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POWIAT

Rolnicy
protestują!

WTOREK 15 LUTEGO 2022

– Ma my do czy nie nia z po cząt kiem
koń ca pan de mii – oświad czył w śro -
dę na kon fe ren cji pra so wej mi ni ster
zdro wia Adam Nie dziel ski. Szef re -
sor tu po in for mo wał o pla no wa nych
zmia nach w ob ostrze niach. 

A. Nie dziel ski za po wie dział, że
w mar cu rząd bę dzie zmie rzał do znie -
sie nia obo wią zu ją cych re stryk cji, że by -
śmy już bez nich wi ta li wio snę. Jak
pod kre ślił, cho rzy na CO VID -19
obec nie znacz nie ła god niej prze cho -
dzą tę cho ro bę. 

Zde cy do wa no więc, by jak naj -
szyb ciej przy wró cić oko ło 5 ty się cy łó -
żek do in nych od dzia łów. Cho dzi o to,
że by zwięk szyć do stęp ność opie ki
zdro wot nej. Po za tym od 15 lu te go dla
wszyst kich za ka żo nych ko ro no wa iru -
sem bę dzie sto so wa na sied mio dnio wa
izo la cja. Mi ni ster za po wie dział też li -
kwi da cję tzw. kwa ran tan ny z kon tak -
tu. Tak więc oso by, któ re mia ły kon takt
z kimś za ka żo nym, nie bę dą au to ma -
tycz nie kie ro wa ne na kwa ran tan nę.

Z ko lei Prze my sław Czar nek, mi -
ni ster edu ka cji, za po wie dział po wrót

uczniów do na uki sta cjo nar nej w szko -
łach już 21 lu te go, a nie – jak wcze -
śniej za po wia da no – 28 lu te go. 

Po nad to A. Nie dziel ski oznaj mił,
iż wkrót ce bę dzie moż na my śleć
o znie sie niu obo wiąz ku no sze nia ma -
se czek w za mknię tych prze strze niach.
Jak to okre ślił, w pew nej per spek ty wie
ta kie de cy zje bę dą po dej mo wa -
ne. – Re ko men da cja do ty czą ca no sze -
nia ma se czek w prze strze niach
pu blicz nych bę dzie w dal szym cią gu
for mu ło wa na, że by przy zwy cza ić Po -

la ków do obec no ści ko ro na wi ru -
sa – stwier dził.

War to do dać, że Kan ce la ria Pre -
mie ra po in for mo wa ła, iż Ma te usz Mo -
ra wiec ki po wo łał no we cia ło do rad cze
ds. CO VID -19, któ re za stą pi daw ną
Ra dę Me dycz ną. W tym gre mium
znaj dą się nie tyl ko me dy cy, ale rów -
nież spe cja li ści z za kre su pra wa, so cjo -
lo gii, eko no mii i sta ty sty ki oraz
przed sta wi cie le in sty tu cji pań stwo -
wych, m. in. mi ni ster zdro wia, szef
GIS i pre zes NFZ. (AN KA)

ZDROWIE

Epidemia na finiszu?



Ja kiś czas te mu wi zy tę w Spe cjal -
nym Ośrod ku Szkol no -Wy cho waw -
czym w Ko na rze wie zło ży li przed sta -
wi cie le Pol skie go Związ ku Ło wiec -
kie go. Go ście przy wieź li cen ne pre -
zen ty dla pod opiecz nych pla ców ki.

Do Spe cjal ne go Ośrod ka Szkol no -
-Wy cho waw cze go w Ko na rze wie przy -
by li Pa weł Li siak – łow czy
kra jo wy – oraz człon ko wie Za rzą du
Głów ne go Pol skie go Związ ku Ło wiec -
kie go – Ewa Kra ska i Da mian Prze -
stac ki wraz z ka pe la nem – ks.
Syl we strem Dzie dzi cem. Nie by ła to
ich pierw sza wi zy ta w pla ców ce. 

Go ście przy wieź li ze so bą pre zen -

ty w po sta ci ta ble tów, któ re po słu żą
uczniom w za ję ciach dy dak tycz nych.
Opie ku no wie w ośrod ku sta ra ją się
przy go to wać swo ich pod opiecz nych
do ży cia w spo łe czeń stwie XXI wie ku.
W tym ce lu pod czas za jęć wy ko rzy stu -
je się tech no lo gię in for ma cyj ną i ko -
mu ni ka cyj ną, więc pre zen ty bez
wąt pie nia się przy da dzą. 

W cza sie spo tka nia go ście wraz
z mło dzie żą oglą da li fil my Pol skie go
Związ ku Ło wiec kie go, któ re do stęp ne
są w sie ci. Oprócz dzie cię ciu ta ble tów
wraz z etui przed sta wi cie le PZŁ przy -
wieź li ze so bą książ ki edu ka cyj ne, ma -
skot ki i sło dy cze dla młod szych
uczniów. OPRAC. (LE NA)

Aktualności2 WTOREK, 15 LUTEGO 2022

11 lu te go Ma rian Ja nas – pre zes
Przed się bior stwa Go spo dar ki Ko mu -
nal nej i Miesz ka nio wej w Kro to szy -
nie – oraz Sła wo mir Pan fil – czło nek
za rzą du spół ki – pod pi sa li umo wę
na „za kup wraz z do sta wą fa brycz nie
no we go po jaz du ase ni za cyj ne go
do wy wo zu nie czy sto ści dla po trzeb
Za kła du Wo do cią gów i Ka na li za cji
w Kro to szy nie”. War tość in we sty cji
to 1 826 550 zł.

Do staw cą po jaz du jest fir ma
z Ryb ni ka, któ ra zo sta ła wy ło nio na

w ra mach ogło szo ne go po stę po wa nia
prze tar go we go. Po sia da do świad cze -
nie w pro duk cji wy so ko wy spe cja li zo -
wa nych po jaz dów, słu żą cych
do czysz cze nia ka na li za cji. Dzię ki za -
cho wa niu naj wyż szej pre cy zji wy ko -
na nia oraz prze my śla nych roz wią zań
kon struk cyj nych fir ma roz wi ja się nie
tyl ko na te re nie Pol ski. Jej po jaz dy tra -
fia ją bo wiem do klien tów z Nie miec,
Wiel kiej Bry ta nii, Fran cji, Czech, Li -
twy, Ło twy czy Nor we gii. 

Za kup po jaz du ase ni za cyj ne go
umoż li wi re ali za cję za dań po le ga ją -

cych na usu wa niu awa rii, sys te ma tycz -
nym czysz cze niu i udroż nia niu pom -
pow ni ście ków oraz sie ci
ka na li za cyj nych we wła snym za kre sie.
Do tej po ry za da nia z za kre su hy dro -
dy na micz ne go czysz cze nia ka na li za cji
re ali zo wa ne by ły przez pod mio ty ze -
wnętrz ne. 

Urzą dze nie do hy dro dy na micz ne -
go czysz cze nia ka na li za cji bę dzie za -
mon to wa ne na pod wo ziu 3-osio wym
mar ki Sca nia, speł nia ją cym wy mo gi
nor my EU RO 6. Wy po sa żo ne bę dzie
w zbior nik o cał ko wi tej po jem no -

ści 12 000l, po dzie lo ny na ko mo rę
szla mu o po jem no ści min. 7000l oraz
ko mo rę wo dy czy stej o po jem no ści

min. 5.000l. Po jazd ma być do star czo -
ny do kro to szyń skiej spół ki w cią gu
sze ściu mie się cy. (FE NIX)

KROTOSZYN

Wkrótce do przedsiębiorstwa trafi nowy pojazd

10 lu te go w go dzi nach po po łu dnio -
wych na ul. Bło nie w Sul mie rzy cach
do szło do zde rze nia dwóch sa mo -
cho dów oso bo wych. Na szczę ście
nikt nie do znał po waż nych ob ra żeń. 

Na miej sce skie ro wa no stra ża ków
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
w Kro to szy nie oraz z OSP Sul mie rzy -
ce. – W mo men cie przy by cia jed no -
stek uczest ni cy zda rze nia by li już po za
po jaz da mi pod opie ką świad ków.
Do cza su przy jaz du Ze spo łu Ra tow -
nic twa Me dycz ne go stra ża cy udzie li li
kie row com kwa li fi ko wa nej pierw szej
po mo cy. Miej sce zo sta ło za bez pie czo -
ne i oświe tlo ne. W sa mo cho dach odłą -
czo no aku mu la to ry oraz
zneu tra li zo wa no wy cie ki pły nów
tech nicz nych – mó wi st. kpt. To masz
Pa try as, rzecz nik pra so wy Ko men dy
Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej w Kro to szy nie.

