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Aktualności2 WTOREK, 8 MARCA 2022

1 mar ca przed sta wi cie le władz gmi -
ny Zdu ny uczci li pa mięć Żoł nie rzy
Wy klę tych. Sym bo licz ne wią zan ki
kwia tów przy po mni ku Ofiar To ta li ta -
ry zmów zło ży li  bur mistrz To masz
Chu dy oraz Mi łosz Zwie rzyk – kie row -
nik Wy dzia łu Go spo dar ki, Rol nic twa
i Roz wo ju i jed no cze śnie czło nek Za -
rzą du Po wia tu Kro to szyń skie go.

W Zdu nach szcze gól nie pie lę gnu je
się pa mięć o ma jo rze Fran cisz ku Ja skul -
skim ps. Za goń czyk. Uro dził się w ro dzi -
nie pol skich emi gran tów w West fa lii 16

wrze śnia 1913 ro ku. W 1920 za miesz -
kał wraz z ro dzi ną w Zdu nach.
Przed woj ną pra co wał w tam tej szym ma -
gi stra cie. Dzia łał ak tyw nie w Dru ży nie
Har cer skiej im. Za wi szy Czar ne go. Brał
udział w woj nie obron nej we wrze -
śniu 1939, a na stęp nie prze szedł do kon -
spi ra cji. Je go pseu do nim par ty zanc ki,
Za goń czyk, za czerp nię to od ty tu łu pi -
sma pod ziem ne go, któ re re da go wał w na -
szym re gio nie.

W 1942 dzia łał w oko li cach wo je -
wódz twa lu bel skie go, gdzie zwią zał się
z Ke dy wem Ar mii Kra jo wej i do wo dził du -

ży mi od dzia ła mi par ty zanc ki mi, któ re m.
in. bra ły udział w wy zwa la nia Pu ław
w 1944. Wkrót ce zo stał aresz to wa ny
przez NKWD. Po cząt ko wo ska za no go
na ka rę śmier ci, za mie nio ną póź niej na 10
lat wię zie nia.

Za goń czy ko wi uda ło się zbiec z Wro -
nek. Za czął or ga ni zo wać struk tu ry kon spi -
ra cyj ne prze ciw ko wła dzom
ko mu ni stycz nym, rów nież w Kro to szy -
nie. 26 lip ca 1946 zo stał aresz to wa ny i ska -
za ny na ka rę śmier ci, któ rą wy ko na no 19
lu te go 1947. Był ma jo rem Woj ska Pol skie -
go, od zna czo nym Krzy żem Wo jen nym
Vir tu ti Mi li ta ri V kl., Krzy żem Wa lecz -
nych oraz Krzy żem Ofi cer skim Or de ru
Od ro dze nia Pol ski.

OPRAC. (AN KA)

ZDUNY

Oddawali życie za ojczyznę
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Temat tygodnia4 WTOREK, 8 MARCA 2022

Ostat nie dni nie tyl ko w na szym po -
wie cie, ale w ca łym kra ju, po ka za ły,
iż Po la cy po tra fią się zjed no czyć
w trud nych mo men tach i oka zać so -
li dar ność swo im są sia dom. In sty tu -
cje, or ga ni za cje, sa mo rzą dy, fir my
oraz oso by pry wat ne na róż ne spo so -
by sta ra ją się po móc uchodź com
z Ukra iny. Nie spo sób opi sać ska lę
tych przed się wzięć. 

28 lu te go od by ło się po sie dze nie
Po wia to we go Ze spo łu Za rzą dza nia
Kry zy so we go w Kro to szy nie pod prze -
wod nic twem sta ro sty Sta ni sła wa
Szczot ki. Omó wio no spo so by po mo -
cy oby wa te lom Ukra iny oraz ko or dy -
na cję ta kich dzia łań.

Wszyst kie gmi ny z na sze go po wia -
tu zor ga ni zo wa ły zbiór ki po mo cy dla
uchodź ców:

– gmi na Kro to szyn – w bu dyn ku
Dzien ne go Do mu „Se nior+” przy ul.
Ko bier skiej 7, po nie dział ki w go dzi -
nach 8.00-18.00, od wtor ku do piąt -
ku w godz. 8.00-15.00

– gmi na Koź min Wlkp. – re mi za
OSP, ul. Flo riań ska 23 – w godz. 8.00-

19.00, Klub Se nio ra, ul. Stę szew skie -
go 2 – w godz. 8.00-16.00

– gmi na Ko by lin – Gmin ny Ośro -
dek Kul tu ry w Ko by li nie, ul. Strze lec -
ka 10, tel. 508 106 928

– mia sto Sul mie rzy ce – Sul mie -
rzyc ki Dom Kul tu ry, ul. Strze lec ka 10,
Szko ła Pod sta wo wa w Sul mie rzy cach
oraz Urząd Miej ski w Sul mie rzy cach

– gmi na Zdu ny – Urząd Miej ski,
Ry nek 2, tel. 62 72 15 001
w godz. 7.00-15.00, śro da
w godz. 9.00- 15.00

– gmi na Roz dra żew da ry do star -
czył na Ukra inę trans port zor ga ni zo -
wa ny przez wła ści cie li fir my Scor pion. 

*
Po wia to we Cen trum Po mo cy Ro -

dzi nie w Kro to szy nie ko or dy nu je ba -
zę da nych dla ro dzin i osób z Ukra iny,
któ re przy by ły do na sze go po wia tu
oraz ro dzin, któ re przy ję ły uchodź -
ców. Pod wska za ny nu mer te le fo nu

bę dzie moż na zgło sić ro dzi nę – jej li -
czeb ność, sy tu ację, tym cza so we miej -
sce po by tu oraz po trze by w za kre sie
po mo cy rze czo wej. PCPR za trud ni
tłu ma cza ję zy ka ukra iń skie go.

Tłu ma cza ję zy ka ukra iń skie go za -
trud nił już Po wia to wy Urząd Pra cy, co

po mo że w za ła twie niu for mal no ści
zwią za nych z za trud nia niem oby wa -
te li ukra iń skich.

WAŻ NE! Miesz kań cy na sze go po -
wia tu, któ rzy chcą przy jąć uchodź ców
do swo ich do mów bądź po sia da nych
nie ru cho mo ści, mu szą li czyć się z fak -
tem, iż obec nie rząd nie prze wi du je
po kry wa nia kosz tów udo stęp nie nia
przez nich lo ka li. Wo je wo da za pew nia
za kwa te ro wa nie z wy ży wie niem
w przy go to wa nych ośrod kach. Po mo -
cy fi nan so wej w tym za kre sie nie mo -
że udzie lić rów nież sa mo rząd gmin ny
ani po wia to wy, po nie waż nie ze zwa la -
ją na to prze pi sy pra wa. Te le fon Po wia -
to we go Cen trum Za rzą dza nia
Kry zy so we go w Kro to szy -
nie – 728 371 403.

Li sta pro duk tów i środ ków, któ re
mo gą być prze ka za ne po trze bu ją cym
na Ukra inie (w tym ocze ku ją cym
przed przej ścia mi gra nicz ny mi): ko ce

zwy kłe i ter micz ne, śpi wo ry, pod kład -
ki pod ma te rac do spa nia z wo do od -
por nej fo lii alu mi nio wej, ma te ra ce,
ubra nia (no we lub uży wa ne w do -
brym sta nie), płasz cze prze ciw desz -
czo we, środ ki hi gie ny i czy sto ści,
żyw ność (wo da; żyw ność do szyb kie -
go przy go to wa nia, ba to ny – w tym
ener ge tycz ne, ba ka lie, orze chy, kon ser -
wy, ma ka ro ny, płat ki zbo żo we
do szyb kie go przy go to wa nia), na rzę -
dzia ku chen ne jed no ra zo we go lub
wie lo krot ne go użyt ku, za pał ki, ba te -
rie, po wer ban ki, la tar ki, świe ce, ze sta -
wy pierw szej po mo cy.

