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ZDUNY

Restauracja IMPULS
świętowała 30-lecie!

Czytaj na str. 9
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Co ja kiś czas pod czas se sji Ra dy
Miej skiej w Kro to szy nie po ru sza ny
jest te mat zwią za ny z od bio rem
śmie ci na te re nie gmi ny. Tym ra zem
py ta nie w tej kwe stii za dał rad ny
Bar tosz Ko siar ski. 

Rad ny za pro po no wał zmia nę od -
bior cy od pa dów. Naj pierw przed sta -
wił sy tu ację, ja ka na stą pi ła w gmi nie
Rasz ków. – W pra sie do szu ka łem się
in for ma cji, że gmi na Rasz ków re zy -
gnu je z do star cza nia od pa dów
do Ostro wa Wlkp. i prze no si się do Ja -
ro ci na, bo jest tam zde cy do wa nie lep -
sza, kon ku ren cyj na ce na. Mam za tem
py ta nie, gdyż nie dłu go bę dzie my mie -
li no wy prze targ. Czy fir ma, któ ra go
wy gra, mo gła by od da wać śmie ci tam,
gdzie jest ko rzyst niej? Czy mo że my to
ja koś wy mu sić? Je śli gmi na Rasz ków,
któ ra znaj du je się nie da le ko od Ostro -
wa Wlkp., de cy du je się jed nak na wy -
wóz do Ja ro ci na, bo jest to bar dziej

opła cal ne, to my ślę, że rów nież po win -
ni śmy się nad tym za sta no wić – oznaj -
mił B. Ko siar ski, do da jąc, iż ja ro ciń skie
wy sy pi sko od no to wu je re cy kling
na po zio mie 75 pro cent. 

Jak wy glą da spra wa zmia ny od -
bior cy od pa dów, wy tłu ma czył bur -
mistrz Fran ci szek Mar sza łek
(na zdję ciu). – Mó wi li śmy już, że je śli
cho dzi o re gio na li za cję, to ona oko ło
dwa la ta te mu zo sta ła zli kwi do wa na.
My, ja ko EKO SIÓ DEM KA, kie dy
ogła sza my prze targ, to na od biór i za -
go spo da ro wa nie od pa dów. Śmie ci są
więc wy wo żo ne w miej sca, w któ rych
w da nym mo men cie jest naj ko rzyst -
niej sza ce na. Je śli cho dzi zaś o gmi nę
Rasz ków, to przy stą pi ła ona do po ro -
zu mie nia ja ro ciń skie go. W Ja ro ci nie
funk cjo nu je ta kie po ro zu mie nie, któ -
re zrze sza ok. 20 gmin. Ja ro cin ma po -
ten cjał, je śli cho dzi o za kład
za go spo da ro wa nia od pa da mi. Rok te -
mu od by ły się roz mo wy mię dzy EKO

SIÓ DEM KĄ a Ja ro ci nem na te mat
ewen tu al ne go przy stą pie niu na sze go
związ ku do po ro zu mie nia. Jest to jed -
nak skom pli ko wa ny pro blem do roz -
wią za nia. Je że li bo wiem przy stę pu ją
do te go po ro zu mie nia gmi ny, to sy tu -
acja jest pro sta, a kom pli ko wać za czy -
na się wszyst ko w mo men cie
przy stą pie nia związ ku gmin. Ja ro cin
od ra zu zwra cał uwa gę na to, czy jest
moż li we, aby we wnątrz po ro zu mie -
nia funk cjo no wał zwią zek. Ko lej ną
spra wą jest to, że Ja ro cin ocze ki wał, że
EKO SIÓ DEM KA, przy stę pu jąc
do po ro zu mie nia, wpła ci pew ną kwo -
tę pie nię dzy za to, że bę dzie je go czę -
ścią, gdyż wcze śniej gmi ny po no si ły
kosz ty wstą pie nia. W tam tym cza sie
uzna li śmy, że nie kal ku lo wa ło by nam
się to, bo by li by śmy już zwią za ni z Ja -
ro ci nem i mu sie li by śmy wy wo zić od -
pa dy tam, mi mo ewen tu al nej zmia ny
cen – ob ja śnił bur mistrz. 

(LE NA)

GOSPODARKA KOMUNALNA

Więcej komplikacji niż korzyści

Jak co ro ku Pań stwo wa Straż Po żar na
ak tyw nie an ga żu je się w przed się wzię -
cia, któ rych ce lem jest pod nie sie nie
po zio mu bez pie czeń stwa pod czas zi -
mo we go wy po czyn ku dzie ci i mło dzie -
ży szkol nej. Zwra ca jąc uwa gę na za -
gro że nia zwią za ne z wcho dze niem
na za mar z nię te akwe ny, ko lej ny raz
w ra mach ak cji „Bez piecz ne Lo do wi -
ska 2022” stra ża cy wspie ra ją two rze -
nie sztucz nych lo do wisk i śli zga wek. 

Głów nym ce lem przed się wzię cia jest
ogra ni cze nie ko rzy sta nia z przy god nych śli -
zga wek, któ re funk cjo nu ją naj czę ściej na za -
mar z nię tych sta wach, je zio rach i rze kach.

Tym sa mym straż po żar na za chę ca dzie ci
do za ba wy na sztucz nych lo do wi skach.

Stra ża cy udzie la ją wspar cia w utwo -
rze niu lo do wi ska na pi sem ną proś bę dy -
rek to ra szko ły lub za rząd cy te re nu.
Do proś by skie ro wa nej do Ko men dy Po -
wia to wej PSP w Kro to szy nie na le ży do łą -
czyć pi sem ną zgo dę na po bór wo dy oraz
zgo dę wła ści cie la te re nu na wy la nie lo do -
wi ska, Wska za ne miej sce po win no być
wła ści wie przy go to wa ne po przez wy rów -
na nie na wierzch ni, usy pa nie band (wa -
łów) z pia sku lub śnie gu. Czyn no ści te le żą
w ge stii skła da ją ce go wnio sek. Za bez pie -
czeń stwo ko rzy sta ją cych z lo do wi ska od -
po wia da je go or ga ni za tor. (AN KA)

PSP

Bezpieczne lodowiska
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Na gru dnio wej se sji Ra dy Gmi ny Roz -
dra żew po chy lo no się nad dwie ma
skar ga mi na dzia łal ność wój ta Ma riu -
sza Dy mar skie go. Obie zo sta ły przez
rad nych uzna ne za bez za sad ne.

Pierw sza skar ga na dzia łal ność
wój ta gmi ny Roz dra żew wpły nę ła
do wo je wo dy wiel ko pol skie go i zo sta -
ła prze ka za na Ko mi sji skarg, wnio -
sków i pe ty cji Ra dy Gmi ny
Roz dra żew. – Przed mio tem skar gi jest
brak do stę pu do za łącz ni ka do uchwa -
ły nr XXXII/235/2021 Ra dy Gmi ny
Roz dra żew z dnia 18 paź dzier ni -
ka 2021 r. w spra wie przy stą pie nia
do spo rzą dze nia miej sco we go pla nu
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go
w re jo nie wsi Dzie li ce, No wa Wieś
i Bu dy oraz bra ku ujaw nie nia da nych
do ty czą cych ak tu w usłu dze prze glą -
da nia w Ewi den cji Zbio rów i Usług
Da nych Prze strzen nych, co zda niem
za in te re so wa ne go ogra ni czy ło je go do -
stęp do po wszech nych in for ma cji
prze strzen nych, któ re po win ny być
udo stęp nia ne nie od płat nie i dro gą
elek tro nicz ną za po mo cą usług da -
nych prze strzen nych, o któ rych mo wa
w art. 9 ust. 1 usta wy o in fra struk tu -
rze in for ma cji prze strzen nej – czy ta -
my w uza sad nie niu uchwa ły. 

Ko mi sja skarg, wnio sków i pe ty cji
po za po zna niu się ze wska za ny mi pod -
sta wa mi praw ny mi prze ka za nia skar -
gi przez Wiel ko pol ski Urząd
Wo je wódz ki uzna ła, iż skar ga do ty czy
dzia łal no ści wój ta i przy ję ła ją do roz -
po zna nia. Na stęp nie wy słu cha ła wy ja -
śnień in spek tor w Re fe ra cie
Go spo dar ki Ko mu nal nej, któ ra po in -
for mo wa ła o bra ku pod staw praw nych
do wy ma ga nia pu bli ka cji za łącz ni ków
gra ficz nych na eta pie in for ma cji
o przy stą pie niu do spo rzą dze nia pla -
nu miej sco we go. In spek tor wy ja śni ła
też, iż uchwa ła, o któ rej mo wa, wraz
z za łącz ni ka mi gra ficz ny mi zo sta ła

opu bli ko wa na w Biu le ty nie In for ma -
cji Pu blicz nej Urzę du Gmi ny Roz dra -
żew, a ogło sze nie o przy stą pie niu
do spo rzą dze nia miej sco we go pla nu
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go zo -
sta ło po da ne do pu blicz nej wia do mo -
ści w BIP -ie urzę du, na ta bli cach
ogło szeń urzę du oraz po szcze gól nych
so łectw w spo sób zwy cza jo wo przy ję -
ty, a tak że w pra sie lo kal nej. 

Ko mi sja stwier dzi ła, iż wójt nie
do pu ścił się na ru sze nia pra wa,
w związ ku z czym uzna ła skar gę
za bez za sad ną. Uchwa łę do ty czą cą
roz pa trze nia skar gi rad ni przy ję li jed -
no gło śnie. 

W dru giej skar dze jej au tor wska -
zał na za cho wa nie wój ta, któ re mia ło
po le gać na za war ciu umo wy naj mu
po miesz czeń ośrod ka zdro wia w Roz -
dra że wie na wa run kach za pro po no -
wa nych przez skar żą ce go pi smem z 22
grud nia 2020 r. (tj. prze dłu że nie wy -
naj mu po miesz czeń pod ga bi ne ty
POZ), z za zna cze niem, że „płat ność
za wy na jem mia ła by obo wią zy wać na -
jem cę od dnia, kie dy na jem ca – skar -
żą cy – przy wró ci dzia łal ność fi lii
ROZ MED (po usta niu pan de mii)”.
Skar żą cy zwra ca uwa gę na brak od po -
wie dzi wój ta na cy to wa ne pi smo,
a nad to nie za sad ne na li cza nie opłat

za cen tral ne ogrze wa nie zaj mo wa nych
przez nie go po miesz czeń, zbyt krót ki
ter min na opróż nie nie i wy da nie po -
miesz czeń ośrod ka zdro wia (5 dni ro -
bo czych), dzia ła nie na szko dę
spo łecz no ści gmi ny przez do pro wa -
dze nie do li kwi da cji punk tu szcze -
pień. 

