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DZIŚ W NU ME RZE 

SZPITAL

Problemy kadrowe 
nie zostały rozwiązane
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Na nie daw nej se sji Ra da Po wia tu
Kro to szyń skie go przy ję ła oświad cze -
nie w spra wie po par cia sta no wi ska
Sej mi ku Wo je wódz twa Wiel ko pol -
skie go, do ty czą ce go usta no wie nia
dnia 27 grud nia świę tem pań stwo -
wym. Cho dzi oczy wi ście o rocz ni cę
wy bu chu po wsta nia wiel ko pol skie go.

Z ini cja ty wą usta no wie nia 27 grud -
nia świę tem pań stwo wym wy szły Wiel -
ko pol skie Mu zeum Nie pod le gło ści
w Po zna niu, po znań ski od dział In sty -
tu tu Pa mię ci Na ro do wej, To wa rzy stwo
Pa mię ci Po wsta nia Wiel ko pol skie -
go 1918-1919, Sto wa rzy sze nie Gmin
i Po wia tów Wiel ko pol ski, Fun da cja Za -
kła dy Kór nic kie i Mu zeum Na ro do we
w Po zna niu. – Usta no wienie 27 grud -
nia świę tem pań stwo wym nada ło by Po -
wsta niu Wiel ko pol skie mu na leż ną mu
ran gę i zna cze nie wśród naj więk szych
zwy cięstw w hi sto rii Pol ski, a tak że po -
zwa la ło by na je go uczcze nie w na leż ny

mu spo sób – na pi sa no w sta no wi sku
Sej mi ku Wo je wódz twa Wiel ko pol skie -
go, któ re po sta no wio no prze ka zać sta -
ro stom, pre zy den tom miast,
bur mi strzom, wój tom oraz prze wod ni -
czą cym rad po wia tów, miast i gmin wo -
je wódz twa wiel ko pol skie go. 

Na se sji Ra dy Po wia tu Kro to szyń -
skie go rad ni za ję li się oświad cze niem
w spra wie po par cia po wyż sze go sta no -
wi ska. – Ra da Po wia tu Kro to szyń skie -
go w po czu ciu oby wa tel skie go
i pa trio tycz ne go obo wiąz ku i w głę bo -
kim prze ko na niu o nie zwy kłej ro li Po -
wsta nia Wiel ko pol skie go w dzie le
od zy ska nia nie pod le gło ści i od ro dze -
niu Rze czy po spo li tej przy łą cza się
do wspól nej ini cja ty wy usta no wie -
nia 27 grud nia świę tem pań stwo wym.
Ja ko spad ko bier cy czy nu zbroj ne go na -
szych dzia dów, czy nu, któ ry po zwa la
nam do dzi siaj cie szyć się nie pod le gło -
ścią i su we ren no ścią na szej oj czy zny, je -
ste śmy zo bo wią za ni do kul ty wo wa nia

pa mię ci tych, któ rzy przez po nad 125
lat za bo ru pru skie go nie za po mnie li oj -
czy ste go ję zy ka, nie za tra ci li na dziei
i wo li przy wró ce nia Pol ski na ma pę Eu -
ro py. Je ste śmy dum ni, że oby wa te le
zie mi kro to szyń skiej mie li tak że swój
chwa leb ny wkład w zwy cię stwo Po -
wsta nia Wiel ko pol skie go. Cią gle do kła -
da my sta rań, aby mło dzie ży na sze go
po wia tu prze ka zy wać wie dzę o tam -
tych he ro icz nych wy da rze niach. Je ste -
śmy głę bo ko prze ko na ni, że już czas
naj wyż szy, aby Rzecz po spo li ta uczci ła
świę tem pań stwo wym tych, któ rzy
swo im po świę ce niem i bo ha ter stwem
od zy ska li dla zjed no czo nej oj czy zny
na szą zie mię wiel ko pol ską. Już czas,
aby wszy scy Po la cy mo gli od dać sza cu -
nek, wy ra zy wdzięcz no ści i po dzi wu
Po wstań com Wiel ko pol skim – czy ta -
my w oświad cze niu. 

Rad ni przy ję li uchwa łę w tej spra -
wie jed no gło śnie. 

(LE NA)

Z SESJI

W poczuciu obywatelskiego i patriotycznego obowiązku



Na po cząt ku wrze śnia kro to szyń ski
szpi tal po in for mo wał o cza so wym
za wie sze niu i ogra ni cze niu funk cjo -
no wa nia Od dzia łu Ane ste zjo lo gii i In -
ten syw nej Te ra pii. Po wo dem ta kiej
de cy zji by ły pro ble my ka dro we, we -
dle za pew nień SPZOZ – przej ścio we. 

Nie ste ty, wy glą da na to, że na dal
nie uda ło się roz wią zać kło po tów ka -
dro wych w kro to szyń skiej pla ców ce.
Pod czas se sji Ra dy Po wia tu Kro to szyń -
skie go, któ ra od by ła się 31 sierp nia,
Ma rian Wło sik za py tał, czy za rząd
orien tu je się, jak wy glą da sy tu acja ka -
dro wa w szpi ta lu. Jak za zna czył, aku -
rat był to ostat ni dzień pra cy
or dy na to ra. Przy po mniał też, że na po -
przed niej, jesz cze przed wa ka cja mi, se -
sji py tał dy rek tor SP ZOZ, jak
pla ców ka so bie ra dzi z pro ble ma mi
ka dro wy mi.

– Rze czy wi ście, w czerw cu ane -
ste zjo lo dzy zło ży li wy po wie dze -
nia – od po wie dział rad ne mu sta ro sta
Sta ni sław Szczot ka. – W sta ro stwie
od by ło się spo tka nie, na któ re przy -
szedł kie row nik blo ku. Or dy na tor
OIOM -u nie po ja wił się, mi mo za pro -
sze nia. Na proś bę dy rek cji, aby ane ste -
zjo lo dzy po wie dzie li, co dy rek cja ma
zro bić, że by wy co fa li swo je wy po wie -
dze nia, pa dła na stę pu ją ca od po wiedź:
pa ni dy rek tor ma odejść. Od rze kłem
więc, że nie moż na szan ta żo wać.
W nie da le kiej prze szło ści ane ste zjo lo -
dzy spo wo do wa li odej ście or dy na to ra
chi rur gii. Te raz za żą da li odej ścia pa ni
dy rek tor. Nie bę dzie my co kwar tał czy
co pół ro ku wy bie rać no we go dy rek to -
ra, bo tak so bie ży czy pew na gru pa le -
ka rzy. Jest mi tym bar dziej przy kro, że
są to le ka rze miej sco wi. Smut ne jest
też to, gdy dy rek tor szpi ta la in for mu -
je mnie, iż ane ste zjo lo dzy „do no szą”
o nie pra wi dło wo ściach w gra fi ku.
Mie li śmy kon tro lę z Na ro do we go Fun -
du szu Zdro wia z War sza wy, któ ra wy -
pa dła do brze, rów nież je śli cho dzi
o go dzi ny pra cy le ka rzy. Nie mo że my
jed nak pod cho dzić do tej spra wy tak,
jak chcie li by te go le ka rze. Ja ko sta ro sta
na ta ki szan taż się nie zgo dzę – oznaj -
mił sta ro sta.

Jak się oka za ło, na za jutrz dzia łal -
ność Od dzia łu Ane ste zjo lo gii i In ten -
syw nej Te ra pii za wie szo no. – SPZOZ
w Kro to szy nie jest w trak cie roz strzy -
ga nia kon kur su do ty czą ce go udzie la -
nia świad czeń le kar skich w Od dzia le
Ane ste zjo lo gii i In ten syw nej Te ra pii
SPZOZ w Kro to szy nie. Ma jąc na uwa -
dze do bro pa cjen tów, do cza su uzy ska -
nia peł ne go za bez pie cze nia ka dro we go
na OAiIT pod ję to de cy zję o cza so wym
za wie sze niu funk cjo no wa nia od dzia -
łu – na pi sa no w ko mu ni ka cie szpi ta la.

Pa cjen ci prze by wa ją cy na OAiIT
zo sta li prze trans por to wa ni do in nych
pla có wek me dycz nych, by moż na by -
ło kon ty nu ować ich le cze nie.
W związ ku z za wie sze niem od dzia łu
szpi tal pó ki co nie przyj mu je no wych
pa cjen tów, któ rzy wy ma ga li by opie ki
in ten syw nej te ra pii. – Funk cjo no wa -
nie od dzia łów za bie go wych nie zo sta -
ło za wie szo ne, co ozna cza że pra ca
ane ste zjo lo gów w tym za kre sie jest za -
bez pie czo na – oświad czył SPZOZ.

Szpi tal za pew nił, iż o za ist nia łej sy -
tu acji po in for mo wał od po wied nie in -
sty tu cje, czy li Wiel ko pol ski Od dział
Wo je wódz ki Na ro do we go Fun du szu
Zdro wia oraz Wiel ko pol ski Urząd Wo -
je wódz ki w Po zna niu i oko licz ne szpi -
ta le. – Sy tu acja jest dy na micz na,
dy rek cja szpi ta la po dej mu je in ten syw -
ne kro ki ma ją ce na ce lu jak naj szyb sze
przy wró ce nie peł ne go za bez pie cze nia
pra cy na Od dzia le Ane ste zjo lo gii i In -
ten syw nej Te ra pii. Ma my na dzie ję, że
ta przej ścio wa sy tu acja po trwa kil ka -
-kil ka na ście dni – na pi sa no w opu bli -
ko wa nym 2 wrze śnia ko mu ni ka cie
szpi ta la. 

8 wrze śnia na kon fe ren cji pra so -
wej rad ny miej ski Bar tosz Ko siar ski
(na zdję ciu) stwier dził, że obec na sy -
tu acja szpi ta la jest nie do pusz czal na
i od po wie dzial ny jest za to sta ro -
sta. – W prze ka zach me dial nych wy -
po wia dał się tyl ko sta ro sta, dla te go
po sta no wi łem za się gnąć opi nii dru giej
stro ny, czy li sa mych le ka rzy – mó wił

B. Ko siar ski. – Z ich wy po wie dzi wy -
ni ka, że ży cie i zdro wie miesz kań ców
jest za gro żo ne. Chcia łem roz wiać wąt -
pli wo ści, z ja kich po wo dów ode szli.
Nie by ły to pie nią dze. Po szli pra co wać
do in nych szpi ta li za mniej szą staw kę.
Usły sza łem, że cho dzi ło o brak po ro -
zu mie nia w or ga ni za cji pra cy i kon -
flik ty per so nal ne. Dla miesz kań ców
ta kie rze czy są bez zna cze nia. Naj waż -
niej sze jest, aby na sze zdro wie i ży cie
by ły chro nio ne. Or gan pro wa dzą cy
po wi nien zro bić wszyst ko, aby to za -
pew nić – pod kre ślił rad ny.

