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KROTOSZYN

SOLIDARNI Z UKRAINĄ!
WTOREK 1 MARCA 2022

W mi nio ną nie dzie lę na kro to szyń -
skim ryn ku po ja wi ły się tłu my miesz -
kań ców, by wy ra zić swój zde cy do wa -
ny sprze ciw wo bec ro syj skiej in wa zji
na Ukra inę oraz so li dar ność z na ro -
dem ukra iń skim. 

W ze szłym ty go dniu, po uprzed nim
uzna niu pod mio to wo ści dwóch se pa ra ty -
stycz nych re pu blik ukra iń skich przez wła -
dze Fe de ra cji Ro syj skiej – Łu gań skiej
i Do niec kiej – Wła di mir Pu tin zde cy do -
wał się na in ter wen cję zbroj ną na te re nie
ca łej Ukra iny. Od kil ku dni trwa ją za żar te
wal ki w naj więk szych mia stach te go kra ju.
Pol ski rząd oraz więk szość spo łe czeń stwa
za gwa ran to wa li po moc hu ma ni tar ną dla
oby wa te li wal czą ce go kra ju. Do Polski
w cią gu za le d wie kil ku dni przy by ło po -
nad 200 ty się cy uchodź ców ucie ka ją cych
przed woj ną.

Nie dziel na ma ni fe sta cja na kro to szyń -
skim ryn ku zo sta ła zor ga ni zo wa na spon ta -
nicz nie przez bur mi strza oraz klub
za pa śni czy LKS Ce ra mik. – Dzi siaj jest ta -
ka chwi la, że by duch miesz kań ców Kro to -
szy na wspo mógł Ukra iń ców wal czą cych
o swo ją wol ność i nie pod le głość. Mu si my
mieć świa do mość, że oni wal czą tak że o na -
szą wol ność i de mo kra cję. Dla te go tak waż -
ne jest, aby czu li na sze wspar cie. Gmi na
Kro to szyn włą czy ła się w po moc Ukra inie.
Na na szej stro nie in ter ne to wej są in for ma -
cje o pod ję tych ini cja ty wach wspar cia

w róż nej po sta ci. Dzię ku ję wszyst kim
miesz kań com i rad nym za za an ga żo wa nie.
Bę dzie my to wszyst ko ko or dy no wać
pod au spi cja mi pa na wo je wo dy – po wie -
dział bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek. 

– Chciał bym po dzię ko wać za wspar -
cie Pol ski na rzecz Ukra iny. Czu ję wa szą
em pa tię. Chciał bym za ape lo wać do mo ich
ro da ków, aby ta wiel ka po moc i za an ga żo -
wa nie zo sta ły na le ży cie do ce nio ne – oznaj -
mił Ivan Iz deb ski, po cho dzą cy z Ukra iny
tre ner Ce ra mi ka.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI



19 lu te go w go dzi nach wie czor nych
straż po żar na zo sta ła we zwa na
na osie dle Sza rych Sze re gów w Kro -
to szy nie. Ze zgło sze nia wy ni ka ło, że
na klat ce scho do wej w jed nym z blo -
ków do szło do za dy mie nia. Na szczę -
ście nic po waż ne go się nie sta ło.

– Na miej sce skie ro wa no trzy Jed nost -
ki Ra tow ni czo -Ga śni cze PSP oraz je den za -
stęp z OSP Kro to szyn. Na sze dzia ła nia
po le ga ły na roz po zna niu za gro że nia, po -

nie waż je den z miesz kań ców blo ku zgło sił
za dy mie nie na klat ce scho do wej. Na miej -
scu fak tycz nie był wy czu wal ny dym. Usta -
li li śmy je go źró dło – je den z miesz kań ców
przy po mo cy szli fier ki ką to wej ciął ele -
men ty drew nia ne. Po miesz cze nia zo sta ły
prze wie trzo ne. Męż czyź nie wrę czo no we -
zwa nie do sta wie nia się na ko men dę w ce -
lu zło że nia wy ja śnień – po in for mo wał st.
kpt. To masz Pa try as, rzecz nik pra so wy KP
PSP w Kro to szy nie. 

(FE NIX)

Aktualności2 WTOREK, 1 MARCA 2022

Sa mo dziel ny Pu blicz ny Za kład Opie -
ki Zdro wot nej w Kro to szy nie po in for -
mo wał, iż w tym ro ku kon ty nu uje
wy ko ny wa nie bez płat nych ba dań
mam mo gra ficz nych w ra mach Pro fi -
lak tycz ne go Pro gra mu Wcze sne go
Wy kry wa nia Ra ka Pier si. 

W ro ku bie żą cym z mam mo gra fii
w ra mach wspo mnia ne go pro gra mu mo -
gą ko rzy stać ko bie ty uro dzo ne po mię -
dzy 1953 a 1972 r. Ba da nia re fun do wa ne
są przez Na ro do wy Fun dusz Zdro wia.
Aby wy ko nać mam mo gra fię, nie jest po -
trzeb ne skie ro wa nie od le ka rza. Wy star czy
za re je stro wać się te le fo nicz nie.

War to pa mię tać, iż każ da z pań, któ rą
wiek kwa li fi ku je do udzia łu w pro gra mie
pro fi lak tycz nym, mo że sko rzy stać z ba da -
nia mam mo gra ficz ne go raz na dwa la ta.

W kro to szyń skim SPZOZ ba da nia
wy ko ny wa ne są za po mo cą no wo cze sne go
mam mo gra fu, za ku pio ne go pod ko -
niec 2020 r. Pra cow nia mam mo gra ficz na
znaj du je się na pierw szym pię trze bu dyn -
ku przy chod ni przy ul. Bo lew skie go 4-8.
Czyn na jest w po nie dział ki w go dzi -

nach 9.00-18.00, we wtor ki w godz. 8.00-
16.00 praz w śro dy, czwart ki i piąt ki
w godz. 8.00-15.00.

Po nad to pa nie uro dzo ne po mię -
dzy 1963 a 1997 r. mo gą sko rzy stać z bez -
płat ne go ba da nia cy to lo gicz ne go w ra mach

pro gra mu pro fi lak tycz nych ba dań do ty czą -
cych wy kry wa nia ra ka szyj ki ma ci cy. Te ba -
da nia wy ko ny wa ne są w po rad niach
po łoż ni czo -gi ne ko lo gicz nych w Kro to szy -
nie i Koź mi nie Wlkp. 

(AN KA)

ZDROWIE

Skorzystaj z bezpłatnych badań!

KROTOSZYN

Strażacy interweniowali na osiedlu

Sa la ki ne zy te ra pii Za kła du Re ha bi li -
ta cji w Kro to szy nie zy ska ła no wo cze -
sny sprzęt w po sta ci er go me tru ro -
we ro we go oraz spi ro me tru. Wspar -
cia na ten cel udzie lił Bank Spół -
dziel czy w Kro to szy nie.

Sprzęt prze zna czo ny jest do re ha bi li ta -
cji osób po cięż kim prze by ciu CO VID -19.
Zna czą co uła twia za rów no dia gno sty kę pa -
cjen ta, jak i pro ces do cho dze nia do zdro -
wia. Za kład Re ha bi li ta cji w Kro to szy nie
re ali zu je obec nie pro gram fi zjo te ra pii am -
bu la to ryj nej dla osób po prze by ciu CO -
VID -19. Mo gą z nie go ko rzy stać pa cjen ci,
któ rzy prze by li za ka że nie ko ro na wi ru sem
SARS -CoV -2 i otrzy ma li skie ro wa nie od le -
ka rza. Roz po czę cie re ha bi li ta cji na stę pu je
w ter mi nie do 12 mie się cy od za koń cze nia
le cze nia CO VID -19. OPRAC. (AN KA)

SŁUŻBA ZDROWIA

Nowy sprzęt w zakładzie
rehabilitacyjnym 
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Aktualności 3

Oczy ca łe go świa ta zwró co ne są
od czwart ku w stro nę Ukra iny. Rad ni
Ra dy Po wia ty Kro to szyń skie go oraz
Ra dy Miej skiej w Kro to szy nie po sta -
no wi li wy ra zić swo je sta no wi ska
w spra wie kon flik tu. 

Na stro nie in ter ne to wej gmi ny Kro -
to szyn po ja wi ło się sta no wi sko rad nych
Ra dy Miej skiej i bur mi strza w spra wie
ata ku Ro sji na Ukra inę. – Rad ni Ra dy
Miej skiej wKro to szy nie ibur mistrz Kro -
to szy na wy ra ża ją peł ną so li dar ność
z miesz kań ca mi gmin za ata ko wa nych
przez Ro sję. Wa sza wal ka z dzi siej szym
agre so rem jest nie tyl ko obro ną wa szej
nie pod le gło ści, ale obro ną ca łej wol nej Eu -
ro py iwol ne go de mo kra tycz ne go świa ta.
Wcza sie jaw nej agre sji ze stro ny Ro sji, nie -
li czą cej się zpra wa mi czło wie ka ipra wem
mię dzy na ro do wym są sia da, je ste śmy ja -
ko mia sto i gmi na Kro to szyn – w mia rę
na szych moż li wo ści – do Wa szej dys po -
zy cji. Bę dzie my przy go to wy wać wspar cie
w tym dra ma tycz nym dla miesz kań ców
Ukra iny cza sie. Ska la po trzeb jesz cze nie
jest roz po zna na, ale de kla ru je my ser decz -
ną chęć nie sie nia po mo cy. W tych trud -
nych chwi lach oka zu je my wy ra zy
współ czu cia, a tak że ży czy my si ły, wy -
trwa ło ści oraz wia ry w lep sze – czy ta my
w ko mu ni ka cie. 