Jak usta li ła po li cja, przy czy ną ko -
li zji by ło nie za cho wa nie ostroż no ści
na dro dze przez 33-let nią miesz kan kę
po wia tu mi lic kie go. – Kie ru jąc ci tro -
enem C4 nie za cho wa ła na le ży tej od -
le gło ści od po jaz du po prze dza ją ce go.
Po skut ko wa ło to zde rze niem z sa mo -
cho dem mar ki Re nault, któ rym je -
chał 36-let ni miesz ka niec Sul mie rzyc.

Uczest ni ków zba dał ze spół po go to -
wia, nikt nie mu siał być ho spi ta li zo -
wa ny. Kie row cy by li trzeź wi,
a spraw czy ni te go zda rze nia zo sta ła
uka ra na man da tem w wy so ko -
ści 1020 zł – in for mu je st. asp. Piotr
Szcze pa niak, ofi cer pra so wy Ko men -
dy Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie.

(FE NIX)

SULMIERZYCE

Brak ostrożności przyczyną kolizji

SOSW KONARZEW

Wizyta przedstawicieli
związku łowieckiego
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Aktualności 3

9 lu te go Za rząd Przed się bior stwa
Go spo dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka -
nio wej w Kro to szy nie pod pi sał umo -
wę na re ali za cję za da nia pod na zwą
„Do sta wa i mon taż in sta la cji fo to -
wol ta icz nych na te re nie Sta cji Uzdat -
nia nia Wo dy w miej sco wo ściach Ba -
szy ny, Chwa li szew i Ra ci bo rów”.
War tość in we sty cji to 570 640,79 zł.

Wy ko naw cą in we sty cji bę dzie fir -
ma z Ko mor nik, któ ra zo sta ła wy ło nio -
na wra mach ogło szo ne go po stę po wa nia
prze tar go we go. Fir ma ta ma do świad -
cze nie w re ali za cji te go ty pu in we sty -
cji – za in sta lo wa ła mię dzy in ny mi
in sta la cję fo to wol ta icz ną o mo -
cy 99,63kW dla gdań sko -so poc kiej ha li
wi do wi sko wo -spor to wej Er go Are na. 

– Bu do wa trzech no wych in sta la -
cji jest ko lej nym eta pem roz wo ju sys -
te mu po zy ski wa nia ener gii
elek trycz nej z pro mie nio wa nia sło -
necz ne go. W po przed nich la tach spół -
ka zre ali zo wa ła bu do wę in sta la cji
fo to wol ta icz nych na oczysz czal ni ście -
ków, sta cji uzdat nia nia wo dy w Zdu -
nach oraz prze pom pow niach wo dy
w Ja snym Po lu i Biad kach. W tej chwi -
li dys po nu je my in sta la cja mi o łącz nej
mo cy 480kW. Po wy ko na niu no wych
in sta la cji war tość ta zwięk szy o ko lej -

ne 150kW. Ma my na dzie ję, że na sze
dzia ła nia przy czy nią się do ochro ny
śro do wi ska na tu ral ne go – in for mu je
Za rząd PGKiM. Eks plo ato wa ne in sta -
la cje fi nan so wa ne by ły z Pro gra mu
Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do -
wi sko oraz po życz ki z Wo je wódz kie go
Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej w Po zna niu. 

Za rząd kro to szyń skiej spół ki uwa -
ża, że przy pla no wa nej in we sty cji rów -
nież uzy ska do fi nan so wa nie. W tym
ce lu do koń ca lu te go bę dzie zło żo ny

wnio sek w ra mach pro gra mu „Efek -
tyw ność ener ge tycz na i ochro na po -
wie trza w ro ku 2022”. Po życz ka mo że
być udzie lo na na za sa dach pre fe ren -
cyj nych z moż li wo ścią umo rze nia
do 30 pro cent udzie lo nej kwo ty. Pod -
pi sa na umo wa za kła da, że wy ło nio ny
wy ko naw ca za mon tu je in sta la cję fo to -
wol ta icz ną o mo cy 50kW na kon -
struk cji sta lo wej po sa do wio nej
na pły tach żel be to wych w ter mi nie
do 31 mar ca bie żą ce go ro ku.

(FE NIX)

PGKiM

Spółka stawia na alternatywne źródła energii

W nie dzie lę, 6 lu te go, w go dzi nach
po ran nych w Kro to szy nie sa mo chód
po trą cił ko bie tę i dziec ko na przej -
ściu dla pie szych. Po szko do wa ni tra -
fi li do szpi ta la. 

Do zda rze nia do szło na ron -
dzie 600-le cia. – Na miej scu po li cjan -
ci usta li li, że sa mo chód mar ki Au di
A4, któ rym je chał 20-let ni męż czy zna,
zjeż dża jąc z ron da w uli cę Rasz kow ską,
po trą cił pra wi dło wo prze cho dzą cą
przez ozna ko wa ne przej ście dla pie -
szych 30-let nią ko bie tę pcha ją cą wó -
zek, w któ rym znaj do wał się trzy let ni
chło piec – 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. 

Ko bie tę i dziec ko Ze spół Ra tow nic -
twa Me dycz ne go za brał do szpi ta la
wOstro wie Wlkp. Naszczę ście ba da nia
po twier dzi ły ob ra że nia nie za gra ża ją ce
ży ciu, kwa li fi ko wa ne naob ra że nia po ni -
żej sied miu dni. – Namiej scu zda rze nia
wy ko na no szkic i oglę dzi ny oraz do ku -
men ta cję fo to gra ficz ną. Na par kin gu
KPP w Kro to szy nie za bez pie czo no po -
jazd dodal szych szcze gó ło wych oglę dzin
oraz do spraw dze nia na sta cji dia gno -
stycz nej sku tecz no ści dzia ła nia sys te mu
ha mo wa nia – do dał P. Szcze pa niak.

Kie row ca był trzeź wy. Za trzy ma -
no mu pra wo jaz dy. Po stę po wa nie
w tej spra wie pro wa dzi Ko men da Po -
wia to wa Po li cji w Kro to szy nie.

(LE NA)

KROTOSZYN

Samochód potrącił kobietę z dzieckiem 
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9 lu te go na te re nie ca łe go kra ju od -
by ły się pro te sty rol ni ków sprze ci wia -
ją cych się po li ty ce rzą du, ga lo pu ją -
cej in fla cji i wzro sto wi kosz tów pro -
duk cji. Na dro gach na sze go po wia tu
rów nież po ja wił się ko ro wód cią gni -
ków i ma szyn rol ni czych, po wo du jąc
utrud nie nia w ru chu. Or ga ni za to rem
kra jo wych pro te stów by ła Agro Unia.

Głów nym po wo dem straj ku jest
po gar sza ją ca się sy tu acja w rol nic twie.
Na te re nie wo je wódz twa wiel ko pol -
skie go od by ło się 13 ak cji pro te sta cyj -
nych, w któ rych udział wzię ło bli sko
dwa ty sią ce osób i oko ło 1200 po jaz -
dów. Do pro te stu za ini cjo wa ne go
przez Agro Unię przy łą czy ły się cen tra -
le związ ko we, m. in. kół ka rol ni cze, So -
li dar ność RI. 

Wśród pro te stu ją cych nie za bra kło
rów nież wiel ko pol skich rol ni -
ków – człon ków Wiel ko pol skiej Izby
Rol ni czej. Rol ni cy wska zy wa li na pro -
ble my, któ re ak tu al nie do ty ka ją ich
bran żę. Straj ki prze bie ga ły w po ko jo -
wej at mos fe rze. Na na szym te re nie
dro gą Koź min Wlkp.-Kro to szyn prze -
je cha ło 50 cią gni ków. 