Ko mi sja za po zna ła się z do ku men -
ta cją oraz wy słu cha ła zło żo nych przez
wój ta wy ja śnień i szcze gó ło wo przed -
sta wi ła spra wę w uza sad nie niu
uchwa ły. – W opar ciu o usta le nia Ko -
mi sja Skarg, Wnio sków i Pe ty cji wnio -
sku je do Ra dy Gmi ny Roz dra żew
o uzna nie skar gi za bez za sad ną. Ko mi -
sja pod kre śla, że to nie wzno wie nie
dzia łal no ści fi lii ROZ MED po mar -
cu 2020 r. po zba wi ło miesz kań ców
gmi ny opie ki me dycz nej, a nie zo bo -
wią za nie skar żą ce go do usu nię cia
zgro ma dzo nych w po miesz cze niach
ośrod ka zdro wia sprzę tów i wy da nia
po miesz czeń, w któ rych nie pro wa dzi
per ma nent nie dzia łal no ści, do któ rej
był zo bo wią za ny ja ko na jem ca, i któ rej
pro wa dze nie sta no wi ło wa ru nek za -
war cia umo wy naj mu. Pod kre ślić na -
le ży, iż skar żą cy nie wy ra ził
za in te re so wa nia uru cho mie niem
przy jęć w miej sco wym ośrod ku zdro -
wia w 2022 r. Za sad nym wo bec te go

jest po dej rze nie, że je go dzia ła nie mia -
ło na ce lu wy łącz nie za blo ko wa nie
moż li wo ści uru cho mie nia opie ki
zdro wot nej przez in ny pod miot. Dzia -
ła nia wój ta gmi ny Roz dra żew przez ca -
ły okres od za mknię cia przy jęć dla
pa cjen tów w mar cu 2020 r. do mo -
men tu we zwa nia do wy da nia po -
miesz czeń w dniu 19 li sto pa da 2021
r. by ły ra cjo nal ne, pro wa dzo ne w po -
ro zu mie niu z Ra dą Gmi ny Roz dra -
żew, ja ko or ga nem upraw nio nym
do wy ra że nia zgo dy na za war cie ko lej -
nej umo wy naj mu. Ja ko skan da licz ne
nie ja wi się za cho wa nie wój ta, dą żą ce -
go do za pew nie nia re al ne go dzia ła nia
ośrod ka zdro wia na te re nie gmi ny, ale
ocze ki wa nia wy ra żo ne przez skar żą ce -
go w pi śmie z 22 grud nia 2020 r., że
jed nost ka sa mo rzą du te ry to rial ne go,
do któ rej za dań wła snych na le ży za -
spo ka ja nie po trzeb wspól no ty w za -
kre sie ochro ny zdro wia, wy ra zi zgo dę
na fak tycz ne blo ko wa nie po miesz czeń
ośrod ka zdro wia, tj. za war cia umo wy
naj mu, w któ rej na jem ca nie bę dzie
zo bo wią za ny do uisz cza nia opłat,
a nad to nie bę dzie zo bo wią za ny
do udzie la nia świad czeń zdro wot nych
w ra mach pod sta wo wej opie ki zdro -
wot nej miesz kań com na bli żej nie
okre ślo ny „czas pan de mii” – czy ta my
w wy ja śnie niu ko mi sji. Roz dra żew scy
rad ni i tę uchwa łę, uzna ją cą skar gę
za bez za sad ną, przy ję li jed no gło śnie. 

(LE NA)

Aktualności 3

Na gru dnio wej se sji Ra dy Po wia tu
Kro to szyń skie go rad ny Grze gorz Król
zło żył wnio sek o to, by sa mo rząd
wsparł fi nan so wo bu do wę Mu zeum
Po wsta nia Wiel ko pol skie go.

– 23 li sto pa da 2021 pre zy dent An -
drzej Du da pod pi sał usta wę o usta no -
wie niu27 grud nia Na ro do wym Dniem
Zwy cię skie go Po wsta nia Wiel ko pol skie -
go. Wie lo let nie sta ra nia Wiel ko po lan,
aby zryw na szych przod ków za jął na leż -
ne miej sce, zi ścił się. Dla te go zwra cam
się do Za rzą du Po wia tu Kro to szyń skie -
go o wspar cie tej waż nej in we sty cji dla
wiel ko pol skiej toż sa mo ści, czy li Mu -
zeum Po wsta nia Wiel ko pol skie go.
Z uwa gi na to, że po wsta nie przy nio sło
nam wszyst kim wol ność na ca łym na -
szym ob sza rze, rów nież Zie mia Kro to -
szyń ska po win na mieć swój wkład
fi nan so wy w to przed się wzię cie – mó -
wił Grze gorz Król (na zdję ciu).

Rad ny za zna czył, że ist nie je do bry
kli mat do re ali za cji tej ini cja ty wy, po -
nie waż rząd za de kla ro wał wo lę współ -
pra cy przy fi nan so wa niu bu do wy
mu zeum. Mi ni ster stwo Kul tu ry pla -
nu je prze zna czyć na ten cel 150 mln
zł, a to już oko ło 50 pro cent kosz tów
za da nia. – Wie rzę, że sa mo rzą dy Wiel -
ko pol ski bę dą chcia ły do ło żyć swo ją

ce gieł kę. Bu do wa bę dzie trwa ła trzy la -
ta, więc li czę, że nasz sa mo rząd do łą -
czy do te go wie ko pom ne go dzie ła.
Po wiat kro to szyń ski bę dzie przy kła -
dem dla in nych – do po wie dział.

Prze wod ni czą cy ra dy wska zał, że
na le ża ło by upa mięt nić tak że lo kal -
nych bo ha te rów po wsta nia wiel ko pol -
skie go. Przy po mniał o Szań cu
Po wstań czym na Bo row ni cy, któ ry po -
wstał w la tach 70. ubie głe go wie ku. Je -
go zda niem po wi nien być on
roz bu do wa ny. – Jak do tąd nie do cze -
ka ło się to miej sce roz bu do wy. Jest to
tyl ko kop czyk ka mie ni, któ ry – mo im
zda niem – nie od da je chwa ły bo ha te -

rom. Wspól nie z sa mo rzą dem Zdun
powinniśmy po my śleć o tym, że by bo -
ha te ro wie zo sta li na le ży cie uho no ro -
wa ni – stwier dził Ju liusz Pocz ta.

Z przed mów ca mi zgo dził się sta -
ro sta kro to szyń ski, za strze ga jąc jed -
nak, że nie jest moż li we przy zna nie
wy gó ro wa nych kwot. – Mu si my so bie
zda wać spra wę z te go, jak skrom ny bu -
dżet ma my. Jest on tak na pię ty, że nie
wiem, czy mo że my z nie go prze zna -
czyć zna czą ce kwo ty. Sym bo licz nie
mo że my wes przeć bu do wę mu zeum.
Po chy li my się nad wnio skiem rad ne go
Kró la – od rzekł Sta ni sław Szczot ka.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Z SESJI

Czy nasz powiat dorzuci się do budowy muzeum?

ROZDRAŻEW

Radni rozpatrywali skargi na działalność wójta 

Kro to szyń scy rad ni pod ję li de cy zję
o prze pro wa dze niu kon sul ta cji spo -
łecz nych z miesz kań ca mi czte rech
miej sco wo ści. Ce lem tych dzia łań
ma być upo rząd ko wa nie urzę do -
wych ro dza jów ich nazw. 

Kon sul ta cje zo sta ną prze pro wa dzo ne
z miesz kań ca mi na stę pu ją cych miej sco wo -
ści: Łów ko wiec, Ja nów, Ugrze le i Wit ki.
Przed mio tem kon sul ta cji bę dzie wy ra że -
nie opi nii w za kre sie zmia ny obo wią zu ją -
cych w wy ka zie urzę do wych nazw
miej sco wo ści: Łów ko wiec – zmia na ro dza -
ju czę ści wsi Ja sne Po le na osa da le śna, Ja -
nów – znie sie nie czę ści wsi Świn ków,
znie sie nie czę ści wsi Or pi szew i usta le nie
na zwy wieś Ja nów, Ugrze le – zmia na ro -

dza ju z czę ści wsi Ba szy ny na ko lo nia, Wit -
ki – zmia na ro dza ju z część wsi Ba szy ny
na ko lo nia. 

Ce lem ta kich zmian jest upo rząd ko -
wa nie nu me ra cji na te re nie po szcze gól -
nych miej sco wo ści, zgod nie
z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi. – Obec nie
wy mie nio ne miej sco wo ści w re je strze TE -
RYT są czę ścia mi in nych miej sco wo ści,
a zgod nie z ar ty ku łem 6 ust. 4 roz po rzą -
dze nia: „nie pro wa dzi się nu me ra cji czę ści
miej sco wo ści”, za tem nada ne uprzed nio
nu me ry po rząd ko we w tych miej sco wo -
ściach win ny być do sto so wa ne do obec nie
obo wią zu ją cych prze pi sów – czy ta my
w uza sad nie niu uchwa ły, któ rą rad ni przy -
ję li jed no gło śnie. 

(LE NA)

KROTOSZYN

Będą konsultacje społeczne
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Rad ny Bar tosz Ko siar ski wie lo krot -
nie pod czas se sji Ra dy Miej skiej
w Kro to szy nie po ru szał te mat bez -
pie czeń stwa na przej ściach dla pie -
szych w na szym mie ście. O spra wie
po now nie przy po mniał na gru dnio -
wym po sie dze niu ra dy. 

Rad ny Ko siar ski zło żył w tej kwe -
stii in ter pe la cję i przed sta wił swój po -
mysł na ów pro blem. – Chciał bym
zło żyć in ter pe la cję od no ście fak tycz -
ne go spraw dze nia bez pie czeń stwa
przejść dla pie szych w Kro to szy nie,
szcze gól nie po zmro ku. Ma my te raz
ta ką, a nie in ną au rę i – jeż dżąc
po mie ście – na tkną łem się oso bi ście
na kil ka przejść dla pie szych, gdzie
na praw dę nie wi dać, że lu dzie już
cze ka ją i chcą prze cho dzić na dru gą
stro nę jezd ni. Zna ki też są za bru dzo -
ne z wia do mych przy czyn i bar dzo
czę sto ma to miej sce przy dro gach po -
wia to wych bądź kra jo wych. Spra wa
do ty czy bez pie czeń stwa miesz kań -
ców na sze go mia sta, dla te go uwa żam,
iż po win na po wstać ja kaś do raź na ko -
mi sja. Być mo że ktoś z urzęd ni ków
zo stał by do niej wy ty po wa ny, je śli bę -
dzie trze ba to ja rów nież się po świę cę
i pro po nu ję, że by na wet wła snym sa -
mo cho dem po je chać w no cy w te
miej sca, by się prze ko nać, jak to wy -
glą da. Mu szę przy znać, że jest fa tal -

nie, a naj lep szym przy kła dem jest
przej ście na dro dze kra jo wej obok re -
stau ra cji McDo nald’s. Ni by jest tam
lam pa oko ło 10 me trów da lej, ale ona
te go przej ścia nie oświe tla. Tam jest
wzmo żo ny ruch, w po bli żu jest ga le -
ria, wy jazd wła śnie z McDo nald’s i sy -
tu acja w tym miej scu jest tra gicz na.
Bo ję się, że doj dzie kie dyś do nie -
szczę ścia i uwa żam, że po win ni śmy
ro bić wszyst ko, aby ta kich sy tu acji
unik nąć. Pro po nu ję więc, że ja, być
mo że wi ce prze wod ni czą cy ra dy Mi -
ro sław Gań ko i ewen tu al nie ja kiś
urzęd nik zaj mie my się tym te ma -
tem – oświad czył B. Ko siar ski. 