Te mat nie jed no krot nie prze wi nął się
też przez ob ra dy Ra dy Miej skiej w Kro -
to szy nie, któ re mia ły miej sce wła śnie
w czwar tek. Ja ko pierw szy py ta nia w tej
kwe stii po sta no wił za dać rad ny Bar tosz
Ko siar ski. – W związ ku z sy tu acją, któ ra
oddzi siaj za ist nia ła naUkra inie, nie chcę
oczy wi ście siać pa ni ki, ale uwa żam, że
po win ni śmy być wja kiś spo sób naróż ne
ewen tu al no ści wprzy szło ści przy go to wa -
ni. Mam py ta nie, czy bur mistrz po czy nił
już ja kieś kro ki, aby spraw dzić, na ja kim
eta pie, wra zie kon flik tu zbroj ne go, mia -
sto i gmi na jest przy go to wa na na ta ką
ewen tu al ność? Cho dzi mi oza bez pie cze -
nie me diów, do stę pu do wo dy, ta kich
pod sta wo wych po trzeb miesz kań ców
oraz czy ewen tu al nie ma my dodys po zy -
cji jesz cze ja kieś miej sca, wktó rych moż -
na się schro nić. Chciał bym, aby pan
bur mistrz przy go to wał ta ki ra port, że by
to w tej sy tu acji spraw dzić – mó wił rad -
ny. Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek od -
rzekł, że ze wzglę du nana głość za ist nia łej
sy tu acji przy go tu je spra woz da nie wspra -
wie i prze ka że je na pi śmie. 

Do wy po wie dzi B. Ko siar skie go po -
sta no wi ła na wią zać rad na Na ta lia Ro ba -
kow ska. – Z nie po ko jem ob ser wu ję
w te le wi zji to, co się dzie je. Pol ski rząd
za pew niał, że li czył się z ta kim roz wo -
jem wy pad ków i pro sił gmi ny o wspar -

cie, je śli cho dzi o po moc Ukra iń com.
Chcia łam do py tać, sko ro ta kie in for ma -
cje po ja wia ły się w prze strze ni pu blicz -
nej, czy bur mistrz za jął ja kieś
sta no wi sko, za pro po no wał ja kieś for my
wspar cia, na czym po moc mia ła by po -
le gać? Mam na dzie ję, że to skoń czy się
na tym, co wi dzi my te raz i nie bę dzie
żad nej eska la cji, ale mam na my śli po -
moc zwy kłym oby wa te lom Ukra iny.
Mu si my się li czyć z przy by ciem
uchodź ców, dla te go py tam, czy ma my
ja kiś po mysł, opra co wa ny pro gram
wspar cia – za ko mu ni ko wa ła N. Ro ba -
kow ska. Rów nież w tym przy pad ku
bur mistrz od po wie na pi śmie. 

Rad ny Ro man Olej nik zwró cił uwa -
gę na ukra iń skich uczniów, któ rzy
uczęsz cza ją do szkół w gmi nie Kro to -
szyn. Py tał, czy gmi na za pew ni im po -
moc psy cho lo gicz ną. Od po wie dzi
udzie lił wi ce bur mistrz Ry szard Czusz -
ke. – W peł ni po dzie lam tro skę, któ ra
dzi siaj wy brzmia ła, aktó ra zwią za na jest
z obec ną sy tu acją. Tak jak mó wił bur -
mistrz Mar sza łek, jesz cze jest za wcze -
śnie. To wszyst ko za sko czy ło nas wno cy,
nad ra nem, na to miast pod ję li śmy już
pierw sze dzia ła nia. Spro wa dza ją się one
do dwóch aspek tów. Je śli cho dzi o py ta -
nie rad ne go Olej ni ka, to dziś bę dzie już
in for ma cja u dy rek to rów od no śnie

szcze gól nej tro ski o dzie ci po cho dze nia
ukra iń skie go. Z te go, co wiem, ma my
oko ło 20-30 ta kich dzie ci w Kro to szy -
nie. Je śli cho dzi o to, co tu taj wy brzmia -
ło, po pro szę o do dat ko wą po mo cą
psy cho lo gicz no -pe da go gicz ną po przez
na sze ka dry, któ re ma my, za rów no
wszko łach, jak i in nych in sty tu cjach. Jest
to bar dzo waż ne, by w tym mo men cie,
oprócz dzia łań przy go to waw czych,
w któ rych bie rze udział na sza służ ba za -
rzą dza nia kry zy so we go, wo je wo da itd.,
po pa trzeć na to, co mo że my zro bić tu -
taj, we wła snym za kre sie. Mam też de -
kla ra cję, że gdy by zna leź li się ko lej ni ta cy
ucznio wie, to szko ły bez pro ble mu za -
pew nią im miej sce, oczy wi ście po dob -
nie jak przed szko la. Bądź my do brej
my śli, ale ta kie przy go to wa nia w oświa -
cie już są po dej mo wa ne. W cza sie se sji
od by łem też kon sul ta cje z dy rek tor
Miej sko -Gmin ne go Ośrod ka Po mo cy
Spo łecz nej w Kro to szy nie, któ ra za pew -
ni ła mnie, w przy pad ku przy by cia osób
z Ukra iny na te ren mia sta i gmi ny Kro -
to szyn wszel kie służ by so cjal ne są przy -
go to wa ne, że by udzie lać im po mo cy.
Bę dzie to ra czej po moc me ry to rycz na,
ale są te dzia ła nia pro wa dzo ne. Wspie ra -
my pań stwa w tej tro sce, szcze gól nie
odzie ci, bo jest to war tość naj waż niej sza
i mam na dzie ję, że nasz sys tem oświa to -

wy ispo łecz ny bę dzie nato re ago wał bar -
dzo ela stycz nie – wy ja śnił R. Czusz ke. 

Oświad cze nie w spra wie sy tu acji
na Ukra inie przy ję ła rów nież Ra da Po -
wia tu Kro to szyń skie go. – Rad ni Ra dy
Po wia tu Kro to szyń skie go zde cy do wa nie
po tę pia ją de cy zję władz Fe de ra cji Ro syj -
skiej oroz po czę ciu agre sji zbroj nej wo bec
Ukra iny. Ozna cza to de fac to od rzu ce nie
przez stro nę ro syj ską po ro zu mień miń -
skich, któ rych Ro sja jest sy gna ta riu szem.
Jest to agre syw ny krok, sta no wią cy ko lej -
ne zła ma nie pra wa mię dzy na ro do we go
przez Ro sję. De cy zja ta sta no wi jaw ne
ibez sprzecz ne pod wa że nie in te gral no ści
te ry to rial nej i su we ren no ści Ukra iny.
Rad ni Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go
wy ra ża ją so li dar ność oraz peł ne po par cie
dla Ukra iny. Wa sza wal ka z dzi siej szym
agre so rem jest nie tyl ko obro ną wa szej
nie pod le gło ści, ale obro ną ca łej wol nej
Eu ro py i wol ne go de mo kra tycz ne go
świa ta. Wspie ra my de mo kra tycz ne wła -
dze ina ród ukra iń ski iwy ra ża my so li dar -
ność z ni mi. Ma my na dzie ję, że agre sja
stro ny ro syj skiej spo tka się ze zde cy do wa -
ną i wszech stron ną re ak cją spo łecz no ści
mię dzy na ro do wej, w tym w po sta ci po -
waż nych sank cji po li tycz nych i eko no -
micz nych. Ja ko re pre zen tan ci wspól no ty
miesz kań ców po wia tu kro to szyń skie -
go – wmia rę moż li wo ści – de kla ru je my
wspar cie i po moc dla miesz kań ców
Ukra iny – czy ta my w oświad cze niu Ra -
dy Po wia tu Kro to szyń skie go. 

(LE NA)

Z SESJI

Krotoszyńscy samorządowcy solidaryzują się z Ukrainą



22 lu te go na dro dze kra jo wej nr 36
w Lu to gnie wie do szło do zde rze nia
dwóch po jaz dów. Jak się oka za ło,
kie row ca jed ne go z sa mo cho dów
pro wa dził w sta nie nie trzeź wo ści. 

– Ja dą cy sa mo cho dem mar ki
Maz da 21-let ni miesz ka niec po wia tu
kro to szyń skie go pod czas wy prze dza -
nia in ne go po jaz du nie za cho wał na le -
ży tej ostroż no ści, w wy ni ku cze go
do pro wa dził do zde rze nia z pra wi dło -
wo ja dą cym z na prze ciw ka cię ża ro -
wym mer ce de sem, kie ro wa nym
przez 30-let nie go męż czy znę, rów nież
miesz kań ca po wia tu kro to szyń skie -
go – 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.

