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PIŁKA NOŻNA

Astra pokonała Białego Orła 
w derbach powiatu
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W przed dzień Dnia Edu ka cji Na ro do -
wej w Urzę dzie Miej skim w Kro to szy -
nie od by ło się spo tka nie władz z dy -
rek to ra mi i na uczy cie la mi szkół pod -
sta wo wych i przed szko li, pro wa dzo -
nych przez gmi nę Kro to szyn. W trak -
cie uro czy sto ści bur mistrz uho no ro -
wał przed sta wi cie li oświa ty na gro da -
mi z oka zji ich świę ta. 

Fran ci szek Mar sza łek, w imie niu kie -
row nic twa urzę du i kro to szyń skich rad -
nych, ży czył na gro dzo nym zdro wia, si ły
w zma ga niu się z rze czy wi sto ścią oraz sa tys -
fak cji i za do wo le nia z co dzien nej pra cy.
Szcze gól ne gra tu la cje skie ro wa ne zo sta ły
do Ka ta rzy ny Ma cie jew skiej, dy rek tor Szko -
ły Pod sta wo wej nr 8 z Od dzia ła mi Dwu ję -
zycz ny mi w Kro to szy nie, któ rej pre zy dent

RP przy znał Brą zo wy Krzyż Za słu gi. W to -
wa rzy stwie prze wod ni czą cej Ra dy Miej skiej
w Kro to szy nie An ny Si ko ry i wi ce bur mi -
strza Ry szar da Czusz ke wło darz Kro to szy na
wrę czył na gro dy 30 pe da go gom.

Zwień cze niem uro czy ste go spo tka nia
by ła wspól na fo to gra fia w an tu ra żu pol -
skiej złotej je sie ni, ja ki co ro ku to wa rzy szy
świę tu pra cow ni ków oświa ty. (AN KA)

13 paź dzier ni ka człon ko wie Klu bu
Ak tyw nych, dzia ła ją ce go w Huf cu
Pra cy 15-2 w Kro to szy nie, od wie dzi li
za przy jaź nio ną z jed nost ką se nior kę
z Roz dra że wa. Oka zją do wi zy ty by -
ły 88. uro dzi ny roz dra że wian ki. 

Do ju bi lat ki uda li się Klau dia Płu gow -
ska oraz Piotr Gro bel ny, w to wa rzy stwie
opie ku nów – Syl wii Wit kow skiej i Da nie -

la Ku law skie go. Mło dzież ży czy ła 88-lat ce
przede wszyst kim du żo zdro wia i wrę czy -
ła jej oko licz no ścio wą kart kę. Nie oby ło się
bez wzru szeń. Go ście przy nie śli tak że uro -
dzi no wy tor cik, na któ rym za pa lo ne zo sta -
ły świecz ki i któ ry póź niej wspól nie,
w ser decz nej at mos fe rze, kon su mo wa no. 

Przed sta wi cie le HP 15-2 już od pra wie
ro ku re gu lar nie od wie dza ją pa nią Te re nię
oraz jej bra ta – pa na Edwar da. Do świad -

cze nia ży cio we oboj ga są praw dzi wą skarb -
ni cą wie dzy dla uczest ni ków huf ca. 

(AN KA)

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli

HUFIEC PRACY 15-2

Na urodzinach u seniorki

8 paź dzier ni ka w nie daw no wy re -
mon to wa nej au li Ce chu Rze miosł
Róż nych od by ła się uro czy stość wrę -
cze nia świa dectw cze lad ni czych
oraz tra dy cyj ne go pa so wa nia na cze -
lad ni ka. W tym ro ku w ce re mo nii
udział wzię ło 12 wy szko lo nych w róż -
nych za wo dach uczniów, któ rzy
na eg za mi nie uzy ska li oce nę bar dzo
do brą bądź ce lu ją cą.

– Spo ty ka my się na naj waż niej szej
w tym ro ku uro czy sto ści. Ko lej ny
rocz nik ukoń czył pe wien etap na uki.
Chce my tę chwi lę uczcić w spo sób
szcze gól ny i uro czy sty. Uzy ska ne
przez te go rocz nych ab sol wen tów
świa dec twa z jed nej stro ny sta no wią
for mal ne po twier dze nie ty tu łu za wo -
do we go cze lad ni ka, a z dru giej stro ny
są oka zją do pew nej re flek sji nad tym,
jak te la ta na uki wspól nie spo żyt ko wa -
li śmy i prze ży li śmy – ty mi sło wy roz -
po czę ła uro czy stość Pa try cja Puź niak,
spe cja list ka ds. ad mi ni stra cji i pu blic
re la tions w Cen trum Kształ ce nia Za -
wo do we go.

Pa so wa nia do ko nał Ma rek Pau liń -
ski – za stęp ca pre ze sa Kro to szyń skiej
Izby Rze mieśl ni czej. Świa dec twa cze -
lad ni cze oraz ozdob ne dy plo my i upo -
min ki wrę cza li Ka rol
Ja nusz kie wicz – pre zes KIRz, Da ria
Szpur tacz – dy rek tor biu ra Ce chu
Rze miosł Róż nych – oraz prze wod ni -
czą cy ko mi sji eg za mi na cyj nych.
Wśród za pro szo nych go ści, prócz ab -
sol wen tów, zna leź li się dy rek to rzy

i przed sta wi cie le szkół i prze wod ni czą -
cy ko mi sji eg za mi na cyj nych.

– Za chę ca my was do dal szej na -
uki. Wy zaś dziel cie się z na mi swo imi
do świad cze nia mi i suk ce sa mi. Bądź cie
nam po mo cą w szko le niu i wy cho wy -
wa niu na stęp nych po ko leń fa chow -
ców w wa szych bran żach. Pa mię taj cie
o wa szych na stęp cach, uczniach, któ -
rzy bę dą zgła sza li się do wa szych firm
w ce lu od by cia prak tyk kie run ko -
wych. Służ cie im za wsze po mo cą. Nie
za po mi naj cie, że zdo by cie ty tu łu cze -
lad ni ka to nie tyl ko ho nor, ale i tak że
zo bo wią za nia. Za pra sza my was
do utrzy my wa nia dal sze go kon tak tu
z na mi, ak tyw ne go uczest nic twa
w dzia łal no ści Ce chu Rze miosł Róż -
nych w Kro to szy nie. Ma my na dzie ję,
że nie po prze sta nie cie na tym i bę dzie -
cie się da lej kształ cić. Ma cie szan sę
na zda nie mi strzow skich eg za mi nów.
Ży czę wam wszyst kie go do bre go – po -
wie dział Ka rol Ja nusz kie wicz. 

– Je ste ście gru pą wy róż nio ną
z wy so ki mi oce na mi – bar dzo do bry -
mi al bo ce lu ją cy mi. Wi dać tu taj
ogrom pra cy, wło żo ny przez was, ale
rów nież wa szych ro dzi ców i na uczy -
cie li. Był to trud ny okres po przez na -
ukę zdal ną, gdzie in nym szło le piej lub
go rzej. Nie wszyst kim przy stę pu ją cym
do eg za mi nu cze lad ni cze go uda ło się
zdać. Li czy my, że w se sji po praw ko wej
uda się nad ro bić za le gło ści i ukoń czą
trzy la ta swo jej edu ka cji – oznaj mi -
ła D. Szpur tacz.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KSZTAŁCENIE

Rzemiosło to przyszłość
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Aktualności 3

W so bo tę, 16 paź dzier ni ka, w kro to -
szyń skim ra tu szu od by ła się uro czy -
stość z oka zji 30-le cia za ło że nia Lions
Clu bu Kro to szyn. By ła to oka zja
do pod su mo wa nia trzech de kad cha -
ry ta tyw nej dzia łal no ści tej or ga ni za cji.

Hi sto ria Mię dzy na ro do we go Sto -
wa rzy sze nia Klu bów Lions li czy po -
nad 100 lat. Je go za ło ży cie lem był
Me lvin Jo nes, pry wat ny przed się bior -
ca z Chi ca go, któ ry w 1917 ro ku na -
kło nił człon ków lo kal ne go śro do wi ska
biz ne so we go do dzia łal no ści cha ry ta -
tyw nej. Pod ko niec ro ku ist nia ły
już 23 klu by. Mot tem wszyst kich
człon ków klu bów Lions na ca łym

świe cie jest ha sło „We se rve”, czy li
„Słu ży my”. W 1989 ro ku po wstał
pierw szy klub w Pol sce – Lions Club
Po znań Pol ska. Ten kro to szyń ski jest

klu bem mę skim, któ ry zo stał za ło żo -
ny 6 lu te go 1991 ro ku przez LC Wien -
hau sen -Flo twe del z Dol nej Sak so nii.
Lions Club Kro to szyn swo ją dzia łal -
ność sku pia na po mo cy dzie ciom.
Od wie lu lat dzia ła nia klu bu są wi -
docz ne w na szym po wie cie przez or -
ga ni za cję mnó stwa cha ry ta tyw nych
wy da rzeń – an drze jek, ba li kar na wa -
ło wych, kon cer tów, jar mar ku bo żo na -
ro dze nio we go i wie lu in nych.