Od po wie dzi udzie lił bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek. – Te mat ten
jest oczy wi ście do sko na le zna ny nam
wszyst kim. Każ dy z nas jest użyt kow -
ni kiem dróg i każ dy się z tym pro ble -
mem sty ka, ale tak, jak pan rad ny
za uwa żył, do ty czy on głów nie dróg,
któ rych mia sto i gmi na Kro to szyn nie
jest za rząd cą. Je śli cho dzi o dro gi kra -
jo we, sy tu acja wy glą da w ten spo sób,
że tam, gdzie na stą pi ła już mo der ni -
za cja, np. ul Ostrow ska, ten pro blem
jest bar dzo do brze roz wią za ny.
W mo men cie, kie dy ca ła dro ga kra jo -
wa zo sta nie zmo der ni zo wa na, pro -
blem zo sta nie wy eli mi no wa ny. Nic
wię cej w tej ma te rii nie zro bi my. Nie -
jed no krot nie roz ma wia li śmy z dy rek -

to rem na ten te mat i wie my, że w mo -
men cie, kie dy trwa przy go to wy wa -
nie do ku men ta cji i jest prze wi dzia na
mo der ni za cja, to ge ne ral na dy rek cja
nie pla nu je żad nych do raź nych dzia -
łań. Nie po tra fię od po wie dzieć, kie -
dy te modernizacje na stą pią. Na tę
chwi lę po zwo le nia na prze bu do wę
nie ma – wy ja śniał wło darz Kro to -
szy na, do da jąc, iż fak tycz nie jed nym
z naj bar dziej nie bez piecz nych miejsc
jest wspo mnia ne przez rad ne go
przej ście przy ul. Mic kie wi cza. – Je -
śli cho dzi o dro gi po wia to we, mo że -
my zło żyć wnio sek do po wia tu, aby
to prze ana li zo wa no. Nie ma prze -
szkód, że by ście pań stwo spraw dzi li te
miej sca, ale to po wiat bę dzie de cy do -
wał, a nie gmi na – do po wie dział F.
Mar sza łek. 

Rad ny Mi ro sław Gań ko za pro po -
no wał, by za miast two rzyć no wą ko -
mi sję, rad ny Ko siar ski wziął udział
w spo tka niu ko mi sji do spraw za rzą -
dza nia ru chem na dro gach po wia to -
wych i gmin nych i to jej człon kom
przed sta wił swo je spo strze że nia na te -
mat nie bez pie czeństw na dro gach
w na szym mie ście. B. Ko siar ski od po -
wie dział, że z pro po zy cji sko rzy sta.
Do dał też, że nie miał na ce lu po wo ły -
wa nia ofi cjal nej ko mi sji, a je dy nie ini -
cja ty wę spo łecz ną.

(LE NA)
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Niebezpiecznie na przejściach dla pieszych
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6 stycz nia Kur ko we Brac two Strze -
lec kie w Kro to szy nie by ło go spo da -
rzem spo tka nia z bi sku pem ka li -
skim oraz spo tka nia opłat ko we go
Kur ko wych Bractw Strze lec kich Die -
ce zji Ka li skiej.

Mszę świę tą w Ba zy li ce Mniej szej pw.
Św. Ja na Chrzci cie la w Kro to szy nie od pra -
wił ks. bp dr Da mian Dryl. Na stęp nie de -
le ga cje uda ły się do re stau ra cji Cri stal,
gdzie od by ło się spo tka nie opłat ko we Kur -
ko wych Bractw Strze lec kich Die ce zji Ka li -
skiej. W wzię li w nim udział sta ro sta
Sta ni sław Szczot ka, wi ce prze wod ni czą cy
Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go Da riusz
Ro zum, bur mistrz 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, ks. dr pra łat Alek san -
der Gen de ra, pro boszcz Pa ra fii pw. Św.
Ja na Chrzci cie la w Kro to szy nie, a tak że
pre zes Adam Wa rzy bok i wi ce pre zes Teo -
fil Fen giel z Okrę gu Ostrow skie go Zjed no -
cze nia Kur ko wych Bractw Strze lec kich RP. 

Po wspól nym po sił ku Ma ciej Bła że jew -
ski od czy tał hi sto rię Kur ko we go Brac twa
Strze lec kie go w Kro to szy nie z oka zji 355.
rocz ni cy je go po wsta nia. Na stęp nie wrę czo -

no od zna cze nia. Gwiaz dę do Krzy ża Ko -
man dor skie go Za słu gi Zjed no cze nia Kur ko -
wych Bractw Strze lec kich RP nada no
Ma cie jo wi Bła że jew skie mu, Mar ko wi
Ducz ma lo wi i Lesz ko wi Waw rzy nia ko wi.
Krzyż Ko man dor ski z Mie cza mi Za słu gi
Zjed no cze nia Kur ko wych Bractw Strze lec -
kich RP przy zna no Ka zi mie rzo wi Li siew -
skie mu, Sta ni sła wo wi Pa ter ko wi oraz
Ka ro lo wi Pio trow skie mu. Krzy żem Ko -
man dor skim Za słu gi Zjed no cze nia Kur ko -
wych Bractw Strze lec kich RP
uho no ro wa no Da riu sza Fa bia now skie go.
Krzyż Ry cer ski Za słu gi Zjed no cze nia Kur -
ko wych Bractw Strze lec kich RP przy zna no
Pio tro wi Roż ko, a Ju lia no wi Jok sio -
wi – Srebr ny Me dal Zjed no cze nia „Za za -
słu gi dla roz wo ju Kur ko wych Bractw
Strze lec kich”. Brą zo wy mi Me da la mi Zjed -
no cze nia „Za za słu gi dla roz wo ju Kur ko -
wych Bractw Strze lec kich” uho no ro wa no
Ni ko de ma Ble chę, Łu ka sza Ci che go, Bar to -
sza Mar ci szew skie go i To ma sza Ra taj cza ka. 

Uczest ni cy uro czy sto ści mie li oka zję
wy słu chać ze spo łu Folk lor Bło nie, któ ry
dzia ła przy Szko le Pod sta wo wej nr 3 im. Ja -
na Paw ła II w Kro to szy nie. 

OPRAC. (LE NA)

KROTOSZYN

Opłatkowe spotkanie braci kurkowych



Na bieżąco 5

30 grud nia od by ła się se sja Ra dy
Miej skiej w Kro to szy nie, pod czas
któ rej rad ny Bar tosz Ko siar ski po ru -
szył kil ka kwe stii do ty czą cych wy stą -
pie nia po kon trol ne go Re gio nal nej
Izby Ob ra chun ko wej. Jed ną z nich
by ły do dat ki spe cjal ne, przy zna wa ne
naj bliż szym współ pra cow ni kom bur -
mi strza. 

W pierw szej ko lej no ści rad ny Ko -
siar ski (na zdję ciu) zwró cił się do An -
ny Si ko ry, prze wod ni czą cej Ra dy
Miej skiej w Kro to szy nie. – Na koń cu
te go pro to ko łu wid nie je in for ma cja, iż
jest on prze zna czo ny do in for ma cji Ra -
dy Miej skiej w Kro to szy nie. Z te go, co
się orien tu ję, nie otrzy ma li śmy te go
do ku men tu, a jest on z 22 li sto pa da.
Mi nę ło za tem pół to ra mie sią ca, a my
tej in for ma cji nie do sta li śmy. Uwa żam
to za da le ce nie sto sow ne – stwier dził.
Prze wod ni czą ca przy zna ła, iż rad ny ją
uprze dził, gdyż mia ła to w pla nie ob -
rad ra dy. – Pa ni prze wod ni czą ca, mie -
li śmy już se sję li sto pa do wą, ma my
se sję gru dnio wą, mie li śmy ko mi sje,
a o tym ani wi du, ani sły chu. Rów nie
do brze, gdy bym to po ru szył na przy -
kład w czerw cu 2022, też mo gła by pa -
ni tak po wie dzieć – od rzekł B.
Ko siar ski.

Rad ny wy mie nił kil ka punk tów
pro to ko łu, któ re przy ku ły je go uwa gę,
jed nak naj cie kaw szy z nich zo sta wił
na ko niec swo jej wy po wie dzi. – Kon -
tro la wy dat ków bie żą cych z ty tu łu wy -
na gro dzeń pra cow ni ków wy ka za ła
w ba da nej pró bie, że wy stą pi ły przy -
pad ki przy zna wa nia do dat ków spe cjal -
nych z na ru sze niem prze pi sów art. 36
ust. 5 usta wy z dnia 21 li sto pa da 2008
r. o pra cow ni kach sa mo rzą do wych, tj.
do dat ki spe cjal ne, przy zna wa ne pra -
cow ni kom w spo sób cią gły przez kil ka
lat. Kon tro li pod da no okres od stycz -
nia 2019 r. do 30 czerw ca 2021
r. – czy tał rad ny. – Chcie li by śmy wie -
dzieć, ja kiej wy so ko ści by ły te do dat ki.

