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Zaskakujące
rozstrzygnięcie 
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Agniesz ka Bu dzyń ska, 33-let nia
miesz kan ka Kro to szy na, od wie lu lat
zma ga się z po waż ną do le gli wo ścią
sta wów ko la no wych. Unie moż li wia
jej to nor mal ne funk cjo no wa nie,
a tak że speł nia nie ma rzeń na ni wie
za wo do wej. Z po wo du po gor sze nia
się sta nu zdro wia pra we go ko la na
gro zi jej en do pro te za. Dla te go wy -
ma ga na jest ope ra cja w War sza wie
u dok to ra Sły nar skie go – wy bit ne go
spe cja li sty w tej dzie dzi nie. We dług
le ka rzy mu si być ona prze pro wa dzo -
na pil nie, po nie waż ist nie je ry zy ko
trwa łe go ka lec twa. Nie ste ty, cał ko -
wi ty koszt za bie gu wy no si pra wie 50
tys. zł, a po ewen tu al nej ope ra cji
kro to szy nian kę cze ka dłu go trwa ła
re ha bi li ta cja.

Agniesz ka cier pi na wiot kość sta -
wów oraz ich obu stron ną dys pla zję.
Po prze pro wa dze niu re zo nan su ma -
gne tycz ne go pra we go ko la na i kon sul -
ta cjach zde cy do wa ła się na bar dzo
trud ny za bieg ko ści udo wej, prze -
szczep chrząst ki sta wo wej i usta wie nie
rzep ki. Mo że te go do ko nać dok tor Sły -
nar ski w War sza wie, któ ry le czył m.
in. sław ne go hol ly wo odz kie go ak to ra,
Joh na Mal ko vi cha. 

– Z mo imi pro ble ma mi zdro wot -
ny mi bo ry kam się od 15 lat. W III kla -
sie gim na zjum do zna łam po waż nej
kon tu zji rzep ki w ko la nie. Przed I kla -
są li ceum mu sia łam przejść ar tro sko -
pię pra we go ko la na w Kro to szy nie.
Ope ra cja nie po mo gła jed nak tak, jak
te go ocze ki wa no. Nie mo gę upra wiać
spor tu, zro bić przy sia du czy na wet
uklęk nąć. Mi mo peł ne go wspar cia
mo jej ma my, zna jo mych i wszyst kich

w szko le czu łam się co raz go rzej – opo -
wia da 33-lat ka.

Wszyst ko to wpły nę ło moc no
na psy chi kę Agniesz ki. Cią głe wi zy ty
u le ka rzy, w sa na to riach czy na re ha bi -
li ta cjach od ci snę ły na niej swo je pięt no.
W III kla sie kro to szy nian ka mu sia ła
przejść na in dy wi du al ne na ucza -
nie. – Za wsze mia łam du szę ar ty stycz -
ną i mo im ma rze niem by ło pójść da lej
do szko ły te atral nej czy ar ty stycz nej,
jed nak z po wo du cią głych kon tu zji nie
mo głam, a to spo wo do wa ło de pre sję,
z któ rą wal czy łam przez na stęp ne la -
ta – przy zna je na sza roz mów czy ni.

Mi mo wie lu prze ciw no ści A. Bu -
dzyń ska się nie pod da ła i spró bo wa ła
roz po cząć no we ży cie. – Bio rę udział
w ca stin gach ja ko fo to mo del ka, uda ło
mi się na wet za grać w pa ru se ria lach
pa ra do ku men tal nych. Pi szę wier sze
i pró bu ję swo ich sił w ma lar -
stwie – mó wi 33-lat ka. – Ope ra cja,
któ ra mnie cze ka, jest bar dzo po waż -
na i obar czo na ry zy kiem. Po zo sta nie
po niej bar dzo du ża bli zna. Po tem cze -

ka mnie dłu ga re ha bi li ta cja, któ ra rów -
nież spo ro kosz tu je. 

Po prze pro wa dze niu kon sul ta cji
le ka rze stwier dzi li, że za bieg mu si być
wy ko na ny jak naj szyb ciej. – Dru gie
ko la no, na któ rym czę sto się opie ram,
gdy czu ję ból, jest tak że bar dzo wraż -
li we na kon tu zje. Więc prze cią ga nie
spra wy mo że do pro wa dzić do trwa łe -
go ka lec twa. Mi mo wszyst kich pro ble -
mów da je mi to na dzie ję na to, że bę dę
mo gła pla no wać swo je ży cie na no wo.
Nie je stem oso bą, któ rej ła two pu blicz -
nie się opo wia da o wła snych pro ble -
mach, ale dzię ki wspar ciu ma my
i wie lu wspa nia łych przy ja ciół po sta -
no wi łam po pro sić o po moc – za zna -
cza miesz kan ka Kro to szy na. 

15 li sto pa da na stro nie in ter ne to -
wej Fun da cji sie po ma ga zo sta ła uru -
cho mio na zbiór ka na rzecz 33-let niej
Agniesz ki. Każ dy mo że po móc! Zbiór -
kę zna leźć moż na, wpi su jąc w wy szu -
ki war kę na stro nie fun da cji: Agniesz ka
Bu dzyń ska.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

CHARYTATYWNIE

Potrzebne wsparcie na kosztowną operację

W trak cie XXXIII se sji Ra dy Gmi ny
w Roz dra że wie, któ ra od by ła się 12
li sto pa da, usta lo no no we staw ki
opła ty tar go wej na przy szły rok. 

Jak uza sad nio no, ko niecz ność pod ję -
cia no wej uchwa ły w spra wie opła ty tar go -
wej po dyk to wa na by ła zmia ną osób
za trud nio nych w urzę dzie i wska za niem
no wych in ka sen tów tej że opła ty. Jed no cze -
śnie usta lo no no we staw ki. War to przy po -
mnieć, iż obec nie obo wią zu ją ce nie by ły
zmie nia ne od 2016 ro ku.

Tak więc przy szło rocz ne dzien ne
staw ki opła ty tar go wej bę dą wy no sić: 16
zło tych przy sprze da ży z sa mo cho du,
plat for my, przy cze py bądź ze sto iska, nie -
za leż nie od bran ży; 35 zło tych od sta no -
wi ska za sprze daż wień ców i kwia tów
w związ ku z dniem 1 li sto pa da. Utrzy ma -
no na to miast do tych cza so wą staw kę
przy sprze da ży ob no śnej z rę ki, z ko sza,
z wia dra, z wóz ka ręcz ne go, ro we ru – na -
dal bę dzie to 8 zło tych. 

(AN KA)

ROZDRAŻEW

Nowe stawki opłaty targowej
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Do biu ra Ra dy Po wia tu Kro to szyń -
skie go wpły nął wnio sek Ho dow li Ro -
ślin Smo li ce Sp. z o. o. Gru pa IHAR
w spra wie wy ra że nia zgo dy na zwol -
nie nie z pra cy jed ne go z rad nych,
któ ry jest za trud nio ny w tym za kła -
dzie. We dług za rzą du HR miał on do -
pu ścić się wie lo krot ne go za bo ru
mie nia w po sta ci ole ju na pę do we go.

Jak czy ta my w pi śmie, stwier dzo -
no, że 9 li sto pa da pra cow nik HR
w trak cie wy ko ny wa nia swo ich obo -
wiąz ków, bez po wo du służ bo we go
i bez wie dzy prze ło żo nych, wje chał
cią gni kiem rol ni czym do ga ra żu znaj -
du ją ce go się przy obo rze, na stęp nie za -
mknął bra mę. Po chwi li po ja wi li się
funk cjo na riu sze z Ko men dy Wo je -
wódz kiej Po li cji w Po zna niu, we szli
do ga ra żu, gdzie zo ba czy li cią gnik rol -
ni czy z od krę co nym kor kiem wle wu
pa li wa. Pra cow nik miał pod jąć pró bę
uciecz ki, ko rzy sta jąc z przej ścia z ga ra -
żu do obo ry, skąd do tarł na po dwó rze
i skie ro wał się w stro nę dro gi gmin nej.
Po li cjan ci unie moż li wi li mu od da le -
nie się z miej sca zda rze nia.

Funk cjo na riu sze do ko na li prze -
szu ka nia po miesz czeń pra cow ni -
czych, gdzie od kry li pla sti ko we
po jem ni ki (bań ki) z ole jem na pę do -

wym w ilo ści ok. 20 li trów. Zna le zio -
no rów nież wąż oraz pu stą bań kę.
Stwier dzo no, że oba te przed mio ty by -
ły mo kre, a ich woń jed no znacz nie
świad czy ła o wcze śniej szym kon tak cie
z ole jem na pę do wym. Prze szu ka no
tak że miej sce za miesz ka nia pra cow ni -
ka, znaj du jąc dwa zbior ni ki z ole jem
na pę do wym w ilo ści 80 li trów. 