Kro to szyń scy Lio ni zre ali zo wa li
wie le pro jek tów dla dzie ci, m. in.
współ fi nan so wa li za kup sa mo cho du
do trans por tu pod opiecz nych Spe cjal -
ne go Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw -
cze go w Ko na rze wie. Kro to szyń ski
klub or ga ni zu je ko lo nie dla dzie ci

z ubo gich ro dzin, fi nan su je tur nu sy
re ha bi li ta cyj ne, or ga ni zu je olim pia dy
ję zy ko we. Przy go to wał też sys tem sty -
pen dial ny dla uzdol nio nej mło dzie ży
z ubo gich ro dzin, któ ry po ma ga
uczniom roz wi jać swo je ta len ty. Klub
wspo ma gał też kro to szyń ski szpi tal
w cza sie pan de mii. Po nad to LCK pro -
wa dzi wy po ży czal nię sprzę tu re ha bi -
li ta cyj ne go i or to pe dycz ne go. By ło to
pierw sze te go ty pu miej sce w na szym
mie ście. 

Uro czy sto ści ju bi le uszo we od by ły
się 16 paź dzier ni ka w sa li kro to szyń -
skie go ra tu sza. Oprócz obec nych i by -
łych człon ków klu bu, spon so rów
wspo ma ga ją cych je go dzia ła nia oraz
przed sta wi cie li lo kal nych sa mo rzą -

dów, w uro czy sto ści wzię li też udział
go ście z Nie miec, Ru mu nii i Sta nów
Zjed no czo nych, re pre zen tu ją cy za -

przy jaź nio ne klu by. Obec ny pre zy -
dent LCK, Piotr Bo chyń ski, opo wie -
dział ze bra nym o dzia ła niach klu bu
na prze strze ni ostat nich kil ku lat. Póź -
niej głos za brał pierw szy pre zy dent
LCK, Alek san der Zie lon ka, któ ry stre -
ścił 30-let nią hi sto rię or ga ni za cji. 

Wrę czo no też sym bo licz ne po -
dzię ko wa nia człon kom oraz spon so -
rom, bez któ rych wszel kie dzia ła nia
nie by ły by moż li we. Od zna cze nia
przy zna ła gu ber na tor Okrę gu 121
Pol ska Mię dzy na ro do we go Sto wa rzy -
sze nia Klu bów Lions – An na Wer no.
Po czę ści ofi cjal nej przy szedł czas
na wy stęp ar ty stycz ny. Grą na skrzyp -
cach za uro czy ła wszyst kich uczen ni ca
Pań stwo wej Szko ły Mu zycz nej I st.

w Kro to szy nie. Zwień cze niem dnia
był wie czor ny Bal Ju bi le uszo wy.

(LE NA)

JUBILEUSZ

Krotoszyńskie Lwy służą już 30 lat!

12 paź dzier ni ka w Or pi sze wie miał
miej sce od biór ul. Glin ko wej. Z tej
oka zji do tej miej sco wo ści przy był
Krzysz tof Gra bow ski, wi ce mar sza łek
wo je wódz twa wiel ko pol skie go.

W ra mach in we sty cji na od cin ku
ok. 280 me trów od pod staw zbu do wa no
jezd nię o na wierzch ni bi tu micz nej, uło -
żo no kra węż ni ki, utwar dzo no zjaz dy
na po se sje i po la oraz – kru szy wem – po -
bo cza. Po nad to do ko na no re pro fi la cji ro -
wu po jed nej stro nie dro gi

i za mon to wa no no we ozna ko wa nie.
Koszt przed się wzię cia wy niósł ok. 273 ty -
sią ce zło tych, z cze go część sta no wi ło do -
fi nan so wa nie z bu dże tu sa mo rzą du
wo je wódz twa wiel ko pol skie go.

Na ofi cjal ny od biór prócz wi ce mar -
szał ka przy by li m. in. bur mistrz Kro to -
szy na Fran ci szek Mar sza łek,
prze wod ni czą ca Ra dy Miej skiej w Kro to -
szy nie An na Si ko ra, soł tys Or pi sze wa
Ro bert Chmie larz czy ks. kan. Ja cek Pie -
kiel ny, pro boszcz Pa ra fii pw. Św. Woj cie -
cha w Jan ko wie Za le śnym, któ ry

po świę cił dro gę. Nie za bra kło też miesz -
kań ców wy re mon to wa nej uli cy, któ rzy
z nie cier pli wo ścią wy cze ki wa li za koń -
cze nia prac. 

– Bar dzo się cie szę z ko lej nej in we sty -
cji na te re nie gmi ny Kro to szyn. Za wsze
słu żą one miesz kań com, po pra wia ją kom -
fort ży cia, co jest na der waż ne. By li śmy też
w Chwa li sze wie, gdzie oglą da li śmy bar dzo
po trzeb ną dro gę. Kie dy tyl ko mo że my, to
wspie ra my dzia ła nia sa mo rzą dów z Wiel -
ko pol ski, w tym oczy wi ście kro to szyń skie -
go. Wspie ra my też dzia ła nia zwią za ne

z po pra wą in fra struk tu ry wiej skiej. Wsie
są dla mnie bar dzo waż ne, gdyż nad zo ru ję
ob sza ry wiej skie w Wiel ko pol sce. Niech ta

dro ga słu ży jak naj dłu żej i oby by ło tu bez -
piecz nie – po wie dział K. Gra bow ski.

(LE NA)

ORPISZEW

Uroczysty odbiór ulicy Glinkowej



Na bieżąco4 WTOREK, 19 PAŹDZIERNIKA 2021

Kil ka dni te mu na kro to szyń skim
ryn ku od był się spon ta nicz ny pro -
test. Kil ku dzie się ciu miesz kań ców
po sta no wi ło wy ra zić swój sprze ciw
wo bec wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go, któ ry uznał wyż szość pra wa
pol skie go wo bec pra wa Unii Eu ro pej -
skiej. Ma ni fe sta cję zor ga ni zo wa li
człon ko wie Sto wa rzy sze nia Pol -
ska 2050 Szy mo na Ho łow ni.

7 paź dzier ni ka Try bu nał Kon sty -
tu cyj ny pod prze wod nic twem Ju lii
Przy łęb skiej za wy ro ko wał, że część
prze pi sów Unii Eu ro pej skiej jest
sprzecz na z Kon sty tu cją Rzecz po spo -
li tej Pol skiej. Stwier dzo no, że UE
prze kra cza swo je kom pe ten cje w nie -
któ rych aspek tach su we ren no ści na -
sze go kra ju. Wo bec te go, zgod nie
z orzecz nic twem, pry mat win no

mieć pra wo usta no wio ne w Pol sce,
a nie unij ne.

Część na sze go spo łe czeń stwa, sku -
pio na wo kół śro do wisk opo zy cyj nych,

uzna ła to za re al ną groź bę wyj ścia Pol -
ski ze struk tur UE. W nie dzie lę, 10
paź dzier ni ka, na te re nie ca łe go kra ju
zor ga ni zo wa no więc pro te sty, by wy -

ra zić sprze ciw wo bec dzia łań rzą du
Ma te usza Mo ra wiec kie go.

Na kro to szyń skim ryn ku po ja wi -
ło się kil ku dzie się ciu miesz kań ców.
Nie któ rzy mie li fla gi Pol ski i Unii Eu -
ro pej skiej oraz trans pa ren ty z ha sła -
mi „Unia to my”, „Je stem Eu ro pej ką”,
„Nie dla Po le xi tu” czy „Ja zo sta ję
w Unii”. – Je ste śmy tu po to, że by po -
wie dzieć świa tu i na sze mu rzą do wi,
że zo sta je my w Unii. Ja je stem Unią
i wy nią je ste ście. To, co ro bi z na mi
na sza wła dza za po mo cą Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go, to „prze gię cie
na mak sa”. Krok po kro ku ro bią z na -
mi, co chcą. Zmie nia ją Pol skę na swój
wła sny ob raz. Je ste śmy róż ni i ma my
pra wo żyć w tym kra ju. Je ste śmy Po -
la ka mi i Eu ro pej czy ka mi – za ko mu -
ni ko wa ła Mag da le na Pa szyn, sze fo wa
kro to szyń skich struk tur ru chu Szy -
mo na Ho łow ni.

Da riusz Pie cho wiak wy gło sił apel
skie ro wa ny do po li ty ków Pra wa i Spra -
wie dli wo ści. – Moż na być jed no cze -
śnie Po la kiem i Eu ro pej czy kiem. 17 lat
te mu, przed wej ściem do Unii Eu ro -
pej skiej, uzgod ni li śmy pew ne roz wią -
za nia praw ne. Kon sty tu cja nie ko li du je
z prze pi sa mi unij ny mi. Bo li mnie, kie -
dy trak tu je się Unię jak ban ko mat. Je -
śli chce nam prze ka zać uni wer sal ne
war to ści, to wte dy dla wła dzy jest to
nie w po rząd ku. Ape lu je my do po słów
Pra wa i Spra wie dli wo ści z zie mi wiel -
ko pol skiej o pod ję cie dzia łań w ce lu po -
wstrzy ma nia pro ce su wy pro wa dze nia
Pol ski z eu ro pej skiej wspól no ty. UE to
owoc mą dro ści na ro dów, któ re zjed no -
czy ły się po nad po dzia ła mi, na cjo na li -
zmem i po gar dą dla słab szych oraz
bez bron nych. Jest naj więk szym do -
brem współ cze sne go świa ta. Obec ność
Pol ski w UE to nasz naj więk szy suk ces
na prze strze ni wie ków. Mo gą nam po -
zaz dro ścić są sie dzi – Ukra ina i Bia ło -
ruś – po wie dział D. Pie cho wiak ze
Sto wa rzy sze nia Pol ska 2050.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KROTOSZYN

Polexitowi mówią stanowcze NIE!