B. Ko siar ski przy po mniał, że
w czerw cu le ka rze zło ży li wy po wie -
dze nia zgod nie z pra wem i po usta lo -
nym okre sie ode szli z pra cy. Dla te go
je go zda niem by ło wy star cza ją co du -
żo cza su, aby zna leźć na stęp ców.
Zwró cił też uwa gę, po wo łu jąc się
na ar ty ku ły praw ne, że Szpi tal ny Od -
dział Ra tun ko wy nie mo że funk cjo -
no wać le gal nie bez le ka rzy
ane ste zjo lo gów. – Na dzień dzi siej szy
sy tu acja jest pa to wa i nie ma my Od -
dzia łu In ten syw nej Te ra pii. Z usta wy
o ra tow nic twie me dycz nym wy ni ka,
że po win ny być speł nio ne okre ślo ne
wa run ki do funk cjo no wa nia SOR -
-u – tłu ma czył rad ny. – W roz po rzą -
dze niu Mi ni ster stwa Zdro wia z 2019
r. czy ta my, że mu szą być za pew nio ne
co naj mniej Od dział Chi rur gii Ura zo -
wej, Od dział Cho rób We wnętrz nych,
Od dział Ane ste zjo lo gii i In ten syw nej
Te ra pii, Pra cow nia Dia gno sty ki Ob -

ra zo wej i miej sce do świad czeń zdro -
wot nych w okre sie świą tecz nym oraz
w cza sie noc nym. Z te go wy ni ka, iż
na ten mo ment kro to szyń ski SOR
pra cu je bez praw nie. Wy obraź my so -
bie wy jazd ka ret ki z pa cjen tem
w cięż kim sta nie. Co ma zro bić ra -
tow nik? Ma go zawieźć do Ostro wa?
Do Ra wi cza? Dla bez pie czeń stwa po -
wi nien zo stać przy ję ty w Kro to szy -
nie. Za funk cjo no wa nie szpi ta la
od po wia da sta ro sta. Od mo men tu,
w któ rym ob jął swój urząd, ma my już
trze cie go dy rek to ra szpi ta la. Za sta na -
wiam się, gdzie jest pro blem. Trud no
mi po wie dzieć, czy cho dzi o sa mych
dy rek to rów, czy mo że Sta ni sław
Szczot ka wcho dzi w ich kom pe ten -
cje. Ape lu ję, że by pan sta ro sta po mę -
sku po dał się do dy mi sji. Je śli nie ma
ta kiej god no ści, Ra da Po wia tu po win -
na go od wo łać. Rad ni Pra wa i Spra -
wie dli wo ści chcie li zwo ła nia
nad zwy czaj nej se sji w spra wie Od -
dzia łu Ane ste zjo lo gii i In ten syw nej
Te ra pii. Nie ste ty, nikt oprócz nich nie
był tym za in te re so wa ny, a do jej zwo -
ła nia po trze ba pod pi sów pię ciu rad -
nych. Nie mo że my w imię in te re su
ko ali cji ry zy ko wać ży cia i zdro wia
miesz kań ców – za zna czył B. Ko siar -
ski, wy ra ża jąc też zdzi wie nie, że bur -
mistrz Kro to szy na i in ni wło da rze
z na sze go po wia tu nie za bra li gło su
w tej spra wie.

Dwa dni póź niej do wy stą pie nia B.
Ko siar skie go w spe cjal nym oświad cze -
niu od niósł się sta ro sta kro to szyń -
ski. – Pra gnę spro sto wać kil ka wąt ków
z tej wy po wie dzi, któ re od bie ram nie
ja ko pod szy te tro ską o ży cie i zdro wie
Miesz kań ców, tyl ko ja ko wy po wiedź
czy sto po li tycz ną – za ko mu ni ko wał S.
Szczot ka. – Po pierw sze – sta now czo
sprze ci wiam się stwier dze niu, iż
„zdro wie i ży cie miesz kań ców na sze go
po wia tu jest za gro żo ne”. Szpi tal Po -
wia to wy w Kro to szy nie funk cjo nu -
je – świad czy usłu gi me dycz ne
na rzecz miesz kań ców – dzia ła Szpi -
tal ny Od dział Ra tun ko wy, ze spo ły ra -
tow nic twa me dycz ne go wy jeż dża ją
na we zwa nia, funk cjo nu je noc na
i świą tecz na opie ka me dycz na, a tak że
dzia ła ją wszyst kie od dzia ły szpi tal ne.
Rze czy wi ście cza so wo zo stał za wie szo -
ny Od dział Ane ste zjo lo gii i In ten syw -
nej Te ra pii i nie jest ta jem ni cą, że
za wie sze nie to wy ni ka z kło po tów z ob -
sa dą le ka rzy ane ste zjo lo gów. Rad ny za -
rzu ca wła dzom po wia tu, a przede
wszyst kim mnie oso bi ście, iż przez
trzy mie sią ce okre su wy po wie dze nia
nie czy ni li śmy sta rań o po zy ska nie no -
wej ob sa dy ane ste zjo lo gicz nej. Otóż
czy ni li śmy i czy ni my te sta ra nia na dal
i za pew niam, że sy tu acja w tym wzglę -

dzie ule gnie ra dy kal nej po pra wie.
Spra wa le ży w za kre sie obo wiąz ków
dy rek cji SPZOZ Kro to szyn, a ja nie
wcho dzę – jak su ge ru je rad ny – w jej
kom pe ten cje. Na to miast je stem
na bie żą co, tak jak i Ra da oraz Za rząd
Po wia tu, o wszyst kim in for mo wa ny.
Je stem też otwar ty na spo tka nia i po -
zy ska nie opi nii z róż nych stron – tak -
że ze stro ny, jak to rad ny ujął, sze ro ko
ro zu mia ne go śro do wi ska me dycz ne -
go. W oso bi stych roz mo wach po zna -
łem ar gu men ta cję od cho dzą cych
ane ste zjo lo gów, któ ra mnie nie prze -
ko nu je, a swo ją dez apro ba tę wo bec
ich po sta wy wy ra zi łem na ostat niej se -
sji Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go.
Nie przy po mi nam so bie zresz tą, by
ktoś zgło sił pod czas tych ob rad wnio -
sek o zwo ła nie se sji nad zwy czaj nej
w tej spra wie, co su ge ru je B. Ko siar ski.
Nie ma też pew nie ta kiej po trze by, bo
sy tu acja szpi ta la jest głów nym te ma -
tem ob rad ra dy – trans mi to wa nych
prze cież pu blicz nie. Rad ny Ko siar ski
su ge ru je rów nież, że wło da rze gmin
nie in te re su ją się sy tu acją w szpi ta lu.
Jest to cał ko wi ta nie praw da. Wszy scy
bur mi strzo wie i wójt są człon ka mi
Ra dy Spo łecz nej SPZOZ i do sko na le
zna ją sy tu ację tej jed nost ki i są prze ka -
zi cie la mi opi nii miesz kań ców swo ich
gmin na te mat szpi ta la i sze ro ko po ję -
tej po wia to wej służ by zdro wia. Sza -
now ni Pań stwo, w wy po wie dzi
rad ne go miej skie go zna la zły się oba wy
o to, czy ka ret ki po go to wia ma ją przy -
wo zić do na sze go szpi ta la pa cjen tów
i po ja wi ła się wi zja, w któ rej ra tow ni -
cy sta ną przed dy le ma tem, czy pa -
cjen ta nie za wieźć do ościen nych
szpi ta li. Za pew niam, że to u nas ist -
nie je do sko na le wy po sa żo ny SOR
i wszy scy pa cjen ci, któ rzy tam się
znaj dą w sy tu acji za gro że nia zdro wia
czy ży cia, uzy ska ją pro fe sjo nal ną po -
moc. Praw dą jest, że jak wszyst kie nie -
mal szpi ta le w Pol sce cier pi my
na nie do bo ry ka dro we. Bar dzo du ża
część po stu la tów śro do wi ska me dycz -
ne go jest słusz na. Speł nie nie więk szo -
ści tych po stu la tów nie le ży nie ste ty
w ge stii sta ro sty czy dy rek cji szpi ta li.
Sta ra my się uczy nić wszyst ko, aby szpi -
tal w Kro to szy nie dzia łał jak naj le piej.
Rad ni po wia to wi na bie żą co roz li cza ją
mnie z sy tu acji w szpi ta lu, jed nost ka ta
pod le ga roz ma itym kon tro lom i mo ni -
to rin go wi, co zwią za ne jest choć by z re -
ali za cją kon trak tów NFZ. Chciał bym
wie rzyć, że wy stą pie nie rad ne go po wo -
do wa ne był au ten tycz ną oba wą
o miesz kań ców – dzię ku ję za sło wa
kry ty ki, ale do kil ku spraw mu sia łem
się od nieść, by Miesz kań cy mie li peł ny
ob raz sy tu acji – oświad czył sta ro sta.

(AN KA / FE NIX / LE NA) 

Temat tygodnia 3
SZPITAL

Problemy kadrowe nie zostały rozwiązane
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Jak po in for mo wał Zwią zek Mię dzyg -
min ny EKO SIÓ DEM KA, w naj bliż -
szym cza sie pro wa dzo ne bę dą
wzmo żo ne dzia ła nia spraw dza ją ce,
jak miesz kań cy blo ków czy wspól not
miesz ka nio wych wy wią zu ją się z de -
kla ra cji o se gre go wa niu od pa dów.

EKO SIÓ DEM KA tłu ma czy, iż z uwa -
gi na to, że na osie dlach, we wspól no tach
miesz ka nio wych czy nie ru cho mo ściach
wie lo lo ka lo wych miesz kań cy nie po sia da -
ją in dy wi du al nych po jem ni ków na od pa -
dy, lecz wspól ne (po jem ni ki bądź
kon te ne ry) dla wszyst kich, sto pień se gre -
ga cji od pa dów jest na ni skim po zio mie.
W efek cie te go w po jem ni kach czy kon te -
ne rach na od pa dy zmie sza ne da lej moż na
zna leźć pa pier, szkło, two rzy wa sztucz ne,
czy li od pa dy pod le ga ją ce obo wiąz ko wej se -
gre ga cji. 

W związ ku z po wyż szym pro wa dzo -
ne dzia ła nia bę dą mia ły na ce lu wska za nie
miejsc, w któ rych se gre ga cja, mi mo że jest
obo wiąz ko wa, nie jest prze strze ga na. 

W przy pad ku stwier dze nia nie pra wi -
dło wo ści w se gre go wa niu od pa dów wła ści -
cie le nie ru cho mo ści obo wią za ni bę dą
do po nie sie nia opła ty w kwo cie 59,00 zł
mie sięcz nie od miesz kań ca.

Dla te go EKO SIÓ DEM KA przy po mi -
na, że nie wol no mie szać ze so bą od pa dów
se gre go wa nych (np. two rzyw ze szkłem)
lub wrzu cać tych, któ re pod le ga ją se gre ga -
cji, do od pa dów zmie sza nych. Stąd też
apel, by każ dy prze strze gał za sad se gre ga -
cji od pa dów. Wszak sor to wa nie śmie ci
oraz póź niej sze od zy ski wa nie z nich róż -
nych su row ców to sku tecz na me to da, by
za po biec stop nio we mu prze peł nia niu się
skła do wisk od pa dów.

