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Czytaj na str. 4

POWIAT

Pomoc płynie 
szerokim 
strumieniem!
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Wspa nia łe na gro dy otrzy ma ło pię cio -
ro lau re atów. Przy po mnij my, aby wziąć

udział w za ba wie, na le ża ło pod po stem
kon kur so wym na por ta lu Fa ce bo ok od po -
wie dzieć na py ta nie: „Jak spę dził byś 72 go -
dzi ny bez prą du?”.

Fun da to rem trzech na gród głów nych
oraz or ga ni za to rem kon kur su by ła fir ma
El tom -Bud To ma sza Maj ner ta, zaj mu ją ca
się wy ko ny wa niem in sta la cji elek trycz nych
za rów no w go spo dar stwach do mo wych,
jak i bu dyn kach uży tecz no ści pu blicz nej,
dzia ła ją ca na ryn ku od po nad 20 lat. 

Za ba wa trwa ła trzy ty go dnie. Li czy ła
się kre atyw ność i ory gi nal ność. Ju ry mia -
ło twar dy orzech do zgry zie nia przy wy -
bo rze naj cie kaw szych od po wie dzi.
Więk szość ko men tu ją cych sta wia ła na to,
by czas bez prą du spę dzić z ro dzi ną lub
bli ską oso bą, za jąć się so bą i dzieć mi bez

elek trycz nych „roz pra sza czy.” Na gro dy
lau re atom wrę czy ła żo na pa na To ma sza,
Ka ta rzy na Maj nert.

Na gro dę głów ną, czy li ta blet o war to -
ści 600 zł, wy gra ła Ka ta rzy na Ko no wal czyk,
ze staw Wkrę tar ka Me at boo wraz z bi ta mi
owar to ści500zł tra fił doTo ma sza Fa bi sia ka,
wkrę tar kę Me ta boo o war to ści 330 zł otrzy -
ma ła Bo gu sia Po pław ska, vo ucher o war to -
ści250zł nama lo wa nie twa rzy, ufun do wa ny
przez Bub ble Pa in ter, do sta ła Syl wia Za koń -
ska, a vo ucher na bu kiet kwia tów o war to -
ści100zł, ufun do wa ny przez Flo wers De sign,
tra fił do Pa try ka Za lew skie go.

Ser decz nie gra tu lu je my zwy cięz com!
Wszyst kim bio rą cym udział w kon kur sie
dzię ku je my za wspól ną za ba wę! 

(LT)

3 mar ca w Po zna niu zo stał pod pi sa -
ny akt no ta rial ny po wo ła nia Spo łecz -
nej Ini cja ty wy Miesz ka nio wej „KZN -
-Wiel ko pol ska” Sp. z o. o. Jed nym
z sa mo rzą dów, któ re przy stą pi ły
do te go przed się wzię cia, jest gmi -
na Kro to szyn.

Spo łecz na Ini cja ty wa Miesz ka nio wa
to spół ka re ali zu ją ca bu dow nic two spo -
łecz ne, dzia ła ją ca pod au spi cja mi Mi ni ster -
stwa Roz wo ju i Tech no lo gii. Jej za da niem
jest bu do wa nie miesz kań na wy na jem
o umiar ko wa nym czyn szu. Ini cja ty wa skie -
ro wa na jest do osób i ro dzin nie po sia da ją -
cych wła sne go miesz ka nia w da nej
miej sco wo ści, któ rzy dys po nu ją środ ka mi
na re gu lar ne opła ca nie czyn szu, jed nak ich
do cho dy są za ni skie na za cią gnię cie kre dy -
tu hi po tecz ne go na miesz ka nie. By cie na -
jem cą wią że się m. in. z moż li wo ścią
za miesz ka nia bez ko niecz no ści za cią ga nia
wy so kie go kre dy tu.

Akt no ta rial ny w Po zna niu pod pi sa ły
gmi ny Bo ja no wo, Czło pa, Dą bie, Ka czo ry, Ka -
zi mierz Bi sku pi, Kro bia, Kro to szyn, Krzy wiń,
Miej ska Gór ka, Mie ści sko, Ostro wi te, Ostrze -
szów, Ple szew, Ra wicz, Słup ca gmi namiej ska,
Słup ca gmi na wiej ska, Som pol no, Trzcian ka,
Wolsz tyn oraz Kra jo wy Za sób Nie ru cho mo -
ści. Sie dzi bą spół ki jest mia sto Ra wicz.

„KZN -Wiel ko pol ska” Sp. z o.o. pla nu -
je bu do wę dwóch bu dyn ków miesz kal -
nych o łącz nej licz bie oko ło 50 miesz kań
w Kro to szy nie przy uli cy Zmy słow -
skiej. Je że li pla ny spół ki się zma te ria li zu -
ją, inwestycja zosta nie zre ali zo wa na
na prze strze ni 4-5 lat.

OPRAC. (AN KA)

POZNAŃ

50 nowych mieszkań w Krotoszynie?

NASZE AKCJE

„72 godziny bez prądu” – finał konkursu!
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8 mar ca w sie dzi bie fir my El tom -Bud w Kro to szy nie od by ło się wrę cze nie
na gród w kon kur sie „72 go dzi ny bez prą du”.
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Pod czas lu to wej se sji Ra dy Miej skiej
w Kro to szy nie przy ję to uchwa łę
w spra wie pe ty cji zło żo nej przez Fun -
da cję im. Ni ko li Te sli. Pod ję to de cy -
zję o prze ka za niu pi sma do Pre ze sa
Ra dy Mi ni strów oraz Mar szał ka Sej -
mu RP.

Pe ty cja, któ rą Fun da cja im. Ni ko li
Te sli skie ro wa ła do Ra dy Miej skiej
w Kro to szy nie, do ty czy ła wy da nia za -
ka zu sto so wa nia kwa ran tann i izo la cji,
ma se czek ochron nych oraz szcze pio -
nek mRNA. Pro po no wa ny pro jekt
uchwa ły za kła dał prze ka za nie pe ty cji
do Pre ze sa Ra dy Mi ni strów oraz Mar -
szał ka Sej mu RP. Ko mi sja Skarg, wnio -
sków i pe ty cji Ra dy Miej skiej
w Kro to szy nie prze ana li zo wa ła pi -
smo 3 lu te go. 

– Wszel kie prze pi sy zwią za ne z no -
sze niem ma se czek oraz obo wiąz kiem
od by cia kwa ran tan ny bądź izo la cji okre -
śla usta wa z dnia 2 mar ca 2020 r.
o szcze gól nych roz wią za niach zwią za -
nych z za po bie ga niem, prze ciw dzia ła -
niem i zwal cza niem CO VID -19, in nych
cho rób za kaź nych oraz wy wo ła nych ni -
mi sy tu acji kry zy so wych oraz Roz po rzą -
dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 6
ma ja 2021 r. w spra wie usta no wie nia

okre ślo nych ogra ni czeń na ka zów i za ka -
zów w związ ku z wy stą pie niem sta nu
epi de mii. Na to miast obo wią zek przy ję -
cia szcze pie nia prze ciw ko CO VID -19
na kła da na okre ślo ną gru pę osób zwią -
za nych za wo do wo z dzia łal no ścią me -
dycz ną roz po rzą dze nie Mi ni stra
Zdro wia z dnia 20 mar ca 2020 r. w spra -
wie ogło sze nia na ob sza rze Rze czy po -
spo li tej Pol skiej sta nu epi de mii, dla
po zo sta łych oby wa te li szcze pie nia nie są
obo wiąz ko we. Zgod nie z art. 118 ust. 1
i 2 Kon sty tu cji Rze czy po spo li tej Pol -
skiej – ini cja ty wa usta wo daw cza przy -
słu gu je po słom, Se na to wi, Pre zy den to wi
Rze czy po spo li tej i Ra dzie Mi ni strów
oraz gru pie co naj mniej100000 oby wa -
te li, ma ją cych pra wo do wy bie ra nia Sej -
mu. W związ ku z po wyż szym
wła ści wy mi do roz pa trze nia pe ty cji
Fun da cji im. Ni ko li Te sli w spra wie wy -
da nia za ka zu sto so wa nia kwa ran tann
i izo la cji, ma se czek ochron nych oraz
szcze pio nek mRNA są Pre zes Ra dy Mi -
ni strów oraz Mar sza łek Sej mu RP – czy -
ta my w uza sad nie niu uchwa ły. 

17 rad nych opo wie dzia ło się
za prze ka za niem pe ty cji pre mie ro wi
i mar szał ko wi. Od gło su wstrzy ma li się
Jan Zych i Mi ro sław Gań ko. 

(LE NA)

Z SESJI

Petycję przekazali wyższym organom

10 mar ca na dro dze kra jo wej nr 15
do szło do wy pad ku. Na od cin ku mię -
dzy Bo ża ci nem a Wo le ni ca mi zde rzy -
ły się dwa sa mo cho dy oso bo we.

Na miej sce skie ro wa no dwa za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie oraz je den z OSP Be ni ce. Je den
z uczest ni ków zda rze nia uskar żał
się na do le gli wo ści bó lo we. Stra ża cy za -
bez pie czy li te ren dzia łań, po czym przy -
stą pi li do udzie la nia kwa li fi ko wa nej

pierw szej po mo cy oso bom bio rą cym
udział w wy pad ku. 

Po przy by ciu ka ret ki po go to wia per so -
nel me dycz ny zba dał uczest ni ków zda rze -
nia. Zde cy do wa no, by jed ną oso bę
prze wieźć do Szpi tal ne go Od dzia łu Ra tun -
ko we go. 

Stra ża cy w roz bi tych po jaz dach odłą -
czy li aku mu la to ry, a po za koń cze niu czyn -
no ści re ali zo wa nych przez funk cjo na riu szy
po li cji z jezd ni usu nę li po zo sta ło ści po zda -
rze niu. (AN KA)

WYPADEK

Zderzenie osobówek na krajówce
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Zbrod ni cza in wa zja Ro sji na Ukra inę
cią gle trwa. Zza na szej wschod niej
gra ni cy każ de go dnia przy by wa ją
do Pol ski ty sią ce uchodź ców, ucie -
ka ją cych przed kosz ma rem woj ny.
Po la cy nie usta ją w nie sie niu po mo -
cy oby wa te lom Ukra iny. Nie ina czej
jest w po wie cie kro to szyń skim.

Sta ro sta Kro to szyń ski Sta ni sław
Szczot ka po in for mo wał, że zo sta ło za -
ło żo ne sub kon to, na któ re moż na do -
ko ny wać wpłat na rzecz wspar cia
uchodź ców z Ukra iny. Oso by, któ re
chcą po móc fi nan so wo, mo gą wpła cać
na sub kon to: Po wiat Kro to szyń ski /
ul. 56 Puł ku Pie cho ty Wlkp. 10 / 63-
700 Kro to szyn /nr sub kon -
ta: 60 1020 2212 00005002 0448 45
23, z do pi skiem „Po moc dla Ukra iny”.