W pi śmie czy ta my tak że, iż z ana -
li zy za pi su z ka me ry mo ni to rin gu wy -
ni ka, że oso ba ta każ de go dnia pra cy
we wspo mnia nej obo rze prze ry wa ła
wy ko ny wa nie swo ich obo wiąz ków
i na kil ka mi nut wjeż dża ła ob słu gi wa -
nym przez sie bie cią gni kiem rol ni -
czym do ga ra żu. Wraz z prze sła nym
wnio skiem do biu ra ra dy wpły nę ły
tak że ma te ria ły fil mo we i zdję cio we,
uka zu ją ce wszyst kie wspo mnia ne wy -
żej zda rze nia. 

– Po twier dzam, że do biu ra wpły -
nę ło pi smo od pra co daw cy pa na rad -
ne go z proś bą o wy ra że nie zgo dy
na zwol nie nie go z pra cy. Do łą czo no
do nie go pen dri ve z na gra nia mi z ka -
mer mo ni to rin gu prze my sło we go oraz
zdję cia. Wszyst kie ma te ria ły zo sta ły
prze sła ne do każ de go człon ka Ra dy
Po wia tu. Spra wa zo sta nie roz pa trzo na
na wspól nym po sie dze niu ko mi sji 24
li sto pa da. Wów czas przy go tu je my od -

po wied nią uchwa łę, któ ra bę dzie
przed sta wio na na naj bliż szej se -
sji – oznaj mia Ju liusz Pocz ta, prze -
wod ni czą cy Ra dy Po wia tu
Kro to szyń skie go.

In for ma cji na te mat trwa ją ce go
po stę po wa nia udzie li ła rów nież Ko -
men da Wo je wódz ka Po li cji w Po zna -
niu. – Po li cjan ci z Wy dzia łu
Do cho dze nio wo -Śled cze go KWP
w Po zna niu otrzy ma li zgło sze nie
w spra wie po dej rze nia po peł nie nia
prze stęp stwa kra dzie ży na szko dę fir -
my znaj du ją cej się w Smo li cach.
W związ ku z tym 9 li sto pa da
pod wska za nym ad re sem po li cjan ci
z KWP w Po zna niu prze pro wa dzi li
czyn no ści pro ce so we, do ty czą ce otrzy -
ma ne go zgło sze nia. Pod czas tych dzia -
łań nikt nie zo stał za trzy ma ny,
na to miast zgro ma dzo ny ma te riał do -
wo do wy zo stał prze ka za ny do Pro ku -
ra tu ry Re jo no wej w Ja ro ci nie
z wnio skiem o wy zna cze nie jed nost ki
po li cji, któ ra bę dzie pro wa dzi ła po stę -
po wa nie w tej spra wie. Z uwa gi
na wcze sny etap po stę po wa nia w tej
spra wie to wszyst kie in for ma cje, ja kie
mo że my prze ka zać – po in for mo wa ła
pod insp. Iwo na Lisz czyń ska z ze spo łu
pra so we go KWP w Po zna niu.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

POWIAT

Radny zamieszany w kradzież oleju napędowego?
10 li sto pa da Kan ce la ria Pre ze sa Ra -
dy Mi ni strów ogło si ła wy ni ki kon kur -
su „Ro sną ca od por ność”. Wśród lau -
re atów zna la zły się trzy gmi ny z po -
wia tu kro to szyń skie go – Sul mie rzy -
ce, Ko by lin i Koź min Wlkp. Prze zna -
czo no dla nich łącz nie 1,75 mln zł.

Kon kurs miał na ce lu utrwa la nie
i pro mo cję sa mo rzą do wych dzia łań
pro fre kwen cyj nych w ob sza rze Na ro -
do we go Pro gra mu Szcze pień prze ciw
CO VID -19. Na gro dy fi nan so wa ne są
ze środ ków Fun du szu Prze ciw dzia ła -
nia CO VID -19. Wy ło nio no gmi ny,
któ re w okre sie od 1 sierp nia do 31
paź dzier ni ka 2021 r. osią gnę ły naj -
wyż szy wzrost po zio mu za szcze pie nia
swo ich miesz kań ców. Lau re at kon kur -
su mo że prze zna czyć na gro dę na do -
wol ny cel zwią za ny
z prze ciw dzia ła niem CO VID -19.
Zgod nie z art. 2 ust. 2 Usta wy CO -
VID -19 mo gą być to wszel kie czyn no -
ści zwią za ne ze zwal cza niem
za ka że nia, za po bie ga niem roz prze -
strze nia niu się wi ru sa, pro fi lak ty ką
oraz zwal cza niem skut ków, w tym
spo łecz no -go spo dar czych CO VID -19.

W Sul mie rzy cach w wy żej wspo -
mnia nym okre sie po ziom za szcze pie -
nia miesz kań ców wzrósł o 10,1

pro cent, dzię ki cze mu mia sto za ję ło
pierw sze miej sce w po wie cie i do je go
bu dże tu tra fi mi lion zło tych. – Bar dzo
się cie szy my z wy róż nie nia dla Sul -
mie rzyc. Na pew no do brze spo żyt ku -
je my przy zna ną nam kwo tę. Omó wię
tę spra wę z rad ny mi na naj bliż szej se -
sji – sko men to wał Da riusz Dę bic ki,
bur mistrz Sul mie rzyc. 

Dru gie miej sce za jął Ko by lin,
do któ re go tra fi 0,5 mln zł. W tej gmi -
nie wskaź nik wzro stu za szcze pie nia
od 1 sierp nia do 31 paź dzier ni ka wy -
niósł 8,85 pro cent. Trze cie miej sce
przy pa dło gmi nie Koź min Wlkp.
(wskaź nik 8,234 pro cent), któ ra
otrzy ma 0,25 mln zł. 

– Dzię ku ję Pań stwu za za an ga żo -
wa nie w ak tyw ne pro mo wa nie Na ro -
do we go Pro gra mu Szcze pień. (…)
Zna le zie nie się w gro nie lau re atów
kon kur su świad czy o du żej mo bi li za -
cji Pań stwa spo łecz no ści. Je stem prze -
ko na na, ze uzy ska ne środ ki fi nan so we
na prze ciw dzia ła nie CO VID -19 przy -
czy nią się do dal szych dzia łań w wal ce
z pan de mią ko ro na wi ru sa oraz jej
skut ka mi – po gra tu lo wa ła zwy cię -
skim gmi nom z Wiel ko pol ski Ane ta
Nie straw ska, za stęp czy ni wo je wo dy
wiel ko pol skie go. 

(FE NIX)

SZCZEPIENIA

Nagrody finansowe dla trzech gmin
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17 li sto pa da w Urzę dzie Miej skim
w Kro to szy nie pod pi sa na zo sta ła umo -
wa do ty czą ca prze bu do wy pa ła cu Ga -
łec kich. Wy so kość kon trak tu opie wa
na po nad 16 mi lio nów zło tych.

Do ku ment pod pi sa li Ma rek Olej nik,
dy rek tor Pań stwo wej Szko ły Mu zycz -
nej I stop nia w Kro to szy nie, oraz Bar tosz
Sę kal ski – przed sta wi ciel wy ko naw cy, któ -
rą jest fir ma z Sie ra dza. Za da nie bę dą ce
przed mio tem umo wy zo sta ło okre ślo ne ja -
ko prze bu do wa i roz bu do wa pa ła cu wraz

ze zmia ną spo so bu użyt ko wa nia na po trze -
by Pań stwo wej Szko ły Mu zycz nej I st.
w Kro to szy nie. Wy so kość kon trak tu usta -
lo no na kwo tę 16 333 595,45 zł. Pra ce ma -
ją być za koń czo ne w cią gu 500 dni. 

To ostat ni etap re ali za cji po my słu
przed sta wio ne go w 2007 ro ku przez Ma -
rze nę Wi śniew ską, obec nie kie row nik Biu -
ra Pro mo cji i Roz wo ju w Sta ro stwie
Po wia to wym w Kro to szy nie. Część pa ła cu,
któ ra na le ża ła do sta ro stwa, prze ka za no
kro to szyń skiej szko le mu zycz nej w 2011
ro ku. Osiem lat póź niej po dob nie uczy nio -

no z czę ścią na le żą cą do Urzę du Mar szał -
kow skie go Wo je wódz twa Wiel ko pol skie -
go. 

Od pa mięt ne go po ża ru, któ ry miał
miej sce w 2018 ro ku, szko ła mu zycz -
na funk cjo nu je w bu dyn ku Szko ły Pod sta -
wo wej nr 1 w Kro to szy nie, w ha li
wi do wi sko wo -spor to wej i Mu zeum Re gio -
nal nym im. H. Ław ni cza ka. Ko rzy sta też
z au li I Li ceum Ogól no kształ cą ce go im. H.
Koł łą ta ja, Kro to szyń skiej Bi blio te ki Pu -
blicz nej im. A. Fie dle ra oraz po miesz czeń
Kro to szyń skie go Ośrod ka Kul tu ry. Ostat -

ni etap przy sto so wa nia pa ła cu Ga łec kich
na po trze by szko ły jest dłu go wy cze ki wa -
ny i nie zwy kle po trzeb ny, aby umoż li wić

pla ców ce po wrót do funk cjo no wa nia
sprzed po ża ru.