(AN KA) 

GOSPODARKA KOMUNALNA

Segregacja odpadów 
na niskim poziomie

Te mat jed nej z kro to szyń skich sta cji
pa liw i przy na le żą cych do niej in we -
sty cji po wra ca jak bu me rang, gdyż
spra wa od kil ku lat nie znaj du je swo -
je go fi na łu. Pod czas nie daw nej se sji
Ra dy Miej skiej w Kro to szy nie przed -
sta wio ne zo sta ło sta no wi sko Mię -
dzy osie dlo we go Ze spo łu In ter wen -
cyj ne go.

Miesz kań cy osie dli nr 1, 3 i 5
od kil ku lat wal czą ze sta cją pa liw oraz
in ny mi in we sty cja mi znaj du ją cy mi się
obok niej, któ re – we dług nich – nie
są w peł ni le gal ne. Na sierp nio wej se sji
Ra dy Miej skiej w Kro to szy nie wy stą pił
Mi ro sław Choj nic ki, prze wod ni czą cy
Ra dy Osie dla nr 1 w Kro to szy nie oraz
przed sta wi ciel Mię dzy osie dlo we go Ze -
spo łu In ter wen cyj ne go. 

– Przez la ta miesz kań cy, a na stęp -
nie Mię dzy osie dlo wy Ze spół In ter -
wen cyj ny, re pre zen tu ją cy osie dla
nr 1, 3 i 5 w Kro to szy nie, ma ją pro ce -
du ral nie za blo ko wa ny do stęp do pre -
zen to wa nia swo jej dzia łal no ści
na kie ro wa nej je dy nie na do pro wa -
dze nie do prze strze ga nia prze pi sów
usta no wio ne go i obo wią zu ją ce go pra -
wa w kom plek sie sa mo wo li bu dow la -
nych w Kro to szy nie po mię dzy
uli ca mi Kon sty tu cji, Fa brycz ną, Ma -
słow skie go i Be nic ką. Skut ku je to ma -
ni pu la cją praw ną i ad mi ni stra cyj ną,
sto so wa ną przez urzęd ni ków, błęd ną
in ter pre ta cją prze pi sów i pra wa, a na -
wet su ge ro wa niem nie praw dzi wych
fak tów i twier dzeń, ma ją cych w oce -
nie miesz kań ców na ce lu przy zwo le -
nie na nie le gal ne in we sty cje,
ter ro ry zu ją ce miesz kań ców swą bez -
praw ną dzia łal no ścią, prak ty ko wa ną
przez in we sto rów na sa mo wo lach bu -
dow la nych. Na sze pierw sze wy stą pie -
nie na se sji Ra dy Miej skiej jest
pro po zy cją wspól ne go zor ga ni zo wa -
nia się w dzia ła niach, któ re stwo rzą
szan sę na usu nię cie praw nych nie pra -
wi dło wo ści, któ re in we stor wy ko rzy -
stu je w swo jej nie le gal nej dzia łal no ści
na pry wat nym fol war ku bez pra wia,

utwo rzo nym z sa mo wo li bu dow la -
nych w cen trum mia sta w XXI wie -
ku – mó wił M. Choj nic ki. 

Prze wod ni czą cy Ra dy Osie dla
nr 1 w Kro to szy nie wy ra ził na dzie ję,
iż dzia ła nia po dej mo wa ne przez Mię -
dzy osie dlo wy Ze spół In ter wen cyj ny
przy po mną miesz kań com, iż przy słu -
gu ją im pra wa oraz to, że ja ko miesz -
kań cy mo gą żą dać ich eg ze kwo wa nia
od wło da rzy mia sta oraz róż nych in -
sty tu cji. M. Choj nic ki po dzię ko wał też
rad nym i urzęd ni ków, któ rzy wspie ra -
ją dzia ła nia MZI. – Propo nu je my ko -
lej ny raz wspól ne roz pa trze nie
trwa ją ce go od lat pro ble mu, na wa -
run kach okre ślo nych przez bur mi -
strza, z udzia łem rad nych, urzę dów
i in sty tu cji kom pe tent nych do wy ja -
śnie nia i do pro wa dze nia do za koń -
cze nia ab sur dal ne go sta nu rze czy,
na któ rym je dy nie in we stor osią ga
bez praw ne pro fi ty, dep cząc przy tym
pra wo swo ją nie do pusz czal ną dzia łal -
no ścią. Je ste śmy go to wi na przy ję cie
każ dej pro po zy cji czy ak cep ta cję każ -
de go dzia ła nia pod ję te go przez bur mi -
strza dla przy wró ce nia po sza no wa nia
pra wa na sa mo wo lach bu dow la nych.
Nie wy klu cza my jed no cze śnie, aby
dzia ła nia ta kie to czy ły się przy udzia -

le in we sto rów i wno si my je dy nie, aby
by ły me ry to rycz ne i z obo wiąz ko wym
udzia łem przed sta wi cie li MZI.
W przy pad ku, gdy nasz apel nie uzy -
ska ak cep ta cji wło da rzy mia sta, pra -
gnie my za pew nić, że nie za brak nie
nam de ter mi na cji i od wa gi w obro nie
praw miesz kań ców osie dli miesz ka nio -
wych, któ rych re pre zen tu je my – pod -
su mo wał M. Choj nic ki w imie niu
MZI. Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek
od po wie dział, od no sząc się jed nak tyl -
ko do kil ku kwe stii. – Ab so lut nie nie
po dzie lam po glą du, że pro ce du ral nie
ten ko mi tet jest blo ko wa ny, bo wła ści -
wie wszyst kie or ga ny w gmi nie, po -
wie cie i wo je wódz twie pra cu ją
nad roz wią za niem te go pro ble mu.
Mó wi łem już, że or ga ny, w tym rów -
nież bur mistrz, mo gą dzia łać tyl ko
na pod sta wie pra wa i w je go gra ni -
cach. Żad ne in ne roz wią za nia nie
wcho dzą tu taj w ra chu bę. Urząd rów -
nież pro wa dzi kil ka po stę po wań,
o czym pań stwo do brze wie cie, a że to
trwa, to mó wi łem już nie raz, że tak
to po pro stu wy glą da i nie jest to za leż -
ne od nas, tyl ko od sys te mu praw ne -
go, ja ki funk cjo nu je – od rzekł
wło darz mia sta. 

(LE NA)

KROTOSZYN 

Mieszkańcy nadal szukają rozwiązania
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W pią tek, 10 wrze śnia, pra cow ni cy
Są du Re jo no we go w Kro to szy nie zor -
ga ni zo wa li ma ni fe sta cję. Tym sa -
mym wy ra zi li so li dar ność z pra cow -
ni ka mi są dów i pro ku ra tur, któ rzy
zor ga ni zo wa li ak cje pro te sta cyj ną
w War sza wie. Żą da ją po pra wy wa -
run ków pra cy, wal ki z mob bin giem
i pod wy żek pła co wych.

Or ga ni za to rem głów nych pro te -
stów w War sza wie by ły związ ki za wo -
do we, zrze sza ją ce pra cow ni ków są dów
i pro ku ra tur. O go dzi nie 10.00 uczest -
ni cy wy ru szy li z ron da Dmow skie go
w kie run ku Kan ce la rii Pre ze sa Ra dy
Mi ni strów. Mo ty wem prze wod nim
ma ni fe sta cji jest ko lor czer wo ny, dla -
te go spo ra część pro te stu ją cych ubra -
na jest na czer wo no. 

Ma ni fe stan ci do ma ga ją się speł nie -
nia na stę pu ją cych po stu la tów: pod wyż -
ka wy na gro dzeń od stycz nia 2022 ro ku
o wskaź nik co naj mniej 12 pro cent,
zwięk sze nie licz by eta tów ad mi ni stra cji,
ob słu gi i asy sten tów, stop mob bin go wi
w miej scu pra cy, wpro wa dze nie sys te -
mu mnoż ni ko we go wy na gro dzeń pra -
cow ni ków są dów i pro ku ra tur w 2022
ro ku, po wrót do prac nad Usta wą o mo -
der ni za cji pro ku ra tu ry w 2022 ro ku. 

– Pre zy dium Kra jo we go Za rzą du

KNSZZ „Ad Rem” we Wro cła wiu sta -
now czo żą da wskaź ni ko we go pod -
wyż sze nia wy na gro dzeń o co
naj mniej 12% dla wszyst kich grup
pra cow ni czych, za trud nio nych w są -
dach, to jest pra cow ni ków ad mi ni stra -
cyj nych, pra cow ni ków ob słu gi,
asy sten tów sę dziów, re fe ren da rzy są -
do wych, ku ra to rów są do wych, spe cja -
li stów OZSS, a tak że sę dziów
i ase so rów są do wych. Wszyst kie gru -
py za wo do we wy ko nu ją ce swo ją pra -
cę w są dach wy ko nu ją za da nia,
do któ rych wo bec oby wa te li zo bo wią -
za ło się pań stwo. Nie zga da my się
na two rze nie sztucz nych po dzia łów
i kre owa nie kon flik tów po mię dzy na -
mi, po nie waż wszy scy wspól nie two -
rzy my jed ność i tyl ko ra zem je ste śmy
w sta nie za pew nić spraw ne funk cjo -
no wa nie są dów. Tru izmem wręcz jest
kon sta ta cja, że mier ni kiem oce ny
funk cjo no wa nia pań stwa i je go spraw -
no ści jest ja kość za pew nio nych usług
na rzecz spo łe czeń stwa. To zaś wa run -
ko wa ne jest od po wied nim spo so bem
za rzą dza nia jed nost ka mi, któ re to
usłu gi te w imie niu pań stwa na rzecz
je go oby wa te li świad czą. Wy jąt ko -
wość sy tu acji są dów jest o ty le istot na,
że wy róż nia je spo śród in nych dzia łów
sfe ry bu dże to wej aspekt bez względ -

ne go kształ to wa nia sto sun ków spo -
łecz nych, ro dzin nych, cy wil nych, go -
spo dar czych czy kar nych. Dzia łal ność
są dów wkra cza głę bo ko i w spo sób sta -
ły w bie żą ce, co dzien ne ży cie każ de go
oby wa te la z mo cą kształ tu ją cą i wpły -
wa ją cą na przy szłe de cy zje fi nan so we
i ży cio we. Dla te go też są dy mu szą być
spraw ne, nie za leż ne i do brze zor ga ni -
zo wa ne. Or ga ni za cja to po ję cie sze ro -
kie i do ty czy tak prze pi sów
re gu lu ją cych we wnętrz ne struk tu ry
i biu ro wość, jak i wła ści wej licz bo wo
ob sa dy ka dro wej, zdol nej udźwi gnąć
cię żar ob słu gi 18 mi lio nów spraw
rocz nie, oraz po sza no wa nia i god nych
wa run ków pra cy, wol nej od zja wi ska
mob bin gu, w tym tak że mob bin gu
or ga ni za cyj ne go. My pra cow ni cy do -
świad cza my obec nie tak że mob bin gu

na stęp cze go, któ ry wy wo ła ny jest wa -
ka ta mi sę dziow ski mi, co od bi ja się
nie do sto so wa nym wskaź ni kiem licz -
by eta tów i nad mier nym ob cią że niem
obo wiąz ka mi nie do wy ko na nia w go -
dzi nach pra cy. Je ste śmy zmu sza ni
do wy ko ny wa nia pra cy w nad go dzi -
nach przy bie ra ją cych kształt „nie wi -
dzial nych”, bo w ewi den cji
za zna cza my wyj ście z pra cy, a de fac -
to pra cu je my do póź nych go dzin wie -
czor nych – czy ta my w oświad cze niu
związ ku za wo do we go pra cow ni ków
są du.