W ce lu unik nię cia czo ło we go zde -
rze nia sa mo chód cię ża ro wy zje chał
z pa sa ru chu na grzą skie po bo cze.
Na szczę ście ża den z uczest ni ków zda -
rze nia nie od niósł ob ra żeń. Na miej sce
skie ro wa no po jed nym za stę pie z Jed -
nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -

to szy nie oraz z OSP Lu to gniew.
W mo men cie przy by cia służb ra tow -
ni czych je den pas jezd ni był za blo ko -
wa ny przez oso bów kę. Po jaz da mi
po dró żo wa ły łącz nie trzy oso by.
Wszyst kie sa mo dziel nie opu ści ły
środ ki trans por tu. Nikt nie uskar żał
się na żad ne do le gli wo ści. 

Po za bez pie cze niu i oświe tle niu
te re nu stra ża cy w uszko dzo nych po -
jaz dach odłą czy li aku mu la to ry oraz
spraw dzi li prze strzeń ła dun ko wą
i wnę trza sa mo cho dów. – Pod czas
czyn no ści usta lo no, że kie row ca maz -
dy był w sta nie nie trzeź wo ści – 0,68
mg/l. Kie ru ją cy po jaz dem cię ża ro wym
był trzeź wy. Wo bec spraw cy ko li zji zo -
sta nie wsz czę te po stę po wa nie o prze -
stęp stwo dro go we – do po wia da P.
Szcze pa niak.

Na ko niec ak cji stra ża cy usu nę li
z dro gi po zo sta ło ści po zda rze niu, by
nie stwa rza ły za gro że nia dla uczest ni -
ków ru chu. Dzia ła nia ra tow ni cze
trwa ły czte ry go dzi ny. 

(AN KA)

Na bieżąco4 WTOREK, 1 MARCA 2022

NA DRODZE

Nietrzeźwość przyczyną
kolejnej kolizji

W po nie dzia łek, 21 lu te go, w Kro to -
szy nie do szło do se rii zda rzeń dro go -
wych z udzia łem jed ne go kie row cy.
Oka za ło się, że był nie trzeź wy
i chciał uciec z miej sca ko li zji. 

45-let ni miesz ka niec Kro to szy na,
ja dąc sa mo cho dem mar ki Hy un dai
San ta Fe, nie za cho wał na le ży tej od le -
gło ści od po prze dza ją ce go po jaz du,
w efek cie do pro wa dza jąc do zde rze nia
z au tem mar ki Sko da Octa via, któ rym
kie ro wał 35-let ni miesz ka niec gmi ny
Kro to szyn. 

– Uczest ni cy zda rze nia opu ści li
po jaz dy, a spraw ca za pro po no wał do -
ga da nie się bez udzia łu po li cji. Kie dy
usły szał, że kie row ca sko dy chce jed -
nak we zwać funk cjo na riu szy, wsiadł
do swo je go sa mo cho du i – ucie ka jąc
z miej sca zda rze nia – do pro wa dził
do zde rze nia z po jaz dem mar ki Ci tro -
en Ber lin go, któ rym kie ro wał 46-let ni

miesz ka niec Kro to szy na. Na stęp nie
zjeż dża jąc z ron da na ul. Sta szi ca
w kie run ku ul. Sło wiań skiej, uszko dził
słup ki od gra dza ją ce pas dro go wy
od chod ni ka. Spraw ca zo stał za trzy -
ma ny przez in nych uczest ni ków ru -
chu, a na stęp nie prze ka za ny pa tro lo wi
po li cji – 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. 

Jak się oka za ło, że za trzy ma ny kie -
row ca był nie trzeź wy. Ba da nie po ka za -
ło wy nik 1,028 mg/dm3. Po jazd
spraw cy zo stał za bez pie czo ny w ce lu
wy ko na nia szcze gó ło wych oglę -
dzin. 45-lat ko wi za trzy ma no pra wo jaz -
dy. Świad ków zda rze nia prze słu cha no,
a spraw ca od po wie przed są dem. Po stę -
po wa nie pro wa dzi Ko men da Po wia to -
wa Po li cji w Kro to szy nie. (LE NA)

NA DRODZE

Nietrzeźwy kierowca chciał uciec z miejsca kolizji
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Za na mi ko lej ne kon sul ta cje spo -
łecz ne, do ty czą ce bu do wy ob wod ni -
cy Kro to szy na, Ciesz ko wa i Zdun
w cią gu dro gi kra jo wej nr 15. Tym ra -
zem miesz kań cy gmi ny Zdu ny – tak -
że w for mie on li ne – mie li oka zję
do za da nia py tań w tej spra wie.

Jak wia do mo, in we sty cja zna la zła
się w „Pro gra mie 100 ob wod nic”,
w ra mach któ re go 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. By ła to
trze cia i ostat nia część kon sul ta cji spo -
łecz nych. W spo tka niu 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 i Au to strad. 

W trak cie kon sul ta cji przed sta -
wio no trzy moż li we wa rian ty no wej
dro gi. Miesz kań cy py ta li m. in. o od le -
głość in we sty cji od za bu do wań i czy
w przy szło ści bę dzie moż na bu do wać

się w jej po bli żu. Pod ję to też te mat ko -
li zji pla no wa nej tra sy z ist nie ją cym ga -
zo cią giem. Miesz kań ców
po in for mo wa no o pi śmie, któ re tra fi -
ło do fir my pro jek to wej. Urząd ape lu -
je w nim o po łą cze nie no wej dro gi
po przez skrzy żo wa nie z ul. Ju tro siń -
ską ze wzglę du na po bli skie te re ny in -
we sty cyj ne. 

Przed sta wi cie le GDD KiA po in -
for mo wa li, że w pla nach nie ma wy bu -
rzeń ist nie ją cych bu dyn ków. Wy ja śni li

tak że wstęp nie kwe stie zwią za ne z od -
szko do wa nia mi za za ję tą nie ru cho -
mość lub jej część. Ape lo wa li
o wy peł nia nie an kiet, któ re po mo gą
w osta tecz nym wy bo rze wa rian tu ob -
wod ni cy. Te moż na wy sy łać w ter mi -
nie 14 dni od da ty spo tka nia pocz tą
na ad res: La frentz Pol ska Sp. z o. o. ul.
Ka mien no gór ska 22, 60-179 Po znań,
on li ne lub pocz tą elek tro nicz ną na ad -
res: ob wod ni ca -zck@la frentz.pl. 

(LE NA)

ZDUNY

Kolejne konsultacje w sprawie obwodnicy
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W Ko by li nie wzdłuż uli cy Ko le jo wej
zbu do wa no ścież kę pie szo -ro we ro -
wą. Koszt in we sty cji wy niósł nie co
po nad 1,3 mi lio na zło tych.

W od bio rze za da nia pod na zwą
„Bu do wa ścież ki pie szo -ro we ro wej
przy ul. Ko le jo wej w Ko by li nie”
uczest ni czy li Wie sław Po pio łek – czło -
nek Za rzą du Po wia tu, Krzysz tof Je li -
now ski – dy rek tor Po wia to we go
Za rzą du Dróg w Kro to szy nie, Raj -
mund Ja kusz ko wiak – in spek tor nad -
zo ru, To masz Le siń ski – bur mistrz
Ko by li na, Ani ta Da niel czyk – na czel -
nik Wy dzia łu In we sty cji, Roz wo ju
i Ochro ny Śro do wi ska w UM w Ko by -
li nie, Ro man Otwo row ski z Przed się -
bior stwa Bu dow la no -Han dlo we go

Ma rzyń ski Sp. z o. o. z Ja ro ci na oraz
Wie sław Gem biak – wła ści ciel fir my
Gem biak Mik stac ki Sp. J. z Kro to szy -
na.

Na uli cy Ko le jo wej po ło żo no ka na -
li za cję desz czo wą, chod ni ki z kost ki
bru ko wej, a tak że no wą na wierzch nię
as fal to wą. Po nad to za in sta lo wa no ak -
tyw ne zna ki przy przej ściach dla pie -
szych oraz pro gi zwal nia ją ce.

In we sto rem za da nia był Po wia to -
wy Za rząd Dróg. In we sty cja kosz to wa -
ła 1 302 000 zł. Gmi na Ko by lin
do ło ży ła 824 tys. zł, a z Rzą do we go
Fun du szu In we sty cji Lo kal nych sa mo -
rząd po wia tu po zy skał 464 274,75 zł.
Resz ta środ ków po cho dzi ła z bu dże tu
po wia tu. 

OPRAC. (AN KA) 

Kil ka dni trwa ły po szu ki wa nia 23-let -
nie go miesz kań ca Or li (gmi na Koź -
min Wlkp.). Nie ste ty, 23 lu te go od na -
le zio no zwło ki mło de go męż czy zny.

23-la tek ostat ni raz wi dzia ny był
w czwar tek, 17 lu te go, w Bo rzę cicz -
kach (gmi na Koź min Wlkp.), gdzie
zna le zio no je go te le fon. Od te go cza su
nie by ło z nim kon tak tu. Na pro fi lu fa -
ce bo oko wym gru py Szu ka my i Ra tu -
je my po da no ry so pis po szu ki wa ne go.
23 lu te go od na le zio no cia ło męż czy -

zny. – Cia ło zo sta ło za bez pie czo ne
do sek cji w ce lu usta le nia przy czyn
i oko licz no ści śmier ci 23-lat ka. Zna la -
zły je oso by bio rą ce udział w po szu ki -
wa niach na prze strze ni otwar tej,
oko ło 1,3 km od Bo rzę ci czek – 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. Spra wą zaj mu je się te -
raz pro ku ra tu ra. 