– Ga lo pu ją ca in fla cja oraz wzrost
cen ga zu po wo du ją gwał tow ny wzrost
kosz tów pro duk cji rol ni czej. Z dru giej
zaś stro ny – spe cy fi ka ryn ku rol ne go
spra wia, że rol nik nie ma żad ne go
wpły wu na ce ny, ja kie uzy sku je za swo -
je pro duk ty. Rol nik, ja ko naj słab sze
ogni wo w ca łym łań cu chu żyw no ścio -
wym, nie jest w sta nie prze nieść wyż -
szych kosz tów na wyż szą ce nę zby tu,
tak jak jest to moż li we w przy pad ku
wie lu przed się bior ców. Po wsta je zna -
ne z eko no mii zja wi sko roz war cia się
tzw. no życ ce no wych, co jest bar dzo
nie ko rzyst ne dla rol ni ków. Jest to dzi -
siaj szcze gól nie wi docz ne na ryn ku
trzo dy chlew nej. Po mi mo wzro stu
kosz tów pro duk cji ce na zby tu tucz ni -
ków cią gle spa da. Do dat ko wo ta bran -
ża jest pod cią głą pre sją epi de mii ASF,
któ ra pod no si kosz ty pro duk cji oraz

ob ni ża jesz cze bar dziej ce ny w sprze -
da ży tucz ni ków po cho dzą cych ze stref
z ogra ni cze nia mi. Rol ni cy oba wia ją się
tak że no wej wspól nej po li ty ki rol nej.
Z na szych ana liz wy ni ka, że Zie lo ny
Ład w rol nic twie ozna cza wię cej wy -
mo gów i mniej środ ków na do sto so wa -
nie się do nich. Je go wdro że nie
od 2023 ro ku mo że spo wo do wać spa -
dek pro duk cji żyw no ści w kra jach UE
oraz wzrost cen w skle pach. Dla Pol ski
ozna czać to bę dzie rów nież spa dek
eks por tu, któ ry jest mo to rem na pę do -
wym na sze go, a szcze gól nie wiel ko pol -
skie go rol nic twa. Waż nym
wy zwa niem dla po pra wy sy tu acji rol -
ni ka jest je go sła ba po zy cja kon ku ren -
cyj na w sto sun ku do in nych
pod mio tów ope ru ją cych w łań cu chu
spo żyw czym, a szcze gól nie sie ci de ta -
licz nych. Pre sja ce no wa sto so wa na
przez sie ci ma de struk cyj ny wpływ
na po zo sta łych ope ra to rów oraz kon -
su men tów, po nie waż pro wa dzi do po -
gor sze nia ja ko ści pro duk tów
spo żyw czych. Wiel ko pol ska Izba Rol -
ni cza nie mo że or ga ni zo wać straj ków,
jed nak po pie ra po stu la ty rol ni ków
i prze ka zu je in for ma cje na ten te mat.
Po szcze gól ni dzia ła cze sa mo rzą du rol -
ni cze go ak tyw nie włą cza ją się w ak cję,
ja ko rol ni cy, któ rzy na co dzień mu szą
się mie rzyć z trud ną sy tu acją ryn ko -
wą – czy ta my w ko mu ni ka cie Wiel ko -
pol skiej Izby Rol ni czej.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Na bieżąco4 WTOREK, 15 LUTEGO 2022

W mi nio nym ty go dniu w Kro to szy nie
go ści li se na tor Ewa Ma tec ka i po seł
Ma riusz Wit czak. Na kon fe ren cji pra -
so wej par la men ta rzy ści Plat for my
Oby wa tel skiej mó wi li o bie żą cych
pro ble mach, z ja ki mi bo ry ka się
nasz kraj.

Po li ty cy opo zy cyj nej par tii po sta -
no wi li zde men to wać nie praw dzi -
we – jak twier dzą – in for ma cje
od no śnie wy so kich cen ener gii elek -
trycz nej, ja kie po ja wia ją się w prze -
strze ni pu blicz nej. – Ro sną ce kosz ty
są nie zwy kle waż nym ele men tem
wpły wa ją cym na ca łą po li ty kę fi nan so -
wą, po li ty kę go spo da ro wa nia wła snym
bu dże tem każ dej pol skiej ro dzi -
ny – mó wi ła se na tor Ma tec ka. – Jest
to kwe stia o ty le waż na, że istot ne jest,
aby do każ de go Po la ka do tar ła praw -
dzi wa in for ma cja o rze czy wi stych
kosz tach ener gii, ob cią ża ją cych w pro -
pa gan dzie PiS Unię Eu ro pej ską. Sły -
szy cie pań stwo z wie lu źró deł pły ną cą
pro pa gan dę, jak to po li ty ka kli ma tycz -
na Unii Eu ro pej skiej moc no ob cią ża
na sze bu dże ty. Eks per ci jed nak stwier -
dzi li, że za le d wie 23 pro cent kosz tów
ra chun ku to ob cią że nia spo wo do wa ne
emi sją dwu tlen ku wę gla czy za ku pem
upraw nień do tej że emi sji. Ra chu nek,
któ ry otrzy mu je my do do mu czy
przed się bior stwa, skła da się z kil ku
ele men tów skła do wych, któ re bu du ją
je go wy so ki koszt. Są to opła ta abo na -
men to wa, opła ta sie cio wa sta ła, opła ta
sie cio wa zmien na, opła ta ja ko ścio wa,
opła ta OZE, opła ta przej ścio wa, opła -
ta ko ge ne ra cyj na i opła ta ma so wa. Dla -
cze go ro sną ce ny ener gii? To zła
po li ty ka kli ma tycz na rzą du PiS. 70
pro cent kosz tów wy twa rza nia ener gii
jest zwią za nych przede wszyst kim
z wę glem. Pol ska spro wa dza co raz wię -
cej wę gla z in nych kra jów. Spro wa dza -
my też ener gię. War to wie dzieć, że
opła ta za eu ro pej skie upraw nie nia
do emi sji CO2 to 60 mi liar dów zło -
tych, któ re za ro bił PiS. Te pie nią dze
wpły nę ły do bu dże tu pań stwa, a nie
do bu dże tu Unii Eu ro pej skiej Po ło wa

tej kwo ty po win na zo stać prze zna czo -
na na trans for ma cję ener ge tycz ną.
Gdy by tak się sta ło, nie po no si li by śmy
kosz tów i nie mie li by śmy tak wy so -
kich cen za ener gię elek trycz ną. Tak się
jed nak za rzą dów PiS nie dzie je – pod -
kre śli ła par la men ta rzyst ka. 

Po seł Wit czak przy po mniał, iż Pol -
ska na dal nie otrzy ma ła pie nię dzy
z Fun du szu Od bu do wy. – Pol ska nie
otrzy mu je tych pie nię dzy dla te go, że
nie wy peł nia my stan dar dów zwią za -
nych z pra wo rząd no ścią i sys te mem
wy mia ru spra wie dli wo ści. Z te go ty tu -
łu nie po bie ra my pierw szej za licz ki
z Fun du szu Od bu do wy. Moż na dzię -
ki tym pie nią dzom zro bić bar dzo wie -
le do brych rze czy dla Po la ków, że by
by ło ta niej. PiS te go nie ro bi ze wzglę -
du na wła sne woj ny ide olo gicz ne, ze
wzglę du na kon flikt z Unią Eu ro pej -
ską. To igno ran cja i aro gan cja PiS -u,
a za to wszyst ko my pła ci my. Po la cy
tra cą też przez to, że pła ci my ka ry, al -
bo wiem nie re spek tu je my za sad,
na któ re kie dyś sa mi się zgo dzi li -
śmy – stwier dził po li tyk PO. Se na tor
Ma tec ka przy po mnia ła też du mę po -
li ty ków PiS po ne go cja cjach z Unią Eu -
ro pej ską w kwe stii Fun du szu
Od bu do wy i za rzu ci ła im ak tu al ną
bier ność w tej kwe stii. 

Za py ta na o oce nę de cy zji rzą du
w spra wie zno sze nia ob ostrzeń zwią -
za nych z pan de mią, E. Ma tec ka od par -
ła, że od sa me go po cząt ku za rzą dza nie
po li ty ką zdro wot ną w cza sie epi de mii
w Pol sce jest fa tal ne. – Po pierw -
sze – z te go wzglę du, że oso bą de cy zyj -
ną zo stał po li tyk, a nie me dyk,

w prze ci wień stwie do roz wią zań przy -
ję tych w in nych kra jach, np. w Izra elu.
Od sa me go po cząt ku po peł nio no
błąd, nie do pro wa dza jąc do ma so we go
te sto wa nia Po la ków, co po zwo li ło by
na od dzie le nie osób cho rych od zdro -
wych i prze rwa nie trans mi sji wi ru sa.
Po peł nio no też błę dy przy na bo rze
miejsc, gdzie mo gły od by wać się szcze -
pie nia. Gdy by w każ dej przy chod ni
mo gły być szcze pie nia, szyb ko upo ra -
li by śmy się z sy tu acją, uzy sku jąc od -
por ność stad ną. Tym cza sem rząd
za pro po no wał kon kurs, sta wia jąc
na ob ostrze nia ka dro we, jak i lo gi stycz -
no -po miesz cze nio we. Utrud ni ło to
znacz nie spra wę ośrod kom, któ re mo -
gły by pro wa dzić szcze pie nia. Nie po -
trzeb ne by ły aż ta kie ob wa ro wa nia, bo
oka za ło się, że te sty i szcze pie nia mo -
gą od by wać się w na mio tach czy w sa -
mo cho dach. Nie słu cha no też
uczo nych. Dzie ci za da ją nam dziś py -
ta nia – po co się uczyć, sko ro uczo -
nych się nie słu cha? Mam na my śli
nie kie ro wa nie się re ko men da cja mi
Ra dy Me dycz nej, co do pro wa dzi ło
do te go, że ci mą drzy eks per ci zre zy -
gno wa li ze współ pra cy z rzą dem. Nie -
któ re wy po wie dzi, choć by
pre zy den ta, i to le ro wa nie za cho wań
grup an tysz cze pion ko wych do pro wa -
dzi ły do te go, że du ża część spo łe czeń -
stwa się nie za szcze pi ła. Nie
osią gnę li śmy i chy ba ni gdy nie osią -
gnie my od por no ści stad nej. W Pol sce
po ziom wy szcze pie nia wy no si le d wo
po nad 56 pro cent, a np. na Mal cie po -
nad 90 pro cent – oznaj mi ła se na tor
Ma tec ka. (LE NA)