(LE NA)

KROTOSZYN

Umowa na przebudowę pałacu Gałeckich

Gru pa te atral na ze Spe cjal ne go
Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw cze go
w Ko na rze wie mo że po chwa lić się
spo rym suk ce sem. 17 li sto pa da
trium fo wa ła bo wiem w XX Prze glą -
dzie Form Te atral nych Osób Nie peł -
no spraw nych „Ma ska”.

Wy da rze nie od by ło się w Ostrow -
skim Cen trum Kul tu ry. W ry wa li za -
cji wzię ło udział 12 spek ta kli, w tym
czte ry zo sta ły po ka za ne na ży wo,
a osiem by ło na gra nych i za pre zen to -
wa no je pu blicz no ści w for mie fil mu. 

Ucznio wie Spe cjal ne go Ośrod ka
Szkol no -Wy cho waw cze go w Ko na rze -

wie wy stą pi li ja ko gru pa te atral na Ka -
me le on. Jej spek takl „Ma ły Ksią żę”,
przy go to wa ny przez Jo an nę Ziaj kę
i Kin gę Szy ma nek, chwy cił za ser ca za -
rów no pu blicz ność, jak i ju ry. W efek -
cie po raz pierw szy w hi sto rii uczniom
z Ko na rze wa uda ło się zdo być zwy cię -
ską sta tu et kę w tak re no mo wa nym
prze glą dzie te atral nym. 

Po ogło sze niu wy ni ków ra dość ko -
na rzew skich ak to rów nie mia ła gra nic.
Dwa rów no rzęd ne wy róż nie nia przy -
zna no gru pom Kaj tuś Cza ro dziej
z Ostro wa Wlkp. za spek takl „Leń”
oraz Dzie ci Ja nu sza Kor cza ka z Po zna -
nia za „Na praw my świat”. (LE NA)

SOSW KO NA RZEW

Suk ces gru py te atral nej Ka me le on
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Pod czas paź dzier ni ko wej se sji Ra dy
Miej skiej w Kro to szy nie rad ny Sła wo -
mir Au gu sty niak zło żył wnio sek do ty -
czą cy bu do wy tęż ni so lan ko wej
w na szym mie ście. 

Rad ny wnio sko wał o uję cie je go po -
my słu w bu dże cie na ko lej ny rok. Tęż -
nia so lan ko wa to bu dow la z drew na
i ga łę zi tar ni ny, słu żą ca do zwięk sza nia
stę że nia so li w so lan ce. Ko rzy sta nie
z te go ty pu miejsc ma na ce lu po pra -
wie nie kon dy cji or ga ni zmu. 

– Ma jąc na uwa dze za nie czysz cze -
nie po wie trza, sy tu ację pan de micz ną,
z któ rą ca ły czas się bo ry ka my, my ślę,
że ta kie al ter na tyw ne źró dło wspo ma -
ga nia le cze nia by ło by bar dzo wska za -
ne – ar gu men to wał S. Au gu sty niak
(na zdję ciu). – Za chę cam wszyst -
kich do po czy ta nia na te mat te go, ja -
kich cho rób le cze nie mo że być
wspo ma ga ne przez ko rzy sta nie
z tęż ni so lan ko wej. Po zwo lę so bie
wy mie nić – le cze nie scho rzeń ukła du
od de cho we go, tar czy cy, scho rzeń aler -
gicz nych, nad ci śnie nia tęt ni cze go krwi
i wie lu in nych. Uwa żam, że wy bu do -
wa nie te go ty pu obiek tu w ob rę bie
Wod ni ka na Bło niu wzbo ga ci ło by
ofer tę, ja ką ma my dla na szych miesz -
kań ców, a jed no cze śnie zre ali zo wa ło
cel zdro wot ny. Gdy by śmy pra co wa li

nad tym pro jek tem, to war to by ło by
prze ana li zo wać po wsta nie dwóch ta -
kich obiek tów, z cze go je den mógł by
być zlo ka li zo wa ny w par ku i skie ro wa -
ny do lu dzi star szych miesz ka ją cych
w cen trum mia sta – stwier dził rad ny.

Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek
od po wie dział, że wnio sek zo sta nie
roz pa trzo ny. – Bę dzie on roz pa trzo ny
w przy pad ku roz pla no wy wa nia nad -
wyż ki bu dże to wej w przy szłym ro ku,
po nie waż je śli cho dzi o bu dżet na ten

rok, to ze wstęp nych in for ma cji wy ni -
ka, iż bę dzie po dob nie jak w tam tym
ro ku, tzn. w bu dże cie bę dą za pi sa ne
tyl ko te rze czy, na któ re pod pi sa ne są
już umo wy, ale pew nie po ja wią się ja -
kieś środ ki w po sta ci nad wyż ki i wte -
dy bę dzie my my śleć nad tym
za gad nie niem. Są dzę, że jest to cie ka -
wy po mysł, roz ma wia łem już w tej
kwe stii z pre ze sem Wod ni ka – po wie -
dział wło darz Kro to szy na. 

(LE NA)

Z SESJI 

Czy w Krotoszynie powstanie tężnia solankowa?
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Rad ni Sła wo mi ra Ka lak i Bar tosz Ko -
siar ski na paź dzier ni ko wej se sji Ra -
dy Miej skiej w Kro to szy nie py ta li bur -
mi strza o za wia do mie nia, któ re zło -
żył wo bec nich już ja kiś czas te mu
do Pro ku ra tu ry Re jo no wej w Ostro -
wie Wlkp. Oka za ło się, że w obu
przy pad kach pro ku ra tu ra od mó wi ła
wsz czę cia po stę po wa nia.

Te mat po ru szył rad ny Bar tosz Ko -
siar ki, wo bec któ re go zo sta ło zło żo ne
za wia do mie nie w spra wie rze ko me go
„prze zy wa nia”. Rad ny bo wiem w trak -
cie prze mo wy skarb ni ka gmi ny na se sji
miał po wie dzieć: „Adolf prze ma -
wia”. – Wczo raj dzwo ni łem do ostrow -
skiej pro ku ra tu ry od no śnie zgło sze nia
pa na bur mi strza na mnie za to rze ko -
me prze zy wa nie. Chciał bym wie dzieć,
czy bur mistrz ma ja kieś in for ma cje, czy
ta spra wa jest kon ty nu owa na, czy też
za mknię ta, bo jak pró bo wa łem się cze -
goś do wie dzieć, to zo sta łem po in for -
mo wa ny, że ta kiej spra wy nie ma
w ogó le w ak tach. Za tem pro sił bym
o wy ja śnie nie, je śli moż na – po wie dział
B. Ko siar ski.

Głos za bra ła tak że Sła wo mi ra Ka -
lak. Zło żo ne do pro ku ra tu ry za wia do -
mie nie do ty czy ło jej wy po wie dzi
z se sji Ra dy Miej skiej w Kro to szy nie,

kie dy to za su ge ro wa ła, że bra ku je nad -
zo ro wa nia jed no stek or ga ni za cyj nych
gmi ny i że jej zda niem w gmi nie do -
cho dzi do na ru szeń dys cy pli ny fi nan -
sów pu blicz nych, co nie jest
kon tro lo wa ne. – Rów nież chcia ła bym
za py tać bur mi strza, czy otrzy mał in -
for ma cję z Pro ku ra tu ry Re jo no wej
w Ostro wie Wlkp. w spra wie roz pa -
trze nia do nie sie nia o moż li wo ści po -
peł nie nia prze stęp stwa prze ze mnie,
któ re pan bur mistrz zło żył – do py ty -
wa ła rad na. – Chcia łam jesz cze za py -
tać, dla cze go ła mie pan za sa dy
de mo kra cji i po zba wia rad nych opo zy -
cyj nych moż li wo ści swo bod ne go wy -
po wia da nia się w spra wach
miesz kań ców oraz mia sta i gmi ny Kro -
to szyn po przez skła da nie bez pod staw -
nych do nie sień do pro ku ra tu ry, a to
prze cież pan na gry wał fil mik „Stop
hej to wi”. Czy de mo kra cja pa na zda -
niem dzie li się na dwie – jed na dla pa -
na i ko ali cji rzą dzą cej, a dru ga dla
opo zy cji? Czy tak bru tal ny mi me to da -
mi bę dzie pan nisz czył opo zy cję, aby
za wszel ką ce nę utrzy mać się przy wła -
dzy? – za ko mu ni ko wa ła S. Ka lak. 

Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek
od po wie dział, że pro ku ra tu ra od mó -
wi ła wsz czę cia po stę po wań. Od niósł
się też do wy po wie dzi rad nej Ka -

lak. – Jak pa ni rad na pa mię ta, za wia -
do mie nie by ło na stęp stwem te go, że
pa ni oświad czy ła, iż wie, że skarb nik
i bur mistrz na ru sza ją dys cy pli nę fi -
nan sów pu blicz nych. Za nie po ko iłem
się, że być mo że ja ko bur mistrz na ru -
szam tę dys cy pli nę, a te go nie wiem.
Za wia do mie nie do ty czy ło te go, że rad -
na rze ko mo ta ką wie dzę po sia da ła,
a nie za wia do mi ła od po wied nich or ga -
nów – od rzekł wło darz Kro to szy na. 