Za koń czo ne zo sta ły pra ce zwią za ne
z re no wa cją sta wu w Za le siu Ma łym
(gmi na Ko by lin). W śro dę, 13 paź -
dzier ni ka, miał miej sce od biór te go
za da nia.

– Cie szę się, że je ste śmy dziś na od -
bio rze prac, że uda ło się in we sty cję do pro -
wa dzić do koń ca. Jest bar dzo ład nie.
Wi dać, że za da nie zo sta ło zre ali zo wa ne
z du żą sta ran no ścią. Dzię ku ję spół ce wod -
nej za wy ko na ne pra ce, pa nu in spek to ro -
wi nad zo ru oraz miesz kań com, któ rzy

bar dzo moc no za an ga żo wa li się w re ali za -
cję za da nia – po wie dział To masz Le siń -
ski, bur mistrz Ko by li na. 

Przy od bio rze obec ni by li tak że Prze -
my sław Sztu kow ski – dy rek tor Spół ki
Wod nej Me lio ra cji Ni zin Obrzań skich,
któ ra zre ali zo wa ła to przed się wzię cie, Da -
riusz Pa ster kie wicz – kie row nik ro bót,
Hen ryk Koz drój – in spek tor nad zo ru, Ma -
riusz Tur bań ski – przed sta wi ciel fir my
Bol sius, Mar le na Ro szak – dy rek tor Szko -
ły Pod sta wo wej w Za le siu Ma łym, Ani ta
Da niel czyk – na czel nik Wy dzia łu In we sty -

cji, Roz wo ju i Ochro ny Śro do wi ska UM
w Ko by li nie, Da riusz Ma łec ki – soł tys Za -
le sia Ma łe go, a tak że miesz kań cy wsi.

Staw zo stał od mu lo ny, umoc nio no
skar py, po sta wio no trzy ła wecz ki oraz ta -
bli cę edu ka cyj ną. War tość przed się wzię cia
pod na zwą „Po pra wa kra jo bra zu miej sco -
wo ści po przez od no wie nie zbior ni ka wod -
ne go oraz wpro wa dze nie ele men tów
edu ka cji i re kre acji dla miesz kań ców” wy -
nio sła 116 405 zł, a do fi nan so wa nie z Eu -
ro pej skie go Fun du szu Rol ne go na rzecz
Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich – 62 513 zł.
Za da nie mia ło na ce lu po pra wę lo kal ne go
kra jo bra zu i sto sun ków wod nych, jak rów -
nież bez pie czeń stwa prze ciw po ża ro we go,
a tak że sze rze nie war to ści edu ka cyj nych
zwią za nych z fau ną i flo rą. (AN KA)

ZALESIE MAŁE

Staw po renowacji
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Na bieżąco 5

Do bie gła koń ca prze bu do wa za byt -
ko we go od cin ka uli cy Łac no wej
w Zdu nach. In we sty cja, nie mal w ca -
ło ści sfi nan so wa na ze środ ków ze -
wnętrz nych, kosz to wa ła bli sko 1,7
mln zł. Te raz obo wią zu je tam no wa
or ga ni za cja ru chu. 

Mo der ni za cja czę ści uli cy Łac no wej
by ła moż li wa dzię ki po zy ska ne mu przez
gmi nę do fi nan so wa niu z Fun du szu Dróg
Sa mo rzą do wych oraz Rzą do we go Fun du -
szu In we sty cji Lo kal nych. W ra mach in we -
sty cji po pra wej stro nie wy bu do wa no
ścież kę pie szo -ro we ro wą, a po le wej chod -
nik. Po nad to zro bio no za to kę au to bu so wą
przy szko le pod sta wo wej, zjaz dy na po se sje,
dwa bez piecz ne, wy nie sio ne przej ścia dla
pie szych oraz utwar dzo ny plac par kin go wy. 

Jak in for mu ją wła dze gmi ny, jesz cze
w tym ro ku, rów nież dzię ki po zy ska niu
środ ków ze wnętrz nych, prze bu do wa ne
zo sta nie skrzy żo wa nie ulic Łac no wa i Po -
lna oraz re mon to wa ne bę dą ko lej ne od cin -
ki chod ni ków w tej oko li cy. 

Przy po mi na my tak że o wpro wa dze -
niu no wej or ga ni za cji ru chu na ul. Łac no -
wej. Na od cin ku od ul. Pod gór nej do ul.
Ja na Ka zi mie rza obo wią zu je ruch jed no -
kie run ko wy. Miej sca po sto jo we wy zna czo -
no po stro nie le wej, na jezd ni. Po nad to
na utwar dzo nym pla cu po stój sa mo cho -
dów do zwo lo ny jest po stro nie pra wej, zaś
po dru giej za cho wa ne zo sta ło przej ście dla
pie szych. Ape lu je my więc do kie row ców
o za cho wa nie szcze gól nej ostroż no ści i sto -
so wa nie się do zna ków dro go wych.

(AN KA)

ZDUNY

Nowa organizacja ruchu 
na ul. Łacnowej

Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej
uczest ni czy li w ak cji sa dze nia drzew
i krze wów na te re nie wsi Dłu go łę ka
(gmi na Ko by lin). Nad le śnic two Kro -
to szyn przy go to wa ło oko ło 100 sa -
dzo nek z ga tun ków dzi ka ja błoń,
gru sza, ka li na.

Drzew ka sa dzo no wzdłuż po lnej dro -
gi w kie run ku Smo lic oraz kom plek su
wod ne go. Przed się wzię cie zor ga ni zo wa -
no we współ pra cy Nad le śnic twa Kro to -
szyn i władz Ko by li na w ra mach
pro gra mu „Na sa dze nia śród pol ne / śród -
le śne drzew i krze wów”, za ini cjo wa ne go
przez sta ro stę kro to szyń skie go. Ma on
na ce lu od bu do wę i two rze nie no wych
zbio ro wisk ro ślin nych wśród pól i la sów,

a tak że edu ka cję przy rod ni czą. Dla te go
w ak cję za an ga żo wa ni by li ucznio wie
Szko ły Pod sta wo wej w Smo li cach. Po wy -
ko na nym za da niu na uczestników cze kał
smacz ny po czę stu nek.

Nad zór nad sa dze niem peł ni li wi ce -
sta ro sta Pa weł Ra do jew ski, prze wod ni czą -
cy Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go Ju liusz
Pocz ta, pra cow ni cy Wy dzia łu Ochro ny
Śro do wi ska, Rol nic twa i Le śnic twa na cze -
le z na czel nik Da nu tą Ku ła gą, bur mistrz
Ko by li na To masz Le siń ski i pra cow ni cy
Wy dzia łu In we sty cji, Roz wo ju i Ochro ny
Śro do wi ska z na czel nik Ani tą Da niel czyk;
a tak że le śnik Ma ciej Niż niow ski z Nad le -
śnic twa Kro to szyn. Ro lę go spo da rza peł nił
Pa weł Ka li now ski – soł tys Dłu go łę ki. 

(AN KA)

GMINA KOBYLIN

Akcja sadzenia drzew
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Wcze snym ran kiem 14 paź dzier ni ka
na dro dze kra jo wej nr 15 do szło
do ko lej ne go groź ne go wy pad ku.
Tym ra zem w miej sco wo ści Czar ny
Sad (gmi na Koź min Wlkp.), na skrzy -
żo wa niu z dro gą do Ka nie wa, zde rzy -
ły się dwa sa mo cho dy oso bo we. 

Po ode bra niu zgło sze nia o wy pad ku
na miej sce na tych miast wy sła 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
Czar ny Sad i OSP Koź min Wlkp., po go to -
wie ra tun ko we i po li cję. W mo men cie
przy by cia pierw szych za stę pów je den po -
jazd znaj do wał się w ro wie, a dru gi stał
na dro dze, blo ku jąc ruch w obu kie run -
kach. Kie row cy tych sa mo cho dów prze by -
wa li w swo ich au tach i by li pod opie ką
osób po stron nych. 

– Kie ru ją cy sa mo cho dem mar ki Peu -
ge ot 20-let ni miesz ka niec gmi ny Koź min
Wlkp., wy jeż dża jąc z dro gi pod po rząd ko -
wa nej, nie ustą pił pierw szeń stwa prze jaz -
du pra wi dło wo ja dą ce mu od stro ny
Koź mi na Wlkp. po jaz do wi, któ rym kie ro -
wa ła 45-let nia miesz kan ka gmi ny, w wy ni -
ku cze go do szło do zde rze nia – 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. 