UWA GA! Je że li chcesz prze ka zać
broń pal ną (w tym ga zo wą, hu ko wą
itp.), broń bia łą, heł my, ele men ty
opan ce rze nia, umun du ro wa nia, in ny
sprzęt mi li tar ny i pa ra mi li tar ny bądź
pro duk ty, któ rych wy wóz z te ry to -
rium RP wy ma ga kon ce sji lub ze zwo -
le nia, a tak że in ne pro duk ty, któ re nie
sta no wią po mo cy hu ma ni tar nej, Mi -
ni ster stwo Spraw Za gra nicz nych uru -
cho mi ło spe cjal ną stro nę in ter ne to wą
(https://po ma ga mu kra inie. gov. pl),
za po śred nic twem któ rej ko or dy no wa -
na jest po moc.

Po wia to we Cen trum Po mo cy Ro -
dzi nie w Kro to szy nie ofe ru je uchodź -
com z Ukra iny po moc w zna le zie niu
miej sca tym cza so we go za miesz ka nia,
wspar cie rze czo we, psy cho lo gicz ne, te -
ra peu tycz ne, praw ne. Je śli po trze bu -
jesz in for ma cji, po mo cy – za dzwoń
lub przyjdź (tel. 575 010 787 / Kro to -
szyn, ul. Flo riań ska 10).

*
Po rad nia Psy cho lo gicz no -Pe da go -

gicz na w Kro to szy nie po in for mo wa ła,
iż w związ ku z sy tu acją na Ukra inie
dzie ci / ucznio wie po cho dze nia ukra -
iń skie go uczęsz cza ją cy do szkół / pla -
có wek na te re nie na sze go po wia tu
mo gą w ra zie za ist nie nia ta kiej po trze -
by sko rzy stać ze wspar cia udzie lo ne go
przez spe cja li stów po rad ni. Dzia ła nia
w tym za kre sie ko or dy nu je Jo an na
Sój ka (Po rad nia Psy cho lo gicz no -Pe da -
go gicz na w Kro to szy nie, ul. Flo riań -
ska 10, tel. 62 725 24 33)

*
Waż ny ko mu ni kat wy dał tak że

Po wia to wy Urząd Pra cy. – Je że li je steś
pra co daw cą i chcesz za trud nić oby wa -
te la Ukra iny, zgłoś swo ją ofer tę pra cy
w naj bliż szym po wia to wym urzę dzie

pra cy lub po przez for mu larz on li ne
na stro nie https://www. pra ca. gov. pl.
Pa mię taj, aby w uwa gach ofer ty do dać
ko men tarz, że ofer ta skie ro wa na jest
do oby wa te li Ukra iny. Na każ dym eta -
pie skła da nia ofer ty pra cy mo żesz li -
czyć na wspar cie pra cow ni ków
urzę dów pra cy lub kon sul tan tów Zie -
lo nej Li nii tel. 19524 – in for mu je
PUP w Kro to szy nie.

W ce lu zgło sze nia ofer ty pra cy,
na le ży przy go to wać na stę pu ją ce in for -
ma cje: na zwa fir my, ad res, nu mer te -
le fo nu, nu mer iden ty fi ka cji
po dat ko wej, na zwa sta no wi ska pra cy,
licz ba wol nych miejsc pra cy w ra mach
sta no wi ska z uwzględ nie niem licz by
wol nych miejsc pra cy dla osób nie peł -
no spraw nych, ogól ny za kres obo wiąz -
ków, miej sce wy ko ny wa nia pra cy,
ro dzaj umo wy, wy so kość pro po no wa -
ne go wy na gro dze nia brut to, da ta roz -
po czę cia pra cy, in for ma cja o sys te mie
i roz kła dzie cza su pra cy, sys tem wy na -
gra dza nia, wy miar cza su pra cy i okres
za trud nie nia w przy pad ku pra cy
na pod sta wie umo wy o pra cę al bo
okres wy ko ny wa nia umo wy w przy -
pad ku umo wy cy wil no praw nej, ja kie
są ocze ki wa nia wo bec kan dy da tów
do pra cy (po ziom wy kształ ce nia,
umie jęt no ści, upraw nie nia, do świad -
cze nie za wo do we, zna jo mość ję zy ków
ob cych z okre śle niem po zio mu ich
zna jo mo ści).

Aby zwięk szyć do stęp ność ofer ty
pra cy dla oby wa te li Ukra iny, moż na
po pro sić PUP o prze tłu ma cze nie jej
na ję zyk ukra iń ski. Ofer ta zo sta nie
wpro wa dzo na do sys te mu te le in for -
ma tycz ne go urzę dów pra cy i upo -
wszech nio na w Cen tral nej Ba zie
Ofert Pra cy.

– Pra co daw co, pa mię taj!
Na chwi lę obec ną aby za trud nić le -
gal nie oby wa te la Ukra iny, mu sisz
uzy skać dla nie go je den z do ku men -
tów, tj. ze zwo le nie na pra cę lub
oświad cze nie o za mia rze po wie rze nia
pra cy. Oświad cze nie o za mia rze po -

POWIAT

Zjednoczeni w organizowaniu pomocy wojennym uchodźcom!

F
O

T
. 
A

rc
h
iw

u
m

 K
P

 P
S

P

F
O

T
. 
w

w
w

.k
o
z
m

in
w

lk
p
.p

l

Rada Miejska w Koźminie Wlkp. stanowczo sprzeciwia się agresji Rosji na Ukrainę.  

Mieszkańcy Sulmierzyc okazują solidarność z cierpiącymi z powodu wojny obywatelami Ukrainy.

W całym kraju zorganizowano zbiórkę sprzętu pożarniczego dla
strażaków z objętej wojną Ukrainy. W akcję zaangażowali się także

funkcjonariusze z krotoszyńskiej KP PSP i jednostek OSP.
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Temat tygodnia 5
wie rze nia pra cy mo żesz uzy skać
w Po wia to wym Urzę dzie Pra cy w ter -
mi nie 7 dni na okres do 24 mie się cy.
Ze zwo le nie na pra cę mo żesz uzy skać
u wła ści we go wo je wo dy w ter mi nie
ok. 30 dni na okres do 3 lat – przy po -
mi na urząd pra cy.

*
28 lu te go na nad zwy czaj nej se sji

Ra da Miej ska w Koź mi nie Wlkp. wy -
da ła spe cjal ne oświad cze nie w spra wie
agre sji Ro sji na Ukra inę. – Na wnio sek
Bur mi strza Pa na Ma cie ja Brat bor skie -
go Ra da Miej ska w Koź mi nie Wiel ko -
pol skim sta now czo sprze ci wia się
nie spo ty ka nej w de mo kra tycz nym
świe cie agre sji na nie pod le gły i su we -
ren ny kraj. Wy ra ża my sta now cze NIE
wo bec na ru sze nia in te gral no ści te ry -
to rial nej Ukra iny. Ra da Miej ska w peł -
ni so li da ry zu je się z na ro dem
ukra iń skim. Je ste ście nie tyl ko na szy -
mi geo gra ficz ny mi są sia da mi, ale rów -
nież od wie lu lat miesz kań ca mi gmi ny
Koź min Wiel ko pol ski, współ pra cow -
ni ka mi, a tak że na szy mi ro dzi na mi.
Wszy scy oby wa te le Ukra iny ma ją pra -
wo do god ne go ży cia w wol nym i su -
we ren nym kra ju. Ja ko Rad ni
i miesz kań cy Gmi ny de kla ru je my go -
to wość po mo cy i udzie le nia wspar cia
hu ma ni tar ne go w tym trud nym cza -
sie. Wy ra ża my na dzie ję na so li dar ność
de mo kra tycz ne go świa ta, po tę pie nie
ła ma nia mię dzy na ro do we go pra wa
przez Ro sję i szyb kie przy wró ce nie po -
ko ju na Ukra inie – na pi sa no
w oświad cze niu koź miń skiej ra dy.