KROTOSZYN

Parlamentarzyści ostro krytykują politykę rządu
POWIAT

Rolnicy protestują!
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W so bo tę na sce nie ki na Przed wio -
śnie mia ła miej sce pre mie ra au tor -
skie go spek ta klu Ko ker sów
„Rok 2040”. Ar ty ści za chwy ci li wi -
dow nię, któ ra licz nie uczest ni czy ła
w wy da rze niu. 

Ko ker si to gru pa te atral na dzia ła ją ca
przy Kro to szyń skim Ośrod ku Kul tu ry
od 2018 ro ku. Ar ty ści ma ją na swo im ko nie
już kil ka spek ta kli. W mi nio ny week end od -
by ła się pre mie ra ko lej ne go – „Rok 2040”.
Au to ra mi sce na riu sza są Woj tek Pie ru nek
i Zu zan na Ko zi na -Błau ciak, któ ra jest też re -
ży ser ką spek ta klu. Ob sa dą ak tor ską two rzą
Alek san dra Gniaz dow ska, An na Gniaz dow -
ska, An na Woj ta szek, An to ni na Grysz ka,
Ga brie la Paw lik, Han na Krysz kie wicz,
Han na Przy by ło, Jo an na Bą ba, Ju lia Ra taj -
czak, Mar ty na Dą brow ska, Ma te usz Cie siel -
ski, Mi le na Paw lik, Na ta lia Strzel czyk, Nik
Nie cza jew, Oli wia Pa ta las, Oli wia Ra taj -
czyk, Pa try cja Bu dziń ska, We ro ni ka Gla pa,
Wik to ria Du dek, Wik to ria Łu ko wiak i Woj -
tek Pio ru nek. 

Ak to rzy za bra li wi dow nię do apo ka -
lip tycz ne go świa ta, zmu sza jąc do re flek sji
o tym, ile czło wie czeń stwa zo sta nie w nas
w przy szło ści. Spek takl wy wo łał w wi -

dzach mnó stwo emo cji. Nic za tem dziw -
ne go, że ar ty ści zo sta li na gro dze ni grom ki -
mi bra wa mi. 

– Pre mie ra „Ro ku 2040” to by ły nie -
sa mo wi te emo cje. By li śmy cie ka wi, jak pu -
blicz ność przyj mie na szą au tor ską wi zję
przy szło ści. Tym ra zem nasz spek takl to te -
atr współ cze sny, pe łen form i nie do mó -
wień – każ dy mo że go in ter pre to wać
na swój spo sób. Pra ca nad tą sztu ką tak
na nas wpły nę ła, że my śli my o zmia nie na -
zwy – czu je my się doj rzal si ja ko ar ty ści. Ta
pre mie ra przy pa dła aku rat w na szą rocz ni -
cę. Im dłu żej pra cu je my, tym bar dziej
utwier dza my się w prze ko na niu, że gdy by
nie lu dzie, któ rzy nas ota cza ją, to nie two -
rzy ło by nam się tak do brze. Mo że my li -
czyć na wspar cie ze stro ny pra cow ni ków
KOK -u, ro dzi ców, sym pa ty ków i me ce na -
sów kul tu ry. Cie szę się, że ra zem z gru pą
mo że my się roz wi jać i two rzyć co raz bar -
dziej do pra co wa ne spek ta kle. Pra ca w mi -
łej at mos fe rze wie le da je, bo czu je my się
te atral ną ro dzi ną, któ ra mi mo prze ciw no -
ści lo su jest ra zem i się wspie ra – sko men -
to wa ła Zu zan na Ko zi na -Błau ciak,
re ży ser ka, współ au tor ka sce na riu sza i opie -
kun ka Ko ker sów. 

(LE NA)

PREMIERA

Kokersi zachwycili publiczność
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9 lu te go zor ga ni zo wa no spo tka nie
in for ma cyj ne, w for mu le zdal nej,
na te mat pla no wa nej bu do wy ob -
wod ni cy Kro to szy na, Zdun i Ciesz ko -
wa w cią gu dro gi kra jo wej nr 15. By -
ła to pierw sza część kon sul ta cji,
skie ro wa na do miesz kań ców gmi ny
Kro to szyn. 

Jak wia do mo, in we sty cja ta zna la zła się
w„Pro gra mie100 ob wod nic”. Wra mach te -
go rzą do we go pro jek tu pla nu je się bu do wę
ob wod nic na sie ci dróg kra jo wych o łącz nej
dłu go ści ok. 830 km. Bę dą to tra sy do sto so -
wa ne do prze no sze nia ob cią że nia 11,5 t/oś.
In we sty cjom bę dą to wa rzy szy ły urzą dze nia
bez pie czeń stwa ru chu dro go we go, w tym
oświe tle nia speł nia ją ce okre ślo ne wy tycz ne.

W kon sul ta cjach wzię li udział przed sta -
wi cie le fir my pro jek to wej oraz Ge ne ral nej Dy -
rek cji Dróg Kra jo wych iAu to strad, bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek oraz miesz kań cy gmi ny
Kro to szyn. Napo cząt ku za pre zen to wa no pro -
jekt ob wod ni cy. Przed sta wio no trzy ewen tu -
al ne wa rian ty jej prze bie gu. 

Miesz kań cy mie li więc moż li wość za -
da wa nia py tań czy wy ra że nia swo ich wąt -
pli wo ści. W nie któ rych mo men tach
dys ku sja by ła bar dzo oży wio na. By li ta cy,
któ rzy stwier dzi li, że żad na z przed sta wio -
nych opcji nie jest od po wied nia. Miesz kań -
cy oko licz nych wio sek, przez któ re bę dzie
prze bie ga ła no wa dro ga, oba wia ją się, że
bę dą mu sie li nad ra biać na wet kil ka na ście
ki lo me trów, aby do je chać do sto li cy po wia -
tu. Pa dła też pro po zy cja zor ga ni zo wa nia

spo tka nia sta cjo nar ne go, gdyż nie wszy scy
za in te re so wa ni spra wą ma ją do stęp do in -
ter ne tu, a spo tka nie na miej scu uła twi ło by
też pro jek tan tom wy ja śnie nie kwe stii, któ -
re mar twią miesz kań ców. 

Przed sta wi cie le fir my pro jek to wej
i GDD KiA po dzię ko wa li za wszel kie opi -
nie i uwa gi, któ re – jak obie ca li – we zmą
pod uwa gę. W spra wie ob wod ni cy przy go -
to wa no tak że an kie ty, któ re mo że wy peł -
nić każ da za in te re so wa na oso ba. Są
do stęp ne na stro nach in ter ne to wych
GDD KiA oraz Urzę du Miej skie go w Kro -
to szy nie. 

Na 16 lu te go za pla no wa no ko lej ne
kon sul ta cje, rów nież w for mie on li ne, tym
ra zem z miesz kań ca mi gmi ny Zdu ny. 

(LE NA)

INWESTYCJE

Rozmawiali o planowanej obwodnicy

Miesz czą ca się przy ul. 23 stycz nia
w Kro to szy nie Pral nia La gu na jest
cał ko wi cie eko lo gicz na. Pro ces
czysz cze nia nie wpły wa za tem
szko dli wie na śro do wi sko, a pra nie
nie jest za gro że niem dla zdro wia.