– Na le ży do dat ko wo wska zać
na ko niecz ność pod nie sie nia kwot
prze wi dzia nych na wy na gro dze nia dla
urzęd ni ków i in nych pra cow ni ków
pro ku ra tu ry oraz asy sten tów, tak, aby
moż li we by ło za gwa ran to wa nie wzro -

stu wy na gro dze nia w tej gru pie za wo -
do wej na po zio mie 12%, co po zwo li ło -
by na do sto so wa nie po zio mu płac
do obec nej sy tu acji ryn ko wej. Ukształ -
to wa nie te go wskaź ni ka w ak tu al nym
pro jek cie na po zio mie 4,4 % po dwu -
mie sięcz nych ak cjach pro te sta cyj nych
pra cow ni ków pro ku ra tu ry i są dów na -
le ży uznać za cał ko wi cie nie do za ak -
cep to wa nia. Jest to też przy czy na, dla
któ rej 10 wrze śnia 2021 r. uli ca mi
War sza wy przej dzie pod Kan ce la rię
Ra dy Mi ni strów de mon stra cja pra -
cow ni ków pro ku ra tu ry i są dów. Przed -
sta wia jąc ni niej sze sta no wi sko,
chciał bym z ca łą sta now czo ścią pod -
kre ślić, że to pol ska pro ku ra tu ra sta ła
się ko łem za ma cho wym ko rzyst nej sy -
tu acji bu dże tu pań stwa, po dej mu jąc
zde cy do wa ną wal kę z ma fia mi wy łu -
dza ją cy mi po da tek VAT. Je śli przy cho -
dy Skar bu Pań stwa z te go ty tu łu
wzro sły w re la cji do 2015 r. o po -
nad 60 mi liar dów zło tych, to jest to
w du żej mie rze efekt pra cy ty się cy pro -
ku ra to rów oraz wspo ma ga ją cych ich
urzęd ni ków, asy sten tów, spe cja li stów
i pra cow ni ków ob słu gi. To po ka zu je,
że war to in we sto wać w pro ku ra tu rę
i jej ka dry, bo jest to in we sty cja o bar -
dzo wy so kiej sto pie zwro tu – za ko mu -
ni ko wał w pi śmie wy sto so wa nym
do Mi ni ster stwa Fi nan sów pro ku ra tor
Ja cek Ska ła, prze wod ni czą cy pre zy -
dium związ ku za wo do we go pro ku ra -
to rów i pra cow ni ków pro ku ra tur.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Na po cząt ku mar ca pi sa li śmy o tym,
iż od dłuż sze go cza su na stan uli cy
Lan gie wi cza skar żą się miesz kań cy
osie dla Zie lo ne Łą ki. Nie dłu go po -
tem dro ga ta zo sta ła wy rów na na
tłucz niem. Zda je się jed nak, że ta kie
ła ta nie dziur to sy zy fo wa pra ca. 

– Są bar dzo du że dziu ry, nie da
się prze je chać, nie mó wiąc już o tym,
że ja kieś au to zgu bi tam za wie sze nie.
Że by do trzeć do osie dla, trze ba je chać
sla lo mem – mó wi ła kil ka mie się cy te -

mu jed na z miesz ka nek tej oko li cy.
Za py ta li śmy wów czas o spra wę za -
stęp cę dy rek to ra PZD. – Je śli cho dzi
o uli cę Lan gie wi cza, to pro jekt już jest,
po zo sta je tyl ko cze kać na fun du sze.
Chciał bym, że by do jazd do Zie lo nych
Łąk był zro bio ny – po wie dział Mi ro -
sław Gań ko. 

Nie dłu go po tem dro ga ta zo sta ła
nie co wy rów na na tłucz niem. To roz -
wią za nie nie sa tys fak cjo no wa ło miesz -
kań ców osie dla, ale przy naj mniej nie
by ło tam już ta kich dziur jak wcze śniej.

Ty le że ten stan rzecz nie trwał
dłu go. Obec nie bo wiem na wspo -
mnia nej dro dze są znów ta kie dziu ry
jak na po cząt ku ro ku. – Ma my po -
wtór kę z roz ryw ki – ca ła uli ca w dziu -
rach... Nie trze ba je chać do lu na par ku,
po nie waż co dzien nie ca ły sa mo chód
się bu ja. A po waż nie mó wiąc – są tak
wiel kie dziu ry, że strach jeź dzić. Co -
dzien nie du że sa mo cho dy prze jeż dża -
ją tę dy na bu do wę blo ków. Nikt z tym
nic nie ro bi. Cią gle ła ta ją jak nie pia -
skiem, to ka mie nia mi. Jed na wiel ka
po raż ka. Te raz są na wet więk sze dziu -
ry niż po przed nio – stwier dza miesz -
kan ka tej oko li cy.

(AN KA) 

Na bieżąco 5
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Czerwony protest

INTERWENCJA

Cała ulica w dziurach



Na bieżąco6 WTOREK, 14 WRZEŚNIA 2021

Za na mi ko lej na edy cja Kro to szyń -
skie go Za uł ka Hi sto rii. Tra dy cyj nie
przy go to wa no sze reg atrak cji zwią -
za nych z na szym lo kal nym dzie dzic -
twem hi sto rycz nym. Or ga ni za to rem
wy da rze nia by ło Sto wa rzy sze nie Kro -
to chwi le.

Na kro to szyń skim ryn ku prze pro wa -
dzo no po ka zy udzie la nia pierw szej po mo -
cy oraz sprzę tu na co dzień uży wa ne go
przez stra ża ków. Dzie ci mo gły wziąć
udział w warsz ta tach pla stycz nych, szy cia
za ba wek, a tak że zro bić so bie zdję cie
przy wo zach stra żac kich. 

W ra tu szu przy go to wa no wy sta wę sta -
rych fo to gra fii, po cho dzą cych głów nie z ro -
dzin nych al bu mów, pre zen tu ją cych dzie je
Kro to szy na na prze strze ni ostat nich stu lat.
Tra dy cyj nie or ga ni za to rzy wy ty czy li tra sy
wy ciecz ko we po naj cie kaw szych miej scach
na sze go mia sta. Gru pa uczest ni ków po dró -
żo wa ła za byt ko wym au to bu sem z lat 60.
i 70. ubie głe go wie ku. Zwie dzi li bu dy nek
sta re go ele wa to ra czy strzel ni cę Brac twa

Kur ko we go. Z pu bli ka cji kro to szyń skie go
mu zeum wy ni ka, że ta or ga ni za cja po wsta -
ła w dru giej po ło wie XVIII wie ku. Po przy -
krych do świad cze niach z okre su po to pu
szwedz kie go wła ści cie le mia sta pod ję li
dzia ła nia ma ją ce po pra wić wa run ki obro -
ny. 19 lu te go 1667 król Jan II Ka zi mierz
wy dał przy wi lej ze zwa la ją cy na utwo rze nie
w Kro to szy nie brac twa strze lec kie go. Mo -
gli do nie go na le żeć je dy nie miesz cza nie po -
sia da ją cy peł ne pra wo miej skie, któ rzy
zło ży li na jej rzecz 2 fun ty wo sku i 4 zło te
pol skie. Każ dy czło nek or ga ni za cji miał pra -
wo ło wie nia i po lo wa nia na zwie rzy nę. Co
ro ku od by wa ły się za wo dy w ce lu wy ło nie -
nia kró la kur ko we go. 

Pod czas so bot nie go wy da rze nia zor ga -
ni zo wa no tak że spa cer miej ski na tra sie
bro war – Ho tel pod Bia łym Or łem – pa -
łac Ga łec kich – daw ne wię zie nie UB,
a tak że po daw nej dziel ni cy ży dow skiej.
Wie czo rem na ryn ku prze pro wa dzo no
kon kurs wie dzy o mie ście, a Kro to szyń ska
Or kie stra Dę ta da ła wspa nia ły kon cert.

(FE NIX)

ZAUŁEK HISTORII

Opowieści 
o wspólnym dziedzictwie



Na bieżąco 7

Pra cow ni cy Ban ku Spół dziel cze go w Kro to szy nie
pod ję li wy zwa nie i zbie ra ją ki lo me try, że by po -
móc dzie ciom, któ re wal czą z ra kiem. Ak cja ma
na ce lu po ko na nie 1 mi lio na ki lo me trów w mie -
siąc i za ro bie nie dla dzie ci 100 ty się cy zło tych! 

Do osią gnię cia mi lio na bra ku je jesz cze spo ro ki lo me -
trów, dla te go za chę ca my, by przy łą czyć się do tej cen nej
ini cja ty wy cha ry ta tyw nej.  Jak to zro bić? Wy star czy po -
brać apli ka cję Ac ti vy na iOS lub An dro id, za lo go wać się
lub za re je stro wać kon to, na stęp nie z wy zwań otwar tych
wy brać „Ra kRe aton – ra tu je my dzie ci cho re na ra ka”. 

Za każ dym ra zem przed tre nin giem sa mi wy bie ra -
cie ro dzaj ak tyw no ści – mo że to być bie ga nie (spa cer,

jog ging i nor dic wal king też się li czą) lub jaz da na ro we -
rze. Kon to moż na po łą czyć z apli ka cja mi Stra va, Gar -
min Con nect lub Po lar Flow. Nie trze ba re zy gno wać
z do tych cza so wych apli ka cji! Ale – uwa ga! – tra sy bę -
dą za pi sy wa ne do pie ro od mo men tu zsyn chro ni zo wa -
nia kont.

Ru sza cie się, kie dy ma cie ocho tę. Nie mu si cie ni -
gdzie de kla ro wać swo ich za mia rów, ale wia do -
mo – im wię cej ak tyw no ści, tym lep szy wy nik
ogól ne go wy zwa nia! Do Ra kRe ato nu moż na do łą -
czyć w do wol nej chwi li, lecz tyl ko do 30 wrze śnia.
Re gu la min wy zwa nia zna leźć moż na na stro nie
https://na ra tu nek. org/ra kre aton/.
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CHARYTATYWNIE

Milion kilometrów dla chorych dzieci

8 wrze śnia na dro dze kra jo wej nr 15,
na od cin ku mię dzy Koź mi nem Wlkp.
a Wał ko wem, do szło do tra gicz ne go
wy pad ku. W miej sco wo ści Or lin ka
sa mo chód oso bo wy ude rzył w drze -
wo, po czym kil ka ra zy da cho wał.
Kie row ca zgi nął na miej scu.