W kil ku dnio wej ak cji po szu ki waw -
czej bra ło udział wie le osób: ro dzi na
i zna jo mi 23-lat ka, po li cjan ci z KPP

w Kro to szy nie, stra ża cy z jed no stek
OSP w Koź mi nie Wlkp, Bo rzę cicz -
kach, Czar nym Sa dzie i Wał ko wie, ra -
tow ni cy z gru py Szu ka my i Ra tu je my,
człon ko wie He avy Re scue SGRT OSP
Mo si na oraz człon ko wie Wiel ko pol -
skiej Gru py Po szu ki waw czo -Ra tow ni -
czej. Prze szu ka no po nad 290 hek ta rów
te re nu oraz dro gi do jaz do we. 

– Dzię ku je my wszyst kim oso bom
za an ga żo wa nym w po szu ki wa nia 23-
lat ka – wa sza de ter mi na cja i skru pu -
lat ne prze szu ki wa nie wszyst kich

wy zna czo nych sek to rów zna czą co
przy czy ni ły się do od na le zie nia cia ła
po szu ki wa ne go męż czy zny – na pi sa -

no na pro fi lu fa ce bo oko wym gru py
Szu ka my i Ra tu je my.

(LE NA)

KOBYLIN

Ścieżka już gotowa

GMINA KOŹMIN WLKP.

Tragiczny finał poszukiwań 23-latka

Zdu now scy rad ni roz pa try wa li pe ty -
cję Fun da cji im. Ni ko li Te sli, wzy wa -
ją cą ra dę do pod ję cia uchwał
w spra wie wy da nia za ka zów sto so -
wa nia ob ostrzeń zwią za nych z pan -
de mią. Raj cy jed no gło śnie od rzu ci li
po stu la ty za war te w owym pi śmie.

Pe ty cję Fun da cji im. Ni ko li Te sli
roz pa try wa ła wcze śniej Ra da Gmi ny
Roz dra żew, o czym już pi sa li śmy
na na szych ła mach. Te raz za ję ła się nią
Ra da Miej ska w Zdu nach. – Po sta na -
wia się nie uwzględ niać pe ty cji zło żo -
nej 20 grud nia 2021 ro ku przez
Fun da cję im. Ni ko li Te sli, re pre zen to -
wa ną przez Ma riu sza Naj da, wzy wa ją -
cej Ra dę Miej ską w Zdu nach
do pod ję cia uchwał do ty czą cych za ka -
zu no sze nia ma se czek ochron nych,
wy da nia za ka zu sto so wa nia kwa ran -
tann i izo la cji me dycz nej oraz sto so wa -
nia szcze pio nek mRNA – na pi sa no
w pro po no wa nym pro jek cie uchwa le. 

2 lu te go pe ty cja by ła oma wia na
na po sie dze niu Ko mi sji skarg, wnio -
sków i pe ty cji. Gre mium to do ko na ło
oce ny pi sma pod ką tem for mal nym.
Usta lo no, że speł nia wy mo gi for mal -
ne, gdyż zo sta ło wnie sio ne przez pod -
miot praw ny – fun da cję – w in te re sie
pu blicz nym. Ko mi sja uzna ła, że pod -

ję cie wska za nych w pe ty cji uchwał nie
mie ści się w za kre sie kom pe ten cji ra -
dy i za opi nio wa ła ją ja ko nie za słu gu ją -
cą na uwzględ nie nie. 

– Ra da, ja ko or gan uchwa ło daw czy
gmi ny, zo bo wią za na jest do dzia ła nia
na pod sta wie i w gra ni cach pra wa, co
ozna cza, że każ da czyn ność po dej mo -
wa na przez ra dę gmi ny po win na znaj -
do wać pod sta wę w prze pi sach pra wa,
a uchwa ły o cha rak te rze nie wład czym
(ape le, re zo lu cje, ode zwy) mu szą mie -
ścić się w kom pe ten cjach gmi ny i or ga -
nu sta no wią ce go, okre ślo nych przez
usta wy oraz do ty czyć spraw wła ści -
wych dla spo łecz no ści lo kal nej. Bio rąc
pod uwa gę prze pis art. 18 ust. 1 usta -
wy o sa mo rzą dzie gmin nym, wska zać
na le ży, że nie do pusz czal na jest je go wy -
kład nia roz sze rza ją ca. W orzecz nic twie

oraz w dok try nie przyj mu je się, że prze -
pis ten da je pod sta wę do pod ję cia
uchwa ły przez ra dę gmi ny tyl ko wów -
czas, gdy ist nie je kon kret ny prze pis pra -
wa ma te rial ne go, zo bo wią zu ją cy
do wy da nia ta kiej uchwa ły lub spra wa
do ty czy ma te rii nie ma ją cej cha rak te ru
nor ma tyw ne go, np. o cha rak te rze pro -
gra mo wym, in ten cyj nym, po zo sta jąc
w gra ni cach za dań gmi ny, prze wi dzia -
nych w prze pi sach pra wa. Bio rąc
pod uwa gę treść zło żo nej pe ty cji, ta ki
przy pa dek jed nak nie wy stę pu je. Ko mi -
sja skarg wnio sków i pe ty cji wno si
do Ra dy Miej skiej w Zdu nach o przy ję -
cie pro po no wa ne go pro jek tu uchwa ły
i nie uwzględ nie nie wnie sio nej pe ty -
cji – czy ta my w uza sad nie niu uchwa -
ły, któ rą rad ni przy ję li jed no gło śnie. 

(LE NA) 

ZDUNY

Petycja niezasługująca na uwzględnienie
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25 lu te go na pla cu przy Ko men dzie
Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej w Kro to szy nie od by ła się uro -
czy sta zmia na służ by. Po raz ostat ni
prze pro wa dził ją od cho dzą cy na za -
opa trze nie eme ry tal ne do wód ca
Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
w Kro to szy nie, st. kpt. Sła wo mir Wło -
dar czyk.

S. Wło dar czyk z kro to szyń ską jed nost -
ką zwią za ny był od 2010 ro ku. Wcze śniej
peł nił służ bę w Ko men dzie Po wia to wej
PSP w Ple sze wie. To nie tyl ko do świad czo -
ny do wód ca, ale tak że funk cjo na riusz
z ogrom nym za so bem wie dzy in for ma -
tycz nej. Po łą cze nie tych umie jęt no ści spra -

wi ło, że zo stał po wo ła ny do ze spo łu do wo -
dze nia i łącz no ści w Szta bie Wiel ko pol skie -
go Ko men dan ta Wo je wódz kie go PSP
pod czas ope ra cji za bez pie cza nia im pre zy
spor to wej EU RO 2012. 

St. kpt. Wło dar czyk przez wie le lat był
człon kiem mo du łu GFFFV, wcho dząc
w skład ze spo łu łącz no ści. Po za licz nym
udzia łem w ćwi cze niach uczest ni czył rów -
nież – w 2018 ro ku – w pierw szej za gra -
nicz nej mi sji wiel ko pol skie go mo du łu,
po le ga ją cej na po ma ga niu w ga sze niu po -
ża rów la sów na te ry to rium Szwe cji. 

W co dzien nej służ bie w kro to szyń skiej
jed no st ce S. Wło dar czyk tak że nie eta to wo
re ali zo wał za da nia z za kre su in for ma ty ki
i łącz no ści. W trak cie swo jej ka rie ry za wo -

do wej brał udział w wie lu spe cy ficz nych
i cha rak te ry stycz nych dzia ła niach ra tow ni -
czo -ga śni czych. Nie za leż nie jed nak od ro -
dza ju zda rze nia – czy to był po żar, czy
miej sco we za gro że nie – po sia da ny za sób
spe cja li stycz nej wie dzy i spraw ne dzia ła nie
ogra ni cza ły roz prze strze nia nie się za gro że -
nia do mi ni mum.

Ze wzglę du na sy tu ację epi de micz ną
w piąt ko wej uro czy sto ści uczest ni czy ły
zmia ny służ bo we JRG w Kro to szy nie oraz
funk cjo na riu sze i pra cow ni cy cy wil ni,
na cze le z ko men dan tem po wia to wym
PSP w Kro to szy nie, bryg. To ma szem Po la -
kiem.

Kro to szyń scy stra ża cy ży czą S. Wło -
dar czy ko wi, by je go dal sza dro ga ży cio wa,
już po za służ bą, przy nio sła speł nie nie i re -
ali za cję pa sji oraz ma rzeń, któ re do tej po -
ry od kła da ne by ły na póź niej.

OPRAC. (AN KA)

PSP 

Ostatnia zmiana służby

Zdu now scy rad ni przy ję li uchwa łę
w spra wie usta le nia wy so ko ści ekwi -
wa len tu pie nięż ne go dla człon ków
OSP z te re nu gmi ny.