RIO za strze ga, że przy zna wa no je za -
stęp cy bur mi strza, pa ni se kre tarz,
skarb ni ko wi oraz pa ni dy rek tor de par -
ta men tu i że by ły one roz dy spo no wa -
ne z na ru sze niem pra wa, po nie waż
przy zna wa no je w spo sób cią gły, a jak
póź niej jest wy ja śnio ne – tak nie po -
win no być. Chciał bym też za py tać,
czy bur mistrz mógł by się od nieść
do uza sad nie nia przy zna wa nia tych
do dat ków, bo są one dwa i do ty czą
wszyst kich tych osób. Przed pan de mią
uza sad nie nie by ło ta kie: „za zwięk szo -
ny za kres czyn no ści, wy ni ka ją cy z har -
mo no gra mu ob cho dów świąt
pań stwo wych i lo kal nych w 2019 r.
oraz – zgod nie z ideą „współ dzia ła -
my” – z uczest ni cze nia w spo tka niach,
im pre zach or ga ni zo wa nych przez sto -
wa rzy sze nia, or ga ni za cje i jed nost ki
po moc ni cze itp.” Po wiem pań stwu, że
jak to prze czy ta łem, to zdę bia łem, bo
by łem prze ko na ny, że to jest w ra mach
obo wiąz ków, ja kie pań stwo peł ni cie.
Do da tek za to, że spo ty ka cie się
z miesz kań ca mi, re ali zu je cie ideę
„współ dzia ła nia” – to jest że nu ją ce.
Póź niej był do da tek co vi do wy, któ ry

był przy zna wa ny od 1 kwiet nia, pan -
de mia wy bu chła w mar cu. Mo je py ta -
nie brzmi – kto w tym cza sie
„od wa lał” naj więk szą ro bo tę? Pra cow -
ni cy urzę dów czy np. dy rek to rzy
szkół? Przy szła mi na myśl jed na
rzecz – sko ro dy rek to rzy szkół mie li
du żo wię cej obo wiąz ków, czy nie war -
to by ło im dać do dat ki co vi do we?
Oczy wi ście to bur mistrz o tym de cy -
do wał, a to mo ja pry wat na opi nia.
Przy cho dzi my na róż ne uro czy sto ści.
Ktoś po wie, że do sta je my die ty, ale wy -
da je mi się, że nie uczest ni czy my
w róż nych wy da rze niach przez wzgląd
na die ty, ale dla te go, że tak wy pa da
i na le ży – po wie dział B. Ko siar ski. 

Rad ny od czy tał jesz cze jed ną uwa -
gę RIO, we dle któ rej nie pra wi dło wo -
ści po le ga ją ce na przy zna wa niu
pra cow ni kom urzę du do dat ków spe -
cjal nych w spo sób cią gły stwier dzo no
już pod czas po przed niej kon tro li. 

Od po wie dzi rad ne mu udzie lił
Grze gorz Ga lic ki, skarb nik gmi -
ny. – Do dat ki spe cjal ne to de cy zja bur -
mi strza. Nie jest jed nak tak, że to się
po wtó rzy ło, bo w 2018 r. na stą pi ło

słyn ne ob ni że nie wy na gro dzeń bur -
mi strzów i ich za stęp ców. Do szło
do sy tu acji, w któ rej wy na gro dze nie
za sad ni cze za stęp cy bur mi strza spa dło
do 4200 zł. Śred nie wy na gro dze nie
na czel ni ków się ga ło wów czas oko -
ło 6000 zł. Do szło więc do sy tu acji ku -
rio zal nej. Stąd po ja wił się ten punkt
w pro to ko łach w wie lu sa mo rzą dach
w Pol sce – tłu ma czył skarb nik. 

Do kwe stii do dat ków spe cjal nych,
przy zna wa nych pra cow ni kom urzę -
du, od niósł się też wło darz Kro to szy -
na. – Obec nie ta nie pra wi dło wość
zo sta ła usu nię ta, je śli cho dzi o do dat -
ki. Tak pew nie zro bi ła więk szość
gmin. Ta uwa ga do ty czy ła sy tu acji,
w któ rej dzia ła li śmy w gra ni cach, ja kie
nam stwo rzy ło pra wo, a bur mistrz,
kie ru jąc się pew ną za sa dą spra wie dli -
wo ści, nie mógł po zwo lić na za ist nia łe
dys pro por cje mię dzy wy na gro dze nia -
mi na po szcze gól nych sta no wi skach.
Tak ro bio no w nie mal ca łym kra ju.
Do dat ki spe cjal ne rze czy wi ście by ły
przy zna wa ne przez ca ły czas, a nie je -
dy nie w okre ślo nym okre sie. Te raz zo -
sta ło to praw nie na pra wio ne

i upo rząd ko wa ne. Wy so kość do dat -
ków bę dzie rad ne mu prze ka za na
na pi śmie. Gdy by nie do dat ki spe cjal -
ne, na stą pi ło by spłasz cze nie wy na gro -
dzeń, któ re – mo im zda niem – nie
by ło by do bre. Na wią zu jąc też do wy -
po wie dzi rad ne go, za chę cam wszyst -
kich do udzia łu w róż nych
wy da rze niach, bur mi strzo wi bę dzie
wte dy raź niej – oznaj mił F. Mar sza łek. 

Pod ko niec se sji G. Ga lic ki po sta -
no wił wy ja śnić jesz cze, iż wy stą pie nie
po kon trol ne nie zo sta ło przed sta wio -
ne rad nym od ra zu, gdyż skarb nik zde -
cy do wał, że naj pierw po wi nien
od nieść się do nie go bur mistrz. Tłu -
ma cze nie owo nie po zo sta ło bez od po -
wie dzi rad ne go Ko siar skie go. – Je śli
jest in for ma cja na koń cu pro to ko łu
„do wia do mo ści ra dy” i nie ma tam in -
for ma cji, że do pie ro po od po wie dzi
bur mi strza, to de cy zja pa na skarb ni ka
mnie, ja ko rad ne go, z ca łym sza cun -
kiem, nie ob cho dzi. Uwa żam, że ta kie
in for ma cje po win ny być prze ka za ne
nie zwłocz nie rad nym, bez wzglę du
na to, ja ka jest pa na opi nia. Pro szę
prze wod ni czą cą, aby na stęp nym ra -
zem tak by ło. Nie mam też do pro to -
ko łu ja kichś wiel kich uwag, bo to
bur mistrz de cy du je o tym, ko mu i jak
przy zna je do dat ki. Gdy by by ły one
przy zna ne zgod nie z pra wem, to na -
wet by śmy o tym nie wie dzie li, bo nie
by ło by te go w wy stą pie niu po kon trol -
nym RIO. Je śli już zo sta łem wy wo ła -
ny do gło su, to mam tyl ko jed ną
uwa gę. Ro zu miem, że wy na gro dze nia
by ły za ni żo ne itd., ale bur mistrz ofi -
cjal nie dziś mó wi, iż te do dat ki by ły
dla te go, że pań stwo mie li ob ni żo ne
pen sje, a z te go pi sma wy ni ka, iż by ły
to do dat ki za wzmo żo ną ilość obo -
wiąz ków. Mógł bur mistrz to prze mil -
czeć, bo te raz na stę pu je roz dwo je nie
jaź ni, co in ne go mó wi bur mistrz, a co
in ne go jest w uza sad nie niu w pi -
śmie – spu en to wał rad ny Ko siar ski. 

(LE NA)

Z SESJI

Dodatki wywołały wątpliwości radnego
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7 stycz nia w Rosz kach (gmi na Kro to -
szyn) do szło do tra gicz ne go wy pad ku
dro go we go. Re ani ma cja jed ne go z kie -
row ców trwa ła kil ka dzie siąt mi nut.
Nie ste ty, nie uda ło się go ura to wać. 

Do zda rze nia do szło oko ło
godz. 10.00. – Ze wstęp nych usta leń,
po czy nio nych na miej scu zda rze nia,
wy ni ka, że sa mo chód mar ki Fiat Pan -
da, któ rym kie ro wał 58-let ni miesz ka -
niec gmi ny Kro to szyn, ja dąc od stro ny
Rasz ko wa, zje chał na prze ciw ny pas
dro gi i zde rzył się czo ło wo z sa mo cho -
dem mar ki Mer ce des Sprin ter, któ rym
kie ro wał 40-let ni miesz ka niec Kro to -
szy na. W re zul ta cie fiat ob ró cił się
i ude rzył w przy droż ne drze wo. Sa mo -
chód za czął się pa lić – 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. 

– Na ak cję za dys po no wa no
po dwa za stę py z Jed nost ki Ra tow ni -

czo -Ga śni czej w Kro to szy nie oraz
z OSP Rosz ki. Na miej sce uda ła się
rów nież gru pa ope ra cyj na pod do -
wódz twem ko men dan ta po wia to we -
go PSP w Kro to szy nie, bryg. To ma sza
Po la ka – mó wi st. kpt. To masz Pa try -
as z KP PSP w Kro to szy nie. 

58-lat ka z sa mo cho du wy ję li
miesz kań cy wsi oraz kie row ca dru gie -
go po jaz du. Re ani ma cja po szko do wa -
ne go trwa ła oko ło go dzi ny. Nie ste ty, nie
uda ło się przy wró cić funk cji ży cio wych
i męż czy zna zmarł. Gru pa do cho dze -
nio wo -śled cza wraz z tech ni kiem kry -
mi na li sty ki do ko na ła oglę dzin miej sca
zda rze nia i po jaz dów, wy ko na ła szkic
i do ku men ta cję fo to gra ficz ną. Czyn no -
ści nad zo ro wał pro ku ra tor. 

– De cy zją pro ku ra to ra re jo no we -
go cia ło zo sta ło za bez pie czo ne do sek -
cji zwłok. Szcze gó ło wym ba da niom
bę dą pod da ne tak że po jaz dy. Ich ce -
lem jest m. in. okre śle nie przez bie głe -

go do kład ne go prze bie gu zda rze nia.
Kie row ca był trzeź wy – do po wia da P.
Szcze pa niak. 

– Stra ża cy po za bez pie cze niu
miej sca zda rze nia przy stą pi li do ga sze -
nia po ża ru sa mo cho du. Rów no cze śnie
ro ta me dycz na prze ję ła po szko do wa -
ne go męż czy znę od osób po stron nych
i przy stą pi ła do re su scy ta cji krą że nio -
wo -od de cho wej. Sta le pro wa dzo no
mo ni to ring te re nu ak cji. Po za koń cze -
niu czyn no ści re ali zo wa nych przez po -
li cję pod nad zo rem pro ku ra tu ry
wła ści ciel fir my zaj mu ją cej się dys try -
bu cją ga zu, któ rej po jazd uczest ni czył
w zda rze niu, pod sta wił sa mo chód za -
stęp czy, by za ła do wać na nie go bu tle,
któ re wy pa dły z po jaz du. Na ko niec ak -
cji z jezd ni usu nię to po zo sta ło ści
po zda rze niu. Dro ga po wia to wa
na czas pro wa dzo nych dzia łań by ła cał -
ko wi cie za blo ko wa na – oznaj mia st.
kpt. T. Pa try as. (LE NA)

NA DRODZE

Tragiczny wypadek w Roszkach
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W so bo tę od by ła się Ga la Mi strzów
Spor tu, pod czas któ rej przede
wszyst kim wy bra no naj lep sze go pol -
skie go spor tow ca mi nio ne go ro ku.
Zwy cię żył Ro bert Le wan dow ski. Ty -
tuł naj lep szej dru ży ny po wę dro wał
na to miast do ZA KSY Kę dzie rzyn -
-Koź le, któ rej waż nym ogni wem jest
po cho dzą cy z Kro to szy na Łu kasz
Kacz ma rek. 

