re po pro stu chcia ły po móc.
Łącz nie zgro ma dzi ło się bli sko stu
uczest ni ków.

Aby za cho wać re żim sa ni tar ny,
ochot ni cy zo sta li po dzie le ni na ma łe gru -
py, każ da z nich otrzy ma ła spe cjal nie
przy go to wa ną map kę oraz wor ki i wy ru -
sza ła sprzą tać wy zna czo ny te ren. Ilość ze -
bra nych śmie ci prze ro sła naj śmiel sze

ocze ki wa nia. Od pa da mi za peł nio ny zo -
stał ca ły kon te ner. Naj bar dziej prze ra ża ją -
cy jest fakt, że w le sie moż na zna leźć nie
tyl ko opa ko wa nia od róż ne go ro dza ju
pro duk tów spo żyw czych, bu tel ki i pusz ki
po na po jach, ale rów nież ele men ty po jaz -
dów czy in ne rze czy jed no znacz nie wska -
zu ją ce na ich ce lo wy wy wóz do la su.
Na miej scu zo ba czyć moż na by ło, że lu -
dzie nie ma ją ha mul ców w śmie ce niu...
W trak cie sprzą ta nia lasu zna le zio no bo -
wiem m. in. ma te rac, koł drę, opo ny, re -
flek tor czy też zde rzak sa mo cho do wy
i wie le in nych te go ty pu przed mio tów. 

Pa mię taj my, aby uświa da miać in -
nych, ja kie za gro że nie nie sie za so bą wy -

wóz śmie ci do la su. Re aguj my, kie dy je ste -
śmy świad ka mi ta kich sy tu acji, któ re nie
po win ny mieć miej sca. Or ga ni za to rzy so -
bot niej ak cji dzię ku ją wszyst kim, któ rzy

się w nią włą czy li oraz za po wia da ją ko lej -
ne ta kie wy da rze nie – je sie nią chcą po -
sprzą tać las na tra sie Kro to szyn -Ko bier no. 

(LE NA)
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Nie daw no przy bli ży li śmy hi sto rię Mar -
ty, któ ra zma ga się ze śmier tel nym
no wo two rem. Aby przy spie szyć zbiór -
kę pie nię dzy na le cze nie, na por ta lu
spo łecz no ścio wym Fa ce bo ok utwo -
rzo no spe cjal ną gru pę li cy ta cyj ną.

34-lat ka sa mot nie wy cho wu je sy na.
W paź dzier ni ku usły sza ła okrut ną dia -
gno zę – chło niak zło śli wy. Po pierw -
szym szo ku ko bie ta po sta no wi ła wal czyć
za wszel ką ce nę, a naj więk szą dla niej
mo ty wa cją jest sied mio let ni sy nek. 

Na po cząt ku wy da wa ło się, że Mar ta
ma du że szan se wy grać nie rów ną wal kę
z cho ro bą. Dziel nie zno si ła che mio te ra -
pię. Nie ste ty, oka za ło się, że do tych cza -
so wa che mia nie dzia ła tak, jak po win na.
Do dat ko wo po ja wi ło się no we ogni sko
za pal ne. Pu la re fun do wa nych me tod le -
cze nia się wy czer pa ła. Le ka rze za ofe ro -
wa li ko bie cie te ra pię Car -T Cell – te ra -
pię ostat niej szan sy. Nie ste ty, nie jest ona
re fun do wa na w Pol sce, a jej koszt jest
ogrom ny. Ży cie Mar ty wy ce nio no
na oko ło 1,5 mi lio na zło tych. 

Na rzecz 35-lat ki pro wa dzo na jest
zbiór ka na por ta lu sie po ma ga. pl.
Na chwi lę obec ną uda ło się uzbie rać
po nad 760 ty się cy zło tych. Aby przy -
spie szyć zbiór kę, na Fa ce bo oku utwo -
rzo no spe cjal ną gru pę li cy ta cyj ną,
na któ rej moż na wy sta wić lub wy li cy to -
wać róż ne go ro dza ju przed mio ty czy
usłu gi. Aby zna leźć gru pę, wy star czy
w wy szu ki war ce na por ta lu spo łecz no -
ścio wym wpi sać „Ra tu je my ży cie Mar -
ty”. Za chę ca my do od wie dza nia gru py
i wspar cia zbiór ki. Cza su jest co raz
mniej, a bra ku je jesz cze po nad 835 ty -
się cy zło tych. 

(LE NA)

POD NASZYM PATRONATEM

Walczymy o życie Marty!
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18 kwiet nia ZA KSA Kę dzie rzyn -Koź -
le z Łu ka szem Kacz mar kiem w skła -
dzie ro ze gra ła dru gie spo tka nie fi na -
ło we Plu sLi gi. Po now nie lep sza oka -
za ła się eki pa Ja strzęb skie go Wę gla
i to ona wy wal czy ła ty tuł mi strzów
Pol ski. 