*
W od po wie dzi na apel ko men dan -

ta głów ne go Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej nad bryg. An drze ja Bart ko wia ka
w ca łym kra ju zor ga ni zo wa no zbiór kę
sprzę tu po żar ni cze go dla stra ża ków
z ob ję tej woj ną Ukra iny, któ rzy po pro -
si li stro nę pol ską o ta kie wspar cie.
W ak cję ak tyw nie włą czy li się stra ża -
cy z te re nu po wia tu kro to szyń skie go.
Dzię ki za an ga żo wa niu kie row nic twa
oraz funk cjo na riu szy KP PSP i jed no -

stek OSP znacz ny za sób sprzę tu po żar -
ni cze go oraz środ ków ochro ny
oso bi stej zo stał prze ka za ny na rzecz
ukra iń skich stra ża ków. 

Po nad to kro to szyń ska ko men da
zor ga ni zo wa ła zbiór kę da rów dla oby -

wa te li Ukra iny. Po cząt ko wo przed się -
wzię cie mia ło cha rak ter we wnętrz ny,
ale z ra cji ogrom nych po trzeb ze stro -
ny ukra iń skich przy ja ciół stra ża cy
zwró ci li się do wszyst kich miesz kań -
ców o włą cze nie się w tę ak cję. Dzię ki
fir mie PPUH Scor pion z sie dzi bą
w Roz dra że wie, któ ra wraz z gru pą
ukra iń skich przy ja ciół zor ga ni zo wa ła
zbiór kę asor ty men tu oraz za pew ni ła
bez płat ny trans port pro duk tów
na gra ni cę, po moc szyb ko tra fi ła
do po trze bu ją cych. 

*
Ko men da Głów na Po li cji uru cho -

mi ła te le fo ny dy żur ne oraz kon tak ty
dro gą ma ilo wą dla osób, któ re chcą
prze ka zać in for ma cje o przy pad kach
han dlu ludź mi, prze stęp stwach na tle
sek su al nym oraz za gi nię ciach uchodź -
ców i ich ro dzin, prze by wa ją cych
na te re nie RP w związ ku z pro wa dzo -
ny mi dzia ła nia mi zbroj ny mi na te re -
nie Ukra iny.

Cen trum Po szu ki wań Osób Za gi -
nio nych Ko men dy Głów nej Po li -
cji  uru cho mi ło spe cjal ny nu mer
te le fo nu 47 72 123 07 (dla osób dzwo -

nią cych zza gra ni cy +48 47 72 123 07)
oraz skrzyn kę e -ma il: cpozkgp@po li -
cja.gov.pl, pod któ ry mi moż na prze ka -
zy wać, jak rów nież uzy ski wać
in for ma cje oraz po moc w sy tu acjach
zwią za nych z za gi nię ciem osób, któ re

prze kro czy ły gra ni cę RP w związ ku,
ucie ka jąc przed woj ną na Ukra inie.

CPOZ KGP, na bie żą co mo ni to ru -
jąc dzia ła nia pro wa dzo ne przez jed -
nost ki po li cji na te re nie kra ju
w za kre sie po szu ki wa nia osób za gi nio -
nych, sta le współ pra co wać bę dzie
w tym za kre sie z jed nost ka mi ad mi ni -
stra cji rzą do wej, pu blicz nej i or ga ni za -
cja mi po za rzą do wy mi, któ re zaj mu ją
się wspie ra niem po li cji w po szu ki wa -
niu osób za gi nio nych.

Wy dział do Wal ki z Han dlem
Ludź mi Biu ra Kry mi nal ne go KGP
pro wa dzi dwa ka na ły ko mu ni ka cji.
Na ad res e -ma il: han del ludz -
mibsk@po li cja.gov.pl moż na prze słać
in for ma cje o wszel kich prze ja wach
han dlu ludź mi. Do dat ko wo ob słu gi -
wa na jest spe cjal na in fo li nia o nu me -
rze: 664 974 934 (dla osób
dzwo nią cych zza gra ni cy
+48 664 974 934). Dzwo niąc pod ten
nu mer, prze ka zać moż na in for ma cje
do ty czą ce za rów no han dlu ludź mi,
jak i prze stępstw sek su al nych, pe do fi -
lii czy por no gra fii dzie cię cej.

In fo li nia ta jest rów nież wy ko rzy -
sty wa na do kon tak tów z or ga ni za cja -
mi po za rzą do wy mi w za kre sie
nie sie nia po mo cy ofia rom tych prze -
stępstw.

*
W ge ście so li dar no ści z cier pią cy -

mi z po wo du woj ny oby wa te la mi
Ukra iny miesz kań cy Sul mie rzyc 2
mar ca spo tka li się na Mszy świę tej
w in ten cji po ko ju w tym kra ju.
Przed nią w kruch cie ko ścio ła pa ra fial -
ne go uczest ni kom przy pi na no wstąż -
ki w ko lo rach na ro do wych Ukra iny.
Na bo żeń stwo uświet nił swo im śpie -
wem chór „Ce cy lia” pod dy rek cją Mał -
go rza ty Wy soc kiej.

Po tem na ryn ku od by ło się oko licz -
no ścio we spo tka nie w ce lu oka za nia
jed no ści z Ukra iną. Miej sco wy ra tusz
pod świe tlo ny zo stał w ko lo rach na ro -
do wych na sze go wschod nie go są sia da.
Uro czy ste go pod nie sie nia fla gi Pol ski
i Ukra iny na maszt przy hym nach obu
kra jów do ko na li stra ża cy z sul mie rzyc -

kiej OSP. Ze bra ni licz nie miesz kań cy
Sul mie rzyc wy słu cha li tak że oko licz -
no ścio we go prze mó wie nia bur mi strza
Da riu sza Dę bic kie go. Tekst hym nu
Ukra iny w na szym ję zy ku oraz w ukra -
iń skim prze czy ta ła miesz ka ją ca w Sul -
mie rzy cach Yana Zha lo vska.
Na za koń cze nie bur mistrz Dę bic ki,
prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej Adam
Orze szyń ski oraz Y. Zha lo vska zło ży li

oko licz no ścio wą wią zan kę kwia tów
przy po mni ku Wdzięcz no ści za po le -
głych w wal ce o wol ność Ukra iny.

W trak cie uro czy sto ści wy słu cha -
no tak że dwóch pie śni ukra iń -
skich – ża łob nej z Maj da nu „Pły wie
ka cza” i „Cze rem szy na”. Im pre zę pro -
wa dzi ła Edy ta Ja chi mow ska, dy rek tor
Sul mie rzyc kie go Do mu Kul tu ry. 

*
3 mar ca gmi na Koź min Wlkp. po -

in for mo wa ła, że w ostat nich dniach
uda ło się po przez sztab ak cji #Ko -
zminWLKP dlaU kra iny ulo ko wać kil -
ka ma tek z dzieć mi. Ale na tę chwi lę
nie ste ty wy czer pa ły się już za so by lo -
ka lo we i gmi na nie dys po nu je wol ny -
mi miesz ka nia mi. Oso by, któ re
na wła sną rę kę przy ję ły uchodź ców,
a po trze bu ją wspar cia z ze bra nych da -
rów, mo gą kon tak to wać z nu me ra -
mi 793 010 166, 602 556 582, 605 4
38 448, 663 722 925. 