*
Na te re nie Przed się bior stwa Pro -

duk cyj no -Han dlo we go EWA S.A.
w Kro to szy nie (ul. Zam ko wy Fol -
wark 9) uru cho mio no punkt zbiór ki
pro duk tów i środ ków dla miesz kań -
ców Ukra iny. Do ma ga zy nu moż -
na prze ka zy wać pro duk ty i środ ki
znaj du ją ce się na po niż szej li ście w ilo -
ściach hur to wych, za pa ko wa ne we dług
na zwy da ne go asor ty men tu, ilo ści.

Oso by, któ re chcą prze ka zać pro -
duk ty i środ ki dla miesz kań ców Ukra -
iny, po win ny się wcze śniej
skon tak to wać te le fo nicz nie pod nu -
me rem 508 049 123.

Ze bra ne ar ty ku ły zo sta ną prze ka -
za ne do ma ga zy nu wo je wódz kie go,

skąd tra fią na te ren Ukra iny. Po trze bu -
ją cym na Ukra inie mo gą być prze ka -
zy wa ne odzież i okry cie (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 (pły ny do ką -
pie li / pod prysz nic, my dło, dez odo -
ran ty, pa sta do zę bów, szczo tecz ki
do zę bów, grze bie nie, bie li zna dam -
ska, mę ska, dzie cię ca, pod pa ski, pam -
per sy, pie lu chy dla do ro słych, pa pier
to a le to wy i ręcz ni ki pa pie ro we, ręcz ni -
ki, w tym z mi kro fi bry, wor ki na śmie -
ci); żyw ność (wo da, żyw ność
do szyb kie go przy go to wa nia – in stant,
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 – ta lerz głę bo ki, łyż ka, wi de -

lec, nóż, szkło (si li kon spo żyw czy lub
pla stik); za pał ki, ba te rie, po wer ban ki,
oświe tle nie, w tym la tar ki, świe ce, ze -
sta wy pierw szej po mo cy.

*
Gmi na Koź min Wlkp. uru cho mi -

ła sub kon to, na któ re moż na do ko ny -
wać wpłat na rzecz wspar cia
uchodź ców z Ukra iny – Gmi na Koź -
min Wiel ko pol ski / ul. Sta ry Ry nek 11
/ 63-720 Koź min Wlkp. / nr sub kon -
ta: 72 1020 22120000 5802 0448 60
49, z do pi skiem „Po moc dla Ukra iny”.

*
8 mar ca do Koź mi na Wlkp. do je -

chał kon wój z da ra mi dla Ukra iny, któ -
re zo sta ły ze bra ne pod czas
week en do wej zbiór ki w part ner skiej
gmi nie nie miec kiej Bad Ten n stedt.
Na cze le de le ga cji nie miec kiej, któ ra
przy je cha ła do Koź mi na, stał bur mistrz
Tho mas Frey. Przy by li tak że stra ża cy
Fre iwil li ge Feu er wehr Bad Ten n stedt.
Go ści z Nie miec przy ję li bur mistrz Ma -
ciej Brat bor ski i człon ko wie szta bu
#Koź minWLKP dlaU kra iny. W su mie
part ner skie mia sto prze ka za ło 12 ton
da rów, w tym ar ty ku łów spo żyw czych,
me dycz nych i hi gie nicz nych, a tak że
wspar cie fi nan so we, ko ce, po ściel, ma -
te ra ce i in ne. 

*
W pią tek do po wia to we go ma ga zy -

nu do tarł trans port da rów zpart ner skie -
go po wia tu Ger mer she im. – Dzię ki
sta ro ście Frit zo wi Brech te lo wi i je go
współ pra cow ni kom, a tak że lo kal nej

spo łecz no ści przy by ło do nas wy po sa że -
nie punk tu sy pial ne go dla uchodź ców
zUkra iny oraz wie le in nych pro duk tów.
Dzię ku je my! – za ko mu ni ko wał sta ro sta
Sta ni sław Szczot ka. Roz ła dun ku do ko -
na li pra cow ni cy sta ro stwa i przed się -
bior stwa EWA.

*
Gmi na Zdu ny po szu ku je osób,

któ re chcia ły by po ma gać przy uchodź -
cach przyj mo wa nych do sa li gim na -
stycz nej Szko ły Pod sta wo wej
w Zdu nach. Pierw si oby wa te le Ukra -
iny mie li się po ja wić już w pią tek wie -
czo rem. Jak po in for mo wał miej sco wy
urząd, sa la jest przy go to wa na na ich
przy ję cie. – Nie ste ty, za wo dzi ko or dy -
na cja dzia łań i uchodź cy po dro dze są
roz dy spo no wa ni do in nych miejsc,
o czym za póź no je ste śmy in for mo wa -
ni. Ale prę dzej czy póź niej przy ja dą
do nas go ście z ogar nię tej woj ną Ukra -
iny – czy ta my w ko mu ni ka cie zdu -
now skie go urzę du.

Tak więc po trzeb ni są wo lon ta riu -
sze, któ rzy cią gle bę dą na miej scu – go -
to wi prze ka zy wać do raź ne po trze by
uchodź ców. Za in te re so wa ne oso by
pro szo ne są o zgła sza nie się do Gmin -
ne go Cen trum Za rzą dza nia Kry zy so -
we go – tel. 784 095 396.

*
Pil nie po trzeb ni są wo lon ta riu sze

tak że w Kro to szy nie. – Już dru gi ty -
dzień trwa ak cja po mo cy uchodź com
z Ukra iny. Wszy scy, któ rzy za an ga żo -
wa li się w tę po moc, da ją z sie bie

wszyst ko, by spro stać te mu za da niu.
Jed nak po trze by po mo cy są co raz
więk sze, a moż li wo ści ma le ją. Dla te go
jesz cze raz zwra ca my się z proś bą
o dal sze zgła sza nie chę ci po mo cy,
zwłasz cza peł no let nich wo lon ta riu szy,
oraz moż li wo ści udo stęp nie nia lo ka li
dla uchodź ców z Ukra iny – na pi sa no
w ko mu ni ka cie UM w Kro to szy nie,
opu bli ko wa nym w mi nio ny czwar tek. 

Za in te re so wa ne oso by mo gą się
zgła szać do Miej sko -Gmin ne go Cen -
trum Za rzą dza nia Kry zy so we go
(tel. 62 725 30 61 – od 7.30
do 15.30; 734 412 669 – od 7.00
do 22.00) lub Miej sko -Gmin ne go
Ośrod ka Po mo cy Spo łecz -
nej(tel. 62 725 36 68, 62 725 39 96
– od 7. 30 do 15.30).

*
W so bo tę do Kro to szy na do tarł

ko lej ny trans port da rów z Nie miec.
Tym ra zem by ła to cał ko wi cie pry wat -
na ini cja ty wa miesz kań ców i przed się -
bior ców z po wia tu Ger mer she im.
Ma nu el Kern (Con cord Express) i To -
bias Fich ten camm (Fich ten camm Re -
isen) zor ga ni zo wa li zbiór kę oraz
zna leź li ro dzi ny, któ re przyj mą ukra -
iń skich uchodź ców. W Kro to szy nie
zo sta wi li spo ry za pas po trzeb nych pro -
duk tów, po czym uda li się na gra ni cę,
gdzie we współ pra cy z kro to szyń skim
sto wa rzy sze niem PO MOST po dej mą
gru pę osób ucie ka ją cych przed woj ną,
na któ re cze ka ją już ro dzi ny w Niem -
czech. (AN KA)

POWIAT Pomoc płynie szerokim strumieniem!
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Sala gimnastyczna w Zdunach
już kilka dni temu była przygotowana

na przyjmowanie uchodźców 
z ogarniętej wojną Ukrainy.

W piątek do powiatowego magazynu dotarł transport darów 
z partnerskiego powiatu Germersheim.

8 marca do Koźmina Wlkp. dojechał konwój z darami dla Ukrainy
z partnerskiej gminy niemieckiej Bad Tennstedt.
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Mło dzież z Klu bu Ak tyw nych z Huf ca
Pra cy 15-2 w Kro to szy nie czę sto an -
ga żu je się w dzia ła nia, któ re ma ją
na ce lu po moc in nym. Tym ra zem
mło dzi lu dzie uda li się z wi zy tą
do pa ni Ka zi mie ry, któ ra ob cho dzi ła
swo je 80. uro dzi ny.

Ame lia Mły nar ska, Kry stian Ma ciej -
czak oraz Mar ce lin Szcze pa niak, pod opie -
ką wy cho waw czy ni Syl wii Wit kow skiej,
od wie dzi li ju bi lat kę 2 mar ca, przy no sząc
dla niej kart kę z ży cze nia mi, kwia ty i słod -
ki upo mi nek. Pa ni Ka zi mie ra bar dzo mi ło

przy ję ła de le ga cję mło dzie ży z kro to szyń -
skiej jed nost ki, a spo tka nie da ło jej wie le ra -
do ści. 

Przy oka zji uczest ni cy HP 15-2 za ofe -
ro wa li po moc przy do mo wych czyn no -
ściach, któ re czę sto sta no wią dla se nio rów
du ży pro blem. M. Szcze pa niak do star czył
do miesz ka nia pa ni Ka zi mie ry za pas opa łu. 

In te gra cja po ko leń sta no wi nie oce nio -
ną war tość edu ka cyj ną i jest nie od łącz nym
ele men tem ży cia spo łecz ne go. Dla te go bar -
dzo waż ne jest oka zy wa nie sza cun ku m.
in. przez ta kie drob ne ge sty.

(AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Urodzinowa wizyta
W czwar tek, 10 mar ca, w bu dyn ku
miesz kal nym na uli cy Sta wo wej
w Koź mi nie Wlkp. wy buchł po żar.
Cał ko wi te mu znisz cze niu uległ dach
obiek tu. 

Ze zgło sze nia, któ re wpły nę ło do Sta -
no wi ska Kie ro wa nia Ko men dan ta Po wia -
to we go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Kro to szy nie oko ło go dzi ny 19.20, wy ni -
ka ło, że pa li się sa dza w prze wo dzie ko mi -
no wym i za dy mio ne jest pod da sze
bu dyn ku. Nie ste ty, po przy by ciu pierw -
sze go za stę pu stra ża ków na miej sce oka za -
ło się, że po ża rem ob ję ta jest ca łą
po wierzch nia da chu. 