Rad ny Ko siar ski po sta no wił jesz -
cze raz za brać głos i po in for mo wał, iż
ocze ku je od bur mi strza pu blicz nych
prze pro sin. – W związ ku z in for ma cją,
ja kiej udzie lił pan bur mistrz, bar dzo
bym pro sił pa na o to, aby w pra sie
i na stro nie mia sta po ja wi ły się prze pro -
si ny w sto sun ku do mo jej oso by. Treść
i szcze gó ły tych prze pro sin prze ślę bur -
mi strzo wi, a to z ra cji te go, że w mo je
usta zo sta ły wło żo ne sło wa, któ rych
nie wy po wie dzia łem i w związ ku
z tym, że od bi ło się to du żym echem
w spo łe czeń stwie i przez to też mia ło
miej sce kil ka ne ga tyw nych uwag
w mo im kie run ku, bę dę pro sił o prze -
pro si ny i spro sto wa nie – oświad czył
rad ny. Bur mistrz od po wie dział, iż nie
za bar dzo wie, za co miał by prze pra -
szać i wy ra ził na dzie ję na wy ja śnie nie
tej kwe stii. (LE NA)

Na bieżąco 5

Z SE SJI

Pro ku ra tu ra od mó wi ła 
wsz czę cia po stę po wań wo bec rad nych

17 li sto pa da w sa li ki no wo -wi do wi -
sko wej Miesz ko w Koź mi nie Wlkp. od -
był się be ne fis miej sco we go mu zy ka,
Zbi gnie wa Cy un czy ka. Kon cert zor ga -
ni zo wa ny przez przy ja ciół ar ty sty zgro -
ma dził licz ne gro no słu cha czy.

Zbi gniew Cy un czyk jest do sko na -
le zna nym w lo kal nym śro do wi sku
mu zy kiem. Od wie lu lat współ pra cu -
je ar ty stycz nie z se nio ra mi. Od 25 lat
ma swój wkład w or ga ni za cję Koź -
miń skiej Bie sia dy Se nio ra. Jest też in -
struk to rem mu zycz nym ze spo łu
wo kal ne go Przy ja cie le, a po nad to
kształ ci se nio rów śpie wa ją cych so lo.
Z. Cy un czyk kom po nu je i wy ko nu je
mu zy kę do spek ta kli koź miń skie go
Te atru Se nio ra „Ra dość”, któ re go za -
ło ży ciel ką i kie row ni kiem ar ty stycz -
nym jest je go żo na, Jo lan ta. 27
paź dzier ni ka, na wnio sek Ko mi te tu

Or ga ni za cyj ne go Be ne fi su Zbi gnie wa
Cy un czy ka, Ra da Miej ska w Koź mi -
nie Wlkp. przy zna ła ar ty ście od zna -
kę „Za słu żo ny dla Zie mi
Koź miń skiej”. Pod czas kon cer tu wy -
róż nie nie mu zy ko wi wrę czy li bur -
mistrz Ma ciej Brat bor ski oraz
prze wod ni czą ce go ra dy Ju styn Za -
rad niak.  W trak cie be ne fi su na sce -
nie za pre zen to wa li się ze spół wo kal ny
Przy ja cie le, so li ści współ pra cu ją cy ze
Z. Cy un czy kiem, jak rów nież za przy -
jaź nie ni z nim wy ko naw cy – ze spół
Co ol Co un try Band, Da rek Ru po ciń -
ski z An ną Pa ru żyń ską, Adam Przy -
bysz, Ka pe la znad Or li, ze spół Rho,
a tak że syn głów ne go bo ha te ra im pre -
zy. Zgro ma dzo na w sa li pu blicz ność
zna ko mi cie się ba wi ła. Pro wa dzą cy
kon cert prze pla ta li wy stę py aneg do -
ta mi z ży cia koź miń skie go mu zy ka. 

OPRAC. (LE NA)

KOŹ MIN WLKP.

Be ne fis Zbi gnie wa Cy un czy ka
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Przez kil ka na ście dni czte ry uczen ni ce
Ze spo łu Szkół Po nad pod sta wo wych
nr 3 im. Ja na Paw ła II w Kro to szy nie,
kształ cą ce się w za wo dzie tech nik
usług kel ner skich, od by wa ły staż
na pro mie Po lo nia Uni ty Li ne, któ ry
pły wa na tra sie Świ no uj ście -Ystad.

Pod czas dwu ty go dnio wych prak tyk
kro to szyń skie uczen ni ce do sko na li ły swo -
je umie jęt no ści w ob sza rze ho use ke epin -
gu, ba ru i re cep cji. Po ma ga ły też w pra cach
przy przy go to wa niu stat ku do przy ję cia
pa sa że rów oraz po mo cy w cza sie em bar -
ka cji. Uczen ni ce po tra fią pro gra mo wać

klu cze w sys te mie Ving Card, a tak że ser -
wo wać da nia i na po je, na kry wać sto ły, se -
gre go wać i dys try bu ować na czy nia.
Otrzy ma ły za świad cze nia o ukoń cze niu
sta żu za wo do we go.

Dzię ki wy jaz dom za gra nicz nym
i udzia ło wi w sta żach za wo do wych ucznio -
wie kro to szyń skiej Trój ki mo gą pod no sić
swo je kom pe ten cje i kwa li fi ka cje za wo do -
we oraz ję zy ko we, po trzeb ne do pra cy
w ga stro no mii i ho te lar stwie.

Mło dzież jest zgod na co do te go, że
naj waż niej sze do świad cze nie za wo do we
zdo by wa się pod czas prak tyk za wo do wych
w kra ju i za gra ni cą. OPRAC. (AN KA)

ZSP NR 3 KROTOSZYN

Praktyki na promie
Miesz czą cy się na osie dlu Si kor skie -
go w Kro to szy nie Żło bek „Miś” to
pla ców ka z wie lo let nią tra dy cją.
Ostat nio prze szła re mont, któ ry cał -
ko wi cie zmie nił jej wy gląd i zwięk -
szył moż li wo ści. 

„Miś” za czte ry la ta świę to wał bę -
dzie 40. rocz ni cę swo je go ist nie nia.
Nie wąt pli wą za le tą pla ców ki jest wła -
sna kuch nia, w któ rej przy go to wy wa -
ne są świe że po sił ki we dług wszel kich
norm ży wie nio wych. W chwi li obec -
nej do żłob ka uczęsz cza 59 dzie ci,
któ re po dzie lo ne są na gru py, w za leż -
no ści od wie ku. W gru pie pierw szej
(od 4. mie sią ca do 2 lat) jest 18 dzie -
ci, a w dru giej (2-3 la ta) – 25. Na po -
cząt ku te go ro ku pla ców ka
po więk szy ła się o jesz cze je den od -
dział – dla star sza ków, któ ry li czy 16
dzie ci. 

– Po re mon cie po sta no wi łam uru -
cho mić trze ci od dział, co za wsze by ło
mo im ma rze niem. Dzia ła od stycz nia
i li czy 16 dzie ci. Żal by ło mi pa trzeć
na mat ki, któ rym bar dzo za le ża ło
na miej scach dla swo ich po ciech w na -
szym żłob ku, a ja mu sia łam im od ma -
wiać z po wo du bra ku miejsc. Po mi mo
zwięk sze nia licz by miejsc cią gle jest
ich jed nak zbyt ma ło. Za pi sy trwa ją

przez ca ły rok, jed nak od wie lu lat li -
sta za my ka się na wie le mie się cy
przed roz po czę ciem no we go ro ku
szkol ne go – wy ja śnia Ma ria Wie sła wa
Mar ci nek, dy rek tor żłob ka. 

Kro to szyń ski „Miś” prze szedł re -
mont zwią za ny z do sto so wa niem pla -
ców ki doprze pi sów prze ciw po ża ro wych.
Wy mie nio no wszyst kie drzwi, za mon to -
wa no kla pę dy mo wą oraz od świe żo no
ko ry ta rze. Sa le są ko lo ro we, wy re mon to -
wa no szat nie i in ne po miesz cze nia. 

– Wła ści wie ca ły żło bek jest
po kom plek so wej me ta mor fo zie. Je -
dy ne, co się nie zmie ni ło, to opie ka,

któ ra w na szej pla ców ce za wsze jest
na naj wyż szym po zio mie. Ciągle po -
wta rzam mo im pra cow ni com, że pra -
cu je my dla dzie ci i ro dzi ców.
Moż na mieć pięk ne, no we wnę trze,
naj lep sze za baw ki i sprzę ty, ale jak nie
ma wła ści wej opie ki, ser ca i cie pła, to
tak jak by żłob ka nie by ło. Pra cu ję tu -
taj od po cząt ku żłob ka i nie wy obra -
żam so bie in ne go za ję cia. Pra ca jest
mo ją naj więk szą pa sją. Mam w gło wie
jesz cze wie le po my słów, aby cią gle
pod wyż szać stan dard na szej pla ców -
ki – pod su mo wu je M. W. Mar ci nek. 

(LE NA)

KROTOSZYN

Żło bek „Miś” po me ta mor fo zie

Wiel ki mi kro ka mi zbli ża ją się świę ta
Bo że go Na ro dze nia. W do mach już
nie ba wem za cznie my przy go to wa nia
i wiel kie po rząd ki. 