Mi ło śni cy spor tu co ro ku cze ka ją z nie -
cier pli wo ścią na Ga lę Mi strzów Spor tu. Ki -
bi ce naj pierw od da ją gło sy na swo ich
ulu bień ców, a póź niej śle dzą wy ni ki ple bi -
scy tu. W 87. Ple bi scy cie „Prze glą du Spor to -
we go” i Te le wi zji POL SAT no mi no wa no 20
spor tow ców. Z te go gro na póź niej wy bra no
fi na ło wą dzie siąt kę. 

Za naj lep sze go spor tow ca mi nio ne go
ro ku uzna no Ro ber ta Le wan dow skie go,
pił ka rza re pre zen ta cji Pol ski i Bay er nu Mo -
na chium. Dru gie miej sce za ję ła lek ko atlet -

ka Ani ta Wło dar czyk, a na trze ciej lo ka cie
upla so wał się żuż lo wiec Bar tosz Zmar z lik.
Za czo ło wą trój ką zna leź li się Da wid To -
ma la (chód), Woj ciech No wic ki (rzut mło -
tem), Ma ria An drej czyk (rzut oszcze pem),
szta fe ta mie sza na 4x400 m – Ka rol Za -
lew ski, Na ta lia Kacz ma rek, Ju sty na Świę -

ty -Er se tic, Ka je tan Du szyń ski, Da riusz Ko -
wa luk, Iga Baum gart -Wi tan, Mał go rza ta
Ho łub -Ko wa lik (lek ko atle ty ka), czwór ka
po dwój na: Agniesz ka Ko bus -Za woj ska,
Mar ta Wie licz ko, Ma ria Saj dak, Ka ta rzy na
Zil l mann (wio ślar stwo), Ka ro li na Naja
i An na Pu ław ska (ka ja kar stwo) oraz Ta de -

usz Mi cha lik (za pa sy).  Wy ło nio no tak że
naj lep szą dru ży nę ro ku. Tym ra zem to wy -
róż nie nie przy zna no ZA KSIE Kę dzie rzyn -
-Koź le, w któ rej wy stę pu je po cho dzą cy
z Kro to szy na siat karz – Łu kasz Kacz ma -
rek. Ze spół ten w mi nio nym ro ku trium -
fo wał w siat kar skiej Li dze Mi strzów. 

(LE NA)
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27 grud nia po raz pierw szy ob cho -
dzi li śmy Na ro do wy Dzień Zwy cię -
skie go Po wsta nia Wiel ko pol skie go.
Spo łecz ność Szko ły Pod sta wo wej
nr 1 w Kro to szy nie, no szą cej wszak
imię Po wstań ców Wiel ko pol skich,
z ogrom nym en tu zja zmem włą czy ła
się w upa mięt nie nie te go waż ne go
dla wszyst kich Po la ków wy da rze nia.

Ucznio wie i na uczy cie le ze bra li się
pod ta bli cą upa mięt nia ją cą po wstań ców
wiel ko pol skich i wspól nie z miesz kań ca mi
od śpie wa li „Ro tę”. Ten sym bo licz ny gest
pa mię ci był dla ze bra nych wy mow nym
zna kiem, że mi mo upły wu 103 lat od wy -
bu chu po wsta nia wiel ko pol skie go nie tyl -
ko star si, ale i młod sze po ko le nie pa mię ta
o bo ha te rach tam tych dni. 

OPRAC. (AN KA)

SP NR 1 KROTOSZYN

Pamiętają o bohaterach 

WYRÓŻNIENIA

ZAKSA z Kaczmarkiem drużyną roku!

Bur mistrz Kro to szy na ogło sił kon -
kurs na naj lep szą pra cę dy plo mo wą
te ma tycz nie zwią za ną z mia stem
i gmi ną Kro to szyn (edy cja 2022). Pu -
la na gród dla lau re atów wy no si 6 ty -
się cy zło tych.

Kon kurs ma cha rak ter otwar ty, mo gą
w nim brać udział wszy scy ab sol wen ci stu -
diów sta cjo nar nych i nie sta cjo nar nych
wszyst kich uczel ni na te re nie Pol ski.
Przed mio tem kon kur su są pra ce dy plo mo -
we – li cen cjac kie, in ży nier skie, ma gi ster -
skie, dok tor skie i ha bi li ta cyj ne – zwią za ne
z mia stem i gmi ną Kro to szyn.

Moż na zgła szać wy łącz nie obro nio ne
pra ce dy plo mo we z za kre su sze ro ko ro zu -
mia ne go roz wo ju mia sta i gmi ny Kro to -
szyn. Te ma ty ka mo że do ty czyć
w szcze gól no ści kul tu ry, tu ry sty ki, spor tu,
oświa ty, go spo dar ki prze strzen nej i ar chi -
tek tu ry mia sta, ochro ny śro do wi ska, hi sto -
rii, geo gra fii, pro mo cji, go spo dar ki lo kal nej.

Zgła sza ją cy da ną pra cę wi nien zło żyć
for mu larz zgło sze nio wy, za wie ra ją cy
oświad cze nie au to ra/au to rów pra cy dy plo -
mo wej o ak cep ta cji wa run ków kon kur su
za war tych w re gu la mi nie, wy ra że nie zgo -
dy na prze cho wy wa nie, prze twa rza nie
i pu bli ka cję da nych oso bo wych dla po trzeb
kon kur su oraz na pu bli ka cję frag men tów
pra cy dy plo mo wej (po ko rek cie re dak cyj -
nej) przez Urząd Miej ski w Kro to szy nie;
stresz cze nie opi su ją ce cel pra cy dy plo mo -
wej, jej głów ne za ło że nia i wnio ski; peł ny
tekst pra cy wraz z za łącz ni ka mi w wer sji
elek tro nicz nej; po twier dze nie obro ny pra -
cy dy plo mo wej, za wie ra ją ce peł ny ty tuł

i da tę obro ny (do pusz czal na jest ko -
pia/skan stro ny z in dek su, za wie ra ją ca po -
wyż sze da ne, lub in ny do ku ment wy da ny
przez wła dze uczel ni).

Pra ce kon kur so we wraz z wy ma ga ny -
mi za łącz ni ka mi na le ży prze słać na ad res
is@um.kro to szyn.pl, wpi su jąc w ty tu le
„Kon kurs – pra ca dy plo mo wa”. Ter min
zgło szeń upły wa 31 paź dzier ni ka. Re gu la -
min, for mu larz zgło sze nio wy, oświad cze -
nia au to ra oraz klau zu lę in for ma cyj ną
o prze twa rza niu da nych oso bo wych zna -
leźć moż na na stro nie in ter ne to wej kro to -
szyń skie go urzę du w Biu le ty nie In for ma cji
Pu blicz nej. OPRAC. (AN KA)

W mi nio nym ro ku Sta no wi sko Kie ro -
wa nia Ko men dan ta Po wia to we go
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro to -
szy nie od no to wa ło 1028 zda rzeń. To
nie mal ty le sa mo co w ro ku 2020.
Nie mal, bo o... czte ry mniej. 

Śred nio co 8,5 go dzi ny ze gar ra tow ni -
czy alar mo wał stra ża ków, a co za tym
idzie – wy jeż dża li do zda rze nia. 163 ra zy
in ter we nio wa no z po wo du po ża ru, 851
zda rzeń sta no wi ły miej sco we za gro że nia,
a 14 by ło fał szy wy mi alar ma mi. 

Naj czę ściej stra ża cy dzia ła li na te re nie
gmi ny Kro to szyn – 452. W gmi nie Koź -
min Wlkp. od no to wa no 205 in ter wen cji,
w gmi nie Ko by lin – 193, w gmi nie Zdu -
ny – 115, w gmi nie Roz dra żew – 41,
w Sul mie rzy cach – 22.

W po ża rach ran ne zo sta ły trzy oso -
by, na szczę ście nie by ło żad nej ofia ry
śmier tel nej. W zda rze niach za kwa li fi ko -
wa nych ja ko miej sco we za gro że nia (zda -
rze nia w ko mu ni ka cji dro go wej,
me dycz ne, che micz ne czy bu dow la ne)
zgi nę ło 20 osób, a 74 zo sta ły ran ne i wy -

ma ga ły po mo cy me dycz nej. – Stra ża cy
po mi mo du żej ilo ści in ter wen cji utrzy -
mu ją wy so ki po ziom go to wo ści ope ra cyj -
nej. Do miej sca zda rze nia, od mo men tu

za alar mo wa nia, do cie ra li i po dej mo wa li
dzia ła nia śred nio w cza sie 7 mi nut i 30
se kund – in for mu je st. kpt. To masz Pa -
try as. W li kwi da cję za gro żeń w 2021 ro -

ku za an ga żo wa nych by ło łącz nie 7502
stra ża ków z PSP i OSP oraz 1795 po jaz -
dów stra żac kich PSP i OSP.

OPRAC. (AN KA)

GMINA KROTOSZYN

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

KP PSP KROTOSZYN

Ponad tysiąc zdarzeń
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W grud niu w Kro to szyń skiej Bi blio te -
ce Pu blicz nej uho no ro wa no naj ak -
tyw niej szych czy tel ni ków Od dzia łu
dla Dzie ci i Mło dzie ży. Dy plo my Czy -
tel nik na Me dal Ro ku 2021 przy zna -
no w czte rech ka te go riach.

W gru pie dzie ci, któ rym czy ta ją
ro dzi ce, pierw sze miej sce za jął Wik tor
Gą sio rek, wy prze dza jąc Woj cie cha
Gło wien kow skie go i Bar tło mie ja Paw -
la ka. W gro nie uczniów klas I -III szkół
pod sta wo wych zwy cię żył Fi lip Gą sio -
rek, a ko lej ne lo ka ty przy pa dły Alek -
san drze Za jąc i Mar ti no wi
Flor kow skie mu. 

Wśród uczniów klas IV -VI szkół
pod sta wo wych naj ak tyw niej sza oka za -
ła się Mi cha li na Włosz czyk, któ ra wy -
prze dzi ła Alek sa No wa ka i Sta ni sła wa
Kró la ka. Z ko lei w gru pie uczniów
klas VII -VIII czo ło wa trój ka to Ah ne sa
Ku bal, Le na Paw łow ska i Sa mu el Ta la. 

Wszy scy lau re aci otrzy ma li pa -
miąt ko we dy plo my oraz na gro dy

książ ko we. Bi blio te ka gra tu lu je po zo -
sta łym czy tel ni kom i ży czy rów nie do -

brych wy ni ków czy tel ni czych w ro -
ku 2022. (AN KA)

6 stycz nia w Koź mi nie Wlkp. od by ły
się uro czy sto ści upa mięt nia ją ce po -
wstań ców wiel ko pol skich z te re nu
Zie mi Koź miń skiej. 