Ra tow ni cy zo sta li po in for mo wa ni, że
w bu dyn ku nie prze by wa ją żad ne oso by.
Stra ża cy w pierw szej fa zie dzia łań po da li
je den prąd ga śni czy wo dy w na tar ciu
na pa lą cy się obiekt. Po przy by ciu za stę -
pów z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
w Kro to szy nie zor ga ni zo wa no pod no śnik
hy drau licz ny, prze gru po wa no si ły i środ ki,
po czym zwięk szo no in ten syw ność po da -
wa nia środ ka ga śni cze go. 

– W tym sa mym cza sie ro ta stra ża -
ków, za bez pie czo nych w sprzęt ochro ny
ukła du od de cho we go, wpro wa dzi ła do bu -
dyn ku li nię ga śni czą i przy stą pi ła do ga sze -
nia pa lą ce go się na par te rze po miesz cze nia.

Po stłu mie niu po ża ru we wnątrz bu dyn ku
prze szu ka no wszyst kie po miesz cze nia, by
wy klu czyć obec ność osób, któ re mo gły by
prze by wać w środ ku – re la cjo nu je st. kpt.
To masz Pa try as z KP PSP w Kro to szy nie.

Po uga sze niu po ża ru stra ża cy
przy uży ciu me cha nicz nych pił oraz pod -
ręcz ne go sprzę tu bu rzą ce go usu wa li drew -
nia ną kon struk cję da chu, a z wnę trza
bu dyn ku wy nie śli nad pa lo ne ele men ty

wy po sa że nia, któ re na bie żą co do ga sza li.
Na ko niec ak cji ca ły bu dy nek spraw dzo no
ka me rą ter mo wi zyj ną. Urzą dze nie po -
twier dzi ło li kwi da cję za gro że nia. 

Dzia ła nia trwa ły po nad trzy go dzi ny.
Wzię ły w nich udział po dwa za stę py z Jed -
nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy -
nie i z miej sco wej OSP oraz po jed nym
z OSP Czar ny Sad i OSP Wał ków.

(AN KA)

KOŹMIN WLKP.

Pożar budynku jednorodzinnego
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W mi nio ny week end Mar ket Bu dow la ny
PSZCZÓŁ KA Kro to szyn – Cen trum Bu dow la ne
Ba na szak świę to wał trze cią rocz ni cę swo je go
ist nie nia. Na od wie dza ją cych klien tów w pią -
tek i so bo tę cze ka ło wie le nie spo dzia nek. 

Cen trum Bu dow la ne Ba na szak to ro dzin na fir ma,
dzia ła ją ca od lat dzie więć dzie sią tych ubie głe go wie ku.
Przez la ta suk ce syw nie roz wi ja ła się, aby spro stać ocze -
ki wa niom swo ich klien tów. W mar cu 2019 ro ku Cen -
trum Bu dow la ne Ba na szak we szło do gro na mar ke tów
bu dow la nych naj szyb ciej roz wi ja ją cej się sie ci w Pol -

sce, znacz nie po sze rza jąc
swo ją ofer tę pro duk to wą.

W PSZCZÓŁ CE
oprócz sze ro kie go wy bo -
ru ma te ria łów bu dow la -
nych i wy koń cze nio wych
za ku pić moż na rów nież
ar ty ku ły go spo dar stwa
do mo we go i de ko ra cje.
W mar ke cie za ku py mo że zro bić ca ła ro dzi na, maj ster -
ko wi cze i fa chow cy. Róż no rod ność pro duk to wa to tyl -
ko jed na z wie lu za let PSZCZÓŁ KI.

Z oka zji trze cich uro dzin na klien tów cze ka ło
mnó stwo atrak cji. Nie wąt pli wie du żą nie spo dzian ką
by ła pro mo cja. W pią tek i w so bo tę po sta no wio no ob -
ni żyć ce ny wy bra nych pro duk tów na wet o 50 pro cent.
Nie oby ło się oczy wi ście bez smacz ne go tor tu i od -
święt ne go wy stro ju skle pu. Za ło ga PSZCZÓŁ KI przy -
go to wa ła dla swo ich klien tów jesz cze coś
spe cjal ne go – te raz pod czas ro bie nia za ku pów każ dy
bę dzie mógł na pić się smacz nej ka wy.

(LE NA)

KROTOSZYN

Market PSZCZÓŁKA ma już 3 lata!

Pod czas nie daw nej se sji Ra dy Po -
wia tu Kro to szyń skie go rad ni za ję li
się skar gą i wnio skiem, któ re zo sta -
ły zło żo ne przez Mię dzy osie dlo wy Ze -
spół In ter wen cyj ny. 

W stycz niu do prze wod ni czą ce go
Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go wpły -
nę ła skar ga na dzia łal ność sta ro sty wraz
z wnio skiem o wy stą pie nie przez sta -
ro stę do Urzę du Re gu la cji Ener ge ty ki
o na tych mia sto we, tym cza so we
wstrzy ma nie dzia łal no ści kro to szyń -
skiej sta cji pa liw. Skar gę zło żył Mię dzy -
osie dlo wy Ze spół In ter wen cyj ny,
re pre zen tu ją cy miesz kań ców osie dli
nr 1, 3 i 5 w Kro to szy nie. 

W pierw szej ko lej no ści ra da za ję ła
się uchwa łą w spra wie pod trzy ma nia
sta no wi ska wy ra żo ne go w uchwa le
z grud nia 2020 ro ku w spra wie skar gi
na dzia łal ność sta ro sty kro to szyń skie -
go w za kre sie funk cjo nu ją cych in we -
sty cji w re jo nie ulic Kon sty tu cji 3 Ma ja,
Ma słow skie go, Fa brycz nej i Be nic kiej
w Kro to szy nie. 

– Sta wia ne wo bec sta ro sty za rzu ty
by ły przed mio tem roz po zna nia na po -
przed nich po sie dze niach. Wno szą cy
skar gę rów nież pod kre śla ją, że po na -
wia ją skar gę. Ko mi sja stwier dza, że za -
rzu ty i ar gu men ty pod nie sio ne

w skar dze są toż sa me i sta no wią kon ty -
nu ację skar gi z dnia 20 paź dzier ni -
ka 2020 ro ku. Skar ga zo sta ła uzna na
za bez za sad ną – czy ta my w usta le niach
Ko mi sji skarg, wnio sków i pe ty cji Ra dy
Po wia tu Kro to szyń skie go. – Za uwa żyć
na le ży, że na wcze śniej szych po sie dze -
niach ko mi sji w spo sób kom plek so wy
zaj mo wa no się wszyst ki mi za gad nie -
nia mi zwią za ny mi z funk cjo no wa niem
m. in. po ru sza nej w pi śmie Skar żą cych
sta cji pa liw. Kwe stie pro ce du ry in we -
sty cyj nej czy prze bieg po stę po wa nia ad -
mi ni stra cyj ne go w spra wie bu do wy
sta cji pa liw po dej mo wa ne by ły przez
ko mi sję przy udzia le pra cow ni ków Sta -
ro stwa Po wia to we go w Kro to szy nie, ale
i nie tyl ko, po nie waż na za pro sze nie ko -
mi sji od po wie dzi na sze reg py tań
udzie lił też Po wia to wy In spek tor Nad -
zo ru Bu dow la ne go w Kro to szy nie. Po -
nad to zwró co no uwa gę, iż w kwe stiach
nie le żą cych w kom pe ten cji sta ro sty to -
czą się od ręb ne po stę po wa nia przed in -

ny mi or ga na mi, któ rych to już rze czą
jest kon tro la spraw bę dą cych w ich za -
kre sie dzia ła nia. Po wyż sze umoż li wi ło
po czy nie nie usta leń i przy ję cie osta -
tecz ne go sta no wi ska. Skar żą cy rów nież
nie wska za li no wych oko licz no ści, a je -
dy nie po no wi li za rzu ty po sta wio ne
w po przed nich skar gach – usta li ła ko -
mi sja i – po wo łu jąc się na prze pi -
sy – po sta no wi ła pod trzy mać
sta no wi sko wy ra żo ne w uchwa le
z grud nia 2020 ro ku. 

Do spra wy od niósł się rad ny Ma -
rian Wło sik. – Tym te ma tem zaj mu je -
my się, a przy naj mniej ja – od 2019
ro ku. Wie lo krot nie skar ga by ła od rzu -
ca na. Chcę po wie dzieć, dla cze go bę dę
dziś ina czej gło so wał. Wnio sko wa łem
o to, aby ko mi sja po wo ła ła nie za leż -
nych praw ni ków do zba da nia tej spra -
wy. Po od rzu ce niu mo je go wnio sku
przez ko mi sję za in try go wa ła mnie
kwe stia pro jek tu za mien ne go, któ re go
we dług pism, któ re otrzy ma łem

od MZI, nie ma. Chcia łem, że by praw -
ni cy wy ja śni li mi tę kwe stię. Sta cja
pier wot nie mia ła być czyn na tyl ko
od ra na do wie czo ra, a pra cu je ca ło do -
bo wo. Po zwo lę so bie więc sta nąć
za miesz kań ca mi i bę dę opto wał
za tym, że skar ga jest jed nak za sad -
na – ar gu men to wał rad ny Wło sik. 

Do je go słów od niósł się Zbi gniew
Bro dziak, prze wod ni czą cy Ko mi sji
skarg, wnio sków i pe ty cji. – Po pierw -
sze – nie moż na za trud nić praw ni ka
z ze wnątrz, nie był by on nie za leż ny, bo
mu siał by go za trud nić sta ro sta. Współ -
pra cu ję z praw ni ka mi ze sta ro stwa
i mam do nich peł ne za ufa nie. Nie ma
ta kiej moż li wo ści. Je śli pan rad ny chce,
to mo że so bie na jąć praw ni ka, wte dy
zbi ją się dwie opi nie, a rad ny za pła ci
za nie go. Przed się bior ca ma pra wo się
bro nić. My ślę, że ta spra wa roz wią że
się do pie ro w są dzie. Pro jekt za mien ny
nie do ty czył te go, co mó wi rad ny, tyl -
ko wia ty i to rów nież by ło wy ja śnia ne.
Mo że jest to jesz cze raz pod kre śla ne
pod pu bli kę – stwier dził Z. Bro dziak.

M. Wło sik wy ja śnił, iż nie za leż nie
od te go, cze go do ty czył pro jekt za mien -
ny, zło żo ny przez nie go wnio sek
o wgląd do do ku men tu zo stał od rzu -
co ny. Z ko lei Grze gorz Król do dał, iż
rad ni po win ni za jąć się za sad no -

ścią – lub bez za sad no ścią – skar gi,
a w je go oce nie miesz kań cy ma ją ra cję.
Z ko lei wi ce sta ro sta i prze wod ni czą cy
ko mi sji oświad czy li, że skar ga do ty czy
dzia łal no ści sta ro sty, a nie in sty tu cji,
któ re po win ny zaj mo wać się tą spra wą. 