Fi na ło wy po je dy nek w Ja strzę biu -
-Zdro ju ZA KSA roz po czę ła z Łu ka szem
Kacz mar kiem w ata ku. Pierw sza od sło na
spo tka nia za koń czy ła się wy gra ną go -
ści 25: 22. W dru giej par tii miej sco wi do -
szli do gło su i zwy cię ży li 25: 19. Ko lej ny

set był naj bar dziej za cię ty, ale osta tecz nie
Ja strzęb ski Wę giel wy grał 27: 25.
W czwar tej od sło nie kę dzie rzy nia nie ro -
bi li, co mo gli, lecz znów mi ni mal nie lep si
oka za li się ry wa le, zwy cię ża jąc 25: 23
i tym sa mym za pew nia jąc so bie ty tuł mi -
strzów kra ju. W pierw szym po je dyn ku
Ja strzęb ski Wę giel tak że wy grał 3: 1. 

Przed ZA KSĄ i Łu ka szem Kacz mar -
kiem te raz naj waż niej sze wy da rze nie – fi -
nał Li gi Mi strzów, do któ re go awan so wa li
po po ko na niu Ze ni tu Ka zań. 1 ma ja ze -
spół z Kę dzie rzy na -Koź la w We ro nie
zmie rzy się Itas Tren ti no. (LE NA)

17 kwiet nia w Kę dzie rzy nie -Koź lu od -
by ła się XI edy cja Mię dzy na ro do we -
go Mi tyn gu Pły wac kie go pod na zwą
„Ko zioł ki Pły wac kie”. W za wo dach
star to wa li re pre zen tan ci KS Kro tosz.

Na im pre zę przy by ło 450 za wod ni -
ków i za wod ni czek z bli sko 40 klu bów
z Pol ski i Czech. Ki bi ce mo gli śle dzić po -
czy na nia pły wa ków na ży wo dzię ki in ter -
ne to wej trans mi sji. Po raz pierw szy w hi -
sto rii za wo dów by ła moż li wość star tu
w ka te go rii ma sters. 

KS Kro tosz re pre zen to wa ło tro je za -
wod ni ków – Ju lia Bie law na, Ni co las Ję -
drze jak oraz Igor Ham rol. Ju lia star to wa ła
w prze dzia le wie ko wym 15 lat i star si. Je -
śli cho dzi o styl kla sycz ny, uda ło jej się za -
jąć czwar te miej sce na dy stan sie 50 m
(35,77) oraz pią te na 100 m (1: 20,26).
Po nad to upla so wa ła się na 15. lo ka cie
na 50 m sty lem mo tyl ko wym (36,20)

oraz na 22. po zy cji na 50 m sty lem do wol -
nym (31,89). 

Ni co las Ję drze jak ry wa li zo wał w ka -
te go rii 14 lat i za jął pią te miej sce
na 100 m (1: 17,64) oraz szó ste na 50 m
(34,66) sty lem grzbie to wym, a tak że był
dzie wią ty na 50 m (30,10) i 11. na 100 m
(1: 07,33) sty lem do wol nym. 

Naj le piej po ra dził so bie Igor Ham rol
wal czą cy w ka te go rii 12 lat. Kro to szyń ski
pły wak zdo był dwa brą zo we me da -
le – na 50 m sty lem grzbie to wym
(36,75) oraz na 100 m sty lem kla sycz -
nym (1: 37,26). Po za tym był pią ty
na 100 m sty lem do wol nym (1: 12,46). 

(LE NA)

PŁYWANIE

Dwa medale w Kędzierzynie-Koźlu
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SIATKÓWKA 

Wicemistrzostwo ZAKSY w PlusLidze



W nie dzie lę Astra Kro to szyn zmie rzy ła
się na wy jeź dzie z MKS -em Dą bie. Pod -
opiecz ni Krzysz to fa Go ści nia ka wró ci li
z me czu z kom ple tem punk tów.

Kro to szy nia nie po prze rwie spo wo -
do wa nej sy tu acją epi de micz ną po ka za li,
że są w for mie, mi mo iż do treningów
wrócili do pie ro na kil ka dni przed wzno -
wie niem roz gry wek. Astra za in au gu ro -
wa ła run dę wio sen ną, po ko nu jąc Zjed no -
czo nych Ry chwał. Póź niej nasz ze spół
prze grał ze Sta lą Ple szew. 

Pierw sza od sło na po je dyn ku z MKS -
-em Dą bie upły nę ła dość spo koj nie. Dru -
ży ny nie stwa rza ły wie lu sy tu acji pod -
bram ko wych. Na prze rwę pił ka rze scho -
dzi li przy bez bram ko wym re mi sie. 