Pral nia La gu na ko rzy sta z naj no wo -
cze śniej szych me tod czysz cze nia, ja kie
do star cza jej fir ma Elec tro lux. Głów nym
środ kiem czysz czą cym, słu żą cym za ło -
dze fir my w pra cy, jest wo da. W przy pad -
ku róż nych plam sto su je się
bio de gra do wal ne środ ki pio rą ce. Pra nie
ode bra ne z kro to szyń skiej pral ni nie po -
sia da spe cy ficz ne go „che micz ne go” za pa -
chu. Jest ono za tem cał ko wi cie
bez piecz ne na wet dla aler gi ków i dla de -
li kat nej skó ry dzie ci. 

Eko lo gicz ne me to dy gwa ran tu ją
rów nież to, że na sze ubra nia i in ne rze czy
nie zo sta ną znisz czo ne przez środ ki che -
micz ne. Mo że my za tem spo koj nie od dać
w rę ce za ło gi La gu ny na wet swo je ulu bio -
ne ele men ty gar de ro by. Do pral ni mo że -
my rów nież od dać naj bar dziej de li kat ne
tka ni ny, ma jąc cał ko wi tą pew ność, że nic
złe go się z ni mi nie sta nie. Eko lo gicz ne
me to dy czysz cze nia, opar te na wo dzie
i bio de gra do wal nych środ kach pio rą cych,
nie są szko dli we dla śro do wi ska. 

Przy po mi na my, że od ro ku przy ul.
Szo sa Be nic ka 19 dzia ła La gu na Shop.
W skle pie znaj dzie cie ce nio ną przez wie le
osób che mię nie miec ką iwło ską, ale rów nież
ar ty ku ły szkol ne, zni cze, raj sto py i wszel kie
in ne ar ty ku ły, któ re napew no przy da dzą się
w każ dym do mu. OPRAC. (LE NA)

PRALNIA LAGUNA

W trosce o Ciebie
i środowisko

8 lu te go Ze spół Szkół Tech nicz nych
i Ogól no kształ cą cych w Kro to szy nie
zor ga ni zo wał szko le nie dla wy cho -
waw ców klas ósmych i do rad ców za -
wo do wych pt. „Za STO suj w prak ty -
ce – ma te ria ły dla do rad cy za wo do -
we go”. Spo tka nie by ło na der po ucza -
ją ce i po sze rzy ło za kres moż li wo ści
uczest ni ków w dzie dzi nie edu ka cji.

Każ dy wy cho waw ca i do rad ca za wo -
do wy otrzy mał ze szyt ćwi czeń z au tor ski -
mi kar ta mi pra cy wraz z grą plan szo wą
„Kre ator za wo dów”, któ ra ma wy zwa lać
w uczniach kre atyw ne my śle nie i skła niać
do prze my śleń w kwe stii wy bo ru za wo du.
Sam po mysł przed sta wi ła Ane ta Ko ta -
la – do rad czy ni za wo do wa i na uczy ciel ka
przed mio tów za wo do wych. Re ali za cja by -
ła moż li wa rów nież dzię ki za an ga żo wa niu
uczniów ZSTO, a w szcze gól no ści Ja go dy
Ję dru lak i Ni ko li Plu ty, kształ cą cych się
w za wo dzie tech nik ra chun ko wo ści, któ re

wy ka za ły się nie zwy kłą kre atyw no ścią i za -
dba ły o sza tę gra ficz ną. Z ko lei uczeń kla -
sy III tech ni kum me cha tro nicz ne go,
Bar tosz Kacz ma rek, któ ry na co dzień
kształ ci się w za kre sie me cha tro ni ki, przy -
go to wał pion ki do gry, wy ko rzy stu jąc wy -
druk 3D.

Szko le nie zor ga ni zo wa no po to, by
móc po ma gać mło dzie ży w wy bo rze dal -
szej dro gi kształ ce nia w szko łach po nad -
pod sta wo wych. Przy go to wa ne ma te ria ły
ma ją uła twić roz po zna nie wła snych moż -
li wo ści i pre dys po zy cji do wy bo ru za wo du.

Jak pod kre śla dy rek cja ZSTO,
w kształ ce niu po win no wy ko rzy sty wać się
jak naj wię cej na rzę dzi, któ ry mi mło dzież
po słu gu je się na co dzień. Gry plan szo we
w ostat nich la tach zdo by ły du żą po pu lar -
ność i mo gą być bar dzo przy jaź nie od bie -
ra ne przez uczniów. To z ko lei po zwa la
na kre atyw ną za ba wę i po zna wa nie sa me -
go sie bie. 

(FE NIX)

ZSTO KROTOSZYN

Wyzwalać kreatywne myślenie 
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11 lu te go miesz kań cy Koź mi -
na Wlkp. uro dze ni w la tach 60. i 70.
mi nio ne go wie ku mo gli wró cić
do cza sów swo je go dzie ciń stwa.
Wszyst ko za spra wą spo tka nia z au -
to ra mi książ ki „Chcesz cu kier ka? Idź
do Gier ka”. 

Au to ra mi książ ki bę dą cej wspo mnie -
niem dzie ciń stwa w zło tej de ka dzie gier -
kow skiej są Mał go rza ta Czap czyń ska,
dzien ni kar ka i au tor ka fan pa ge’a „Mo je
wy spy” oraz Mar cin Zięt kie wicz – koź mi -
nia nin, po lo ni sta, au tor fe lie to nów i hi sto -
ryk z za mi ło wa nia. Spo tka nie pro wa dził
Piotr Ko wal czyk. Go ście wspo mi na li swo -
je dzie ciń stwo w la tach 70. oraz to, jak po -
strze ga li ota cza ją cą ich wów czas
rze czy wi stość. 

Nie daw no wy da na pu bli ka cja sku pia
dwa punk ty wi dze nia, przed sta wio ne
w dwóch od mien nych sty lach. M. Czap -
czyń ska wy cho wa ła się w Bu ko wi cach. Ce -
chu je ją ogrom na zdol ność ob ser wa cji.
Świet nie uwy dat nia szcze gó ły, dzię ki cze -

mu two rzy barw ny ob raz miej sco wo ści,
w któ rej do ra sta ła. M. Zięt kie wicz po cho -
dzi z Kro śnic. W książ ce zwra ca uwa gę
na po nie miec ką prze szłość swo jej ro dzin -
nej miej sco wo ści. Swo ją uwa gę sku pia jed -
nak głów nie na gru pie przy ja ciół
z po dwór ka, z któ ry mi spę dził dzie ciń -
stwo. 

Au to rzy „Chcesz cu kier ka? Idź go
Gier ka” są zgod ni w jed nym twier dze -
niu – mniej zna czy wię cej. Uwa ża ją, iż sza -
ra rze czy wi stość lat 70. ubie głe go wie ku
znacz nie wzbo ga ci ła ich wy obraź nię, za -
cie śni ła wię zi mię dzy przy ja ciół mi oraz na -
uczy ła ich za rad no ści ży cio wej i sza cun ku
do in nych osób. 

Pu blicz ność ży wo uczest ni czy ła
w spo tka niu. Nie tyl ko za da wa ła wie le py -
tań au to rom książ ki, ale chęt nie też dzie li -
ła się swo imi prze ży cia mi z daw nych lat.
Na ko niec M. Czap czyń ska i M. Zięt kie -
wicz pod pi sa li książ ki, a ko lej ka chęt nych
przy po mi na ła te, któ re zna ne są wła śnie
z cza sów, o któ rych by ła mo wa. 

(LE NA)

KOŹMIN WLKP.

Wspomnienia 
z dzieciństwa 
w gierkowskiej dekadzie
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KONKURS

Etap powiatowy rozstrzygnięty
Na po cząt ku lu te go po zna li śmy wy -
ni ki po wia to we go eta pu Ogól no pol -
skie go Stra żac kie go Kon kur su Pla -
stycz ne go. Or ga ni za to rem eli mi na cji
na tym szcze blu był Wy dział 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. 

Kon kurs skie ro wa ny był do dzie ci,
mło dzie ży i osób do ro słych. Wpły nę ły 33
pra ce z ca łe go po wia tu. Ju ry nie mia ło ła -
twe go za da nia, ale lau re atów trze ba by ło
wy ło nić.

Wśród przed szko la ków pierw sze miej -
sce przy zna no Ju lii Ma cias, któ ra wy prze -
dzi ła We ro ni kę Ko niecz ną i Ga brie lę
Sta cho wiak. Po nad to wy róż nio ne zo sta ły
In es Alek siak i Bar ba ra Opa liń ska. Ca ła
piąt ka to re pre zen tant ki Pu blicz ne go
Przed szko la w Zdu nach.