Na miej sce skie ro wa no dwa za stę -
py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
w Kro to szy nie oraz po jed nym z OSP
Koź min Wlkp. i OSP Wał ków, a tak że
po li cję i Ze spół Ra tow nic twa Me dycz -
ne go. – Oko ło go dzi ny 5.45 prze jeż -
dża ją ca tą dro gą oso ba za uwa ży ła
sa mo chód w po lu i po dej rze wa ła, że
do szło tam do wy pad ku, dla te go zgło -
si ła ten fakt służ bom ra tow ni -
czym – mó wi Piotr Szcze pa niak,
ofi cer pra so wy Ko men dy Po wia to wej
Po li cji w Kro to szy nie, do da jąc, iż
do zda rze nia naj praw do po dob niej do -
szło du żo wcze śniej. 

Roz bi ty sa mo chód znaj do wał się
po za jezd nią, w po lu. Kie row ca le żał
po za po jaz dem. – Po za bez pie cze niu
te re nu zda rze nia stra ża cy przy stą pi li
do wy ko ny wa nia czyn no ści zmie rza -
ją cych do przy wró ce nia męż czyź nie
funk cji ży cio wych. Gdy na miej sce do -
tarł Ze spół Ra tow nic twa Me dycz ne go,

na pod sta wie prze pro wa dzo ne go ba -
da nia pod ję ta zo sta ła de cy zja o od stą -
pie niu od dal szych czyn no ści
me dycz nych – in for mu je st. kpt. To -
masz Pa try as z Ko men dy Po wia to wej
PSP w Kro to szy nie. Kie row ca zgi nął
na miej scu. 

Stra ża cy wraz z po li cjan ta mi prze -
szu ka li do kład nie po bli ski te ren, by
spraw dzić, czy w wy pad ku nie uczest -
ni czy ło wię cej osób. Ruch na dro dze
kra jo wej od by wał się wa ha dło wo.
Do cza su za koń cze nia czyn no ści do -
cho dze nio wych po li cji pod nad zo rem

pro ku ra to ra stra ża cy za bez pie cza li
miej sce. 

– Ze wstęp nych usta leń wy ni ka,
że 50-let ni miesz ka niec gmi ny Koź -
min Wlkp., kie ru ją cy sa mo cho dem
mar ki Chry sler, na łu ku dro gi praw -
do po dob nie nie do sto so wał pręd ko ści
do pa nu ją cych wa run ków i stra cił pa -
no wa nie nad po jaz dem. W re zul ta cie
au to ude rzy ło w przy droż ne drze wo
i kil ka ra zy da cho wa ło. Męż czy zna
wy padł z po jaz du – oznaj mia P. Szcze -
pa niak.

(AN KA / FE NIX)

GMINA KOŹMIN WLKP.

Tragiczny wypadek na drodze krajowej
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W sa li ka me ral nej Kro to szyń skie go
Ośrod ka Kul tu ry od by ło się spo tka nie
z Pio trem Szlach to wi czem – dzien ni -
ka rzem te le wi zji wRe alu 24 – i Grze -
go rzem Płacz kiem, pro wa dzą cym
blog „na szko biór”. Go ście za pre zen to -
wa li swo je książ ki „Pan de mia cen zu -
ry” i „To się sa mo ko men tu je” oraz
dys ku to wa li z uczest ni ka mi o epi de -
mii ko ro na wi ru sa, za sad no ści szcze -
pień i lock dow nów czy cen zu rze pa -
nu ją cej w me diach. Or ga ni za to rem
spo tka nia by ła Kon fe de ra cja Ko ro ny
Pol skiej Grze go rza Brau na, a pro wa -
dził je Pa weł Wo łosz czuk, prze wod ni -
czą cy ostrow skie go okrę gu te go
ugru po wa nia.

Piotr Szlach to wicz ka rie rę dzien -
ni kar ską za czy nał w Pol skim Ra diu
Olsz tyn. Na stęp nie był sze fem re dak -
cji mu zycz nej w Ra diu UWMFM
w Olsz ty nie. Od 2005, bę dąc na emi -
gra cji w Wiel kiej Bry ta nii, two rzył por -
tal No wy Pol ski Show i był
ko re spon den tem Te le wi zji Re pu bli ka
oraz Te le wi zji wRe alu 24. W 2019
wró cił do Pol ski i zo stał pro wa dzą cym
na an te nie te le wi zji wRe alu 24. 

Od po cząt ku pan de mii P. Szlach -
to wicz sta ra się wal czyć z dez in for ma -
cją i sze rze niem stra chu na te mat
CO VID -19. W książ ce „Pan de mia
cen zu ry” za mie ścił wy wia dy ze spe cja -
li sta mi, na ukow ca mi i le ka rza mi wy -
ra ża ją cy mi kry tycz ne po glą dy
na te mat epi de mii ko ro na wi ru sa, lock -
dow nów, no sze nia ma sek, a tak że
szcze pio nek ja ko nie bez piecz nych dla
zdro wia i ży cia. Jak pod kre ślił, wszyst -
kie roz mo wy, któ re prze pro wa dził
na an te nie wRe alu 24, zo sta ły ocen zu -
ro wa ne i usu nię te z ser wi su YouTu be,
gdy ich oglą dal ność za czę ła osią gać mi -
lio ny wy świe tleń. 

W książ ce P. Szlach to wi cza moż -
na prze czy tać wy wia dy m. in. z drem
Shi vą Ay y adu ra iem, drem Su cha ri tem
Bhak dim, dr An ną Mar ty now ską, dr

Do ro tą Sien kie wicz, drem Wło dzi -
mie rzem Bod na rem, prof. Kor ne lią
Po lok, Ste fa no Mon ta na rim, Wol fgan -
giem Wo dar giem. Wszy scy wy mie nie -
ni są spe cja li sta mi lub prak ty ku ją cy mi
le ka rza mi w dzie dzi nach bio lo gii, mi -
kro bio lo gii, na no pa to lo gii, pe dia trii,
czę sto z ty tu ła mi na uko wy mi świa to -
wych uczel ni. 

Wspo mnia na dr Mar ty now ska,
z za wo du le karz, to by ła kie row nicz ka
Nie pu blicz ne go Za kła du Opie ki
Zdro wot nej im. Ma rian ny Orań skiej
w Ląd ku -Zdro ju. Za swo je wy stą pie -
nia pu blicz ne, w któ rych kwe stio no -
wa ła ist nie nie pan de mii, zo sta ła
po zba wio na moż li wo ści wy ko ny wa -
nia swo je go za wo du przez Na czel ną
Izbę Le kar ską. 

– Mój pierw szy wy wiad prze pro -
wa dzi łem z drem Shi vą Ay y adu ra -
iem – ame ry kań skim in ży nie rem,
na ukow cem po cho dze nia hin du skie -
go. Po wie dział, że to nie ko ro na wi rus
nas za bi ja, tyl ko na sza sła ba od por -

ność – opo wia dał P. Szlach to -
wicz. – Roz sie wa ny w me diach strach,
kre owa ny przez fir my far ma ceu tycz -
ne, wpły wa na spa dek na szej od por no -
ści. Już w mar cu 2020 dr Shi va
za po wia dał szcze pion ki, lock dow ny,
po zwo le nia na po dró żo wa nie i nisz cze -
nie przed się biorstw, ina czej mó -
wiąc – ro bie nie z lu dzi nie wol ni ków.
Ten wy wiad prze trwał 2,5 ty go dnia
na ka na le YouTu be i zo stał usu nię ty
za rze ko mo „nie pra wi dło we” tre ści
z wy ni kiem 2,5 mi lio na wy świe tleń.
W ko lej nych wy wia dach dr Shi va oba -
lał teo rie pre mie ra Mo ra wiec kie go
i ów cze sne go mi ni stra zdro wia, Łu ka -
sza Szu mow skie go, że lock dow ny są
naj lep szym roz wią za niem. Jak sam
spraw dzi łem w kil ku książ kach do epi -
de mio lo gii, to lock dow ny są naj gor -
szym roz wią za niem w wal ce
z epi de mią. Oso by star sze, scho ro wa -
ne na le ża ło by skie ro wać na kwa ran tan -
nę, a resz ta spo łe czeń stwa
po win na cho dzić do pra cy, by kształ to -

wać od por ność stad ną. Pró bo wa łem
ba dać da ne umie ral no ści i nie wia do -
mo, czy był to rze czy wi ście CO VID.
Po wąt pie wam, bo wciąż wi si na gro -
da 1,5 mi lio na do la rów dla te go, kto
wy izo lu je te go wi ru sa. Po ja wia ją się
kłam stwa – jak w Ka na dzie. Oby wa tel
te go kra ju po szedł do są du fe de ral ne go
i zmu sił do prze słu cha nia mi ni stra
zdro wia, któ ry ze znał, że ni gdy nie wy -
izo lo wa no te go wi ru sa, przy naj mniej
w Ka na dzie. Za kła dam, że w Pol sce też
te go nie zro bio no. Pi sma, któ re kie ro -
wał do mi ni sterstw Grze gorz Pła czek,
po twier dza ją, że wła dza nie wie,
o czym mó wi. Po mo im dzien ni kar -
skim śledz twie stwier dzam, że nie ma
żad nej pan de mii, lu dzie umie ra ją, ale
licz by nie są pan de micz ne. Wi rus jest
za raź li wy, ale to jed na z od mian gry -
py – mó wił P. Szlach to wicz. 

Wspo mniał rów nież o ta kich le -
kach jak np. aman ta dy na, któ ra – jak
gło szą nie któ rzy le ka rze – po ma ga
na ko ro na wi ru sa, ale nie mó wi się
o niej w prze strze ni pu blicz nej. Je śli
zaś cho dzi o szcze pion ki, to – jak za -
zna czył P. Szlach to wicz – jest sze reg
wąt pli wo ści w kwe stii ich skut ków
ubocz nych, za gra ża ją cych zdro wiu
i ży ciu ludz kie mu. Zwró cił też uwa gę
na fakt, że mak sy mal nie skró co no
okres ba dań nad szcze pion ką, wbrew
stan dar dom przy ję tym wcze śniej
przez Świa to wą Or ga ni za cję Zdro wia.

Dru gi z go ści, Grze gorz Pła czek,
jest z wy kształ ce nia eko no mi stą i pro -
wa dzi blog „na szko biór”. Je go książ ka
„To się sa mo ko men tu je” jest for mą pa -
mięt ni ka pro wa dzo ne go od po cząt ku
pan de mii. Au tor opi su je w nim sze reg
wąt pli wo ści na tu ry praw nej
przy wpro wa dza niu lock dow nów, ob -
ostrzeń sa ni tar nych, za mra ża niu dzia -
łal no ści nie któ rych branż, se gre ga cji
sa ni tar nej, pod pro go wych prób zmu -
sza nia lu dzi do szcze pień. W książ ce
znaj du je się sze reg za py tań i od po wie -
dzi do/od wie lu in sty tu cji, re sor tu
zdro wia, Kan ce la rii Pre mie ra, pre zy -
den ta, Świa to wej Or ga ni za cji Zdro wia
czy rzecz ni ka praw oby wa tel skich. 