Nie co cie ka wiej by ło po zmia nie
stron. W 58. mi nu cie spo tka nia Łu kasz
Bu dziak wrzu cił pił kę z pra wej stro ny

wprost na gło wę Ma te usza Zie miań skie -
go, któ ry po ko nał bram ka rza go spo da rzy.
Kil ka mi nut póź niej je den z gra czy MKS -
-u za grał rę ką w po lu kar nym, co nie
umknę ło uwa dze sę dzie go, któ ry wska zał
na je de na sty metr. Eg ze ku to rem rzu tu

kar ne go był Ł. Bu dziak. Bram karz go spo -
da rzy wy czuł in ten cje strzel ca, ale wo bec
do bit ki był już bez rad ny. Wy nik nie uległ
zmia nie i Astra wzbo ga ci ła się o trzy
punk ty. (LE NA)

Sport16 WTOREK, 27 kwietnia 2021

W dniach 19-25 kwiet nia w War sza -
wie od by ły się Mi strzo stwa Eu ro py
w Za pa sach. Po cho dzą cy z Kro to szy -
na Ra do sław Ba ran wy wal czył brą -
zo wy me dal. 

Za wo dy roz gry wa ne by ły w ha li
Cen tral ne go Ośrod ka Spor tu Tor war
w War sza wie. W ME uczest ni czy -
ło 28 re pre zen tan tek i re pre zen tan -
tów na sze go kra ju. Pol ska by ła go spo -
da rzem mi strzostw se nio rów Sta re go
Kon ty nen tu po raz pią ty. 

Po cho dzą cy z Kro to szy na, a re -
pre zen tu ją cy WZS WKS Grun wald
Po znań, Ra do sław Ba ran w ćwierć fi -
na le zmie rzył się z Buł ga rem. Ah med
Sul ta no vich Ba ta ev uległ Rad ko -
wi 3: 5. W wie czor nej se sji ry wa lem
Po la ka był ak tu al ny mistrz Ro sji, brą -
zo wy me da li sta mi strzostw świa -
ta 2019 i zwy cięz ca in dy wi du al ne go
Pu cha ru Świa ta 2020. Ra dek pro wa -
dził już 3: 1, jed nak 8 se kund
przed koń cem stra cił dwa punk ty
po tym, jak Ali khan Zha ra ilov prze -
chwy cił je go no gę i – spro wa dza jąc

Ba ra na do par te ru – za gwa ran to wał
so bie zwy cię stwo. W wal ce o naj niż -
szy sto pień po dium Ra dek nie dał
szans Mu ra zie mu Mche dli dze
z Ukra iny, wy gry wa jąc na punk -
ty 8: 1. Tym sa mym po cho dzą cy
z Kro to szy na za pa śnik zdo był brą zo -
wy me dal mi strzostw Eu ro py w ka te -
go rii 97 kg w za pa sach w sty lu wol -
nym. – Ry wa li za cję za czą łem od wy -
gra nej wal ki z Buł ga rem 5: 3. W pół fi -
na le wy gry wa łem z Ro sja ni nem 3: 1,
ale 8 se kund przed koń cem stra ci łem
dwa punk ty i prze gra łem przy re mi -
sie 3: 3. Dru gie go dnia wal czy łem
z re pre zen tan tem Ukra iny i wy gra -
łem 8: 1, zdo by wa jąc brą zo wy me dal.
Nie ukry wam za do wo le nia, bo cze ka -
łem na ten krą żek ca łą swo ją ka rie rę.
Szko da tro chę wal ki pół fi na ło wej, bo
mo głem być w fi na le, ale trze ba cie -
szyć się z te go, co jest i sku pić się już
te raz na kwa li fi ka cjach do igrzysk,
któ re od bę dą się na po cząt ku ma ja
w sto li cy Buł ga rii – sko men to wał Ra -
do sław Ba ran. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Forma dopisuje 
ZAPASY

Brąz Radka Barana 
na mistrzostwach Europy!

Po prze rwie spo wo do wa nej sy tu acją
epi de micz ną w kra ju wzno wio no
roz gryw ki niż szych lig. W kla sie
okrę go wej Bia ły Orzeł Koź min Wlkp.
zmie rzył się z LZS -em Do ru chów.
Spo tka nie za koń czy ło się bez bram -
ko wym re mi sem.

W pierw szej od sło nie go ście
znacz nie prze wa ża li nad ry wa la mi.
By li czę ściej przy pił ce i pró bo wa li
kon stru ować ak cje za czep ne, ty le że
mie li pro blem z ostat nim po da niem

i fi na li za cją. Koź mi nia nie dwu krot nie
groź nie ude rzy li z rzu tów wol nych,
ale pił ka nie chcia ła zna leźć dro gi
do bram ki. 