W ka te go rii klas I -IV szkół pod sta wo -
wych trium fa to rem zo stał To biasz Zmy ślo -
ny (Ze spół Szko ła Pod sta wo wa im. Ju lia na
Tu wi ma i Przed szko le w Ko by li nie). Ko lej -
ne lo ka ty za ję li Eryk No wac ki (Szko ła Pod -
sta wo wa w Za le siu Ma ły) i Zu zan na
Otwo row ska (Szko ła Pod sta wo wa w Zdu -
nach). Z ko lei Se ba stian Igna siak i Ewa Ma -
ry niak (obo je ze Szko ły Pod sta wo wej
w Roz dra że wie) otrzy ma li wy róż nie nia.

W gru pie uczniów klas V -VIII szkół
pod sta wo wych zwy cię ży ła Jo an na Łu czak
(Ze spół Szko ła Pod sta wo wa im. Ju lia na Tu -
wi ma i Przed szko le w Ko by li nie), wy prze -
dza jąc Ame lię Jó zyk (Szko ła Pod sta wo wa
w Zdu nach) i Ga brie lę Dry gas (Szko ła
Pod sta wo wa w Zdu nach). Wy róż nie nia
na to miast tra fi ły do Oli wii Ba ran (Szko ła
Pod sta wo wa w Roz dra że wie) i Dag ma ry
Dry gas (Szko ła Pod sta wo wa w Zdu nach).

Na gro dzo ne i wy róż nio ne pra ce „po -
wal czą” te raz w eta pie wo je wódz kim kon -

kur su. Wy ni ki tej tu ry ry wa li za cji po zna -
my na ko niec lu te go, a roz strzy gnię cie fi na -
łu cen tral ne go od bę dzie się po 31 mar ca.

Ogól no pol ski Stra żac ki Kon kurs Pla -
stycz ny ma na ce lu za in te re so wa nie dzie ci,
mło dzie ży i twór ców nie pro fe sjo nal nych
ochro ną prze ciw po ża ro wą, dzia łal no ścią
stra ży po żar nych, tra dy cją i ży ciem stra żac -
kich śro do wisk oraz pro pa go wa nie po zy -
tyw nych po staw spo łecz nych, jak rów nież
roz wój in dy wi du al nych uzdol nień pla -
stycz nych. (AN KA)
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Jak po in for mo wał w pią tek
Urząd Miej ski w Sul mie rzy -
cach, pra cow ni cy tej in sty tu cji
w naj bliż szych dniach ma ją
do star czać miesz kań com de -
cy zje po dat ko we oraz ma secz -
ki ochron ne, prze ka za ne przez
wo je wo dę wiel ko pol skie go. 

Do rę cza nie od by wać się ma
od po nie dział ku do so bo ty w go dzi -
nach 9.00-18.00, w dni po wsze -
dnie – po go dzi nach pra cy
urzęd ni ka lub w cza sie je go urlo pu.

Pra cow ni cy urzę du nie po bie ra ją
żad nych kwot pie nięż nych, do star -
cza ją je dy nie prze sył kę. Każ dy z nich
za opa trzo ny jest w iden ty fi ka tor,
któ ry na żą da nie miesz kań ca jest zo -
bo wią za ny oka zać. Oso by od bie ra ją -
ce de cy zje po dat ko we pro szo ne są
o skła da nie czy tel nych pod pi sów
na po twier dze niu od bio ru. 

Do każ dej po se sji do star czo ne
zo sta ną tak że ma secz ki jed no ra zo -
we go użyt ku, prze ka za ne przez wo -
je wo dę wiel ko pol skie go.

OPRAC. (AN KA)

Na bieżąco 9

8 lu te go był Dniem Bez piecz ne go In -
ter ne tu. Z tej oka zji w Kro to szyń skiej
Bi blio te ce Pu blicz nej zor ga ni zo wa no
spo tka nie po świę co ne za gro że niom
czy ha ją cym w sie ci.

Ini cja ty wie po raz ko lej ny przy świe ca -
ło ha sło „Dzia łaj my ra zem!”. W za ło że niu
ma ona pro mo wać bez piecz ne za sa dy ko -
rzy sta nia z sie ci i prze strze gać in ter nau tów
przed czy ha ją cy mi na nich za gro że nia mi. 

Kro to szyń ska bi blio te ka go ści ła pod -
opiecz nych Śro do wi sko we go Do mu Sa mo -
po mo cy, by w przy stęp ny spo sób
po in for mo wać ich o in ter ne to wych za gro -

że niach i do brym za cho wa niu w sie ci. Ce -
lem spo tka nia by ło do star cza nie wie dzy
na te mat bez piecz ne go ko rzy sta nia z kom -
pu te ra czy smart fo na oraz kon se kwen cji za -
cho wań nie zgod nych z pra wem, do któ rych
do cho dzi w prze strze ni wir tu al nej.

Uczest ni cy do wie dzie li się, czym jest
ne ty kie ta, by w In ter ne cie za cho wy wać się
przy zwo icie, ni ko go nie ob ra żać oraz zgła -
szać wszel kie na ru sze nia pry wat no ści i do -
bre go imie nia użyt kow ni ków. Pod czas
ćwi cze nia mo gli sa mi spraw dzić, czy do sta -
tecz nie chro nią swo je kom pu te ry, za da wać
py ta nia i przed sta wiać swo je spo strze że nia.

OPRAC. (AN KA)

BIBLIOTEKA

O bezpieczeństwie w sieci

SULMIERZYCE

Decyzje podatkowe i maseczki dla mieszkańców

1500 zło tych man da tu, 10 punk tów
kar nych, za trzy ma nie pra wa jaz dy
na trzy mie sią ce – to kon se kwen cje,
ja kie spo tka ły ko bie tę, któ ra w te re -
nie za bu do wa nym je cha ła sa mo cho -
dem z pręd ko ścią 105 km/h.

Przed kil ko ma dnia mi w Ku kli no wie
po li cjan ci Wy dzia łu Ru chu Dro go we go
Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Kro to szy -
nie za trzy ma li do kon tro li sa mo chód mar -
ki Ford Fie sta, któ rym kie ro wa ła 24-let nia
miesz kan ka No wych Skal mie rzyc. Mun -
du ro wi po sta no wi li za trzy mać po jazd,

gdyż w te re nie za bu do wa nym je chał on
z nad mier ną pręd ko ścią – 105 km/h za -

miast okre ślo nych prze pi sa mi 50 km/h.
W kon se kwen cji 24-lat kę uka ra no

man da tem w wy so ko ści 1500 zł oraz 10
punk ta mi kar ny mi, a tak że za trzy ma niem
pra wa jaz dy na trzy mie sią ce.

– Ma my na dzie ję, że wy so kość man -
da tów oraz fakt utra ty upraw nień do kie -
ro wa nia po jaz da mi me cha nicz ny mi
na okres trzech mie się cy zmu si ko bie tę
do re flek sji i wol niej szej jaz dy w przy szło -
ści. Pa mię taj my, że nad mier na pręd kość
jest głów ną przy czy ną wy pad ków – przy -
po mi na ją po li cjan ci.

(AN KA) 

Z POLICJI

Surowa kara za nadmierną prędkość
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Ucznio wie Ze spo łu Szkół Po nad pod -
sta wo wych nr 2 w Kro to szy nie bio rą
udział w dru giej edy cji Zło tych Szkół
NBP. Ce lem przed się wzię cia jest roz -
wi ja nie kom pe ten cji eko no micz nych.

W skład dru ży ny z ZSP nr 2 wcho dzą
Do ro ta Pio trow ska, An na Szczur, To biasz
Pa nek, Ja go da Ra taj czak, Zu zan na Gi lic ka,
An na Kacz ma rek, Bar ba ra Re szel, Szy mon
Staś ko wiak i Wik to ria Le wan dow ska. Ze -
spół ma już za so bą pierw sze zre ali zo wa ne
za da nia. Ja kiś czas te mu prze pro wa dził
warsz ta ty dla uczniów, któ rych te ma ty ka

do ty czy ła go tów ki ja ko po wszech nie sto so -
wa nej me to dy płat no ści. Za ję cia, któ re od -
by ły się for mu le on li ne, pro wa dzi li
wspól nie W. Le wan dow ska, Sz. Staś ko -
wiak oraz A. Szczur. Uczest ni czy ło w nich
po nad 80 uczniów ZSP nr 2 w Kro to szy -
nie, kształ cą cych się w za wo dzie tech nik
eko no mi sta. 

Pro wa dzą cy warsz ta ty omó wi li za sa -
dy bez piecz ne go ko rzy sta nia z go tów ki.
Sta ra li się, aby ich wy po wie dzi by ły zro zu -
mia łe. Roz ma wia no tak że o za bez pie cze -
niach pol skich bank no tów, a po nad to
przed sta wio no spo so by prze cho wy wa nia

go tów ki. Na ko niec prze pro wa dzo no qu iz
spraw dza ją cy wie dzę uczest ni ków. 