War to też przy po mnieć, że oso by
przy jeż dża ją ce z Ukra iny, któ re prze -
by wa ją w Pol sce dłu żej niż 14 dni, są
zo bo wią za ne do za mel do wa nia się
w miej scu ak tu al ne go po by tu. Słu ży to
wy łącz nie ce lom ewi den cyj nym.

*
W so bo tę, 5 mar ca, na kro to szyń -

skim ryn ku zor ga ni zo wa no wiel ką ak -
cję na rzecz uchodź ców. W trak cie
wy da rze nia „Kro to szyn dla Ukra iny”
pro wa dzo no zbiór kę pie nię dzy, któ re
zo sta ną prze zna czo ne na wspar cie ma -
te rial ne dla uchodź ców wo jen nych
z Ukra iny, przy by wa ją cych na te ren
na szej gmi ny. 

Do ak cji przy łą czy ły się re stau ra -
cje, szko ły oraz or ga ni za cje po za rzą do -
we. Przy go to wa no po sił ki, któ re
moż na by ło na być za da tek do pusz ki.
Pro wa dzo no też zbiór kę naj po trzeb -
niej szych pro duk tów, któ re zo sta ną
prze ka za ne ukra iń skim ro dzi nom,
prze by wa ją cym na te re nie na szej gmi -
ny przez Miej sko -Gmin ny Ośro dek
Po mo cy Spo łecz nej w Kro to szy nie.
Oso by, któ re przy szły na ry nek, aby
oka zać wspar cie uchodź com, mo gły
obej rzeć po pi sy ze spo łów ta necz nych,
dzia ła ją cych przy Kro to szyń skim
Ośrod ku Kul tu ry, a tak że tan ce rzy ze
Szko ły Tań ca To wa rzy skie go Art

od Dan ce. By ły tak że wy stę py mu -
zycz ne oraz po kaz Te atru Ognia In fer -
nal. Przy go to wa no tak że eks po zy cję
aut. Na naj młod szych cze ka ły za ba wy
z ani ma to rem. Te go dnia uda ło się ze -
brać 9039,42 zł. Po nad to Cen trum
Kro to szyń skich Ini cja tyw uru cho mi -
ło sub kon to, na któ re moż na wpła cać
da ro wi zny na po moc uchodź com – nr
konta: 51 8410 0003 2001 0004 625
5 0004. 

*
Nie spo sób wy mie nić wszyst kie

ak cje, któ re w ostat nim cza sie or ga ni -
zo wa ne by ły na te re nie po wia tu kro to -
szyń skie go. Do po mo cy przy łą cza ją się
szko ły, fir my, or ga ni za cje, in sty tu cje,
pa ra fie, a tak że wie le osób pry wat -
nych. For my wspar cia są roz ma ite. Po -
moc, któ ra jest wy ra zem na szej
so li dar no ści z Ukra iń ca mi, jest wi -
docz na nie mal na każ dym kro ku. 

(AN KA / LE NA)

Podczas sobotniej imprezy na krotoszyńskim rynku można było obejrzeć popisy taneczne.

W pomaganie uchodźcom z Ukrainy zaangażowało się wiele instytucji
czy organizacji, m.in. rady osiedli.

Mieszkańcy, którzy przybyli w sobotę na rynek, mieli okazję skosztować
ciepłych posiłków, które można było nabyć za datek do puszki.
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Kro to szyń scy rad ni na nie daw nej
se sji przy ję li uchwa ły w spra wie
pro wa dze nia han dlu w piąt ki
i so bo ty przez rol ni ków i ich do -
mow ni ków. 

W pierw szej ko lej no ści ra da za ję ła
się uchwa le niem re gu la mi nu okre śla ją -
ce go za sa dy pro wa dze nia han dlu. Szcze -
gó ły przed sta wił rad nym Mi chał Ku rek,
na czel nik Wy dzia łu Go spo dar ki Ko mu -
nal nej, Ochro ny Śro do wi ska iRol nic twa
Urzę du Miej skie go w Kro to szy nie. Re -
gu la min przy ję to jed no gło śnie.

Ko lej na uchwa ła do ty czy ła wy -
zna cze nia miej sca do pro wa dze nia
han dlu w piąt ki i so bo ty przez rol ni -
ków i ich do mow ni ków. – W związ ku
z tym, że na te re nie na szej gmi ny ma -
my tar go wi sko miej skie, nie szu ka li -
śmy in ne go miej sca, tyl ko w czę ści
te goż, a kon kret nie w oko li cach to a let
i ga ra ży, któ re tam są zlo ka li zo wa ne,
wy zna czy li śmy oko ło 20 miejsc, któ re
są prze zna czo ne dla rol ni ków – ob ja -
śnił M. Ku rek. Wszy scy rad ni i w tym
przy pad ku opo wie dzie li się za przy ję -
ciem uchwa ły. (LE NA)

W so bo tę oko ło go dzi ny 11.30
na uli cy Bo lew skie go w Kro to szy nie
do szło do tra gicz ne go zda rze nia. 56-
let ni męż czy zna kil ka ra zy ugo dził
no żem 49-let nią ko bie tę. 

Jak po in for mo wa ła po li cja, 56-let ni
oby wa tel Ukra iny kil ka ra zy pchnął no żem
swo ją 49-let nią part ner kę. Nie ste ty, w wy -
ni ku od nie sio nych ran ko bie ta zmar ła.

– Do tra ge dii do szło w jed nym z do -
mów w Kro to szy nie. Spraw ca od da lił się
z miej sca zda rze nia, dla te go ogło szo no
alarm dla ca łej jed nost ki. O 12.50 56-la tek
zo stał za trzy ma ny. To oby wa tel Ukra iny,
któ ry od dłuż sze go cza su miesz kał i pra co -
wał w Kro to szy nie wraz ze swo ją ukra iń -
ską part ner ką – po wie dział asp. sztab.
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)

Z SESJI

Rada wyznaczyła 
miejsce do handlu

KROTOSZYN

Tragiczna śmierć
49-letniej kobiety

Jed na oso ba po nio sła śmierć w wy -
ni ku ata ku tlen ku wę gla. Do tra gicz -
ne go zda rze nia do szło 27 lu te go
w Koź mi nie Wlkp. 

Po otrzy ma niu zgło sze nia na ak cję
nie zwłocz nie wy sła no dwa za stę py z Jed -
nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to -
szy nie oraz po jazd ga śni czy
z Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Koź mi -
nie Wlkp. Jak się oka za ło, na pierw szym
pię trze bu dyn ku w miesz ka niu znaj do -
wa ło się dwóch nie przy tom nych męż -
czyzn. Ze wzglę du na włą czo ny piec

ga zo wy, za si la ny bu tlą prze no śną, pod ję -
to de cy zję o na tych mia sto wej ewa ku acji
po szko do wa nych po za stre fę za gro że nia,
by na ze wnątrz obiek tu re ali zo wać czyn -
no ści me dycz ne.

U jed ne go z męż czyzn nie stwier dzo -
no czyn no ści ży cio wych, więc przy stą pio -
no do na tych mia sto wej re su scy ta cji
krą że nio wo -od de cho wej z uży ciem au to -
ma tycz ne go de fi bry la to ra. Wspól ny wy si -
łek jed no stek ochro ny prze ciw po ża ro wej
oraz służb me dycz nych nie przy niósł ocze -
ki wa nych re zul ta tów – obec ny na miej scu
le karz stwier dził zgon lo ka to ra. 

Dru gą po szko do wa ną oso bę pod da no
tle no te ra pii, w efek cie cze go od zy ska ła
przy tom ność i świa do mość. Po szcze gó ło -
wej dia gno sty ce nie stwier dzo no pod -
staw do ho spi ta li za cji. 