Po prze rwie ini cja ty wę prze ję li go -
spo da rze. Za wod ni cy z Do ru cho wa
z mi nu ty na mi nu tę stwa rza li co raz
groź niej sze sy tu acje. Szczę śli wie dla
Or łów bar dzo do brze dys po no wa ny
te go dnia był Ma te usz Wro nec ki, któ -

ry uchro nił dru ży nę przed stra tą go la. 
– Wi dać by ło róż ni cę pod ką tem

mo to rycz nym, gdzie tak na praw dę mój
ze spół w dru giej po ło wie zde cy do wa nie
od sta wał. W trak cie prze rwy spo wo do -
wa nej pan de mią prze ciw ni cy by li ca ły
czas w tre nin gach, na to miast my nie.
Mu si my w krót kim cza sie wziąć się
ostro do pra cy, bo nie każ dy z na szych
gra czy tę prze rwę wy ko rzy stał na tre -
ning in dy wi du al ny – sko men to wał
Adam Zie liń ski, tre ner Bia łe go Or ła. 

Przed pił ka rza mi in ten syw ny
czas, bo nie tyl ko kon ty nu ować bę dą
run dę wio sen ną, ale rów no cze śnie
od ra biać stra ty spo wo do wa ne trwa ją -
cą kil ka ty go dni prze rwą. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Bez goli w meczu Białego Orła LZS DORUCHÓW – BIAŁY ORZEŁ
KOŹMIN WLKP.  0:0
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Roszczak,
Nowakowski (70' Rój), Maciejewski,
Kamiński, Hajdasz (82' Janowski),
Borowczyk, Konopka (61' Mucha),
Namysłowski, Szymkowiak, Ratyński (80' Lis)
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W nie dzie lę Piast Ko by lin w 25. ko -
lej ce V li gi za grał na wła snym obiek -
cie z Vit co vią Wit ko wo. Miej sco wi
prze gra li 0: 2.

Przed prze rwą spo wo do wa ną ko lej -
ny mi ob ostrze nia mi w na szym kra ju, któ -
rą kil ka ty go dni te mu ogło sił Wiel ko pol -

ski Zwią zek Pił ki Noż nej, ko by li nia nie
mie li po wo dy do za do wo le nia. W pierw -
szej ko lej ce wio sen nej run dy po ko na li bo -
wiem 3: 0 MKS Dą bie, a na stęp nie przy -
zna no im wal ko wer za mecz z Lwem Po -
go rze la, któ ry wy co fał się z roz gry wek. 

Nie dziel nym ry wa lem Pia sta by ła
Vit co via Wit ko wo. Kil ku ty go dnio wa

prze rwa nie zbyt do brze wpły nę ła na pił -
ka rzy, co by ło wi dać na mu ra wie. Cie ka -
wych ak cji i groź nych sy tu acji pod bram -
ko wych by ło jak na le kar stwo, a gra to czy -
ła się w wol nym tem pie.

Wy nik spo tka nia otwo rzył w 45. mi -
nu cie Kac per Bocz kow ski, po ko nu jąc ko -
by liń skie go bram ka rza ude rze niem zza
po la kar ne go. Przez znaczną część dru giej
od sło ny nic szcze gól ne go na bo isku się nie
dzia ło. Oba ze spo ły nie mia ły zbyt wie lu
szans na zmia nę wy ni ku. Do pie ro w 81.
mi nu cie po za gra niu rę ką przez jed ne go
z za wod ni ków Pia sta ar bi ter po dyk to wał
je de nast kę. Rzut kar ny wy ko rzy stał Mi -
chał Wi śniew ski, usta la jąc wy nik nie -
dziel nej kon fron ta cji. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA 

Porażka na własnym terenie

PIAST KOBYLIN 
– VITCOVIA WITKOWO 0:2 (0:1)

BRAMKI:
0:1 – Kacper Boczkowski (45)
0:2 – Michał Wiśniewski (81' karny)
PIAST: Wojtkowiak – Siepa, A. Kurzawa,
Pospiech, Ratajczak, Wciórka, M. Kurzawa
(84' Lisiak), D. Snela, Ma. Wachowiak, K.
Wachowiak (65' K. Snela), Mt. Wachowiak

MKS DĄBIE – ASTRA KROTOSZYN
0:2 (0:0)

BRAMKI: 
0:1 – Mateusz Ziemiański (58)
0:2 – Łukasz Budziak (67)
ASTRA: Jarysz – Nasalski, Reyer,
Jankowski, Pauter, Łuczak (60' Juszczak),
Błażejczak, Czołnik (90' Skrzypniak),
Budziak (80' Rebelka), Praczyk (65'
Brink), Ziemiański (70' Staszewski)