Pro jekt uchwa ły za kła dał za uczest nic -
two w dzia ła niach ra tow ni czych, ak cjach ra -
tow ni czych ekwi wa lent w wy so ko ści 15 zł
za każ dą roz po czę tą go dzi nę, a za uczest nic -
two w szko le niach lub ćwi cze niach po żar -
ni czych – 5 zł za każ dą roz po czę tą go dzi nę.
– 1 stycz nia 2022 ro ku we szła w ży cie usta -
wa o Ochot ni czych Stra żach Po żar nych,

któ ra zmie ni ła pod sta wę praw ną do usta la -
nia wy so ko ści ekwi wa len tu pie nięż ne go dla
człon ków OSP za uczest nic two w dzia ła niu
ra tow ni czym, ak cji ra tow ni czej, szko le niu
lub ćwi cze niu. Wy so kość ekwi wa len tu

usta la się nie rza dziej niż raz na dwa la -
ta – czy ta my w uza sad nie niu uchwa ły. 

Rad ni przy ję li uchwa łę więk szo ścią
gło sów. Tyl ko Ar tur Wia trak wstrzy mał się
od gło su. (LE NA)

ZDUNY

Ustalili ekwiwalent dla strażaków OSP
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W trak cie se sji Ra dy Miej skiej w Kro -
to szy nie przy ję to uchwa łę w spra wie
wy stą pie nia z wnio skiem do mi ni -
stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni -
stra cji o znie sie nie, usta le nie i zmia -
nę ro dza ju urzę do wych nazw miej -
sco wo ści w gmi nie Kro to szyn. 

Ra da Miej ska w Kro to szy nie
za po śred nic twem wo je wo dy wiel ko -
pol skie go po sta no wi ła wy stą pić do mi -
ni stra spraw we wnętrz nych
i ad mi ni stra cji o do ko na nie na stę pu ją -
cych zmian w obo wią zu ją cym wy ka -
zie urzę do wych nazw miej sco wo ści:
Łów ko wiec – zmia na na zwy i ro dza ju
z część wsi Ja sne Po le na Łów kó wiec
osa da le śna, Ja nów – znie sie nie część
wsi Or pi szew, Ja nów – znie sie nie
część wsi Świn ków, Ja nów – usta le nie
na zwy wieś Ja nów, Ugrze le – zmia na
ro dza ju z część wsi Ba szy ny na ko lo -
nia, Wit ki – zmia na ro dza ju część wsi
Ba szy ny na ko lo nia. 

Szcze gó ły pro po no wa ne go pro jek -
tu uchwa ły omó wi ła Jo an na Król -
-Trąb ka, dy rek tor De par ta men tu
In ży nie rii Miej skiej w kro to szyń skim
ma gi stra cie. – W grud niu pod ję li śmy
uchwa łę w ce lu prze pro wa dze nia kon -
sul ta cji z miesz kań ca mi po szcze gól -
nych miej sco wo ści. Kon sul ta cje
od by ły się w dniach 3-17 stycz nia. Ich
re zul ta tem jest wła śnie ten wnio -

sek – wy ja śni ła J. Król -Trąb ka. 
– Po wyż sze miej sco wo ści zo sta ły

ozna czo ne w wy ka zie urzę do wych
nazw miej sco wo ści i ich czę ści ja ko
miej sco wo ści nie sa mo dziel ne – czę ści
in nych wsi, co jest nie zgod ne ze sta -
nem fak tycz nym, gdyż sta no wią one
sa mo dziel ne, wy od ręb nio ne miej sco -
wo ści. Po nad to do tych czas wy da ne
do ku men ty urzę do we uwzględ nia ją
stan, we dług któ re go są miej sco wo ścia -
mi sa mo dziel ny mi. Za tem ko niecz ne
jest znie sie nie nazw Ja nów część wsi
Or pi szew, Ja nów część wsi Świn ków
i usta le nie na zwy wieś Ja nów, do ko na -
nie zmia ny na zwy i ro dza ju miej sco -
wo ści Łów ko wiec oraz do ko na nie
zmia ny ro dza ju miej sco wo ści Ugrze le
i Wit ki. Po nad to we dług wy ka zu urzę -
do wych nazw miej sco wo ści na te re nie
gmi ny Kro to szyn wy stę pu je na zwa
Łów ko wiec. Tym cza sem fak tycz nie
funk cjo nu je Łów kó wiec, co znaj du je
od zwier cie dle nie we wszyst kich do ku -
men tach osób tam za miesz ku ją -
cych – czy ta my we wnio sku. 

Prócz prze pro wa dze nia kon sul ta -
cji zwró co no się do sta ro sty kro to szyń -
skie go o wy ra że nie opi nii w po wyż szej
spra wie. W pi śmie z 10 stycz nia wło -
darz po zy tyw nie za opi nio wał pro po -
no wa ne zmia ny. Rad ni przy ję li
uchwa łę jed no gło śnie.

(LE NA)

Z SESJI

Zmiany rodzajów miejscowości
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W pią tek, 25 lu te go, od by ło się uro -
czy ste otwar cie no we go przed szko la
w Smo li cach (gmi na Ko by lin). In we -
sty cja kosz to wa ła po nad 4,6 mi lio -
na zło tych. 

Wszyst kich przy by łych go ści po -
wi ta ła Mar le na Ka miń ska, dy rek tor
Szko ły Pod sta wo wej w Smo li -
cach. – Po wie lu la tach ocze ki wań po -
wstał wy ma rzo ny bu dy nek. Ko niec
wień czy dzie ło. Dziś sto imy już
przed pięk nym, ko lo ro wym przed -
szko lem, w któ rym na resz cie ma my
prze strzen ne, wiel kie sa le – mó wi ła
dy rek tor pla ców ki. 

Prze cię cia sym bo licz nej wstę gi do ko -
na li dy rek tor Ka miń ska, bur mistrz Ko by -
li na To masz Le siń ski, Piotr
Chle bow ski – prze wod ni czą cy Ra dy Miej -
skiej wKo by li nie, Hu bert Ko wal ski – wy -
ko naw ca in we sty cji (fir ma WIL -BUD)
oraz Le na Szy ma now ska, któ ra re pre zen -
to wa ła przed szko la ków. No wy obiekt po -
świę cił ks. dr Bła żej Do jas, pro boszcz Pa ra fii
pw. Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa
w Smo li cach, ku stosz Sank tu arium Mat -
ki Bo żej Uzdro wie nia Cho rych. 

– War to ma rzyć, bo dzi siej sza uro -
czy stość jest przy kła dem te go, że ma -
rze nia się speł nia ją. To, co dziś jest dla
nas rze czy wi sto ścią, jesz cze wczo raj
by ło nie re al nym snem. 25 lu te -
go 2022 ro ku to da ta, któ ra na za wsze
po zo sta nie w pa mię ci nas wszyst kich.

W tym bo wiem dniu ma miej sce uro -
czy ste otwar cie bu dyn ku przed szko la
w Smo li cach, a na ten obiekt cze ka ło
kil ka po ko leń dzie ci. Jed nak to, co
waż ne, za wsze wy ma ga de ter mi na cji
i wy sił ku, a przede wszyst kim cier pli -
wo ści. War to by ło cze kać. Dziś za pi su -
je my ko lej ną kar tę hi sto rii, nie tyl ko
przed szko la i szko ły, ale hi sto rii ca łej
na szej miej sco wo ści i my ślę, że rów -
nież hi sto rii gmi ny – oznaj mi ła M. Ka -
miń ska. 

– Przy do god nej i do stęp nej lo ka li -
za cji ta nie zwy kle waż na in we sty cja
pod no si atrak cyj ność so łec twa Smo li ce,
ale – co naj waż niej sze – gmi na mo że
po szczy cić się speł nie niem pod sta wo -
we go obo wiąz ku, ja kim jest za pew nie -
nie wy star cza ją cej ilo ści miejsc dla

dzie ci w wie ku przed szkol nym – pod -
kre ślił w trak cie swo je go wy stą pie nia
bur mistrz To masz Le siń ski. 

W cza sie uro czy sto ści przed sta -
wio no hi sto rię dzia łal no ści smo lic kie -
go przed szko la oraz prze bieg bu do wy
no we go obiek tu. Nie za bra kło oczy wi -
ście licz nych po dzię ko wań, skie ro wa -
nych do osób, któ re przy czy ni ły się
do po wsta nia no wo cze sne go przed -
szko la. Uro czy stość uświet ni ły wy stę -
py przed szko la ków oraz Wik to rii
Łu ko wiak, ab sol went ki przed szko la
i szko ły w Smo li cach. 

Hi sto ria przed szko la w Smo li -
cach jest bar dzo cie ka wa. Dzie ci
przez kil ka dzie siąt lat ko rzy sta ły
z uprzej mo ści spół ki HR Smo li ce,
któ ra nie od płat nie uży cza ła lo ka lu
pla ców ce. W 2016 ro ku pod ję to
pierw sze roz mo wy do ty czą ce bu do -

wy przed szko la w Smo li cach. Bu dy -
nek, w któ rym funk cjo no wa ło do tej
po ry, wy ma gał kom plek so we go re -
mon tu i zo stał je dy nie wa run ko wo
do pusz czo ny do użyt ko wa nia. Na -

kła dy fi nan so we na mo der ni za cję
mu sia ły by być bar dzo du że, gdyż
obiekt ów znaj du je się w stre fie kon -
ser wa tor skiej. 