Na swo im blo gu G. Pła czek do ra -
dza praw nie oby wa te lom, jak sku tecz -
nie od wo łać się w są dzie od man da tów

i kar ad mi ni stra cyj nych za nie no sze nie
ma sek czy nie prze strze ga nie in nych na -
rzu co nych za sad sa ni tar nych. Po wo łu je
się na sze reg sta no wisk praw nych i są -
do wych, we dle któ rych te go ty pu ogra -
ni cze nia wpro wa dzo no bez praw nie. 

– Pa mię tam mo je pierw sze wspo -
mnie nia z po cząt ku pan de mii – oznaj -
mił G. Pła czek. – Wte dy sam
spa ni ko wa łem i zro bi łem in dy wi du al -
ny lock down mo im ro dzi com. Włą czy -
łem wy wiad P. Szlach to wi cza na ka na le
YouTu be i po rów na łem to z prze ka zem
mi ni stra Szu mow skie go w te le wi zji pu -
blicz nej. Po sta no wi łem zwe ry fi ko wać,
któ ry z tych pa nów się my li, po nie waż
mia łem wiel ki dy so nans po znaw czy.
Pa mię tam mo ją eu fo rię, kie dy przy szła
pierw sza od po wiedź na mo je za py ta nie
z Mi ni ster stwa Zdro wia. Do ty czy ła ona
ilo ści zgo nów na CO VID od mar ca
do wrze śnia 2020. Z do ku men tu wy -
ni ka, że umar ły w tym okre sie 292 oso -
by. Nie wie dzia łem, jak to
zin ter pre to wać i pod po wie dział mi
Głów ny Urząd Sta ty stycz ny. Śred nio,
w za leż no ści od pór ro ku i in ten syw no -
ści se zo nu gry po we go, umie ra w Pol -
sce 8-15 ty się cy osób ty go dnio wo.
Za czą łem ba dać ko lej ne te ma ty, za da -
jąc lo gicz ne py ta nia, wciąż chro niąc
mo ich ro dzi ców. Po ja wił się te mat
szcze pio nek i kie ro wa łem za py ta nia
do Ministerstwa Zdro wia, Kan ce la rii
Pre mie ra, pre zy den ta czy rzecz ni -
ków – praw oby wa tel skich i praw
dziec ka. Nie sta wia łem żad nych tez, ale
chcia łem zba dać wia ry god ność słów
eks per tów i człon ków Ra dy Me dycz nej.

G. Pła czek po wie dział, że 12 na 17
człon ków tej ra dy by ło po śred nio lub
bez po śred nio fi nan so wa nych przez
pro du cen tów szcze pio nek. Do re sor -
tu zdro wia skie ro wał py ta nie, czy są
ba da nia po rów nu ją ce ry zy ko za ka że -
nia ko ro na wi ru sem oso by za szcze pio -
nej z ta ką, któ ra prze szła za ra że nie
bez ob ja wo wo. Od po wie dzia no mu, że
nie ist nie ją ta kie ba da nia. Zwró cił też
uwa gę, że two rzą się róż ne sto wa rzy -
sze nia – le ka rzy, na uczy cie li, ad wo ka -
tów, służb mun du ro wych itp. – któ re
sprze ci wia ją się przy mu so wi szcze -
pień w ich gru pach za wo do wych.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Ko by li nie
zor ga ni zo wał nie la da grat kę dla fa -
nów elek tro nicz nej roz ryw ki. 4 wrze -
śnia od był się kon cert „Mu zy ka z gier
kom pu te ro wych”, któ re mu to wa rzy -
szy ła wy sta wa kla sy ków kom pu te -
rów i kon sol.

Za do zna nia au dio od po wia da ła Po -
znań ska Pięt nast ka pod dy rek cją Ma cie ja
For tu ny. 20-oso bo wa or kie stra przy go to -
wa ła ory gi nal ne aran ża cje do brze zna nych
dźwię ków. Po ja wi ły się utwo ry z ty tu łów
ta kich jak „Su per Ma rio”, „Pac -man”, „Mi -
ne craft”, „Wiedź min”, „Mor tal Kom bat”,
„Cy ber punk”, „Qu ake”, „Prin ce of Per sia”,
„Con tra” czy „Tomb Ra ider”. Kon cert na -
wią zy wał więc do dzieł za rów no bar dzo
starych, jak i naj now szych. Łą czył w ten

spo sób po ko le nia do ro słych fa nów świa ta
gier oraz naj młod szych mi ło śni ków tej for -
my roz ryw ki. Dzię ki do sko na łe mu przy go -
to wa niu wo kal no -in stru men tal ne mu
uda ło się stwo rzyć ma gicz ny wie czór.

Obec ni na kon cer cie mo gli też po dzi -
wiać wy sta wę kom pu te rów i kon sol
z lat 80. i 90. ubie głe go wie ku. Po śród
ośmiu urzą dzeń zna la zły się ta kie pe reł ki
jak Ami ga 500, Com mo do re 64 czy Nin -
ten do 64, na któ rych gra no m. in. w „Su -
per Ma rio Bros”, „Ugh!” czy „Lion king”.
Po łą cze nie mu zycz nych wra żeń z wy sta wą
ukształ to wa ło wra że nia au dio wi zu al ne,
któ re dla star szych sta no wi ły no stal gicz ny
po wrót do dzie ciń stwa. Młod si zaś mie li
oka zję po znać, w ja ki spo sób elek tro nicz -
na roz ryw ka racz ko wa ła. 

(MS)

KULTURA

Retro gaming w Kobylinie 
3 wrze śnia w Kro to szyń skiej Bi blio -
te ce Pu blicz nej im. Ar ka de go Fie dle -
ra od był się wer ni saż wy sta wy „Po -
wsta nie Wiel ko pol skie”. W trak cie
spo tka nia Ka ta rzy na Zie liń ska wy -
gło si ła re fe rat „Od Krzy ża Że la zne go
do Vir tu ti Mi li ta ri. Ka rie ry woj sko we
Po la ków w ar miach za bor czych”. Or -
ga ni za to rem wy da rze nia by ło To wa -
rzy stwo Mi ło śni ków i Ba da czy Zie mi
Kro to szyń skiej.

Ka ta rzy na Zie liń ska jest stu dent ką
w Szko le Dok tor skiej Na uk Hu ma ni -
stycz nych i Spo łecz nych Uni wer sy te tu
Zie lo no gór skie go, zaj mu je się ba da niem
pa ra dyg ma tów hi sto rycz nych dla dzie -
jów Po gra ni cza. Zwią za na jest z To wa -
rzy stwem Pa mię ci Po wsta nia
Wiel ko pol skie go w Zie lo nej Gó rze i Po -
zna niu, w któ rych sku pia swo ją dzia łal -
ność na warsz ta tach edu ka cyj nych.

– Ce lem mo je go wy stą pie nia nie
jest przekazanie tyl ko wie dzy, a pew -
nej re flek sji na te mat te go, co się dzia -
ło przed po wsta niem wiel ko pol skim.
Spra wa I woj ny świa to wej w kon tek -
ście po wsta nia jest bar dzo waż na. Jest
to czas, w któ rym uczest ni cy te go zry -
wu nie pod le gło ścio we go się ukształ to -
wa li i doj rze li. Ma my ten den cję
do nie chę ci mie rze nia się z tym, że Po -
la cy mu sie li ukła dać so bie ży cie na ob -

sza rach po gra nicz nych, z są sia da mi.
Chcia ła bym od dać spra wie dli wość po -
wstań com wiel ko pol skim przed 1918
r. Nie by ło ro dzi ny, w któ rej czło nek
nie tra fił w tym cza sie do woj ska nie -
miec kie go, au striac kie go czy ro syj skie -
go. Ta kim przy kła dem jest po stać
Jó ze fa Do wbo ra -Mu śnic kie go, ofi ce ra
ar mii car skiej, póź niej sze go do wód cy
po wsta nia wiel ko pol skie go – opo wia -
da ła K. Zie liń ska.

Wy sta wa „Po wsta nie Wiel ko pol -
skie” sta no wi wła sność To wa rzy stwa
Pa mię ci Po wsta nia Wiel ko pol skie -
go 1918-1919 – od dział lu bu ski
w Zie lo nej Gó rze. Współ two rzo na by -

ła przez stu den tów Uni wer sy te tu Zie -
lo no gór skie go, a do ty czy dzia łań po -
wstań czych na od cin ku za chod nim.

– Chcie li śmy po przez tę wy sta wę
za chę cić mło dzież do po zna wa nia
dzie jów po wsta nia wiel ko pol skie go.
Wła dze od dzia łu lu bu skie go chcia ły
wyjść z otwar tą pro po zy cją współ pra -
cy do mło dych. Ma my pro blem dziu -
ry po ko le nio wej, je śli cho dzi o sze reg
to wa rzystw i in sty tu cji hi sto rycz nych.
W kwe stii fi nan so wej w or ga ni za cji
wy sta wy bar dzo po mógł nam urząd
mar szał kow ski w Zie lo nej Gó -
rze – wy ja śni ła K. Zie liń ska.

(FE NIX)

WYSTAWA

Od Krzyża Żelaznego do Virtuti Militari
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6 wrze śnia Kro to szyń ska Bi blio te ka
Pu blicz na im. A. Fie dle ra wraz z za -
pro szo ny mi go ść mi wzię ła udział
w ogól no pol skiej ak cji „Na ro do we
czy ta nie”. Te go rocz ną lek tu rą by ła
„Mo ral ność pa ni Dul skiej” Ga brie li
Za pol skiej.

By ła to już dzie sią ta edy cja ak cji, któ ra
or ga ni zo wa na jest z ini cja ty wy pre zy den -
ta Rzecz po spo li tej Pol skiej. Jej ce lem jest
po pu la ry za cja czy tel nic twa, zwró ce nie
uwa gi na bo gac two oj czy stej li te ra tu ry i po -
trze bę dba ło ści o pol sz czy znę, a tak że

wzmoc nie nie po czu cia wspól nej toż sa mo -
ści. „Na ro do we czy ta nie” za in au gu ro wa no
w 2012 ro ku wspól ną lek tu rą „Pa na Ta de -
usza” Ada ma Mic kie wi cza. 