Uży te przez stra ża ków przy rzą dy po -
mia ro we po twier dzi ły obec ność tlen ku
wę gla – bez won ne go i bez barw ne go ga zu,
któ ry jest śmier tel nie nie bez piecz ny. Ra -
tow ni cy odłą czy li do pływ ga zu do pie ca
i prze wie trzy li bu dy nek, li kwi du jąc za gro -
że nie. Dal sze dzia ła nia stra ża ków po le ga ły
na wy gro dze niu te re nu przed do stę pem
osób po stron nych do mo men tu za koń cze -
nia czyn no ści do cho dze nio wych. Dzia ła -
nia trwa ły po nad 2,5 go dzi ny. 

– Niech to zda rze nie bę dzie prze stro -
gą dla in nych. Ja ko stra ża cy ape lu je my
do wszyst kich o wła ści wą eks plo ata cje urzą -
dzeń grzew czych oraz okre so wą kon tro lę
prze wo dów wen ty la cyj nych i dy mo wych,
zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi. Ko -
rzy staj my z czuj ni ków tlen ku wę gla, któ re
nie jed no krot nie ra tu ją ży cie. Dbaj my o sie -
bie i in nych, za nim bę dzie za póź no – prze -
ko nu je st. asp. Ma te usz Dy mar ski z KP PSP
w Kro to szy nie. (AN KA)

KOŹMIN WLKP.

Kolejna ofiara tlenku węgla
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RE GU LA MIN PRO WA DZE NIA HAN DLU W PIĄT KI I SO BO TY PRZEZ ROL NI KÓW I ICH DO MOW NI KÓW

§1. Re gu la min do ty czy wy łącz nie han dlu zwol nio ne go od opła ty tar go wej, pro wa dzo ne go przez
rol ni ków i ich do mow ni ków w piąt ki i so bo ty. 

§2. Na tar go wi sku w wy zna czo nych miej scach do pro wa dze nia han dlu w piąt ki i so bo ty przez rol -
ni ków i ich do mow ni ków mo gą być sprze da wa ne wy łącz nie pro duk ty rol ne lub spo żyw cze oraz wy -
ro by rę ko dzie ła, wy twa rza ne w go spo dar stwie rol nym.

§3. 1. Sprze daż mo że od by wać się tyl ko w miej scach wy zna czo nych.
2. W przy pad ku nie sto so wa nia się do wa run ków okre ślo nych w ust. 1 na stą pi usu nię cie han dlu -

ją ce go na je go koszt. 
3. Każ dy ze sprze da ją cych po wi nien za jąć wy zna czo ne przez ad mi ni stra to ra miej sce han dlo we. 
§4. Na tar go wi sku obo wią zu je za kaz spo ży wa nia na po jów al ko ho lo wych. 
§5. Na tar go wi sku mo gą znaj do wać się je dy nie po jaz dy, z któ rych pro wa dzo na jest sprze daż to -

wa rów oraz sa mo cho dy słu żą ce do trans por tu to wa ru bę dą ce go przed mio tem han dlu na tar go wi -
sku. Po zo sta łe po jaz dy na le ży za par ko wać po za te re nem tar go wi ska gmin ne go. 

§6. W przy pad ku pro wa dze nia han dlu przez rol ni ków i ich do mow ni ków w piąt ki i so bo ty obo -
wią za ni oni są do po sia da nia i oka za nia do wglą du do ku men tów po twier dza ją cych pro wa dze nie
dzia łal no ści rol ni czej lub pod le ga nie ubez pie cze niu spo łecz ne mu KRUS.

§7. Rol ni cy oraz ich do mow ni cy prze by wa ją cy na tar go wi sku po win ni wy ko ny wać swo je czyn no ści
han dlo we w ta ki spo sób, aby nie prze szka dzać i nie za gra żać in nym w sprze da ży i za ku pie to wa rów. 

§8. 1. Sprze da ją cy ma obo wią zek za pew nić w cza sie sprze da ży utrzy ma nie czy sto ści i es te tycz ne -
go wy glą du miej sca, w któ rym pro wa dzo na jest sprze daż. 

2. Po za koń cze niu sprze da ży miej sce han dlu win no być po zo sta wio ne w sta nie czy stym i upo -
rząd ko wa nym. 

3. Wszel kie od pa dy po wsta łe wsku tek pro wa dzo nej dzia łal no ści han dlu ją cy za bie ra i za go spo da -
ro wu je w miej scu za miesz ka nia lub w miej scu pro wa dzo nej dzia łal no ści rol ni czej. 

§9. Oso by nie prze strze ga ją ce po sta no wień ni niej sze go re gu la mi nu mo gą zo stać usu nię te ztar go wi ska. 
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1 mar ca tra dy cyj nie Mu zeum Re gio -
nal ne im. H. Ław ni cza ka w Kro to szy -
nie zor ga ni zo wa ło Wie czor ni cę Pa -
mię ci Żoł nie rzy Wy klę tych. 

By ła to dzie sią ta wie czor ni ca po świę -
co na Żoł nie rzom Wy klę tym w Kro to szy -
nie, a dzie wią ta or ga ni zo wa na przez na sze
mu zeum. Wszyst kich przy by łych przy wi -
tał dy rek tor pla ców ki, Piotr Mi ko łaj czyk.
Z ko lei Da niel Szcze pa niak, by ły pra cow -
nik mu zeum, któ ry od wie lu lat zaj mu je
się te ma ty ką po wo jen ne go pod zie mia,
omó wił dzia łal ność wy wia dow czą Ob wo -
du WSGO „War ta” Kro to szyn w 1945 ro -
ku. Na stęp nie Se ba stian Przy byl ski
za pre zen to wał wąt ki pod zie mia nie pod le -
gło ścio we go na pod sta wie po szu ki wań ar -
che olo gicz nych na ob sza rze po łu dnio wej
Wiel ko pol ski. 

– W tym ro ku mi nę ła 75. rocz ni ca
mor du na chy ba naj bar dziej zna nym żoł -
nie rzu kon spi ra cji an ty ko mu ni stycz nej
wy wo dzą cym się z na szej zie mi, a cho dzi
oczy wi ście o ma jo ra Fran cisz ka Ja skul skie -
go ps. Za goń czyk. Ten żoł nierz dzia łał tu -
taj tyl ko w po cząt ko wym okre sie oku pa cji
nie miec kiej, a póź niej już na Lu belsz czyź -
nie. Tam, w oko li cach Kielc i Ra do mia or -

ga ni zo wał gru py par ty zanc kie, naj pierw
wy mie rzo ne we wła dze nie miec kie, a na -
stęp nie we wła dze so wiec kie, ko mu ni -
stycz ne. War to o nim wspo mnieć tym
bar dziej, że ma my w na szym mie ście dwa
miej sca, gdzie moż na te go żoł nie rza
uczcić. Pierw sze z nich jest w bu dyn ku
Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Kro to szy nie,
gdzie znaj du je się pięk na ta bli ca. Dru gie
miej sce, oczy wi ście po za Zdu na mi, gdzie
on się wy cho wy wał, to je go mo gi ła ro dzin -
na na cmen ta rzu w Kro to szy nie. Za chę -
cam do te go, że by śmy od wie dza li ta kie
miej sca i od da wa li cześć choć w ta ki spo -
sób. Ci lu dzie po świę ci li swo je ży cie, aby -
śmy mo gli dzi siaj o nich mó wić,

nie ko niecz nie od wie dzać ich gro by, bo
tych czę sto nie ma. Te gro by są gdzieś
na śmiet ni kach, na cmen ta rzach w róż -
nych dziw nych miej scach. Do tej po ry
prze cież nie zna le zio no par ty zan tów od -
dzia łu ppor. Zyg mun ta Bo ro stow skie go.
Mi mo pew nych po szlak do dziś ta spra wa
jest otwar ta – pod su mo wał na ko niec P.
Mi ko łaj czyk. 