Wkrót ce wy ko na na zo sta ła do ku -
men ta cja bu do wy no we go przed szko -
la. W 2018 ro ku pod ję to de cy zję
o po dzie le niu za da nia na eta py.
Po roz strzy gnię ciu prze tar gu i roz po -
czę ciu prac nie oby ło się bez nie spo -
dzia nek. Na pla cu bu do wy po ja wi li
się na wet sa pe rzy, by spraw dzić, czy
nie ma tam nie wy bu chów. Dru gi etap
roz po czął się w lu tym 2020 ro ku.
Pod ko niec mi nio ne go ro ku bu do wa
do bie gła koń ca. 

W przed szko lu znaj du ją się trzy
sa le do na uki wraz przy le gły mi ła zien -
ka mi, prze stron na szat nia, po kój dla
na uczy cie li, za ple cze ku chen ne, ko -
tłow nia oraz po miesz cze nia go spo dar -
cze. Ca ły obiekt jest przy sto so wa ny
do osób z nie peł no spraw no ścią. Te ren
przy obiek cie jest utwar dzo ny kost ką,
oświe tlo ny, po sa dzo no drze wa, są
miej sca par kin go we oraz dla ro we rów,
a tak że ła wecz ki. In we sty cja kosz to wa -
ła 4 652 706,63 zło tych. War to do dać,
że wkrót ce przy przed szko lu do dys -
po zy cji dzie ci bę dzie tak że pięk ny plac
za baw. Miej sce jest już przy go to wa ne,
bra ku je je dy nie wy po sa że nia.

(LE NA)

WYDARZENIE

Smolice mają nowe przedszkole!



W so bo tę w ha li wi do wi sko wo -spor -
to wej w Kro to szy nie zor ga ni zo wa no
Tar get One Ni ght. Na sce nie wy stą pi -
ło dzie się ciu DJ -ów, któ rzy – w po łą -
cze niu z nie sa mo wi tą opra wą au dio -
wi zu al ną oraz pi ro tech nicz ną – stwo -
rzy li nie po wta rzal ny kli mat. Każ dy
mi ło śnik mu zy ki elek tro nicz nej zna -
lazł coś dla sie bie. Or ga ni za to rem
wy da rze nia by ła Tar get One Agen cy.

Fa ni mu zy ki klu bo wej ba wi li się
do póź nych go dzin noc nych. Na sce nie po -
ja wi ło się dzie się ciu czo ło wych DJ -ów pol -
skiej i za gra nicz nej sce ny – Warm -up,
Aver gy, DJ Wajs, DJ Kil ler, Per an van Dijk,
DJ Je an, DNF, DJ Kre cik, DJ X -me en i Ta -
ito. Wszy scy stwo rzy li wspa nia łe wi do wi -
sko z efek ta mi świetl ny mi, la se ro wy mi
i pi ro tech nicz ny mi. Po rwa li pu blicz ność
do za ba wy. Nie za bra kło rów nież od nie -
sień do sy tu acji, któ rą wszy scy ży ją, czy li
woj ny na Ukra inie. 

Mu zy ka elek tro nicz no -ta necz na jest
two rzo na głów nie lub wy łącz nie za po -

mo cą elek tro fo nów (elek tro me cha nicz -
nych i elek tro nicz nych in stru men tów
mu zycz nych) oraz urzą dzeń elek tro nicz -
nych, prze twa rza ją cych dźwię ki po za mu -
zycz ne lub ge ne ro wa ne przez tra dy cyj ne
in stru men ty aku stycz ne. Jest gra na
przede wszyst kim w klu bach noc nych
i dys ko te kach. 

Na po trze by im pre zy or ga ni za to rzy
przy go to wa li dla uczest ni ków bar i sto isko
ga stro no micz ne. – Pod wzglę dem fre -

kwen cyj nym i or ga ni za cyj nym je ste śmy
bar dzo za do wo le ni. Spo dzie wa li śmy się ta -
kie go od bio ru i pu blicz no ści, któ ra ba wi ła
się wspa nia le. Du żym za in te re so wa niem
cie szy ły się wy stę py gwiazd z za gra ni cy,
któ re po raz pierw szy tu taj za gra ły. Wy stą -
pi li tak że na si DJ -e z oko licz nych klu bów
z Zie lo nej Gó ry czy Ostro wa Wlkp. – pod -
su mo wał Da riusz Mi lew ski z Tar get One
Agen cy.

(FE NIX)
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Zabawa w klubowych rytmach

17 lu te go zor ga ni zo wa no ko lej ne za -
ję cia Klu bu Ma lusz ko wo, dzia ła ją ce -
go w Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu -
blicz nej.

Z oka zji przy pa da ją ce go wów czas
Świa to we go Dnia Ko ta spo tka nie wy peł -
nio ne by ło we so łą ko cią za ba wą, pio sen ka -
mi i fi gla mi. Dzie ci wy ko ny wa ły
po do bi zny ko tów w for mie ma sek oraz ro -
dzi ny ko ciąt z cia sto li ny. Czy ta no tak że
ksią żecz ki o przy go dach kot ków, któ re
znaj du ją się w księ go zbio rze bi blio te ki
dzie cię cej. 

(AN KA)

BIBLIOTEKA

Kocie zajęcia dla maluszków 
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W Huf cu Pra cy 15-2 w Kro to szy nie
zor ga ni zo wa no lo kal ny etap wo je -
wódz kie go kon kur su li te rac kie go
„Mo je ma rze nia kie dyś i dziś”. Zwy -
cię ży ła Ame lia Mły nar ska. 

Kon kurs miał na ce lu roz wi ja nie ama -
tor skiej twór czo ści li te rac kiej mło dzie ży
OHP, do sko na le nie umie jęt no ści bu do wa -
nia wie loz da nio wych wy po wie dzi pi sem -
nych oraz za chę ce nie uczest ni ków OHP
do pre zen to wa nia swo ich umie jęt no ści
twór czych. 

Za da nie kon kur so we po le ga ło na opi sa -
niu pla nów, po trzeb i ma rzeń. Uczest ni cy
mie li też zwró cić uwa gę na to, czy w trak cie
epi de mii do ko na ła się zmia na w my śle niu,
w po strze ga niu świa ta oraz te go, co ak tu al -
nie jest dla mło dych lu dzi waż ne.

Zgło szo no osiem prac. Za naj lep szą
ko mi sja uzna ła tę, któ rą na pi sa ła Ame lia
Mły nar ska, uczen ni ca I kla sy Bran żo wej
Szko ły Fa cho wiec w Kro to szy nie. Lau re at -
ka bę dzie re pre zen to wać kro to szyń ską jed -
nost kę w eta pie wo je wódz kim.

(AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Konkurs na temat marzeń

Wy cho waw cy Huf ca Pra cy 15-2
w Kro to szy nie zor ga ni zo wa li we -
wnętrz ny etap wo je wódz kie go kon -
kur su in for ma tycz ne go. Zwy cięz cą
zo stał Ni ko dem Szy man kie wicz. 

Kon kurs ma na ce lu za cie ka wie nie
mło dzie ży in for ma ty ką, zmo ty wo wa nie jej
do dzia ła nia po przez stwo rze nie au tor skiej
pra cy mul ti me dial nej na te mat „Mo je za in -
te re so wa nia w obiek ty wie”. Jed no cze śnie
też sta no wi on spraw dze nie wia do mo ści
z ob słu gi pro gra mów z pa kie tu Of fi ce.

W pierw szej czę ści uczest ni cy mu sie -
li roz wią zać test teo re tycz ny, a dru ga po le -

ga ła na prak tycz nej pra cy na kom pu te rze.
Naj wię cej trud no ści spra wi ły im za da nia
w ar ku szu kal ku la cyj nym. 

Trium fo wał Ni ko dem Szy man kie -
wicz z Bran żo wej Szko ły I stop nia w Ko by -

li nie, któ ry przy go to wał pre zen ta cję „Mo -
je go spo dar stwo rol ne”. Zwy cięz ca 10 mar -
ca bę dzie re pre zen to wał kro to szyń ski
hu fiec w eta pie wo je wódz kim.

(AN KA)

KONKURS

Moje zainteresowania w obiektywie
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Nie daw no od by ła się pre mie ra au -
tor skie go spek ta klu Ko ker sów
„Rok 2040”. Mło dzi ar ty ści cią gle się
roz wi ja ją i wca le nie ma ją za mia ru
spo cząć na lau rach. 

Ko ker si to gru pa te atral na, dzia ła -
ją ca przy Kro to szyń skim Ośrod ku
Kul tu ry. Swo ją dzia łal ność roz po czę ła
w 2018 ro ku, jed nak nie pra cu je
w pier wot nym skła dzie. Ule ga on bo -
wiem co ja kiś czas pew nym zmia -
nom. – Skład i licz ba osób są
ela stycz ne. Są oso by, któ re two rzą Ko -
ker sów od po cząt ku, ale są też ta cy,
któ rzy przy cho dzą za grać w jed nym
wy bra nym spek ta klu, a póź niej od cho -
dzą bądź też zo sta ją na dłu żej – wy ja -
śnia Zu zan na Ko zi na -Błau ciak,
opie kun ka gru py i re ży ser ka. Mło dzi
ar ty ści spo ty ka ją się dwa ra zy w ty go -
dniu. Po nad to swo je umie jęt no ści roz -
wi ja ją pod czas warsz ta tów, za rów no
tych we wnętrz nych, w ra mach dzia łań
gru py, jak i tych pro wa dzo nych przez
oso by z ze wnątrz. 