W tym ro ku na warsz tat wzię to „Mo -
ral ność pa ni Dul skiej” Ga brie li Za pol -
skiej. Znaj du ją cy się przy kro to szyń skiej
bi blio te ce Skwer D -O -M za mie nił się
w te atral ną sce nę, na któ rej moż na by ło
wy słu chać frag men tów dra ma tu.
Do wspól ne go czy ta nia przy łą czy li się sa -
mo rzą dow cy i urzęd ni cy – Ry szard
Czusz ke, Ju liusz Pocz ta, Prze my sław
Wój cik, Jo an na Ziem biń ska -Szczu rek,

Mał go rza ta Miel ca rek i Ma rio la Ko czo -
row ska. W ak cji uczest ni czy li tak że

ucznio wie Ze spo łu Szkół Po nad pod sta -
wo wych nr 1 w Kro to szy nie – Wik to ria

Bart ko wiak, Krzysz tof Pan fil, Na ta lia Ta -
la ga, Wik to ria Frąsz czak i Ka ta rzy na
Kacz ma rek – pod okiem po lo nist ki Ali -
cji Krysz kie wicz -Świst. Kro to szyń ską
książ ni cę re pre zen to wa li Be ata Wa leń ska
i Mar cin La ska. 

Z oka zji „Na ro do we go czy ta nia” Kan -
ce la ria Pre zy den ta przy go to wa ła spe cjal ną
pie częć oko licz no ścio wą, któ rą moż na
otrzy mać po przyj ściu z wła snym eg zem -
pla rzem książ ki do wy po ży czal ni dla do ro -
słych w kro to szyń skiej bi blio te ce.

Or ga ni za to rzy dzię ku ją wszyst kim
czy ta ją cym za włą cze nie się w ak cję oraz
za po moc w jej przy go to wa niu. W ko lej nej
edy cji czy ta ne bę dą „Bal la dy i ro man se”
Ada ma Mic kie wi cza. 

(LE NA)
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Pod ko niec sierp nia w Gmin nym
Ośrod ku Kul tu ry w Ko by li nie zor ga -
ni zo wa no warsz ta ty fo to gra ficz no -
-fil mo we dla dzie ci. Przez pięć dni
uczest ni cy by li wpro wa dza ni
w świat pro fe sjo nal nych zdjęć,
a naj więk szą atrak cję sta no wi ło
szko le nie do ty czą ce tzw. ma lo wa -
nia świa tłem.

Za ję cia po pro wa dził Ar ka diusz Dry -
gas – dzien ni karz z 15-let nim do świad cze -
niem, dzia ła ją cy mię dzy in ny mi dla TVP

czy ja ko ko re spon dent za gra nicz ny akre dy -
to wa ny w Du bli nie. Dziś zaj mu je się głów -
nie pro duk cją fil mo wą, re ali za cją
re por ta ży i fil mów do ku men tal nych. 

W za ję ciach bra ło udział ośmio ro
uczest ni ków. Po za po zna niu z ni mi A.
Dry gas zre zy gno wał z aspek tu fil mo we go,
by skon cen tro wać się wy łącz nie na fo to gra -
fii. Po wód był pro sty – tyl ko dwo je dzie ci
mia ło w prze szło ści kon takt z pro fe sjo nal -
nym sprzę tem. 

Pro wa dzą cy roz po czął od pod staw,
naj pierw za po zna jąc mło dych adep tów

z moż li wo ścia mi lu strza nek, tłu ma cząc,
jak uży wać try bu ma nu al ne go oraz ob ja -
śnia jąc naj waż niej sze pa ra me try – ba -
lans bie li czy czu łość ma try cy.
Pierw sze go dnia uczest ni cy mo gli jesz -
cze po eks pe ry men to wać z zoo mem,
dzia ła jąc w pa rach.

Ko lej ne dni spę dza li na pra cy w stu -
diu przy two rze niu zdjęć ple ne ro wych.
Mu sie li sku pić się na ka dro wa niu, wła ści -
wym wy ko rzy sty wa niu świa tła, w za leż -
no ści od miej sca i po ry dnia, a tak że pra cy
z blen dą. Ostat nie dwa dni to ma lo wa nie

świa tłem oraz ob rób ka w pro fe sjo nal nym
pro gra mie gra ficz nym. Pra cę, ja ką wy ko -

nał A. Dry gas wraz z pod opiecz ny mi, zo -
ba czyć moż na na wy sta wie. (MS) 
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Zna ko mi cie spi sa li się kro to szyń scy
za wod ni cy na LXXIV Mi strzo stwach
Pol ski w Za pa sach w Sty lu Wol nym.
W Rze szo wie re pre zen tan ci LKS Ce -
ra mik wy wal czy li czte ry me da le. 

W szran ki sta nę ło po nad sie dem dzie -
się ciu za pa śni ków zca łe go kra ju. Wśród nich
zna leź li się przed sta wi cie le klu bu z Kro to -
szy na. Do wy jąt ko wej sy tu acji do szło w zma -
ga niach ka te go rii 61 kg. Do fi na łu do tar li
bo wiem dwaj kro to szyń scy za pa śni cy – Ivan
Iz deb ski i Ma riusz Wal ko wiak. Po je dy nek

o zło ty me dal był bar dzo emo cjo nu ją cy,
a osta tecz nie Iz deb ski obro nił ty tuł mi strza,
wy wal czo ny przed ro kiem w Kro to szy nie. 

W kat. 74 kg na naj niż szym stop niu
po dium sta nął Szy mon Wojt kow ski. Ty tuł
mi strzow ski obro nił rów nież Ro bert Ba ran
w kat. 125 kg, któ ry w fi na le zmie rzył się
z Ka mi lem Ko ściół kiem. Wal ka by ła nie -
zwy kle za cię ta. Ro bert wy grał 3: 2 i po raz
pią ty zo stał mi strzem Pol ski se nio rów.
W kla sy fi ka cji klu bo wej LKS Ce ra mik
Kro to szyn zna lazł się na trze ciej lo ka cie. 

(LE NA)

ZAPASY

Cztery medale na mistrzostwach Polski

W pierw szy week end wrze śnia za -
wod ni cy z po wia tu kro to szyń skie go
ry wa li zo wa li w za wo dach o Pu char
Pol ski Mło dzi ków i Ka de tów w Su -
mo. W Brze gu Dol nym na si spor tow -
cy wy wal czy li czter na ście me da li. 

Pu char Pol ski w Brze gu Dol nym był
pierw szym tur nie jem kwa li fi ka cyj nym
do mi strzostw Eu ro py w 2022 ro ku.
W im pre zie wy star to wa ło bli sko 200 za -
wod ni ków i za wod ni czek z 15 klu bów
z ca łej Pol ski. 

Pię cio ro re pre zen tan tów UKS Sam son
Ko by lin zdo by ło aż dzie więć me da li.
W gru pie mło dzi ków zna ko mi cie spi sał się
An to ni Cze ba tu ra, któ ry trium fo wał w ka -
te go rii 55 kg i był dru gi w kat. 60 kg. Świet -

nie po ra dzi ły so bie też ka det ki. Ani ta Ma -
lesz ka zwy cię ży ła w kat. 60 kg, a w open sta -
nę ła na naj niż szym stop niu po dium.
Ka mi la Ko niecz na wy wal czy ła zło to w kat.
+70 kg i sre bro w open. W zma ga niach ka -
de tów brą zo we krąż ki zdo by li A. Cze ba tu -
ra w kat. 55 kg i An to ni Gren da w kat. 75 kg
i w open. Z ko lei Kac per Ma ty siak upla so -
wał się na pią tej lo ka cie w kat. 55 kg. 

Za wod ni cy To wa rzy stwa Atle tycz ne -
go Ro zum Kro to szyn sta nę li na po dium
pięć ra zy. Sre bro w kat. +70 kg mło dzi ków
wy wal czył Bar tosz Staś ko wiak. W ry wa li -
za cji ka de tów po zło to się gnę li Mak sy mi -
lian Bon dzior w kat. 50 kg oraz Oskar
Błasz czyk w kat. +95 kg i w open. Po nad to
Mi chał Sta sik był dru gi w kat. 65 kg.

(LE NA)

SUMO

14 razy na podium

17 wrze śnia o godz. 17.00 w re stau -
ra cji Le śni czów ka od bę dzie się ga la
ju bi le uszo wa z oka zji 50-le cia LKS
Ce ra mik Kro to szyn. Przy po mi na my
więc krót ko hi sto rię kro to szyń skich
za pa sów.

Po cząt ki tej dys cy pli ny spor tu w na -
szym re gio nie się ga ją 1954 r. Wte dy wła -
śnie w Sul mie rzy cach utwo rzo no Klub
Za pa śni czy SU LI MIR CZYK, któ ry
pod wo dzą tre ne ra Wal de ma ra Ko niecz ne -
go szyb ko osią gnął czo ło wą po zy cję w kra -
ju w za pa sach w sty lu wol nym. Do wo dem
na to by ło za ję cie trze cie go miej sca w Pol -
sce w sty lu wol nym. Za wod ni cy klu -
bu – Le onard Świ der ski, Bog dan
Bart ko wiak, Lech Pau liń ski, Eu ge niusz Ra -
taj czak, Ta de usz Ro zum czy Krzysz tof
Mach nik – wie lo krot nie re pre zen to wa li
Pol skę w tur nie jach mię dzy na ro do wych. 

W 1970 r. sek cja za pa śni cza SU LI -
MIR CZY KA zo sta ła prze nie sio na
do Kro to szy na. Czte ry la ta póź niej klub
zmie nił na zwę na Lu do wy Klub Spor to -
wy CE RA MIK, co zwią za ne by ło z roz -
po czę ciem dzia łal no ści pod pa tro na tem
Kro to szyń skich Za kła dów Ce ra mi ki Bu -
dow la nej. Wte dy też prze nio sła się
do Kro to szy na część za wod ni ków z Le -
chem Pau liń skim na cze le. W 1976 r.
klub otrzy mał no wy obiekt do tre nin -
gów w po sta ci wy po sa żo nej sa li tre nin -
go wej na kro to szyń skim sta dio nie.
W 1985 r. po wstał Klub Ki bi ca. Trzy la -
ta póź niej Woj ciech Wa la re pre zen to wał
nasz kraj na Igrzy skach Olim pij skich
w Seu lu. To jed nak nie je dy ny wy stęp re -
pre zen tan ta kro to szyń skie go klu bu
na naj więk szej spor to wej im pre zie.
W 2016 r. na igrzy skach w Rio de Ja ne -
iro wy star to wa li bo wiem Ra do sław i Ro -

bert Ba ran, a je den z nich to przed sta wi -
ciel Ce ra mi ka. 

W ra mach funk cjo no wa nia LKS -u za -
ję cia pro wa dzo ne są w czte rech uczniow -
skich klu bach spor to wych: Su ples Bło nie,
He ra kles Or pi szew, Nel son Chwa li szew
oraz Bar tosz Odo la nów. 

Ga la ju bi le uszo wa z oka zji 50-le cia
klu bu pier wot nie mia ła się od być w ubie -
głym ro ku. Po prze ana li zo wa niu sy tu acji
pan de micz nej wła dze Ce ra mi ka zde cy do -
wa ły o prze nie sie niu wy da rze nia. Osta -
tecz nie ga lę za pla no wa no na ten rok.
Uro czy stość od bę dzie się więc 17 wrze śnia
o godz. 17.00 w re stau ra cji Le śni czów ka
w Kro to szy nie. Za pro sze ni zo sta li by li
i obec ni za wod ni cy oraz dzia ła cze LKS Ce -
ra mik. Wła dze klu bu pro szą o po twier dze -
nie przy by cia po przez wia do mość
na fa ce bo oko wym pro fi lu lub te le fo nicz -
nie – 691 413 915. (LE NA)

LKS CERAMIK

50 lat zapasów w naszym mieście! 