W trak cie przed świą tecz nych przy go -
to wań nie mo że my po mi nąć żad ne go
szcze gó łu. Jed nym z naj waż niej szych de ko -
ra cyj nych de ta li na szych miesz kań są oczy -
wi ście fi ra ny i za sło ny. Chce my, aby
wy glą da ły ide al nie. Ale że by tak się sta ło,
mu si my je od po wied nio prać, by ich nie
znisz czyć. 

Na sze fi ra ny i za sło ny z cza sem, w wy -
ni ku ku rzu, pro mie ni sło necz nych i wie lu
in nych nie sprzy ja ją cych im czyn ni ków, tra -
cą biel i blask. Sku tecz na me to da na przy -
wró ce nie tka ni nom świet no ści za le ży
od te go, z ja kich ma te ria łów są one wy ko -
na ne i czym zo sta ły po bru dzo ne. Pa mię taj -
my, że zdej mu jąc tka ni ny do pra nia,
po win ni śmy de li kat nie zwi jać je od do łu
do gó ry, naj le piej przy otwar tym oknie. Po -
zwo li nam to ogra ni czyć ilość ku rzu, któ ry
bę dzie uno sił się w po wie trzu i osia dał
na me blach. 

Naj waż niej szą za sa dą, je śli cho dzi o pra -
nie fi ran i za słon, jest oczy wi ście do bór od -
po wied niej tem pe ra tu ry. Nie mo że my
za po mnieć też o od po wied nich środ kach
czy sto ści. Nie jest to ła twe za da nie. 

Na szczę ście jest szyb szy i bez piecz niej -
szy spo sób. Mo że my na sze tka ni ny za nieść
do Pral ni La gu na. Za ło ga na pew no zaj mie
się na szy mi fi ra na mi i za sło na mi z wiel ką
dba ło ścią. War to przy po mnieć, że La gu na
jest pral nią eko lo gicz ną, a więc ma my pew -
ność, że na sze tka ni ny nie ule gną znisz cze -
niu. Je śli chce my za osz czę dzić tak waż ny
przed świę ta mi czas, bę dzie to bar dzo do -
bre roz wią za nie, któ re przy oka zji po zwo li
od zy skać na szym ma te ria łom blask i daw -
ną świet ność. (LE NA)

PRALNIA LAGUNA

Pranie firan i zasłon
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18 li sto pa da na Ryn ku Mar szał ka
Jó ze fa Pił sud skie go w Ko by li nie do -
szło do zda rze nia dro go we go, w wy -
ni ku któ re go ura zu do znał mo to ro -
we rzy sta.

– 75-let ni miesz ka niec po wia tu kro -
to szyń skie go, kie ru ją cy po jaz dem oso bo -
wym mar ki Se at Cor do ba, nie pra wi dło wo
wy ko nał ma newr skrę tu, w wy ni ku cze go
do pro wa dził do zde rze nia z pra wi dło wo ja -

dą cym kie row cą mo to ro we ru mar ki Yama -
ha – po in for mo wał Piotr Szcze pa niak, ofi -
cer pra so wy Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie.  Mo to ro we rzy sta do znał
ura zu. Obaj kie ru ją cy by li trzeź wi. Spraw -
ca zda rze nia zo stał uka ra ny man da tem
w wy so ko ści 250 zło tych. 

(LE NA)

KOBYLIN

Osobówka potrąciła motorowerzystę

15 li sto pa da w go dzi nach po po łu dnio -
wych do szło do po ża ru sa dzy w prze -
wo dzie ko mi no wym w bu dyn ku wie lo -
ro dzin nym przy uli cy 56 Puł ku Pie cho -
ty Wiel ko pol skiej w Kro to szy nie.
Miesz kań cy prze ży li chwi le gro zy, gdyż
z po wo du nie szczel no ści ko mi -
na ogień prze do stał się do dwóch
miesz kań. Dla wie lu osób mo gło to
skoń czyć się utra tą da chu nad gło wą.

Sy tu acja by ła o ty le trud na, iż
w mo men cie przy ję cia za wia do mie nia
o po ża rze ca ły po ten cjał Jed nost ki Ra -
tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy nie
pro wa dził dzia ła nia na uli cy Ko by liń -
skiej, gdzie do szło do wy pad ku dro go -
we go. Po prze ana li zo wa niu sy tu acji
dy żur ny sta no wi ska kie ro wa nia pod jął
de cy zję o prze kie ro wa niu jed ne go za -
stę pu z kro to szyń skiej JRG, któ ry
dwo ma wo za mi bo jo wy mi udał się
do po ża ru sa dzy. Do dat ko wo skie ro -
wa no tam je den za stęp z jed nost ki
OSP Kro to szyn.

– W wy ni ku nie szczel no ści ko mi -
na ogień prze do stał się do dwóch róż -
nych miesz kań na pierw szym pię trze,
do pro wa dza jąc do po ża ru pod ło gi.
Oso by prze by wa ją ce w bu dyn ku zo -
sta ły ewa ku owa ne na ze wnątrz. Nikt
nie uskar żał się na żad ne do le gli wo -
ści – re la cjo nu je st. kpt. To masz Pa try -
as z KP PSP w Kro to szy nie.

Stra ża cy po da li dwa prą dy ga śni cze
prosz ku do wnę trza prze wo du ko mi -
no we go i rów no cze śnie przy stą pi li
do spraw dza nia po miesz czeń urzą dze -
nia mi po mia ro wy mi. – W miesz ka -
niach pa no wa ło za dy mie nie, a po mia ry
wy ka za ły obec ność pod wyż szo nej tem -
pe ra tu ry w prze strze ni mię dzy su fi tem

miesz kań na par te rze a pod ło gą miesz -
kań na pierw szym pię trze. Zde cy do wa -
no więc o czę ścio wej roz biór ce pod ło gi
w ce lu do tar cia do źró dła za gro że -
nia – mó wi T. Pa try as.

Ra tow ni cy, w sprzę cie ochro ny
ukła du od de cho we go, ro ze bra ną pod -
ło gę oraz frag ment ścia ny po le wa li wo -
dą, a nad pa lo ne ele men ty wraz z sa dzą
wy nie sio ne zo sta ły na ze wnątrz bu dyn -
ku. W tym sa mym cza sie przy stą pio no
do udraż nia nia ko mi na. Po nad to ra -
tow ni cy na bie żą co pro wa dzi li mo ni to -
ring stę żeń ga zów nie bez piecz nych we
wszyst kich miesz ka niach obiek tu. 

Po uga sze niu po ża ru po now nie
wy ko na no po mia ry przy po mo cy ka -

me ry ter mo wi zyj nej oraz de tek to ra
wie lo ga zo we go. Gdy upew nio no się,
że za gro że nie zli kwi do wa no, miesz -
kań cy mo gli wró cić do swo ich miesz -
kań, a stra ża cy za koń czy li dzia ła nia
ra tow ni cze, któ re trwa ły 3 go dzi ny
i 15 mi nut. (AN KA)

KROTOSZYN

Pożar sadzy w przewodzie kominowym 

W no cy z 13 na 14 li sto pa da wy -
buchł po żar w po miesz cze niu go spo -
dar czym w No wej Obrze (gmi na Koź -
min Wlkp.). Bez po śred nio za gro żo ny
był bu dy nek miesz kal ny. 

Na miej sce skie ro wa no pięć za stę pów
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie, dwa z OSP Koź min Wlkp. i je den
z OSP Czar ny Sad. Jak się oka za ło, pa li ło
się drew no skła do wa ne w bu dyn ku go spo -
dar czym. Wła ści ciel pró bo wał uga sić
ogień, ale nie sku tecz nie. Za gro żo ny był bu -
dy nek miesz kal ny.

Stra ża cy, za bez pie cze ni w sprzęt ochro -
ny ukła du od de cho we go, po da li dwa prą dy
ga śni cze wo dy w na tar ciu do wnę trza
obiek tu. Po stłu mie niu pło mie ni przy stą pi -
li do od dy mia nia bu dyn ku przy uży ciu
wen ty la to rów. Rów no cze śnie wy no si li na -
gro ma dzo ne drew no na ze wnątrz i do ga sza -
li je wo dą. 

Po cał ko wi tym uga sze niu po ża ru i od -
dy mie niu bu dyn ku przy uży ciu ka me ry
ter mo wi zyj nej oraz de tek to ra wie lo ga zo we -
go spraw dzo no wszyst kie po miesz cze nia.
Za gro żeń nie stwier dzo no. Ak cja stra ży po -
żar nej trwa ła pięć go dzin. (AN KA)

13 li sto pa da w Sa pie ży nie (gmi -
na Koź min Wlkp.) do szło do wy pad -
ku pod czas prac po lo wych. Po szko -
do wa ny zo stał miesz ka niec gmi ny
Do brzy ca.