Po wie czor ni cy uczest ni cy uda li się
w miej sce daw ne go aresz tu śled cze go, aby
zło żyć hołd tym, któ rzy w prze szło ści by li
tam prze trzy my wa ni i mor do wa ni. 

Po nad to z oka zji Na ro do we go Dnia
Pa mię ci Żoł nie rzy Wy klę tych wła dze sa -
mo rzą do we po wia tu i gmi ny, a tak że mło -
dzież szkol na, zło ży ły wią zan ki kwia tów
pod ta bli cą upa mięt nia ją cą żoł nie rzy pod -
zie mia an ty ko mu ni stycz ne go w Par ku
Dwor co wym w Kro to szy nie. Część de le -
ga cji uda ła się tak że do Be nic, gdzie zło żo -
no kwia ty przed po mni kiem
upa mięt nia ją cym żoł nie rzy od dzia łu par -
ty zanc kie go ppor. Zyg mun ta Bo ro stow -
skie go ps. Bo ra. Po zo sta łe de le ga cje zło ży ły
wią zan ki na kro to szyń skim cmen ta rzu
przed po mni kiem po le głych w bi twie
pod Be ni ca mi w 1946 r.

(LE NA)

KROTOSZYN

W hołdzie Żołnierzom Wyklętym

Warsz tat Te ra pii Za ję cio wej w Kro to -
szy nie jest dzien ną pla ców ką, stwa -
rza ją cą oso bom nie peł no spraw nym
moż li wość re ha bi li ta cji spo łecz nej
i za wo do wej. Pro wa dzi dzia łal ność
już od po nad 20 lat, sku tecz nie wal -
cząc z po strze ga niem oso by nie peł -
no spraw nej ja ko bier nej i ocze ku ją -
cej po mo cy od in nych. 

Po mi mo wie lu prze ciw no ści lo su
w ostat nim cza sie (po żar po przed niej sie dzi -

by, trud ne wa run ki w lo ka lu za stęp czym,
wal ka z CO VID -9) WTZ dzia ła i nie pod da -
je się, bo naj waż niej szy jest czło wiek! Awtym
przy pad ku oso ba nie peł no spraw na.

Ce lem nad rzęd nym kro to szyń skie go
WTZ -u jest stwo rze nie jak naj lep szych wa -
run ków do roz wo ju i funk cjo no wa nia osób
nie peł no spraw nych. WTZ to miej sce,
w któ rym oso by nie peł no spraw ne ma ją
szan sę zbu do wać wia rę we wła sne moż li -
wo ści i osią gać suk ce sy.

OPRAC. (AN KA)

WTZ KROTOSZYN

Najważniejszy jest człowiek!

Dziś możesz wesprzeć działania WTZ, oddając 1% 
na Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych 

w Krotoszynie.
KRS 0000027109 z dopiskiem WTZ
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Na dro gach na sze go po wia tu nie
bra ku je nie od po wie dzial nych kie -
row ców. Świad czą o tym dwa zda rze -
nia, któ re od no to wa no w pierw szych
dniach mar ca.

1 mar ca do szło do zda rze nia dro go we -
go w miej sco wo ści Wy ki. – 26-let nia
miesz kan ka gmi ny Do brzy ca, kie ru ją ca po -
jaz dem mar ki Fiat Bra va, bę dąc w sta nie
nie trzeź wo ści (0,39 mg/l al ko ho lu), nie do -
sto so wa ła pręd ko ści do wa run ków ru chu,
w wy ni ku cze go stra ci ła pa no wa nie

nad po jaz dem. Sa mo chód zje chał do przy -
droż ne go ro wu, gdzie da cho wał – 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. Po li cjan ci wy ko na li oglę dzi ny miej sca
zda rze nia i po jaz du, szkic oraz do ku men -
ta cję fo to gra ficz ną. Kie ru ją ca oraz pa sa żer
zo sta li prze wie zie ni do kro to szyń skie go
szpi ta la. Po bra no im krew do ba dań. Po stę -
po wa nie pro wa dzą funk cjo na riu sze z Ko -
mi sa ria tu Po li cji w Koź mi nie Wlkp. 

Dzień póź niej w Biad kach po li cjan -
ci z Ze spo łu Ru chu Dro go we go KPP

w Kro to szy nie za trzy ma li do kon tro li
kie ru ją ce go sa mo cho dem mar ki Sko da
Fa bia, 23-let nie go miesz kań ca Ra -
szyc. – Po wo dem po li cyj nej in ter wen cji
by ła nad mier na pręd kość, z ja ką po jazd
je chał w te re nie za bu do wa nym. Za miast
okre ślo nych prze pi sa mi 50 km/h pę -
dził 122 km/h – prze ka za li funk cjo na -
riu sze KPP w Kro to szy nie. Kie row cę
uka ra no man da tem w wy so ko ści 2500
zło tych, 10 punk ta mi kar ny mi i za trzy -
ma niem pra wa jaz dy na trzy mie sią ce.

(LE NA)

NA DROGACH

Nieodpowiedzialni kierowcy

1 mar ca uczest ni cy Huf ca Pra cy 15-
2 w Kro to szy nie uczci li Na ro do wy
Dzień Pa mię ci Żoł nie rzy Wy klę tych.
Ce lem przed się wzię cia by ło pie lę -
gno wa nie pa mię ci o bo ha te rach an -
ty ko mu ni stycz ne go pod zie mia
i krze wie nie uczuć pa trio tycz nych. 

W trak cie za jęć w szko łach mło dzie ży
przed sta wio no hi sto rie bo ha te rów an ty ko -
mu ni stycz ne go pod zie mia z cza sów II woj -
ny świa to wej, któ rzy sta li się so lą w oku
so wiec kich oku pan tów i ich zwo len ni ków.
Prze ciw ni cy so wie ty za cji Pol ski by li zwal -
cza ni wszel ki mi moż li wy mi spo so ba mi.
Naj pierw przez ra dziec kie NKWD,
a po II woj nie świa to wej przez or ga ny bez -
pie czeń stwa PRL -u. By li nie złom ny mi,
któ rzy do brze ro zu mie li, że od da nie Pol ski
w ra dziec ką stre fę wpły wów nie jest dla na -
sze go kra ju żad nym zwy cię stwem, ale
po pro stu przej ściem z oku pa cji fa szy stow -
skiej w ko mu ni stycz ną. 

Mi mo tra gicz ne go po ło że nia i bra ku
per spek tyw na zmia nę po rząd ku po li tycz -
ne go Żoł nie rze Wy klę ci by li go to wi do naj -

wyż sze go po świę ce nia w imię wal ki o nie -
pod le głą Pol skę. Wte dy wy da wa li się po ko -
na ni przez przy gnia ta ją cą prze wa gę sił
pro ko mu ni stycz nych, jed nak po kil ku de -
ka dach za po mnie nia i wy klę cia do cze ka li
się w koń cu re ha bi li ta cji i wy nie sie nia
do pan te onu na ro do wych bo ha te rów. 

Po za ję ciach w sie dzi bie Huf ca Pra -
cy 15-2 uczest ni cy wraz z opie ku na mi,
Syl wią Wit kow ską i Da nie lem Ku law skim,
zło ży li sym bo licz ną wią zan kę kwia tów
i za pa li li znicz przy po mni ku upa mięt nia -
ją cym Żoł nie rzy Wy klę tych. Po po łu dniu
zaś wzię li udział w wie czor ni cy zor ga ni zo -
wa nej przez Mu zeum Re gio nal ne im. H.
Ław ni cza ka. 