Ko lej ne warsz ta ty, z udzia łem 130
uczniów, pro wa dzi li A. Kacz ma rek, B. Re -
szel i Z. Gi lic ka. Pro wa dzą ce opo wia da ły
o spo so bach prze cho wy wa nia go tów ki
oraz bez piecz nym ko rzy sta niu z apli ka cji
i kont in ter ne to wych. Ob ja śni ły rów nież,
jak zbu do wać bez piecz ne ha sło i jak od po -
wied nio za bez pie czać swo je kon ta w róż -
nych apli ka cjach. Dziew czę ta
wy ko rzy sta ły fil my edu ka cyj ne. Na ko niec
spraw dzo no wie dzę, ja ką na by li uczest ni -
cy za jęć. (LE NA)

Różności10 WTOREK, 15 LUTEGO 2022

Miesz kań cy Sul mie rzyc zbie ra ją na -
kręt ki na rzecz An to sia. Chło piec
zma ga się z na wro tem no wo two ru.

Ostat ni rok był bar dzo trud ny dla An -
to sia i je go ro dzi ny. W ma ju 2021 ro ku
usły sze li strasz ną dia gno zę. Chło piec, za -
miast ba wić się ze swo im star szym bra tem,
spę dzał czas w szpi ta lu. Los nie oszczę dza
ro dzi ny i oka za ło się, że no wo twór wró cił
ze zdwo jo ną si łą. Je śli tym ra zem le cze nie
w Pol sce nie przy nie sie re zul ta tów, trze ba
bę dzie szu kać po mo cy w za gra nicz nej kli -
ni ce, gdzie le cze nie jest nie re fun do wa ne,
a koszt mo że wy nieść na wet mi lion zło -
tych. Le ka rze w Kra ko wie wal czą o zdro -
wie chłop ca, nie ma jed nak pew no ści, że
im się uda. Je śli cho ro bę uda się po ko nać
przy uży ciu stan dar do we go pro to ko łu, to
ro dzi ce An to sia bę dą chcie li wy le cieć
z nim do USA, by tam mógł otrzy mać spe -
cja li stycz ną szcze pion kę prze ciw ko wzno -
wie. 

An to sio wi moż na po móc, do ko nu jąc
wpłat za po śred nic twem por ta lu sie po ma -
ga. pl bądź bio rąc udział w li cy ta cjach
na Fa ce bo oku – Ra zem dla Ant ka. W ak -
cję na rzecz chłop ca za an ga żo wa li się

miesz kań cy Sul mie rzyc. Miej sco wy Urząd
Miej ski włą czył się do dzia łań Sa mo rzą du
Uczniow skie go przy szko le pod sta wo wej
i po sta no wił zor ga ni zo wać zbiór kę na krę -
tek na rzecz An to sia. Na kręt ki zbie ra ne są
w po jem ni kach w kształ cie ser ca, któ re
znaj du ją się na bo isku szkol nym oraz
przy Pu blicz nym Przed szko lu w Sul mie -
rzy cach. (LE NA)

CHARYTATYWNIE

Pomagajmy Antosiowi!
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19-let ni Ra fał ma au tyzm i zma ga
się z wie lo tor bie lo wa to ścią ne rek.
Po trze bu je wspar cia fi nan so we go,
aby móc kon ty nu ować le cze nie. 

Kie dy Ra fał miał rok, je go ma ma za -
czę ła za uwa żać, że roz wi ja się znacz nie ina -
czej niż je go star szy brat. Róż ni ce mie dzy
brać mi by ły co raz bar dziej wi docz ne. Mat -
ka my śla ła po cząt ko wo, że to róż ni ca cha -
rak te rów. Po sta no wi ła za się gnąć po mo cy,
kie dy chło piec prze stał re ago wać na swo je
imię i za my kać się w swo im świe cie. Le ka -
rze po twier dzi li przy pusz cze nia bli skich
chłop ca – to au tyzm. 

Ra fał przez la ta był pod opie ką spe cja -
li stów, któ rzy po ma ga li mu ra dzić so bie
z ota cza ją cą go rze czy wi sto ścią. Sta ra li się,
aby od głos uli cy nie wy wo ły wał u nie go
ata ku pa ni ki, a kon takt z ludź mi na pa du
hi ste rii. Dzię ki sys te ma tycz nej pra cy chło -
pak świet nie so bie ra dził. Cho dził do szko -
ły in te gra cyj nej, miał ko le gów.
Za an ga żo wał się też w wo lon ta riat, wspie -
rał za wod ni ków pod czas tria th lo nów. Po -
za tym bar dzo trosz czy się o zwie rzę ta. 

Wszyst ko dra stycz nie zmie ni ło się
w okre sie doj rze wa nia. Bu rza hor mo nów
za czę ła wy wo ły wać ata ki agre sji. By ły one
na ty le sil ne, że Ra fał nie mógł być dłu żej
wo lon ta riu szem. Uczęsz czał na te ra pię, któ -

ra go wy ci sza ła. Je go oj ciec był jed nak zmu -
szo ny zre zy gno wać z pra cy, przez co ro dzi -
ny nie stać na opła ca nie do dat ko wych za jęć. 

Ra fał zma ga się z wie lo tor bie lo wa to -
ścią ne rek. Je go ner ki są co raz słab sze, a ich
dal sza pra ca stoi pod zna kiem za py ta nia.
Dia li zy mu szą od by wać się re gu lar nie.
By 19-la tek mógł w nich spo koj nie uczest -
ni czyć, po trze bu je te ra pii i re ha bi li ta cji. Je -
śli te zo sta ną prze rwa ne z po wo dów
fi nan so wych, to le ka rze nie bę dą w sta nie

le czyć ne rek Ra fa ła za po mo cą dia liz, a to
bę dzie naj gor szy sce na riusz dla nie go. 

Ra fa ło wi moż na po móc, do ko nu jąc
wpłat za po śred nic twem stro ny in ter ne to -
wej sie po ma ga. pl – „W pu łap ce cho ro by…
Ma ma wal czy o zdro wie Ra fa ła!”. Pó ki co
uda ło się ze brać nie mal 30 ty się cy zło tych.
Bra ku je jesz cze po nad 17 ty się cy. Za chę ca -
my więc do przy łą cze nia się w ak cję nie sie -
nia po mo cy Ra fa ło wi. 

(LE NA)

CHARYTATYWNIE

Potrzebna pomoc dla Rafała

Przed kil ko ma dnia mi bur mistrz Koź -
mi na Wlkp. Ma ciej Brat bor ski spo tkał

się z Ka je ta nem Woź nia kiem, me da -
li stą mi strzostw Pol ski w ka ra te.

Ka je tan jest za wod ni kiem tre nu ją -
cym w Koź miń skim Klu bie Ka ra te
„Do Sho to kan”. W grud niu 2021 ro ku
na Mi strzo stwach Pol ski w Ka ra te Ju nio -
rów Młod szych, Ju nio rów, Mło dzie żow -
ców i Se nio rów, któ re od by ły się
w łódz kiej Atlas Are nie, wy wal czył brą zo -
wy me dal w ka te go rii ku mi te ju nio rów
młod szych +70 kg. 

W spo tka niu oprócz spor tow ca i wło -
da rza gmi ny uczest ni czy li też ma ma Ka je -
ta na oraz tre ner Ma te usz Droż dżyń ski.
Bur mistrz po gra tu lo wał mło de mu za wod -
ni ko wi me da lu, ży cząc jed no cze śnie ko lej -
nych suk ce sów i wy trwa ło ści w roz wo ju
ka rie ry. Nie za bra kło roz mów o spor to -
wych pla nach ka ra te ki. 

OPRAC. (LE NA)

KOŹMIN WLKP.

Medalista MP gościł u burmistrza
W trak cie nie daw nej roz mo wy z Da -
riu szem Ro zu mem, pre zy den tem
Eu ro pej skiej Fe de ra cji Su mo, pre ze -
sem Pol skie go Związ ku Su mo,
a tak że rad nym Ra dy Po wia tu Kro to -
szyń skie go, któ rej te ma tem prze -
wod nim był sport w na szym po wie -
cie, do wie dzie li śmy się o cie ka wym
po my śle na sze go roz mów cy. 