Wcze śniej Ko ker si da li się po znać
z zu peł nie in nej stro ny niż pod czas
ostat niej pre mie ry. Wy sta wia li bo -
wiem mu si ca le. Ar ty ści za chwy ca li
pu blicz ność spek ta kla mi peł ny mi zna -
ko mi tych, sa mo dziel nie wy ko ny wa -
nych stro jów i baj ko wej sce ne rii.
Wy sta wi li „Pięk ną i Be stię”, „Kró la
Lwa” oraz „Ali cję w Kra inie Cza rów”.
Te raz za sko czy li wszyst kich sztu kę
współ cze sną. 

– My ślę, iż jest to faj ne, że w mia -
rę te go, jak gru pa się roz wi ja i te go, jak
każ dy z nas do ra sta, ma my moż li wość
spró bo wać każ dej dzie dzi ny, za czy na -
jąc od bar dziej dzie cię cych i baj ko wych
spek ta kli, idąc ku bar dziej po waż ne -
mu te atro wi – mó wi Z. Ko zi na -Błau -
ciak. Po dob ne zda nie ma ją
ak to rzy. – Wcze śniej gra łam w mu si -
ca lu „Pięk na i Be stia”. Po rów nu jąc tę
sztu kę do „Ro ku 2040”, mo gę po wie -
dzieć, że mnie le piej pra co wa ło się
nad sty lem współ cze snym. My ślę, że

jest to już po przecz ka wy żej. Dzię ki te -
mu mo gę udo sko na lić swój warsz tat
te atral ny, ak tor ski. Znacz nie le piej od -
na la złam się w tej sztu ce. W pew nym
sen sie czu łam się jak pro fe sjo nal na ak -
tor ka. Cie szy ło mnie, że nie gram już
w sztu ce, któ ra by ła skie ro wa na głów -
nie dla dzie ci. „Rok 2040” skie ro wa ny
jest do star szej pu blicz no ści – oznaj -
mia ak tor ka Oli wia Ra taj czyk. 

Są oczy wi ście ak to rzy o nie co in -
nych po glą dach. – Mnie pra co wa ło się
tak sa mo do brze w mu si ca lu i sztu ce
współ cze snej. Trze ba jed nak za zna -
czyć, że są to zu peł nie in ne prze ży cia.
Pró by przed pre mie rą rów nież są zu -
peł nie in ne. Przed mu si ca la mi ćwi czy -
li śmy śpie wa nie, ukła dy ta necz ne.
Te raz te go nie by ło, choć w głę bi du szy
tro chę bra ko wa ło. Mu si ca le by ły bar -
dzo ma gicz ne. Nie mo gę po wie dzieć,
że te raz by ło go rzej – by ło po pro stu
ina czej. Ta sztu ka by ła bar dzo doj rza -
ła, ale to rów nież nas du żo na uczy -
ło – mó wi An to ni na Grysz ka. 

– Wy da je mi się, iż bar dzo do brze,
że za czę li śmy od mu si ca li. Przede
wszyst kim by li śmy wte dy młod si,
a do cza su tej pre mie ry doj rze li śmy.
W pra cy nad mu si ca la mi by ło wię cej

za ba wy, by ła in na at mos fe ra, by ła mu -
zy ka i przez to wszyst ko na sza gru pa
moc no się zży ła. Za tem te raz ła twiej
by ło nam pra co wać nad tą sztu -
ką – do po wia da Wik to ria Łu ko wiak. 

Z Ko ker sa mi współ pra cu je też Li -
dia Sa ra cen z Kro to szyń skie go Ośrod -
ka Kul tu ry, któ ra ob ser wo wa ła dro gę
mło dych ak to rów. – Je stem z gru pą
od „Ali cji w Kra inie Cza rów” i tyl ko
tak mo gę po rów nać ich pra cę. „Kró la
Lwa” oglą da łam ja ko widz, nie pra co -
wa łam wte dy z Ko ker sa mi, ale mo gę
po wie dzieć, że czu łam się jak w baj ce.
Je śli cho dzi o „Rok 2040”, ca łość wy -
da wa ła mi się być bar dziej ogar nię ta
niż po przed nie spek ta kle, mi mo iż
kró cej pra co wa li śmy nad tą sztu ką.
Tak jak po wie dzia ła Wik to ria, bez mu -
si ca li nie by ło by „Ro ku 2040” w ta kiej
for mie. Wte dy w mu si ca lach wszyst -
ko by ło bar dziej spon ta nicz ne, każ dy
układ, ruch i gra ak tor ska by ły tro chę
po plą ta ne z my śla mi ak to rów. Te raz
nie spo dzian ką by ło dla nas to, ja ki
efekt moż na by ło zo ba czyć na sce -
nie – pod su mo wu je L. Sa ra cen.

Pod czas pre mie ry Ko ker si 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 wie le
emo cji w wi dzach, a tak że mnó stwo
prze my śleń u mło dych ar ty stów, któ -
rzy za czę li za sta na wiać się, co by by ło,

gdy by wy da rze nia przez nich przed -
sta wio ne mia ły miej sce w rze czy wi sto -
ści. My śle li o tym, do kąd zmie rza
świat, któ ry zna my. 

– My w „Ro ku 2040” tak na praw -
dę da lej bę dzie my mło dzi, bę dzie my
mie li po nad 30 lat. Per spek ty wa te go,
że du ża cześć ży cia bę dzie jesz cze

przed na mi, a na sza wi zja świa ta
w 2040 ro ku jest ta ka, a nie in na, da -
wa ła nam wie le do my śle nia. Jak my -
ślę, co bę dę ro bić w 2040 ro ku, to
mam na ten czas ja kieś swo je pla ny
i nie chcę, że by je coś ta kie go po krzy -
żo wa ło. W spek ta klu wi dzi my też, że
to, co przed sta wia my, to sy tu acja bez
od wro tu i je śli ma my coś zmie niać, to
te raz jest ten czas, wte dy bę dzie już
za póź no – stwier dza Han na Krysz -
kie wicz. 

– My ślę, że oprócz pan de mii to na -
pię ta sy tu acja po li tycz na wo kół nas da -
ła nam du żo do my śle nia w związ ku
z tym spek ta klem. Po pre mie rze uświa -
do mi łem so bie, że wstrze li li śmy się
w punkt. Nie spo dzie wa li śmy się na po -
cząt ku, że lu dzie wyj dą i bę dą się stre -
so wać tym, że to mo że na stą pić. My ślę,
że wcze śniej nie da ło się zro bić te go
spek ta klu. Tra fi li śmy w punkt z pre -
mie rą – do da je Ma te usz Cie siel ski. 

Ko ker si bę dą te raz pre zen to wać
„Rok 2040” w róż nych miej scach. Ak -
tu al ne in for ma cje w tej kwe stii znaj -
dzie cie na ich pro fi lu fa ce bo oko wym.
Szy ku ją też nie spo dzian kę dla swo ich
fa nów. Pla nu ją bo wiem zmia nę na -
zwy. Pó ki co nie zdra dza ją nic w tej
kwe stii, dla te go za chę ca my do śle dze -
nia ich pro fi lu. 

(LE NA)

TEATR

Kokersi nieustannie się rozwijają











W so bo tę w Ko by li nie od był się Uke mi
Spa ring Camp 2022. Ka ra te cy do sko -
na li li swo je umie jęt no ści pod okiem
li cen cjo no wa nych sę dziów. 

Or ga ni za to rem wy da rze nia był UKS
Uke mi Ko by lin we współ pra cy z Urzę -
dem Miej skim w Ko by li nie oraz Pol ską
Unią Ka ra te. Mię dzy klu bo we spa rin gi
mia ły na ce lu spraw dze nie przy go to wa nia
spor to we go do naj bliż szych za wo dów. Je -
śli zaś cho dzi o po cząt ku ją cych za wod ni -
ków, by ły to ich pierw sze wal ki. Dla dzie ci
w naj młod szych ka te go riach wie ko wych
udział w Cam pie był szan są na prze ła ma -
nie stra chu. 

Wy da rze nie by ło do sko na łą oka zją
do in te gra cji klu bów z ca łe go kra ju oraz

szan są na pod nie sie nie po zio mu spor to -
we go wśród ka ra te ków. W im pre zie
wzię ło udział oko ło 150 za wod ni ków
z Pol ski. Do Ko by li na przy je cha ły re pre -
zen ta cje ta kich klu bów jak Aka de mia

Spor tu Shi ka ra Kęp no, Shin to Lesz no,
Strzał kow ski Klub Ka ra te, Klub Ka ra te
Bon sai Roz dra żew, ASW Nip pon Kro to -
szyn, Koź miń ski Klub Ka ra te Do Sho to -
kan, Bu do kan Wro cław, Bu do kan
Astro mal Lesz no, Su rem Ra wicz, Ara -
wa shi Siech ni ce, Bu do kan Wro -
cław – Lu ty nia, Got t su Ko ścian,
Ple szew ski Klub Ka ra te, Sto wa rzy sze nie
Yama bu shi Byd goszcz, Śrem ski Klub
Ka ra te, Wrze siń ski Klub Ka ra te, Pio nier
GO KiS Klesz cze wo, Sa to ri Lesz no, Jin -
ka ku Kan sei, UKS Sho dan Zdu ny.