Jak pod kre śla ją wy cho waw cy HP 15-
2, god ne upa mięt nie nie bo ha ter skich po -
staw jest waż nym ele men tem od dzia ły wań
wy cho waw czych, któ re na le ży kie ro wać
do mło de go po ko le nia. Wo bec obec nej sy -
tu acji na Ukra inie jesz cze bar dziej istot ne
sta je się pie lę gno wa nie ta kich war to ści jak
mi łość do oj czy zny i zdol ność do peł ne go
po świę ce nia się w wal ce o jej nie pod le głość.

OPRAC. (AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Pamięć o bohaterach nie zginie
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Pod czas lu to wej se sji Ra dy Miej skiej
w Kro to szy nie Sła wo mi ra Ka lak
wnio sko wa ła o za mon to wa nie
oświe tle nia na dwóch uli cach oraz
pra ce na praw cze na jed nej z dróg
w mie ście. Jak ar gu men to wa ła, wy -
ko na nie tych za dań po pra wi bez pie -
czeń stwo miesz kań ców. 

Rad na zło ży ła wnio sek do ty czą cy
wy ko na nia prac na praw czych na ul.
Szo sa Be nic ka. – Wnio sku ję o wy rów -
na nie dro gi, zli kwi do wa nie ol brzy -
mich dziur i wgłę bień na od cin ku ul.
Szo sa Be nic ka od ul. Osad ni czej
do wa łu ko le jo we go oraz na pra wę stu -
dzie nek ka na li za cyj nych na wy mie -
nio nym od cin ku, po nie waż
po ulew nych desz czach nie od bie ra ją
one wo dy opa do wej, a na uli cy two rzą
się roz le wi ska, któ re utrud nia ją po ru -
sza nie się miesz kań com i po jaz dom.
Stan dro gi sta no wi za gro że nie dla po -
ru sza ją cych się nią miesz kań ców.
Wiem, że czę ścio wo jest to dro ga po -
wia to wa, ale za ję cie się stu dzien ka mi
ka na li za cyj ny mi, tj. usu nię cie uste rek,
le ży w ge stii gmi ny, dla te go w tym
wnio sku uj mu ję to wszyst ko ra -
zem – tłu ma czy ła rad na.

Na stęp nie S. Ka lak wska za ła
na pro blem, z ja kim mu szą mie rzyć
się miesz kań cy ul. Ta de usza Pia -
czyń skie go i ul. Ge no we fy Mły narz
w Kro to szy nie. – Wnio sku ję o za -
mon to wa nie oświe tle nia ulicz ne go
na ul. Ta de usza Pia czyń skie go i ul.
Ge no we fy Mły narz ze wzglę du
na za pew nie nie bez pie czeń stwa
tam tej szym miesz kań com. Na wska -
za nym te re nie za miesz ka nych jest
już sześć bu dyn ków. My ślę więc, że
na le ży po pra wić bez pie czeń stwo
tych lu dzi. Dro gi są fa tal ne, a wie -
czo rem do dat ko wo nie oświe tlo ne.
Tam w ogó le nie moż na prze je -
chać – mó wi ła S. Ka lak. 

Od po wie dzi udzie lił bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek, in for mu jąc, iż
gmi na każ de go ro ku sta ra się roz bu do -
wy wać in fra struk tu rę oświe tle nio -
wą. – Da lej bę dzie my w tej spra wie
dzia łać, ale już wcze śniej by ło mnó -
stwo wnio sków, więc sta ra my się ni mi
zaj mo wać w od po wied niej ko lej no -
ści – oznaj mił wło darz Kro to szy na,
do da jąc, iż przyj mu je do wia do mo ści
po zo sta łą treść wnio sku zło żo ne go
przez rad ną. 

(LE NA)

Z SESJI

W trosce o bezpieczeństwo
mieszkańców

Na nie daw nej se sji Ra dy Miej skiej
w Kro to szy nie przy ję to uchwa łę w spra -
wie nada nia nazw czte rem uli com
na te re nie gmi ny. Dwie z nich znaj du ją
się w Kro to szy nie, a dwie w Sal ni.

Szcze gó ły uchwa ły przed sta 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. Za pro po no wa no na stę pu ją ce na -
zwy: ul. Szla chec ka dla dro gi po ło żo nej
w Kro to szy nie, ozna czo nej ja ko dział -

ka 2854/4 w ob rę bie ul. Zmy słow skiej; ul.
Ty gry sia dla dro gi po ło żo nej w Kro to szy -
nie, ozna czo nej ja ko dział ka 4205/1 w ob -
rę bie ul. Żbi ko wej; ul. Kasz ta no wa dla
dro gi po ło żo nej w ob rę bie Osusz w miej -
sco wo ści Sal nia, skła da ją cej się z dzia -
łek 145/5 i 145/15; ul. Jo dło wa dla dro gi
po ło żo nej w ob rę bie Osusz, w miej sco wo -
ści Sal nia, ozna czo nej ja ko dział ka 314. 

– Z wnio ska mi o nada nie nazw ulic
Szla chec ka i Ty gry sia, po ło żo nych w Kro -
to szy nie, oraz Kasz ta no wa w miej sco wo ści

Sal nia wy stą pi li współ wła ści cie le dzia łek.
Pro po zy cje nada nia no wych nazw zo sta ły
omó wio ne na po sie dze niu ze spo łu ds. na -
zew nic twa ulic i za opi nio wa ne po zy tyw -
nie. Wła ści cie le dzia łek nr 2854/4
i 4205/1 w Kro to szy nie oraz dzia -
łek 145/5 i 145/15 w Sal ni wy ra zi li zgo dę
na nada nie nazw. Dział ka nr 314, obej mu -
ją ca ul. Jo dło wą, jest wła sno ścią mia sta
i gmi ny Kro to szyn. Nada nie no wych nazw
ulic uła twi ko mu ni ka cję oraz umoż li wi
usta le nie nu me rów po rząd ko wych – czy -
ta my w uza sad nie niu uchwa ły, któ rą rad -
ni przy ję li jed no gło śnie. 

(LE NA)

RADA MIEJSKA

Nazwy dla czterech ulic
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W ostat nią so bo tę lu te go w Zdu nach
zor ga ni zo wa no III Grand Prix Po łu -
dnio wej Wiel ko pol ski Mło dzi ków
i Ju nio rów w Te ni sie Sto ło wym.
W szran ki sta nę ło po nad 60 za wod -
ni ków i za wod ni czek z 11 klu bów. 

Nad pra wi dło wym prze bie giem tur -
nie ju czu wa li go spo da rze – tre ner UKS
Im puls Eu ge niusz Ko czo row ski i pre zes
klu bu Ali na Wilk oraz pre zes OZTS Sła -
wo mir Gla ser. Or ga ni za to rzy przy go to wa -
li dla naj lep szych me da le, sta tu et ki,

dy plo my i drob ne ga dże ty, ufun do wa ne
przez Bank Spół dziel czy, jak rów nież słod -
kie pącz ki dla wszyst kich uczest ni ków.

W ka te go rii mło dzi czek trium fo wa ła
Alek san dra Na wroc ka (LKS Orzeł Wy soc -
ko Wiel kie), a za nią zna la zły się Le na
Spław ska (LKS Orzeł Wy soc ko Wiel kie)
i Ja go da Kar kosz ka (Piast Ostrze szów).
W gru pie mło dzi ków naj lep szy był Fi lip
Pioch (Taj fun Ostrów Wlkp.), dru gą lo ka -
tę za jął Mar cel So ko łow ski (LKS Orzeł Wy -
soc ko Wiel kie), a trze cią Piotr Grze liń ski
(UKS Ma ra ton Mo skur nia).