Rad ni przy ję li uchwa łę 13 gło sa mi.
Prze ciw ko by li M. Wło sik i G. Król,
a od gło su wtrzy ma li się Ja ro sław Ku -
biak, An drzej Skrzyp czak i Ja cek Za -
wod ny. 

Na stęp nie roz pa trzo no uchwa łę
w spra wie uzna nia Ra dy Po wia tu Kro -
to szyń skie go za or gan nie wła ści wy
do za ła twie nia wnio sku o wy stą pie nie
przez sta ro stę do Urzę du Re gu la cji
Ener ge ty ki o wstrzy ma nie dzia łal no ści
sta cji pa liw w Kro to szy nie. – W za kre -
sie, w ja kim pi smo do ty czy wnio sku
do Sta ro sty Kro to szyń skie go o pod ję cie
sto sow nych dzia łań, Ko mi sja skarg,
wnio sków i pe ty cji, uzna jąc, iż przed -
mio to we pi smo w tej czę ści nie za wie -
ra zna mion skar gi oraz z uwa gi na fakt,
iż Wnio sko daw cy ocze ku ją od wła ści -
we go or ga nu pew nych dzia łań, pro po -
nu je prze ka za nie te goż wnio sku
do Sta ro sty Kro to szyń skie go ce lem
roz pa trze nia we dług wła ści cie li oraz
upo waż nie nie Prze wod ni czą ce go Ra -
dy Po wia tu Kro to szyń skie go do za wia -
do mie nia wnio sko daw ców o tym
fak cie – czy ta my w usta le niach ko mi -
sji. Rad ni tę uchwa łę przy ję li jed no gło -
śnie.

(LE NA)

KROTOSZYN

Kolejna skarga znów uznana za bezzasadną
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Ra da Po wia tu Kro to szyń skie go przy ję -
ła uchwa łę w spra wie skar gi na dy rek -
tor SPZOZ w Kro to szy nie. Do ty czy ła
ona nie wy pła ce nia do dat ko we go
świad cze nia pie nięż ne go dla osób wy -
ko nu ją cych in ny za wód niż me dycz ny,
któ re mia ły kon takt z pa cjen ta mi za -
ka żo ny mi wi ru sem SARS -CoV -2. 

Pro jekt uchwa ły za kła dał uzna nie
skar gi za bez za sad ną. Pi smo zło ży ło sze -
ścio ro pra cow ni ków SPZOZ w Kro to -
szy nie, wy ko nu ją cych dzia ła nia
nie me dycz ne, po le ga ją ce nautrzy ma niu
po rząd ku, mo ni to ro wa niu pra cy ko tłów,
dba niu ote re ny zie lo ne wraz zpar kin ga -
mi i dro ga mi we wnętrz ny mi, czysz cze -
niu ko szy i ła wek par ko wych, awokre sie
zi mo wym rów nież naod śnie ża niu dróg
oraz scho dów na te re nie SPZOZ w Kro -
to szy nie. Zza łą czo nych pism wy ni ka, że
do obo wiąz ków skar żą cych na le ży rów -
nież utrzy ma nie kon te ne rów dogro ma -
dze nia od pa dów ko mu nal nych
wna le ży tym sta nie, po moc wusu wa niu
od pa dów z od dzia łów szpi ta la, nad zór
nad pra wi dło wą se gre ga cją od pa dów
oraz po moc w za ła dun ku i roz ła dun ku
kon te ne rów do ste ry li za cji. 

– Skar żą cy pod kre śla li, że wszyst kie
te czyn no ści wy ko ny wa li tak sa mo

w cza sie ist nie nia od dzia łu co vi do we go
w Kro to szy nie, co – ich zda niem – na -
ra ża ło ich co dzien nie na za cho ro wa nie,
zwłasz cza że uczest ni czy li w przy go to -
wa niu prze wo zu pa cjen tów do in nych
szpi ta li. Z te go ty tu łu pra cow ni cy ci
zwró ci li się owy pła tę jed no ra zo we go do -
dat ku na leż ne go pra cow ni kom nie me -
dycz nym. Zda niem skar żą cych wnio sek
ten po zo stał bez od po wie dzi. Po ko lej -
nym wnio sku zor ga ni zo wa ne zo sta ło
spo tka nie, pod czas któ re go po ru szo no
te mat za ka zu udo stęp nia nia in for ma cji
na te mat sy tu acji szpi ta la i wy so ko ści
wy na gro dzeń. Skar żą cy po da li, że po -
wyż sze świad czy owy czer pa niu wszyst -
kich form po lu bow ne go za ła twie nia
spra wy z dy rek cją szpi ta la i w związ ku
z tym wnie sie nie roz pa try wa nej skar gi
by ło ko niecz ne – czy ta my w opi nii Ko -

mi sji skarg, wnio sków i pe ty cji Ra dy Po -
wia tu Kro to szyń skie go. 

DoSta ro stwa Po wia to we go wKro to -
szy nie wpły nę ło tak że pi smo jed ne go
z pra cow ni ków, któ ry za zna czył, iż nie
wie nic o spra wie. Zo stał po pro szo ny
o zło że nie pi sem ne go sta no wi ska, ale nie
uczy nił te go. Z usta leń prze wod ni czą ce -
go ko mi sji wy ni ka ło, iż pra cow nik ten nie
ma dody rek cji żad nych uwag, co po twier -
dził pod czas roz mo wy te le fo nicz nej. 

Prze wod ni czą cy ko mi sji zwró cił się
dody rek tor SPZOZ wKro to szy nie ood -
nie sie nie się do tej spra wy. Dy rek cja pi -
sem nie wy ja śni ła, ja kie wa run ki na le ża ło
speł nić, aby otrzy mać jed no ra zo we
świad cze nie, o ja kie ubie ga li się skar żą -
cy. Na stycz nio we po sie dze nie ko mi sji
za pro szo no wszyst kich skar żą cych oraz
dy rek tor szpi ta la. Ża den zpra cow ni ków

nie zgło sił jed nak chę ci uczest nic twa.
W trak cie spo tka nia dy rek tor wy ja śni ła
wszel kie for mal no ści zwią za ne z przy -
zna niem do dat ku.

– Ko mi sja skarg, wnio sków i pe ty cji
nie do pa trzy ła się uchy bień w po stę po -
wa niu for mal nym w za kre sie, któ ry
pod le gał we ry fi ka cji pod czas ob rad ko -
mi sji. Z ana li zy ca ło kształ tu spra wy wy -
ni ka, iż ar gu men ty do ty czą ce
nie pra wi dło wo ści w dzia ła niach dy rek -
to ra SPZOZ w Kro to szy nie nie zna la zły
w oce nie człon ków ko mi sji po twier dze -
nia. Ko mi sja do strze ga, że pra wo do jed -
no ra zo we go do dat ku co vi do we go ma ją
oso by nie wy ko nu ją ce za wo dów me -
dycz nych, któ re przez co naj mniej 21
dni, w okre sie od 1 czerw ca do 30 li sto -
pa da 2021 ro ku (kry te ria mu szą być
speł nio ne łącz nie) wy ko ny wa ły czyn no -
ści za wo do we w wa run kach bez po śred -
nie go kon tak tu z pa cjen ta mi
z po dej rze niem i za ka że niem wi ru sem
SARS -CoV -2; na dzień zgło sze nia
do otrzy ma nia jed no ra zo we go do dat ku
są za trud nio ne w pla ców ce me dycz nej
lub wfir mie wy ko nu ją cej usłu gi narzecz
pla ców ki me dycz nej na pod sta wie:
umo wy o pra cę lub umo wy cy wil no -
praw nej za war tej z tą pla ców ką bądź
umo wy o pra cę lub umo wy cy wil no -
praw nej za war tej z fir mą wy ko nu ją cą
usłu gi na rzecz tej pla ców ki, w któ -
rych – w ra mach za trud nie nia – wy ko -
ny wa ły czyn no ści za wo do we
w wa run kach opi sa nych po wy żej.

Przy usta la niu licz by dni upraw nia ją -
cych do otrzy ma nia jed no ra zo we go do -
dat ko we go świad cze nia pie nięż ne go
za je den dzień przyj mu je się do bo wy
wy miar cza su pra cy, wy ni ka ją cy dla da -
ne go pra cow ni ka zart.93 usta wy odzia -
łal no ści lecz ni czej al bo w przy pad ku
oso by upraw nio nej, wy ko nu ją cej czyn -
no ści za wo do we na pod sta wie in nej niż
sto su nek pra cy, ekwi wa lent ta kie go wy -
mia ru cza su pra cy. Jak po da no, pod czas
wy ko ny wa nia czyn no ści przez skar żą -
cych moż na mó wić o kon tak cie z od pa -
da mi, a nie pa cjen ta mi i nie moż na
uznać, że kon takt ten trwał przez21 dni
(w prze li cze niu na go dzi ny mi ni -
mum 168 godz.) w okre sie od 4 wrze -
śnia 2020 ro ku do 31 ma ja 2021 ro ku,
bio rąc pod uwa gę, iż od dzia ły co vi do we
funk cjo no wa ły w ter mi nach od 19 paź -
dzier ni ka do 12 grud nia 2020 r. oraz
od 17 mar ca do 26 ma ja 2021 r. Nie za -
leż nie od te go, że pra ca z od pa da mi nie
jest pra cą z pa cjen ta mi, to gdy by uznać
ina czej, każ dy z pra cow ni ków mu siał by
wy wo zić od pa dy me dycz ne mi ni -
mum 2 go dzi ny dzien nie, co nie mia ło
miej sca. W świe tle po wyż sze go we ry fi -
ka cja wy peł nie nia prze sła nek do otrzy -
ma nia oma wia ne go do dat ku do ko na na
zo sta ła w spo sób pra wi dło wy. W związ -
ku z po wyż szym na le ży uznać skar gę
za bez za sad ną – usta li ła Ko mi sja skarg,
wnio sków i pe ty cji. Rad ni jed no gło śnie
przy ję li uchwa łę wspra wie uzna nia skar -
gi za bez za sad ną. (LE NA)

Z SESJI

Spór o dodatek covidowy

10 mar ca Bank Spół dziel czy w Kro -
to szy nie ob cho dził 150. rocz ni cę
swo je go ist nie nia. Z tej oka zji
na klien tów pla ców ki cze ka ły nie -
spo dzian ki. 