Po za bez pie cze niu miej sca zda rze nia
stra ża cy, we spół z jed nym ze świad ków
zda rze nia, któ ry jest jed no cze śnie ra tow ni -

kiem me dycz nym, przy stą pi li do oce ny
sta nu kie row ców bio rą cych udział w wy -
pad ku. Nie dłu go po tem na miej sce do tarł
Ze spół Ra tow nic twa Me dycz ne go, więc
jed ną z osób po szko do wa nych ewa ku owa -
no do ka ret ki po go to wia. Dru ga oso ba, ze
wzglę du na brak do dat ko wych za gro żeń,
po zo sta ła we wnątrz po jaz du do cza su
przy by cia ko lej ne go ZRM. Na stęp nie ewa -
ku owa no ją do ka ret ki. Do szpi ta la prze -
wie zio no po szko do wa ną ko bie tę. 

Jed no cze śnie in na część ob sa dy stra -
żac kiej odłą czy ła aku mu la to ry w uszko -

dzo nych sa mo cho dach i za bez pie czy ła
wy cie ki pły nów eks plo ata cyj nych. Z ko -
lei funk cjo na riu sze po li cji wy zna czy li ob -
jaz dy, gdyż dro ga by ła za blo ko wa na.
Po li cjan ci wy ko na li oglę dzi ny miej sca
i po jaz dów w ce lu szcze gó ło we go wy ja -
śnie nia oko licz no ści zda rze nia. Na ko -
niec uszko dzo ne środ ki trans por tu
prze miesz czo no po za dro gę, a z jezd ni
usu nię to po zo sta ło ści po wy pad ku. Dzia -
ła nia służb ra tow ni czych trwa ły pra wie
trzy go dzi ny. 

(AN KA)

WYPADEK

Nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu

W śro dę, 13 paź dzier ni ka, na dro dze
kra jo wej nr 15 do szło do wy pad ku.
W po bli żu miej sco wo ści No wa Ob ra
zde rzy ły się dwa sa mo cho dy oso bo we.
Dwie oso by zo sta ły po szko do wa ne. 

Na ak cję 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 jaz dy ga śni cze z OSP Koź -
min Wlkp. i OSP Wał ków, a tak że Ze spół
Ra tow nic twa Me dycz ne go i po li cję. 

Gdy stra ża cy do tar li na miej sce, kie -
row cy uszko dzo nych sa mo cho dów znaj do -
wa li się pod opie ką ra tow ni ków
me dycz nych w ka ret ce po go to wia. Dro ga

kra jo wa by ła cał ko wi cie za blo ko wa na. Po -
li cjan ci z po mo cą stra ża ków zor ga ni zo wa -
li ob jaz dy.

Kie row nik Ze spo łu Ra tow nic twa Me -
dycz ne go zde cy do wał o prze wie zie niu po -
szko do wa nych kie row ców do Szpi tal ne go
Od dzia łu Ra tun ko we go w ce lu wy ko na nia
dal szej dia gno sty ki. Stra ża cy odłą czy li aku -
mu la to ry w roz bi tych po jaz dach i za bez -
pie czy li wy cie ki pły nów eks plo ata cyj nych.
Po czyn no ściach do cho dze nio wych po li cji
z jezd ni usu nię to po zo sta ło ści po wy pad -
ku. Dzia ła nia służb ra tow ni czych trwa ły
bli sko trzy go dzi ny. 

(AN KA)

WYPADEK

Czołowe zderzenie na krajówce
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Na bieżąco 7

Dru gi week end paź dzier ni ka upły nął
na kro to szyń skim tar go wi sku
pod zna kiem ku li nar nych atrak cji.
Po raz ko lej ny bo wiem zor ga ni zo wa no
Fe sti wal Do bre go Je dze nia i Pi wa. Po -
sma ko wać moż na by ło po traw z róż -
nych stron świa ta.

Dwu dnio we świę to ku li nar ne przy -
cią gnę ło wie lu sma ko szy. Każ dy z pew no -
ścią zna lazł coś dla sie bie, gdyż
na tar go wi sku sta nę ły prze róż ne fo od truc -
ki. By ła oka zja po sma ko wać choć by kuch -
ni mek sy kań skiej czy gru ziń skiej. By ło
tak że sta no wi sko ser wu ją ce ho len der skie
przy sma ki. 

Nie bra ko wa ło chru pią cych kur cza -
ków, za pie ka nek czy bał kań skich bur ge rów.
A i dla mi ło śni ków sło dy czy coś się zna la -
zło. Spo rym za in te re so wa niem cie szył się
fo od truck z owo ca mi w cze ko la dzie. Wie -
le osób z chę cią skosz to wa ło tra dy cyj ne hisz -
pań skie chur ros czy ame ry kań skie pącz ki. 

Po pysz nym je dze niu moż na by ło na -
pić się le mo nia dy czy ka wy. Z ko lei mi ło -
śni cy pi wa mo gli spró bo wać te go trun ku
z bro wa ru w Sa dach ko ło Po zna nia. 

Przy go to wa no rów nież atrak cje dla
naj młod szych. Dzie ci mo gły bo wiem ko -
rzy stać z dmu cha nych zam ków. Po za tym
cze ka ły na nie sto iska z za baw ka mi i ba lo -
na mi. (LE NA)

KULINARIA

Smaki świata 
w naszym mieście

14 paź dzier ni ka w Ko men dzie Po wia -
to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Kro to szy nie od by ło się pod su mo -
wa nie IX edy cji kon kur su „Czuj ka
w do mu, tle nek wę gla nic złe go nie
zro bi ni ko mu”. Sto lo so wo wy bra nych
osób otrzy ma ło czuj ni ki tlen ku wę gla. 

Or ga ni za to ra mi ak cji by ły Sta ro stwo
Po wia to we, Urząd Miej ski i Ko men da
Po wia to wa Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Kro to szy nie. Aby wziąć udział, na le -
ża ło w okre sie od 1 do 24 wrze śnia pra -
wi dło wo od po wie dzieć na py ta nia
za war te w an kie cie kon kur so wej. Do or -
ga ni za to rów wpły nę ło 290 an kiet. Spo -
śród ich nadaw ców wy lo so wa no 100

osób. Każ da z nich wy gra ła czuj kę tlen -
ku wę gla. 

14 paź dzier ni ka w kro to szyń skiej ko -
men dzie mia ło miej sce uro czy ste wrę cze nie
na gród lau re atom kon kur su. Za stęp ca ko -
men dan ta KP PSP w Kro to szy nie, bryg. Ma -
rek Ka lak, w ra mach kam pa nii spo łecz nej
„Czuj ka na stra ży Two je go bez pie czeń stwa”,
wy gło sił pre lek cję na te mat za gro żeń zwią -
za nych z wy stą pie niem tlen ku wę gla oraz
spo so bów po stę po wa nia w sy tu acji ta kie go
nie bez pie czeń stwa. Wy ja śnił, jak waż ną
funk cję speł nia ją czuj ki w do mach. Przy po -
mniał rów nież o obo wiąz ku usu wa nia za -
nie czysz czeń z prze wo dów dy mo wych
i spa li no wych. Na gro dy miesz kań com wrę -
cza li sta ro sta Sta ni sław Szczot ka, bur mistrz

Kro to szy na Fran ci szek Mar sza łek oraz bryg.
Ma rek Ka lak. 

Pa mię taj my, że tle nek wę gla sta no wi
ogrom ne za gro że nie dla na sze go zdro wia
i ży cia. Jest ga zem nie wy czu wal nym zmy -
sła mi czło wie ka, jest bez won ny, bez barw -
ny i po zba wio ny sma ku. Tle nek wę gla
blo ku je do stęp tle nu do or ga ni zmu po -
przez zaj mo wa nie je go miej sca w czer wo -
nych ciał kach krwi, po wo du jąc
przy dłu go trwa łym na ra że niu śmierć
przez udu sze nie. Do ob ja wów za tru cia
cza dem za li cza my ból gło wy, za bu rze nia
kon cen tra cji, za wro ty gło wy, osła bie nie,
wy mio ty, drgaw ki, utra tę przy tom no ści,
śpiącz kę, zwol nio ny od dech czy za bu rze -
nia tęt na. (LE NA)

KP PSP KROTOSZYN

Czujki tlenku węgla dla mieszkańców
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Pod czas se sji Ra dy Po wia tu Kro to -
szyń skie go rad ny Da riusz Ro zum
zwró cił uwa gę na pro blem drę czą cy
wła ści cie li zwie rząt do mo wych. Cho -
dzi o miej sce po chów ku ich pu pi li.