Do zda rze nia do szło pod czas zbie ra -
nia bu ra ków. Awa rii ule gła ma szy na rol ni -
cza. – Do szło do za blo ko wa nia
me cha ni zmu po da ją ce go. Bę dą cy na miej -
scu 44-let ni miesz ka niec gmi ny Do brzy ca
wszedł na ma szy nę i ude rzył w nią nogą ce -
lem jej od blo ko wa nia. W wy ni ku po wyż -
sze go za cho wa nia no ga zo sta ła „wkrę co na”
w ma szy nę. Syn męż czy zny wy łą czył ją

i za blo ko wał po daj nik – po wie dział Piotr
Szcze pa niak, ofi cer pra so wy KPP w Kro to -
szy nie.

Na miej sce zda rze nia przy był za stęp
stra ży po żar nej, któ ry oswo bo dził męż czy -
znę. Ze spół Ra tow nic twa Me dycz ne go
stwier dził, że po szko do wa ny nie do znał
ob ra żeń za gra ża ją cych ży ciu. 44-la tek zo -
stał prze wie zio ny na Szpi tal ny Od dział Ra -
tun ko wy w ce lu prze pro wa dze nia
dia gno sty ki. Na SOR udał się też pa trol po -
li cji, któ ry prze pro wa dził ba da nie na za -
war tość al ko ho lu w wy dy cha nym
po wie trzu. Męż czy zna był trzeź wy. 

(LE NA) 

NOWA OBRA

Paliło się drewno 
w budynku gospodarczym

SAPIEŻYN

Wypadek przy pracach polowych
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UWA GA! Se zon grzew czy już w peł ni. Za nie dba ny ko min to za gro że nie
ży cia i zdro wia ca łej ro dzi ny, a w naj lep szym przy pad ku stra ty ma te rial ne. Pa -
mię taj my, że wraz z na gro ma dze niem sa dzy po ja wia się re al ne za gro że nie po -
ża ru ko mi na. 

PRZY PO MI NA MY!
Zgod nie z § 34 roz po rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni -

stra cji z 7.06 2010 r. w spra wie ochro ny prze ciw po ża ro wej bu dyn ków, in nych
obiek tów bu dow la nych i te re nów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), 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,
usu wa się za nie czysz cze nia z prze wo dów dy mo wych i spa li no wych:

– czte ry ra zy w ro ku w do mach opa la nych pa li wem sta łym (np. wę glem,
drew nem)

– dwa ra zy w ro ku w do mach opa la nych pa li wem cie kłym i ga zo wym
– co naj mniej raz w mie sią cu, je że li prze pi sy miej sco we nie sta no wią ina -

czej od pa le nisk za kła dów zbio ro we go ży wie nia i usług ga stro no micz nych
– co naj mniej raz w ro ku usu wa my za nie czysz cze nia z prze wo dów wen -

ty la cyj nych.
Z ko lei art. 62 ust. 1 pkt 1 c usta wy z dnia 7 lip ca 1994 r. Pra wo bu dow la -

ne (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1624) zo bo wią zu je wła ści cie li i za rząd ców
blo ków miesz kal nych i do mów jed no ro dzin nych do okre so wej kon tro li, co naj -
mniej raz w ro ku 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).



Rozmaitości 9

Po nie dzia łek, 15 li sto pa da, był pe cho -
wym dniem na dro gach po wia tu kro to -
szyń skie go. Nie mal w tym sa mym cza -
sie do szło bo wiem do trzech zda rzeń
dro go wych. 

Pierw szy wy pa dek miał miej sce
na ul. Ko by liń skiej w Kro to szy nie. – 49-
let ni męż czy zna, kie ru ją cy sa mo cho dem
Re nault Pre mium, nie do sto so wał pręd -
ko ści dopa nu ją cych wa run ków at mos fe -
rycz nych, w wy ni ku cze go po jazd
ude rzył wsto ją cą ła do war kę Lo ader, ana -
stęp nie wsa mo chód Opel Astra, któ rym

kie ro wał 37-let ni miesz ka niec po wia tu
kro to szyń skie go, po czym wje chał
w ogro dze nie, uszka dza jąc kil ka przę seł
be to no wo -me ta lo wych – po in for mo wał
Piotr Szcze pa niak, ofi cer pra so wy KPP
wKro to szy nie. Uczest ni cy zda rze nia by -
li trzeź wi, aspraw cę uka ra no man da tem
w wy so ko ści 500 zł. 

Nie dłu go po tem na DK nr 36,
na od cin ku mię dzy Lu to gnie wem a Ku -
kli no wem, do szło do ko lej ne go zda rze -
nia. – 55-let nia miesz kan ka gmi ny
Ko by lin, ja dąc sa mo cho dem mar ki Ci -
tro en, na łu ku dro gi zje cha ła na po bo cze

i stra ci ła pa no wa nie nad po jaz dem, któ -
ry zje chał do ro wu, a na stęp nie da cho -
wał – prze ka zał ofi cer pra so wy KPP
wKro to szy nie. Ko bie ta by ła trzeź wa. Zo -
sta ła uka ra na man da tem wkwo cie50zł. 

Wtym sa mym cza sie naskrzy żo wa -
niu ul. Spo koj nej i Woj cie chow skie go
wKro to szy nie zde rzy ły się dwie oso bów -
ki. – Kie ru ją cy sa mo cho dem Ci tro en Pi -
cas so 42-let ni miesz ka niec po wia tu
kro to szyń skie go nie ustą pił pierw szeń -
stwa prze jaz du, do pro wa dza jąc do zde -
rze nia z po jaz dem mar ki Hy un dai,
kie ro wa nym przez32-let nią miesz kan kę
po wia tu – po in for mo wał P. Szcze pa niak.
Uczest ni cy zda rze nia by li trzeź wi.
Spraw cę uka ra no man da tem w wy so ko -
ści 300 zł. (LE NA)

NA DROGACH

Feralny poniedziałek
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17 li sto pa da go ściem Bi blio te ki Pu -
blicz nej Gmi ny i Mia sta Zdu ny by ła
Wio let ta Sa wic ka, ostat nio bar dzo
roz po zna wal na au tor ka pen ta lo gii
„Wiek mi ło ści, wiek nie na wi ści”, któ ra
jest hi sto rią kre so wej ro dzi ny pi sar ki.

W. Sa wic ka, za nim przy stą pi do pi -
sa nia, grun tow nie się przy go to wu je, czy -
li spraw dza wszel kie fak ty, ana li zu je
do stęp ne do ku men ty. Dla te go przy go to -
wa nia do cy klu o dra ma tycz nych dzie -
jach pol skiej ro dzi ny zie miań skiej
z wi leń skich Kre sów trwa ły dłu go. 

– Pi sa nie to mo ja pa sja, przy go da, ale
też pew na for ma te ra pii. Wy rzu cam
z sie bie w książ kach emo cje i mo gę prze -
ży wać wie le żyć. Sta ję się tym bo ha te -
rem, o któ rym aku rat pi szę. To
fa scy nu ją ce do świad cze nie! – po wie dzia -
ła pi sar ka w jed nym z wy wia dów.

Ten kli ma tycz ny wie czór au tor ski
przy cią gnął do zdu now skiej bi blio te ki wie -

lu czy tel ni ków, któ rzy by li pod wiel kim
uro kiem au tor ki i by łej już dzien ni kar ki ra -
dio wej.

(AN KA)

BIBLIOTEKA ZDUNY

Spotkanie z Wiolettą Sawicką

9 li sto pa da w Ze spo le Szkół Po nad -
pod sta wo wych nr 1 w Kro to szy nie
od był się Po wia to wy Kon kurs Re cy -
ta tor ski Wier szy i Po ezji Śpie wa nej
o Te ma ty ce Pa trio tycz nej. Oka zją
do te go by ło zbli ża ją ce się Na ro do we
Świę to Nie pod le gło ści. 

W ry wa li za cji wo ka li stów ze szkół pod -
sta wo wych pierw sze trzy miej sca za ję ły Jo -
an na Łu czak (Szko ła Pod sta wo wa
w Ko by li nie), Li dia Su fryd (Szko ła Pod sta -
wo wa nr 3 w Kro to szy nie) i Jo an na Woj cie -
szyń ska (Szko ła Pod sta wo wa w Sta rej
Obrze). W re cy ta cji trium fo wa ła Ana sta zja
Bi liń ska (Szko ła Pod sta wo wa nr 3 w Kro to -
szy nie), dru gi by Bar tosz Teo dor czyk
(Szko ła Pod sta wo wa w Sta rej Obrze), a trze -
cia lo ka ta przy pa dła Ja ku bo wi Dzwo niar -
ko wi (Szko ła Pod sta wo wa nr 3
w Kro to szy nie). Wśród uczniów szkół po -
nad pod sta wo wych w śpie wie naj lep sza by -

ła Wik to ria Łu ko wiak (I Li ceum Ogól no -
kształ cą ce w Kro to szy nie), któ ra wy prze -
dzi ła Nad ię Ba chórz (ZSP nr 1
w Kro to szy nie) oraz Nor ber ta Życ kie go
(ZSP nr 1 w Kro to szy nie). Z gru py re cy ta -
to rów czo ło we miej sca za ję li Łu cja Grem -
blew ska (ZSP nr 1 w Kro to szy nie), Oli wia
Kry stek (ZSP nr 1 w Kro to szy nie) i Adam
Ro ba kow ski (I Li ceum Ogól no kształ cą ce
w Kro to szy nie). 