W 1872 ro ku ksiądz Pau lin Woj cie -
chow ski za ło żył spół kę podna zwą „To wa rzy -
stwo Po życz ko we dla prze my słow ców mia sta
Kro to szy na”, któ ra da ła po czą tek funk cjo no -
wa nia ban ko wi. Mi mo iż pierw sze la ta nie
by ły ła twe, To wa rzy stwo po ko ny wa ło na po -
ty ka ne trud no ści i ak tyw nie się roz wi ja ło.
Wju bi le uszo wym ty go dniu Bank Spół dziel -

czy w Kro to szy nie za pro sił klien tów
do uczcze nia ju bi le uszu 150-le cia w swo ich
pla ców kach. Naklien tów cze ka ły słod kie nie -
spo dzian ki i oko licz no ścio we upo min ki. 

Po nad to z oka zji ju bi le uszu 12 mar ca
w kro to szyń skiej Fa rze od pra wio na zo sta -
ła dzięk czyn na Msza świę ta. 

(LE NA)

BANK SPÓŁDZIELCZY

Jubileusz 150-lecia działalności
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5 mar ca sy tu ację na dro gach po wia -
tu kro to szyń skie go kon tro lo wa ły pa -
tro le ru chu dro go we go, dzia ła ją ce
w ra mach gru py „Spe ed”. Ta kie ak -
cje pro wa dzo ne są cy klicz nie w ce lu
za pew nie nia bez pie czeń stwa uczest -
ni kom ru chu dro go we go oraz eli mi -
no wa nia z dróg kie row ców, któ rzy
lek ce wa żą co trak tu ją obo wią zu ją ce
prze pi sy.

Gru pa „Spe ed” zo sta ła po wo ła na, że -
by dbać o bez pie czeń stwo uczest ni ków
ru chu dro go we go. – Po li cjan ci dys po nu -
ją cy no wo cze sny mi ra dio wo za mi stu dzą
za pę dy kie row ców, któ rzy nie sto su ją się
do obo wią zu ją cych prze pi sów. No wo cze -
sne au ta z moc ny mi sil ni ka mi skła nia ją
nie któ rych kie row ców do ła ma nia prze -
pi sów. Ta kie oso by stwa rza ją za gro że nie
nie tyl ko dla sie bie, ale tak że dla ży cia
i zdro wia in nych uczest ni ków ru chu.
Oka zu je się, że do osób lu bią cych bra wu -
rę za kie row ni cą nie do cie ra ją pro fi lak -
tycz ne prze ka zy po li cjan tów ani
in for ma cje o ko lej nych tra ge diach, do ja -
kich do cho dzi na dro dze – wy ja śnia
Piotr Szcze pa niak z Ko men dy Po wia to -
wej Po li cji w Kro to szy nie. 

W dzia ła niach pro wa dzo nych 5 mar -
ca udział wzię ło 13 po li cjan tów ru chu dro -

go we go z kil ku ko mend. Peł ni li służ bę
w róż nych za kąt kach po wia tu. Tym ra zem
na na szym te re nie po ja wi li się do dat ko wo
funk cjo na riu sze z Ko men dy Po wia to wej
Po li cji w Ostro wie Wlkp., Ko men dy Po -
wia to wej Po li cji w Ple sze wie, Ko men dy Po -
wia to wej Po li cji w Ostrze szo wie,
Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Kęp nie,
Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Ja ro ci nie,
Ko men dy Miej skiej Po li cji w Ka li szu.

Na te ren mia sta i po wia tu wy je cha ło
do dat ko wo sie dem ozna ko wa nych i nie -
ozna ko wa nych ra dio wo zów, w tym czte ry
wy po sa żo ne w wi de ore je stra to ry. Funk cjo -
na riu sze kon tro lo wa li nie tyl ko pręd kość,

ale rów nież to, czy kie row cy nie pro wa dzą
pod wpły wem al ko ho lu lub czy nie po peł -
ni li in nych wy kro czeń dro go wych.

W trak cie so bot niej ak cji skon tro lo wa -
no 77 po jaz dów, ujaw nia jąc 79 wy kro czeń,
z któ rych więk szość sta no wi ło prze kra cza -
nie do pusz czal nej pręd ko ści. Po li cjan ci
prze pro wa dzi li po nad to 27 ba dań sta nu
trzeź wo ści. Pię ciu kie row com za trzy ma no
na trzy mie sią ce pra wo jaz dy za prze kro -
cze nie pręd ko ści o po nad 50 km/h w te re -
nie za bu do wa nym. Re kor dzi sta je chał o 77
km/h szyb ciej, niż po zwa la ły na to prze pi -
sy w da nym w ob sza rze.

(AN KA)

NA DROGACH

Działania grupy „Speed”

Pral nia La gu na zaj mu je się czysz -
cze niem nie tyl ko odzie ży, ale rów -
nież wie lu in nych rze czy. Fir ma
w swo jej ofer cie po sia da tak że
czysz cze nie i cał ko wi tą re no wa cję
obu wia. 

Znaj du ją ca się przy uli cy 23 stycz -
nia 2 w Kro to szy nie Pral nia La gu na wy -
róż nia się przede wszyst kim za sa da mi
funk cjo no wa nia. Fir ma jest bo wiem
w peł ni eko lo gicz na. Kie dy mó wi my o te -
go ro dza ju dzia łal no ści, na myśl naj czę -
ściej przy cho dzą nam pral nie che micz ne.
Nic bar dziej myl ne go. 

Oka zu je się bo wiem, że moż na so bie
po ra dzić na wet z naj trud niej szy mi pla -
ma mi bez uży cia che micz nych roz pusz -
czal ni ków. Wy róż nia ją się one wy so ką
sku tecz no ścią, ale i tok sycz no ścią. Nie są
groź ne dla tka nin, ale „od pa dy” po pra niu
szko dzą śro do wi sku i lu dziom. Sys tem
La go on, któ ry kro to szyń ska pral nia ofe -
ru je swo im klien tom, to jed na z naj no wo -
cze śniej szych pro fe sjo nal nych me tod
czysz cze nia odzie ży, stwo rzo na przez fir -
mę Elec tro lux. Obec nie w na szym kra ju

funk cjo nu je ok. 40 ta kich firm, któ re są
w peł ni eko lo gicz ne. W pro ce sie pral ni -
czym wy ko rzy stu je się je dy nie środ ki bio -
de gra do wal ne. 

Pod czas gdy w agre ga tach che micz -
nych roz pusz cza ne są głów nie pla my
z tłusz czu, ten sys tem ra dzi so bie z wszel -
kie go ro dza ju za bru dze nia mi, nie nisz -
cząc żad ne go ma te ria łu. Nie mu si my się
mar twić na wet o naj de li kat niej sze tka ni -
ny, ta kie jak je dwab, kasz mir, skó ry syn te -
tycz ne itd. 

Już ja kiś czas te mu Pral nia La gu na
po więk szy ła swo ją ofer tę o czysz cze nie
i re no wa cję obu wia. Kie dy na sze ulu bio -
ne bu ty są już moc no za bru dzo ne i wi -
docz ne są na nich zna ki cza su, nie chęt nie
po dej mu je my de cy zję o za ku pie no wych.
Te raz ma my in ną moż li wość. Za ło ga pral -
ni zaj mie się na szym obu wiem pod nie -
mal każ dym wzglę dem, po cząw szy
od czysz cze nia, przez na pra wę rys i za dra -
pań, aż po far bo wa nie. W jej rę ce mo że -
my od dać też in ne ele men ty gar de ro by,
wy ko na ne z na tu ral nej skó ry. Efek ty pra -
cy moż na zo ba czyć na gra fi ce obok oraz
na fa ce bo oko wym pro fi lu fir my. (LE NA)

PRALNIA LAGUNA

Odśwież buty na wiosnę!

Na dru gim pię trze Kro to szyń skiej Bi -
blio te ki Pu blicz nej, w są siedz twie
dzia łu dla do ro słych, znaj du je się
Stre fa Wy staw. Or ga ni zo wa ne są
tam eks po zy cje ma lar stwa, rę ko -
dzie ła i fo to gra fii twór ców za rów no
lo kal nych. jak i ogól no pol skich.

Naj czę ściej wy sta wia ne są pra ce te ma -
tycz nie zwią za ne z da ną po rą ro ku, świę ta -

mi lub po kon kur so we. Róż no rod ność
form po zwa la tak wy eks po no wać dzie ła,
aby jak naj więk sza licz ba od bior ców mo gła
je obej rzeć.

W Stre fie Wy staw znaj du ją się so fy.
Moż na sko rzy stać z bez płat ne go WI -FI i ła -
do war ki do te le fo nu. Bi blio te ka za pra sza
wszyst kich, któ rzy chcie li by tam zor ga ni -
zo wać eks po zy cję swo ich prac.

OPRAC. (AN KA)

BIBLIOTEKA

Hol wystawienniczy
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Ze wzglę du na ro sną cą  po pu lar -
ność po jaz dów o na pę dzie elek trycz -
nym funk cjo na riu sze z Ko men dy Po -
wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej w Kro to szy nie wzię li udział
w szko le niu z za kre su bu do wy i spe -
cy fi ki ta kich aut, zor ga ni zo wa nym
przez fir mę IGNA SZAK Au to ry zo wa -
ny Sa lon i Ser wis z Ka li sza.

3 mar ca do kro to szyń skiej jed nost ki
no wą sko dą ENY AQ przy je cha li Sła wo -
mir Ba ła – kie row nik sprze da ży – i Ja kub
Za krzew ski – kie row nik ser wi su, aby po -

dzie lić się swo ją wie dzą i do świad cze -
niem. Na przy kła dzie pre zen to wa ne go
sa mo cho du zwró ci li uwa gę na za sto so -
wa ne roz wią za nia tech nicz ne oraz wzglę -
dy bez pie czeń stwa, do ty czą ce sy tu acji
awa ryj nych – za sa dy dez ak ty wa cji ukła -
dów wy so ko na pię cio wych, po stę po wa nie
w trak cie po ża ru lub ko li zji dro go wej.

Szko le nie by ło cen ną lek cją dla kro -
to szyń skich stra ża ków, któ ra nie wąt pli -
wie prze ło ży się na bez pie czeń stwo
i jesz cze spraw niej sze dzia ła nie służb ra -
tow ni czych.

OPRAC. (AN KA)

STRAŻ POŻARNA

Szkolenie z zakresu budowy
pojazdów o napędzie elektrycznym
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11 mar ca ka dra wy cho waw cza Huf -
ca Pra cy 15-2 w Kro to szy nie do ko -
na ła pod su mo wa nia udzia łu mło -
dzie ży w III edy cji Ogól no pol skie go
Kon kur su „Pol skie ser ce pę kło. Ka -
tyń 1940”, or ga ni zo wa ne go z ini cja -
ty wy mar sza łek Elż bie ty Wi tek przez
kan ce la rię sej mu.