Da riusz Ro zum po ru szył na fo rum
ra dy te mat, któ ry tra pi pew ną gru pę
miesz kań ców po wia tu kro to szyń skie -
go. – Chciał bym zwró cić uwa gę na je -
den pro blem, któ ry ze spo łecz ne go
punk tu wi dze nia się po ja wił i co raz wię -
cej miesz kań ców po wia tu o nim mó wi.
My ślę, że każ dy w ro dzi nie czy wśród
zna jo mych ma ko goś, kto po sia da pie -
ska, kot ka czy in ne go zwie rza ka. Za sta -
nów my się, co ta cy lu dzie ma ją zro bić
w mo men cie, gdy ich ulu bie niec za koń -
czy ży wot. Naj czę ściej, trze ba po wie -
dzieć szcze rze, je śli da na oso ba ma ta ką
moż li wość, za ko pu je zwie rzę w ogro -
dzie, urzą dza jąc swe go ro dza ju po grzeb.
Mo je pierw sze py ta nie brzmi – czy to
jest zgod ne z pra wem? Nie. Dla cze go
więc, ja ko sa mo rząd, zmu sza my lu dzi
do po stę po wa nia nie zgod nie z pra wem?
Zgod nie z prze pi sa mi na le ża ło by w ta -

kiej sy tu acji we zwać od po wied nie służ -
by, za pła cić du że pie nią dze i zgo dzić się
na to, że to uko cha ne zwie rzę bę dzie po -
trak to wa ne tak na praw dę jak przed -
miot – tłu ma czył rad ny. 

– Mo że czas za sta no wić się, czy ja -
ko sa mo rząd mo że my po chy lić się
nad tym pro ble mem od stro ny praw -
nej, a tak że spo łecz nej, czy na de szła po -
ra i czy ma my moż li wość praw ną
na urzą dze nie ta kie go miej sca, aby lu -
dzie nie mu sie li po stę po wać nie zgod -
nie z prze pi sa mi – kon ty nu ował D.
Ro zum. – In ne pań stwa od wie lu lat
ra dzą so bie z tą kwe stią. Za bra łem głos
w tym punk cie, aby prze nieść pro ble -
my lu dzi na fo rum na szej ra dy i pro sić
pa na sta ro stę, aby po chy lił się nad tym
te ma tem i na ko lej nej se sji udzie lił in -
for ma cji o moż li wo ściach w tej spra -
wie. Mo że w ra mach współ pra cy
z bur mi strzem Kro to szy na uda ło by się
zna leźć ta kie miej sce. My ślę, że wszy -
scy mi ło śni cy zwie rząt by li by wdzięcz -
ni sa mo rzą do wi po wia to we mu.

D. Ro zu mo wi od po wie dział rad ny
Mar cin Le śniak, któ ry współ pra cu je

przy przy go to wy wa niu ta kie go miej -
sca w Ja ro ci nie. – My ślę, że te mat ten
moż na bar dzo pro sto za ła twić, po nie -
waż umoż li wia ją to za rów no prze pi sy,
jak i za pew ne współ pra ca gmin z po -
wia tu kro to szyń skie go. Ta kie miej sca
na zy wa ne są grze bo wi ska mi dla zwie -
rząt i one funk cjo nu ją w nie da le kiej
od le gło ści, oko ło 100-120 km od Kro -
to szy na. Tak się skła da, że koń czę do -
ku men ta cję pro jek to wą na ta kie
miej sce w Ja ro ci nie. Stwo rzo ne zo sta -
nie ono dla po trzeb miesz kań ców, któ -
rzy współ pra cu ją z na mi w ra mach
opie ki nad bez dom ny mi zwie rzę ta -
mi – od rzekł M. Le śniak, wy ra ża jąc
przy tym chęć po mo cy w ewen tu al nej
re ali za cji ta kie go przed się wzię cia. 
Te go ty pu miej sca funk cjo nu ją w Pol -
sce i zy sku ją co raz więk sze za in te re so -
wa nie ze stro ny po sia da czy zwie rząt.
Pierw sze grze bo wi sko dla zwie rząt
w na szym kra ju po wsta ło w 1991 ro -
ku w oko li cach War sza wy. Obec nie
ofi cjal nie na te re nie Pol ski jest ich kil -
ka na ście. 

(LE NA)

POWIAT

Czy problem miłośników zwierząt zostanie rozwiązany?

Kil ka dni te mu w Or pi sze wie mię dzy
LGD a sa mo rzą dem wo je wódz twa
wiel ko pol skie go do szło do pod pi sa -
nia anek sów do umo wy o wa run kach
i spo so bie re ali za cji Stra te gii Roz wo -
ju Lo kal ne go Kie ro wa ne go przez
Spo łecz ność (LSR) oraz do umo wy
do ty czą cej przy zna nia po mo cy na re -
ali za cję ope ra cji w ra mach pod dzia -
ła nia „Wspar cie na rzecz kosz tów
bie żą cych i ak ty wi za cji”. 

Sto wa rzy sze nie Lo kal na Gru pa Dzia -
ła nia „Okno Po łu dnio wej Wiel ko pol ski” re -
pre zen to wa li je go pre zes, Fran ci szek
Mar sza łek – bur mistrz Kro to szy na – oraz
se kre tarz Jo an na Ptak, na to miast z ra mie -
nia sa mo rzą du wo je wódz twa wiel ko pol -
skie go anek sy pod pi sał wi ce mar sza łek
Krzysz tof Gra bow ski. 

Zmia ny w umo wach do ty czy ły przy -
zna nia LGD do dat ko we go bo nu su w po sta -
ci zwięk sze nia środ ków na wdra ża nie LSR
na la ta 2016-2023 oraz wy dłu że nia okre su
jej re ali za cji o dwa la ta w ra mach Pro gra mu
Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2014-
2020 (Eu ro pej ski Fun dusz Rol ny na Rzecz
Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich: Eu ro pa in -
we stu ją ca w ob sza ry wiej skie). 

Kwo ta łącz na przy zna na sto wa rzy sze -
niu wy nio sła 611 520 EU RO, z cze go 546
tys. bę dzie prze zna czo ne na wspar cie ope ra -
cji w ra mach na bo rów wnio sków na przed -
się wzię cia „Roz wój, w tym bu do wa lub
prze bu do wa, nie ko mer cyj nej in fra struk tu ry
tu ry stycz nej al bo re kre acyj nej lub kul tu ral -
nej” oraz „Po dej mo wa nie dzia łal no ści go spo -
dar czej, w tym z uwzględ nie niem ochro ny
śro do wi ska, prze ciw dzia ła nia zmia nom kli -
ma tu lub in no wa cyj no ści”. OPRAC. (AN KA)

ORPISZEW

Ponad 2,5 miliona złotych dla LGD

Se zon od po czy wa nia na ta ra sie
i w ogro dzie do biegł koń ca. Te raz
po ra na wy pra nie po du szek i pa ra -
so li ogro do wych.

Mnó stwo lu dzi uwiel bia spę dzać czas
na dwo rze. Ma rze niem więk szo ści po sia -
da czy do mu jed no ro dzin ne go jest miej sce
do wy po czyn ku – w ogro dzie lub na ta ra -
sie. Mo że my je za aran żo wać na wie le spo -
so bów, w za leż no ści od na sze go gu stu
i upodo bań. Stre fa re lak su po win na być
jed nak przede wszyst kim wy god na. Aby
osią gnąć po czu cie kom for tu, pro du cen ci
me bli pro po nu ją np. pro fi lo wa ne fo te le. 

To jed nak nie za wsze speł nia na sze ocze -
ki wa nia imi mo wszyst ko się ga my pokla sycz -
ne roz wią za nie, czy li po dusz ki. Przy ich
za ku pie szcze gól ną uwa gę na le ży zwró cić
nama te riał, zktó re go są wy ko na ne. Naj le piej
zde cy do wać się na ma te ria ły syn te tycz ne.

Do brym roz wią za niem bę dą po szew -
ki uszy te z po lie stru czy z akry lu. Obie
tka ni ny szyb ko wy sy cha ją, są trwa łe i od -
por ne na za bru dze nia. Je śli cho dzi o wy -
peł nie nie po du szek, do brze wy brać
pian kę PUR, któ ra nie na sią ka wo dą,
a w przy pad ku za la nia szyb ko wy sy cha. 

Te raz, kie dy je sień w peł ni, za sta na -
wia my się nad tym, co zro bić z na szy mi
po dusz ka mi. Mu si my je wy prać, aby czy -
ste cze ka ły na ko lej ne la to. Jak to zro bić?
Po mo że nam w tym Pral nia La gu na,
miesz czą ca się przy ul. 23 Stycz nia w Kro -
to szy nie. Od da jąc na sze po dusz ki w rę ce
za ło gi pral ni, nie bę dzie my mu sie li mar -
twić się o to, czy w do mu je do pie rze my
i czy ich nie znisz czy my. Do dat ko wo La -
gu na jest cał ko wi cie eko lo gicz na i nie uży -
wa żad nych środ ków che micz nych, co da je
nam gwa ran cję bra ku wy stą pie nia uczu leń
po kon tak cie z na szą skó rą. OPRAC. (LE NA)

PRALNIA LAGUNA

Zadbaj o poduszki
przed kolejnym sezonem
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Kultura 9

W Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz -
nej zor ga ni zo wa no ko lej ne spo tka -
nie z cy klu Klub Po dróż ni ka. Tym ra -
zem w mu rach książ ni cy go ścił Piotr
Wnuk.