Naj lep szą ju nior ką oka za ła się Ga -
brie la Lu bie niec ka (LKS Orzeł Wy soc ko
Wiel kie), któ ra wy prze dzi ła Ol gę Woj dal
(LKS Orzeł Wy soc ko Wiel kie) i Mag da -

le nę Pod lew ską (Ko mo rzan ka Ko mo -
rze). Zma ga nia ju nio rów wy grał Jan Se -
tec ki (Taj fun Ostrów Wlkp.), a po zo sta łe
miej sca na po dium ob sa dzi li Ro bert Ba -

ra now ski (Taj fun Ostrów Wlkp.) i Fran -
ci szek Miel ca rek (LKS Orzeł Wy soc ko
Wiel kie).

(AN KA)
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Nie daw no w Pia ście Ko by lin świę to -
wa no waż ne wy da rze nie. Mi nę ło bo -
wiem 30 lat od mo men tu, kie dy
funk cję pre ze sa ob jął Jan Li siec ki.

Ja na Li siec kie go nie trze ba przed -
sta wiać mi ło śni kom ko by liń skiej pił ki
noż nej. Z Pia stem jest zwią za ny
od trzech de kad. – Ma jąc 15 lat, by -
łem pił ka rzem klu bu. Za nim ob ją łem
funk cję pre ze sa, by łem człon kiem za -
rzą du klu bu przez dwie ka den cje,
a tak że prze wod ni czą cym są du ko le -
żeń skie go. W pew nym mo men cie
gru pa pił ka rzy i dzia ła czy zwró ci ła się
do mnie, czy nie mógł bym ob jąć funk -
cji pre ze sa, bo zbli ża ły się wów czas wy -
bo ry – wspo mi na Jan Li siec ki.

Po na my śle przy jął pro po zy -
cję. – Pro wa dzi łem już wte dy swo ją
fir mę, więc by ło mi nie co ła twiej. Po -
wie dzia łem, że je śli za rząd mnie wy -
bie rze, to się zgo dzę i po mo gę klu bo wi
fi nan so wo. Wów czas sta no wi sko pre -
ze sa obej mo wał za słu żo ny dzia łacz,
któ ry peł nił tę funk cję przez 45 lat.
Z róż nych wzglę dów zgo dził się ustą -
pić ze sta no wi ska. By ły no we wy bo ry,
przy szli no wi mło dzi lu dzie i ko ło się
za my ka. Te raz też bę dzie my mieć wy -
bo ry w ma ju i hi sto ria pew nie się po -
wtó rzy. Za czę li śmy two rzyć ten klub

na no wo i tak upły nę ło 30 lat – mó wi
pre zes Pia sta. 

Pia sto wa nie jed ne go sta no wi ska
przez kil ka dzie siąt lat po zwa la za uwa -
żyć zmia ny, ja kie za cho dzą w róż nych
dzie dzi nach. Zga dza się z tym stwier -
dze niem rów nież Jan Li siec ki, któ ry
do strze ga trud no ści wy ni ka ją ce ze
zmie nia ją cej się rze czy wi sto -
ści. – Z per spek ty wy cza su wy da je mi
się, że du żo się zmie ni ło. Kie dyś by ło

ła twiej. To by ły no we cza sy, in na Pol -
ska. En tu zjazm, chęć dzia ła nia – to
wszyst ko by ło wi dać po ki bi cach, któ -
rzy przy cho dzi li na sta dion bar dzo
licz nie. Dziś mło dzi lu dzie są wy god -
ni, wo lą oglą dać me cze na ekra nie.
Pro si li śmy mło dych, aby się za an ga żo -
wa li, ale dziś mło dzież ma zu peł nie in -
ne ce le. La ta te mu dzia ła ło się
na pew no le piej, ła twiej, lu dzie mie li
w so bie chęć dzia ła nia na rzecz spo łe -
czeń stwa. Bę dąc pre ze sem, by łem też
rad nym, a mo im głów nym ce lem by ło
to, aby stwo rzyć coś dla miesz kań ców
Ko by li na, by coś się tu dzia ło. Dziś ki -
bi ce ma ją du że żą da nia, ale nie ko -
niecz nie chcą dać coś od sie bie. Cią gle
czu je my z ich stro ny pre sję, je śli cho -
dzi o wy ni ki, ścią ga nie jak naj lep szych
za wod ni ków, ale te go się dzi siaj nie da
tak ła two zro bić. Zmie ni li się też pił -
ka rze, dziś nikt nie chce grać za dar -
mo, nie ma w lu dziach ta kiej pa sji jak
kie dyś – stwier dza J. Li siec ki. 

Przez 30 lat klub pro wa dzo ny
przez J. Li siec kie go zmie niał się i od -

no sił wie le suk ce sów. Jed nym z nich
bez wąt pie nia by ło do tar cie do 1/16
Re mes Pu cha ru Pol ski w 2009 ro ku.
Ko by liń ski ze spół ry wa li zo wał wów -
czas z ta ki mi dru ży na mi jak ów cze sny
mistrz Pol ski – Za głę bie Lu bin. – Był
to spek ta ku lar ny suk ces. Przy by cie ta -
kich dru żyn jak Za głę bie Lu bin czy
Cra co via to by ły wiel kie wy da rze nia.
Wów czas na try bu ny przy szło wię cej
lu dzi niż Ko by lin ma miesz kań ców.
Je śli cho dzi o suk ce sy dłu go fa lo we, to
ciąg zda rzeń pro wa dzą cy nas przez ko -
lej ne awan se aż do III li gi, w któ rej gra -
li śmy trzy la ta. Dla tak ma łe go ośrod ka
jak Ko by lin to wiel kie osią gnię -
cie – pod kre śla pre zes.

Dzi siej sze re alia nie sprzy ja ją ma -
łym klu bom pił kar skim. Fa ni lo kal nej
pił ki noż nej nie daw no zjed no czy li się,
aby ra to wać kro to szyń ską Astrę. Za -
rzą dy te go ty pu ośrod ków sta ra ją się
jed nak ro bić wszyst ko, aby kon ty nu -
ować swo ją dzia łal ność. – Nie od kry ję
nic no we go, mó wiąc, że pro ble mem są
fi nan se. To jest pod sta wa. Za wod ni cy

chcą wy na gro dzeń. Je stem w tro chę
in nej sy tu acji, bo je stem rów no cze śnie
pre ze sem i da ją cym środ ki na klub,
więc mam nie co ła twiej. Współ czu ję
pre ze som, któ rzy nie mo gą zna leźć
spon so rów. Sy tu acja na ryn ku sta ła się
trud na. Wszy scy dziś prze zna cza ją
środ ki głów nie na dzia ła nie fir my.
Trze ba więc w ta kich ma łych ośrod -
kach iść bar dziej w kie run ku pił ki
ama tor skiej, wy cho wy wać mło dzież,
choć nie wia do mo, czy ona póź niej
znów nie bę dzie chcia ła na tym za ra -
biać. Nie moż na mło dym się też dzi -
wić. Pił ka rze tre nu ją 3-4 ra zy
w ty go dniu, gra ją oko ło 40 me czów
w ro ku, a są one w so bo ty i nie dzie le.
To jest przy jem ność, ale i pra ca. Wy -
ma ga się od nich pew nych wy rze czeń.
Pił ka jest od da niem, nie za leż nie czy
na dwo rze jest go rą co, śnieg czy
deszcz – oni gra ją. Klu by mu szą się też
nie kie dy mie rzyć z bra kiem przy chyl -
no ści sa mo rzą dów. Mu si my jed nak
pa trzeć na to, że pił ka nie sie za so bą
wie le ko rzy ści dla zdro wia, nie tyl ko
pił ka rzy, ale i ki bi ców – pu en tu je pre -
zes Li siec ki. 

(LE NA)

Sport
PIŁKA NOŻNA

30 lat na stanowisku prezesa

TENIS STOŁOWY

Gran Prix w Zdunach
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