Kon kurs skie ro wa ny był do mło -
dzie ży uczą cej się w szko łach po nad pod -
sta wo wych i miał na ce lu upa mięt nie nie
zbrod ni ka tyń skiej. Każ dy uczest nik
mógł zło żyć jed ną pra cę w każ dej
z trzech ka te go rii – pla stycz nej, li te rac -
kiej oraz tek stu pio sen ki. Mło dzież kro -
to szyń skiej jed nost ki wy ka za ła du że

za in te re so wa nie te ma ty ką Ka ty nia
i chęt nie uczest ni czy ła w kon sul ta cjach
do ty czą cych zma gań kon kur so wych,
pod czas któ rych ka dra wy cho waw cza
oma wia ła z nią wy mo gi re gu la mi no we,
po sze rza jąc wie dzę hi sto rycz ną mło -
dych lu dzi.

Do kon kur su przy stą pi ło sześć
przed sta wi cie lek HP 15-2 w dwóch ka -
te go riach. W ka te go rii pla stycz nej na le -
ża ło stwo rzyć pro jekt me da lu
„Ka tyń – Pa mię ta my”. Pra ce wy ko na ły
Wik to ria Sie ra czek, Alek san dra Chle -
bow ska, Ame lia No wac ka, Ju lia Na bz -
dyk, Alek san dra Wał kow ska i Ame lia
Mły nar ska. Z te go gro na trzy uczen ni -
ce – A. No wac ka, J. Na bz dyk i A. Mły -
nar ska – po sta no wi ły przy go to wać
tak że tekst pio sen ki na te mat zbrod ni
ka tyń skiej. 

Wy cho waw cy kro to szyń skiej jed -
nost ki dzię ku ją mło dzie ży za za an ga żo -
wa nie, chęć gło sze nia praw dy
i pa trio tyzm, ży cząc jed no cze śnie suk ce -
sów i wy gra nych. Wy ni ki kon kur su ogło -
szo ne zo sta ną w kwiet niu. 

OPRAC. (AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Młodzież w konkursie 
na temat zbrodni katyńskiej 

5 mar ca w Po zna niu od by ły się Ogól -
no pol skie Za wo dy Pły wac kie „Fe sti -
wal Sprin tu na Ter mach”. W czte rech
kon ku ren cjach star to wał kro to szyń -
ski pły wak – Igor Ham rol.

Za wo dy sta no wi ły wstęp do roz po czy -
na ją ce go się wła śnie se zo nu pły wac kie go.
Do ry wa li za cji przy stą pi ło nie mal 650 za -
wod ni ków, re pre zen tu ją cych 55 klu bów
z ca łej Pol ski. Wśród nich zna lazł się Igor
Ham rol, uczeń Szko ły Pod sta wo wej nr 4
im. Woj ska Pol skie go w Kro to szy nie. 

Kro to szyń ski pły wak star to wał w czte -
rech kon ku ren cjach i we wszyst kich po pra -
wił swo je re kor dy ży cio we – na 50 m
sty lem grzbie to wym uzy skał czas 0: 34,75,
na 50 m sty lem kla sycz nym – 0: 41,96,
na 50 m sty lem do wol nym – 0: 30,35.
Na swo im ko ron nym dy stan sie, 100 m sty -
lem grzbie to wym, w ka te go rii trzy na sto -
lat ków Igor za jął wy so ką pią tą lo ka tę. 

(LE NA)
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W Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz -
nej od był się kon cert z oka zji Dnia
Ko biet. Dla zgro ma dzo nych wy stą pi -
ły Wik to ria Łu ko wiak i Be ata Gie zek.

Wszyst kich przy by łych po wi ta ła Ewa
Bu kow ska, dy rek tor pla ców ki, po czym
przy bli ży ła hi sto rię Świę ta Ko biet.

Głów nym punk tem uro czy sto ści był
kon cert w wy ko na niu żeń skie go du etu.
Wik to ria Łu ko wiak i Be ata Gie zek,
uczen ni ce I LO im. H. Koł łą ta ja, za pre -
zen to wa ły kli ma tycz ne utwo ry pol skich
wy ko naw ców. Pro fe sjo nal ne wy ko na nie
za chwy ci ło wszyst kich ze bra nych.

Wi ce bur mistrz Ry szard Czysz ke po -
gra tu lo wał mło dym ar tyst kom ta len tu
i za pro sił na uro czy ste otwar cie kro to szyń -
skie go Bło nia, któ re za pla no wa no na 27-
29 ma ja. Po nad to zło żył ży cze nia

wszyst kim pa niom z oka zji ich świę ta i ob -
da ro wał sło dy cza mi.

W dru giej czę ści wie czo ru otwar to
wy sta wę „Rę ko DZIE ŁO AR Ty stycz ne”.
Swo je pra ce szy deł ko we za pre zen to wa ła
Iza be la Śnie ciń ska, czy tel nicz ka i przy ja -
ciół ka książ ni cy od lat. Po dziw wszyst kich
wzbu dzi ły wzo ry i wspa nia łe ozdo by jej
do mu – fi ran ki, ser we ty, ob ru sy, de ko ra -
cje świą tecz ne. Na rę ce dy rek tor Bu kow -
skiej prze ka za ła wła sno ręcz nie wy ko na ny
szy deł kiem herb Ukra iny. Pra ce I. Śnie ciń -
skiej są do obej rze nia na dru gim pię trze bi -
blio te ki. Wy sta wa bę dzie czyn na do koń ca
mar ca. (AN KA)

BIBLIOTEKA

Uroczystość z okazji Święta Kobiet

W Mu zeum Re gio nal nym im. H.
Ław ni cza ka w Kro to szy nie od był się
fi nał XIII edy cji kon kur su hi sto rycz -
ne go ,,Po wsta nie Wiel ko pol skie
w po wie cie kro to szyń skim – dzie je
i tra dy cje”. 

Or ga ni za to rem kon kur su by ło Mu -
zeum Re gio nal ne, przy wspar ciu To wa rzy -
stwa Mi ło śni ków i Ba da czy Zie mi
Kro to szyń skiej, Sta ro stwa Po wia to we go
oraz Urzę du Miej skie go w Kro to szy nie.
Do ry wa li za cji przy stą pi ło 30 uczniów
klas VI -VIII z 13 szkół pod sta wo wych
oraz 13 uczniów z sze ściu szkół po nad pod -
sta wo wych. Py ta nia kon kur so we dla star -
szej gru py uło żył Piotr Mi ko łaj czyk,
dy rek tor mu zeum, a dla młod szych – An -
to ni Kor sak, pre zes TMiBZK i prze wod ni -
czą cy Ra dy Mu zeum. 

Wśród uczniów pod sta wó wek naj lep -
szy był Piotr Grze siek ze Szko ły Pod sta wo -
wej w Rosz kach, któ ry wy prze dził
Do mi ni kę Klupś ze Szko ły Pod sta wo wej
w Ko by li nie i Ja ku ba Waś ko wia ka z Nie pu -
blicz nej Szko ły Pod sta wo wej w Kro to szy nie.
W ka te go rii szkół po nad pod sta wo wych

trium fo wa ła Kor ne lia Ra taj czak z ZSP nr 2
w Kro to szy nie, dru ga by ła Mar ta Mar ci -
niak z I LO w Kro to szy nie, a trze cią lo ka tę
ex aequo za ję li Lau ra Sia ma z ZSP nr 2 i Ja -
kub Sta siak z I LO. Lau re aci mo gą od bie -
rać na gro dy do 17 mar ca w go dzi nach
pra cy mu zeum. (LE NA)

MUZEUM

Zaimponowali wiedzą historyczną
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Od kil ku ty go dni dru ży ny z po wia tu
kro to szyń skie go przy go to wy wa ły się
do run dy wio sen nej V -li go wych roz -
gry wek pił kar skich. W ze spo łach za -
szły zmia ny, a za rzą dy klu bów mu sia -
ły upo rać się z róż ny mi trud no ścia mi.
Pierw sze me cze o punk ty w tym ro ku
już w naj bliż szy week end. 

Run dę je sien ną Piast Ko by lin za -
koń czył na siód mej lo ka cie w ta be li.
Okres przy go to waw czy do wio sny był
dla pił ka rzy bar dzo dłu gi. Pod opiecz -
ni Krzysz to fa Ma tu sza ka ro ze gra li
dzie więć spo tkań kon tro l nych,
w więk szo ści z wy żej no to wa ny mi ze -
spo ła mi. – Był to chy ba naj dłuż szy
okres przy go to waw czy w mo jej przy -
go dzie z pił ką noż ną. Spo tka nia, któ re
roz gry wa li śmy, mia ły być na uką świa -
do mo ści i kon se kwen cji w de fen sy wie.
Tak du ża ilość gier by ła dla nas gwa ran -
cją „du że go bo iska”, gdyż w więk szo -

ści mu sie li śmy ra dzić so bie na or li ku,
w ha li czy na si łow ni. Mi mo iż ten
okres uwa żam za dość trud ny, to wie -
rzę, że od po wied nio przy go to wa li śmy
się do se zo nu. Oczy wi ście wszyst ko
zwe ry fi ku je bo isko – stwier dza
Krzysz tof Ma tu szak, tre ner ko by liń -
skiej dru ży ny.

W ka drze Pia sta za szły je dy nie ko -
sme tycz ne zmia ny. Z do tych cza so we -
go skła du nie od szedł ża den za wod nik.
Bę dzie my mo gli jed nak zo ba czyć dwie
no we twa rze. Ze spół wzmoc ni li Ja kub
Szy ma now ski, któ ry wró cił do Pia sta
z Ra vii Ra wicz, oraz Pa tryk Rzep ka,
któ ry przy był z Ja ro ty Ja ro cin. – Obaj
za wod ni cy są bar dzo war to ścio wy mi
wzmoc nie nia mi i z pew no ścią po mo -
gą ze spo ło wi – oce nia szko le nio wiec.
Pierw sze spo tka nie ko by li nia nie ro ze -
gra ją w nie dzie lę na wy jeź dzie, a ry wa -
lem bę dzie Piast Cze ka nów. – Każ dy
z nas cze ka już na pierw sze spo tka nie

i wal kę o punk ty. Każ dy z nas chce we -
ry fi ka cji bo isko wej. Chce my, by ta
run da by ła świa dec twem kon se kwen -
cji i świa do mo ści – pod su mo wu je K.
Ma tu szak. 

W nie co trud niej szej sy tu acji zna -
la zła się Astra Kro to szyn. Pierw szą
od sło nę se zo nu bia ło -nie bie scy za -
koń czy li na dzie wią tym miej scu.
W okre sie przy go to wań za rząd klu bu
po in for mo wał, że nad se nior skim ze -
spo łem za wi sły czar ne chmu ry. Ist -
nia ło ry zy ko, że dru ży na bę dzie
mu sia ła wy co fać się z roz gry wek
przez trud ną sy tu ację ka dro wą. Dzię -
ki za an ga żo wa niu wie lu osób pro ble -

my uda ło się za że gnać i za wod ni cy
mo gli spo koj nie tre no wać i roz gry wać
spo tka nia kon tro l ne. 