Or ga ni za to ra mi wy da rze nia by li
bur mistrz Ma ciej Brat bor ski, To wa rzy -
stwo Mi ło śni ków Koź mi na Wiel ko pol -
skie go oraz To wa rzy stwo Pa mię ci
Po wsta nia Wiel ko pol skie go. Naj pierw
od pra wio na zo sta ła Msza św. w Ko ście -

le pw. Św. Waw rzyń ca. Po tem na ul.
Strze lec kiej de le ga cje zło ży ły wią zan ki
kwia tów i zni cze przy ta bli cy upa mięt -
nia ją cej bo ha te rów po wsta nia. 

Ko lej nym punk tem by ła część ar ty -
stycz na w miej sco wej bi blio te ce, przy -
go to wa na przez uczniów Szko ły
Pod sta wo wej nr 3 w Koź mi nie Wlkp.
Zgro ma dze ni wy słu cha li też re fe ra tu
Wła dy sła wa Krę giel skie go, po świę co ne -
go udzia ło wi miesz kań ców Zie mi Koź -

miń skiej w po wsta niu wiel ko pol skim.
Przy po mnij my, że 1 stycz nia 1919

w ho te lu Du Nord (obec nie ki no
Miesz ko) roz po czę to wer bu nek ochot -
ni ków do od dzia łów po wstań czych.
Waż ną ro lę w tym wy da rze niu ode -
gra ły miej sco we Kur ko we Brac two
Strze lec kie i To wa rzy stwo Gim na -
stycz ne „So kół”. Zgło si ło się 150
ochot ni ków. Na stęp ne go dnia na bu -
dyn kach urzę du wy wie szo ne zo sta ły
pol skie fla gi. 

6 stycz nia na koź miń skim No -
wym Ryn ku od był się wiec pa trio tycz -
ny pol skich miesz kań ców mia sta.
Uro czy sty po chód prze szedł ude ko ro -
wa ny mi pol ski mi fla ga mi uli ca mi
mia sta, po czym od by ło się wpro wa -
dze nie Po la ków na urzę dy miej skie
i po wia to we. 6 stycz nia stał się lo kal -
nym świę tem na ro do wym i jest ob -
cho dzo ny w Koź mi nie ja ko „Dzień
Nie pod le gło ści”. (LE NA)

BIBLIOTEKA

Najaktywniejsi czytelnicy nagrodzeni

KOŹMIN WLKP.

W hołdzie powstańcom wielkopolskim
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Stra ża cy z Ko men dy Po wia to wej Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro to szy -
nie otrzy ma li od mi ni stra spraw we -
wnętrz nych i ad mi ni stra cji Mariusza
Ka miń skie go pa miąt ko we ta bli ce.

Sta no wią one wy raz uzna nia za pro fe -
sjo na lizm i od wa gę pod czas wal ki z po ża ra -
mi w Gre cji. Pa miąt ko we ryn gra fy oraz fla gi
pań stwo we od mi ni stra spraw we wnętrz -
nych i ad mi ni stra cji wrę czył kro to szyń skim
stra ża kom ko men dant po wia to wy PSP
bryg. To masz Po lak. (AN KA)

STRAŻ POŻARNA

Pamiątkowe ryngrafy za misję w Grecji

27-let ni Hu bert zma ga się z mię śnia -
ko mię sa kiem prąż ko wa no ko mór ko -
wym twa rzo czasz ki. Ma jed nak dla
ko go żyć i chce wal czyć dla swo je go
syn ka. 

Ży cie Hu ber ta mia ło wy glą dać zu peł -
nie ina czej. Miał za jąć się swo ją na rze czo ną
i wspól nie z nią cze kać na przyj ście wy ma -
rzo ne go dziec ka. Ży cie na pi sa ło jed nak zu -
peł nie in ny sce na riusz. 

Wszyst ko za czę ło się nie win nie. Hu -
bert po cząt ko wo za uwa żał je dy nie odrę -

twie nie i od czu cia w ob rę bie szczę ki. Póź -
niej przy szedł ból gło wy, pro me nu ją cy
do po ty li cy, twa rzy i kar ku. Prze stra szył się,
kie dy ob ja wy za czę ły się na si lać. 27-la tek
tra fił do szpi ta la, gdzie zo stał pod da ny wie -
lu ba da niom.

Pierw szą dia gno zą by ło za pa le nie za tok.
Le ka rze nie mie li jed nak cał ko wi tej pew no -
ści i wy ko ny wa li dal sze ba da nia. Po bra no
prób ki do ba dań hi sto pa to lo gicz nych. Wy -
ni ki nie po zo sta wi ły żad nych złu dzeń. Hu -
bert usły szał dia gno zę – no wo twór zło śli wy
tka nek mięk kich, znaj du ją cy się w twa rzo -

czasz ce. Świat męż czy zny ru nął w jed nym
mo men cie, a z każ dym dniem za czy na ły się
po ja wiać ko lej ne do le gli wo ści – trud no ści
z otwie ra niem ust, za bu rze nia po ły ka nia,
wy trzeszcz, utra ta wzro ku w pra wym oku
i opusz czo na po wie ka. 

Obec nie stan 27-lat ka po gar sza się
z każ dym dniem. Po ja wi ły się też do dat ko -
we pro ble my z po ru sza niem i wy ko ny wa -
niem pod sta wo wych czyn no ści. Hu bert
roz po czął che mio te ra pię, ale cho ro ba wciąż
po stę pu je. Ba da nia wy ko na ne w paź dzier -
ni ku wy ka za ły, że po ja wił się roz le gły na ciek

no wo two ru.  Hu bert nie zga dza się na cho -
ro bę. Wie, że ma wie le przed so bą, dla te go
nie ma za mia ru się pod da wać. Wal czy dla
sie bie, na rze czo nej, ale przede wszyst kim
dla dziec ka. Le cze nie, kon sul ta cje i licz ne
wi zy ty u spe cja li stów ge ne ru ją jed nak
ogrom ne kosz ty, a to do pie ro po czą tek wal -

ki. Po móc Hu ber to wi moż na za po śred nic -
twem zbiór ki na por ta lu sie po ma ga. pl.
Zbiór ka no si ty tuł „Pro szę, po móż mi, aby
nie za bra kło mnie w ży ciu mo je go dziec ka”.
Na chwi lę obec ną uda ło się ze brać nie co po -
nad 72 tys. zł. 

OPRAC. (LE NA)

CHARYTATYWNIE 

Potrzebna pomoc dla Huberta
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Od po ło wy li sto pa da do 8 grud nia
w Szko le Pod sta wo wej nr 1 w Koź mi -
nie Wlkp. pro wa dzo na by ła zbiór ka
na rzecz pod opiecz nych Do mu Po -
mo cy Spo łecz nej dla Dzie ci i Mło -
dzie ży w Zdu nach. Kil ka dni
przed świę ta mi Bo że go Na ro dze nia
ze bra ne da ry prze ka za no chłop com
z tej pla ców ki. 

By ła to dru ga edy cja ak cji cha ry ta tyw -
nej pod na zwą „Świą tecz na pa ka dla chło -
pa ka”. Ze bra no mnó stwo ar ty ku łów

spo żyw czych, sło dy czy, środ ków czy sto -
ści, ubrań, ręcz ni ków, po ście li, gier, po mo -
cy te ra peu tycz nych i wie le in nych
rze czy. 15 grud nia przed sta wi cie le koź -
miń skiej Je dyn ki od wie dzi li chło pa ków
w zdu now skim DPS -ie. Prze ka za no im
da ry i zło żo no ży cze nia. Wspól nie śpie -
wa no ko lę dy i pa sto rał ki. Ze wzglę du
na sy tu ację epi de micz ną go ście nie mo gli
wejść do środ ka, dla te go wy stą pi li na dzie -
dziń cu. Chłop cy z DPS -u ob ser wo wa li
wszyst ko z okien sa li wi do wi sko wej i śpie -
wa li ra zem z ni mi. By ło mnó stwo śmie -
chu i ra do ści, ale też wie le wzru szeń
i re flek sji. 

Dom Po mo cy Spo łecz nej dla Dzie ci
i Mło dzie ży w Zdu nach pro wa dzo ny

jest przez Zgro ma dze nie Sióstr Mi ło sier -
dzia św. Win cen te go a Pau lo. Prze by wa
w nim po nad 70 chłop ców. Sio stry wraz
z per so ne lem świec kim za pew nia ją im
ca ło do bo wą opie kę pie lę gna cyj ną, pro -
wa dzą za ję cia re ha bi li ta cyj ne i te ra peu -
tycz ne.

Or ga ni za to rzy tej pięk nej ak cji cha ry -
ta tyw nej ser decz nie dzię ku ją uczniom, ro -
dzi com, na uczy cie lom, pra cow ni kom
szko ły oraz wszyst kim, któ rzy włą czy li się
w dru gą „Świą tecz ną pa kę dla chło pa -
ka”. – Po raz ko lej ny udo wod ni li ście, że
ma cie wiel kie ser ca i moż na na WAS li -
czyć! Pa mię taj cie – do bro za wsze po wra -
ca! – za ko mu ni ko wa li.

OPRAC. (AN KA)

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

Świąteczna paka dla chłopaka!
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Pre zes Za rzą du Koź miń skich Usług
Ko mu nal nych Sp. z o. o. pod pi sał
umo wę na fi nan so wa nie, w for mie
po życz ki, za da nia pod na zwą „Wy -
ko na nie za stęp cze go otwo ru stu -
dzien ne go nr 2b, li kwi da cja nie ek -
splo ato wa ne go otwo ru stu dzien ne -
go nr 2a wraz z ak tu ali za cją i usta le -
niem no wych za so bów eks plo ata -
cyj nych miej skie go uję cia wód pod -
ziem nych z utwo rów ju raj skich
przy uli cy Wierz bo wej w Koź mi nie
Wiel ko pol skim”.

Cał ko wi ty koszt re ali za cji przed się -
wzię cia wy nie sie 2 353 636 zł, z cze -
go 1 877 405 zł to kwo ta po życz ki,
a 476 231 zł to wkład wła sny spół ki. Pre -
fe ren cyj na po życz ka z NFO ŚiGW jest
czę ścio wo uma rzal na (do 30 pro cent),
oczy wi ście przy speł nie niu wszyst kich
wa run ków umo wy. Jest za tem szan sa
na umo rze nie kwo ty do 563 tys. zł.