Na gro dy lau re atom wrę cza li Mi ro sła wa
Ci chow las, dy rek tor ZSP nr 1, oraz An drzej
Wi chłacz, na czel nik Wy dzia łu Spraw Oby -
wa tel skich i Za rzą dza nia Kry zy so we go Sta -
ro stwa Po wia to we go w Kro to szy nie.
Przedogło sze niem wy ni ków po dzię ko wa nia
skie ro wa no dogo ści spe cjal nych, któ ry mi by -
li fun da to rzy pia ni na – Ja ni na i Wie sław
Gem bia ko wie, Lu cy na i Pa weł Mik stac cy,
Ali cja i Da mian Wit kow scy oraz Ka ta rzy -
na i To masz Ochma no wie. 

(LE NA)

ZSP NR 1 KROTOSZYN

Patriotyczny konkurs
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11 li sto pa da w Bo ża ci nie tra dy cyj nie
zor ga ni zo wa no tur niej te ni sa sto ło -
we go z oka zji Świę ta Nie pod le gło ści.
W za wo dach Lu do wych Ze spo łów
Spor to wych ry wa li za cja to czy ła się
w pię ciu ka te go riach.

W szran ki sta nę ło 33 za wod ni ków
zdzie wię ciu miej sco wo ści. Wka te go rii mło -
dzi czek zwy cię ży ła Zu zan na Ber nat z Bo ża -
ci na, a dru ga lo ka ta przy pa dła Pau li nie
Ko wal czyk (Bo ża cin). Po śród mło dzi ków naj -
lep szy był Szy mon No wa kow ski z Ro szek,
któ ry wy prze dził Fi li pa Ber na ta (Bo ża cin),
Mar ci na Si ko rę (Rosz ki) i Pio tra Ko wal czy ka
(Bo ża cin). Zma ga nia ju nio rów wy grał
Krzysz tof Szym let zBo ża ci na, azanim upla -
so wa li się Da wid Si ko ra (Rosz ki), Mi ko łaj Li -
twin (Bo ża cin) i Ma te usz Ja gła (Bo ża cin).

W gro nie se nio rek trium fo wa ła Ma -
ria Czu bak z Ko bier na, wy prze dza jąc Do -
ro tę Lu dwi czak (Sal nia) i Ka ro li nę
Pa ter czyk (Brzo za). Z ko lei w roz gryw -
kach se nio rów pierw szą lo ka tę za jął Pa weł
Si ko ra z Ro szek, a na ko lej nych miej scach
zna leź li się Mi ko łaj No wa kow ski (Rosz ki),
To masz Kon ra dy (Bo ża cin) i Ma rek Sój ka
(Go rzu pia). 

Dla trzech naj lep szych w po szcze gól -
nych ka te go riach Urząd Miej ski w Kro to -
szy nie oraz prze wod ni czą cy RP LZS
Kro to szyn, Ma riusz Kar bo wiak, a tak że
soł tys Li lian na Se ku la ufun do wa li oko -
licz no ścio we pu cha ry i na gro dy rze czo -
we. War to do dać, iż naj młod szym
te ni si stą tur nie ju był 6-let ni Alan Pa ter -
czyk z Brzo zy.

(AN KA)

TENIS STOŁOWY

Turniejem uczcili 
Święto Niepodległości

11 li sto pa da w Po znań skim Bie gu
Nie pod le gło ści uczest ni czy li re pre -
zen tan ci KS Kro tosz. Z na szej eki py
naj le piej spi sał się Ser giusz Sój ka.

Za wo dy pod ha słem „Ko cham Pol skę”
od by ły się nad Je zio rem Strze szyń skim.
Głów nym ce lem wy da rze nia by ło ak tyw -
ne uczcze nie Dnia Nie pod le gło ści, jak rów -
nież pro mo cja wa lo rów kra jo bra zo wych
i przy rod ni czych na sze go kra ju. Uczest ni -
cy mo gli wy brać tra sę o dłu go ści 5
lub 10 km. 

Przed sta wi cie le KS Kro tosz zde cy do -

wa li się na dłuż szą tra sę. Trze ci na li nię me -
ty z cza sem 38: 43 przy biegł Ser giusz Sój -
ka, zwy cię ża jąc tym sa mym w ka te go rii
M20. W ka te go rii M50 trium fo wał Ka rol
Olej ni czak (41: 50), a w ka te go rii M60 naj -
lep szy był Cze sław Sien kie wicz (45: 08).
Dru gi w M20 był Pa tryk Kar wik, któ ry
w open zna lazł się na pią tej lo ka cie
(39: 22). W bie gu star to wa li tak że Ka rol
Mrocz kow ski (44: 49), Mi łosz Kacz ma rek
(46: 58), Ra fał Sój ka (51: 38), Ma ri ka
Mrocz kow ska (54: 47) oraz Jo an na Olej ni -
czak (01: 02: 05)

(LENA)

BIEGI

Krotoszynianie 
w Biegu Niepodległości 

Przed kil ko ma dnia mi pły wa cy KS
Kro tosz star to wa li w za wo dach we
Wro cła wiu i Po zna niu. Na si za wod ni -
cy sie dem ra zy sta wa li na po dium
i osią gnę li kil ka re kor dów ży cio wych.

Na pły wal ni Or bi ta we Wro cła wiu od -
był się XXXII Me mo riał Mar ka Pe tru se wi -
cza. Na za wo dy przy by ło 700 za wod ni ków
i za wod ni czek z Pol ski i za gra ni cy. Do sto -
li cy Dol ne go Ślą ska zje cha ła kra jo wa czo -
łów ka, m. in. me da li ści nie daw nych
mi strzostw Eu ro py w Ka za niu – Ali cja
Tchórz, Kor ne lia Fied kie wicz, Pa weł Ju ra -
szek, Ja kub Ma jer ski. 

W tym do bo ro wym to wa rzy stwie zna -
la zła się Ju lia Bie law na. Re pre zen tant ka KS
Kro tosz ry wa li zo wa ła w ka te go rii se nio rów
(rocz nik 2004 i star si). Star to wa ła w dwóch
kon ku ren cjach i w obu usta no wi ła re kor dy
ży cio we. Na 50 m sty lem kla sycz nym za ję -
ła 19. lo ka tę z cza sem 34,58, a na 50 m sty -
lem do wol nym zo sta ła skla sy fi ko wa na
na 40. po zy cji z wy ni kiem 30,73.

J. Bie law na wy bra ła się tak że na Ter my
Mal tań skie w Po zna niu, by wziąć udział
w Zi mo wych Mi strzo stwach Okrę gu Wiel -
ko pol skie go w Pły wa niu. Nasz klub w sto -
li cy Wiel ko pol ski re pre zen to wa li tak że
Ni co las Ję drze jak i Ju lian na Gren da. 

Star tu ją cy w ka te go rii 15 lat i star si
Ju lia zdo by ła trzy me da le i usta no wi ła
czte ry re kor dy ży cio we. Kro to szyń ska pły -
wacz ka by ła naj lep sza na 50 m sty lem kla -
sycz nym (35,08) oraz na 100 m sty lem
kla sycz nym (1: 17,70 – re kord ży cio wy).
Z ko lei na 50 m sty lem mo tyl ko wym
(33,66 – r. ż.) wy wal czy ła brąz.
Na 100 m sty lem zmien nym
(1: 16,09 – r. ż.) by ła pią ta, a lo ka tę ni żej
upla so wa ła się na 100 m sty lem do wol -
nym (1: 09,07 – r. ż.).

W kat. 13-14 lat czte ry ra zy na po -
dium sta wał N. Ję drze jak, któ ry za jął dru -

gie miej sce na 100 m sty lem grzbie to wym
(1: 11,58) oraz trze cie na 100 m sty lem
zmien nym (1: 11,00 – r. ż.), na 50 m sty -
lem grzbie to wym (32,08) i na 400 m sty -
lem do wol nym (5: 09,87).

W kat. 12 lat i młod si J. Gren da upla -
so wa ła się na szó stej po zy cji na 50 m sty -
lem do wol nym (32,70) oraz na dzie wią tej
na 100 m sty lem do wol nym (1: 14,41),
w obu kon ku ren cjach usta na wia jąc re kor -
dy ży cio we. W kla sy fi ka cji me da lo wej kro -
to szyń ski klub zna lazł się na ósmym
miej scu. 

(AN KA) 

PŁYWANIE

Rekordy i medale na basenie

6 li sto pa da w Byd gosz czy od był się
tur niej Bu shi -Do Cup 2021. W za wo -
dach star to wa li ka ra te cy dwóch klu -
bów z po wia tu kro to szyń skie go. 

Tur niej prze pro wa dzo no w ha li spor -
to wej Ar te go Are na. Do ry wa li za cji przy -
stą pi ło nie mal 550 za wod ni ków re pre zen -
tu ją cych 44 klu by z Pol ski, Nie miec, Ar -

me nii i Sło wa cji. Wśród nich zna leź li się
przed sta wi cie le UKS Sho dan Zdu ny i Koź -
miń skie go Klu bu Ka ra te Do Sho to kan. 