Za wod ni cy i za wod nicz ki de mon stro -
wa li swo je umie jęt no ści w spa rin gach
pod okiem li cen cjo no wa nych sę dziów Pol -
skiej Unii Ka ra te. 

– Ser decz nie dzię ku ję eki pie sę dziow -
skiej, któ ra przy czy ni ła się do te go, aby

mło dzi adep ci za czy na ją cy przy go dę z wal -
ka mi ku mi te mo gli ze brać cen ne do świad -
cze nie bez po śred nio od li cen cjo no wa nych
ar bi trów. Kie ru je my sło wa wdzięcz no ści
do wszyst kich klu bów, któ re do nas przy -

je cha ły. Bar dzo nas cie szy tak licz ny udział
w tym wy da rze niu – pod su mo wał Piotr
Bie law ski, tre ner ka ra te i or ga ni za tor wy -
da rze nia. 

(LE NA)
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20 lu te go su mo cy z po wia tu kro to -
szyń skie go sta nę li do ry wa li za cji
o Pu char Pol ski. Na si za wod ni cy
wró ci li z Dę bi cy z wor kiem me da li. 

Tur niej w Dę bi cy był pierw szą im pre -
zą su mo w 2022 ro ku. Do ry wa li za cji przy -
stą pi li ju nio rzy i se nio rzy. Każ dy
z za wod ni ków miał pra wo do star tu
w dwóch ka te go riach wa go wych – w swo -
jej oraz wyż szej. 

Re pre zen ta cja UKS Sam son Ko by lin
wy wal czy ła łącz nie 15 me da li. Wśród ju -
nio rów nie po ko na ny był An to ni Gren da,
zdo by wa jąc zło to w kat. 60 kg. Na dru giej
lo ka cie upla so wa ła się Ka mi la Ko niecz na
(+75 kg). Na naj niż szym stop niu po dium

sta nę li A. Gren da (70 kg oraz open), Oli -
wia Kuś (60 kg oraz 65 kg), Klau dia Ma ty -
siak (65 kg oraz 70 kg). W kla sy fi ka cji
klu bo wej ju nior ki zna la zły się na dru giej
lo ka cie, a ju nio rzy na trze ciej. 

Świet nie spi sa li się też star si za wod ni cy,
co od zwier cie dla punk ta cja ge ne ral na. Se -
nior ki upla so wa ły się na dru giej po zy cji, a se -
nio rzy tuż zapo dium. Srebr ne krąż ki zdo by li
Piotr Si ko ra (85 kg) oraz Pa tryk Swo ra (92
kg), a brą zo we Ju lia Jan ko wiak (55 kg), O.
Kuś (60 kg), Wik to ria Prze woź na (60 kg), Pa -
weł Si ko ra (70 kg) oraz P. Swo ra (100 kg). 

W cza sie za wo dów Ke win Ro zum,
pre zes Pol skie go Związ ku Su mo, uho no ro -
wał za wod ni ków i tre ne rów za wy so kie wy -
ni ki spor to we. Je śli cho dzi o ko by liń ski

klub Zło tą Od zna kę Pol skie go Związ ku
Su mo otrzy ma li Ju lia Jan ko wiak, Pa tryk
Swo ra i tre ner Mi ro sław Flak. List gra tu la -
cyj ny wrę czo no Pio tro wi Si ko rze. 

Na dę bic kim tur nie ju nie za bra kło re -
pre zen tan tów TA Ro zum Kro to szyn.
W kla sy fi ka cji klu bo wej se nio rzy upla so wa -
li się na dru giej lo ka cie, a se nior ki na czwar -
tej. Naj lep si w swo ich ka te go riach by li
Kac per Wia trak (70 kg), Ma te usz Ko niecz -
ny (77 kg) i Zu zan na Kry stek (+80 kg).
Srebr ne krąż ki wy wal czy ły Le na An drze -
jak (65 kg) oraz Z. Kry stek (open), a brąz
zgar nę li K. Wia trak (77 kg), Mi ko łaj Mro -
wiń ski (85 kg oraz 92 kg), M. Ko niecz ny
(85 kg), Kac per Mi ko łaj czyk (+115 kg) i L.
An drze jak (open). (LE NA)

SUMO

Dębica znów szczęśliwa dla naszych zawodników

19 lu te go re pre zen tan ci UKS Olim -
pij czyk Sul mie rzy ce wzię li udział
w VIII Mię dzy na ro do wym Tur nie ju
w Za pa sach o Pu char Bur mi strza
Mia sta Bie la wa. Na si za pa śni cy wy -
wal czy li czte ry me da le. 

Za wo dy od by ły się w ha li spor to wej
Szko ły Pod sta wo wej nr 10 w Bie la wie.
W szran ki sta nę ło 260 za wod ni ków i za -
wod ni czek z Pol ski, Wę gier, Sło wa cji oraz
Czech. W tym gro nie zna leź li się przed sta -
wi cie le sul mie rzyc kie go klu bu. 

Świet nie spi sa ły się dziew czę ta, któ re

zdo by ły trzy me da le, co po zwo li ło im za -
jąć pią tą lo ka tę w kla sy fi ka cji dru ży no wej.
Wśród ka de tek w ka te go rii 73 kg trium fo -
wa ła Do mi ni ka Gro bel na, a dru gie miej sce
w kat. 61 kg za ję ła Ni ko la Kro ma rek.
W gru pie mło dzi czek w kat. 39 kg na naj -
niż szym stop niu po dium sta nę ła Ni ko la
Pa ter no ga. 

W zma ga niach mło dzi ków brą zo wy
krą żek wy wal czył Mar cel Sob czak
w kat. 85 kg. Na pią tym miej scu zma ga nia
ukoń czy li Ty mo te usz Kot w kat. 41 kg
oraz Mi łosz Wie czo rek w kat. 44 kg. 

(LE NA)

ZAPASY

Cztery medale w Bielawie

W so bo tę w sa li spor to wej Pi la wa
od by ły się XI Otwar te Mi strzo stwa
Gmi ny Ko by lin im. An drze ja Le siń -
skie go w Te ni sie Sto ło wym. Do ry wa -
li za cji przy stą pi ło po nad stu za wod -
ni ków i za wod ni czek.

Or ga ni za to ra mi im pre zy by ły Urząd
Miej ski w Ko by li nie oraz LKS Spół dziel ca
Ko by lin. Za wo dy mia ły na ce lu po pu la ry -
za cję spor tu ma so we go ja ko for my ak tyw -
ne go wy po czyn ku, in te gra cję dzie ci
i mło dzie ży po przez na wią zy wa nie kon -
tak tów z ró wie śni ka mi z te re nu in nych
gmin i po wia tów, a tak że pro mo wa nie po -

przez te nis sto ło wy gmi ny Ko by lin. 
Uczest ni cy zo sta li po dzie le ni na ka te -

go rie wie ko we. Wśród chłop ców z rocz ni -
ka 2009 i młod szych naj lep si by li Piotr
Ku czyń ski, Ma ciej Skrzyp czak, Ro bert
Skrzyp czak, Fi lip Ber nat, Fran ci szek Ły si -
kow ski i Piotr Ko wal czyk. W ka te go -
rii 2004-2008 czo ło wy mi gra cza mi
oka za li się Lu cjan Mać ko wiak, Ma te usz
Fra la, Ja kub Za gór ski, Mi chał Kacz ma rek,
Sta ni sław Szo stak oraz Igor Le wej. 

W gru pie dziew cząt z rocz ni ka 2009
i młod szych naj le piej spi sy wa ły się Alek -
san dra Przy byl ska, Ja go da Ma ty siak, An na
Mać ko wiak, Zu zan na Ber nat, Ame lia Ro -

ba kow ska i Ni ko la Le śniak, a w ka te go -
rii 2004-2008 – Klau dia Wa cho wiak, Oli -
wia Mar czak, Lau ra Bu czel, Ro za lia
Rol nik, Zu zan na Mol ska oraz Mo ni ka Ju -
sko wiak. 

W ka te go rii open bez li cen cji PZTS
(oso by gra ją ce ama tor sko) czo ło we lo ka ty
za ję li Ma ciej No wac ki, Adam Ma tu szak,
Ma te usz Ko ło dziej czak, Sła wo mir Cie kań -
ski, Prze my sław Ko lę do wy oraz Łu kasz
Ku ster ka, na to miast w open z li cen cją
PZTS naj le pi by li Ry szard Bru der, Ma te usz
Ja rus, Woj ciech Wa lenc ki, Klau dia Wa cho -
wiak, Ro bert Wa cho wiak i Ar ka diusz
Ziem nie wicz. (LE NA)

TENIS STOŁOWY 

Upamiętnili Andrzeja Lesińskiego
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