W ra mach za da nia zli kwi do wa no
stud nię 2a, któ ra ze wzglę du na zły stan
tech nicz ny nie nada wa ła się już do eks plo -
ata cji. Od wrze śnia mi nio ne go ro ku wy -
kwa li fi ko wa na fir ma wier ci, me to dą
okręt nie -uda ro wą, stud nię 2b o do ce lo wej
głę bo ko ści 305 me trów. In we sty cja ma być
zre ali zo wa na do 31 grud nia 2022 ro ku.
War to do dać, iż ze wzglę du na ob ser wo wa -

ną od ja kie goś cza su su szę hy dro lo gicz ną
i ogra ni czo ne za so by wo dy uj mo wa nej
z po kła dów dol nej ju ry spół ka wy ko na ła
w ubie głym ro ku li kwi da cję nie czyn nej
stud ni w miej sco wo ści Psie Po le.

Wszyst kie po wyż sze dzia ła nia ma ją
przy czy nić się do zwięk sze nia moż li wo ści
po bo ru wo dy z uję cia w Koź mi nie Wlkp.

OPRAC. (AN KA)

KOŹMIN WLKP.

Zwiększenie możliwości poboru wody

Na nie daw nej se sji Ra dy Gmi ny Roz -
dra żew przy ję to uchwa łę w spra wie
prze pro wa dze nia kon sul ta cji spo -
łecz nych z miesz kań ca mi Wo le nic
i Wy go dy.

Kon sul ta cje do ty czyć bę dą zmia ny ro -
dza ju miej sco wo ści: z Wy go da – część wsi
Wo le ni ce na Wy go da – osa da wsi Wo le ni -
ce. We zmą w nich udział miesz kań cy tych
miej sco wo ści. Pu blicz na dys ku sja bę dzie
prze pro wa dzo na w świe tli cy wiej skiej
w Wo le ni cach. O ter mi nie miesz kań cy zo -
sta ną po wia do mie ni w try bie prze wi dzia -
nym dla zwo ła nia ze bra nia wiej skie go. 

– W związ ku z za kwe stio no wa niem
przez Głów ny Urząd Geo de zji i Kar to gra -

fii Wy go dy ja ko czę ści wsi Wo le ni ce i jed -
no cze sne go sto so wa nia od ręb nej nu me ra -
cji bu dyn ków za cho dzi ko niecz ność
ure gu lo wa nia sta tu su wsi. Zgod nie bo -
wiem z roz po rzą dze niem z dnia 21 lip -
ca 2021 r. Mi ni stra Roz wo ju, Pra cy
i Tech no lo gii w spra wie ewi den cji miej -
sco wo ści, ulic i ad re sów nie pro wa dzi się
nu me ra cji po rząd ko wej do ty czą cej czę ści
miej sco wo ści. Pod czas spo tka nia in for ma -
cyj ne go w dniu 9 grud nia miesz kań cy
Wy go dy opo wie dzie li się za utrzy ma -
niem od ręb nej nu me ra cji i nada niem Wy -
go dzie sta tu su osa dy – czy ta my
w uza sad nie niu uchwa ły. Rad ni przy ję li
ją jed no gło śnie.

(LE NA)

GMINA ROZDRAŻEW

Zmiana rodzaju miejscowości



Do nie co dzien ne go zaj ścia do szło
na nad zwy czaj nej se sji Ra dy Miej -
skiej w Sul mie rzy cach, któ ra od by -
ła się 21 grud nia. Na sa lę ob rad

wtar gnął bo wiem nie spo dzie wa ny
gość, by w nie wy bred nych sło wach
zwró cić się do uczest ni ków po sie -
dze nia.

Po usta le niu po rząd ku ob rad rad ni
mie li przejść do ko lej ne go punk tu. Wte -
dy ich uwa gę przy kuł ha łas i gło śno wy -
po wie dzia ne prze kleń stwo. Z im pe tem
otwo rzy ły się drzwi do sa li i sta nął
w nich nie spo dzie wa ny gość, któ ry spy -
tał, dla cze go w in ter ne cie nie ma trans -
mi sji z se sji.

Adam Orze szyń ski, prze wod ni czą cy
Ra dy Miej skiej w Sul mie rzy cach, po pro sił
męż czy znę o opusz cze nie sa li, co tyl ko go
roz sier dzi ło. – Rad ni, co wy, kur..., ro bi cie?
Zaj mij cie się Sul mie rzy ca mi, a nie pier do -
ła mi! – wy krzy czał nie spo dzie wa ny gość,
po czym wy szedł, trza ska jąc drzwia mi i zo -
sta wia jąc rad nych w nie ma łym szo ku.

(LE NA)
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SULMIERZYCE 

„Co wy, kur..., robicie?”

Okres świąt Bo że go Na ro dze nia to
czas skła da nia so bie ży czeń, ob da ro -
wy wa nia pre zen ta mi, uśmie chem
i do brym sło wem. To nie kie dy je dy -
na oka zja w ro ku, by spo tkać się
z kimś daw no nie wi dzia nym. 

Tra dy cją Szko ły Pod sta wo wej nr 1
w Koź mi nie Wlkp. sta ło się skła da nie oso -
bi stych ży czeń i po da ro wa nie drob nych
upo min ków pra cow ni kom tej pla ców ki,
któ rzy już ja kiś czas te mu prze szli na za słu -
żo ną eme ry tu rę. Nie ina czej by ło
przed nie daw ny mi świę ta mi Bo że go Na ro -
dze nia. Wi zy ty przed sta wi cie li koź miń -

skiej Je dyn ki spra wi ły eme ry tom wie le ra -
do ści. By li mi le za sko cze ni i nie kry li wzru -
sze nia. Wszyst kim ży czo no du żo zdro wia,
spo ko ju, ro dzin ne go cie pła i sa mych szczę -
śli wych chwil w no wym ro ku.

– Co ro ku w tym przed świą tecz nym
okre sie od wie dza my eme ry to wa nych pra -
cow ni ków Szko ły Pod sta wo wej nr 1
w Koź mi nie Wlkp., prze ka zu jąc ży cze nia
i drob ne upo min ki. Ob da ro wu je my ich
czymś bez cen nym w dzi siej szym świe -
cie – na szym cza sem, pa mię cią i do brym
sło wem – po wie dział Ja cek Za wod ny, dy -
rek tor koź miń skiej Je dyn ki.

(AN KA)

KOŹMIN WLKP.

Świąteczne życzenia 
dla emerytowanych
pracowników

Za na mi pią ta edy cja Stra żac kie go
Po go to wia Świę te go Mi ko ła ja. Sza -
cu je się, że tym ra zem ze bra no ja -
kieś dwie to ny żyw no ści. Koź miń scy
stra ża cy z tych da rów skom ple to wa -
li 71 pa czek, któ re po te re nie gmi ny
roz wio zły czte ry „za przę gi” po moc ni -
ków świę te go Mi ko ła ja.

Pacz ki po świę cił ks. Ma rian Pod larz.
Do każ dej z nich do ło żył opła tek. W tym
ro ku ofia ro daw cy mo gli swo je pre zen ty
do star czać do re mi zy przy ul. Flo riań skiej,
ale stra ża cy zbie ra li da ry tak że w mar ke -
tach. Żyw ność moż na by ło rów nież zo sta -
wić w skle pach GS na osie dlu Ty siąc le cia
i w Go ście je wie. 

W po moc po trze bu ją cym za an ga żo -
wa ła się mło dzież z Ze spo łu Szkół Po nad -
pod sta wo wych w Koź mi nie Wlkp.,
uczest ni cząc w III Cha ry ta tyw nym Tur nie -
ju Ha lo wej Pił ki Noż nej. Po nad to zor ga ni -
zo wa no im pre zę cha ry ta tyw ną „Po ma ga nie
przez bie ga nie”. 5 grud nia w Par ku im. Po -
wstań ców Wlkp. w Koź mi nie Wlkp.
na star cie bie gu sta nę ło 70 uczest ni ków,
któ rzy przy nie śli ze so bą pro duk ty spo żyw -
cze, kon ser wy, środ ki czy sto ści itp.

Przy wy bo rze osób, do któ rych tra fi ła
po moc, stra ża cy współ pra co wa li z Miej sko -
-Gmin nym Ośrod kiem Po mo cy Spo łecz nej
w Koź mi nie Wlkp. W ak cji ak tyw nie

uczest ni czy li druh ny i dru ho wie – Prze my -
sław Pie nięż ny, Ma riusz Błasz czyk, Mar ce -
li na Frąc ko wiak, Aga ta Sta szew ska, Szy mon
Si ko ra, Ar tur Grze siak, Bła żej Świę tek, Do -
mi nik Ko wa lew ski, Łu kasz Frąc ko wiak, Ka -

ta rzy na Gą sio row ska, An drzej Kur ko wiak,
Ania Woj cie chow ska i Wie sław Mi chał Głu -
szek. Koź miń scy stra ża cy ser decz nie dzię -
ku ją wszyst kim dar czyń com za oka za ną
po moc. OPRAC. (AN KA)

KOŹMIN WLKP.

Przygotowali dla potrzebujących 71 paczek
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W Szko le Pod sta wo wej nr 1 w Koź -
mi nie Wlkp. prze pro wa dzo no ak cję
cha ry ta tyw ną na rzecz dzie ci prze -
wle kle cho rych w Szpi ta lu Kli nicz -
nym im. K. Jon sche ra Uni wer sy te tu
Me dycz ne go w Po zna niu. Pa cjent ką
tej lecz ni cy jest Amel ka – uczen ni ca
koź miń skiej Je dyn ki.

Or ga ni za to rzy zbiór ki dzię ku ją
uczniom, ro dzi com oraz wszyst kim oso -
bom, któ re włą czy ły się do ak cji, za wraż li -
wość otwie ra ją cą ser ce na tych, któ rzy
po trze bu ją po mo cy, za bez in te re sow ną
chęć do czy nie nia do bra, za po moc i życz -
li wość oraz za za an ga żo wa nie i wspar cie
cha ry ta tyw nej ini cja ty wy, zor ga ni zo wa nej
dla dzie ci prze wle kle cho rych. Szcze gól ne
po dzię ko wa nia skie ro wa no do Alek san dry
Jenz, któ ra jest dy rek to rem Ban ku PKO BP
w Koź mi nie Wlkp., i pra cow ni ków tej pla -
ców ki za włą cze nie się do zbiór ki.

By ła to już dru ga edy cja tej zbiór ki,
któ ra trwa ła od 15 li sto pa da do 8 grud nia.
W ak cję, któ rej ko or dy na tor ką by ła Han na
Szy mu ra, włą czy ło się po nad sto osób. Kil -
ka dni przed świę ta mi Bo że go Na ro dze nia
zgro ma dzo ne da ry prze ka za ne zo sta ły
do szko ły, któ ra dzia ła przy po znań skim
szpi ta lu, dla któ re go zbiór ka by ła prze zna -

czo na. Da ry prze ka za ła tak że dy rek tor
Jenz, a do dat ko wo zgło si ła ak cję do Fun da -
cji PKO Ban ku Pol skie go, dzię ki cze mu po -
zy ska ła do dat ko we środ ki na za kup
po trzeb nych rze czy.