Zdu now scy ka ra te cy wy wal czy li
czte ry me da le – dwa srebr ne i dwa brą zo -
we. Trzy krot nie na po dium sta nął Ja kub
For ma now ski, któ ry upla so wał się na dru -
giej lo ka cie w ku mi te ju nio rów -68 kg,
a po nad to był trze ci w w ka ta ju nio rów
oraz ku mi te ju nio rów open. Z ko lei Ja kub
Ro mań ski zdo był sre bro w ku mi te ju nio -
rów -61 kg.

W byd go skich za wo dach ry wa li zo wa -
li tak że re pre zen tan ci KKK Do Sho to kan,
któ rym uda ło się sta nąć na po dium dwa
ra zy. Naj le piej spi sał się Ma te usz Mi ze ra,
któ ry zwy cię żył w ku mi te męż czyzn -
75 kg, a do te go za jął pią te miej sce w ku mi -
te męż czyzn open. Na naj niż szym stop niu
po dium sta nę ła Emi lia Ku paj w ka ta ko -
biet ma sters. Pią ta w ka ta dziew cząt 10-11
lat by ła Pau li na Kie pul ska, a w ku mi te ju -
nio rek młod szych -54 kg na ta kiej sa mej
po zy cji zna la zła się Aga ta Węd kow ska.
Dwu krot nie na siód mej lo ka cie upla so wa -
ła się Le na In du la – w ka ta dziew cząt 10-
11 lat oraz w ku mi te dziew cząt 10-11 lat
-30 kg. 

(LE NA)

KARATE

Sześć medali w Bydgoszczy
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W ostat nich w tym ro ku der bach po -
wia tu kro to szyń skie go Bia ły Orzeł
Koź min Wlkp. po dej mo wał Pia sta
Ko by lin. Mecz za koń czył się pew ną
wy gra ną go spo da rzy, co – bio rąc
pod uwa gę zwy cię ską pas sę ko by liń -
skiej dru ży ny w po prze dza ją cych ten
po je dy nek ko lej kach – na le ży uznać
za spo rą nie spo dzian kę. Wia do mo
jed nak, iż spo tka nia der bo we rzą dzą
się swo imi pra wa mi.

Mecz za po wia dał się cie ka wie. Ko by -
li nia nie bo wiem w ostat nich ty go dniach
im po no wa li for mą i sku tecz no ścią, a koź -
mi nia nie od trzech spo tkań by li nie po ko -
na ni. Nie mniej jed nak za fa wo ry ta
na le ża ło uzna wać eki pę Pia sta. 

Miej sco wi od sa me go po cząt ku nie za -
mie rza li po prze sta wać na obro nie do stę pu

do wła snej bram ki, lecz śmia ło za ata ko wa -
li przy jezd nych. Już w 10. mi nu cie mo gli
i po win ni ob jąć pro wa dze nie, gdyż ar bi ter
po fau lu na jed nym z gra czy Bia łe go Or ła
po dyk to wał rzut kar ny. Do pił ki usta wio -
nej na 11. me trze pod szedł – za zwy czaj
nie za wod ny w ta kich sy tu acjach – Krzysz -

tof Cza bań ski, ale je go strzał tym ra zem był
nie cel ny. Po tem koź miń skie go bram ka rza
ude rze niem z rzu tu wol ne go pró bo wał za -
sko czyć gra ją cy tre ner ko by liń skiej dru ży -
ny – Krzysz tof Ma tu szak. Ma te usz
Wro nec ki po pi sał się jed nak świet ną in ter -
wen cją. Gdy pił ka rze po wo li za czy na li już
my śleć o prze rwie, moc ny strzał od dał Fi -
lip Oleś ków i pił ka zna la zła się w bram ce
Pia sta. Gol do szat ni z pew no ścią do -
dał – no men omen – skrzy deł koź miń skim
Or łom, o czym mo gli śmy się prze ko nać
w dru giej od sło nie nie dziel ne go star cia. 

Po zmia nie stron wal ka wciąż by ła za -
cię ta i nikt no gi nie od sta wiał. Mo gło się
jed nak wy da wać, że go spo da rze są bar dziej
zmo ty wo wa ni. W 63. mi nu cie Woj ciech
Ka miń ski za grał z rzu tu wol ne go do Ala -

na Ja now skie go, a ten ude rzył gło wą tak, że
fut bo lów ka za trze po ta ła w siat ce. Go ście
dłu go nie mo gli ochło nąć po tym cio sie
i w efek cie te go stra ci li trze cie go go la. Szy -
mon Pa chol ski po dał do Ja ku ba Na my -
słow skie go, któ ry pod wyż szył wy nik
na 3: 0. Ta ki re zul tat utrzy mał się do koń -
ca spo tka nia i koź miń ski ze spół za słu że nie
za in ka so wał kom plet punk tów. Tak więc
w run dzie je sien nej wszyst kie na sze dru -
ży ny od no to wa ły po jed nym zwy cię stwie
der bo wym. Astra po ko na ła Bia łe go Or ła,
Piast ograł Astrę, a Or ły wy gra ły z Pia stem. 

W ostat niej te go rocz nej ko lej ce ko by -
li nia nie za gra ją u sie bie z War tą Śrem,
a Bia łe go Or ła cze ka wy jaz do wy bój z Pia -
stem Cze ka nów. 

(LENA)

PIŁKA NOŻNA

Zaskakujące rozstrzygnięcie w derbach powiatu
BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN WLKP. 

– PIAST KOBYLIN 
3:0 (1:0)

BRAMKI:
1:0 – Filip Oleśków (44)
2:0 – Alan Janowski (63)
3:0 – Jakub Namysłowski (70)
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Roszczak,
Konopka, Oleśków, Kamiński (79’ Rój),
Pacholski (85’ Kęsy), Nowakowski (85’
Hajdasz), A. Janowski (90’ Hajdasz),
Konieczny ( 75’ E. Janowski), Czabański,
Namysłowski (89’ Olayiwola)
PIAST: Wojtkowiak – A. Kurzawa, Snela,

Wosiek, Wachowiak, Smektała
(79’Frąckowiak), M. Kurzawa, Matuszak,
Kowalski (75’ Siepa), Pacyński, Gałczyński 

W so bo tę kro to szyń ska Astra po dej -
mo wa ła Kro bian kę Kro bia. Go spo da -
rze wal czy li am bit nie. Prze gry wa jąc
po pierw szej od sło nie jed nym go lem,
od ro bi li stra tę i na wet wy szli na pro -
wa dze nie. Ostat nie sło wo na le ża ło
jed nak do go ści, któ rzy wy je cha li
z Kro to szy na z kom ple tem punk tów.

Przy jezd ni otwo rzy li wy nik spo tka nia
już w 10. mi nu cie gry. Po do środ ko wa niu
z rzu tu roż ne go pił kę do siat ki skie ro wał Łu -
kasz Gla piak. Kro to szy nia nie pró bo wa li do -
pro wa dzić do re mi su, lecz w pierw szej
po ło wie w ich ata kach bra ko wa ło kon kre -
tów. Ry wa le też spraw dza li czuj ność bram -
ka rza Astry, ale nie uda ło im się pod wyż szyć
wy ni ku. 

Po prze rwie ata ki go spo da rzy by ły bar -
dziej zde cy do wa ne i efek ty przy szły już
po kil ku mi nu tach. Naj pierw Ar tur Pau -
ter za grał z rzu tu wol ne go wprost na gło -
wę Ada ma Sta szew skie go, któ ry po ko nał
bram ka rza Kro bian ki. Trzy mi nu ty póź -
niej Ka mil Czoł nik wy pro wa dził swój ze -
spół na pro wa dze nie. 

W 67. mi nu cie sę dzia po dyk to wał
rzut kar ny dla go ści po fau lu na jed nym
z krob skich gra czy. Je de nast kę pew nie
wy ko rzy stał Łu kasz Gla piak. Po tem gol -
ki per Astry jesz cze raz mu siał wy cią gać
pił kę z bram ki, tym ra zem po ude rze niu
Na ta na Bu ja ka. Mi mo usil nych sta rań na -
szych pił ka rzy przy jezd ni zdo ła li utrzy -
mać ko rzyst ny wy nik do koń co we go
gwizd ka. 

W ostat niej ko lej ce run dy je sien nej
Astra zmie rzy się z Ze fką Ko by la Gó ra.

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Niepowodzeń ciąg dalszy

ASTRA KROTOSZYN
– KROBIANKA KROBIA 

2:3 (0:1)
BRAMKI:
0:1 – Łukasz Glapiak (10)
1:1 – Adam Staszewski (52)
2:1 – Kamil Czołnik (55)
2:2 – Łukasz Glapiak (67’ karny)
2:3 – Natan Bujak (74)
ASTRA: Nowacki – Motyl (41’ Rebelka),
Sójka (70’ Olejnik), Jankowski, Mizerny (83’
Ishchuk), Staszewski, Budziak (81’ Szulc),
Błażejczak, Reyer, Czołnik (71’ Miedziński),
Pauter
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