Po dróż nik opo wie dział o swo ich
trzech wie lo mie sięcz nych wy pra wach
do In do chin (Wiet na mu, La osu, Kam bo -
dży oraz Bir my). Pod czas tych po dró ży
prze je chał oko ło 40 tys. km lo kal nym
trans por tem (au to bu sy i po cią gi), au to sto -
pem, mo to rem oraz ro we rem. Wie le ki lo -
me trów prze był na pie cho tę. 

P. Wnuk mó wił o kul tu rze od wie dza -
nych kra jów, lo kal nych zwy cza jach i prze -
są dach oraz o rze czach waż nych, trud nych
i bar dzo czę sto przez to nie po pu lar nych.
Przy bli żył do mi nu ją cą w tym re jo nie świa -
ta re li gię, ja ką jest bud dyzm, jak rów nież
moc no za ko rze nio ny ani mizm.

Ko lej ne spo tka nie w ra mach Klu bu
Po dróż ni ka za pla no wa no na 21 paź dzier -
ni ka. Go ściem bę dzie Mag da le na Las so ta,
któ ra opo wie o Hi ma la jach. Pro jekt re ali -
zo wa ny przez Cen trum Kro to szyń skich
Ini cja tyw, we współ pra cy z kro to szyń ską
książ ni cą, współ fi nan so wa ny jest przez

gmi nę Kro to szyn w ra mach otwar te go
kon kur su ofert.

(AN KA)

BIBLIOTEKA

Azjatyckie wojaże
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Pan To masz jest miesz kań cem gmi -
ny Ple szew. Zma ga się z gu zem mó -
zgu. Pil nie po trze bu je kosz tow nej
ope ra cji. 

Hi sto ria zwią za na z cho ro bą pa na To -
ma sza roz po czę ła się kil ka lat te mu. Po cząt -
ko wo dia gno zo wa ny był u la ryn go lo ga,
któ ry roz po znał nie do słuch. Nie ste ty, oka -
za ło się, że to do pie ro po czą tek. Słuch był
co raz gor szy, za czę ły po ja wiać się szu my
uszne i za bu rze nia rów no wa gi. Ob ja wy co -
raz bar dziej utrud nia ły co dzien ne funk cjo -
no wa nie. Zde cy do wa no więc o wy ko na niu
ba da nia re zo nan sem. Dia gno za oka za ła się
bar dzo po waż na – guz mó zgu, a do kład niej
pra we go ką ta mo sto wo -móżdż ko we go. 

Dla pa na To ma sza i je go naj bliż szych
roz po czę ła się nie rów na wal ka z cza sem.
Uda ło się zna leźć le ka rza w Byd gosz czy.
W 2018 ro ku guz zo stał czę ścio wo usu nię -
ty. Ro dzi na ode tchnę ła z ulgą, my śląc, że
naj gor sze ma już za so bą. Nie ste ty, re kon -
wa le scen cja nie prze bie ga ła po myśl nie,
a pan To masz nie czuł się naj le piej i trud -
no by ło mu wró cić do peł nej spraw no ści. 

Póź niej sta ło się naj gor sze – guz od -
rósł, a po nad to jest więk szy niż przed ope -
ra cją. Po ja wi ły się też in ne zmia ny
w ob rę bie mó zgu. Le ka rze z Byd gosz czy
i War sza wy są jed no myśl ni – ope ra cja jest
ko niecz na i mu si być wy ko na na jak naj -

szyb ciej. Każ dy dzień zwło ki zwięk sza ry -
zy ko po wi kłań, a na wet gro zi śmier cią.
W Pol sce na ope ra cję trze ba cze kać, a ro -
dzi na nie mo że so bie na to po zwo lić, dla -
te go skon tak to wa ła się z In ter na tio nal
Neu ro scien ce In sti tu te w Ha no we rze.
Tam, po prze ana li zo wa niu wy ni ków ba -
dań, zde cy do wa no o ope ra cji, któ rą wy ce -
nio no na 45,5 ty sią ca eu ro, czy li oko ło 210
ty się cy zło tych. 

Ro dzi na pa na To ma sza utwo rzy ła
zbiór kę na por ta lu zrzut ka. pl. Do tej po ry
uda ło się ze brać oko ło 180 ty się cy zło tych.
Czas ucie ka, dla te go za chę ca my do wspar -
cia miesz kań ca gmi ny Ple szew. To je dy na
szan sa dla pa na To ma sza. Aby od na leźć
zbiór kę, na le ży w wy szu ki war ce na por ta -
lu zrzut ka. pl wpi sać jej ty tuł: „guz mó -
zgu – po móż ura to wać na sze go ta tę!”. 

(LE NA)

Okres grzew czy już w peł ni. Jak wy ni ka ze sta ty styk pro wa -
dzo nych przez Pań stwo wą Straż Po żar ną, w Pol sce każ de -
go ro ku z po wo du za tru cia tlen kiem wę gla (cza dem) gi nie
kil ka dzie siąt osób. Bar dzo czę sto zda rze nia te nie są zwią -
za ne z po ża rem, lecz wy ni ka ją z nie wła ści wej eks plo ata cji
urzą dzeń i in sta la cji grzew czych. W związ ku z po wyż szym
przy po mi na my o za gro że niach, na ja kie je ste śmy na ra że -
ni w se zo nie grzew czym.

Jak in for mu je Pań stwo wa Straż Po żar na, w se zo nie grzew -
czym 2020-2021 na te re nie ca łe go kra ju od no to wa no 2756 zda -
rzeń zwią za nych z tlen kiem wę gla, w któ rych po szko do wa nych
zo sta ło 1187 osób, na to miast 43 po nio sły śmierć. Głów nym źró -
dłem za truć w bu dyn kach miesz kal nych jest nie spraw ność prze -
wo dów ko mi no wych, wen ty la cyj nych, spa li no wych i dy mo wych.
Wa dli we dzia ła nie tych in sta la cji wy ni ka przede wszyst kim z nie -
szczel no ści, bra ku kon ser wa cji – w tym czysz cze nia, wad kon -
struk cyj nych, nie do sto so wa nia sys te mu wen ty la cji do stan dar du
szczel no ści sto so wa nych okien i drzwi.

Straż po żar na przy po mi na, iż obo wią zu ją ce prze pi sy na ka zu -
ją nam co naj mniej raz w ro ku prze pro wa dzić okre so wą kon tro lę,
po le ga ją cą na spraw dze niu sta nu tech nicz ne go in sta la cji ga zo wych
oraz prze wo dów ko mi no wych (dy mo wych, spa li no wych i wen ty -
la cyj nych). Po nad to w obiek tach, w któ rych od by wa się pro ces spa -
la nia pa li wa sta łe go, cie kłe go lub ga zo we go, na le ży usu wać
za nie czysz cze nia z prze wo dów dy mo wych i spa li no wych:

– raz na 3 mie sią ce – w do mach opa la nych pa li wem sta łym,
np. wę glem, drew nem

– raz na 6 mie się cy – w do mach opa la nych pa li wem płyn nym
i ga zo wym

– raz na rok – usu wa my za nie czysz cze nia z prze wo dów wen -
ty la cyj nych.

Prze strze ga nie po wyż szych za sad zwięk sza bez pie czeń stwo

w okre sie grzew czym. Po nad to war to rów nież za ku pić czuj ni ki
tlen ku wę gla i dy mu. Ta ma ło kosz tow na in we sty cja mo że ura to -
wać ko muś ży cie!

Od lat Pań stwo wa Straż Po żar na, w ra mach kam pa nii edu ka -
cyj no -in for ma cyj nej „Czuj ka na stra ży Two je go bez pie czeń stwa!”,
pre zen tu je za gro że nia zwią za ne z moż li wo ścią wy bu chu po ża rów
w miesz ka niach lub do mach jed no ro dzin nych oraz za tru cia tlen -
kiem wę gla, sta ra jąc się do trzeć do jak naj szer szej gru py od bior -
ców. Wię cej in for ma cji na ten te mat zna leźć moż na na stro nach
in ter ne to wych PSP. OPRAC. (AN KA)
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CHARYTATYWNIE 

Pilnie potrzebna pomoc! 
BEZPIECZEŃSTWO
Rozpoczął się sezon grzewczy – przypominamy o zagrożeniach!
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W 1/4 Okrę go we go Pu cha ru Pol ski
Piast Ko by lin zmie rzył się z Olim pią
Brze zi ny. Nie ste ty, nasz ze spół nie
awan so wał do dal szej fa zy. Go spo -
da rze wy gra li 1: 0.

Miej sco wi w 18. mi nu cie gry wy ko -
rzy sta li błąd ry wa li. Pił kę w siat ce umie ścił
Wik tor Łusz czek. Ko by li nia nie stwo rzy li
dwie stu pro cen to we sy tu acje, jed nak za -
wo dzi ła sku tecz ność. 

W dru giej od sło nie przy jezd ni prze -
wa ża li i sta ra li się do pro wa dzić do wy rów -
na nia. Wy pra co wa li so bie kil ka nie złych
oka zji, ale pił ka nie chcia ła wpaść do bram -
ki Olim pii. Go spo da rze utrzy ma li skrom -
ne pro wa dze nie do koń ca me czu i to oni
za gra ją w pół fi na le. 