W ra mach czwar tej ko lej ki V li gi Bia -
ły Orzeł Koź min Wlkp. za grał na wy -
jeź dzie z Ze fką Ko by la Gó ra. Dwa
tra fie nia Ma cie ja Sta wiń skie go
na po cząt ku me czu spra wi ły, że
miej sco wi od nie śli zwy cię stwo.

Pierw sza po ło wa spo tka nia by ła bar dzo
nie uda na dla Or łów. Koź miń scy pił ka rze
mie li pro ble my za rów no z wy pro wa dza -
niem pił ki, jak i z utrzy ma niem się przy niej.
Go spo da rze gra li agre syw nie, stwa rza jąc so -
bie do god ne sy tu acje. Do sko na le wy ko rzy -
sta li mo ment sła bo ści koź mi nian, szyb ko
wy cho dząc na dwu bram ko we pro wa dze nie. 

Spra wę za ła twił Ma ciej Sta wiń ski w za -
le d wie trzy mi nu ty. W 8. mi nu cie za wod -

nik Ze fki otwo rzył wy nik, a w 10. – jak się
póź niej oka za ło – za mknął. 

Po zmia nie stron gra przy jezd nych
znacz nie się po pra wi ła i wresz cie za czę -
li stwa rzać za gro że nie pod bram ką ry wa -
li. Nie ste ty, bra ko wa ło im szczę ścia.
Koź mi nia nie nie wy ko rzy sta li na wet
rzu tu kar ne go. Pił ka po ude rze niu z 11
me trów tra fi ła w słu pek. Z ko lei zna ko -
mi ty strzał, po któ rym fut bo lów ka zmie -
rza ła w sa mo okien ko, wy śmie ni cie
obro nił bram karz Ze fki. 

– Był to naj słab szy w tym se zo nie
mecz w na szym wy ko na niu. Mu si my dość
szyb ko zna leźć re cep tę na na szą nie dy spo -
zy cję, aby za cząć w koń cu punk to wać.
Wła śnie to jest w tym mo men cie naj waż -

niej sze – sko men to wał Adam Zie liń ski,
tre ner Bia łe go Or ła.

Po czte rech ko lej kach Or ły ma ją
na kon cie tyl ko dwa punk ty. W na stęp nej
se rii koź mi nia nie za gra ją u sie bie z Po lo -
nią 1912 Lesz no.

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Zefka załatwiła sprawę w trzy minuty

ZEFKA KOBYLA GÓRA 
– BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN WLKP. 

2:0 (2:0) 
BRAMKI:
1:0 – Maciej Stawiński (8)
2:0 – Maciej Stawiński (10)
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Roszczak,
Oleśków (80' Adesola), Hajdasz, Ratyński
(75' Konieczny), Kamiński, Maciejewski,
Pacholski, Janowski (44' Skowroński),
Borowczyk (80' Kasprzak), Czabański
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W nie dzie lę Astra zmie rzy ła się
z GKS -em Rych tal. Kro to szyń skim
pił ka rzom wresz cie uda ło się prze -
rwać złą se rię i po trzech po raż kach
z rzę du zdo by li kom plet punk tów. 

Wy nik spo tka nia otwo rzył w 12. mi -
nu cie Ma te usz Mi zer ny, któ ry zna ko mi cie
ude rzył z rzu tu wol ne go z 25 me trów.
Bram karz GKS -u był bez szans. Astra dą ży -
ła do pod wyż sze nia pro wa dze nia, a ry wa le
pró bo wa li do pro wa dzić do wy rów na nia,
lecz – mi mo sta rań obu ze spo -
łów – przed prze rwą wię cej go li nie pa dło. 

W dru giej od sło nie by ło po dob nie,
dłu gi czas pił ka nie znaj do wa ła dro gi
do żad nej z bra mek. Do pie ro w 83. mi nu -
cie na 2: 0 pod wyż szył Szy mon Jan kow ski,
któ ry po ko nał gol ki pe ra miej sco wych
strza łem gło wą. Po chwi li GKS od po wie -
dział tra fie niem Ad ria na Ja necz ka, któ ry
przy mie rzył zza po la kar ne go. Na wię cej
go spo da rzy nie by ło stać i Astra zgar nę ła
peł ną pu lę.

War to od no to wać, że w nie dziel nym
me czu świet ny mi ak cja mi po pi sy wa li się
Ka mil Czoł nik i Łu kasz Bu dziak, lecz za -
bra kło im nie co szczę ścia. Miej sco wi też

mie li kil ka zna ko mi tych oka zji. Dość po -
wie dzieć, że raz pił ka obi ła słu pek, a w in -
nej sy tu acji Ar tur Bła żej czak wy bił
fut bo lów kę zmie rza ją cą do bram ki. 

– Chciał bym po dzię ko wać Urzę do wi
Miej skie mu w Kro to szy nie za wspar cie na -
sze go klu bu – po wie dział Ma riusz Ra taj -
czak, pre zes Astry. (LE NA)
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PIŁKA NOŻNA

Pierwszy komplet punktów 

W so bo tę Piast Ko by lin zmie rzył się
na wy jeź dzie z Kro bian ką Kro bia.
Nasz ze spół wy grał 2: 0, od no sząc
pierw sze zwy cię stwo w tym se zo nie.

Od po cząt ku kon fron ta cji gra by ła
dość wy rów na na. Obie dru ży ny stwa rza ły
so bie do god ne sy tu acje, ale dłu go pił ka nie
chcia ła wpaść do żad nej z bra mek. Do pie -
ro krót ko przed prze rwą ko by li nia nie ob -
ję li pro wa dze nie. W 40. mi nu cie
bram ka rza Kro bian ki do ka pi tu la cji zmu -
sił Ja cek Pa cyń ski. 

Po zmia nie stron go spo da rze prze ję li
ini cja ty wę, sta ra jąc się do pro wa dzić do re -
mi su. Za wod ni cy Kro bian ki mie li wie le
oka zji na zmia nę wy ni ku, lecz te go dnia nie
by li sku tecz ni i nie uda ło im się zna leźć dro -
gi do bram ki Pia sta. Go ście na to miast sku -
pia li się na wy pro wa dza niu kontr ata ków.
Jed na z ta kich ak cji za koń czy ła się cel nym
strza łem Ma te usza Oli kie wi cza, po któ rym
gol ki per miej sco wych mu siał po raz dru gi
te go dnia wy cią gać pił kę z siat ki. 

Re zul tat już się nie zmie nił i ko by liń -
scy pił ka rze mo gli się cie szyć z pierw sze -

go w tym se zo nie kom ple tu punk tów.
Wcze śniej bo wiem za no to wa li dwa re mi -
sy – z Pia stem Cze ka nów i Ostro vią 1909
Ostrów Wlkp. – oraz po raż kę z Ka nią
Go styń.

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Piast wreszcie zwycięski

GKS RYCHTAL 
– ASTRA KROTOSZYN 1:2 (0:1)

BRAMKI:
0:1 – Mateusz Mizerny (12)
0:2 – Szymon Jankowski (83)
1:2 – Adrian Janeczek (85)
ASTRA: Nowacki – Skrzypniak, Jankowski,
Staszewski (89' Olejnik), Mizerny, Budziak
(69' Ishchuk), Błażejczak (82' Szulc), Sójka,
Czołnik (73' Brink), Pauter, Rebelka
(95' Praczyk)

KROBIANKA KROBIA 
– PIAST KOBYLIN 

0:2 (0:1)
BRAMKI:

0:1 – Jacek Pacyński (40)

0:2 – Mateusz Olikiewicz (78)

PIAST: Wojtkowiak – A. Kurzawa, Snela,

Wosiek, Wachowiak, Matuszak, M. Kurzawa,

Olikiewicz (88' Frąckowiak), Pacyński,

Kowalski (80' Siepa), Gałczyński
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Na se sji Ra dy Miej skiej w Kro to szy -
nie przy ję to uchwa łę do ty czą cą
nada nia nazw trzem uli com. W mie -
ście bę dą więc uli ce Le ma, Czy ży ko -
wa oraz Ko le jo wa. 

Dro gę skła da ją cą się z dzia łek nr 6503
i 1941, pro sto pa dłą do ul. Lan gie wi cza, na -
zwa no ul. Le ma. Dro ga ozna czo na ja ko
dział ka nr 6505/14, łą czą ca się z ul. Ła no -
wą, bę dzie no si ła na zwę ul. Czy ży ko wa.
Ko le jo wą na zwa no na to miast dro gę skła da -
ją cą się z dzia łek nr 691/4, 690/2 i 689/2,
łą czą cą się z ul. Be nic ką i Fa brycz ną.

– Po trze ba nada nia no wych nazw ulic
na te re nie Kro to szy na za szła w związ ku
z roz po czę ciem bu do wy bu dyn ków
na nie ru cho mo ściach przy le głych oraz
z ko niecz no ścią uła twie nia ko mu ni ka cji.
Z wnio skiem o nada nie nazw ulic zwró ci -
li się wła ści cie le dróg. Pro po zy cje 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. 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. Rad ni przy ję li uchwa łę jed no gło -
śnie. (LE NA)

W pierw szą nie dzie lę wrze śnia
na kro to szyń skim ryn ku od był
się IV Kro to Am Car Spot. Ko lej na edy -
cja zlo tu sa mo cho dów ame ry kań -
skich przy cią gnę ła tłu my mi ło śni ków
mo to ry za cji ro dem zza oce anu. 

Pod czas Kro to Am Car Spot moż -
na by ło po dzi wiać po nad trzy sta po jaz dów
róż nych ma rek. By ły sa mo cho dy za rów no
za byt ko we, jak i współ cze sne, ale tak że po -

li cyj ne ra dio wo zy oraz tak sów ki. Miesz -
kań cy Kro to szy na nie za wie dli i licz nie
przy by li na ry nek, aby po dzi wiać ame ry -
kań ską mo to ry za cję. 

Na gro dzo no wła ści cie li trzech naj ład -
niej szych aut zlo tu, jak rów nież po sia da cza
po jaz du onaj więk szej mo cy sil ni ka. Po nad to
wy bra no sa mo chód zlo tu. Po wrę cze niu na -
gród od by ła się pa ra da uli ca mi Kro to szy na. 

Or ga ni za to rzy Kro to Am Car Spot po -
sta no wi li wes przeć kro to szyń skie schro ni -
sko dla zwie rząt. Zor ga ni zo wa li bo wiem
zbiór kę kar my dla prze by wa ją cych tam
zwie rza ków, a po im pre zie do star czy li da -
ry do schro ni ska. 

(LE NA)

MOTORYZACJA

Niedziela w amerykańskim stylu
Z SESJI

Nadano nazwy kolejnym ulicom
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