Da riusz Ro zum po wie dział, że
w na szym mie ście mo gła by po wstać
ale ja pa mię ci za słu żo nych spor tow ców
kro to szyń skich. – Nie pa mię tam na -
zwisk spor tow ców, któ rzy od no si li
suk ce sy po II woj nie świa to wej czy na -
wet wcze śniej. Kro to szyn miał jed nak
w swo jej hi sto rii zna ko mi tych spor -
tow ców na prze strze ni stu lat – mó wił

rad ny i dzia łacz spor to wy. Ja ko miej -
sce dla ta kiej ini cja ty wy wska zał na ale -
ję Po wstań ców Wiel ko pol skich lub
te ren wo kół no wo wy bu do wa ne go sta -
dio nu w Kro to szy nie. 

– Być mo że na Bło niu, na chod -
ni ku pro wa dzą cym do sta dio nu,
moż na by stwo rzyć ale ję gwiazd kro -
to szyń skie go spor tu. Był by to ele -
ment, któ ry każ de mu, kto
do Kro to szy na przy je dzie, po ka zał
ka wa łek hi sto rii na sze go mia sta i to,
że ta ka ma ła miej sco wość mo że wy -
cho wać wy bit ną oso bo wość spor to -
wą. By ło by to też usza no wa nie tych
spor tow ców i po ka za nie mło dym lu -
dziom, że war to do cze goś dą żyć
cięż ką pra cą – stwier dził D. Ro zum. 

(LE NA)

KRO TO SZYN

Ale ja spor to wych gwiazd?
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W mi nio ną so bo tę Kro to szyn był go -
spo da rzem Mi strzostw Wiel ko pol -
ski 2022 w Za pa sach w Sty lu Wol -
nym – mi ni za pa sy, mło dzi cy i ka de -
ci. Go spo da rze, LKS Ce ra mik Kro to -
szyn, nie oka za li się zbyt go ścin ni
i zwy cię ży li w kla sy fi ka cji ge ne ral nej. 

So bot nie za wo dy zgro ma dzi ły w na -
szym mie ście stu naj lep szych za wod ni ków
z wo je wódz twa wiel ko pol skie go. Kro to -
szyń scy za pa śni cy spi sy wa li się na ty le do -
brze, że wy gra li kla sy fi ka cję ge ne ral ną.
Na dru gim miej scu upla so wał się WKS
Grun wald Po znań, trze cią lo ka tę za jął
UKS Za pa sy Ple wi ska. 

Re pre zen tan ci Ce ra mi ka wy wal czy li
łącz nie 25 me da li – dzie sięć zło tych, sześć
srebr nych i dzie więć brą zo wych. W swo -
ich ka te go riach trium fo wa li Woj ciech Du -
dziń ski (18 kg), Mar cel Sztu der (29 kg),
Ja kub Wal czak (29M kg), Olaf Ra dwań ski
(75 kg), Ma te usz Ostoj ski (48 kg), Se ba -
stian Fi lip czak (75 kg), Ja kub Ka sprzak
(55 kg), Hu bert Krzy żań ski (60 kg), Mi ko -
łaj Adam czew ski (80 kg) oraz Ka rol Ro sie -
wicz (110 kg). 

Sre bro zdo by li Alan Zmy ślo ny (29M
kg), An to ni Mił kow ski (30 kg), Mi ko łaj
Ulicz ny (31 kg), Kry stian Ostój ski (36 kg),

Ja kub Ko kot (60 kg) i Ma te usz Wal czak
(71 kg). Na naj niż szym stop niu po dium
sta wa li Fi lip Du dziń ski (21 kg), Igor Raź -
niak (29 kg), Szy mon Fa bi siak (30 kg), Mi -

łosz Raź niak (31 kg), Oli wier Waw rzy niak
(41 kg), Ama de usz Su cho rzew ski (38 kg),
Ma ciej Ulicz ny (41 kg), Mi ko łaj Ro go wicz
(52 kg) oraz Ro bert Za koń ski (71 kg). 

Na szó stym miej scu w koń co wej kla sy -
fi ka cji zna la zła się eki pa UKS Olim pij czyk
Sul mie rzy ce. Spo śród przed sta wi cie li te go
klu bu po zło te krąż ki się gnę li Na tan Si ko -
ra (30 kg) oraz Ni ko la Kro ma rek (41 kg).

Z ko lei Blan ka Si ko ra (18 kg), Ni ko dem Pa -
ta las (29 kg), Ty mo te usz Kot (41 kg) i Mi -
łosz Wie czo rek (48 kg) wy wal czy li sre bro.
Na trze ciej lo ka cie zma ga nia ukoń czył
Fran ci szek So siń ski (21 kg). (LE NA)

ZAPASY

Ceramik najlepszy w Wielkopolsce

Sie dem za wod ni czek z wiel ko pol -
skich klu bów otrzy ma ło po wo ła nie
na zgru po wa nie Zi mo wej Aka de mii
Mło dych Or lic. Wśród nich zna la zła
się Agniesz ka Ka ba ciń ska, wy cho -
wan ka Aka de mii Ta len tów Kro to szyn.

W Zi mo wej Aka de mii Mło dych Or lic
dla pił ka rek uro dzo nych w 2008 i 2009
ro ku bio rą udział za wod nicz ki z ta kich
klu bów jak Aka de mia Pił kar ska Po lo nii
Śro da Wiel ko pol ska, KA 4 re sPect Kro bia
czy War ta Po znań. Wśród nich zna la zła się

Agniesz ka Ka ba ciń ska. Wy cho wan ka Aka -
de mii Ta len tów Kro to szyn przed mie sią -
cem zo sta ła wy po ży czo na do War ty
Po znań. 

Agniesz ka przez la ta tre no wa ła
pod okiem Łu ka sza Ra ka. Kro to szy nian ka
jest dru gą, obok Igo ra Or li kow skie go, po -
wo ła ną w ostat nim cza sie na zgru po wa nie
naj lep szych za wod ni ków w Pol sce. Orze łek
na pier si jest naj lep szym do wo dem na to,
że na wet z ma łe go ośrod ka moż na awan so -
wać do ka dry na ro do wej.

OPRAC. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Powołanie dla Agnieszki

W so bo tę, 5 lu te go, w ha li spor to wej
przy ul. Strze lec kiej w Koź mi nie
Wlkp. ro ze gra no XII Otwar ty Tur niej
Ha lo wej Pił ki Noż nej Za kła dów Pra -
cy. Naj lep szym ze spo łem oka zał się
Pan com. 

Po za wy ło nie niem naj lep szej dru ży ny
ce lem za wo dów by ło po pu la ry zo wa nie ha -
lo wej pił ki noż nej w śro do wi sku oraz pro -
mo wa nie jej ja ko ak tyw nej for my
spę dza nia wol ne go cza su. Or ga ni za to rem
im pre zy był Gmin ny Ośro dek Spor tu
w Koź mi nie Wlkp. we spół z miej sco wym
ma gi stra tem. Gra ją ce ze spo ły re pre zen to -

wa ły oczy wi ście swo je fir my, ale w ich skła -
dzie nie mu sie li zna leźć się wy łącz nie pra -
cow ni cy. 

Do ry wa li za cji przy stą pi ło dzie sięć
ekip, któ re po dzie lo no na dwie gru py.
W gru pie A zna la zły się Ogro dze nia Ja ro -
cin, In ne naus bau, Leo Trans, Hen mar Ca -
bins i Wod den Ho use De ve lop ment,
a do gru py B tra fi ły Na glak, Bar te sko, Kris -
-Met, Pan com oraz Ja ra net. 

Tur niej wy gra ła dru ży na Pan co mu.
Dru gie miej sce za ję ła eki pa Hen mar Ca -
bins, a na trze ciej lo ka cie zna lazł się te am
In ne naus bau. 

(LE NA)

HALOWA PIŁKA NOŻNA 

Pancom zwycięski!

W pierw szy week end lu te go re pre -
zen tan ci UKS Olim pij czyk Sul mie rzy -
ce star to wa li w X Me mo ria le Bog da -
na Bro dy – Otwar tych Mi strzo stwach
Mia sta Po zna nia. Na si za pa śni cy
trzy ra zy sta wa li na po dium.

Or ga ni za to rem tur nie ju był KS So -
bie ski Po znań. Do ry wa li za cji przy stą pi -
ło po nad 130 za wod ni ków
i za wod ni czek, któ rzy wal czy li w ka te go -
riach dzie ci, mło dzi ków i ka de tów.
Przed sta wi cie le sul mie rzyc kie go klu bu
wró ci li z Po zna nia z trze ma me da la mi.
Na dru gim miej scu w ka te go rii 30 kg

upla so wa ła się Ni ko la Pa ter no ga. Z ko lei
na naj niż szym stop niu po dium sta nę li

Ni ko la Kro ma rek (57 kg) oraz Mi łosz
Wie czo rek (47 kg). (LE NA)

ZAPASY

Trzy medale zawodników Olimpijczyka
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