– Po raz ko lej ny spo łecz ność uczniow -
ska ze chcia ła po móc i oka zać ser ce dzie -
ciom, któ re po trze bu ją do bro ci. Żal

pa trzeć, a co do pie ro wczuć się w sy tu ację
tych ma łych, wal czą cych o ży cie dzie ci.
Chcie li śmy więc wy wo łać uśmie chy na ich
twa rzach, stąd po moc szko ły i koź miń skiej
pla ców ki PKO BP – sko men to wał Ja cek
Za wod ny, dy rek tor SP nr 1 w Koź mi nie
Wlkp.

(AN KA)

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

Dary dla chorych dzieci
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W ostat ni dzień mi nio ne go ro ku re pre -
zen tan ci KS Kro tosz wzię li udział w 37.
Ulicz nym Bie gu Syl we stro wym w Trzeb -
ni cy. Naj lep szy czas w kro to szyń skiej
eki pie uzy skał Ka rol Olej ni czak.

Ulicz ny Bieg Syl we stro wy to jed na
z naj więk szych im prez spor to wych Dol ne -
go Ślą ska. Każ de go ro ku gro ma dzi oko ło
ty sią ca bie ga czy za rów no z Pol ski, jak i spo -
za jej gra nic. Wy zwa niem dla star tu ją cych
bez wąt pie nia jest cie ka wa i wy ma ga ją ca
tra sa, któ rą two rzą dwie pię cio ki lo me tro -
we pę tle, ob fi tu ją ce w trud ne pod bie gi.

Tym ra zem zwy cię żył je den z naj bar dziej
zna nych pol skich za wod ni ków, ak tu al ny
mistrz Pol ski w ma ra to nie oraz olim pij -
czyk – Ar ka diusz Gar dzie lew ski (30: 25).
Wśród ko biet trium fo wa ła Alek san dra Ję -
drze jew ska (36: 15). 

Na star cie sta wi ło się 19 bie ga czy re -
pre zen tu ją cych KS Kro tosz. Naj le piej spi -
sał się Ka rol Olej ni czak, któ ry do tarł
do me ty w cza sie 39: 48 i był dru gi w ka -
te go rii M50, a w kla sy fi ka cji ogól nej zna -
lazł się na 21. miej scu. Trzy lo ka ty ni żej
upla so wał się Pa tryk Kar wik, któ ry uzy skał
czas 40: 04. O 51 se kund gor szy był Ar tur

Ma rek, skla sy fi ko wa ny na 34. po zy cji. 
Po nad to w Trzeb ni cy po bie gli Piotr

Grzem pow ski (43: 37), Mi łosz Kacz ma rek
(46: 57), Pa weł Bła żu tycz (47: 22), Łu kasz
Za jąc (47: 34), Krzysz tof Ka sprzak
(47: 55), Bo gu mi ła Ta naś (48: 01), An -
drzej Ma cie jew ski (50: 59), Da niel De -
plew ski (53: 34), Jan Ja ru zel (54: 00),
Wie sław Urba niak (56: 54), Grze gorz Paw -
lik (57: 43), Piotr Ty czyń ski (57: 43), To -
masz Kna pik (57: 54), Jo an na Olej ni czak
(01: 00: 38), Ma riusz Ba siń ski (01: 02: 20)
oraz Wa le ry Mać ko wiak (01: 16: 46). 

(LE NA)

BIEGI

Sylwestrowe zawody w Trzebnicy 

Rok 2021 nie był ła twy, gdyż na dal
mu sie li śmy żyć w świe cie pan de -
micz nych ob ostrzeń. Od ci snę ło to
pięt no na róż nych dzie dzi nach na -
sze go ży cia, rów nież na spo rcie.
O tym, ja ki był mi nio ny rok dla UKS
Sho dan Zdu ny, z tre ne rem Ja ro sła -
wem Adam skim roz ma wia ła Mar le -
na Su cho dol ska. 

Jak Pan oce nia mi nio ny rok, je śli
cho dzi o star ty re pre zen tan tów UKS
Sho dan Zdu ny?

– 2021 rok był ko lej nym ro kiem,
któ ry uwa run ko wa ny był pod ką tem
CO VID -19. Mi mo to mo że my uznać,
że był uda ny i sa tys fak cjo nu ją cy. Prak -
tycz nie z każ dych za wo dów wra ca li -
śmy z do rob kiem me da lo wym,
o czym czę sto moż na by ło czy tać na ła -
mach lo kal nej pra sy. Mi nio ny rok
przy niósł me da le mi strzostw Eu ro py,
mi strzostw Pol ski oraz wie lu tur nie -
jów. Swo ją kla sę po ka zy wa li za wod ni -
cy w wie ku od 6 do po nad 50 lat, bo
ta ki wła śnie prze dział wie ko wy ma my
w na szym klu bie. Bra li śmy też udział
w obo zie let nim i zgru po wa niach.
Łącz nie, mi nio ny rok to po nad 30 ak -
cji spor to wych – za wo dy, obo zy, szko -
le nia, a wszyst ko przy za cho wa niu
sys te ma tycz ne go szko le nia w cią gu ty -
go dnia. Waż ny dla mnie, ja ko tre ne ra,
jest fakt do brej pra cy spor to wo -wy cho -
waw czej, któ rą re ali zu je my już od 30
lat w Zdu nach. 

Pro szę wska zać na naj więk sze suk -
ce sy w 2021 ro ku. 

– Dla star szych za wod ni ków,
od ju nio ra wzwyż, za wsze naj waż niej -
sze bę dą me da le mi strzostw Pol ski, za -
rów no in dy wi du al nych, jak
i dru ży no wych, co uda ło się osią gnąć
w obu przy pad kach, choć, jak to za -
wsze mó wię, mo gło być le piej. Do du -
żych suk ce sów na le żą też me da le
z mi strzostw Eu ro py IKU. Trze ba
pod kre ślić, iż w 2021 r. na si pod -

opiecz ni by li po wo ły wa ni na zgru po -
wa nia ka dry na ro do wej ka ra te WKF.
W ka te go rii suk ce su wi dzę też du żą
gru pę młod szych za wod ni ków,
a w szcze gól no ści dziew cząt, któ re już
po ka zu ją, że ich star ty rów na ją się
z me da lo wy mi po zy cja mi.

Już od dwóch lat ca ły świat wal czy
z epi de mią. Jak wie my, mia ła
ona – i na dal ma – nie ma ły wpływ
tak że na sport. Wia do mo bo wiem, że
wie le im prez prze kła da no bądź od wo -
ły wa no. Ja kie pięt no pan de mia od ci -
snę ła na dzia łal no ści zdu now skie go
klu bu?

– Bez wąt pie nia był to ko lej ny
trud ny rok. Trze ba by ło do sto so wy wać
się do ka len da rza, któ ry był ru cho my.
Po raz pierw szy w mo jej spor to wej hi -

sto rii, któ ra li czy po nad 40 lat, star to -
wa li śmy w mi strzo stwach Pol ski w tak
nie ty po wym ter mi nie, ja kim był 28
grud nia. Ko lej nym pro ble mem był
brak sta bil no ści i bez pie czeń stwa, ja ki
od czu wa li za rów no ro dzi ce, jak i dzie -
ci, co po skut ko wa ło prze rwa mi mło -
dych za wod ni ków w tre nin gach.
Nie ste ty, część z nich nie wró ci ła już
do ka ra te. Na szczę ście uśmiech dzie -
ci, któ re wciąż tre nu ją, nie ga śnie i wi -
dać ich za do wo le nie, kie dy wra ca ją
do do mów po tre nin gu. 

Ja kie spor to we ce le sta wia cie so bie
na rok 2022? 

– Mi mo iż je ste śmy klu bem z ma -
łe go mia stecz ka, pla nu je my star ty
w naj waż niej szych za wo dach w kra ju
i Eu ro pie. Ka len darz za wo dów się
two rzy, a kon kret ne da ty są usta la ne.
Na pew no po wal czy my o me da le
w mi strzo stwach Pol ski. Chce my też

wy star to wać w tur nie jach ran kin go -
wych w kra ju. Pla nu je my wziąć udział
w pu cha rach ka ra te olim pij skie go
WKF, ta kich jak Cro atia Open, Ber lin
Open czy Czech Open. Je śli bę dzie
nam to da ne, pew nie wy star tu je my
w mi strzo stwach Eu ro py lub świa -
ta – a ma my już ta kie star ty za so bą.
Oczy wi ście chce my pod kre ślić spor to -
wo XX Zdu ny Ka ra te Cup, któ ry wpi -
su je się w 30-le cie klu bu. Ma rzy mi się
przy tej oka zji spo tka nie lu dzi, któ rzy
by li człon ka mi klu bu i two rzy -
li – bądź na dal two rzą – na szą hi sto -
rię. Nie wol no za po mi nać o młod szej
czę ści Sho da na, któ ra za pew ne bę dzie
star to wać w kra ju oraz po za gra ni ca mi
na szej ko cha nej oj czy zny. Za wsze po -
wta rzam, że start z or łem na pier si to
ogrom ny za szczyt i zo bo wią za nie, by
czy nić to god nie i z ho no rem. Chce my
do star czać po wo dów, aby do brze o nas
pi sa no.

Jak Pan oce nia roz wój ka ra te w po -
wie cie kro to szyń skim na tle in nych
dys cy plin spor to wych? Czy ka ra te sta -
je się co raz po pu lar niej sze wśród dzie -
ci i mło dzie ży? 

– Ka ra te w po wie cie kro to szyń -
skim sta le się roz wi ja i wzmac nia.
W każ dym mie ście ma my klub, któ ry
ma wy ni ki spor to we. Po mi mo du żej
i róż no rod nej ofer ty spor to wej, funk -
cjo nu je wie le klu bów ka ra te, co świad -
czy o je go po pu lar no ści. Choć to nie
cza sy, gdy ,,Wej ście smo ka” po wo do -
wa ło, że drzwi do do jo nie da ło się do -
mknąć. Mi ło mi jest wi dzieć, że po za
mo im Sho da nem przez ty le lat dzia ła -
ją i roz wi ja ją się przy ja cie le, z któ ry mi
od za wsze współ pra cu je my – Nip pon
Ce za re go Gren dy i Uke mi Pio tra Bie -
law skie go. Pa trząc na wie dzę i za an ga -
żo wa nie tre ner skie, mo że my być
spo koj ni o roz wój ka ra te w na szym po -
wie cie.

WYWIAD

Karate w powiecie krotoszyńskim stale się rozwija 