Z róż nych po wo dów sze re gi ze spo -
łu opu ści li Ar tur Pau ter, Da niel Olej -
nik, Mi ko łaj Szulc, Szy mon Jusz czak
i Wik tor Pra czyk. Do kro to szyń skiej
dru ży ny do szli na to miast Do mi nik Ję -
dr ko wiak, Piotr Ci chow las i Ja kub Go -
liń ski. Tre nin gi z na szym te amem
pod jął też bram karz z Ukra iny – Vo lo -
dy mar Dra gan. – Wy sła li śmy już
wszyst kie do ku men ty do związ ku
i cze ka my na uzy ska nie cer ty fi ka tu dla
nie go. My ślę, że za wod ni cy, któ rzy
do nas przy by li, są war to ścio wi i wnio -

są du żo do bre go do skła du – mó wi
Ma riusz Ra taj czak, pre zes Astry. 

Naj bliż sze spo tka nie kro to szy nia -
nie ro ze gra ją w so bo tę. Wów czas
na swo im te re nie zmie rzą się z Po lo -
nią 1912 Lesz no. Nie ste ty, me cze jesz -
cze przez ja kiś czas bę dą roz gry wa ne
na bo isku bocz nym no we go obiek -
tu. – Po tych wszyst kich per tur ba -
cjach uda ło nam się ze brać i zro bi my
wszyst ko, aby utrzy mać na szą dru ży -
nę na po zio mie V li gi. To jest na tę
chwi lę na szym prio ry te tem. Spo tka -
nia pó ki co bę dą od by wać się na bo -
isku ze sztucz ną na wierzch nią, za co
prze pra sza my ki bi ców, ale nie ma my
na to wpły wu. Ma my na dzie ję, że już
wkrót ce za gra my na bo isku głów -
nym – do po wia da M. Ra taj czak. 

Mi mo po dej mo wa nych prób nie
uda ło nam się po zy skać in for ma cji
od przed sta wi cie li Bia łe go Or ła Koź -
min Wlkp. Dru ży na po run dzie je -
sien nej zaj mu je dzie sią tą lo ka tę,
a pierw szy mecz w wio sen nej od sło nie
ro ze gra w so bo tę na wy jeź dzie z Ostro -
vią 1909 Ostrów Wlkp. (LE NA)
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9 mar ca zor ga ni zo wa li śmy de ba tę,
któ rej go ść mi by li przed sta wi cie le lo -
kal ne go śro do wi ska spor to we go. Te -
ma tów do roz mo wy i kon struk tyw -
nych wnio sków z nich wy ni ka ją cych
nie bra ko wa ło. 

Po mysł na zor ga ni zo wa nie de ba ty
o sy tu acji lo kal ne go spor tu zro dził się
w cza sie roz mów z Da riu szem Ro zu -
mem i Ma riu szem Ra taj cza kiem
o trud nej sy tu acji Astry i wąt pli wo -
ściach wy ra ża nych przez nie któ re klu -
by w spra wie po dzia łu środ ków
pu blicz nych. Roz mo wa od by ła się w Re -
stau ra cji „U Bie law ne go”. De ba tę pro -
wa dził Da niel Bor ski, wy daw ca Ga ze ty
Lo kal nej KRO TO SZYN. Je go go ść mi
by li Da riusz Ro zum – pre zes To wa rzy -
stwa Atle tycz ne go Ro zum Kro to szyn,
Da wid Ku jaw ski – pre zes Sto wa rzy sze -
nia LAB, Ma riusz Ra taj czak – pre zes
Astry Kro to szyn, Ma ciej Opry -
siak – pre zes LKS Ce ra mik Kro to szyn. 

Te ma tów do roz mo wy by ło wie le.
W pierw szej ko lej no ści po ru szo no
spra wę kon flik tu na Ukra inie i te go,
jak klu by wspie ra ją i sta ra ją się po ma -
gać swo im ukra iń skim pod opiecz -
nym. Póź niej roz mów cy po chy li li się
nad sy tu acją Astry Kro to szyn. Go ście
wy mie ni li się swo imi spo strze że nia mi
i po my sła mi na to, aby klub nie mu siał
bo ry kać się z po dob ny mi pro ble ma mi
w przy szło ści. 

Na stęp nie roz mów cy pod ję li te mat
re ago wa nia spo łe czeń stwa
na sport. – Na sze mia sto ma pro blem
ze spor tem. Nie ma ja snej wi zji spor tu.
Każ da dys cy pli na jest waż na, ale w tej

chwi li mia sto ma ta kie po dej ście – „nie -
waż ne ile, ale każ dy klub, któ ry zło ży
wnio sek, do sta nie”. Oczy wi ście każ dy
ruch jest waż ny dla dzie cia ków, ale po -
win ni śmy się za sta no wić, czy chce my,
aby dzie ci się ru sza ły tyl ko na po zio mie
po wia tu, czy że by coś osią ga ły i roz wi -
ja ły się da lej. Nie ocze ku ję, że mia sto na -
gle stwier dzi, iż bę dzie my sta wiać
je dy nie na sport se nior ski, ale je śli nie
ma kon kret nej wi zji, to uto nie my w ni -
co ści. Każ dy sport jest do bry, a gmi -
na po ma ga na wie le spo so bów, lecz je śli
każ dej dys cy pli nie bę dzie my po ma gać
na po dob nym po zio mie, to szyb ko oka -
że się, że wo rek środ ków nie jest bez
dna – stwier dził Ma ciej Opry siak. Je go
zda nie po par li po zo sta li roz mów cy,

któ rzy do strze ga ją omó wio ny pro blem
na na szym spor to wym po dwór ku. Pa -
no wie za pro po no wa li też, aby sport za -
li cza ny był przez wła dze sa mo rzą do we
do form pro fi lak ty ki. 

Go ście po dzie li li się swo imi spo -
strze że nia mi do ty czą cy mi pro ble -
mów, z ja ki mi mu szą bo ry kać się ich
klu by. Pre zes Ce ra mi ka zwró cił uwa -
gę, że ma du ży kło pot, je śli cho dzi
o tre ne rów, któ rych zwy czaj nie jest
zbyt ma ło. Roz mów cy pod kre śla li, że
są zbyt skom pli ko wa ne pro ce du ry, je -
śli cho dzi o po zy ski wa nie środ ków pu -
blicz nych. Da wid Ku jaw ski
wspo mniał, iż w przy pad ku skła da nia
wnio sków za rzą dza ją cy klu ba mi mo -
gą sko rzy stać z po mo cy pra cow ni ków

Cen trum Kro to szyń skich Ini cja tyw. 
Da riusz Ro zum wy szedł z pro po -

zy cją, aby kro to szyń skie klu by zjed no -
czy ły się i zor ga ni zo wa ły du żą im pre zę
spor to wą, któ ra mo gła by od by wać się
co rocz nie, co – je go zda niem – by ło -
by po zy tyw nie ode bra ne przez mi ło -
śni ków spor tu, jak i przez spon so rów.
Pre zes TA Ro zum zwró cił uwa gę
na to, że co raz mniej ki bi ców uczest -
ni czy w lo kal nych wy da rze niach spor -
to wych. D. Ku jaw ski po wie dział, że
aby zor ga ni zo wać te go ty pu im pre zę,
naj pierw trze ba roz wią zać pro ble my
kro to szyń skich klu bów. Wska zał też
na to, że kro to szyń ski ry nek pod ką -
tem spon so rów jest świet ny, ma my
tak że in fra struk tu rę spor to wą, ale mu -

si my na uczyć się to wszyst ko wy ko rzy -
sty wać, a pod sta wą dzia łań po win ny
być kil ku let nie pla ny. 

Roz mo wę go ście za koń czy li wąt -
kiem do ty czą cym śro do wi ska spor to -
we go w na szym po wie cie i te go, czy jest
ono zwa śnio ne, czy zjed no czo ne. Pa no -
wie jed no gło śnie stwier dzi li, że dzię ki
współ pra cy moż na zdzia łać znacz nie
wię cej. Jak oznaj mił D. Ro zum, mi mo
iż pre ze si klu bów nie ma ją wie le cza su
na or ga ni zo wa nie wspól nych spo tkań,
to bez wąt pie nia mi łym ge stem jest
obec ność przed sta wi cie li in nych dys cy -
plin na im pre zach or ga ni zo wa nych
przez da ny klub. Pre ze si wspo mnie li
rów nież o wza jem nej po mo cy, któ ra
ist nie je mię dzy ni mi. Zda niem sze fa
TA Ro zum przed sta wi cie le róż nych
dys cy plin po win ni czyn nie uczest ni -
czyć w struk tu rach sa mo rzą do wych. 

Pod czas de ba ty zro dzi ło się mnó -
stwo po my słów i spo strze żeń na róż ne
za gad nie nia. Nie spo sób tu taj wszyst -
ko opi sać. Ma my na dzie ję, że zor ga ni -
zo wa na przez nas de ba ta wnie sie wie le
do bre go w lo kal ny sport i że nie by ło
to ostat nie te go ty pu spo tka nie. 

– Je stem o tym prze ko na ny i ma -
my już kil ka opcji pod ką tem or ga ni -
za cji ko lej ne go – pod su mo wu je D.
Bor ski. – Pa dło spo ro cie ka wych po -
my słów z po ten cjal nym prze ka za niem
obiek tów pod ką tem za rzą dza nia klu -
bom, co mo gło by wy ge ne ro wać
oszczęd no ści i w prak ty ce prze ło żyć
się na bu dżet.

Or ga ni za to rem de ba ty by ła Ga ze -
ta Lo kal na KRO TO SZYN. Part ne rem
Stra te gicz nym był Urząd Miej ski
w Kro to szy nie. Do gro na Part ne rów do -
łą czy ły fir my Max -Pol, Ho Re Ca Las Ka -
lisz, Ga bi -Plast, Krot -Plon, Stol rus
Me ble oraz „U Bie law ne go”. Part ne rem
Tech nicz nym by ło Vi dia Film Stu dio. 

(LE NA)

Sport
NASZA AKCJA

Debata o sporcie w Krotoszynie

PIŁKA NOŻNA

U progu ligowej wiosny
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Zna ko mi cie za pre zen to wał się Cze -
sław Rosz czak w Ha lo wych Mi strzo -
stwach Eu ro py Ma sters w Lek kiej
Atle ty ce, któ re w lu tym od by ły się
w por tu gal skiej Bra dze. Miesz ka ją cy
w Ła giew ni kach spor to wiec zdo był
czte ry zło te me da le i je den brą zo wy.