– Me cze pu cha ro we za wsze pi szą swo -
ją hi sto rię, bez wzglę du na to, w ja kiej li dze
gra ze spół, z któ rym się ry wa li zu je. Mi mo
świet nych sy tu acji nie uda ło nam się od -
wró cić lo sów te go spo tka nia. Żal od pa dać
na tym eta pie, prze gry wa jąc z ni żej no to -
wa nym ry wa lem. Te raz sku pia my się już
tyl ko na li dze – pod su mo wał Krzysz tof
Ma tu szak, tre ner Pia sta. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Piast pożegnał się z pucharem

Na po cząt ku paź dzier ni ka re pre zen -
tan ci KS Kro tosz star to wa li w bie gu
Na sza Dy cha w Go sty niu. W ka te go -
rii wie ko wej M60 trium fo wał Cze -
sław Sien kie wicz. 

By ła to już siód ma edy cja za wo dów,
któ re zor ga ni zo wa ły Go styń skie To wa rzy -
stwo Spor to we Ci tius oraz Pro farm Frąc -
ko wiak. Na 10-ki lo me tro wą tra sę uli ca mi
mia sta ru szy ło 270 bie ga czy. Wśród nich
zna lazł się Adam No wic ki – uro dzo ny
w Go sty niu bie gacz dy stan so wy, któ ry wy -
stą pił na Let nich Igrzy skach Olim pij skich

w To kio. A. No wic ki naj szyb ciej po ko nał
tra sę Na szej Dy chy. 

W Go sty niu ry wa li zo wa li tak że
przed sta wi cie le KS Kro tosz. Zna ko mi cie
spi sał się Cze sław Sien kie wicz, któ ry oka -
zał się naj lep szy w ka te go rii M60. Tuż
za po dium w gru pie M50 zna lazł się
Krzysz tof Ka sprzak. Spo śród kro to szyń -
skich bie ga czy naj wy żej w kla sy fi ka cji
open upla so wał się Ar tur Ma rek, któ ry za -
jął 19. miej sce. Po nad to w go styń skim bie -
gu star to wa li Piotr Grzem pow ski, Pa weł
Bła żu tycz oraz Jan Ja ru zel. 

(LE NA)

BIEGI

Sienkiewicz najlepszy 
w swojej kategorii

9 paź dzier ni ka w Bran den bur gu od by -
ły się za wo dy Pu cha ru Eu ro py Se nio -
rów w Su mo – Mię dzy na ro do we Mi -
strzo stwa Nie miec. Re pre zen tan ci TA
Ro zum Kro to szyn zdo by li trzy me da le. 

Kro to szyń scy su mo cy spi sa li się zna -
ko mi cie. Pod czas ry wa li za cji w Niem czech
trzy ra zy sta wa li na po dium. Sre bro w ka -
te go rii 70 kg wy wal czył Kac per Wia trak.
W open ko biet trze cie miej sce za ję ła Zu -
zan na Kry stek. Na trze ciej lo ka cie upla so -
wał się tak że Aron Ro zum, któ ry wal czył
w kat. 115 kg. (LE NA)

SUMO

Trzy medale w Niemczech

Na po cząt ku paź dzier ni ka ro ze gra no
pół fi nał Ogól no pol skie go Tur nie ju
Pił ki Noż nej Or tu Stel la Cup'21. Dru -

ży na Aka de mii Ta len tów Kro to szyn
spi sa ła się wy bor nie i wy wal czy ła
awans do roz gry wek fi na ło wych. 

W tur nie ju w Bia łych Bło tach ko ło
Byd gosz czy ry wa li zo wa ło szes na ście ze spo -
łów. Kro to szyń ska dru ży na osta tecz nie
upla so wa ła się na dru giej lo ka cie i wraz
z trze ma eki pa mi awan so wa ła do fi na łu
Or tu Stel la Cup'21. Czte ry in ne te amy za -
kwa li fi ko wa ły się do głów ne go tur nie ju już
ty dzień wcze śniej. 

W fi na ło wych roz gryw kach, któ re od -
by ły się w mi nio ny week end (na pi sze my
o nich w ko lej nym wy da niu GLK – przyp.
red.), obok Aka de mii Ta len tów za gra ły Ju -
ven tus Aca de my Byd goszcz, BKS Byd -
goszcz, Le chia Gdańsk, Le chia II Gdańsk,
Gol Brod ni ca, Olim pia El bląg i Wie rzy ca
Pel plin. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Akademia Talentów w finale!

Szko ła Pod sta wo wa w Be ni cach go -
ści ła do świad czo ne go za wod ni ka
rug by – Bła że ja Ka li now skie go. Ce -
lem je go wi zy ty by ło za de mon stro -
wa nie uczniom bez kon tak to wej od -
mia ny tej dys cy pli ny, zna nej ja ko
rug by tag, któ rą od nie daw na pro -
mu je się po śród mło dzie ży.

Z ra cji zmie nio nych za sad ta wer sja rug -
by jest du żo bar dziej bez piecz na. Nie za wie -
ra bo wiem tak cha rak te ry stycz nych
ele men tów jak szar ża, młyn, ruck czy wrzut
do au tu. Grę no gą zaś ogra ni cza się je dy nie
do wzno wie nia. Kon cep cja tej od mia ny na -
ro dzi ła się w1992 r. wAu stra lii zmy ślą opo -
pra wie po dań i bie gu za wod ni ków
kla sycz ne go rug by. Pro sto ta za sad wpły nę ła
jed nak na ry chłą po pu la ry za cję i z ele men tu
szko lą ce go po wsta ła nie za leż na dys cy pli na. 

W Pol sce sport ten kil ka lat te mu za -
czął po ja wiać się w więk szych mia stach,

na to miast w mniej szych ośrod kach jesz cze
racz ku je. Pro ces roz wo ju mo że przy spie -
szyć fakt, że w tym ro ku rug by tag włą czo -
no do dys cy plin w ogól no pol skiej
punk ta cji szkół. Ta od mia na wy da je się
bar dzo do bra wła śnie dla roz wo ju fi zycz -
nej edu ka cji dzie ci i mło dzie ży, gdyż ja ko
naj bar dziej pod sta wo wa i bez kon tak to wa
sta no wi świet ne wpro wa dze nie do tra dy -
cyj ne go rug by.

Ce lem gry jest zdo by cie przy ło że nia
po przez po ło że nie pił ki na li nii wy zna cza -
ją cej po le punk to we prze ciw ni ka lub
za nią. Bro nią cy ma ją za za da nie po wstrzy -
mać na tar cie po przez ze rwa nie ta gów, czy -
li spe cjal nych znacz ni ków przy cze pia nych
do pa sa za wod ni ków. Ta kie go za trzy ma nia
ak cji moż na do ko nać tyl ko na gra czu po -
sia da ją cym pił kę, a ten z ko lei mu si ca ły
czas utrzy my wać się na no gach, więc nie
mo że np. „nur ko wać” w po le punk to we.
Za bro nio ne jest tak że uży wa nie rąk lub

pił ki, aby unie moż li wić ze rwa nie znacz ni -
ka. Po da nia wy ko nu je się tyl ko w bok lub
do ty łu i nie moż na prze ka zy wać pił ki
z rąk do rąk, do gra nie mu si na stą pić w po -
wie trzu. Dys cy pli na nie zwy kle moc no
opie ra się na za sa dach fa ir play.

Pod czas spo tka nia z do świad czo nym
za wod ni kiem rug by, re pre zen tan tem Pol -
ski – B. Ka li now skim – ucznio wie be nic -
kiej szko ły otrzy ma li por cję wie dzy
teo re tycz nej, a na stęp nie, z po dzia łem
na płeć, ro ze gra li me cze tre nin go we. Ini cja -
to rem wi zy ty był Ma riusz Mar cisz – na -
uczy ciel wy cho wa nia fi zycz ne go, któ ry
za in te re so wał się tą od mia ną pod czas szko -
le nia w Mi ko rzy nie. 

– Mam na dzie ję, że ucznio wie za ra żą
się tą dys cy pli ną ja ko uroz ma ice niem i in -
no wa cją obec ne go ze sta wu roz gry -
wek – stwier dził M. Mar cisz. – To jest
nie co eg zo tycz na dys cy pli na, ale głów nie
w Pol sce i Eu ro pie środ ko wo -wschod niej.
Na Za cho dzie to bar dzo po pu lar ny sport.
A i w na szym kra ju to się po wo li zmie nia,
m. in. dzię ki ta kim wi zy tom w szko -
łach – pod su mo wał z ko lei B. Ka li now ski. 

(MS)

BENICE

Rugby bez kontaktu

OLIMPIA BRZEZINY 
– PIAST KOBYLIN 1:0 (1:0)

BRAMKA:
1:0 – Wiktor Łuszczek (18)
PIAST: Wojtkowiak – Frąckowiak,
A. Kurzawa, Snela, Siepa. M. Kurzawa,
Matuszak, Kowalski, Lisiak, Pacyński,
Olikiewicz
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W nie dzie lę na bo isku w Koź mi nie
Wlkp. ro ze gra ne zo sta ło spo tka nie
der bo we po mię dzy Bia łym Or łem
a kro to szyń ską Astrą. Po za cię tym
me czu go spo da rze mu sie li uznać
wyż szość ry wa li.

Przy jezd ni w pierw szych mi nu -
tach po je dyn ku na pie ra li na bram kę
miej sco wych, choć nie wszyst ko szło
po ich my śli. Go spo da rze zdo ła li
umie ścić pił kę w siat ce po sta łym frag -
men cie gry, ale ar bi ter od gwiz dał po -
zy cję spa lo ną. Po tem bli ski szczę ścia
był Szy mon Jan kow ski, któ ry ude rzał
po za gra niu Ar tu ra Pau te ra z rzu tu
roż ne go, jed nak ce lo wał zbyt wy so ko.

W 27. mi nu cie gry, po asy ście Krzysz -
to fa Cza bań skie go, kro to szyń skie go

bram ka rza po ko nał Ro bert No wa kow -
ski. Pod ko niec pierw szej po ło wy ko lej -
ny sta ły frag ment gry wy ko ny wał A.
Pau ter, fut bo lów ka do tar ła do Ada ma
Skrzyp nia ka, a ten umie ścił ją w bram -
ce, do pro wa dza jąc do re mi su. To nie
by ły do bre mo men ty dla koź mi nian,
gdyż chwi lę póź niej Ma te usza Wro -
nec kie go po ko nał Mi ko łaj Szulc. 

W dru giej od sło nie Or ły sta ra ły się
od ro bić stra tę. Kro to szy nia nie jed nak
sku tecz nie się bro ni li. Do brą sy tu ację
miał m. in. Woj ciech Ka miń ski, któ ry
zmu sił gol ki pe ra Astry do in ter wen cji.
Póź niej miej sco wi mie li jesz cze lep szą
oka zję, ale je den z koź miń skich gra czy,

strze la jąc do pu stej bram ki, po słał pił -
kę wy so ko nad po przecz ką. W koń -
ców ce Astra mo gła przy pie czę to wać
zwy cię stwo, lecz strzał Ka mi la Czoł ni -
ka był nie cel ny. Osta tecz nie eki pa
z Kro to szy na wy gra ła der by po wia -
tu 2: 1.

– To był bar dzo do bry mecz w na -
szym wy ko na niu. Każ dy z chłop ców
zo sta wił ser ce na bo isko. Każ dy dał
z sie bie wszyst ko. Spo tka nie by ło bar -
dzo za cię te, o czym świad czą kon tu zje
Szy mo na Jan kow skie go, Ad ria na Sój -
ki i Fi li pa Brin ka – sko men to wa ła An -
na Kry stek, kie row nik kro to szyń skiej
dru ży ny. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Astra pokonała Białego Orła w derbach powiatu

W pierw szą nie dzie lę paź dzier ni ka
licz na gru pa za wod ni ków z po wia tu
kro to szyń skie go za mel do wa ła się
na star cie Si le sia Ma ra tho nu. Tra sa
bie gu nie na le ża ła do naj ła twiej -
szych, a więc emo cji nie bra ko wa ło.

Si le sia Ma ra thon to je dy ny w Pol sce
i Eu ro pie bieg ma ra toń ski wio dą cy uli ca -
mi czte rech miast: Ka to wic, My sło wic, Sie -
mia no wic Ślą skich i Cho rzo wa. Jest to
naj więk sza im pre za bie go wa na Ślą sku,
a jed no cze śnie je den z naj więk szych ma ra -

to nów w kra ju. Do ry wa li za cji przy stą pi -
ło 5200 bie ga czy. 

Na star cie nie za bra kło re pre zen tan -
tów KS Kro tosz. Spo śród nich naj szyb ciej
tra sę ma ra to nu po ko nał Ka rol Olej ni czak.
Świet nie za pre zen to wał się też Pa tryk Kar -
wik, któ ry de biu to wał na tym dy stan sie.
W ma ra to nie po bie gli tak że Ka rol Mrocz -
kow ski, Ra fał Sój ka oraz Jo an na Olej ni -
czak. Z ko lei na tra sie pół ma ra to nu
za pre zen to wa li się Ser giusz Sój ka, Łu kasz
Za jąc, Mo ni ka Mrocz kow ska i Va le ry Mać -
ko wiak. 

W za wo dach uczest ni czy li rów nież
przed sta wi cie le Kro to szyń skiej Gru py Bie -
go wej. Na tra sie ma ra to nu za de biu to wał
Ra fał Po źniak. Z eki py KGB pół ma ra ton
naj szyb ciej ukoń czył Grze gorz Kro czak.
Po nad to na tym dy stan sie po bie gli Ja ro -
sław To rzec ki, Oskar Ra kow ski, Ma ciej Ka -
ro lew ski i Ma rek Ostój.

Na ślą ską im pre zę przy by li też re pre -
zen tan ci Wit kow ski Run ning Te am. Ja -
ko 34. za wod nik li nię me ty ma ra to nu
prze kro czył Mar cin Wit kow ski. W pół ma -
ra to nie po bie gła Ka ta rzy na Wa lot ka, któ -

ra za ję ła siód mą lo ka tę w ka te go rii K20.
Po nad to na krót szym dy stan sie za pre zen -

to wał się Da riusz Ryb ka, re pre zen tu ją cy
KP PSP w Kro to szy nie. (LE NA)

BIEGI

Startowali w śląskim maratonie

W IX ko lej ce V li gi Piast Ko by lin
na wła snym obiek cie za grał z GKS -
-em Rych tal. Choć go spo da rze pro -
wa dzi li 2: 0 i 3: 1, to jed nak nie zdo -
by li choć by punk tu. Ki bi ce zo ba czy li
aż sie dem go li. 

Miej sco wi bar dzo szyb ko otwo rzy li
wy nik spo tka nia, bo już w 8. mi nu cie,
kie dy to świet ne po da nie Jac ka Pa cyń skie -
go wy ko rzy stał Ma te usz Oli kie wicz.
Po ko lej nych ośmiu mi nu tach dwój ko wa
ak cja Mi ło sza Ko wal skie go i M. Oli kie wi -
cza za koń czy ła się pła skim strza łem dru -

gie go z wy mie nio nych i bram karz GKS -
-u mu siał po raz dru gi wy cią gać pił kę
z siat ki. Po tem do gło su do szli przy jezd -
ni, a efek tem te go by ło tra fie nie Mi ło sza
Ko strze wy, któ ry po nie po ro zu mie niu
ko by liń skich obroń ców zna lazł się w sy -
tu acji sam na sam z bram ka rzem, któ rej
nie zmar no wał. 

W 62. mi nu cie po do środ ko wa niu Ja -
ku ba Smek ta ły z rzu tu roż ne go Adam Ku -
rza wa wpi sał się na li stę strzel ców i Piast
znów miał dwu bram ko wa prze wa gę. Wy -
da wa ło się więc, że ko by li nia nie ma ją
wszyst ko pod kon tro lą.

Po tem jed nak lo sy me czu się od wró ci -
ły. Naj pierw go ście strze li li go la, któ ry wy -
wo łał nie ma łe kon tro wer sje, gdyż
go spo da rze by li pew ni, że pił ka wcze śniej
opu ści ła bo isko, cze go nie za uwa żył ar bi -

ter. Sie dem mi nut przed koń cem do wy -
rów na nia do pro wa dził Woj ciech Czech,
a w ostat niej ak cji spo tka nia Krzysz tof

Ćwi kła strza łem gło wą za pew nił GKS -owi
zwy cię stwo. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA 

Szalony mecz w Kobylinie
PIAST KOBYLIN 

– GKS RYCHTAL 3:4 (2:1)
BRAMKI:
1:0 – Mateusz Olikiewicz (8)
2:0 – Mateusz Olikiewicz (16)
2:1 – Miłosz Kostrzewa (29)
3:1 – Adam Kurzawa (62)
3:2 – Oskar Sobczyk (66)
3:3 – Wojciech Czech (83)
3:4 – Krzysztof Ćwikła (95)
PIAST: Wojtkowiak – Wachowiak,
A. Kurzawa, Wosiek, Siepa, Pacyński,
Smektała, Matuszak, M. Kurzawa, Kowalski,
Olikiewicz
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BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN WLKP. 
- ASTRA KROTOSZYN 

1:2 (1:2)
BRAMKI:
1:0 – Robert Nowakowski (27)
1:1 – Adam Skrzypniak (42)
1:2 – Mikołaj Szulc (45)
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Janowski,
Roszczak, Oleśków (77' Kęsy), Ratyński
(55' Kamiński), Maciejewski, Pacholski,
Nowakowski (55' Skowroński), Rój
(46' Namysłowski), Konieczny
(66' Hajdasz), Czabański 
ASTRA: Nowacki – Brink (46' Mizerny),
Skrzypniak, Jankowski (80' Rebelka),
Ishchuk (65' Czołnik), Staszewski
(92' Praczyk), Budziak, Błażejczak, Sójka
(46' Olejnik), Pauter, Szulc (89' Sekula)
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