Li czą ca 40 osób re pre zen ta cja Pol -
ski wy wal czy ła 13 zło tych krąż ków, 7
srebr nych i 17 brą zo wych i w kla sy fi -
ka cji me da lo wej za ję ła dzie sią te miej -
sce. Wiel ki w tym udział miał Cze sław
Rosz czak, któ ry pięć ra zy sta wał na po -
dium, z cze go czte ry ra zy na naj wyż -
szym stop niu. Dzię ki te mu oka zał się
nie tyl ko naj lep szym za wod ni kiem
pol skiej ka dry, ale też zdo był naj wię cej
me da li spo śród wszyst kich star tu ją -
cych w mi strzo stwach. 

Ła giew ni cza nin ry wa li zo wał
w pię ciu kon ku ren cjach rzu to wych
w ka te go rii M80. W rzu cie mło tem,
po dwóch nie uda nych pró bach, do pie -
ro w trze ciej wy szedł na pro wa dze nie
z wy ni kiem 33,18 m. W pią tej pró bie
rzu cił jesz cze da lej, bo na od le -
głość 34,32 m, dzię ki cze mu zde cy do -
wa nie wy grał, wy prze dza jąc
re pre zen tan ta Hisz pa nii.

W pchnię ciu ku lą Rosz czak był
zde cy do wa nym fa wo ry tem ja ko po sia -
dacz naj lep sze go wy ni ku na świe cie
w ha li. – Or ga ni za tor do star czył tyl ko
trzy ku le i to w jed nym roz mia -
rze – o śred ni cy 85 cm, a ja pcham ku -
lą o śred ni cy 100 lub 105 cm.
W związ ku tym cią gle mi spa da ła
do środ ka dło ni i nie moż na jej był da -

le ko wy pchnąć – re la cjo nu je nasz za -
wod nik. Do pie ro w pią tej pró bie uda -
ło mu się pchnąć na od le głość 11,56 m.
Ten re zul tat dał mu zwy cię stwo. 

W rzu cie dys kiem lek ko atle ta
z na sze go po wia tu pro wa dził od sa me -
go po cząt ku. Triumf przy pie czę to wał
w pią tej pró bie, uzy sku jąc 29,09 m
i zde cy do wa nie po ko nu jąc dru gie go
w staw ce Por tu gal czy ka. 

Po dob nie by ło w rzu cie cię żar -
kiem. Rosz czak już na po cząt ku wy -
szedł na pro wa dze nie, a w pią tej
pró bie rzu cił na od le głość 12,24 m,
pie czę tu jąc zwy cię stwo. Tym sa mym
zdo był czwar ty zło ty me dal. 

Ostat nią kon ku ren cją był rzut
oszcze pem. – W tych zma ga niach nie
mia łem szans natriumf, po nie waż fa wo -

ry tem był re kor dzi sta świa ta – Fin Jo uni
Ten hu. Zgod nie z prze wi dy wa niem już
w pierw szej pró bie uzy skał świet ny wy -
nik, któ ry dał mu zło to – opo wia da ła -
giew ni cza nin, któ ry o dru gie miej sce
wal czył z ry wa lem z Nie miec. – By ła
szan sa wy grać, bo w dru giej pró bie
oszczep po le ciał po za 30. metr, ale te go
rzu tu mi nie uzna no. W ostat niej ko lej -
ce uzy ska łem 25 me trów i ten re zul tat
dał mi trze cie miej sce.

Me da le zdo by te na ME po skut ko -
wa ły tym, że w ran kin gu ma -
sters 2022 w Pol sce Rosz czak zna lazł
się na pierw szej lo ka cie w ka te go rii
męż czyzn z 30 punk ta mi, przed Cze -
sła wem Okoń skim (26 pkt.) i Wa cła -
wem Kran kow skim (22 pkt.). 

(AN KA)

LEKKA ATLETYKA

Pięć medali na mistrzostwach Europy!

Run dę je sien ną dru ży na ju nio rów
kro to szyń skiej Astry za koń czy ła
na trze cim miej scu. Tre ner Da wid Ta -
lar czyk chce jed nak, aby je go ze spół
tym ra zem do tarł na szczyt ta be li. 

Głów nym ce lem dzia łal no ści dru -
ży ny jest przy go to wa nie mło dych pił -
ka rzy do ewen tu al ne go za si le nia
se nior skiej eki py bia ło -nie bie skich.
Run dę je sien ną ju nio rzy za koń czy li
na naj niż szym stop niu po dium, ale za -
rów no za wod ni cy, jak i ich szko le nio -
wiec nie by li za do wo le ni z te go
re zul ta tu, dla te go za cel na run dę wio -
sen ną ob ra li zwy cię stwo. 

Przy go to wa nia do roz gry wek roz -
po czę li w nie mal nie zmie nio nym skła -
dzie. – Za wod ni cy cięż ko pra cu ją.
Sku pia my się na fa zach przej ścio wych
gry oraz po pra wą po sta wy w de fen sy -
wie, a tak że pres sin gu, któ ry ma być
klu czem do kon tro lo wa nia prze bie gu
me czu przez nasz ze spół. Spo tka nia
do mo we bę dzie my chcie li roz gry wać
w ty go dniu, aby pił ka rze tre nu ją cy

z dru ży ną se nio rów mo gli wzmoc nić
nas swo ją obec no ścią oraz ła pać do dat -
ko we mi nu ty na bo isku – mó wi Da -
wid Ta lar czyk. 

Ze spół chce tym ra zem za jąć
pierw sze miej sce w ta be li. – Czu je my
się fa wo ry tem, ale roz pa tru je my to
w ka te go riach przy wi le ju, a nie pre sji.
Te am jest zgra ny, za wod ni cy do brze
współ pra cu ją. Umie my grać od waż nie
i no wo cze śnie. Pro fi le po szcze gól nych
pił ka rzy są do sto so wa ne do wie lu po -
zy cji, dzię ki cze mu nie ma my pro ble -
mu z tym, aby ro to wać ich w róż nych
wa rian tach. Na szym wyj ścio wym
usta wie niem jest gra z wa ha dło wy mi,
dzię ki cze mu two rzy my so bie du żo
prze strze ni w bocz nych sek to rach, co
po wo du je kło po ty na szych prze ciw ni -
ków. Do pra co wa li śmy ten sys tem
od cza su ob ję cia prze ze mnie ze spo łu.
W dru ży nie pa nu je świet na at mos fe -
ra. Cze ka ją nas dłu gie i trud ne wy jaz -
dy, ale wie rzy my, że na ko niec se zo nu
znaj dzie my się na szczy cie ta be li.
Chciał bym po dzię ko wać za wspar cie

na szym ki bi com, ro dzi nom, mo jej
dziew czy nie i pre ze so wi klu bu. Zro bi -
my, co w na szej mo cy, aby mia sto i za -
rząd klu bu by li z nas
dum ni – pod su mo wu je tre ner ju nio -
rów Astry. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Juniorzy idą po zwycięstwo 

W My śle ni cach od by ły się Mło dzie żo -
we Mi strzo stwa Pol ski Ko biet i Męż -
czyzn do lat 21 w Su mo. W za wo dach
z po wo dze niem ry wa li zo wa li re pre -
zen tan ci klu bów z na sze go po wia tu. 

Za wod ni cy UKS Sam son Ko by lin dwa
ra zy sta nę li na po dium. W ka te go rii 77 kg
trium fo wał Piotr Si ko ra, a na naj niż szym
stop niu po dium w kat. 70 kg sta nął Pa weł
Si ko ra. W ry wa li za cji pań na pią tej lo ka cie
w kat. 60 kg upla so wa ła się Wik to ria Prze -
woź na.

Sie dem krąż ków to do ro bek eki py To -
wa rzy stwa Atle tycz ne go Ro zum Kro to -

szyn. Naj lep si w swo ich ka te go riach by li
Mi ko łaj Mro wiń ski (85 kg) oraz Kac per
Mi ko łaj czyk (+115 kg i open). Pią te miej -
sce w kat. 77 kg za jął Kac per Wia trak,
w open siód my był M. Mro wiń ski, a dwie
lo ka ty ni żej zna lazł się K. Wia trak. W kla -
sy fi ka cji klu bo wej TA Ro zum upla so wał
się na dru giej po zy cji. Wśród ko biet Le na
An drze jak zwy cię ży ła w kat. 73 kg, na to -
miast Zu zan na Kry stek nie da ła szans ry -
wal kom w kat. +80 kg oraz w open.
Po nad to L. An drze jak za ję ła trze cie miej -
sce w open. W kla sy fi ka cji ge ne ral nej ko -
biet kro to szy nian ki zna la zły się na cze le.

(LE NA)

SUMO

Medale na mistrzostwach kraju

W ha li spor to wo -wi do wi sko wej
przy ul. Olim pij skiej ro ze gra no Mi -
strzo stwa Po wia tu Kro to szyń skie go
w Fut sa lu. Zwy cię ży ła eki pa Ze spo łu
Szkół Po nad pod sta wo wych nr 3 im.
Ja na Paw ła II. 

W szran ki sta nę ło osiem ze spo łów,
któ re po dzie lo no na dwie gru py. O mi -
strzo stwo po wia tu wal czy ły dru ży ny z Ze -
spo łu Szkół Po nad pod sta wo wych
w Koź mi nie Wlkp., ZSP nr 3 w Kro to szy -
nie, ZSP w Zdu nach, ZSP nr 1 w Kro to szy -
nie, I Li ceum Ogól no kształ cą ce go
w Kro to szy nie, Bran żo wej Szko ły I stop nia
w Ko by li nie, ZSP nr 2 w Kro to szy nie oraz

Ze spo łu Szkół Tech nicz nych i Ogól no -
kształ cą cych w Kro to szy nie. 

Do fi na łu do tar ły eki py ZSP nr 3 w Kro -
to szy nie oraz koź miń skie go ZSP. W re gu la -
mi no wym cza sie był bez bram ko wy wy nik,
a w se rii rzu tów kar nych le piej spi sa li się
ucznio wie kro to szyń skiej szko ły, wy gry wa -
jąc 2: 1. Trium fa to rzy bę dą re pre zen to wać
nasz po wiat na szcze blu re jo no wym. 

W zwy cię skim ze spo le wy stą pi li Ka -
mil Mul ka, Se ba stian Swo jak, Sta ni sław
Ma cioch -Śmia łek, Do mi nik Waw roc ki,
Mi ko łaj Krzy ża niak, Mi ko łaj Sta niek, Pa -
weł Ma ry niak i Wik tor Pra czyk. Opie ku -
nem dru ży ny jest Grze gorz No wak. 

(LE NA)

FUTSAL

Trójka najlepsza w powiecie
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